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PROVOZ  ZÁCHRANNÉ  STANICE  ŽIVOČICHŮ  

Působnost stanice v rámci Národní sítě stanic  
Spádová oblast v rámci NSS -  Plzeň, Nýřany, Kralovice, Domažlice, Horšovský Týn.   

Sídlo stanice, jméno vedoucího stanice, aktuální kontakty na stanici 
DES OP  - Záchranná stanice živočichů Plzeň 
Zábělská 75, 312 00 Plzeň, ČR 
 
Pohotovostní mobil: 777 145 960, 777 194 095      
e-mail: ptactvo@desop.cz                                      www.desop.cz 
                            
Vedoucí stanice: Karel Makoň – předseda DES OP (mobil. 777 145 960) 
 
Přidružené stanice, odběrná místa, spolupracovníci 
 jedno odběrné místo je nárazově řešeno přes kolegu a našeho člena Kamila Forsta ve     
      Staňkově (pro oblast Domažlicka); jedna voliéra a jeden box pro mimořádné případy,  
 odběrné místo Kožlany pro oblast Plzeň – sever (Kralovicko) - řešeno přes kolegu a našeho 

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

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

manželé Markéta a Josef Němcovi (Čížkov), nově pak manželé Tereza a Martin Pelikánovi 
(Plzeň).  

 netopýři - konzultace, metodické vedení, odchovy, ošetření, péče - Dita Weinfurtová 
ČESON.   

 
Zajištění veterinární péče  
Hlavní veterinární servis (smlouva a otevřený účet)  
Veterinární klinika Vedilab spol. s r.o. 
pod vedením MVDr. Petra Böhma 
Pod Vrchem 51, 312 00 Plzeň 
 

V mimořádných případech i se všemi ostatními veterinárními klinikami a specializovanými 
veterináři včetně KVS. 
 

Stručný popis stanice, roční kapacita 
Rozletová voliéra:    
1 x malá 2 x 9 x 2 m 
1 x velká 9 x 15 x 3 m (voliéra pro vodní ptáky) 
 

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

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

Výběh pro vysokou zvěř apod.: 
Lesní komplex 18 x 18 m - polesí Zábělá (Plzeň) + fixační box (4 x 3 m) 
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Celkové výsledky, přehled jednotlivých případů, pacienti 
V roce 2019 jsme celkem zasahovali v 683 případech, zajistili a ošetřili 1.242 živočichů.  
 

1.242 živočichů 98 druhů 683 samostatných případů 

494 ptáků 61 druhů 435 zásahů 

625 savců 14 druhů 155 zásahů 

14 obojživelníků a plazů   6 druhů   10 zásahů 

109 domácích a exotických zvířat 17 druhů   83 zásahů 

Podrobnosti viz příloha – tabulka jednotlivých druhů a celková evidence pacientů r. 2019 
 

Adopce 3 mláďat čápa bílého v roce 2019 
Adopce 3 čápat vylíhlých z vajec z hnízda Nalžovské Hory /KT/ 
Celkem 3 nasezená vejce sundána z hnízda za pomoci profesionálních hasičů HZS Pk 
18. 4. 2019 z důvodu úhynu hnízdícího samce na drátech el. vedení. Samice bez 
ornitologického kroužku, samec nenalezen a na hnízdě tři nasezená vejce převezena 
téhož dne do líhně Vlastimila Voráčka, Roupov. Dne 10. 5. 2019 se postupně vylíhla 
všechna tři mláďata, která byla předána do umělého odchovu na ZSŽ Plzeň. 
 

  
 

    
 

Mládě čápa CE 057 (Arnošt) a CE 059 (Eda) - adopce Chodová Planá (TC) 2+2 
Adopce do náhradního hnízda (2+2). Na hnízdě původně dvě přibližně stejně velká 
mláďata, ke kterým byla 9. 6. 2019 přidána (adoptována) další dvě mláďata vylíhlá a 
uměle odchovaná (2+2).   
Čísla kroužků: YA 257, YA 258 (M. Paisker) + CE 057, CE 059 (K. Makoň).  
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31. 7. 2019 mládě CE 059 (Eda) zastiženo mimo hnízdo, odchyceno a osazeno 
vysílačkou (kroužek), následně vypuštěno na lokalitě. Následné kontroly a hlavně 
telemetrické sledování prokázalo úspěšnost adopce, mládě bylo adoptivními rodiči dokrmeno a 
úspěšně vyvedeno.  
 

  
 

9. 8. 2019 mládě CE 057 (Arnošt) rovněž zastiženo mimo hnízdo, odchyceno a 
osazeno vysílačkou (kroužek), následně vypuštěno na lokalitě. Následné kontroly a hlavně 
telemetrické sledování prokázalo úspěšnost adopce, mládě bylo adoptivními rodiči dokrmeno a 
úspěšně vyvedeno.  
 

 
 



 5

Mládě čápa CE 058 - adopce UHP - Horšovský Týn, sídliště (DO) 3+1 
Adopce do náhradního hnízda (3+1). Na hnízdě původně 3 mláďata. 9. 6. 2019 
k původním třem stejně velkým mláďatům přidáno (adoptováno) mládě čtvrté, vylíhlé 
z vejce (3+1).  
Čísla kroužků: YA 266, YA 267, YA 268 (M. Paisker) + CE 058 (K. Makoň).  
Následné kontroly prokázaly úspěšnost adopce, mládě bylo dokrmeno a vyvedeno s ostatními.  
 

 
 

Adopce mláďat luňáků červených v roce 2019 
 

Adopce 2 mláďat (sirotků) vylíhlých z vajec sundaných z hnízda po 
otráveném samci AUKI 87 -  Doubrava u Nýřan (k. ú. Úlice) /PS/  
Celkem 3 nasezená vejce sundána z hnízda 10. 5. 2019 po prokázaném úhynu 
hnízdícího samce. Sedící samice z vajec vyplašena, vejce okamžitě převezena do líhně 
Vlastimila Voráčka Roupov, kde se 15. 5. 2019 vylíhla dvě mláďata. Třetí vejce 
neoplozené, nevylíhlé. 
 

C 163823/JAA - adopce Úšava (TC) 3-1+1 
Adopce do náhradního hnízda (2+1) původně (3-1+1). Původně na hnízdě tři mláďata, 
jedno (nejmenší s poraněnou hlavou) vyměněno za větší (stejně velké jako dvě 
mláďata na hnízdě). Do hnízda přidáno mládě odchované a původní nejmenší 
odvezeno do péče ZSŽ Plzeň. Adoptované mládě je mládě vylíhlé z vajíčka po 
otráveném samci z Doubravy. Dále telemetricky sledovaný pták KIET24, vysílačka 
nasazena 15. 6. 2019. 
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C 155600/1CA - adopce Nový Dvůr (TC) 3-1+1 
Adopce do náhradního hnízda (2+1) původně (3-1+1). Původně na hnízdě tři mláďata, 
jedno (nejmenší a nejmladší) vyměněno za větší (stejně velké jako dvě mláďata na 
hnízdě). Do hnízda přidáno mládě odchované a původní nejmenší odvezeno do péče 
ZSŽ Plzeň a následně adoptováno bez vysílačky do hnízda Přehýšov /PS/ k většímu 
původnímu mláděti (1+1). Adoptované mládě je mládě vylíhlé z vajíčka po otráveném 
samci z Doubravy. Dále telemetricky sledovaný pták AUKI 07, vysílačka nasazena 15. 
6. 2019. 
 

  
 

Adopce dalších mláďat luňáka červeného  
 

C 163823/JJA - adopce Lom u Tachova (TC) 1+1 
Původně nevzletné mládě ze zničeného (poraženého) hnízda těžbou dřeva 1. 6. 2019, 
lokalita Osvračín /DO/. Na hnízdě údajně dvě mláďata, jedno mládě úhyn po pádu 
stromu, druhé předáno jako živé Vlastimilu Voráčkovi Roupov. DES OP předáno 7. 6. 
2019. Adopce do náhradního hnízda (1+1) k původně cca o týden staršímu mláděti 
kroužkovanému 1. 6. 2019 C 163803/1JA, přidáno (adoptováno) 15. 6. 2019 mládě 
druhé. Přidané mládě telemetricky sledováno pod značkou AUKI 82. 
Následné kontroly a hlavně telemetrické sledování prokázalo úspěšnost adopce, mládě bylo 
adoptivními rodiči dokrmeno a úspěšně vyvedeno.  
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C 1638071XA (bez vysílačky) - adopce Přehýšov (1+1) 
Původně sundáno jako nejmenší mládě z hnízda (dub) Nový Dvůr /TC/ 1. 6. 2019. 
Místo něj přidáno do hnízda /adoptováno/ uměle vylíhlé mládě z vejce po otráveném 
samci z Doubravy C 155600/1CA  AUKI 07.  

   
Mládě dočasně chované v ZSŽ Plzeň. 9. 6. 2019 adopce (1+1) do náhradního hnízda 
na UHP Přehýšov. Adopce k mnohem většímu mláděti, cca o dva týdny starší mládě na 
hnízdě, kroužkované 4. 6. 2019 č.k. C 163819/1WA (bez vysílačky). 
Následné kontroly prokázaly úspěšnost adopce, mládě bylo dokrmeno a vyvedeno s ostatními.  
 
C 163829/JPA (AUKO87) - vypuštěno volným letem 
Původně sundáno jako nejmenší a poraněné mládě (úraz hlavy) z hnízda Úšava /TC/ 1. 
6. 2019. Místo něj přidáno do hnízda /adoptováno/ uměle vylíhlé mládě z vejce po 
otráveném samci z Doubravy C 163823/JAA  AUKI 07. 

 
Následně odchov v ZSŽ Plzeň, pokus o adopci 8. 7. 2019 ke dvěma již létajícím 
mláďatům na hnízdě Lom u Tachova /borovice/, následně 9. 7. 2019 nalezeno na zemi 
pod hnízdem, z lokality odvezeno, odchováno ve voliéře a vypuštěno volným letem 30. 
7. 2019 opět na lokalitě Lom u Tachova /TC/ k páru se dvěma mláďaty. Překvapivě se 
luňák úspěšně uchytil a byl sledován až u Lipska, následně zimoval ve Francii a Španělsku. 
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Adopce mláděte motáka pochopa rok 2019 
 

D 206757/1HV Tuněchody, Tuněchodský rybník /TC/ 4+1 
Původně mládě uměle odchované od Vlastimila Voráčka Roupov. V líhni vylíhlé vejce 
ze zničeného (vysečeného) hnízda Merklín, Merklínský rybník /PJ/.   
 

 
 

Adopce 28. 7. 2019 do náhradního hnízda (4+1) již ke stejně velkým a polovzletným 
mláďatům.  Na hnízdě původně kroužkována 28. 7. 2019 celkem 4 mláďata.  
Číslo kroužku D 206753/1HH, D 206754/1HN, D 206755/1HP, 206756/1HS.(K. Makoň).  
Následné kontroly prokázaly úspěšnost adopce, mládě bylo dokrmeno a vyvedeno s ostatními.  
 

