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PROVOZ  ZÁCHRANNÉ  STANICE  ŽIVOČICHŮ  
Působnost stanice v rámci Národní sít ě stanic  
Spádová oblast v rámci NSS -  Plzeň, Nýřany, Kralovice, Domažlice, Horšovský Týn   
 

Sídlo stanice, jméno vedoucího stanice, aktuální ko ntakty na stanici  
DES OP  - Záchranná stanice živočichů Plzeň 
Zábělská 75, 312 00 Plzeň                                    tel: 377 460 088 (stanice-záznamník)  
Pohotovostní mobil :  777 145 960,  777 194 095      
e-mail: ptactvo@desop.cz                                      www.desop.cz 
                            
Vedoucí stanice: Karel Makoň – předseda DES OP (mobil. 777 145 960) 
 

Přidružené stanice, odb ěrná 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  
� odchov mláďat savců a zvěře - externě paní Jaroslava Janoušová v domácím chovu 
� herpetologie a obojživelníci - prof.MUDr. Ondřej Hes a Jiřina Hepová - kompletní zázemí v osobním 

vlastnictví v rodinném domku na Zábělské ulici a v Kaznějově 
� líheň externě - Vlastimil Voráček Roupov 
� zvířata domácí a exotická - síť chovatelů a specialistů na danou problematiku chovu 
  
Zajišt ění veterinární pé če  
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 
 

Stručný popis stanice, ro ční kapacita 
Rozletová voliéra:    
1x  malá   2 x 9 x 2m 
1x  velká  9 x 15 x 3m ( voliéra pro vodní ptáky) Dvě tůňky ve volié ře pro vodní ptáky (16m2) 
 

 
 
4x dravci, sovy a velké druhy ptactva  (2- 3x3x2m a  2- 3x1,5x2m)  
4x částečně expozi ční (přírodní) pro menší a st ředně velké druhy ptactva, savce  
1x malá voliéra pro drobné ptáky  
1 x voliéra pro vodní ptáky (9x15m) 
2 x izola ční box – ošet řovna 
1x sklepní koje na bobra, jezevce, vydru atd. 
Lesní komplex 18x18m - polesí Záb ělá  (Plzeň)  + fixační box (4x3m) 
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Celkové výsledky, p řehled jednotlivých p řípadů, pacienti  
V roce 2014 jsme celkem zasahovali v 523  případech  a zajistili 875  živočichů. 
 

Z celkového počtu zajištěných živočichů bylo 403  netopýr ů ( 4 druhů) z 52  zásahů.  
 

 875 živočichů                                    (93 druh ů)        523 samostatných p řípadů 
340  ex. ptáků                                     ( 54 druhů)        335  zásahů 
455  ex. savců                                    ( 14 druhů)        116  zásahů    
  17  ex. plazů a obojživelníků                (5 druhů)           9  zásahů  
  63  ex. zvířat  exotic. a domácích       (20 druhů)         63  zásahů 
 
Podrobnosti viz  p říloha – tabulka jednotlivých druh ů a celková evidence pacient ů r.2014. 

 
12 let stará handicapovaná labu ť na Berounce /PM/. 
Označil jsem ji naším ornitologickým kroužkem (DES OP 07) 6.10.2002. Tenkrát se k 
nám dostala jako vzletné mládě z Uněšova /PS/, které se narazilo do drátů elektrického 
vedení. Křídlo bylo bohužel, tak roztříštěné, že nebyla jiná šance než jej amputovat.  
Po amputaci jsem labuť označil kroužkem a vypustil 10.12. 2002 jako trvale 
handicapovanou (nevzletnou) na ř. Berounku u kostela sv. Jiří na Doubravce. 
Od té doby jsme ji neviděli ani nepotkali.  Až teď, v roce 2014(27.7.), kdy  jsme 
kroužkovali a kontrolovali labutí rodiny. Odchytli jsme rodinku labutí na Berounce pod 
Darovanským /PS/ přívozem. Chytli jsme samce, samici a dvě mláďata, když koukáme, 
že samice nemá levé křídlo, koukáme na kroužek a je nám jasné, že je to náš bývalý 
pacient. Doma v evidenci dohledám číslo kroužku a opravdu, jedná se o jednu z našich 
nejstarších labutí a ještě hnízdí se samcem z divoké přírody a mají spolu dvě mláďata.  
 

 
 

Užovka obojková – Vejprnice /PS/ 
Původně nalezena a nahlášena (24.10.2013) hlídkou Policie ČR v obci Vejprnice. 
Užovka měla poměrně těžká poranění hlavy, oka a jedné třetiny těla od zahradní 
sekačky. I přesto se kolegovi Ondřeji Hesovi podařilo přes zimu užovku vyléčit a dostat 
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do kondice k vypuštění, které následně proběhlo 17.4.2014 na lokalitě Dolní Kokotský 
rybník u Bušovic /RO/.  
 

 
 

Přes 2.000 škeblí rybni čních a říčních na potoce pod Babylonem /DO/ 
Celkem dvě samostatné akce, při kterých bylo sebráno z koryta potoka od Černého  
rybníka (od silničního mostku až k mostku pro cyklisty cca 250 m) u Babylonu na 
Domažlicku přes 2.000 škeblí rybničních a říčních. Akce byla jako mimořádná 
zrealizována z podnětu ČIŽP OI Plzeň, který spolu s Policií ČR měl podezření na to, že 
se jedná o živou spižírnu asijských labužníků.  Živočichové byli z větší části vysbíráni a 
přesunuti do Černého a Babylonského rybníka odkud potok vytéká. Realizováno ve 
dnech 30.7. a  5.8. 2014. Děkuji všem zú častn ěným za záchranný transfer. 
 

  
 

Hnízdo vlaštovek obecných Plze ň – Valcha /PM/.  
Dne 25.7.2014 záchrana pěti mladých vlaštovek obecných, které spadly i s hnízdem 
v průchodu do rodinného domu v Plzni na Valše. Na místo původního hnízda osazena 
imitace hnízda umělého a do něj mláďata vrácena rodičům k dokrmení.  Akce proběhla 
úspěšně, mláďata byla rodiči dokrmena a vyvedena.  
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Adopce mlá ďat datla černého.  
Dne 9.5.2014 po vichřici náhodně u Plešnice /PS/ kousek od  železniční trati a vechtru 
nalezen zlomený topol osika. K přeražení stromu došlo ve výšce cca 9 m nad zemí, a to 
přímo v obsazené hnízdní dutině datla černého. Na místě byla zajištěna celkem 4 
nevzletná mláďata určena k adopci do náhradních hnízd. Samotná adopce proběhla: 
 

- samice (ET 2156) adopce do hnízda Staňkov – letiště /DO/ (1+1)  
- samec  (ET 2153) adopce do hnízda Roupov I. /PJ/ (4+1) 
- samec  (ET 2169) adopce do hnízda Druztová /PS/ (4+1) 
- samec  (ET 2168) adopce do hnízda hrad Krasíkov /PS/ (4+1)  

 

   
 

Adopce mlá ďat čápů bílých ze ZSŽ Hluboká nad Vltavou (Temelín). 
Ve věku 2-3 týdnů jsme převzali od kolegů ze ZSŽ Hluboká nad Vltavou celkem dvě 
mláďata čápa bílého. Mláďata byla původně sundána z ohrožených hnízd, kde došlo 
k úhynu jednoho z rodičů. U nás byla pak připravena k adopci a úspěšně přistrčena do 
náhradních hnízd.  
 
- mládě (CA 192) původně zajištěno z hnízda Novosedly nad Nežárkou /JH/,  30.5. 
2014 předáno do ZSŽ Plzeň a následně 18.6. 2014 adoptováno (2+1) do našeho 
hnízda čápa bílého v Dlouhém Újezd ě/TC/. 
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-  mládě (CA 193) původně zajištěno z hnízda Zahrádky u Strmilova /JH/  ,19.6.2014 
předáno do ZSŽ Plzeň, následně 23.6.2014 adoptováno (1+1) do našeho hnízda čápa 
bílého na kovárně v Merklín ě /PJ/. 
 

    
 

Pravidelné kontroly adoptovaných mláďat potvrdily, že adoptivní rodiče obě přistrčená 
mláďata bez problémů přijali, dokrmili a vyvedli. 
 

 Adopce mlá ďat motáka pochopa ze ZSŽ Rokycany. 
Ve věku 2 týdnů jsme převzali 27.6.2014 od kolegů ze ZSŽ ČSOP dvě mláďata motáka 
pochopa ze zničeného (vysečeného) hnízda. Ta byla následně úspěšně adoptována do 
dvou náhradních hnízd:  
 
- mládě (D 206642) přidáno 8.7.2014 do náhradního hnízda motáka pochopa s jedním 
mládětem (1+1) na rybníku Vysoká Libyně /PS/. 
 
-  mládě (D 206641) přidáno 8.7.2014 do náhradního hnízda motáka pochopa s pěti 
mláďaty (5+1) u potoka ve Střížovicích /PJ/. 
 

  
 
Následné kontroly adoptovaných mláďat potvrdily, že adoptivní rodiče obě přistrčená 
mláďata bez problémů přijali, dokrmili a vyvedli. 
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Odchyty kos ů v budovách a zabezpe čené hnízdo v OBI Plze ň /PM/ 
-  28.1.2014 odchyt dospělého samce kosa černého na chodbě činžovního domu 
v Goethově ulici v Plzni. Samec odchycen, okroužkován (K 251452) a vypuštěn na 
lokalitě. 
 

