
            DOBROVOLNÝ EKOLOGICKÝ SPOLEK - OCHRANA PTACTVA
                       Záchranná stanice živočichů
                       Zábělská 75,  312 00  Plzeň       

                             tel:         377 460 088   (záznamník)
                             mobil:    777 145 960,  777 194 095,  777 760 777

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

Zpráva o činnosti 
DES OP a Záchranné stanice živočichů

za rok 2009

OBSAH:  

1/   Všeobecná část
Provoz Záchranné stanice živočichů  
Druhová ochrana volně žijících živočichů
Ekologická výchova, osvěta, propagace 
Personální pokrytí, členská základna
Finance – stručná roční bilance, sponzoři
Závěrem
                                        
2/   Přílohy    
Celková roční bilance pacientů dle jednotlivých druhů za rok 2009
Souhrnná finanční uzávěrka za rok 2009

3/   Speciální příloha pro orgány ochrany přírody a odbornou veřejnost          
Celkový seznam jednotlivých pacientů (případů) za rok 2009
Projekt MALÁRIE a ptačí chřipka  - seznam ptactva odchyceného DES OP v roce 2009
Aktuální seznam tiskových zpráv DES OP za rok 2009
Zpráva Čáp bílý rok 2009 -  seznam hnízd a hnízdišť čápa bílého, kontrolovaných DES OP



                                              
PROVOZ  ZÁCHRANNÉ  STANICE  ŽIVOČICHŮ 

Celkové výsledky, přehled jednotlivých případů, pacienti
V roce 2009 jsme celkem zasahovali v 660 případech a zajistili 1.850 živočichů.
Z celkového počtu 1.850 zajištěných živočichů  bylo cca 1.000 netopýrů. 
Ostatní druhy a případy viz. následující tabulka.  

   1.850  živočichů                                   ( 95 druhů)          660 samostatných případů
      477  ex.  ptáků                                      (67  druhů)        417  zásahů
  1.308  ex.  savců                                      (12  druhů)        193  zásahů   
       15  ex.  plazů a obojživelníků              (  3  druhy)            7  zásahů 
          50  ex.  zvířat  exotických a domácích (13  druhů)          43  zásahů

Podrobnosti viz  příloha – tabulka jednotlivých druhů a celková evidence pacientů r.2009.
    

Zajímaví pacienti, zajímavé výjezdy, záchranné  transfery a zásahy:

Další  nález sokola stěhovavého na Plzeňsku (PS)
Přesně po třech měsících od nálezu prvního poraněného mláděte sokola stěhovavého 
na Domažlicku  (5.10. 08),  bylo 5.1. 09 zajištěno další mládě tohoto u nás poměrně 
vzácného dravce. I tentokrát se jednalo o neokroužkované mládě z roku 2008, vylíhlé 
pravděpodobně  ve  volné  přírodě.  Samice  byla  nalezena  a  předána   mysliveckým 
hospodářem  u  obce  Rochlov  na  Plzni  –  severu.  Dravec  byl  bohužel  popálen 
elektrickým  proudem  a  proto  po  základním  ošetření  a  dlouhodobé  léčbě  byl  po 
vzájemné  dohodě  předán  ZSŽ  ČSOP  Rokycany,  jako  nevzletný  trvalý  handicap 
k dalšímu chovnému využití.

Sokol stěhovavý, Plzeň – Karlov, 8. brána a.s. ŠKODA
Samec sokola stěhovavého z volné přírody a mládě z roku 2009 - nalezen po nárazu 
na  překážku  18.12.  09  v areálu  a.s.  Škoda  v Plzni  na  Karlově.  Dravec  bohužel 
podlehl  závažnosti  zranění  a  přes  veškerou  naší  péči  uhynul.  Jeho  kadaver  byl 
bezplatně předán do Národního muzea Praha k dalšímu vědeckému bádaní a doložení 
prokázaného výskytu tohoto druhu na Plzeňsku.

Volavka bílá - Poděvousy u Staňkova (DO)  
Dne  20.3.  09  nalezl  a  odchytil  ornitolog  kolega  Levý  nedaleko  obce  Poděvousy 
vyzáblou a těžce poraněnou volavku bílou. Komplikovaná, tříštivá fraktura levé nohy 
těsně nad patním kloubem si vyžádala 51 dní intenzivní léčby, speciální sádrové dlahy 
a  několik  riskantních  převazů.  Ve  finále  končetina  zdárně  srostla  a  lehce  kulhající 
volavka byla 9.5. 09 vrácena zpět do volné přírody  na soustavu Tisovských rybníků 
u Tachova. 

Unikátní odchov mláděte chřástala polního – obec Úterý (PS)
Dne 11.7. 09 jsme převzali z obce Úterý na Plzni severu poraněnou samici chřástala 
polního s amputovanou levou nohou od rotační sekačky. Poraněná noha ani samice 
nešla  zachránit  a  tak  jsme  čekali  na  vyjádření  a  stanovení  dalšího  postupu 
kompetentním  orgánem  ochrany  přírody  a  veterinářem.  Čekání  se  vyplatilo,  neboť 
poraněná samice hned druhý den snesla 1 ještě oplozené vejce, které  bylo převezeno 
Vlastimilu  Voráčkovi  z Roupova do  jeho  líhně.  1.8.  09  se  z vejce  vylíhlo  mládě 
chřástala. Podle nám dostupných informací se jedná o první a jediný odchov (vylíhnutí)  
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chřástala  polního  v ČR.  Rozkrmené  mládě  bylo  3.8.  09  po  vzájemné  dohodě 
převezeno a předáno k dalšímu odbornému chovu a vědeckému výzkumu do Plzeňské 
Zoologické  a  botanické  zahrady  p.  Tomáši  Pešovi.  Naše  v ZOO  úspěšně 
odchované mládě bude pravděpodobně zapojeno do Evropského chovného programu 
ohrožených druhů ptactva. 
Zvláštní poděkování patří panu Vlastimilu Voráčkovi z Roupova za vylíhnutí a rozkrmení mláděte.  
Další  poděkování  si  zaslouží  pan  Tomáš  Peš ze  ZOO a  BZ  města  Plzně  za  odchov  mláděte,  
dlouhodobou spolupráci a odbornou pomoc naší organizaci.
  
Kachna divoká v podzemním náhonu do turbíny – PMDP Plzeň (PM)  
Mezi kurióznější  zásahy patřil  odchyt  (27.7.  2009)  samice kachny divoké,  uvězněné 
v podzemním náhonu pro vodní turbínu PMDP v Plzni na Denisovo nábřeží.  Kachna 
byla  přes  hustá  česla  vtažena  do  uzavřeného  náhonu  k turbíně.  Ve  spolupráci  se 
zaměstnancem PMDP panem Petrem Růžičkou, který ji v náhonu zjistil, proběhl jeden 
z nejnáročnějších  odchytů  v historii  organizace.  Chytit  vyplašenou  a  neustále  se 
potápějící  kachnu ve tmavém cca 20m dlouhém tunelu,  ve studené  vodě,  ve které 
nevystačíte a s velkými obtížemi můžete pouze plavat, je docela náročné. Každopádně 
zhruba  po  hodině  se  akce  vydařila  a  kachna  byla  odchycena,  okroužkována  a 
vypuštěna.  Zvláštní  poděkování patří  všem odvážným účastníkům plavecké akce a hlavně p.  
Petru Růžičkovi za to, že mu nebyl lhostejný osud „obyčejné“ divoké kachny a osobně se také  
zapojil do jejího odchytu.