Telemetricky sledovaný luňák červený  
C 163828/JOA (AUKO 26) 
Původně zajištěn jako pacient DES OP s poraněným levým křídlem 15. 6. 2019 na 
lokalitě Semněvice – Staňkov /DO/. Po léčbě 8. 7. 2019 opatřen vysílačkou AUKO 26 a 
vypuštěn volným letem na lokalitě Nový Dvůr – letiště /TC/.  
Následně telemetricky sledován a úspěšně vrácen zpět do volné přírody.  
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Telemetricky sledovaný čáp bílý Míra z Mirošova /RO/ 
CE 250 (batůžek ANITRA) 
Původně zajištěn jako pacient DES OP po pádu z hnízda do zástavby dne 22. 6. 2019 
Mirošov /RO/. 11. 7. 2019 opatřen vysílačkou (batůžkem ANITRA) a vypuštěn zpět do 
volné přírody na lokalitě Tisová u Tachova /TC/. Od té doby telemetricky sledován na 
zimovišti v Africe (Keňa – Tanzánie). Vysílačka společnosti ANITRA.  
 

 
 

Výr velký A 16811, Plzeň – dálnice D5 
Dne 9. 5. 2019 nalezen uhynulý na 80. km dálnice D5 u sjezdu na Plzeň Bory a 
Klatovy. Kadaver i s kroužkem zajištěn údržbou Ředitelství silnic a dálnic divize Ostrov 
u Stříbra.  Podle kroužku se jedná o výra velkého, samec mnou kroužkovaný 7. 6. 2009 
v Plzni na Borech, který byl následně několikrát odchycen a odečten v rámci dvou 
dalších zásahů a záchranných akcí. Více již zpětné hlášení. 
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Záchranný transfer netopýrů hvízdavých, Plzeň – Bory /PM/ 
Odchyt a transfer celkem 158 netopýrů hvízdavých z bytu v ulici V Bezovce 4. 
Realizace P. Burget, K. Makoň. 
 

    
 

Záchranný transfer netopýrů hvízdavých,  
Plzeň – Denisovo nábřeží /PM/ 
Odchyt celkem 83 netopýrů hvízdavých z prostoru polikliniky na Denisovo nábřeží.  
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Poštolka zapadlá do světlíku, Plzeň – střed, Riegrova ul. 
Vyvedené mládě poštolky obecné, uvězněné ve světlíku domu Riegrova 1.  
Řešeno 25. 7. 2019 spolu s nálezci a uživateli domu. Poděkování patří bratrům Uhlíkovým, 
kteří se do záchranné akce osobně zapojili. Poštolka zachráněna a ponechána na střeše 
budovy rodičům. 
 

  
 

Čerstvě vylíhlé mládě čápa bílého nalezeno na louce pod 
hnízdem, Čemíny /PS/ 
Naprosto neuvěřitelný případ 27. 5. 2019 v Čemínech na Plzni-severu. Náš zpravodaj 
pan Tolar z Čemín spolu se sousedem panem Václavem Muhrtem při sekání trávy cca 
100 m od paty 32 m vysokého komína s čapím hnízdem našli v trávě živé a vitální malé 
mládě čápa bílého. Jak se zhruba dva týdny staré mládě dostalo z 32 m vysokého 
komína dolů na louku živé, je pro nás záhada. Mládě bylo téhož dne vráceno za 
technické podpory profesionálních hasičů HZS Pk zpět na hnízdo ke svým dalším třem 
cca o týden starším sourozencům.    
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Mládě káně lesní pod hnízdem,  
polesí Městský les - Ostrá hůrka /PM/ 
Středa 29. 5. 2019 odpoledne. Revírník Lesů ČR pan Václav Davídek hlásí nález 
mladého dravce v prachovém peří ležícího ve vysoké trávě uprostřed lesa na lokalitě 
Městský les – Ostrá hůrka /PM/. Jedná se o cca 7 dní staré mládě káně lesní vypadlé 
z nalezeného hnízda na borovici. Mládě okroužkováno a vráceno Milošem Paiskerem 
zpět na hnízdo.  
 

   
 

Příběh racků chechtavých, Plzeň – Bílá Hora /PM/ 
Začalo to 13. 3. 2019 na první pohled naprosto nevinně vypadající přípravou staveniště 
silniční komunikace z Bolevce na Doubravku. Prořezávka stromů a vykácení náletové 
zeleně na svazích stínící dráty elektrického vedení vysokého napětí mělo za následek 
otevření letového koridoru pro racky chechtavé, toho času migrující mezi ČOV u ř. 
Berounky a Velkým Boleveckým rybníkem pod Bílou Horou. V důsledku toho následně 
došlo ke dvěma úhynům a dvěma poraněním racků po nárazu do drátů el. vedení. 
Jeden uhynulý racek kroužkovaný, jeden racek trvalý handicap a jeden racek vyléčen a 
vrácen zpět do volné přírody.  
 

Srna zachycená v plotu 10. ZŠ Plzeň – Bory /PM/ 
Další srna tentokrát zachycená 10. 6. 2019 v plotu 10. ZŠ v Plzni na Borech. Zvíře 
náhodně nalezeno žáky ZŠ, následně vyproštěno a vypuštěno mimo zástavbu na 
lokalitě Plzeň – Výsluní, směr Radobyčice – Litice. Foto B. Mášek. 
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Muflon zamotaný do oplocenky Plzeň – Zábělá /PM/ 
Asistence odchytové službě Městské policie Plzeň, zasahující 16. 8. 2019 u 
vyprošťování 4 roky starého muflona (samce) zamotaného do drátěné oplocenky na 
lokalitě Plzeň – Zábělá (Černá myť).  Řešeno v součinnosti s mysliveckým hospodářem 
a správcem honitby SVS MP odd. Městských lesů. Zvíře bohužel na následky kritického 
z. s. uhynulo. 
 

  
 

Dopravní nehody a střet se zvěří na silnicích  
Počty zvířat uhynulých či poraněných po přímém střetu s dopravními prostředky 
neustále přibývají. Nejčastěji zasahujeme spolu s dopravní policií a dispečinkem Policie 
ČR na podzim a v zimě, kdy se zvěř shlukuje ve velká stáda, jsou sklizené zemědělské 
plodiny, opadané listí a zvěř nemá chvilku klidu. Navíc vše je ještě umocněno kratším 
dnem a delší nocí, kdy je zvěř v pohybu a není tak dobře vidět. Ročně řešíme desítky 
případů nejen se zvěří spárkatou či černou, ale i s šelmami, zajíci, dravci a sovami.  
V Plzni a v zástavbě je to nejčastěji právě zajíc polní na lokalitě Borská pole. 
 
Z TISKOVÉ ZPRÁVY DES OP:  
 
5. 2. 2019 Plzeň – Koterov 
Srna sražená autem se ze silnice dostala až na zasněženou louku k řece Úslavě. Fraktura 
páteře, trauma hlavy, porucha rovnováhy a ochrnuté zadní běhy. Četná vnitřní zranění a 
krvácení jsme zjistili až při pitvě. Za 25 let naší činnosti to byl, alespoň pro mě, jeden z těch 
nejdrastičtějších případů. Srna se nedokázala postavit, házela sebou do boku, točila se přes 
hřbet, chrčela a těžce dýchala. Ve sněhu vyválené obrovské kruhy nasvědčovaly tomu, že tam 
není jen chvíli. Musel jsem zvíře utratit přímo na místě. Případ byl nahlášen místně příslušnému 
mysliveckému sdružení a mysliveckému hospodáři. 
 
21. 1. 2019 Plzeň – Rokycany 
Bez šance bylo i divoké prase sražené autem na přivaděči k dálnici kousek od nákupního 
centra na Rokycanské třídě. V silničním příkopu hned za plotem (přesněji mezi ploty) jsme ho 
našli, když jsme v tomto silničním úseku hledali zaběhnutou srnu. Ta se pravděpodobně, stejně 
jako prase, na vozovku mezi ploty dostala přes sjezd na Kyšice – Letkov nebo Červený Hrádek 
– Božkov. Dávejte při jízdě v tomto úseku opravdu pozor, jelikož ochranný plot při silnici není 
dlouho a zvěř ho ještě nemá zažitý. Srna pravděpodobně cestu ven našla, divoké prase nikoliv.  
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Orel mořský, Tachovsko /TC/ - Tisová, Bezděkovský rybník 
Dne 25. 9. 2019 odchycen Karlem a Růženou Machačovými neokroužkovaný samec 
mladého (2019) orla mořského s poraněným levým okem na lokalitě Tisová u Tachova 
/TC/, hráz Bezděkovského rybníka. Jedinec měl problém s orientací a patologický nález 
na rohovce levého oka. Téhož dne předán do ZSŽ Plzeň. 
 

   
 

8. 10. 2019 při manipulaci v ZSŽ Plzeň došlo k nechtěné fraktuře pravého stojáku (K. 
Makoň). Fraktura u těla tibiotarsusu v horní části směrem ke stehenní kosti. 
10. 11. 2019 operace fraktury - MVDr. Petr Böhm, Vedilab Plzeň. 
 

  
 

10. 12. 2019 osazení vysílačky (batůžku ANITRA) a vypuštění volným letem, lokalita 
Tisová /TC/ u Modrého rybníka. Od té doby telemetrické sledování pacienta. 
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Labuť velká zamotaná do rybářského vlasce  
Hracholusky – Hracholuská přehrada /PS/  
Labuť velká se slovinským ornitologickým kroužkem, zamotána do rybářského vlasce, 
odchycena z motorového člunu 9. 8. 2019 hlídkou vodní záchranné služby u hráze 
Hracholuské přehrady. Zvíře ošetřeno na místě, okroužkováno naším kroužkem a 
vypuštěno zpět na vodu k samci z páru.   
 

  
 

Ropuchy z roku 2018 úspěšně vypuštěny  
Vzpomínáte si na záchranu ropuchy obecné spadlé do kamenné studny na Radyni? 
Vzpomínáte si na naši paní Jiřinu Hepovou, která ji vykrmila a vzorně se o ni celou zimu 
starala? Pokud ano, tak právě paní Hepová mi poslala zprávu o tom, že ona ropucha 
z Radyně byla 24. 4. 2019 úspěšně vypuštěna u tůní v Lomanech /PS/.  
 

  
 
Spolu s ropuchou obecnou manželé Hepovi vypustili i ropuchu zelenou, která u nich 
doma rovněž zimovala. Ta byla nalezena 3. 10. 2018 ve skladu objektu nákupního 
centra Tesco - Borská pole. 
 