    
 

-  31.1.2014 odchyt dospělé samice kosa černého v prostorách knihkupectví ve 
Zbrojnické ul. v Plzni. Samice odchycena, okroužkována (K 251453) a vypuštěna na 
lokalitě.  
 

-  prověření a zabezpečení hnízda kosů černých v otevřené zahradě prodejny OBI 
Plzeň - Bory.  Dne 28.4.2014 první kontrola a zabezpečení hnízda se 2 vejci. Hnízdění 
proběhlo úspěšně a mláďata byla následně rodiči vyvedena mimo prodejnu. 
 

  
 

Kalous pustovka K řelovice u Pernarce /PS/ 
Sova náhodně nalezena 5.10.2014 s komplikovanou frakturou pravého křídla po střetu 
s motorovým vozidlem  v silničním příkopu u obce Křelovice u Pernarce /TC/. Živočich 
bohužel podlehl vnitřnímu zranění a uhynul na následky poranění.   
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Bobr evropský – Sulkov /PS/ 
Dne 18.10. 2014 při výlovu rybníka u Sulkova realizován odchyt a přesun dospělého 
jedince  bobra evropského. Zvíře zůstalo na omezené vodní ploše v blátě a blokovalo 
plánovaný výlov rybníka. Bobr byl za pomoci rybářů odchycen a přesunut na níže 
položenou lokalitu po proudu pod rybníkem. 
 

  
 
Ropucha zelená P řeštice /PJ/ a BAUHAUS Plze ň - Bory /PM/ 
Pravděpodobně si s ní „pohrál“ pes či na ni někdo šlápl, zadní nohy ochrnuté a 
nehybné, na první pohled samice ropuchy zelené bez šance na přežití. Dne 15.11.2014 
nám ji přivezl na stanici do Plzně pan P. z Nerudovy ulice z Přeštic /PJ/. Předal jsem 
poraněnou ropuchu, konec konců jako každou žábu, paní kolegyni Jiřině Hepové 
z Kaznějova. Ujišťuji Vás, že dnes je žába v plné kondici s naprosto perfektníma 
zadníma nohama, zazimována a připravená k vypuštění zpět do volné přírody. Děkuji 
paní Ji řině Hepové za její zodpov ědný p řístup ke každému z našich pacient ů a perfektní výsledky 
jak v lé čbě, tak chovu t ěchto voln ě žijících živo čichů.  
 

  
 
Další ropuchu zelenou přebrala do péče paní Jiřina Hepová 28.12.2014. Mladá ropucha 
byla nalezena v prodejně BAUHAUSU na Borských polích v oddělení zahrady u 
bonsají. Ropuchu je třeba nechat u Hepových přezimovat a z jara bude vypuštěna na 
náhradní lokalitu. Zvíře mohlo být do prodejny přivezeno se zbožím, ale také může být 
z místní populace a lokality. Rovn ěž děkuji paní Ji řině Hepové za odborný servis a pomoc. 
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Luňák hnědý Žinkovy /PJ/ 
Odchycen jako čerstvě vyvedené mládě 1.8.2014 za nevyjasněných okolností 
v zástavbě obce Žinkovy /PJ/. K případu byl přivolán kolega fotograf Bohumil Mášek, 
který dravce zajistil a předal do naší stanice v Plzni. Uměle dokrmené mládě bylo díky 
kolegovi ornitologovi Dušanu Rakovi dne 29.8. 2014 vypuštěno na hromadné nocoviště 
luňáků červených a hnědých u Radošína pod Řípem. Mládě označeno i odečítacím 
kroužkem MN a C 150168. Děkuji Dušanu Rakovi za odbornou pomoc, konzultaci a 
spolupráci. 
 

  
 

Labut ě Chodov u KV 
Záchranný transfer a přesun labutí rodiny jsme řešili u kolegů v Chodově u KV. Přesun 
labutě se čtyřmi mláďaty z rybníka Bahňák byl nutný, jelikož jedno z mláďat bylo již v 
důsledku dvou rybářských háčků zaseknutých v těle a vlasců v kritickém zdravotním 
stavu. Rodina byla převezena 21.9.2014 do Plzně, okroužkována a vypuštěna na ř. 
Berounku. Poraněné mládě i přes okamžitou operaci nepřežilo. 
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Parazitologické vyšet ření pacient ů na ZSŽ v Plzni 
Poskytnutí chovaných ptačích pacientů na vyšetření zaměřené na vnější parazity. Vědci 
s Veterinární a farmaceutické fakulty v Brně dorazili 28.7.2014 k nám na stanici, aby 
vyšetřili několik desítek našich ptačích pacientů. Potěšilo nás, že jsme dopadli v rámci 
republiky velice dobře, a krom několika málo ojedinělých „breber“ u jednoho racka a 
čápa bílého, byli všichni ostatní zvířecí pacienti bez nálezu. 
 

  
 

Na tento projekt navazovalo i zajištění 64 exemplářů holubů městských, u nichž bylo 
rovněž provedeno vyšetření zaměřené na vnější parazity. Díky tomu získá město Plzeň 
základní informaci o zdravotním stavu populace našich městských holubů a jejím 
parazitálním zatížením. Naše účast na projektu byla opět pouze technická a spočívala 
v odchytu a odlovu oněch 64 městských holubů. 
 
Odchovy mlá ďat savc ů  
Odchovy mláďat savců řešeny převážně přes specializovaná zařízení a kolegy.  
Některá mláďata veverek předána do stanice PINKY, ostatní mláďata řešena na stanici. 
V roce 2014 opět přijato několik mláďat zcela zbytečně, přičemž jejich následný odchov 
se nezdařil. 
 

Mláďata kuny skalní, lišky obecné, divokých prasat a samc ů od spárkaté zv ěře 
neodchováváme, jelikož jejich začlenění a návrat zpět do volné přírody je velice 
problematický, stejně jako jejich následné umístění a chov v zajetí.  
 
Další zajímav ější p řípady a výjezdy  
Sýc rousný –  v Plzni Božkově 25.9. 2014 dovezený vlakem nebo automobilem. 
Špaček obecný  v krbovém komínu 27.10.2014 Plzeň – Čechurov /PM/ 
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Asistence policii, hasi čům a orgán ům ochrany p řírody  
Převážně mimořádné zásahy u dopravních nehod, na veřejném prostranství a 
v zástavbě. Převzetí poraněného živočicha či zvířete ze zájmového chovu (věci 
nalezené). Dočasná péče o zvířata zabavená, opuštěná či v majetkovém řízení. 
Dlouhodobá vzájemná technická i odborná spolupráce a komunikace. 
 
Školení hasi čů, strážník ů městské i státní policie. 
Dvou až čtyřhodinový seminář zaměřený na jednotlivé případy, zásahy a hlavně 
manipulaci se zvířaty. Velice atraktivní kurz vysoce ceněný zejména mezi samotnými 
účastníky proběhl hned na několika místech po celé ČR.  
V Plzni jsem školil profesionální hasiče KHS 24 až 26.3.2014. 
 

 
 
Na teoretickou část navazovalo letos i společné praktické cvičení a odchyt 
handicapovaných labutí na ř. Berounce.  Cvičení proběhlo 17.4.2014 na ř. Berounce u 
kostela sv. Jiří v Plzni Doubravce. 
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Nadstandardní servis - odchyt domácích a exotických  zvířat   
 

Jeřáb mandžuský Plze ň Vinice /PM/ 
Dne 11.3. 2014, dopoledne ulétl z výběhu Japonské expozice plzeňské ZOO jeřáb 
mandžuský.  Téhož dne, kolem 20 hodiny večer, se nám podařilo ptáka s kolegy od 
Městské policie Plzeň úspěšně odchytit v Plzni na Vinicích /PM/.  Nádherné zvíře, 
ovšem velice rychlé a silné! Odchyt značně náročný a dramatický, každopádně zvíře 
vráceno do ZOO a výběhu téhož dne a bez újmy. 
 
Pavouk v banánech Penny T řemošná /PS/ 
V úterý 6.5. 2014 byl v bedně s banány nalezen v Penny v Třemošné  blíže neurčený 
exotický pavouk. Banány dorazily z Jižní Ameriky (Martinique) a podle specialisty na 
pavouky MVDr. Vítězslava  Honsy se jedná o běžný druh pavouka z tohoto kontinentu - 
rod Heteropoda. Pavouk není nijak nebezpečný, i když kousnutí od něj je bolestivé. Je 
tak trochu zázrak, že přežil nejenom transport v bedně s banány, ale i všechny ty 
chemické procedury, které dovoz banánů provázejí. Zajímavé bylo, že pavouk dorazil 
přes půl světa do Třemošné i s kokonem, přičemž se očekává, že by se v uměle 
vytvořeném prostředí mohli vylíhnout i malí pavoučci. Pro chovatele pavouků je to spíše 
kuriózní a prestižní záležitost, která může, ale také nemusí vyjít. V prodejně postupovali 
správně, zvíře odchytili, zabezpečili a předali k dalšímu určení.  
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Další p řípady: 
Andulka vlnkovaná  – celkem 9  exemplářů  
Holub domácí zdivo čelý (poštovní)  –  celkem 20 exemplářů. 
Činčila – 1 exemplář 
Fretka – 1 exemplář 
Exotický had  – celkem 7 exemplářů 
Želva zelenavá – 1 exemplář 
Králík domácí (zakrslý) – celkem 6 exemplářů (věc opuštěná) 
Nutrie – 1 exemplář  
Morče – celkem 7 exemplářů 
Papoušek (korela, rozela, Agapornis) – celkem 6 exemplářů 
Želva nádherná – 2 exempláře. 
 