Jelen sika – Malesice (PM)
Odrostlé mládě jelena siky (puberťák) se mezerou v oplocení dostalo až na soukromou 
zahradu u rodinného domu manželů Kubecových z Plzně - Malesic.  Ti se dva dny a 
dvě  noci  snažili  zvíře  vypustit  zpět  do  lesa  odkud  přišlo,  ale  jelen  byl  na  zahradě 
pravděpodobně spokojen a hlavně se vůbec nechoval jako divoké zvíře. Provedli jsme 
proto jeho odchyt (16.10. 2009) a odvezli jej do naší ohrady pro srnčí, černou a vysokou 
zvěř na pozorování či případnou léčbu. To, co bylo opravdovou příčinou neobvyklého 
chování zvířete se nám však zjistit nepodařilo, jelikož sedmý týden po odchytu jelen 
uhynul  a  jasno  do  případu  nepřinesla  ani  provedená  pitva.  Podobné  případy  však 
nejsou zdaleka ojedinělé, u srnčí zvěře jsou dokonce zcela běžné a domníváme se, že 
se může jednat o určitou dietní chybu, způsobenou intoxikací zemědělskou plodinou. 

Výr velký, Plzeň – Bory, Dvořákova ul. (PM)
Dalším  kuriózním  případem  byla  záchrana  (7.6.  2009)  dospělého  výra  velkého, 
zamotaného do provazového opletu kabelu ve vnitrobloku Dvořákovy ulice v Plzni na 
Borech. Tento případ potvrzuje naší teorii o tom, že výr se nebojí vydat za potravou i do  
zástavby a měst. Tento jedinec lovil spící městské holuby na římsách vnitrobloků na 
Borech,  ale  při  dosednutí  na  starý  venkovní  komunikační  kabel,  natažený  mezi 
jednotlivými  budovami,  se  zamotal  pařátem  do  jeho  opletu  a  nemohl  s  uloveným 
holubem odletět. Zachráněný výr byl téhož dne okroužkován a vypuštěn mimo město 
zpět do volné přírody. Kolik hodin tam však visel jsme samozřejmě nezjistili.  

Zimující kolonie netopýrů rezavých v Šafaříkovo sadech – Plzeň (PM)
O tom,  že Plzeň je  jedním z mála  měst,  kde ještě  žije  poměrně  početná  populace 
netopýrů  rezavých  a  hvízdavých,  jsme  se  přesvědčili  již  několikrát.  Proto  nějak 
výjimečný nebyl ani telefonát firmy Prostrom, která nám nahlásila (3.12. 2009), že při 
kácení starého havarijního stromu v historickém jádru města Plzně - Šafaříkovo sadech 
narazila na stromovou dutinu plnou netopýrů.  Firma Prostrom je jako jedna z mála 
k životnímu prostředí a volně žijícím živočichům ohleduplná a tak jsme se po ověření 
stavu na lokalitě dohodli,  že poražení stromu odloží na jarní dny, až netopýři opustí 
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všechny stromové  dutiny.  Zvláštní  poděkování  patří  tentokrát  firmě  PROSTROM,  která  se  
opravdu příkladně a profesionálně chová jak k přírodě, tak i všem  volně žijícím živočichům.

Adopce mláďat čápa bílého

ZSŽ Makov  (ST) 
Dne 20.6. 2009 jsme po dohodě s kolegou Liborem Šejnou ze ZSŽ Makov (PI)  převezli 
k nám do ZSŽ Plzeň tři zhruba 2 týdny stará mláďata čápa bílého.  Jednalo se o uměle  
vylíhnutá  mláďata  z ohrožené  snůšky vajec  (úhyn  jednoho  z rodičů)   strakonického 
čapího páru (hnízdo v obci Štěkeň) .  Naše organizace se již několik let úspěšně zabývá adopcí  
čapích mláďat do náhradních hnízd a tak jsme se po výzvě kolegy L. Šejny rádi ujali i tohoto úkolu a  
umístění mláďat ze spřáteleného sousedního kraje.

I. mládě (č. kroužku YY 833) adoptováno 4.7. 2009 do náhrad.  hnízda v Tachově (TC)  
V den adopce na hnízdě dvě přibližně stejně velká mláďata čápa bílého a jedno nevylíhlé vejce (2+1). 

II. mládě (č. kroužku YY 829) adoptováno 4.7. 2009 do náhrad. hnízda v Souměři (TC) 
V den adopce na hnízdě tři  přibližně stejně velká mláďata čápa bílého, přičemž jedno z původních mláďat 
výrazně menší a slabší (3+1).

III. mládě (č. kroužku YY 834) adoptováno  4.7. 2009 do náhrad. hnízda v Draženově (DO)
V den adopce na hnízdě tři  přibližně stejně velká mláďata čápa bílého (3+1).

Hnízdění  rehků  domácích  na  podvozku  pojízdného  funkčního  a 
užívaného osobního automobilu!
Neuvěřitelný  případ  řešil  kolega  Miloš  Paisker  v Plzni  –  Skvrňanech, když  mu 
telefonoval majitel firemního auta, že již druhý týden jezdí s hnízdem rehka domácího a 
jeho mláďaty po Plzni. Šlo o případ, kdy si pár rehků domácích udělal hnízdo v dobře 
krytém zákoutí podvozku zásobovací dodávky, kterou majitel parkoval na stále stejném 
místě. Majitel vozidla to zjistil až v době, kdy už rodiče krmili svá mláďata a tak tam to 
hnízdo i přesto, že každý den dopoledne rozvážel zboží po Plzni, nechal. „Přijel jsem 
vždy po dvou hodinách na firmu naložit zboží, odstavil  jsem auto, dal kafe, rehkové 
nakrmili a pokračoval jsem dál. Po obědě jsem jim to vždy zaparkoval na stejné místo a 
mohli v pohodě  krmit zas až do druhého dne do rána. Teď se však chystám s autem 
na tři dny na Moravu a mám strach, abych je někde cestou neztratil.“ Kolega prověřil 
situaci,  operativně vyrobil z plastového barelu polootevřenou ptačí budku a hnízdo do 
ní přendal. Budku s již poměrně  velkými  mláďaty umístil kousek od dodávky a z dálky 
pozoroval, zda budou rodiče mláďata krmit. Oba rodiče mláďata bez problémů našli a 
tak se ve finále akce vydařila ke spokojenosti všech zúčastněných stran. 

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

Odchovy mláďat savců 
Odchovy mláďat savců, zejména  veverek (9) a zbytečně donesených mláďat  zajíců 
(10), jsou realizovány individuální péčí za podpory našich příznivců a spolupracovníků. 
V roce 2009 se však z 19 zbytečně donesených mláďat savců podařilo odchovat a 
vypustit  pouze  4  mláďata,  ostatní  (15  mláďat)  uhynula  a  nebo  musela  být  na 
základě kritického zdravotního stavu utracena.
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Další zajímavější případy a výjezdy    
Včelojed lesní po střetu s automobilem – Hracholusky (PS). 
Želva bahenní, nepředpokládaný výskyt  – Nezvěstice (PJ)
Želva bahenní, nepředpokládaný výskyt  – Nýrsko, Žížnětice - Čachrov (KT)
Husa velká, náraz do vzdušného vedení  – Plzeň, Velký Bolevecký rybník 
Tři čerstvě vylíhnutá mláďata sluky lesní – Camp Kdyně (DO)
Celkem 114 netopýrů hvízdavých v bytě panelového domu Sokolovská 117 (PM)
Hnízdění rehků domácích na podvozku pojízdného funkčního a užívaného osobního 
automobilu.   