Odchov veverek 
Individuální přístup a časově náročné odchovy trvající někdy i několik měsíců. Péče a 
odchovy veverek v režii Olgy Vaščurové Štěpánkové. V roce 2019 úspěšnost odchovu, 
zejména mláďat, byla narušena špatným zdravotním stavem jednotlivých mláďat už při 
jejich přední na ZSŽ. V roce 2019 řešeno celkem 16 případů veverek, z toho 12 
veverek individuální péče a chov. Děkujeme. 
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Péče o ježky  

Již čtvrtým rokem se této problematice intenzivně a ve vlastní režii věnují manželé 
Steinbachovi, a to zejména léčbě a chovu poraněných dospělých jedinců. Zimování 
slabých mláďat je pak řešeno individuálně dle charakteru jednotlivých případů. 
Děkujeme. 
 

Pitvy uhynulých ježků 
Mimořádná akce realizována 7. 12. 2019 MVDr. Jitkou Humpovou a MVDr. Gabrielou 
Lukešovou z VFU Brno. Celkem bylo vypitváno 12 uhynulých ježků západních z roku 
2019. Cílem projektu bylo zjistit nejčastější patoanatomické nálezy s dopadem na 
zdraví zvířat donesených do ZSŽ Plzeň. V ježcích pitvaných v DES OP Plzeň jsme se 
zaměřili především na zhodnocení celkového výživného stavu, přítomnost zubního 
kamene, zlomenin a ran a nálezů na vnitřních orgánech. Předběžné závěry ukazují 
zejména na špatný výživný stav, často spojený se změnami vnitřních orgánů, nejčastěji 
střev a plic. Na tyto pitvy se naváže pitvou dalších ježků uhynulých v záchranných 
stanicích a výsledky budou po zpracování a zveřejnění poskytnuté záchranným 
stanicím. 
 

Další zajímavé případy a zásahy 
Albín káně lesní – 12. 7. 2019 předána čistě bílá káně lesní (1. k), Pňovany /PS/. 
Ostříž lesní – 16. 8. 2019 Plzeň – CAN – sražen autem. 
Transfer ropuch obecných + snůšky ze zrušeného zahrad. jezírka, Radobyčice /PM/. 
Sýček obecný – vyproštění ze zazděného komína 18. 12. 2019 Vrhaveč /KT/. 
Lelek lesní – 10. 10. 2019 Plzeň – Hornbach – sražený autem.  
Bobr evropský – 22. 3. 2019 Kdyně /DO/, pád do sklepního prostoru. 
Vydra říční – 31. 7. 2019 ztracené mládě, nalezené Liblín /PS/ - ř. Berounka. 
Mýval severní – 28. 5. 2019 Chotíkov /PS/ dovezen autem, napasovaný v přední 
masce vozu. 
Užovka hladká – 10. 10. 2019 Kralovice /PS/, nalepena na lepový pásek.   
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Spolupráce s Plzeňským krajem a radní pro ŽP a zemědělství.  

Inspekční cesty radní Plzeňského kraje Mgr. Radky Trylčové 
Navýšení příspěvku Plzeňského kraje na provozování čtyř záchranných stanic 
v Plzeňském kraji. Individuální přístup k jednotlivým tématům a podpora biodiverzity. 
 

Konkrétní „inspekční“ cesty s radní, zaměřené zejména na námi sledované aktuální 
dění v dané oblasti a na vybraných lokalitách. V roce 2019 celkem dvě samostatné 
akce + ekologická výchova (Soví noc): 
- 27. 3. 2019 Bažantnice - obojživelníci, Lomany Dub a tůně, Draženov – tůně. 
- 29. 3. 2019 Soví noc - rozhledna Chlum. 
- 23. 9. 2019 Přírodní rezervace Nový rybník, ZSŽ Rokycany, kontrola oplocení dálnice.  
 

    
 

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

Plzeň – Bolevec, Velký Bolevecký rybník /PM/ 
Průhledná voda a obrovské množství zelených vodních rostlin na Velkém Boleveckém 
rybníku je pro desítky labutí velkých ale i jiných druhů vodních ptáků doslova ráj. 
Zejména pak v zimě, kdy většina rybníků zamrzne, slétnou se sem z celého Plzeňského 
kraje i sousedního Německa a v obrovském hejnu čeří vodní hladinu uprostřed rybníka. 
V lednu 2019 jsme na Velkém Boleveckém rybníku zasahovali v rámci výcviku i 
s profesionálními hasiči HZS Plzeňského kraje.  
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Kráva na dálničním přivaděči Kyšice /PM/ 
Dne 2. 8. 2019 odchyt a imobilizace uniklé krávy pohybující se po frekventované 
oboustranně oplocené silniční komunikaci dálničního přivaděče v úseku mezi městem 
Plzní a sjezdem na Ejpovice. Zvíře uspáno přivolaným veterinářem MVDr. Zdeňkem 
Rampichem a předáno majiteli. Akce uskutečněna v součinnosti s Policií ČR.  
 

 
 

    
 

Školení městských strážníků a hasičů ZSŽ Pasíčka 
Pátek, sobota 25. a 26. 10. 2019 v prostorách ZSŽ Pasíčka proběhl dvakrát 
pětihodinový odborný seminář zaměřený na jednotlivé případy, zásahy a hlavně 
manipulaci se zvířaty. Vysoce ceněný zejména mezi samotnými účastníky. Akce se 
zúčastnili profesionální hasiči HZS a strážníci městské policie, celkem kolem 70 
účastníků. Kurz realizován ZSŽ Pasíčka. 
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Nadstandardní servis - odchyt domácích a exotických zvířat 2019 
 

   Druh celkem   chov př. úhyn utr. 

1  Andulka vlnkovaná             5         3  2    

2  holub domácí           40           22  18  

3  Kachna domácí             2         2      

4  Kanár domácí             2         2      

5  Korela chocholatá             5         4  1    

6  Králík domácí             2         2      

7  Morče domácí           11         11      

8  Myš domácí             1         1      

9  Mýval severní             1           1    

10  Nutrie říční           23         18    5  

11  Pelikán bílý             1         1      

12  Potkan obecný laboratorní             6         6      

13  Prase domácí             1         1      

14  Skot domácí             1         1      

15  Želva nádherná             4         3  1    

16  Želva vroubená             1         1      

17  Želva zelenavá             3       2  1      

Mezisoučet: 
 

  109    2  57  27  23  
 

Pelikán ze ZOO Plzeň, Plzeň – Bory, Borská přehrada /PM/ 
Dne 12. 7. 2019 pelikán chovaný v otevřené expozici Zoologické a botanické zahrady 
města Plzně nabral pod křídla svěží vítr a vyrazil mimo areál ZOO. Ve velké výšce letěl 
přes areál ŠKODA a.s., Jižní nádraží ČD, Městskou část Bory až na Borskou přehradu 
(České údolí), kde přistál doprostřed přehrady. Původní záměr odchytit pelikána 
z kajaku se však nezdařil, létajícího pelikána z vodní hladiny odchytil Radek Zeman až 
ze člunu profesionálních hasičů HZS Plzeňského kraje. Pelikán byl ještě na lokalitě 
předán zoologovi RNDr. Tomáši Pešovi ze ZOO Plzeň. Bez hasičů a jejich techniky 
bychom pelikána neodchytili. Děkujeme. 
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Panda červená ZOO Plzeň /PM/   
Přímá spoluúčast na pátrání po zbloudilé pandě červené, která opustila svůj výběh 
v plzeňské ZOO a zastižena byla až mimo areál uprostřed lesa nad Radčickým 
zámečkem. Krom opakovaného hledání zvířete za pomoci termovize v areálu ZOO 
jsme se jako technická podpora následně zúčastnili i sundání a odchytu 
imobilizovaného zvířete z nepřístupného stromu, kde zůstalo spát na větvi daleko od 
kmene dubu. Akce byla korunována úspěchem a zvíře se vrátilo zpět do ZOO Plzeň. 
 

Selátko menšího prasete domácího, Šťáhlavy /PM/  
Dne 7. 3. 2019 zajištěno sele prasete domácího velikosti hodně malého psa ve zlato-
černém provedení (chová se jako domácí mazlíček). Sele odchyceno na lokalitě 
Šťáhlavy uprostřed chatové osady. Původní majitel nezjištěn, zvíře předáno k dalšímu 
chovu v zajetí, řešeno přes manžele Němcovy. 
 

Vyšetření zdravotního stavu populace zdivočelé nutrie říční   
Cílené vyšetření aktuálního zdravotního stavu populace nutrie říční, odchycené či 
nalezené jako uhynulé na území Plzně a Plzeňského kraje. Dlouhodobě realizovaný 
projekt ve spolupráci s SVÚ Praha a VF Brno.    
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Odloučené pracoviště Kožlany (PS) 
Již třetím rokem samostatně fungující odloučené pracoviště v Kožlanech pro oblast 
Plzeň sever. Příjem a převoz pacientů, ekologická výchova, druhová ochrana. 
 

Nově v roce 2019: 
- grafické zpracování a polep zásahového vozidla, 
- horolezecké vybavení a jistící prvky pro jednoho lezce. 
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Rozšíření a údržba chovatelského a léčebného zázemí  
 

 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. 
 

 Výměna oběhového čerpadla ve voliéře pro vodní ptáky  
Výměna porouchaného čerpadla u voliéry pro vodní ptáky. 
 

 Doplnění bezpečnostního systému a zabezpečení areálu 
Modernizace, doplnění a revize zabezpečení střežení areálu ZSŽ. Osazení dalších 
zabezpečovacích prvků. Dvojité zajištění skladových prostor.    
 

 Sobota (brigáda) na ZSŽ Plzeň 
Brigáda v areálu ZSŽ Plzeň Doubravka 2. 3. 2019.  
Děkujeme všem zúčastněným. 
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Posílení a údržba technického vybavení 
   
 Servis a údržba zásahového vozu, pojištění 
Pravidelné servisní kontroly zásahového vozu TOYOTA. Výměna a doplňování 
provozních kapalin, údržba vnitřního interiéru a péče o další technické vybavení.  
Průběžná výměna pneumatik a dalších opotřebovaných částí.  
V roce 2019 ujeto 41.846 km. 
 

Opravy a servis: 
19. 1. 2019     servis a oprava turbo …  (28.013,- Kč) 
14. 6. 2019     oprava spojky  (50.711,- Kč) 

22. 7. 2019     letní pneumatiky nové (11.902,- Kč) 

18. 9. 2019     servis + výměna brzdy (24.572,- Kč) 

18. 10. 2019   zimní pneumatiky nové (15.516,- Kč) 
 

Pravidelná úhrada a předplacení ročního zákonného i nehodového pojištění.  
Stav tachometru k 31. 12. 2019 - 384.590 km.  
 