Většina p řípadů řešena v sou činnosti s M ěstskou policií Plze ň a MMP OŽP.  
 

   
 
 

Rozšíření a údržba chovatelského a lé čebného zázemí  
 

� Celková rekonstrukce p řípravny krmení a skladu. 
Celková rekonstrukce přípravny krmení a skladových prostor v hlavním léčebném 
areálu naší záchranné stanice živočichů. V roce 2014 kompletně dokončeno, 
dovybaveno a plně funkční. 
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� Rekonstrukce voliéry pro veverky  
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� Celková rekonstrukce p říručního skladu materiálu a pom ůcek  
Na celkovou rekonstrukci přípravny krmení navazovala rekonstrukce i sousedních 
skladových prostor. V roce 2014 kompletně dokončeno, dovybaveno a plně funkční. 
 
� Rekonstrukce expozi ční části – veranda 
Celková rekonstrukce expoziční části verandy provozní místnosti. Nové prosklené 
vitríny i spodní celodřevěné skříňky. Výměna podlahové krytiny, předělání jednotlivých 
expozic, nové preparáty a přírodniny, stále v řešení a probíhá.  
 
� Transportní bedny a odchytové klece. 
Další nové transportní dřevěné bedny rozdílných velikostí. Odchytové drátěné klece, 
vyráběné dodavatelsky na zakázku. 
 
� Pravidelná údržba zelen ě a nátěry zařízení. 
Pravidelná údržba zeleně, sekání trávy, výsadba keřů a péče o zeleň i mimo areál ZSŽ. 
Antikorozní nátěry, údržba dřevěných částí zařízení. 
 
Vše z 80% realizováno svépomocí z rozpo čtu DES OP (fond rezerv a našet řených sponzorských 
darů) za přisp ění Města Plzn ě ( MMP – OŽP), Plzeňského kraje i NSS (MŽP ČR), sponzor ů a 
drobných dárc ů. 
 

  
 

Posílení a údržba technického vybavení 
 
� Servis a údržba zásahového vozu, pojišt ění. 
Pravidelné servisní kontroly zásahového vozu TOYOTA. Výměna a doplňování 
provozních kapalin, údržba vnitřního interiéru a péče o další technické vybavení.  
Průběžná výměna pneumatik a dalších opotřebovaných doplňků.  
Pravidelná úhrada a předplacení ročního zákonného i nehodového pojištění.  
Nákup služebního vozidla výrazn ě podpo řila NADACE ČEZ (r.2010). Servis a údržba M ěsto Plze ň, 
Plzeňský kraj a NSS. 
 
� Další technické vybavení, ná řadí, výstroj a ochranné pom ůcky. 
Výrazné posílení technické vybavenosti díky podpoře z projektu Péče o krajinu z MŽP 
ČR. Mimo jiné pravidelná údržba a obnova technického vybavení, výstroje a pracovních 
pomůcek. Řešeno v průběhu celého roku dle aktuální potřeby. Konkrétně se opět 
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jednalo o nákup nových brodivých holin, dalších odchytových sítí (p odběráků) a tyčí, 
drobného technického vybavení , ochranných pomůcek, pracovní obuvi i oděvů, 
lezeckého a jistícího vybavení. Mezi zásadní investice patří pořízení nové motorové pily, 
křovinořezu, nákladního přívěsu za auto a dalšího nářadí na údržbu zeleně, stávajícího 
zařízení, tůní, biotopů a významných lokalit.   
 
Do drobného hmotného majetku p řibylo: 
 
Majetek - text: Množství: 
Skener  1 
Reprobedna SONY SRS-BTX33 bílá 1 
Bruska na řetězy HECHT 9230 1 
Mobil Nokia 206 (Makoň) 1 
Kamera  AEE MAGICAM S70 1080P 60FPS CAMCORDER 1 
Nástroje zdravotnické + materiál ošetřovna   
Ovocné stromy (4 sazenice) 4 
Horolezecké a jistící prvky  22 
Bruska úhlová GVOS7-125 1 
Křovinořez H555RxT 1 
Holiny brodivé – prsačky 5 
Motorová pila Stihl MS 261 1 
Nůžky na živý plot Stihl HS45 – benzínové 1 
Notebook Asus X450,W8.1 (K. Makoň) 1 
Fukar na listí Stihl SH86 1 
Nákladní přívěs 1 
Pracovní obuv (Makoň st.) 1 
Spacák HANNAH STRATON X3 1 
V celkové hodnot ě:  185.622,-Kč 
 
Zakoupeno z rozpo čtu DES OP, kapitola Obnova technického a zásahového  vybavení a podpory 
MMP – OŽP, Plzeňského kraje i NSS (MŽP ČR). 
 

 
 
� Servis a údržba PC techniky, fotoaparát ů a záznamového za řízení. 
Pravidelný servis a údržba všech počítačových systémů a zařízení DES OP.  
Zvláštní pod ěkování Petru Jakubíkovi za kompletní servis a pé či o výpo četní techniku.  
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� Pojišt ění 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 
 

� Úprava svahu u stanice, výsadba čtyř ovocných strom ů /PM/ 
Dne 15.5.2014 provedeny terénní úpravy (bagrování - svahování) pozemku vedle ZSŽ 
se záměrem upravit prostor na výsadbu čtyř vzrostlých ovocných stromů a výběh pro 
domácí zvířata. Stromy byly zasazeny firmou Prostrom a jedná se o dvě švestky, jednu 
třešeň a hrušeň. Děkuji Lubošovi Šilhanovi za bagrování a provedení kompletních zemních úprav, 
které dodal našemu spolku sponzorsky.    
 

   
 

 
 
� Pozemek  – Tůně  Terešov /RO/ 
Péče a rozvoj nového pozemku v katastru obce Terešov /RO/. Celkem tři rozsáhlejší 
samostatné akce zaměřené zejména na úklid lokality a budování tůní pro obojživelníky. 
Další etapu úpravy tůní zajistil a financoval autor projektu Ing. Tomáš Vileta spolu 
s herpetologem Ondřejem Hesem. Ze strany DES OP zde proběhlo jen několik cílených 
zásahů typu sekání vegetace, úklid a drobné zemní práce. Projekt postupně realizován 
a rozložen do několika let a etap. 
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Projekt financován a realizován MUDr. Ond řejem Hesem a Ing. Tomášem Viletou. Díl čí úkony pak 
v rámci rozpo čtu DES OP a za p řisp ění příznivc ů naší činnosti. 
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DRUHOVÁ OCHRANA VOLN Ě ŽIJÍCÍCH ŽIVO ČICHŮ 
 
Regulace rybí obsádky v rezervaci Nový rybník /PS/ 
Soubor několika technických opatření zakončených výlovem (od 19.10 do 25.10.2014) 
generačních ryb na vodní ploše rezervace Nový rybník. Cílem celé akce bylo vylovit 
z této mělké a pro vodní ptactvo atraktivní vodní plochy co nejvíce ryby bílé (cejn, 
plotice, karas) a veškeré ryby generační, a to zejména splaveného kapra a amura. 
V důsledku výskytu těchto ryb došlo v posledních 10 letech k nežádoucímu poškození 
celého ekosystému, likvidaci přirozené vodní vegetace, výraznému zhoršení kvality a 
průhlednosti vody.  
Akce probíhala (25.10.2014) pod dohledem Plzeňského krajského úřadu, AOPK a ve 
spolupráci s Cechem rybářským z Líní. I přes prvotní problémy a komplikace, 
způsobené charakterem vodní plochy (nevypustitelné) a nedostatečným technickým 
vybavením ze strany rybářů, se ve finále podařilo vylovit 411 kg kapra generačního a 
294 ryby bílé. Ostatní druhy jako candát, štika a lín ve váze 85 kg byly z rezervace 
vyloveny, zakomorovány na naší ZSŽ a následně po napuštění rezervace vráceny zpět 
na lokalitu.  
 

  
 

   
 
Děkuji všem zú častn ěným, hlavn ě pak Ing. Ji římu Vlčkovi z OŽP Plze ňského krajského ú řadu a 
lidem z AOPK, kte ří se aktivn ě zapojili p římo do samotného výlovu a pomohli ryby vylovit.      
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Plzeň Bolevec /PM/ -  Velký Bolevecký rybník, labut ě, cerkarie. 
V roce 2014 se naše organizace pod tlakem některých událostí zapojila do projektu 
výzkumu cerkárii na Velkém Boleveckém rybníku. V rámci výzkumu Přírodovědecké 
fakulty, Katedry parazitologie University Karlovy jsme celkem čtyřikrát technicky 
asistovali týmu odborníků zabývajícímu se touto neustále diskutovanou problematikou. 
Součástí výzkumu byla i výstavba ohrady, ve které se chovalo několik pokusných zvířat. 
Svou roli ve výzkumu sehrálo i několik našich bývalých ptačích pacientů a data získaná 
dlouhodobým kroužkováním a sledováním migrace labutí velkých. Kromě odběru krve u 
vodních ptáků a našich lidí, kteří dermatitidu prodělali, jsme vědcům předávali na pitvu i 
několik uhynulých vodních ptáků a prováděli kroužkování i odčítání ornitologických 
kroužků u vodního ptactva. Naše přímá účast na projektu i nadále probíhá a troufám si 
říci, že vzájemná spolupráce s týmem parazitologů nám už dnes pomáhá rozklíčovat a 
upřesnit některé stále dokola opakované problémy spojené s výskytem vodních ptáků 
na Velkém Boleveckém rybníku. 
 