Celková bilance / úspěchy – neúspěchy.
Rok  2009  byl  co  do  počtu  přijatých  pacientů  spíše  podprůměrný  a  lehce  pod 
dlouhodobým normálem.  Přičemž součet  výjezdů a zásahů přesáhl  loňskou hranici. 
Podprůměrná  však bohužel  byla  i  úspěšnost  léčby jednotlivých pacientů  a  odchovy 
mláďat. Charaktery jednotlivých případů a poranění některých zvířat byla tak vážná, že 
úspěšnost vyléčených pacientů byla výrazně nízká. Do volné přírody se podařilo vrátit a 
zapojit pouze 50-60% z celkového počtu přijatých živočichů. 
Více podrobností v tabulce jednotlivých druhů, dělených dle  výsledků  léčby – Evidence pacientů.
   
Nadstandardní servis - odchyt domácích a exotických zvířat  
V  rámci  nadstandardního  servisu  bylo  realizováno  v průběhu  roku  2009  několik 
samostatných akcí. Mezi ty zajímavější patřily například:

 Muntžak červený na Těšínské třídě. 
Neoznačené  zvíře  se  zlomeným  zadním  během  v pánvi  po  střetu  s projíždějícím 
automobilem  zajistila  hlídka  městské  policie  v podvečer  dne  11.2.  2009  v Plzni  
Doubravce na Těšínské ulici kousek od mostu přes řeku Úslavu. Asijský, v naší přírodě 
zcela exotický  jelínek nikomu nechyběl a k jeho ztrátě se nikdo nepřiznal. Zvíře nebylo  
nijak označené, majitele se nepodařilo vypátrat a těžkému zranění zadního běhu ve  
finále po čtyřech týdnech léčby podlehl.    

 Suchozemská želva s prasklým krunýřem
Dne  21.7.09  nám předali  strážníci  služebny  Městské  policie  Plzeň-  střed  poměrně  
vážně poraněnou želvu zelenavou. Želvu nalezli  dělníci  nejmenované stavební firmy  
v Plzni  na  Lochotíně  a  měla  po  pádu  s balkonu  prasklou  spodní  část  krunýře  a  
částečně  vyhřezlé  měkké  tkáně  z hrudníku.  Léčbu  zvířete  zahájil  MVDr.  Zdeněk  
Rampich,  který ve finále zvíře původní majitelce,  která se nám ozvala po pěti dnech  
od její ztráty, zachránil a vyléčil.

 Odchyt a zajištění  několika zvířat exotických a domácích. 
Například 1 ex. ovce kamerunské, 2 ex. fretky tchořovité, 2 ex. korely chocholaté, 1 ex.  
králíka  domácího,  7  ex.  křečka  zlatého,   2  ex.  morčete  domácího,  4  ex.  užovky  
červené, 2 ex.  želvy nádherné, 2 ex. želvy bahenní a 23 ex. holubů domácích.

 Odchyty ptáků v supermarketech, prodejních halách a soukromých objektech. 
- 1 ex. rákosníka odchyceného ve skladové hale Plzeň – Litice (f. Twin)
- 1 ex. rehka domácího v kavárně Zbrojnická ul. (PM)
- 1 ex.  červenky obecné v supermarketu potravin Plzeň – Slovany, u Papírny (PM)  
- 1 ex. holuba domácího z prostoru kanceláře v Martinské ul. Plzeň – střed (PM)
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Rozšíření a údržba chovatelského a léčebného zázemí 

 Dokončení přesunu voliéry pro vodní a brodivé  ptáky – zahrada 2009
Kompletní přesun a montáž voliéry pro vodní a brodivé ptáky z původní lokality Plzeň – 
Bukovec  na  nový  pozemek  zahrady  na  Doubravce.  Obnoveno  pozinkování  nosné 
konstrukce, výroba nových čelních částí, vstupu, natažení pozinkovaného síta. Vznik a 
založení dvou nových vodních  ploch (foliových jezírek) uvnitř voliéry, částečná příprava 
zázemí a rozvodu vody  pro filtraci.

 Rekonstrukce skladu krmiva a materiálu na novém pozemku – zahrada 2009
Pokračování celkové rekonstrukce bývalého skladu paliva na skladové prostory. 

 Rekonstrukce zahradního domku  (izolační část léčeb. zařízení) – zahrada 2009
Celková  rekonstrukce  zahradního  domku  na  karanténní  a  izolační  část.  Celková 
rekonstrukce střechy, nové okapy a svody,  zateplení, odizolování, nová fasáda, vstupní 
dveře, ochranné mříže. Vnitřní prostory - nové obklady, strop, odvětrání,  rozvody vody,  
elektřiny  a odpadů. Nákup olejového radiátoru a průtokového ohřívače vody.

 Odpadní jímka – zahrada. 
Montáž a napojení atestované betonové odpadní jímky (o objemu 5,5m3) pro potřeby 
izolační části léčebného zařízení. Nákup – montáž – osazení.
 
 Další nové ploty kolem  nového pozemku – zahrada 2009
Nová část oplocení ze strany od potoka.  Ocelové sloupky v pozinkovaném provedení, 
podezdívka z plotových dílců, poplastované pletivo.
               
 Přihlášení,  registrace  studní.
Realizace povinné registrace studní jak v areálu DES OP , tak  na novém pozemku.
Realizováno za finanční podpory a v režii paní Ing. Heleny Vybíralové, Plzeň 

 Zemní práce a úpravy terénu, výsadba zeleně.
Průběžně realizované úpravy terénu, svahování, chodníčky a pěšiny. 
Výsadba a péče o zeleň. 

 Pravidelná údržba zeleně a nátěry zařízení.
Pravidelná údržba zeleně, sekání trávy, výsadba keřů a péče o zeleň i mimo areál ZSŽ.  
Antikorozní nátěry, údržba dřevěných částí zařízení.

 Revize hasících přístrojů, pojištění majetku a činnosti DES OP.
Zákonem stanovené revize hasících přístrojů a standardní pojistka zařízení i činnosti  
DES OP.

Vše realizováno svépomocí z rozpočtu DES OP (fond rezerv a našetřených sponzorských darů) za  
přispění Města Plzně ( MMP – OŽP), Plzeňského kraje i NSS (MŽP ČR), sponzorů a drobných dárců.

Posílení a údržba technického vybavení

 Servis a údržba zásahového vozu, pojištění.
Pravidelné  servisní  kontroly  zásahového  vozu  NISSAN.  Výměna  a  doplňování 
provozních  kapalin,  údržba  vnitřního  interiéru  a  péče  o  další  technické  vybavení. 
Průběžná výměna pneumatik a dalších opotřebovaných doplňků. 
Pravidelná úhrada a předplacení ročního zákonného i nehodového pojištění - změna. 
Nákup služebního vozidla výrazně podpořila NADACE ČEZ (r.2005).
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 Další technické vybavení a ochranné pomůcky.
Pravidelná  údržba  a  obnova  technického  vybavení  dle  potřeby  a  aktuální  situace.  
Průběžně staré nářadí a pomůcky odepisovány a nahrazovány novými. Konkrétně se 
jednalo o nákup  nových brodivých holin (2x),  dalších odchytových sítí  a technického 
vybavení. Ochranné pomůcky, obleky a prostředky pro manipulaci s uhynulými zvířaty 
(ptačí chřipka). Nové transportní přepravky, lezecké a jistící vybavení atd. 
Zakoupeno z rozpočtu DES OP, kapitola Obnova technického a zásahového vybavení a podpory  
MMP – OŽP, Plzeňského kraje i NSS (MŽP ČR).