 Další technické vybavení, nářadí, výstroj a ochranné pomůcky 
 

Datum: Majetek - text: Množství:  Hodnota:   

16.1.19 Síť na odchyt holubů 1           14 571,00 Kč  
6.2.19 Síť na odchyt holubů se zátěží 1             7 867,00 Kč  
4.3.19 Repas velkého počítače K. Makoň 1           37 997,00 Kč  

23.4.19 Motorová pila  STIHL malá  MS 193  1           10 760,00 Kč  
9.5.19 Strunová sekačka 1             2 939,00 Kč  
4.9.19 Mobil - Hands Free Jabra Talk 45 1             2 169,00 Kč  

10.9.19 Čerpadlo Pond pump super ECO 2000 - voliera 1             5 495,00 Kč  
1.10.19 Horolezecké vybavení 1           11 816,00 Kč  
2.10.19 Lupa velká se světlem 1             1 950,00 Kč  
5.10.19 Světla stavební, přenosná  1             1 798,00 Kč  

19.10.19 Fotoaparát Canon PowerShot G1X 1           11 990,00 Kč  
4.12.19 Chirurgické nástroje - ošetřovna 1             4 310,00 Kč  

Celkem   113.662,00 Kč 
Zakoupeno z rozpočtu DES OP (kapitola Obnova technického a zásahového vybavení)  
a podpory MMP – OŽP, Plzeňského kraje i NSS (MŽP ČR). 
 

Pravidelný servis a údržba všech počítačových systémů a zařízení DES OP.  
Repas a servis pevného počítače v celkové hodnotě 37.997,- Kč. 
Nově pořízení fotoaparátu Canon PowerShot G1X (nákup 11.990,- Kč). 
Lezecké vybavení dalšího lezce – Jiří Segeč, Kožlany. 
 

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

Majetek, pozemky a nemovitosti 
 

 Pozemek – tůně Terešov /RO/. 
 Pozemek zahrada – velká voliéra pro vodní ptáky.  
 Dřevěné objekty ZSŽ.  
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DRUHOVÁ OCHRANA VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ŽIVOČICHŮ 
 

Dvě nová krmítka do parku Homolka, Plzeň - Slovany /PM/ 
Projekt VODÁRNA PLZEŇ a.s. - Vodárenské kapičky 2019. 
 

Výrobu, instalaci a výměnu dvou 19 let starých obřích krmítek osazených rovněž naší 
organizací (DES OP) v roce 2000 v parku Homolka.  
 

Projekt finančně podpořila VODÁRNA PLZEŇ a.s. částkou 30.000,- Kč ze 
zaměstnaneckého projektu VODÁRENSKÉ KAPIČKY 2019.  
 

Realizace projektu: 
 

- 23. až 29. 8. 2019 výroba kotvících patek (K. Makoň st.). 
- 20. 10. 2019 výroba krmítek truhlárna (K. Makoň, K. Štěpán).  
- 28. 10. 2019 osazení kotvících patek (K. Makoň, M. Blažek).  
- 2. až 4. 11. 2019 kompletace a montáž jednotlivých komponentů (K. Makoň). 
- 5. 11. 2019 montáž krmítek (K. Makoň, M. Blažek, N. Popová). 
- Krmítka nainstalována.  

 

 
 

   
Poděkování patří Naděždě Popové, Karlu Štěpánovi, Karlu Makoňovi staršímu a Miloši Blažkovi.  
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Přikrmování drobného ptactva v městských parcích a na 
vybraných lokalitách. Celkem 2.000 kg slunečnicových semen od 
Spolku na ochranu zvířat Plzeň 
 

Finanční částka 30.000,- Kč na nákup 2.000 kg slunečnicových semen určených pro 
přikrmování drobného ptactva v městských parcích a na vybraných lokalitách pro 
období od října 2019 do března 2020. Finanční částka poskytnuta Spolkem na ochranu 
zvířat v Plzni pokryla nákup 50 pytlů krmení z celkového počtu 60 pytlů zakoupených a 
distribuovaných DES OP za dané období. Děkujeme Spolku na ochranu zvířat v Plzni. 
 

 
 

Krmítka a budky na Božkovský ostrov, Plzeň – Božkov /PM/ 
Samostatná akce v režii ÚMO Plzeň 2 – Slovany a manželů Jana a Blanky Hrabětových 
s jasně stanoveným požadavkem na rozmístění dohodnutého počtu, typu krmítek a 
hnízdních budek na lokalitu Božkovský ostrov. Akce realizována dodavatelsky na 
objednávku. Výroba, realizace, osazení od 7. až 10. 11. 2019.  
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Bernešky bělolící, Golf Házlov /CH/ 
Technická podpora a spoluúčast při odchytu uměle vypuštěné populace bernešek 
bělolících na lokalitě golfového hřiště Házlov /CH/, rybník Dolní Ovčín. Celkem pod 
vedením Michala Podhrázského odchyceno 17 bernešek bělolících (100%), z toho 16 
okroužkováno, 10 kombinace ornitologických a barevných odečítacích kroužků a jedna 
berneška odečtena (již okroužkována). Realizace Michal Podhrázský, Karel Šťastný, Dětmar 
Jäger, Aleš Jelínek, Karel Makoň, Radek Zeman. 
 

 
  

Monitoring zdravotního stavu populace vybraných druhů 
volně žijících živočichů 
Systematický a dlouhodobý monitoring zdravotního stavu populací vybraných druhů 
volně žijících živočichů pohybujících se na území města Plzně a Plzeňského kaje. 
Shromáždění co největšího počtu dat, identifikace a specifikace určitých rizikových 
skupin volně žijících živočichů. Zájmové druhy - liška obecná, kuna skalní, nutrie říční, 
labuť velká, holub městský (zdivočelý) a okrajově vydra říční, jezevec lesní, zajíc polní 
či prase divoké. Získaná data jsou následně vyhodnocována a využívána k minimalizaci 
nákazových rizik. Na tomto projektu dlouhodobě spolupracujeme s MVDr. Oto Humlem, 
MVDr. Jitkou Humpovou, MVDr. Františkem Čadou, RNDr. Janou Bulantovou, Ph.D. a 
dalšími. 
 
Spolupráce referenční laboratoř Vedilab Plzeň (Pod Vrchem 51), Státní veterinární ústav Praha, 
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze a další.   
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Přírodní rezervace Nový rybník /PS/ 
Série několika samostatných akcí realizovaných v režii Plzeňského krajského úřadu 
v rámci managementu a údržby ptačí přírodní rezervace Nový rybník mezi obcemi Líně 
a Úherce /PS/. 
 

Zima 2018/2019 - úmyslné snížení vodní hladiny v rámci managementu rezervace. 
 

 21. 1.  2019 - výměna 8 kusů dřevěných opěrných stojin pozorovací věže za stojiny 
kovové. Výroba, instalace, povrchová úprava. 
 

23. 1. 2019  - sekání rákosí na hnízdním ostrůvku rezervace. 
 

26. 1. 2019 - sekání a likvidace rákosí na hnízdním ostrůvku a ve vybraných partiích 
litorálu. 
 

 
 

13. 3. 2019 – nákup, převoz a stavba betonového sloupu určeného k osazení 
kamerového střežení pozorovatelny a rezervace. 
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23. 3. 2019 -  výsadba vzrostlé třešně k ornitologické pozorovatelně, odrůda 
HEDELFINGENSKÁ (ptáčnice). 
 

14. 4. 2019 a 18. 4. 2019 - osazení konstrukce na hmyzárium – sloup. 
 

18. 4.  2019 - osazení tabulky REZERVACE - kamerově střeženo.  
 

19. 4. 2019 – hmyzárium, plazárium – sloup. 
 

  
 

20. 10. 2019 - instalace a osazení kamerového střežení (plošina). 
 

20. až 21. 10. 2019 - oprava střechy, výměna krajních prken, oplechování, nová střešní 
krytina (šindel). 
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Rekonstrukce, úpravy, údržba hnízd a hnízdišť čápa bílého v r. 2019 
Provádí se v rámci každoročního servisu pro obce, krajské úřady, orgány ochrany přírody  
a vlastníky objektů za finanční podpory příslušných krajských úřadů a obcí.  
 

Bolešiny (KT) – UHP na betonovém sloupu na návsi u hospody  
5. 9. 2019 snížení hnízda na třetinu, zarovnání horní hrany, vyčištění od plastů, 
provázků a celkový úklid pod hnízdem. Realizováno na požadavek a za podpory Plzeňského 
krajského úřadu ve spolupráci s obcí. 
 

   
 

Malý Bor (KT) – komín na starší budově technických služeb obce 
30. 11. 2019 snížení hnízda na třetinu, zarovnání horní hrany, vyčištění od plastů, 
provázků a celkový úklid pod hnízdem. Realizováno na požadavek a za podpory Plzeňského 
krajského úřadu ve spolupráci s obcí. Plošina ES Václav Burda – mobil. 602491905 Horažďovice. 
  

    
 

Nýrsko (KT) – komín od kotelny u sídliště  
28. 8. 2019 kontrola nového hnízda v Nýrsku – bez zásahu na hnízdě pozorován celý 
pár čápů. 
 

Janovice nad Úhlavou /KT/ 
Výroba nového hnízdního základu na dodanou umělou hnízdní podložku firmou 
rekonstrující komín s čapím hnízdem. Realizováno na požadavek dodavatelské firmy v souladu 
s rozhodnutím Plzeňského krajského úřadu.  
 

Vstiš u Dobřan (PJ) – provizorní UHP na sušáku požárních hadic 
Stále nevyřešený problém s přesunem čapího hnízda na náhradní lokalitu a konstrukci. 
Selhání samosprávy obce, akce opět odložena na rok 2020. 
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Horažďovice (KT) – komín bývalého pivovaru u silnice (náměstí) 
28. 9. 2019 snížení hnízda na třetinu, včetně úklidu a likvidace hnízdního materiálu, 
čištění okapů. Realizováno za technické podpory profesionálních hasičů HZS Plzeňského kraje 
(Horažďovice) a Městské policie Horažďovice v rámci projektu druhové ochrany podpořené Plzeňským 
krajským úřadem.  
 

  
 

Brod nad Tichou (TC) – UHP na betonovém sloupu na soukromém pozemku u RD. 
28. 8. 2019 snížení hnízda na třetinu, zarovnání horní hrany, vyčištění od plastů, 
provázků a celkový úklid pod hnízdem. Realizováno na požadavek a za podpory Plzeňského 
krajského úřadu ve spolupráci s vlastníkem pozemku.  
 

   
 

Příchovice (PJ) – hnízdo na nefunkčním komínu dílen ZD Příchovice  
11. 11. 2019 snížení hnízda na třetinu, zarovnání horní hrany, vyčištění od plastů, 
provázků a celkový úklid pod hnízdem. Realizováno na požadavek a za podpory Plzeňského 
krajského úřadu ve spolupráci s vlastníkem pozemku a obcí.  
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Chocenice (PJ) – nefunkční komín bývalého lihovaru v objektu ZD Komorno  
11. 12. 2019 snížení hnízda na třetinu, kontrola horní části komína, který je v havarijním 
stavu. Odlehčení hnízda, vyrovnání jeho vychýlení. Realizováno ve spolupráci s profesionálními 
hasiči HZS Plzeňského kraje, vlastníkem objektu a Plzeňským krajským úřadem.  
 