 
 

   
Krom zástupc ů Univerzity Karlovy a jejímu týmu odborník ů děkuji i Jitce Šedivcové, která 
operativn ě zajiš ťovala prvotní laboratorní zpracování krevních vzork ů. 
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Mapování zdravotního stavu populace šelem a vybraný ch živo čichů 
na území m ěsta Plzn ě i Plzeňského kraje. 
Již pátým rokem realizovaný projekt, kdy se snažíme zmapovat zdravotní stav šelem 
vyskytujících se hlavně na území města Plzně. Jedná se nejčastěji o lišku obecnou a 
kunu skalní, přičemž nárazově pak i jezevce lesního, nově vydru říční a nepůvodní 
hlodavce nutrie. Cílem projektu je získat alespoň zevrubnou představu o tom, v jakém 
zdravotním stavu se vyskytuje populace sledovaných druhů. V praxi to znamená, že se 
snažíme získat co nejvíce uhynulých a vyšetření schopných šelem, které následně 
posíláme na kompletní vyšetření a pitvu do Prahy na Státní veterinární ústav Praha – 
Zkušební laboratoř diagnostiky infekčních nemocí zvířat. Tento projekt je financován 
z rozpo čtu DES OP za podpory M ěsta Plzn ě a v sou činnosti s odchytovou službou M ěstské policie 
Plzeň a KVS Plzeň. 
 

  
 

Otrávený orel mo řský, Klášter u Nepomuka /PJ/ 
Dne 11.1. 2014 nalezen u obce Klášter u Nepomuka nad sádkami Prádlo otrávený orel 
mořský. Případ nahlásil kolega Václav Kovář, který byl na místě první. Pitva prokázala 
otravu zakázaným Karbofuranem nastraženým v malé bílé rybě. Případ předán policii. 
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Velká úklidová akce u řeky Berounky –  Plze ň /PM/ 
První letošní setkání naší partičky proběhlo ve středu 12.3. 2014. Sešli jsme se 
v kompletním složení (Honza, Milda, Romula, Vojtík a malý Kuba)  na řece Berounce, 
pod jezem Bukovecké papírny. Během čtyřhodinové akce jsme vysbírali odpadky, 
vydolovali dva nákupní vozíky a spálili část naplaveného dřeva. Díky maximálnímu 
nasazení všech zúčastněných a bleskové akci se nám podařilo vyčistit celý ostrůvek 
v podjezí. Děkujeme všem zú častn ěným za zájem a pomoc, M ěstskému obvodu Plze ň 4 za 
likvidaci odpadu. 
 

   
 

 
 
Work camp u sv. Ji ří. 
Projekt realizovaný v rámci mezinárodní dobrovolnické činnosti pod garancí a finanční 
záštitou EHKM Plzeň 2015. Za náš spolek projekt realizován Klárou Salcman.  DES OP 
se na projektu podílel pouze technickou podporou při realizaci jednotlivých záměrů a 
akcí. V rámci projektu se prořezávaly a uklízely předem vybrané úseky zeleně na 
lokalitě u kostela sv. Jiří v Plzni Doubravce. Projekt měl několik kulturně doprovodných 
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akcí, včetně exkurze na ZSŽ či venkovního posezení a prezentace projektu Kláry 
Salcman, Park sv. Jiří. V rámci pracovního týdne od 18.9.2014 do 30.9.2014 pracovalo 
u sv. Jiří celkem 12 zástupců z celého světa, jako například brigádníci z Japonska, 
Turecka, Španělska, Číny,  Albánie  a  Mexika. 
 

  
 

   
 

Den pro obvod Plze ň 4 
Již tradiční úklidová akce (7.3.2014), kdy za pomoci pracovníků zaměstnávaných pod 
Sociálním odborem ÚMO Plzeň 4 – Doubravka realizujeme jednorázovou úklidovou 
akci. Tentokrát jsme prováděli odstranění náletových dřevin a úklid opadu na 
jednom úseku pěší stezky u kostela sv. Jiří a u našich tůněk pro obojživelníky 
(Hrádecký potok). Akce trvala celý den a díky ní se podařilo uklidit zase kousek veřejně 
přístupného prostranství na zajímavé lokalitě. Děkuji Ing. Poubovi z OŽP ÚMO Plze ň 4 za 
opakovanou angažovanost a podporu.   
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Tůňky pro obojživelníky  – NaPaLo Lomany /PS/ 
Samostatný projekt obnovy a zkvalitnění biotopu na lokalitě Lomany. Jednalo se o 
založení a vybagrování čtyř kaskádovitých tůní pro obojživelníky na naučné stezce 
Lomany včetně následné údržby a zvelebování lokality. Péče o tůně, zeleň i okolní 
biotop. Realizace projektu manželé Hepovi, Kazn ějov. Realizováno za technické a finan ční  
podpory Les ů ČR,  správa Plasy v roce 2011. 
 

 
 

Nová tůň Lomany /PS/ 
Akce realizována paní Jiřinou Hepovou a Jaroslavem Hepem za přímé podpory správce 
pozemků a místních lesů. Díky iniciativě manželů Hepových vznikla další nová (již pátá) 
tůň pro obojživelníky na lokalitě Lomany. Součástí tůně je i další informační tabule na 
naučné stezce.  Zvláštní pod ěkování pat ří hlavn ě manželům Hepovým za jejich pracovní 
nasazení a dlouhodobou pé či o již fungující a zhotovené t ůně.  Zároveň děkujeme i Správ ě lesů a 
všem ostatním, kte ří se kolem lomanských t ůní angažují a to čí.   
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Tůňky pro obojživelníky  –  Plze ň – Doubravka (sv. Ji ří) 
Samostatný projekt obnovy a zkvalitnění biokoridoru na lokalitě u kostela sv. Jiří v Plzni 
Doubravce. Pravidelná údržba a čištění lokality. Větší akce realizována 28.3. 2014 se 
studenty Střední školy informatiky a finan čních služeb z Plzn ě, kteří přišli jako každý 
rok i letos vysbírat odpad z lokality. Realizace projektu Prof. MUDr. Ond řej Hes, Ph.D za 
podpory SOŠ Informatiky a finan čních služeb Plze ň pod vedením paní profesorky Mirky Hesové. 
 

 
 

Tůňky pro obojživelníky  –  Zahrádká řská kolonie Na vyhlídce /PM/ 
Čištění pronajatého bazénu (11.10.2014), původně určeného k zalévání. Lokalita 
s výskytem čolka obecného. Realizace projektu ve spolupráci se zahrádká ři a jejich vedoucím 
panem Vrbou.  
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Projekt ochrany obojživelník ů vyskytujících se u vodního díla Lu čina 
/CH/ – II. etapa 2014 
Samostatný projekt financovaný MŽP ČR z PPK a řešený odbornou firmou NATURA 
SERVIS Hradec Králové. Druhá etapa pevné bariéry sloužící k ochraně obojživelníků 
na lokalitě Lučina /CH/. 
 
Rekonstrukce, úpravy, údržba hnízd a hnízdiš ť čápa bílého v r. 2014 
Provádí se v rámci každoro čního servisu pro obce, krajské ú řady, orgány ochrany p řírody  
a vlastníky objekt ů za finan ční podpory p říslušných krajských ú řadů a obcí.  
 
Nýřany (PS) – UHP na funk ční komín policejní stanice  
28.2.2014 osazení imitace rozestavěného hnízda, dopojení hromosvodu, zabezpečení 
hnízdní podložky. Akce realizována v sou činnosti s majitelem budovy a služebnou Policie ČR. 
 

  
 

 
Meclov ZD (DO) – UHP na nefunk čním komínu v areálu ZD 
2.3. 2014 osazení imitace rozestavěného hnízda na nově zřízenou hnízdní podložku 
v areálu ZD. Akce realizována v sou činnosti s majitelem ZD Meclov. 
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Kdyn ě  (DO) – UHP na příhradníkovém stožáru u garáží 
2.3. 2014 Likvidace přerostlých náletových dřevin, zasahujících až do samotného 
hnízda. Realizováno na povolení, kácení ve vlastní režii. 
 

  
 

Staré Sedlišt ě I.  (TC) – provizorní UHP na stodole sousedního ob jektu vedle 
hnízda na funk ční sloup el. vedení v obci. 
16.4. 2014 přesunutí hnízda z funkčního sloupu (vodičů) el. vedení na rychle vyrobenou 
UHP na střeše stodoly sousedního objektu. Podložka však neobsazena, hnízdo 
postaveno i přes zábranu na funkčním sloupu el. vedení – hnízdění úspěšné, vyvedena 
2 pull.. Realizováno za p římé podpory profesionálních hasi čů PK HZS a obyvatel ů obce.  
 