 Servis a údržba PC techniky.
Pravidelný  servis  a  údržba  všech  počítačových  systémů  DES  OP.  Nákup  nového 
skeneru  Canon.  Vytvoření  další  záložní  paměti  (přídavného  disku)  na  archivaci 
fotodokumentace a obrázků Z. Doležala. Nákup nového počítače Notebook Asus Eee 
PC 1000HE za účelem dokumentace jednotlivých informací a dat z terénu.
Zvláštní poděkování Petru Jakubíkovi za kompletní servis a péči o výpočetní  techniku.

 Pojištění majetku, areálu a činnosti organizace.
Jako  součást  péče  o  majetek  organizace,  bezpečnost  členů  a  chod  spolku  máme 
uzavřeno několik zákonných i  externích pojištění,  zejména proti  způsobené škodě a 
nežádoucím následkům. 

DRUHOVÁ OCHRANA VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ŽIVOČICHŮ

„Akce pytlák Cheb“ –  jestřábí koš u Pelhřimova na Chebsku
Využití kamerového systému a několikadenní monitoring nezákonné činnosti chovatele 
holubů a myslivce, který chytal dravce do zakázaného odchytového zařízení (jestřábího 
koše)  na  poli  u  obce  Pelhřimov  na  Chebsku.  Několikadenní  monitoring  lokality,  
perfektní zpracování filmového záznamu a předání všech důkazů příslušným orgánům 
ochrany přírody a myslivosti. 

Tůňky pro obojživelníky II. – sv. Jiří
Pravidelná  údržba  a  úklid  lokality.  Sledování  a  monitoring  jednotlivých  živočišných 
druhů  a  jejich  praktická  ochrana.  Osazení  dvou  informačních  tabulí  dle  záměru 
plánovaného  v projektu  NF  ZP.  Využíváno  jako  informační  stanoviště  ekologické 
výchovy pro veřejnost i žáky MŠ a ZŠ.  Realizace  projektu  Prof.  MUDr. Ondřej Hes, Ph.D. 
Realizováno za technické podpory f. BERGER BOHEMIA a.s. Dále podpořeno  Nadačním fondem  
Zelený Poklad. 

Odchyt kachen divokých na zimovišti (PM)
Samostatný projekt, realizovaný ve spolupráci s Kroužkovací stanicí N. Muzea Praha, 
Mgr. Jaroslavem Cepákem, Ph. D. a Mgr. Petrem Klvaňou. Konkrétně se jednalo o 
odchyt a kroužkování kachen divokých, odběr krevního vzorku na DNA analýzu a ptačí 
chřipku. V roce 2009 odchyceno, okroužkováno a odebrány vzorky od 55 ex. kachny 
divoké, 4 ex. lysky černé, 3 ex. slípky zelenonohé a 1 ex. potápky roháče. 

Ptačí chřipka – labutě Plzeňsko a  Morava 
Zabezpečování a odběr vzorků pro Mgr. Štěpána Rybu z Přírodovědecké fakulty UK, 
Katedry  zoologie,  za  účelem  monitoringu  zdravotního  stavu  a  rozšíření  viru  ptačí 
chřipky  na  území  Plzeňského  kraje.  Celkem  zajištěno  v roce  2009  rekordních  231 
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vzorků, převážně od labutí velkých a kachen divokých z celého Plzeňského kraje. Naše 
organizace realizuje pouze technickou stránku věci a zabezpečení odběru vzorků při 
kroužkování ptactva. Projekt odborně garantuje a zaštiťuje Mgr. Štěpán Ryba, Přírodovědecká  
fakulta UK, Katedra zoologie. 

Pravidelný  kontrolní  odběr  směsného  vzorku  trusu  vodních  ptáků  na  významném 
zimovišti vodního ptactva Plzeň – Doubravka, ř. Berounka. Zajištění směsného vzorku 
od  cca  40  exemplářů  minimálně  4  druhů  vodních  ptáků,  zimujících  na  zimovišti 
nedaleko kostela sv. Jiří.  Vzorek negativní.
Vyšetření vzorků včetně orientačního testu ptačí chřipky zpracovává veterinární klinika Vedilab,  
MVDr. Oto Huml a MVDr. František Čada. 

Akce Labutě Morava 2009
Mimořádná akce na žádost  garanta projektu (Mgr. Štěpána Ryby)  monitoringu ptačí 
chřipky na území ČR. Vybraná skupina členů DES OP ve složení Karel Makoň, Petr 
Burget, Bohuslav Ježdík a Hana Robejšková se vydala ve dnech 15 až 17.8. 2009 na 
Jižní Moravu, aby zajistila co nejvíce vzorků k vyšetření. Po celé tři dny jsme prováděli 
kontrolní  odchyt  a  kroužkování  pelichajících labutí  velkých na rybnících Hodonínské 
kaskády, u Bzence, Lednice a Znojma. Celkem odchyceno a zajištěno 40 vzorků od 
labutí velkých. Akce mimořádného rozsahu, výborných výsledků a na speciální povolení 
Kroužkovací stanice Národního Muzea Praha.  Zvláštní  poděkování  všem zúčastněným a 
Kroužkovací stanici Národního Muzea Praha za udělení potřebné výjimky.

Úklid kostelní věže a letní kolonie netopýrů velkých v Radnicích
Realizační tým ve složení Jana Voráčková,  Olga Štěpánková a Kateřina Tvardíková 
dne 17.9. 2009 uklízel zvonici kostela v Radnicích na Rokycansku. Celkem 8 pytlů trusu 
a nejrůznějšího odpadu odnosily a uklidily z horních etáží kostelní věže. 
Projekt realizován  a financován  Plzeňským krajským úřadem.

Budky pro rorýse obecné
Ve  spolupráci  s Plzeňským  krajským  úřadem  a  kolegou  Jiřím  Vlčkem  probíhalo 
v průběhu celého roku 2009 několik samostatných akcí, zaměřených na monitoring a 
náhradní  hnízdní  možnosti  pro  rorýse  obecné.  Akce  byla  směřována  zejména  na 
zateplování budov a dodržování orgánem ochrany přírody stanovených podmínek. Díky 
tomuto projektu se podařilo nechat osadit několik desítek hnízdních budek pro rorýse 
obecné, jejichž využívání sledovaným druhem se bude muset i nadále monitorovat.
Projekt metodicky veden a finančně podpořen  Plzeňským krajským úřadem.
Výrobce budek f. ELIS PLAST spol. s r.o. Chrást.