   
 

Nové Hrady (JČ) – UHP na nefunkčním komínu bývalého zahradnictví 
22. 2. 2019 Sundání hnízda z přetížené umělé hnízdní podložky v havarijním stavu, 
demontáž horního roštu a jeho nové osazení přímo na korunu komína. Instalace 
nového hnízdního základu. Realizováno na požadavek a za podpory města Nové Hrady.  
 
Z TISKOVÉ ZPRÁVY DES OP:  
Doslova na poslední chvíli jsme v součinnosti s městem Nové Hrady, příslušným odborem 
životního prostředí, vlastníkem nemovitosti a souhlasem Jihočeského krajského úřadu 
realizovali nezbytně nutnou stabilizaci hnízda čápa bílého v Nových Hradech. Obrovské hnízdo 
si čápi za několik let postavili na speciálně vyrobené hnízdní podložce na dnes již nefunkčním 
komínu bývalého zahradnictví. Ta však byla vyrobena z nevhodného materiálu, a tak stojiny 
z pásového železa hmotnost hnízda tak tak udržely.   
 
Město zajistilo plošinu, přístup na pozemek a v pátek 22. 2. 2019 dopoledne jsme se všichni u 
hnízda potkali. Bylo to náročné, horní třetina hnízda byla zmrzlá a tvrdá jako kámen. Hnízdo 
jsme museli z plošiny opatrně rozebírat rukama. Doslova klacek po klacku jsme shazovali dolů, 
tak aby se celá podložka nevyhnula a nespadla. Copak klacky kolem zetlelého středu se 
rozebrat podařilo vcelku snáze, ale těžký a vodou nasycený korpus zmrzlého hnízda jsme 
rozbourat nemohli. Navíc vše komplikoval havarijní stav hnízdní podložky. Než jsme hnízdo 
rozebrali, odklonila se hnízdní podložka od hrany komína o dalších minimálně 20 cm. Celé se to 
neuvěřitelně kývalo, a to jsme to rozebírali klacek po klacku. Nakonec jsme hnízdo museli 
prosolit kuchyňskou solí a opatrně odebrat spodní část, která nebyla naštěstí tak zmrzlá.  
Vytvořením jakéhosi jehlanu stojícího na špičce se nám nakonec podařilo zmrzlý kus hnízda 
překlopit a shodit tam, kam jsme potřebovali.   
 
27. 3. 2019 hnízdní podložka obsazena celým párem čápů bílých. 
V roce 2019 na podložce vyvedena celkem 4 mláďata. 
 

Žebrák (BE) – obnova hnízda na nefunkčním komínu v objektu u dálnice 
29. 3. 2019 Osazení nového hnízdního rámu s hnízdním základem na nefunkční komín 
objektu vedle dálnice u sjezdu na Hořovice – Žebrák.  Realizováno na požadavek a za podpory 
majitele objektu z podnětu AOPK RNDr. F. Pojera..  
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Dále realizován pravidelný monitoring a kroužkování mláďat na hnízdě a 
sledování vybraných lokalit včetně úspěšné adopce  
 

  
 

V roce 2019 použito ke kroužkování čápů bílých 20 kusů speciálních odečítacích 
kroužků ELSA.  
 

Čáp černý 
 

► Chrančovice  (PS)  
Již podruhé přesunutá umělá hnízdní podložka (smrk). 
Obsazeno celým párem s mláďaty. 

  17. 6. 2019 kroužkována 3 mláďata (K. Makoň) 
   Bx 19806 – 66P6 (levá noha) 
   Bx 19807 – 66P7 (levá noha) 

    Bx 19808 – 66PA (levá noha) 
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► Hubenov – Zahrádka (PS) 
Již několik let sledované hnízdo na borovici cca 8-10 m nad zemí.  
Hnízdo v roce 2016 přendáno na ocelovou hnízdní podložku. 
Obsazeno celým párem s mláďaty. 

  17. 6. 2019 kroužkována 4 mláďata (K. Makoň) 
   Bx 19809 – 66PC (levá noha) 

   Bx 19810 – 66PF  (levá noha) 

 Bx 19811 – 66PH (levá noha) 

 Bx 19812 – 66PJ  (levá noha) 

    
► Drahkov – Únětice (PJ)  

   Nová uměle vytvořená (kovová) podložka z roku 2014 na borovici cca 50 m 
   od původního hnízda. 

 Neobsazeno – bez mláďat. 
 

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

 modřínu. 2019 hnízdo neobsazeno – prázdné. Těsně pod hnízdem nová paseka, 
těžba 2018. 
  

► Krasíkov (TC)  
   V roce 2014 přemístěná UHP – 2019 neobsazena, bez pobytových stop.  
   Jiné hnízdo na lokalitě nenalezeno. 

    
► Kladruby u Stříbra (TC)  
Hnízdo na statném modřínu ve výšce cca 17 m nad zemí. 
Nová hnízdní podložka v lesním porostu za původním hnízdem na modřínu. 
2019 – Obojí neobsazeno, prázdné. 
 

► Vysočany u Boru (TC)  
V roce 2012 nová kovová hnízdní podložka na modřínu ve výšce 13,5 m.  
Původní hnízdo strženo při těžbě dřeva koncem roku 2011. 
2019 – Neobsazeno, prázdné. 
 

► Staňkov (DO)  
   Hnízdo na borovici cca 15 - 18 m nad zemí.   

 Postaveno jako náhradní hnízdo po těžbě v roce 2011.  
 2019 – Lokalita neobsazeno, hnízdo nenalezeno.  
 

► Nezdice u Přeštic – Zelené (PJ) 
Nebezpečně situované hnízdo na borovici cca 15 m nad zemí, údajně prokázané 
hnízdění již v roce 2011. 8. 9. 2012 osazení nové hnízdní podložky cca 50 m směrem 
do lesa od původního hnízda. Nová kovová podložka osazena na borovici do výšky cca 
15 m s cílem nabídnout čápům bezpečnější hnízdní možnost. 
2019 – Neobsazeno, prázdné (kontrola F. Pojer) 
 

► Bezemín – Gutštejn (TC)  
Již několik let sledované hnízdo na borovici cca 13 m nad zemí.  
2019 – Neobsazeno, prázdné, zaniklé. Nové hnízdo nenalezeno. 
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► Halže (TC)  
Nově objevené hnízdo na smrku v polesí nad obcí Halže.  
2019 - Neobsazeno a prázdné. 
 

► Miřkov - Sedmihoří  (TC)  
Údajně nové hnízdo, které bohužel nebylo doposud ukázáno. 
2019 – Nezjištěno. 
 

Lutová u Třeboně  (JČ)  
23. 2. 2019 instalace nové hnízdní podložky na místo původního hnízda na odlomené 
větvi dubu. Akce realizována z podnětu místních ochránců přírody na náklady CHKO Třeboňsko. 
Hnízdní podložka téhož roku obsazena, bohužel hnízdění neúspěšné. 
 

   
 

Vodňany – Skály (ST)  
Umělá hnízdní podložka osazená členy DES OP 11. 9. 2016 na lokalitě Skály u 
Vodňan. Umělá hnízdní podložka osazena cca 30 m od původního spadlého hnízda na 
borovici. Nová hnízdní podložka na jedli cca 15 m nad zemí.   
V roce 2019 podložka poprvé obsazena celým párem s mláďaty a kolega F. Pojer 
na ní 10. 6. 2019 okroužkoval 4 mláďata. Po třech letech úspěch akce z roku 2016. 
 
Kraslice - Kraslicko /SO/ 
Umělá hnízdní podložka pro čápa černého realizována členy DES OP 20. 3. 2016 na 
lokalitě Kraslice hned vedle rozpadlého původního hnízda na suchém smrku.  
Realizováno z podnětu místního ornitologa pana Schützera a v  součinnosti s RNDr. F. Pojerem 
AOPK Praha. 
2019 – Dle zpravodaje neobsazeno. 

 
► Slavíkov u Olomouce   

   Pád (1. 7. 2019) hnízda se 4 pull. – 2 pull. úhyn, 2 pull. krmena na zemi. 
   Nová uměle vytvořená (kovová) podložka 7. 7. 2019 na modřínu hnízda původního. 
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   Realizace DES OP 7. 7.2019, okroužkováno pouze jedno vzletné mládě (druhé ulétlo).  
  
   Původně obsazeno celým párem se 4 mláďaty. 

 7. 7. 2019 kroužkován 1 juv. (K. Makoň). 
 Opakovaně odečten rodič 61X0 

   Bx 19813 – 66PW (levá noha) 

  
Z TISKOVÉ ZPRÁVY DES OP: 
 
Tento příběh začal před jedenácti lety na hnízdě černého čápa v Plzeňském kraji kousek od 
Chrančovic na Plzni – severu. Je přesně 15. června 2008 a na naší hnízdní podložce kroužkuji 
celkem čtyři sněhově bílá mláďata čápa černého s výraznými žlutými zobáky. V ten den je jim 
něco mezi třetím a čtvrtým týdnem od vylíhnutí. Krom hliníkových ornitologických kroužků jim 
na druhou nohu dávám i kroužky plastové, tak zvané odečítací. Čáp, o kterém dnes píši, 
tenkrát dostal plastový kroužek s kombinací čísel a písmen ve složení 61X0.  
 

Je pondělí 1. 7. 2019, přesně 21:30 hod., když mi z Prahy telefonuje kolegyně Zdeňka 
Nezmeškalová, koordinátorka projektu Národní sítě záchranných stanic s tím, že na Olomoucku 
se právě před několika minutami přehnala velice silná bouřka s krupobitím, která strhla hnízdo 
čápů černých i s mláďaty.   
 

Informaci získala přímo z místa od manželů Kalových z Olomouce, kteří chalupaří v osadě 
Slavíkov a po větrné smršti vyrazili na procházku do lesa zkontrolovat své ptačí sousedy. Když 
z lesní cesty hnízdo čápa černého na modřínu neviděli, vydali se ho hledat přímo pod strom. 
Jejich tušení, že vichřice hnízdo strhla, se potvrdilo, a v momentě, kdy na zemi u paty modřínu 
našli hnízdo se dvěma mláďaty mrtvými a dvěma živými, se přihnala další bouřka. Nechali vše 
tak, jak bylo, a začali napříč republikou vše okamžitě řešit.  
 

Když v tom mi do Plzně MUDr. Miroslav Kala, který ony černé čápy na Slavíkově našel a 
průběžně i fotografoval, poslal jednu fotku s okroužkovaným čapím rodičem. Nádherně 
vybarvený dospělý čáp sedí na větvi u hnízda a má na pravé noze jasně čitelný plastový 
odečítací ornitologický kroužek s číselnou kombinací 61X0. Informaci přeposílám kolegovi 
Františku Pojerovi, který mi téměř obratem píše, že tento čáp je „můj“.  
 