  
 
Staré Sedlišt ě II.  (TC) – přesun hnízda na samostatný sloup  
21.11.2014 výstavba nového betonového sloupu se speciální UHP k náhradnímu 
hnízdění čápů bílých. Realizováno za p římé podpory energetik ů ČEZ a díky firm ě SEG – elektro 
stavby. Finan čně podpo řeno z NADACE ČEZ. 
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Staré Sedlišt ě III.  (TC) – přesun hnízda na samostatný sloup  
20.12.2014 montáž stupaček a osazení imitace rozestavěného hnízda. Realizováno za 
přímé podpory energetik ů ČEZ a díky firm ě SEG – elektro stavby. Finan čně podpo řeno z NADACE 
ČEZ. 

 
 

Brod nad Tichou I.  (TC) – provizorní UHP na funk ční sloup el. vedení v obci. 
7.4. 2014 přesunutí hnízda z funkčního sloupu (vodičů) el. vedení na rychle vyrobenou 
UHP nad sloup a vodiče. Vše realizováno v rámci havarijního stavu. Podložka 
obsazena celým párem, ale hnízdění neúspěšné bez mláďat. 
Realizováno za p římé podpory energetik ů ČEZ . 
 

    
 

Brod nad Tichou II.  (TC) – p řesun hnízda na samostatný sloup 
21.11. 2014 výstavba nového betonového sloupu se speciální UHP k náhradnímu 
hnízdění čápů bílých. Realizováno za p římé podpory energetik ů ČEZ a díky firm ě SEG – elektro 
stavby. Finan čně podpo řeno z NADACE ČEZ. 
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Brod nad Tichou III.  (TC) – p řesun hnízda na samostatný sloup 
20.12.2014 montáž stupaček a osazení imitace rozestavěného hnízda. Realizováno za 
přímé podpory energetik ů ČEZ a díky firm ě SEG – elektro stavby. Finan čně podpo řeno z NADACE 
ČEZ. 
 

   
 

Svéradice  (KT) – komín na budov ě kravína v ZD 
16.1. 2014 sundání vyoseného hnízda z nefunkčního komína ZD Svéradice, zaměření 
nové hnízdní podložky, úklid střechy, likvidace materiálu. 
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Dobřany pekárna (PJ) – oprava koruny komína a horní kry cí desky. 
5.10. 2014 sundání hnízda, změření horní koruny komína a nové betonové krycí desky. 
 

    
 

20.11. 2014 oprava horní hrany komína, osazení nové krycí desky a imitace 
rozestavěného hnízda. Realizováno za p římé podpory a finan čního krytí majitele objektu Ing. 
Daniela Fonhausera, Dob řanské peka řství. D ěkujeme za dlouhodobou p řízeň i finan ční krytí celé 
akce. 
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Dobřany Dům služeb (PJ) – úprava a snížení hnízda, čištění st řech. 
5.10. 2014 úprava, snížení a začištění hnízda, čištění střech, likvidace materiálu. 
 
 

  
 
Líně ZŠ  (PS) – úprava a snížení hnízda, čištění st řech. 
2.11. 2014 úprava, snížení a začištění hnízda, čištění střech, likvidace materiálu. 
 

  
 
Dále realizován pravidelný monitoring a kroužkování  mláďat na hnízd ě a 
sledování vybraných lokalit v četně úspěšné adopce 2 čapích mlá ďat. 
 

Monitoring a evidence vybraných hnízd a hnízdiš ť čápa bílého na katastru 
bývalého Západo českého kraje (PKú a KVKú) 
ČSO objednaný a částečně hrazený monitoring všech námi sledovaných a evidovaných 
hnízd čápů bílých na dohodnutém území. Projekt dotován a objednán ČSO.  
 

Dále pak kroužkování mláďat a kontrola všech sledovaných hnízdišť.  
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Čáp černý 
 

Přesun původních hnízdních podložek na jinou lokalitu – strom. Provedeno na 
lokalitách: 
 
► Chrančovice  (PS)   

  Hnízdo přesunuto po loňské těžbě před příletem čápů (3.3.2014) na jiný sousední  
  strom (smrk cca 50m od smrku původního). V roce 2014 úspěšně obsazeno a  
  vyvedena tři mláďata. 
 

    
 
► Krasíkov (TC)   

   Nově uměle vytvořená (kovová) podložka na sousedním smrku původně postaveného,  
 následně poraženého hnízda. Tato podložka (8.3.2014) přesunuta po nevhodné těžbě     
 na jiný smrk, cca 50 od původního místa. V roce 2014 však neobsazena. 
 
► Drahkov – Un ětice (PJ)   

   Nová uměle vytvořená (kovová) podložka na modřínu s původním hnízdem z roku  
   2013, kdy nebyla obsazena. Nově přesunuta na nový strom cca o 30m od místa  
   původního. Přesunuta před příletem čápů březen 2014. V roce 2014  neobsazena. 
 
Dále pak kontrolována všechna námi sledovaná hnízda : 
 

► Kladruby u St říbra (TC)  
Hnízdo je na statném modřínu ve výšce cca 17 m nad zemí a otočené nad lesní cestu 
(průsek) kousek (cca 1 km) od dálnice v katastru polesí Kladruby (cca 400 m od kraje 
lesa). 2014 – 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. Nové hnízdo v režii DES 
OP. 2014 – Neobsazeno prázdné  
 
► Staňkov (DO)   

   Nově objevená lokalita a hnízdo. Hnízdo na borovici cca 15 - 18 m nad zemí.   
 Postaveno jako náhradní hnízdo po těžbě v roce 2011. 2014 - Neobsazeno prázdné  
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► Nezdice u P řeštic – Zelené (PJ) 
Nově objevené hnízdo. Nebezpečně situované hnízdo na borovici cca 15 m nad zemí, 
údajně prokázané hnízdění již v roce 2011. 8.9. 2012 osazení nové hnízdní podložky 
cca 50m směrem do lesa od původního hnízda. Nová kovová podložka osazena na 
borovici do výšky cca 15 m s cílem nabídnout čápům bezpečnější hnízdní možnost. 
2014 - Neobsazeno prázdné  
 

► Výtoň - Merklín u P řeštic (PJ) 
   Hnízdo kroužkované J. Vlčkem, nalezené Josefem Rybárem. Hnízdo na rozdvojeném   
   modřínu. 2014 – Kroužkována 2 mlá ďata 
 

 
 

► Bezemín – Gutštejn (TC)  
Již několik let sledované hnízdo na borovici cca 13m nad zemí.  
2014 - Neobsazeno prázdné  
 
► Hubenov – Zahrádka (PS) 
Již několik let sledované hnízdo na borovici cca 8-10 m nad zemí.  
2014 - Neobsazeno prázdné  
 
 
 
 



 38

Akce Labut ě Morava 2014 
Již tradiční výcviková a kroužkovací akce zaměřená zejména na odchyt a kroužkování 
pelichajících labutí velkých na rybničních soustavách jižní Moravy. Tentokrát 
realizováno jako jednodenní akce  26.7.2014. Odchyceno a odečteno celkem 35 labutí 
velkých. Ze zajímavých zahraničních odečtů byla zachycena labuť s polským a 
maďarským kroužkem. Nad plán odchycen i jeden rok starý přepeřující racek bělohlavý, 
který byl rovněž okroužkován. Akce se zú častnil Karel Mako ň, Bohuslav Ježdík, Radek Zeman, 
Petr Burget, Ji ří Volf a Miloš Paisker ml. Zvláštní pod ěkování všem zú častn ěným a Kroužkovací 
stanici Národního muzea Praha za ud ělení pot řebné výjimky.  
 

 
 

 
 

500 budek pro Plze ň 
Další realizace a osazování ptačích budek vyrobených za  finanční podpory Plzeňské 
teplárenské, a.s . Součástí akce bylo i čištění budek již osazených. Nově osazeny 
budky do polesí Pytel. Projekt objednaný a financovaný Plze ňskou teplárenskou a.s., která na 
jeho realizaci p řisp ěla v roce 2011 částkou 160.000,- K č. V roce 2013 do projektu vstoupil i další 
investor, a to částkou 10.000,- K č, paní Helena Netolická z Červeného Hrádku.  
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Budky pro rorýse obecné 
Ve spolupráci s Plzeňským krajským úřadem a kolegou Jiřím Vlčkem a Marii Boušovou 
probíhal v průběhu celého roku 2014 další monitoring výskytu a hnízdění rorýsů 
obecných na rekonstruovaných (zateplovaných) budovách a objektech po celém 
Plzeňském kraji. Součástí projektu je jak osazování nových hnízdních budek, tak 
kontrola obsazenosti budek již osazených. Rovněž je prováděn odborný dohled při 
realizaci staveb a kontrola nařízených opatření. Projekt metodicky veden a finan čně 
podpo řen Plzeňským krajským ú řadem.  
 

Budky pro dravce a sovy – pravidelná kontrola 
Údržba a pravidelná kontrola budek pro dravce a sovy. 
 
Krmítka – p řikrmování ptactva v parcích  
Projekt, který si získal velkou oblibu u veřejnosti, zejména u seniorů, má již svou tradici, 
bohužel však musela být některá krmítka z ekonomických důvodů přesunuta na jiné 
lokality a přikrmování drobného ptactva omezeno.  Nákup slunečnicových semen a 
jejich distribuce na vybrané lokality. Celkem nakoupeno 1.500 kg. Projekt podpo řený 
statutárním m ěstem Plze ň (Nadačním fondem „Zelený poklad“). D ěkujeme všem, kdo nám p ři 
realizaci tohoto projektu pomáhají, starají se o na še krmítka a pravideln ě do nich p řinášejí krmení.    
 