Pokus o vytvoření přesné kopie posuvné hnízdní dutiny
Součástí projektu rorýs byl i pokus o vytvoření napodobeniny (kopie) konkrétní hnízdní 
dutiny, se kterou by šlo následně při zateplování panelového domu hýbat. Cílem bylo 
vytvořit realistickou schránku s umělou hnízdní dutinou, přendat do ní mláďata a celé to 
upevnit na původní hnízdní dutinu. Předpokládal jsem, že ptáci náhradní dutinu bez 
problému přijmou (nepoznají změnu),  dokrmí mláďata a že bude tím pádem možno 
dále  zateplovat  bez  toho,  aniž  by  docházelo  k dalším  nežádoucím  zásahům  do 
přirozeného průběhu hnízdění. Tento pokus však nevyšel, neboť umělá hnízdní dutina 
byla na původní hnízdní dutinu špatně osazena a rorýsi o ní následně ztratili zájem. 
Přesunutá mláďat musela být následně adoptována do hnízdní kolonie v Dobřanech.
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Budky polesí Zábělá a údolí řeky Berounky 
Podpora hnízdních možností drobného ptactva v městských lesích. Pravidelná údržba, 
kontrola a čištění cca  150 budek pro drobné ptactvo, instalovaných v polesí Zábělá 
(PM), Háj (PS) a v Přírodním parku Horní Berounka. Významný projekt pro druhovou 
ochranu, zaměřený zejména na sledování hnízdění drobného ptactva. 
Projekt podpořený v roce 2000 statutárním městem Plzeň (Nadačním fondem „Zelený poklad“).

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

Krmítka – přikrmování ptactva v parcích 
Devátým rokem fungující zimní projekt, realizovaný týmem  rodiny Kuralů. Celkem 9 
obřích krmítek ve větších příměstských parcích. Projekt, který si získal velkou oblibu u 
veřejnosti, zejména seniorů, má již svou tradici. 
Projekt  podpořený  statutárním  městem Plzeň  (Nadačním  fondem  „Zelený  poklad“).  Děkujeme  
všem, kdo nám při realizaci tohoto projektu pomáhají, starají se o naše krmítka a pravidelně do  
nich přinášejí krmení.   

Zásyp pro vodní ptactvo – zimoviště na řece Berounce, Plzeň 
Přikrmování vodního ptactva obilnou směsí (zadina ječmene, pšenice) na zimovišti u 
kostela svatého Jiří. Kontrolní odečty ornitologických kroužků, odchyty a kroužkování, 
kontrola  zdravotního  stavu  zimujícího  ptactva  (labutí,  kachen),  pravidelné  vyšetření 
vzorků trusu, sčítání a monitoring mají zejména v dnešní době, v návaznosti na obavy 
z ptačí chřipky, své opodstatnění. Dále úprava a čištění břehu, výměna informačních 
tabulí na lávce pro pěší přes ř. Berounku. Celkem zkrmeno v roce 2009 přes 2.500 kg 
obilné směsi.

Kroužkování volně žijících druhů ptactva 
Již několik let realizovaný projekt, zaměřený na vybrané druhy volně žijícího ptactva 
(dravci,  sovy,  brodiví,  labutě,  rorýsi  atd.)  ve  spolupráci  s kroužkovateli  Národního 
muzea Praha (M. Paisker,  M. Klaudová,  P.  Blažková, Dr. S.  Beneda,  K.  Makoň, K.  
Lang, V. Kovář, K. Machač, Ing. V. Říš a další). 
Na tento  projekt  navazuje odběr  krevních vzorků za účelem vyšetření  odchycených 
ptáků na malárii, který garantuje MVDr. František Čada. 
V roce 2009  bylo  okroužkováno a odečteno  přes  1.200 jedinců,  z toho odebráno  a 
vyšetřeno cca 30 krevních vzorků.  Mezi nejzajímavější akce patřily:

- kroužkování mláďat datla černého
- účast na kroužkovacím kurzu a čtyřdenní terénní cvičení na Třeboňsku
- odchyt kachen divokých na zimovišti ř. Berounky
- monitoring a přesun  několika hnízd čápa černého  (PS, TC) 
- několik zpětných hlášení ze zahraničí i ČR 
- každoroční kroužkování mláďat rorýse obecného v kolonii - bytovky Dobřany (PJ)
- pravidelné kroužkování  mláďat  čápa bílého,  výrů  velkých,  motáků  pochopů,  krkavců 

velkých, jestřábů lesních a labutí velkých na Plzeňsku
Podrobnosti viz  příloha - Projekt MALÁRIE - seznam ptactva odchyceného v r. 2009.

Ornitologický servis pro orgány ochrany přírody a kroužkovatele 
Ornitologický  a  odborný  servis  pro  jednotlivé  subjekty  včetně  realizace  některých 
projektů  zahrnuje  odchyty  a  transfery  živočichů,  úpravy  biotopů,  hnízd,  hnízdišť,  
monitoring,  dokumentaci,  účast  při  jednotlivých  správních  řízeních,  místní  šetření,  
poskytování technického zázemí, vybavení,  odchytové služby, předávání  získaných 
dat a informací atd. Zahrnuje i zajišťování kompletního ornitologického servisu (lezení 
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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.). 

Rekonstrukce, úpravy, údržba hnízd a hnízdišť čápa bílého v     r. 2009  
Provádí se v rámci každoročního servisu pro obce, krajské úřady, orgány ochrany přírody 
a vlastníky objektů za finanční podpory příslušných krajských úřadů a obcí. 

Planá u Mar. Lázní (TC) – UHP na betonovém sloupu ve dvoře o.b. Hřbitovní 64
7.3. 2009  plánované osazení hnízdní podložky na betonový stožár, montáž stupaček a 
přístupové lávky, včetně demontáže původního hnízda na sousedním obytném domě. 
Rovněž osazena imitace rozestavěného hnízda, vše z plošiny. 
Realizováno z iniciativy vlastníků obytné budovy za podpory Západočeské skupiny ČEZ. 

Třebeň  (KV) – UHP na střeše budovy MŠ  
4.4. 2009 demontáž starého hnízda v havarijním stavu a nevyhovující hnízdní podložky, 
čištění střech, okapů a likvidace hnízdního materiálu. Následné osazení nové hnízdní 
podložky,  ochranné  opláštění  střechy pod  hnízdem,  osazení  imitace  rozestavěného 
hnízda.  Realizováno z finanční podpory od Karlovarského krajského úřadu.

Zadní Chodov (DO) – zaniklé původní hnízdiště na komíně kotelny areálu MV.
Neplánovaná rekonstrukce a nařízený přesun hnízda (nápravné opatření – demolice).
1.11. 2009 osazení (navaření) a montáž hnízdní podložky, přístupové lávky a žebříku. 
23.11. 2009 osazení imitace rozestavěného hnízda.  
Hrazeno novým  majitelem pozemku z podnětu správního řízení a nepovolené likvidace původního  
hnízdiště. 

Chodov u Domažlic (DO) – UHP na betonovém stožáru v zahradě p. Hrubého.
28.10.  2009  sundání  hnízda,  demontáž  staré  hnízdní  podložky  a  přístupové  lávky, 
osazení stupaček na spodní stranu stožáru za pomocí plošiny. 
26.11. 2009  osazení nové umělé hnízdní podložky, instalace imitace rozestavěného 
hnízda (jeřáb).  Realizováno za podpory vlastníka pozemku p. Hrubého z finanční podpory od 
Plzeňského krajského úřadu.

Postřekov (DO) – UHP u požární zbrojnice
28.10. 2009 obcí vyžádané (plánované) snížení a odlehčení hnízda. 
Snížení hnízda na 1/3 původní výšky, úklid a likvidace hnízdního materiálu.
Realizováno z finanční podpory od Plzeňského krajského úřadu a obce Postřekov.