Ano, tento dnes dospělý čáp na hnízdě ve Slavíkově u Konice je totiž původně mnou 
kroužkované mládě (miminko) na hnízdě u Chrančovic na Plzeňsku v roce 2008!  
 

No a jak to tedy nakonec s rodinkou „našeho“ čápa černého 61X0 dopadlo?  
 
Je neděle 7. 7. 2019, sedmý den po pádu hnízda čápů černých způsobeného krupobitím a 
vichřicí u Olomouce. Přesně je 3:30 hod. ráno, nakládám s kolegy (Petrem Burgetem a 
Dušanem Mastným) v Plzni na ZSŽ narychlo svařenou hnízdní podložku pro čápy černé a 
společně vyrážíme směr Praha, Brno, Olomouc, Konice, Slavíkov, podle navigace 397 km, 
doba jízdy 4:05 hod. 
 

Je něco málo po osmé hodině ranní téhož dne a naše tříčlenná pracovní skupina dorazila na 
smluvené místo do Slavíkova u Olomouce, kde na nás čekala již rodina Kalů (MUDr. Miroslav, 
paní Vlaďka a syn Vojta) plus zástupce místní ochrany přírody, a to Vladislav Holec z AOPK.  
 

Oblékám se do lezeckých postrojů, kluci sundávají hnízdní podložku ze střechy auta a začínají 
na ni drátovat geotextílii a hnízdní klacky. Nasazuji lezáky a lezu na obrovský modřín, z jehož 
koruny původní hnízdo čápů spadlo. Než se vyškrábu do druhé poloviny kmene, je už hnízdo 
dole na zemi téměř hotové. Uchytím kolem kmene úvazek, zacvaknu lano a ocelová podložka 
už jede za mnou na strom. „Držte, povolte, natočte mi to.“ „Jasně, vydrž a máš to tam….“ 
„Hlínu, klacky, chroští.“ Vše běží jako na drátku a za necelou hodinu od příjezdu je nové hnízdo 
na další hnízdní sezonu pevně uchyceno na kmenu modřínu. Paráda, teď ještě ty dva mladé 
čápy dole, co pád hnízda přežili a celé to sledují z nedaleké hrany rokle údolíčka potoka. 
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„Na nové hnízdo je dávat nebudeme, jsou už dost velcí, zakusili pohyb po zemi a mohli by 
následně zase spadnout a poranit se. Uděláme ale tady pod hnízdem hnízdo ještě jedno a 
posadíme je lehce nad zem (kvůli predátorům a snazšímu krmení rodiči).“ Vybíráme tři kuláče 
smrku, stavíme provizorní trojnožku jako na týpí a do její koruny splétáme ze smrkových větví 
provizorní hnízdo. Tak ještě substrát z původního hnízda na plochu, pochytat mláďata na zemi, 
okroužkovat a vysadit je na náhradní hnízdo cca 4 m nad zem.  
 

Blížíme se k mláďatům a ejhle! Už nejsou zas až tak malá a navíc sedí na relativně vyvýšené 
hraně údolíčka potoka. Beru si mládě sedící na pařezu, které skočilo na zem a zaběhlo do 
hustého porostu. Nikdy bych nečekal, že čáp černý bude tak rychlý a schopný běhat v podrostu 
skoro jako myš. Zaběhl však do hustého, a tak jsem ho konečně chytil. Druhé mládě však 
stejnou chybu neudělalo, a tak když jsem vylezl z mlází s tím prvním mládětem v ruce, tak 
kolegové pouze konstatovali, že čáp se suverénně vznesl, přeletěl celou rokli, kličkoval mezi 
stromy a zmizel za porostem mladých smrčků někde daleko pod hnízdem. 
 

Musíme ho najít, ale čas je náš nepřítel. To už se neúprosně blížilo k dvanácté hodině 
odpolední a bylo třeba lokalitu co nejdříve opustit, aby rodiče (staří ptáci) mohli svá mláďata 
opět nakrmit. Koneckonců nad námi už několikrát dospělý čáp černý přelétl a chtěl přistát 
k mláďatům. 
 

Hledali jsme všichni, pročesávali složitý terén, ale mládě jsme nenašli. Nemá to cenu, 
okroužkujeme to chycené, dáme ho na náhradní hnízdo a mizíme pryč. Místní kolegové lokalitu 
prověří pak ještě k večeru a uvidíme. Když čáp létal, jak létal, tak se snad neztratí a rodiče si ho 
najdou, nebo se k hnízdu vrátí sám.  
 

Jak jsme se dohodli, tak jsme udělali a lokalitu urychleně opustili. 
 

Přiznávám, že osobně jsem z toho byl docela dost špatný. Ulétnutí jednoho ze dvou mláďat 
považuji za chybu a černou šmouhu na celé akci. Navíc je to vše strašně daleko, a tak si 
nemohu mládě dohledat a ani se přesvědčit, že vše dobře dopadlo. Kolega Holec i Kalovi se, 
pravda, snažili pak ještě mládě najít, ale to je akce na několik dní a hlavně hodin, přičemž druhý 
den umělou hnízdní podložku i lokalitu opustilo i mládě, které jsme chytli a okroužkovali. 
 

Možná si teď říkáte, proč všechen ten humbuk napříč republikou, když by to byli mladí čápi 
zvládli sami? Jenže to, zda by to čápi zvládli v pondělí večer poté, co hnízdo i s mláďaty spadlo 
na zem, nikdo nevěděl. 
 

 A tady by se už zase zdálo, že nás nemůže nic překvapit. Já se v Plzni užírám neúspěchem 
akce, když v tom dostávám další e-mail od MUDr. Miroslava Kaly ze Slavíkova! 
 

Dnes 10. 7. 2019  v 16.20 stála obě mláďata na Vámi vytvořené podložce nahoře na 
modřínu. Tvářila se spokojeně a v příloze posílám jejich fotografii! Dejte chladit láhev 
šampaňského a můžete slavit! Vše dobře dopadlo, mláďata jsou zpět a navíc na nové hnízdní 
podložce! Gratuluji!!! M. Kala. 
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Hnízdní podložka pro orlovce říčního Mladý Smolivec 2019 
10. 4. 2019 kontrola hnízdní podložky, fotodokumentace. Podložka obsazena celým 
párem bez kroužků, na hnízdě nový hnízdní materiál, hnízdění však neprokázáno.  
 

 

 
Tůně pro obojživelníky, mokrá louka, ovocné stromy, ptačí 
budky a další 2019, Plzeň – Doubravka /PM/ 
 

Termín konání projektu: jaro 2018 až jaro 2019.          
Předmětem projektu je lokalita městských pozemků údolní nivy Hrádeckého potoka. 
Jedná se o soubor pozemků města Plzně, přičemž cílem projektu je zatraktivnit tuto 
člověkem poškozenou lokalitu pro volně žijící druhy živočichů a původní druhy rostlin a 
dřevin.  
 

 
 

Výchozí stav: zarostlé náletovými dřevinami + dřeviny nepůvodní, uměle vysazené 
člověkem, stínící a bránící přirozenému rozvoji lokality. Součástí akce byl i úklid 
odpadu, realizace dvou tůní pro obojživelníky, mokrá louka (mokřad), dovysazení planě 
rostoucích bezúdržbových ovocných stromů a doplnění lokality o ptačí budky. Na zimní 
provoz pak výroba a osazení prototypu nového obřího zásobníkového krmítka 
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k přikrmování drobného ptactva. Repasování informačních tabulí u projektu již 
realizovaného.   
 

Jaro 2019 Výroba a osazení dalších hnízdních budek na lokalitu, doplnění již 
stávajícího stavu. Zatraktivnění lokality pro dutinové ptáky, náhradní hnízdní možnosti, 
navázání na funkci biotopu. 
 

Údržba lokality, sběr odpadků, sekání, prořezávka dřevin včetně zálivky a monitoringu 
výskytu vžž a vlivu úprav na celkovou lokalitu. Pravidelná údržba, úklid, monitoring dle 
potřeby, nutnosti. Celoroční servis po dobu několika let (údržba zeleně a dřevin).  
 

2. 3. 2019 osazení obřího zásobníkového krmítko na lokalitu. 
 

  
 

Tůňky pro obojživelníky Chrást u Plzně /PM/ 
Samostatný projekt obnovy a zkvalitnění biokoridoru na lokalitě bývalé cihelny Chrást 
realizovaný v roce 2018. V minulosti významné stanoviště ropuchy obecné se zbytkem 
populace přímo v tělese zarůstajícího lomu na těžbu hlíny.  
V roce 2019 bohužel opět lokalita i tůně bez vody, obojživelníků a života.  
 

Tůně Terešov /RO/ 
Péče, údržba a rozvoj pozemku v katastru obce Terešov /RO/. Celkem dvě sezónní 
sekání trávy a údržba zeleně. Projekt postupně realizován a rozložen do několika let a 
etap. Projekt financován a realizován MUDr. Ondřejem Hesem a Ing. Tomášem Viletou. Dílčí 
úkony pak v rámci rozpočtu DES OP a za přispění příznivců naší činnosti. 
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Tůně Dražeň /PS/ 
Nové stanoviště pro obojživelníky u obce Dražeň. Projekt realizován v roce 2017 na 
soukromém pozemku v údolí Dražeňského potoka svépomocí a za široké podpory 
veřejnosti. V roce 2019 údržba zeleně, sekání a pravidelná kontrola stavu vody. 
Projekt MUDr. Ondřej Hes, dílčí úkony pak v rámci rozpočtu DES OP a za přispění příznivců naší 
činnosti. 
 

Tůně Lomany /PS/ 
Projekt realizován paní Jiřinou Hepovou a Jaroslavem Hepem, a to v plném rozsahu. 
Stovky odpracovaných hodin a nemalé finanční náklady spojené s údržbou tůní i 
lokality. Na projekt navazuje i cílená ekologická výchova, osvěta a vzdělávání.  
Zvláštní poděkování patří hlavně manželům Hepovým za jejich pracovní nasazení a dlouhodobou 
péči o již fungující a zhotovené tůně.  
 

16. 10. 2019 - obnova dvou předních tůní, bagrování rostlin a sedimentu, sekání rákosí, 
následně úprava terénu a údržba zeleně. Realizace manželé Hepovi. 
 

 
 

    



 40

Zabezpečení hnízda labutí velkých – Praha – ř. Vltava  
Jednodenní akce realizována 7. 4. 2019 ve spolupráci a z podnětu Kroužkovací stanice 
Národního muzea Praha. Osazení ochranné sítě nad hnízdo labutě velké hnízdící 
v Praze na ř. Vltavě (levý břeh – náplavka) pod Národním divadlem.  
Realizace Karel Makoň, Petr Burget, Dušan Mastný, Jaroslav Cepák. 
 