Repas krmítka v Plzni na Homolce . Znovu zabetonování vytržené patky krmítka, 
nátěr krmítka a jeho osazení zpět na lokalitu.  
 

 
 

Další krmítka stále máme jako funkční na lokalitách 2x Borský park, 2x park Homolka, 
1x Lochotínský park, 1x Lokalita sv. Jiří, 1x Lobzy Vedilab, 1x 1.ZŠ Lochotín, 1x 22. ZŠ 
Doubravka, 1x ZSŽ Plzeň. 
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Kroužkování voln ě žijících druh ů 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. Lang, K. 
Machač a další).   
 

  
 

Kroužkování mlá ďat čápů bílých speciálními ode čítacími kroužky. 
Mimořádná akce, kdy se kroužkoval naprosto největší počet mladých čápů za éru naší 
činnosti. Do kroužkování se zapojili i profesionální hasiči se svou technikou, a tak se 
nám v roce 2014 podařilo okroužkovat celkem 82 čápů bílých a 5 čápů černých. 
Děkujeme všem zú častn ěným, hlavn ě pak profesionálním hasi čům za jejich technickou podporu a 
pomoc.   

 

  
 
Kroužkování lu ňáků červených a hn ědých.  
Luňák červený a luňák hnědý patří mezi dravce, kteří se rádi soustředí na mršiny a 
hraboše polní.  Oba dva jsou velice nápadní dravci, které poznáme jak podle relativně 
dlouhého ocasu s typicky vykrojenou vidličkou, tak dlouhých zalomených křídel. Oba 
dva druhy se rádi přiživují na zemědělské činnosti a vyhledávají posekanou zvěř či 
vyorané hraboše polní. U nás hnízdí sporadicky, každopádně v roce 2014 jsme díky 
kolegovi ornitologovi Václavu Pintovi z Tachovska a Karlu Machačovi kroužkovali hned 
6 hnízd, celkem 16 mláďat. Dravci, krom klasických ornitologických kroužků, dostali na 
druhou nohu i kroužek speciální plastový - odečítací.  
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Díky tomu se také následně podařilo odečíst jedno již vyvedené a plně vzletné mládě 
ve Španělsku na krmelišti supů. Mládě bylo původně okroužkováno (1.6.2014) na 
hnízdě u obce Doly na Tachovsku a tím, že nám španělští kolegové poslali fotky  a 
video, kde je vidět i onen odečítací kroužek, jsme získali další cennou informaci o životě 
tohoto ptačího druhu. 
 

  
 

Kroužkování labutí velkých trochu jinak. 
V neděli  3.8. 2014 při pokusu o odchyt dospělé samice labutě velké na rybářských 
sádkách u rybníku Bílka, Kout na Šumavě /DO/ jsem si při běhu přetrhl kolenní vazy na 
pravé noze. Úraz si vyžádal okamžitou operaci ve FN v Plzni a mě vyřadil z provozu na 
6 týdnů s ortézou a berlemi a na další 2 měsíce s celkovou funkčností pravé nohy. 
Dookroužkování labutí pak zajišťovali naši členové odchytové skupiny samostatně. 
Děkuji všem zú častn ěným . 
 

  
 

Ornitologický servis pro orgány ochrany p řírody 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 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.).  
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Zástřel orlovce říčního Krasíkov /TC/ 
Dne 28.8.2014 nalezen na lokalitě Lomy – Zádub u Krasíkova (TC) uhynulý orlovec 
říční s německými ornitologickými kroužky. Následně se při pitvě zjistilo, že vzácný 
dravec byl zastřelen brokovou zbraní. Případ byl předán Plzeňskému krajskému úřadu, 
který jej postoupil příslušným policejním složkám k došetření. Bohužel tentokrát však 
došlo z naší strany k určitému pochybení a vše se začalo řešit až po poměrně dlouhé 
době od nálezu. Nikdo z nás totiž ani náhodou nepředpokládal, že by byl dravec 
zastřelen.  
 

  
 

Na téže lokalitě bylo nalezeno i torzo luňáka červeného, rovněž s německým 
ornitologickým kroužkem a křídelními značkami. Veškerá data předána do kroužkovací 
stanice a německým sousedům.  
 

Mezinárodní s čítání vodních pták ů 
  Tradiční celorepubliková akce, při které sčítáme 56 km úsek řeky Berounky a vybrané        

rybníky či říční úseky na Plzeňsku. Řeka Berounka se sčítá za pomoci kánoí, a to      
většinou rozděleně do čtyř větších úseků. Přesněji řečeno, nejčastěji tři skupiny (kanoe) 
sčítají celkem 6 úseků z Plzně – Bukovce až do Zvíkovce na hranice kraje. Sčítají se 
hlavně vodní ptáci a několik dalších kolegů sčítá i jiné úseky a lokality. Pravidelně se na 
akci podílí ve stanovený datum přes dvacet účastníků.  
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EKOLOGICKÁ VÝCHOVA, OSV ĚTA, PROPAGACE  
 
Další p řednáška pro studenty Pedagogické fakulty v Plzni  
Další tematicky zaměřená přednáška pro budoucí pedagogy  druhého stupně 
základních a středních škol. Velice přínosná akce jak pro ochranu přírody, tak naši 
záchrannou stanici. Cílem přednášky bylo vysvětlit pravidla a pojmy v ochraně přírody, 
tak aby i škola plnila svoji funkci ekologického vzdělávání a osvěty. Akce byla 
samotnými studenty velice kladně oceněna a přijata. Realizováno ve spolupráci s 
Pedagogickou fakultou v Plzni, paní profesorkou Mgr . Petrou Vágnerovou.  
 

Dvakrát Krajské centrum vzd ělávání a Jazyková škola Plze ň 
Další dvě tematicky zaměřené přednášky pro pedagogy s důrazem na ekologickou 
výchovu a volně žijící živočichy. První čtyřhodinová akce proběhla 17.2.2014 
v prostorách Pedagogického centra a jazykové školy Pk. Druhá dvouhodinová následně 
10.12.2014 rovněž v Pedagogickém centru. Realizováno ve spolupráci s Ivonnou 
Doležalovou KCVJS Plze ň. 
 

Vzhůru do bažin (Václav Bartuška – oddíl Volavky) 
Originální a jedinečná publikace (165 stran) zaměřena na přírodu a orientaci v terénu. 
Tištěný materiál autora publikace Václava Bartušky (Třeboňsko) zpracován do 
elektronické podoby a ve čtyřech samostatných souborech rozesílán hromadným 
adresářem všem příznivcům naší činnosti (celkem 419 emailových adres). I přesto, že 
se publikace nesetkala všude se stejným ohlasem, jsem přesvědčen o tom, že se jedná 
o kvalitní materiál, který podporuje praktickou ochranu přírody, ekologickou výchovu a 
vzdělávání dětí. 
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Vycházka s rodi či a žáky MŠ 
Tematicky zaměřená akce a stopovačka u sv. Jiří v Plzni Doubravce.  
Realizováno 31.3..2014 
 

   
 

Filmování – dokumentární činnost – povodn ě a večerníčky. 
Další z našich filmových a vzdělávacích projektů byl zahájen v polovině roku 2013. Ve 
spolupráci s kameramanem a kolegou Vladimírem Novým jsme začali točit krátké 
dokumentárně naučné příběhy pro nejmenší diváky. Finálním cílem je několik tematicky 
zaměřených večerníčků, které budou dětem vysvětlovat základní přírodní pravidla a 
principy. Samotné natáčení začalo povodněmi, příběhem malého bobra a mladého 
čápa. Na projektu se i nadále pracuje a už teď lze říci, že se očekává hodně zajímavý 
výsledek. V roce 2014 pořízeno velké množství perfektního obrazového materiálu 
určeného k finálnímu zpracování. 
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Dokument pro NSZS 
Koncem roku 2014 jsme spolu s kameramanem a naším členem Vladimírem Novým 
začali pracovat i na 15minutovém výukovém filmovém dokumentu o činnosti Národní 
sítě záchranných stanic. Hlavním nosným tématem je ukázat veřejnosti a žákům 
základních škol jak postupovat, když najdou poraněného volně žijícího živočicha, nebo 
co nejčastěji řeší jednotlivé ZSŽ v ČR. Materiál by měl být vydán v květnu roku 2015 a 
tentokrát točíme na objednávku pro kolegy z Ekocentra Vlašim, kteří dokument  
zastřešují a financují z vlastního projektu. 
 

 
 
Webová kamera – záb ěr na krmítko ZSŽ Plze ň 
Projekt přímých přenosů ze zajímavých lokalit a míst. Prvním takovým místem bylo 
ptačí krmítko v areálu ZSŽ. Odkaz na přenos lze najít na našich internetových 
stránkách a se stejným využitím kamery i internetového přenosu dat se počítá i do 
budoucna. Kamera je mimo jiné také samostatně použitelná i k monitoringu vybraných 
druhů živočichů, střežení hnízd atd. 
   
www stránky - internet 
Od roku 2007 samostatně fungující projekt pod vedením Petra Jakubíka a Vladimíra 
Nového.  Na našich stránkách najdete například všechny vydané tiskové zprávy, dále 
kalendář plánovaných akcí, kontaktní spojení, archiv, fotografie, historii i odkazy na 
další organizace a kolegy. Nově pak archivy našich výstav, fotogalerii B. Máška, odkazy 
na kamerové záběry atd. Vysoce účinný projekt s plošným dopadem.   
 