Chotěšov  (PJ) – komín na návsi u bývalého areálu ZD. 
8.2.  2009  celková  rekonstrukce  hnízda,  hnízdiště  a  hnízdní  podložky.  Příprava 
hnízdního stožáru, osazení hnízdní podložky a přístupové lávky. Následně postavení 
stožáru a instalace imitace rozestavěného hnízda. Stožár zajištěn a postaven majitelem 
nemovitosti.  Osazení  hnízdní  podložky,  přístupové  lávky  a  imitace  rozestavěného 
hnízda v režii  DES OP.  Realizováno z finanční  podpory  od  Plzeňského  krajského úřadu  a  
zájmu i režii nového vlastníka nemovitosti.

Šťáhlavy  (PJ) – komín na návsi u bývalého areálu ZD. 
12.12.  2009  snížení  hnízda  na  1/3  původní  výšky,  kompletní  úklid  pod  hnízdem, 
likvidace  hnízdního  materiálu.  Celková  rekonstrukce  hnízda  na  žádost  obce  za 
bezplatné technické podpory profesionálních hasičů Plzeňského kraje. 
Realizováno  z finanční  podpory  od  Plzeňského  krajského  úřadu  a  technické  podpory  
profesionálních hasičů Plzeňského kraje.
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Dobřany I. (PJ) – pekárna
18.9. 2009 úklid střechy a čištění okapů včetně likvidace hnízdního materiálu. 
Realizováno z finanční podpory od Plzeňského krajského úřadu.

Dobřany II. (PJ) – dům služeb
18.9. 2009 úklid střechy a čištění okapů včetně likvidace hnízdního materiálu. 
Realizováno z finanční podpory od Plzeňského krajského úřadu.

Merklín (PJ) – kovárna
18.9. 2009 úklid střechy a čištění okapů včetně likvidace hnízdního materiálu. 
Realizováno z finanční podpory od Plzeňského krajského úřadu.

Teplá u Mar. Lázní  (KV) – komín od areálu bývalého pivovaru.
Plánovaná  rekonstrukce  28.11.  2009,  snížení  hnízda  na  1/3  původní  výšky,  úklid 
střechy  a  čištění  okapů.  Celková  rekonstrukce  hnízda  za  technické  podpory 
profesionálních hasičů z Mar. Lázní a vlastníka objektu. Kompletní úklid komunikace a 
ploch  pod  hnízdem.  Realizováno  z finanční  podpory  od  Karlovarského  krajského  úřadu  a  
technické podpory profesionálních hasičů z Mar. Lázní.

Bochov  (KV) – komín od kotelny u bytovek
28.10. 2009 pravidelný úklid střechy a čištění okapů. Hnízdo neobsazeno, akce malého 
rozsahu. Realizováno z finanční podpory od Karlovarského krajského úřadu.

EKOLOGICKÁ VÝCHOVA, OSVĚTA, PROPAGACE 

Zvířátkové  Maxi PEXESO
Nově vzniklý a v srpnu 2009 úspěšně zrealizovaný projekt. Vydáno celkem 5.500 kusů 
Zvířátkového MAXI pexesa o 90 hracích kartičkách nejrůznějších druhů volně žijících 
živočichů.  Vynikající realistické  kresby  Zdeňka Doležala, grafické zpracování Marek 
Koňařík.  Součástí pexesa je i speciální příloha (záložka) telefonních a internetových 
kontaktů,  důležitých  pro  praktickou  ochranu  zvířat  a  přírody.  Část  pexes  je  určena 
k odprodeji a pokrytí vynaložených nákladů z rozpočtu DES OP.  Částečně podpořeno 
(11.000,- Kč) z fondu Sbírka  zvíře v nouzi  NSS při ÚVR ČSOP Praha.  

Nové projekty ekologické výchovy a osvěty
Od září 2009 realizováno několik desítek tématicky zaměřených projektů ekologické 
výchovy. Konkrétně se jednalo o výukové programy „Podzim“ a „Zima do naší přírody 
patří.“  Zpravidla  hodinový  program  jak  do  učebny,  tak  na  vycházku.  Stopovačka  - 
stopování,  krmítka  -  krmení,  zimoviště  -  zimování.  Velká  pozornost  je  soustředěna 
zejména  na  žáky  MŠ  a  I.  stupně  ZŠ  v  celém  Plzeňském  kraji.  Nově  částečně 
zpoplatněná služba na velmi vysoké úrovni, zaměřená zejména na praktickou výuku a 
vzdělávání  dětí.  Zároveň  důležité  posílení  rozpočtu  organizace  a  pokrytí  nákladů 
s ekologickou výchovou spojených. Zájem obrovský, výsledky výborné.
 
Jednotný Vizuální Styl (JVS) - informační tabule
Nové informační a vzdělávací tabule v areálu ZSŽ Plzeň – Doubravka.
Celkem tři  tabule uvnitř  areálu ZSŽ, jedna velká vně oplocení na vstupních vratech, 
směrová šipka k ZSŽ u odbočky na parkoviště  a velká směrová šipka na veřejném 
osvětlení před domem Zábělská 74. To vše od jednoho  profesionálního grafika p. 
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Marcela Šika v jednom stylu a povětrnostním vlivům odolném provedení. Aktuální data, 
informace jak o naší  činnosti, tak o partnerech, sponzorech a spolupracovnících. 

Prodej produktů:
- Výukové karty  „Zvířátka kolem nás“
Tématicky zaměřené výukové karty o volně žijících druzích živočichů z naší přírody.
1 pare 40 karet  formátu A3 na kvalitním pohlednicovém papíře ve speciálních deskách.  
Náklady na tisk byly hrazeny z rozpočtu DES OP a nemalou částkou (120.000,- Kč) 
přispěl v roce 2008 pan Dr. Pavel Svoboda – Sportovní služby (Praha). Část dotisku 
stále  určena  k odprodeji  a  dorovnání  pořizovacích  nákladů.  Zvláštní  poděkování  patří  
generálnímu partnerovi projektu Dr. Pavlu Svobodovi – Sportovní služby (Praha) a samozřejmě  
autorskému týmu projektu a Tiskárně Bílý slon – Pavel Svoboda, Ing. Radko Křivánek.

- Ekologicko-výchovné dokumenty na jednom DVD
„Jeden rok na ZSŽ“ a „Jak se jim s námi žije?“ stále na jednom DVD. Oba dva 40 
minutové,  veřejností  velice kladně oceněné filmové dokumenty na jednom nosiči  za 
symbolickou cenu 100,- Kč. Více informací na www.desop.cz.

„O zvířatech a lidech“ aneb třetí výstava DES OP
Pokračování  a  prezentace  tématicky  zaměřené,  putovní  výstavy o  činnosti  a  lidech 
kolem DES OP. Vystaveno v Chudenickém lázeňském domě u manželů Volfových. 
Autoři výstavy Karel Makoň a Hana Robejšková, grafické zpracování Marcel Šik.