Labutí pár v Praze na Vltavě má čtyři mláďata. 
7. 4. 2019 jsme spolu s vedoucím Kroužkovací stanice Národního muzea Praha Jaroslavem 
Cepákem zabezpečovali hnízdo labutě velké v Praze na Vltavě kousek od Národního divadla. 
Ochranná síť o rozměrech 8x4 m splnila svůj účel a ochránila snůšku labutí před vandaly. 
Z vajíček se pak v pátek 3. 5. 2019 vylíhla 4 mláďata!  
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Umělá hnízda jiřiček obecných – NC Olympie  
Plzeň – Černice /PM/  
 

březen 2019 - výroba forem a skořepin hnízd pro jiřičky obecné (K. Forst). 
13. 4. 2019 - instalace a osazení celkem 6 umělých hnízd jiřiček obecných (2x3 hnízda) 
na únikové schodiště nákupního centra Olympie Plzeň – Černice. 
2. 7. 2019 - instalace plechů zabraňujících padání trusu na fasádu.  
23. 6. 2019 - okroužkováno celkem 14 nevzletných mláďat na hnízdě. 
26. 8. 2019 - okroužkováno celkem 11 nevzletných mláďat na hnízdě. 
Realizace a kroužkování K. Forst, P. Steinbach, R. Zeman, K. Makoň. 
 

 
 

  
 

Hnízda jiřiček – kravín ZD Červený Hrádek – Plzeň /PM/ 
10. 4. 2019 - instalace celkem 15 umělých hnízd pro jiřičky obecné na lokalitu stávající 
kolonie kravína ZD Červený Hrádek /PM/. 
nízdní skořepiny v roce 2019 bohužel neobsazeny.   
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Spoluúčast na projektu monitoringu a podpory populace 
kavky obecné v Plzni /PM/ 
Již několik let fungující projekt kolegů z ČSOP Plzeňsko, průběžně realizovaný kolegou 
Davidem Melicharem. Naše organizace v roce 2019 v rámci projektu označila a 
okroužkovala odečítacími kroužky celkem 12 kavek obecných, dále 6 kavek odečteno, 
což znamená celkem 18 záznamů a hlášení sledovaného druhu v roce 2019.   
 

Budky pro puštíka bělavého – NP Šumava  
Podpora hnízdních možností puštíka bělavého v Národním parku Šumava, spoluúčast 
a technická podpora projektu realizovaného kolegou Davidem Melicharem. V roce 2019 
dvě samostatné dvoudenní akce na vybraných lokalitách NP Šumava.  
 

Květen 19. - 20. 5. 2019 – instalovány 4 budky (D. Melichar, K. Makoň). 
Říjen 13. – 14. 10. 2019 – instalováno 7 budek (D. Melichar, M. Kaufnerová, K. Makoň, 
H. Makoňová, H. Makoňová). 
 

   
  

Budky pro puštíka bělavého – CHKO Český les /TC/ 
12. 8. 2019 rozvezeno a vyvěšeno celkem sedm budek pro puštíka bělavého na 
vytipovaných lokalitách CHKO Český les. Projekt a realizace Václav Pinta a David 
Melichar. Realizace ČSOP -  V. Pinta, D. Melichar, A. Novák a K.Makoň.   
 

Kroužkování volně žijících druhů ptactva  
Již několik let realizovaný odborný projekt zaměřený na vybrané druhy volně žijícího 
ptactva (dravci, sovy, brodiví, labutě, rorýsi atd.) ve spolupráci s kroužkovateli 
Národního muzea Praha (M. Paisker, M. Süssová, P. Tájková, K. Makoň, K. Machač, 
D. Lokingová a další).  V roce 2019 nový kroužkovatel Radek Zeman. 
 

Ornitologický servis pro orgány ochrany přírody  
Ornitologický a odborný servis pro jednotlivé subjekty včetně realizace některých 
projektů zahrnuje odchyty a transfery živočichů, úpravy biotopů, hnízd, hnízdišť, 
monitoring, dokumentaci, účast při jednotlivých správních řízeních, místním šetření, 
poskytování technického zázemí, vybavení, odchytové služby, předávání získaných dat 
a informací atd. Zahrnuje i zajišťování kompletního ornitologického servisu (lezení na 
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hnízda, instalace budek, odchyty, berličky, asistence při kroužkování, doprava atd.) pro 
kroužkovatele Národního muzea Praha a pro odbornou i širokou veřejnost (telefonické 
konzultace, poradenská činnost, informace, plánky na budky, přikrmování ptactva atd.).  
 

Atypické hnízdění rorýsů obecných ve stropě  
NC Družba, Plzeň – Lochotín /PM/ 
Dne 4. 7. 2019 náhodně nalezené vypadlé nevzletné mládě rorýse obecného 
v zastřešeném průchodu mezi budovami nákupního centra Družba v Plzni na Lochotíně 
(Karlovarská tř.). Při kontrole lokality prokázáno atypické hnízdění minimálně 3 - 5 párů 
rorýsů obecných ve stropních otvorech po elektroinstalaci zastřešeného průchodu. 
Téhož dne proveden na lokalitě do nárazové sítě odchyt a kroužkování 6 dospělých 
jedinců (R 185307 – 312) a 1 vypadlého do hnízda vráceného nevzletného mláděte (R 
185306). 

  
 

Límcování hus velkých na lokalitě Líně /PS/ 
Odchyt, kroužkování a límcování  nelétavých hus velkých hnízdících na lokalitě Zbůch, 
Líně. Jednorázová rychlá akce pod vedením kolegy Michala Podhrázského realizována 
27. 5. 2019 na rybníku U Křížku – Líně /PS/. Na lokalitě průběžně monitorováno celkem 
minimálně 7 rodin hus velkých s různě velkými mláďaty. Odchyt probíhal do speciálních 
ornitologických sítí dle předem dohodnuté metodiky. Celkem bylo odchyceno pouze 5 
hus (1 pull. a 4 adult.), všech pět okroužkováno a vybaveno barevným límcem.   
U čtyř dospělých hus realizováno přímo na místě RTG vyšetření na přítomnost broků 
v těle. Husa P29 (jedna ze čtyř snímkovaných) pozitivní, v těle prokázány celkem tři 
broky.  
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Telemetrické sledování motáka pochopa 
První telemetrické sledování mláďat motáka pochopa - projekt realizovaný spolu 
s Veterinární univerzitou Brno (Ivanem Literákem). 
 

Plzeň – Bolevec, Velký Bolevecký rybník - hnízdo se čtyřmi mláďaty motáka 
pochopa v rákosině podél silnice u Velkého rybníka (200 m od Jachting klubu). 
 

30. 6.  2019 - kroužkování mláďat – odečítací kroužky. 

 
 

8. 7. 2019 - osazení vysílaček na okroužkovaná mláďata - MVDr. Ivan Literák VF Brno 
samice – OT 007 – D 206747 / 1HA 
samec – OT 008 – D206745 / 1HC 
samec – OT 009 – D206748 / 1HB  
samice – OT 010 – D206746 / 1HD 
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Nový Dvůr u Tachova – rybník Prádlo - hnízdo se dvěma mláďaty motáka 
pochopa v rákosovém ostrůvku u přítoku do rybníka.  
9. 7. 2019 – kroužkování a osazení vysílaček na mláďata - MVDr. Ivan Literák VF Brno 
 

samice - OT 011 – D 206751 / 1HE 
samec  - OT 012 – D 206752 / 1HF 
 

 
 

Úhyn motáka pochopa OT 008, Hostouň /DO/ 
Dne 6. 9. 2019 hlášený pravděpodobný úhyn samce motáka pochopa OT 008 – 
D206745 / 1HC na lokalitě Hostouň u Domažlic /DO/. Po poměrně dlouhém hledání 
nalezena pouze vysílačka (nepoškozená – funkční). Příčina úhynu nezjištěna, 
pravděpodobně predace. Vysílačka zajištěna a odevzdána. Děkuji všem zúčastněným. 
 

Mezinárodní sčítání vodních ptáků 
  Tradiční celorepubliková akce, při které sčítáme 56km úsek řeky Berounky a vybrané   
  rybníky či říční úseky na Plzeňsku. Řeka Berounka se sčítá za pomoci kánoí, a to    

většinou rozděleně do čtyř větších úseků. Sčítáme z Plzně až do Zvíkovce. Sčítají se    
hlavně vodní ptáci, v roce 2019 se sčítalo 12. 1. 2019. Pravidelně se na akci podílí ve 
stanoveném datu přes dvacet účastníků.  
Zvláštní poděkování patří půjčovně lodí H2O SPORT SIKYTA, která nám již několik let na tuto 
mezinárodní akci bezplatně půjčuje lodě a vodácké vybavení.   
 

Obnova zásypu pro vodní ptáky na ř. Berounce 
Plzeň – Doubravka /PM/ 
Obnova zásypu na zimovišti vodního ptactva realizována již v roce 2018. V roce 2019 
však nebylo z důvodů malé návštěvnosti vodních ptáků využito.  
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Další šetření a zásahy 
 

Otrávený orel mořský Mečichov – rybník Slatina /ST/ 
Na základě náhodně zjištěné informace a zpráv od rakouských kolegů o 
pravděpodobném úhynu telemetricky sledovaného orla mořského z Rakouska jsme se 
v pátek 15. 3. 2019 z vlastní iniciativy vydali s kolegy Bohumilem Máškem a Martinem 
Pytlíkem prověřit aktuální situaci na lokalitu Mečichov kousek od Horažďovic. Lokalita je 
sice katastrálně již na území Strakonic a Jihočeského kraje, ale ve skutečnosti se 
nachází cca 2 km od hranice s krajem Plzeňským a hlavně pak ani ne tři kilometry od   
námi dlouhodobě monitorovaného obsazeného hnízda orla mořského u nás. Navíc se 
nám na této lokalitě, stejně jako u Mnichova u Strakonic, Horažďovic, Pačejova, 
Kvášňovic, Oselce, Chanovic, Nepomuku a Myslíva, již několik měsíců intenzivně 
pohybuje i náš orel mořský, samec, kterého jsme loni (28. 10. 2018) zajistili 
poraněného v Újezdě u Chanovic po nárazu na el. vedení.  
 

Na místo k rybníku Slatinka jsme v pátek dorazili zhruba před 15. hodinou. Neuběhlo 
ani pět minut a kolega Bohumil Mášek hlásil nález uhynulého orla mořského, nehybně 
ležícího pod borovicí v rákosí na břehu rybníka.  GPS souřadnice ho navedly přímo 
k němu a podle jednotlivých lokací a dat tam ležel už poměrně dlouho. Dle polohy 
kadaveru, strnulosti a na místě zajištěných stop byl orel s největší pravděpodobností 
opět otráven. Otravě nasvědčuje i skutečnost, že zhruba před týdnem na téže lokalitě 
byl kolegy a policií už jeden uhynulý orel mořský zajištěn.   
 