Na toto medium navazuje i emailový „Adresář příznivců činnosti DES OP“ obsahující 
přes 400 adres zájemců o přírodu a naši organizaci.  
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Fotograf Bohumil  Mášek u preparátora Pavla Zubera /PM/ 
7.3. 2014 nafotil Bohumil Mášek přes 80 lebek volně žijících živočichů z naší přírody. 
Lebky fotil u jednoho z předních sběratelů a preparátorů biologa Pavla Zubery z Plzně. 
Díky této akci máme perfektní fotomateriál unikátních preparátů, které nám poslouží do 
projektů ekologické výchovy a vzdělávání. Děkujeme jak Bohumilu Máškovi, tak Pavlu 
Zuberovi za možnost materiál získat a nafotit. 
 

 
 

   
 

 
Projekty ekologické výchovy a osv ěty  
V průběhu roku 2014 realizováno v omezeném množství a časovém rozsahu (podzim, 
zima) několik tradičních programů ekologické výchovy a osvěty, určených zejména pro 
žáky MŠ a I. stupně ZŠ v celém Plzeňském kraji. Částečně zpoplatněná služba na 
velmi vysoké úrovni, zaměřená zejména na praktickou výuku a vzdělávání dětí. 
Zároveň důležité posílení rozpočtu organizace a pokrytí nákladů s ekologickou 
výchovou spojených. Obrovský zájem se však s ohledem na časové vytížení nepodařilo 
úplně uspokojit.  
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Tiskové zprávy – efektivn ější komunikace s médii 
Od 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. 
 

 
 
 
Komunikace s medii, odborné po řady, cílené výstupy. 
Intenzívní spolupráce s profesionálními štáby České televize a Českého rozhlasu Plzeň 
na jednotlivých pořadech i drobných příspěvcích. Jedná se například o pořad Chcete 
mě?, Přidej se, Nedej se, Hobby magazín, Meteor a další. Vše cíleně zaměřeno hlavně 
na propagaci ochrany přírody, poradenský servis, ekologickou výchovu a prezentaci 
jednotlivých kauz.  Poděkování pat ří všem solidním štáb ům a redaktor ům těchto po řadů. 
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Ukázky činnosti a pacient ů 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 2014 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 pta čího zpěvu – kv ěten 2014 
Ptačí festival, dny otev řených dve ří -  říjen 2014  
Již tradiční ornitologické akce, realizované ve spolupráci se Západočeskou pobo čkou 
České spole čnosti ornitologické p ři Západo českém 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.   
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Servis pro ve řejnost 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 … 
Dokumentace, monitoring, osvěta. Realizováno průběžně po celý rok, nespočet 
příspěvků a informací.  
 

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

Zvířátkové  Maxi PEXESO I. a II. 
I. Zvířátkové MAXI pexeso o 90 hracích kartičkách nejrůznějších druhů volně žijících 
živočichů. Vynikající realistické kresby Zdeňka Doležala , grafické zpracování Marka 
Koňaříka.  Součástí pexesa je i speciální příloha (záložka) telefonních a internetových 
kontaktů, důležitých pro praktickou ochranu zvířat a přírody.  
II. Další volné vydání tentokrát lesních druhů zvířat vydáno již v roce 2012. Pexeso 
navazuje na první vydání a lze ho hrát společně. Část obou pexes je určena k odprodeji 
(à 20,- Kč) a pokrytí vynaložených nákladů z rozpočtu DES OP.  
Ekologicko-výchovné dokumenty na DVD 
„Jeden rok na ZSŽ“ a „Jak se jim s námi žije?“ - na jednom DVD. Oba čtyřicetiminutové 
a veřejností velice kladně oceněné filmové dokumenty na jednom nosiči za symbolickou 
cenu 100,- Kč. Více informací na www.desop.cz . 
 

Chlumonoš, Plze ň /PM/ 
Tradiční zážitková akce den po Štědrém dnu (25.12.2014) soustředěná hlavně na malé 
děti. Akce začíná v areálu ZSŽ, přičemž jde průvod účastníků se světýlky do 
nedalekého lesa pod rozhlednu Chlum. Tady na ně po splnění několika tematických 
úkolů čeká sám Chlumonoš (lesní muž a správce lesa), který po krátké konverzaci 
zvonečkem rozsvítí vánoční stromeček a rozdá dětem zapomenuté dárky. Děkuji všem 
zúčastn ěným za jejich podporu a zapojení.  
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PERSONÁLNÍ POKRYTÍ, ČLENSKÁ ZÁKLADNA 
 

Personální pokrytí ZSŽ - pracovní úraz předsedy DES OP 
Chod stanice v době pracovní neschopnosti vedoucího stanice (srpen, září, říjen) 
způsobené úrazem kolene zajišťovali hlavně Marta Píhová, Petr Kokoška a Anna 
Šebková. Nárazově pomáhalo i několik dobrovolníků a členů DES OP, kteří realizovali 
hlavně odborné projekty mimo stanici a jednotlivé akce.  Děkuji všem zú častn ěným za 
perfektn ě odvedenou práci a hlavn ě pak Mart ě Píhové a Petru Kokoškovi za maximální možné 
nasazení a celkový servis. 
 

 
 

Členská základna   
Chod organizace zabezpečuje jeden zaměstnanec na plný úvazek a početná skupina 
dobrovolníků. V roce 2014 to bylo celkem 35 řádných členů.  Organizace má dále 6 
členů čestných a velké množství externích kolegů i příznivců, kteří s naší organizací 
aktivně a dlouhodobě spolupracují.  
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Zaměstnanec   
Organizace zaměstnává (od 1.dubna 2002) jediného pracovníka na plný úvazek. Tím je 
její předseda a vedoucí záchranné stanice, který zajišťuje odchytovou službu, 
zásobování, péči o pacienty, údržbu i rozvoj areálu a mnoho dalších věcí, včetně 
realizace projektů ekologické výchovy, osvěty, přednášek či informačního servisu. Čistá 
měsíční mzda tohoto zaměstnance je v průměru 15.000,- Kč měsíčně. Mimo svou 
pracovní dobu funguje jako dobrovolník. 
 

Předseda DES OP Karel Makoň se opět stal členem Rady Národní sítě záchranných 
stanic, a to i na další tři roky. Dále se zapojil do užší pracovní skupiny tvořící koncepci 
Národní sítě záchranných stanic a snaží se prosadit několik základních projektů a body, 
které již naše organizace realizuje několik let (Ekologická výchova, Druhová ochrana 
atd.).   
 
Brigádníci 
V průběhu roku 2014 zaměstnávala organizace na smlouvu o dílo či dohodu o 
provedení práce celoročně několik brigádníků (2-6). Jednalo se o prověřené a velice 
spolehlivé členy či spolupracovníky organizace. Rozsah jejich práce byl stanoven po 
vzájemné dohodě dle potřeby organizace. Odvedená práce i výsledky ve všech 
případech značně přesahovaly výši dohodnuté odměny, a tak brigádníci částečně 
dotovali činnost spolku. Podíleli se zejména na údržbě či rozvoji léčebného areálu, práci 
na novém pozemku, odchovech mláďat, administrativní, dokumentační i vědecké 
činnosti atd.  
 

Dobrovolníci 
Skupina dobrovolníků mimo spolek, kteří nejsou členy naší organizace, ale výrazně v 
roce 2014 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. Jmenovit ě se jedná o pana Pavla 
Steinbacha, Roberta Trnku, Miloše Bicka, Martina Ke pla, Otu Koš ťana, Jitku Šedivcovou, Dušana 
Mastného s p řítelkyní, o manžele Hepovy, manžele Ježkovy a mnoho  dalších.  
 

Parti čka - kroužek 
Naše skupina čtyř mladých adeptů se v roce 2014 sešla pouze nárazově, a to jen na tři 
samostatné akce. Mezinárodní sčítání vodních ptáků, úklidová akce u ř. Berounky a 
podzimní rybolov. Důvodem ochromení činnosti byla hlavně má časová vytíženost 
v hlavní sezoně a pracovní úraz.  
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Odborná zp ůsobilost – exkurze  
 

Účast na cvi čení profesionálních záchraná řů Patrola. 
Dne 9.9.2014 jsme využili možnosti se zapojit do cvičení profesionálních záchranářů, 
které se konalo na Boleveckém rybníku. Akce zaměřená na volně žijící (exotická) 
zvířata byla druhý den doplněna přednáškou a školením účastníků týdenního cvičení o 
naší prezentaci manipulace se zvířaty.  
 

  
 

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 2014. 
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 T řeboň 2014 
Tradiční několikadenní akce zaměřená zejména na kroužkování volně žijících druhů 
ptactva a opakování teoretických i praktických znalostí. V termínu 22. – 25.4. 2014 se 
akce zúčastnili 4 členové DES OP (Karel Makoň, Hana Makoňová, Miloš Paisker, Miloš 
Paisker ml.).  25.4.2014 dorazil do Třeboně kameraman Vladimír Nový, aby natočil část 
našeho zvířecího příběhu o vlaštovkách.   
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FINANCE – STRUČNÁ ROČNÍ BILANCE, SPONZOŘI 
 
Největší a zároveň nejklíčovější investicí v roce 2014 byla opět investice do rozvoje a 
přestavby obou léčebných zařízení.  Nemalé finanční prostředky byly investovány i do 
nákupu nového technického vybavení, jeho obnovy a údržby. 