Archiv obrázků Z. Doležala
Kompletní  elektronické  zpracování  90%  unikátních  kreseb  zvířat  Zdeňka  Doležala. 
Elektronický archiv a záložní disk s uloženými daty. Realizováno za podpory manželky 
Ivony Doležalové na náklady DES OP.

www stránky - internet
Od  roku  2007  samostatně  fungující  projekt  pod  vedením  Petra  Voráčka  ml. Ten 
zajišťuje pravidelnou aktualizaci internetových stránek a jejich další rozvoj. Technická 
spolupráce s  Petrem Jakubíkem a Vladimírem Novým,  servisními techniky našeho 
počítačového vybavení. Na našich stránkách najdete například všechny vydané tiskové 
zprávy, dále kalendář plánovaných akcí, kontaktní spojení, archiv, fotografie, historii i  
odkazy na další organizace a kolegy. Vysoce účinný projekt s plošným dopadem.  

Tiskové zprávy – efektivnější komunikace s médii
Rovněž v roce 2007 nově zavedená komunikace s médii a příznivci DES OP. Aktuální 
tiskové zprávy, pozvánky na akce, zajímavé informace, to vše rozesíláno v elektronické 
podobě  pomocí  dvou  klíčových  adresářů  „Media“  a   „Příznivci  činnosti  DES  OP“. 
Adresáře jsou průběžně aktualizovány dle zájmu veřejnosti a medií.
Realizace projektu  Karel Makoň,  Mgr. Jana Voráčková a MUDr. Hana Robejšková.

ČT pořad „Chcete mě?“
Intenzivní  spolupráce  s profesionálními  štáby  České  televize  na  příspěvcích  do 
jednotlivých dílů oblíbeného pořadu o zvířatech. Celkem 15 reportáží o aktuálním dění 
v organizaci  a  praktické  ochraně  přírody  Plzeňska.  Ekologicko-výchovně  zaměřené 
výstupy, představení jednotlivých projektů, propagace činnosti DES OP.
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Natáčení pro dokument TV NOVA
Téměř půlroční spolupráce se štábem dokumentaristů, připravujících pořad o ZOO a 
BZ města Plzně. Natočeno přes 70 hodin tématicky zaměřeného obrazového materiálu 
a dokončováno v průběhu roku 2009.

Ukázky činnosti a pacientů DES OP na  ZŠ a MŠ
Vše navazuje na nově realizované projekty ekologické výchovy. Návštěvy mateřských, 
základních a středních škol, veřejných komerčních i zájmových akcí se živými zvířaty si 
našly své příznivce. V průběhu roku 2009 bylo realizováno několik desítek těchto aktivit, 
na kterých jsou účastníci seznamováni s jednotlivými pacienty, jejich biologií, ochranou 
přírody a  chodem organizace.  Poměrně  úzký kontakt  mezi  přednášejícím,  zvířaty a 
účastníky těchto akcí  je kladně hodnocen zejména dětmi. 

Vítání ptačího zpěvu –  16. května 2009
Ptačí festival, dny otevřených dveří -  3. října 2009 
Již tradiční ornitologické akce, realizované ve spolupráci se Západočeskou pobočkou 
České  společnosti  ornitologické  při  Západočeském  muzeu  v Plzni.  Dvě 
samostatné  akce,  zaměřené  zejména  na  praktickou  ochranu  přírody,  spojené 
s ukázkou  odchytu  a  kroužkování  ptactva.  Každoročně  pořádáno  pro  veřejnost  za 
účelem osvěty a ekologické výchovy a spojeno s exkurzí v Záchranné stanici živočichů. 

Servis pro veřejnost a spolupráce s médii 
Poradenský,  převážně  telefonický  a  e-mailový  servis  pro  veřejnost  (budky,  krmítka, 
ochrana  netopýrů  atd.).  Propagace  a  osvěta  prostřednictvím  médií,  publikační  a 
reportážní  činnosti  atd.  Zajímavosti,  informace,  rady,  zapojení  veřejnosti  atd. 
Dokumentace,  monitoring,  osvěta.  Realizováno  průběžně  po  celý  rok,  nespočet 
příspěvků a informací. 

Příspěvky a články do časopisu Planeta zvířat a Vítaný host
Celkem  12  příspěvků  v průběhu  roku  2009  do  celorepublikově  známého  časopisu 
Planeta zvířat. Dále pak i prezentace činnosti organizace ve velice prestižním časopisu 
krajského  významu  Vítaný  host.  V obou  případech  diskuse  na  jednotlivá  témata, 
osvěta   a  vzdělávání  veřejnosti.  Zvláštní  poděkování  za  možnost  prezentace  DES  OP  a  
ochrany přírody patří šéfredaktorce časopisu Vítaný host, paní Haně Voděrové a Planety Zvířat,  
paní Martině Trávníčkové.

   PERSONÁLNÍ POKRYTÍ, ČLENSKÁ ZÁKLADNA  
Členská základna  
Chod organizace zabezpečuje jeden zaměstnanec na plný úvazek a početná skupina 
dobrovolníků. V roce 2009 to bylo celkem 31 řádných členů a dva adepti ve zkušební 
době.  Organizace  má  dále  5  členů  čestných  a  velké  množství  externích  kolegů  i 
příznivců, kteří  s naší organizací aktivně a dlouhodobě spolupracují. 

Věkové složení  členské základny  se pohybuje v  rozmezí od 13 až do 78 let.
V roce 2009 za členy přijati Prof. MUDr. Ondřej Hes, Ph.D. a Petr Burget.
 
Zaměstnanec  
Organizace zaměstnává (od 1.dubna 2002) jediného pracovníka na plný úvazek. Tím je 
její  předseda  a  vedoucí  záchranné  stanice,  který  zajišťuje  odchytovou  službu, 
zásobování,  péči  o  pacienty,  údržbu  i  rozvoj  areálu  a  mnoho  dalších  věcí,  včetně 
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realizace projektů ekologické výchovy, osvěty, přednášek či informačního servisu. Čistá 
měsíční mzda tohoto zaměstnance je v průměru 11.500 ,- Kč měsíčně a mimo svou 
pracovní dobu funguje jako dobrovolník.

Brigádníci
V průběhu  roku  2009  zaměstnávala  organizace  na  smlouvu  o  dílo  či  dohodu  o 
provedení práce celoročně několik brigádníků (6-8). Jednalo se o prověřené a velice 
spolehlivé členy či spolupracovníky organizace. 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, 
práce na novém pozemku, odchovy mláďat, administrativní, dokumentační i vědecké 
činnosti atd. 

Dobrovolníci
Skupina dobrovolníků mimo spolek, kteří nejsou členy naší organizace, ale v roce 2009 
významně  pomáhali  při  jednotlivých  akcí,  a  to  zejména  výstavbě  a  rozvoji  nového 
léčebného  zázemí  –  zahrada  2009.  Dle  svých  možností  a  schopností  odpracovali 
nezištně několik desítek brigádnických hodin a významně pomohli zejména při přesunu 
voliéry pro  vodní  ptáky.  Jmenovitě  se  jedná  o  pana  Ivana  Klána,  Pavla  Steinbacha,  Karla  
Pulicara, Roberta Trnku, Martina Kepla, Jiřího Demjana s přítelkyní  a další. 

Odborná způsobilost – exkurze 

Školení členů DES OP
Každým rokem se opakující odborné a personální školení všech členů DES OP, aktivně 
se  podílejících  na  chodu  ZSŽ  a  činnosti  organizace,  proběhlo  v lednu  roku  2009. 
Několikahodinový  program  byl  zaměřen  zejména  na  dodržování  platné  legislativy, 
veterinárních předpisů, zákonů a na práci se zvířaty v rizikovém prostředí. Přednášeli 
jak účastníci odborných kurzů, tak přizvaní specialisté.

Kroužkovací kurz Třeboň 2009
Tradiční třídenní akce, zaměřená zejména na kroužkování volně žijících druhů ptactva 

a opakování teoretických i praktických znalostí. V termínu od 20. – 22.4. 2009 se 
akce účastnili  celkem 3 členové DES OP (Karel  Makoň,  Hana Robejšková a 
Miloš Paisker).

FINANCE – STRUČNÁ ROČNÍ BILANCE, SPONZOŘI
Největší a zároveň nejklíčovější investicí v roce 2009 byla opět investice do rozvoje a 
přestavby nového léčebného zázemí - zahrada 2009 .

Nemalé  finanční  prostředky  byly  investovány  i  do  nákupu  nového  technického 
vybavení, jeho obnovy a údržby (jmenovitě viz kapitola  Posílení a údržba technického 
vybavení).
 
Celkově  si  v  roce  2009  spolek  díky  stabilním  dotacím,  dlouhodobě  realizovaným 
úsporným  opatřením  a  bohaté  vlastní  činnosti  vedl  ekonomicky  obstojně,  i  když 
nepříjemné dopady celosvětové finanční krize výrazně zasáhly  i do našeho rozpočtu. 
Téměř 50% pokles objemu finančních darů od drobných dárců, sponzorů a partnerů byl  
v roce  2009 markantní a  vyšplhal se až na -50.000,- Kč z této kapitoly. 
Udržet vyrovnaný rozpočet a rozestavěnost nového léčebného zázemí  nám pomohly 
až koncem roku nově zpoplatněné projekty ekologické výchovy, za které jsme od září 
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2009  začali  vybírat  symbolické  poplatky.  Určitým  přínosem  (vrácením  financí)  do 
rozpočtu  byl  i  zvýšený  zájem  a  prodej  našich  ekologicko-vzdělávacích  materiálů. 
Zejména pak MAXI pexesa a obrazových karet,  ve kterých máme z let  předchozích 
uloženy nemalé finanční prostředky. 

Zabezpečování nadstandardního servisu pro veřejnost,  náklady na činnost organizace 
včetně rozšíření a údržby majetku, technického zázemí, léčebného zařízení, zlepšení 
odborného servisu, masivní propagace, náklady na zaměstnance, brigádníky a další 
projekty přinesly i značné navýšení provozních nákladů. To vše se promítlo do rozpočtu  
organizace, který, i přes všechny vysoké investiční akce a propad sponzorských darů, 
byl na konci roku 2009 stabilní a vyrovnaný. 

Procentuální vyčíslení příjmů a výdajů organizace za rok 2009

Celkové příjmy za rok 2009  ………………...  1.808.210,- Kč

Podpora statutárního města Plzeň                              36  %     
Dotace od Plzeňského krajského úřadu                      23  %    
Dotace od ÚVR ČSOP „Národní sítě stanic“               20  %   
NF ZP                                                                            3  %
Sponzoři a dárci                                                             3  %       
Z vlastní činnosti a zdrojů                                            15  %                        

Celkové výdaje za rok 2009 ……….…………  1.412.138,- Kč

Z  celkového  rozpočtu  bylo  čerpáno:  rozvoj  a  údržba  léčebného  areálu,  technické 
vybavení  23%, náklady na zaměstnance  16%, náklady na brigádníky a dohody  11%, 
servis  služebního  vozu,  PHM,  doprava  a  přeprava  14%,  krmení,  léčiva,  pitvy  a 
veterinární péče 6%, energie a tel. poplatky, další ostatní provozní náklady + materiál 
11%, odborně zaměřené tématické projekty 7%, ekologická výchova a osvěta 12%.

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

Činnost stanice  podpořili a podporují

Generální partneři:   STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ
                                          Představitelé Rady a Zastupitelstva  města Plzně
                                          Členové Komise životního prostředí Rady města Plzně

                       PLZEŇSKÝ KRAJ 
                           Zastupitelstvo, Rada  a úřady Plzeňského kraje
                          

                                    NADACE ČEZ 
                                    ZÁPADOČESKÁ SKUPINA ČEZ

                                NÁRODNÍ SÍŤ STANIC PŘI ÚVR ČSOP  (MŽP ČR) 

                                           NADAČNÍ FOND – ZELENÝ POKLAD
                                           Členové správní rady Nadačního fondu „Zelený poklad“ 
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Významní sponzoři:     Město DOMAŽLICE – Referát životního prostředí
                                            Knihkupectví MOUDRÁ SOVA – manželé Baslovi
                                            EKO-INFO s.r.o.  - manželé Černých, Kout na Šumavě
                                            Roman JUREČKO, Plzeň 
                                            B-Orto s.r.o. - Jiří BAUMRUK  - zubní ordinace Plzeň
                                            MUDr. Eliška ASCHENBRENNEROVÁ - zubní ordinace Plzeň
                                            Veronika SOUČKOVÁ , Praha
                                            Ing. Věra SOUČKOVÁ,  Praha
                                            ing. Pavel STEINBACH (Štěnovice) 
                                            Manželé Jan a Blanka  HRABĚTOVI (Plzeň)
                                            f. VOLKA a syn, Hlinné u Tachova
                                         MVDr. Oto  HUML – Vedilab Plzeň
                                            Veterinární klinika VEDILAB spol. s r.o. 
                                            Prof. MUDr. Ondřej HES, Ph.D., Plzeň
                                            Marek KOŇAŘÍK – grafik (Plzeň)
                                            Sbírka ZVÍŘE V NOUZI  při NSS - ČSOP PRAHA

Sponzoři, partneři:       David ČECH  - prodejna SUPER ZOO (Plzeň)
                                            ŽZ MEA MEISINGER s.r.o. Plzeň 
                                            TH Optik – Robert Trnka, Plzeň – Doubravka
                                            pan Miloš BICEK (Plzeň), paní Věra LONKOVÁ, 
                                            Vladimír MORÁVEK (Plzeň), manželé SLÍVOVI (Blatná), 
                                            MVDr. František ČADA (Plzeň), MVDr. Petr BÖHM,
                                            MVDr. Zdeněk Rampich, MVDr. Jan POKORNÝ, 
                                            grafik Marcel ŠIK (Vejprnice) a další.

Významnými a váženými partnery i nadále zůstávají i ti, kteří  
v minulosti významně přispěli či přispívali  na naší činnost v letech
 předchozích:
                                           Dr. PAVEL  SVOBODA – Sportovní služby (Praha)

                                        Zástupce a prodejce výrobků firmy POLAR 

                                            PLZEŇSKÝ PRAZDROJ - Projekt OBČANSKÁ VOLBA 2007 

                                            EUTIT s.r.o. – Stará Voda  (Mariánské Lázně)

                                            f. VELTER – Plzeň

                                            MUDr. Petr Blecha – zubní ordinace Rokycany

                                            MO Plzeň 3 – dotace z hracích automatů

   ZÁVĚREM  
Závěrem bych  rád  poděkoval  všem uvedeným generálním partnerům,   sponzorům,  
kolegům,  spolupracovníkům,  dobrovolníkům,  členům  spolku  a  ostatním  
spolupracovníkům, kteří nás dlouhodobě  či nárazově  podporují.   
  
Díky nim můžeme již 18. rokem fungovat a rozvíjet naši činnost. 

V Plzni dne  12.4. 2010                                                                             Karel Makoň – předseda DES OP
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