Zabezpečování nadstandardního servisu pro veřejnost, náklady na činnost organizace 
včetně rozšíření a údržby majetku, technického zázemí, léčebného zařízení, zlepšení 
odborného servisu, masivní propagace, náklady na zaměstnance, brigádníky a další 
projekty přinesly i značné navýšení provozních nákladů. To vše se výrazně promítlo do 
rozpočtu organizace, který byl zachráněn a výrazně v roce 2014 podpořen hlavně 
navýšenou finanční dotací z  Národní sít ě záchranných stanic (MŽP ČR). Svou roli 
v rozpočtu sehrály i finanční dary od skalních a letitých finančních sponzorů, partnerů a 
drobných přispěvovatelů na naši činnost. Finanční příspěvek od Města Plzně a 
Plzeňského kraje byl stejný jako v roce 2013.  

I přes všechny uvedené okolnosti byl rozpočet organizace vyrovnaný, plusový a se 
slušným  převodem finanční rezervy do roku následujícího.  
 
Procentuální vy číslení p říjmů a výdaj ů organizace za rok 2014 
 

Příjmy a procentuální vy číslení p říjmů organizace za rok 2014  

Celkové p říjmy za rok 2014  2.071.573,- Kč 100% 
Podpora statutárního města Plzeň    578.000,- Kč 27,9% 

Dotace od Plzeňského krajského úřadu   270.000,- Kč 13,0% 

Dotace od ÚVR ČSOP „Národní sítě stanic“ 502.326,- Kč 24,2% 

Sponzoři a dárci 223.616,- Kč 11,0% 

Vlastní činnost 98.339,- Kč 4,7% 

PKÚ – čápi, rorýsi, netopýři 80.500,- Kč 3,8% 

MÚ Domažlice 13.445,- Kč 0,6% 

Nadace ČEZ – hnízda čápů 55.000,- Kč 2,7% 

AOPK – PPK  bariéra pro obojživelníky 249.320,50 Kč 12,0% 

Ostatní příjmy 374,50 Kč 0,01% 

Úroky, přeplatky 652,- Kč 0,01% 
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Majetek k 31.12. 2014  

Drobný hmotný majetek (vybavení)  1.072.546,- Kč  

Dlouhodobý hmotný majetek   283.043,- Kč  
 

Výdaje a procentuální vy číslení výdaj ů organizace za rok 2014 
Celkové výdaje za rok 2013 2.025.540,- Kč 100% 
Doprava a přeprava, služební vůz 239.571,- Kč 11,8% 

Krmiva, léčiva, veterinární péče, ošetř. 128.708,- Kč 6,4% 

Technické vybavení, údržba 224.838,- Kč 11,1% 

Zaměstnanec, mzdy, pojištění, brigádníci 475.744,- Kč 23,5% 

Provoz.náklady-rozvoj areálu, tel., energie, 
ostraha, údržba 

415.621,- Kč 20,5% 

Ostatní náklady, projekty 236.738,- Kč 11,7% 

Nadace ČEZ – hnízda čápů 55.000,- Kč 2,7% 

AOPK – PPK  bariéra pro obojživelníky 249.320,50 Kč 12,3% 

  
Podrobnosti viz  p říloha - Tabulka stavu financí  dle jednotlivých kapitol 
                                       - Peněžní deník, vyú čtování jednotlivých dotací a projekt ů  

 
Sponzo ři a dárci. 
Zvláštní pod ěkování pat ří drobným p řispěvovatel ům, kte ří v pravidelných 
časových intervalech si nechávají strhávat a na náš účet posílají ur čitou fixní 
částku. Rovn ěž si velice vážíme i letitých partner ů a přispěvovatel ů, kteří kolikrát 
v nelehké finan ční situaci pravideln ě již několik let posílají sv ůj finan ční 
příspěvek a dar. D ěkujeme všem a vážíme si Vaší podpory i p řízně. 
 
Činnost stanice  podpo řili a podporují 
 

Generální partne ři:   
                                NÁRODNÍ SÍŤ ZÁCHRANNÝCH STANIC PŘI ÚVR ČSOP                    

                        Ministerstvo životního prost ředí ČR                            
 

                                    STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ 
                                           Představitelé Rady a Zastupitelstva  m ěsta Plzn ě 

                                           Členové Komise životního prost ředí Rady m ěsta Plzn ě 
 

                        PLZEŇSKÝ KRAJ  
                            Zastupitelstvo, Rada  a  úřady Plzeňského kraje 
                           

                                     NADACE ČEZ  
                                     ZÁPADOČESKÁ SKUPINA ČEZ 
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Významní sponzo ři:    KOLASOL  s.r.o.  – Pavel Dolák               
                                            ELIS-PLAST spol. s r. o.   – Chrást u Plzně 
                                           TESCO  Stores ČR, a.s. – Plzeň - Doubravka 
                                            Město DOMAŽLICE – Referát životního prostředí 
                                            Knihkup ectví MOUDRÁ SOVA – manželé Baslovi 
                                            EKO-INFO s.r.o.  - manželé Černých , Kout na Šumavě 
                                            B-Orto s.r.o.  Jiří BAUMRUK  -  zubní ordinace Plzeň 
                                            MUDr. Eliška ASCHENBRENNEROVÁ  - zubní ordinace Plzeň 
                                            Ing. Vladimíra  SEDLÁKOVÁ , Plzeň 
                                            Veronik a SOUČKOVÁ , Praha 
                                            Ing. Věra SOUČKOVÁ,  Praha 
                                            Ing. Pavel STEINBACH, Štěnovice  
                                            Ing. An drea KLAUDOVÁ, Plzeň 
                                            fa. VOLKA a syn , Hlinné u Tachova 
                                            Veterin ární klinika VEDILAB spol. s r.o.  
                                            Prof. M UDr. Ond řej HES, Ph.D., Plzeň 
                                            Mgr. Mirka HESOVÁ, Plzeň 
                                            Manželé Jan a Blanka  HRAB ĚTOVI, Plzeň 
                                            Manželé Jiřina a Jaroslav HEPOVI, Kaznějov 
                                            Manželé Štěpán a Jana NOVÁ ČKOVI, Karlovy Vary  
                                            Manželé Petr a Helena NETOLICKÝCH, Plzeň 
                                            Manželé  Bohumil a Hana  MÁŠKOVI , Žinkovy 
                                           TH Optik  – Robert Trnka, Plzeň – Doubravka 
                                            Marek K OŇAŘÍK – grafik (Plzeň) 
                                            Sbírka ZVÍŘE V NOUZI  při NSS - ČSOP PRAHA 
                                            MVDr. Petr BÖHM,   Vedilab, Plzeň 
                                            Lucie R AMPASOVÁ,  Plzeň 
                                     Alžběta HRABĚTOVÁ 
                                            Pavlína  KOTOROVÁ  
                                            Alena K LIMENTOVÁ  
                                            Hana KVARDOVÁ  
Sponzo ři, partne ři:  
                                           Grafik Marcel ŠIK, Vejprnice                                             
                                           MVDr. František ČADA, Vedilab Plzeň 
                                           MVDr. Zdeněk RAMPICH  
                                           MVDr. Jan POKORNÝ  Plzeň 
                                           Mgr. Miloš BICEK.  Plzeň 
Dále přispěli:                                                         
                                           Milena KNEIFEROVÁ,  Praha 
                                           SZŠ Elementária , Plzeň 
                                           Tiskárna Bílý slon , Plzeň 
                                           žáci 15.ZŠ Plzeň  
                                           doc. RNDr. František P ůta CSc .  Praha 
                                           Hana FIL IPOVÁ   
                                           Yveta HÁ JKOVÁ    
                                           Hana ZEMANOVÁ    
                                           Iveta JE RLINGOVÁ   
                                           Alena KR OUPOVÁ 
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Váženými partnery i nadále z ůstávají i ti, kte ří v minulosti významn ě 
přispěli či přispívali  na naši činnost a ochranu p řírody:  
 
 

                                   Plzeňská teplárenská, a.s. 
                                      

                                   Plzeňský Prazdroj 
 

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

 
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 22. rokem fungovat a rozvíjet naši činnost.  
 

 
 
 
 
V Plzni dne  1.4. 2015                                                                              Karel Makoň – předseda DES OP 
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Úklid Terešov (RO) - Tůňky 

 
Jaroslav Hepa - tůně Lomany NaPaLo 
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Hnízdění labutí na rybníku Nováček (PM) 

 
Kroužkování Morava 
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Demonstrace škeblí na Velkém Boleveckém rybníku  „STOP NÁSILÍ!“  
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Nevyhovující protihluková stěna na mostě Západního okruhu kolem Plzně (Vejprnické údolí) 

 
Zabezpečena! 
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Voliéra pro veverky ZSŽ Plzeň 
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Ovocné stromy u ZSŽ Plzeň 
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Česká televize „Zvěřinec“ 
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DES OP - ZSŽ Plzeň 1.4. 2015 