 
 

Náš nález dalšího, tentokrát orla s vysílačkou, jsme okamžitě nahlásili a na místě 
předali kolegům z Prahy a kriminální policii. Ti provedli zajištění dalších stop a případ 
okamžitě převzali.   
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Bohužel se však v tomto katastru nejedná zdaleka o ojedinělý případ a nelegální 
likvidace vzácných dravců a sov. V souvislosti s tímto případem zajistili kolegové z ČSO 
a Policie ČR na téže lokalitě cca 2 dny před naším zásahem ještě jednoho otráveného 
orla mořského, přičemž my jsme zde už rovněž opakovaně zasahovali u případů:  
  
Výr velký chycený do želez - Velký Bor 25. 1. 2019.  
Otrávený orel mořský - Klášter u Nepomuka 2014. 
Dvakrát použitá funkční železa přímo v Kovčínském rybníku u Kvášňovic atd. 
 

Výsledky šetření však vždy skončily ze strany Policie ČR odložením případu 
s poznámkou „Pachatel neznámý“. 
 

Příběh telemetricky sledovaného samce orla 
mořského přezdívaného „Coural“ - „Rváč“ 
 

Dne 28. 10. 2018 zajištěn po souboji s druhým orlem a nárazu do drátů el. vedení 
v Újezdě u Chanovic /PJ/. Po léčbě vypuštěn 15. 11. 2018 u Tisové na Tachovsku za 
přímé účasti a podpory Ivana Literáka z Veterinární fakulty v Brně, který zajistil, dovezl 
a nechal na orla nainstalovat satelitní vysílačku.  
 

Orla jsme pak sledovali až do 25. 9. 2019, kdy nám vysílačka i náhodní svědci události 
nahlásili jeho úhyn na poli u Oselce /PJ/. 
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VÍCE Z TISKOVÉ ZPRÁVY A PROTOKOLU ŠETŘENÍ DES OP:  
Osudová středa! 
Ve středu 25. 9. 2019 se „Coural“ coural kolem Nepomuka a k Oselcům přilétl v 10:48 
hod. dopoledne. V tu dobu už zemědělci sklízeli pole s kukuřicí a obrovská řezačka se 
záběrem 7,5 m sekala a řezala zhruba 2,5 m vysokou hustou kukuřici. Zhruba za dvě 
hodiny pak došlo u Oselce k události, které lze jen stěží uvěřit.  
 
Krátce před dvanáctou hodinou se na lokalitě musel objevit další orel mořský. Jestli tam 
byl doma, anebo jen protahoval, nevíme, ale byl to stejně starý samec ve věku 
minimálně sedmi let a více, stejně jako byl náš „Coural“. Nevíme, kdo koho napadl a co 
bylo důvodem rvačky, ale na 99 % došlo k tomu, že nad částečně již posekaným polem 
s kukuřicí se servali dva mořští orlí samci. Podle pitevního nálezu se pravděpodobně do 
sebe zaklesli pařáty a doslova spadli jako javorová vrtulka do vzrostlé kukuřice. Z tak 
vysokého a silného porostu se však tak velcí ptáci s rozpětím minimálně 2,5 m 
nezvednou a nedokáží tím pádem z kukuřice vylétnout. Navíc spadli do zeleného 
neposekaného porostu, a tak řezačce na kukuřici neměli šanci uniknout. To, že 
zemědělec nechtěně pár minut po 13. hodině spolu se vzrostlou kukuřicí posekal i oba 
mořské orly, on sám zjistil, až když se vracel ve vedlejší neposekané řádce a náhodou 
si všiml, že na strništi leží bezvládná těla. Ihned celou událost nahlásil na místě 
přítomnému mysliveckému hospodáři, a ten nám přes příslušný orgán myslivosti na MÚ 
v Nepomuku informaci obratem předal.  
 
Když jsme s Bohoušem Máškem okamžitě přijeli na místo nehody k Oselcům, nikdo z 
nás netušil, že jeden ze dvou posekaných orlů bude „Coural“.  Pravda, Bohouš věděl, 
že orel se na lokalitě pohyboval, ale o vysílačce nikdo z oznamovatelů nálezu nemluvil, 
a tak jsme netrpělivě čekali, co nás na místě čeká. Čekal nás tam svědek celé události, 
a to Ing. Václav M., který nám vše ukázal a poměrně podrobně popsal. Když jsem pak 
viděl vysílačku ležet vedle torza orla bez hlavy a levého křídla, se dvěma našimi 
ornitologickými kroužky na stojácích, bylo mi jasné, o jakého dravce se jedná. Asi tak o 
dvě vteřiny později to bylo jasné i Bohoušovi Máškovi, který tam zůstal stát jako 
zkamenělý.  
  
Druhý orel byl bez kroužků, podle opeření a velikosti se jednalo rovněž o poměrně 
starého ptáka, který měl sice hlavu, ale chyběla mu obě křídla. Když jsem na bezvládná 
těla sáhl, byla ještě teplá. Prošli jsme celou událost i lokalitu, vše nafotili, zajistili stopy a 
odvezli oba nešťastníky na pitvu.  
 
Doma pak Bohouš zpracoval všechna z vysílačky získaná data. Sestavil časovou osu, 
probral podrobnosti s kolegy a druhý den se opět vydal na lokalitu. Vyhledal onoho 
„traktoristu“, který na poli sekal, prošel s ním celou událost znova a znova, prošel opět 
celou lokalitu a koukal i do porostu kukuřice na sousedním poli. Večer, když jsme pak 
dávali dohromady všechna fakta z místa i výsledky pitvy, řekl Bohouš:„ Ten blbec se 
zase porval! Byl to prostě rváč a stálo ho to život! Škoda obou orlů, ale nedá se nic 
dělat!“  V jeho hlase bylo slyšet, že je mu to hodně líto, ale že za to tentokrát nikdo z lidí 
nemohl, bylo to pouze mezi orly.  
 
Já za náš tým děkuji všem zúčastněným, hlavně pak těm, kteří událost oznámili   
a pomohli při jejím objasnění.  
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Křídla z orla mořského náhodně nalezena na lokalitě Chlumy 
u Nekvasov (polesí Mlačina) 
 

Dne 8. 4. 2019 nalezen pouze pár křídel orla mořského a část krycího opeření na 
lokalitě Chlumy u Nekvasov. Křídla náhodně nalezena běžcem, zajištěna a případ 
šetřen společně s pracovníky ČSO Praha jako podezření na nelegální usmrcení zvláště 
chráněného živočicha. Příčina úhynu a podrobnější okolnosti týkající se nálezu nebyly 
prokázány.  
 

  
 

Otrávený luňák červený AUKI 87 - Doubrava u Nýřan /PS/ 
AUKI 87 je označení vysílačky telemetricky sledovaného luňáka červeného, kterého 
jsme až do května 2019 bedlivě sledovali. Díky projektu kolegy MVDr. Ivana Literáka 
z Veterinární fakulty v Brně a Mag. Dr. Rainera Raaba z biologického institutu 
z Rakouska jsme od roku 2017 do současnosti vysílačkou vybavili už přes 40 vzácných 
dravých ptáků. Navíc AUKI 87 byl přímý potomek samice KITE 04, která byla úplně 
prvním luňákem červeným, vybaveným vysílačkou jako mládě na hnízdě u obce Doly 
na Tachovsku v roce 2015. Ta pak hnízdila v roce 2017 u obce Ves Touškov a spolu 
s nám neznámým samcem měla tři mláďata. Všechna tři dostala vysílačky a mezi nimi 
byl i AUKI 87, kterého jsme mohli nepřetržitě sledovat. Vysílačka hlásí, nejenom odkud 
a kam se pták pohybuje, ale i jakou má tělesnou teplotu, aktivitu, kde spí, kde porcuje 
potravu, hnízdí atd. Ornitolog kolega Hynek Matušík z Moravy je pak díky tomu 
schopen poskládat celkovou mozaiku o tom, co kde jaký pták aktuálně dělá, případně 
co se mu kde přihodilo. A tady náš příběh AUKI 87 začíná. 
 

Úterý 30. 04. 2019 ve 4:44 Hynek Matušík napsal: 
Ahoj Karle, 
podle lokací mně vychází, že samec luňáka červeného AUKI 87 hnízdí poblíž 
Doubravy na Plzni severu, souřadnice posílám a prověř prosím, zda mám pravdu - 
koukni se tam. Děkuji.  Ahoj Hynek M. 
 

Středa 8 . 5. 2019 (státní svátek) - krátce po 15. hodině  
Lokalita Doubrava u Nýřan, čerstvě oseté hrachové pole u obce Kníje (Karel Makoň). 
Podle zadaných souřadnic a vytištěné mapy hledám hranu lesa, kde by se mělo 
nacházet hnízdo námi telemetricky sledovaného luňáka červeného. Spletl jsem si však 
zářez pole do lesního komplexu a hledám v jiném „zálivu“.  Paradoxně se nacházím cca 
150 m od v tu dobu již otráveného krkavce velkého, ležícího na témže hrachovém poli, 
po kterém jsem šel. Otrávený krkavec leží mezi mnou a mysliveckým posedem stojícím 
na okraji lesa. Krkavce jsem si však nevšiml a přesouvám se na sousední lokalitu.  
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Tentýž den a stejná lokalita - 15:50 až 17:10 hod.  
Znovu se orientuji podle tištěné mapy, zadaných souřadnic a začínám systematicky 
prohledávat lesní komplex. Zhruba po 60 minutách vyplaším ze stromu kousek od 
obsazeného hnízda samce luňáka červeného AUKI 87 s vysílačkou. Rychlá kontrola 
dalekohledem, ověření pobytových stop, fotodokumentace a urychleně z lokality 
odcházím, abych dravce nerušil. Je přesně 17:10 hod., kdy cvaknu poslední fotografii 
hrany lesa i s létajícím AUKI 87. V ten moment netuším, že jsem poslední člověk, který 
ho vidí ještě živého a létat. Podle dat z vysílačky totiž zhruba hodinu poté přelétl na ono 
hrachové pole s mrtvým otráveným krkavcem, začal ho konzumovat od volete a otrávil 
se také.  
 

Pátek 10. 5. 2019 v 9:49 Ivan LITERÁK napsal: 
Ahoj Karle, urgentní zpráva: AUKI 87 (původně Ves Touškov) je asi mrtvý na poli u 
obce Kníje, viz lokace v příloze. Mohl bys to prosím pořešit, včetně příp. ohlášení 
policii? Díky, zatím, Ivan L. 
Přebírám informaci od kolegy Ivana Literáka, okamžitě zadávám souřadnice do mapy a 
chystám se vyrazit na místo. Zároveň telefonuji kolegovi Davidu Melicharovi, který je 
rovněž stráž ochrany přírody a nachází se v podstatně kratší dojezdové vzdálenosti 
k hlášenému místu.  Žádám ho o urgentní spolupráci.  
 

 
 

Tentýž den a stejná lokalita – 10:44 hod.  
Přímo na lokalitě se potkávám s kolegou D. Melicharem a opatrně, tak abychom 
neponičili stopy, opět konzultujeme celou událost. Na místě N49.45´17.29“ – 
E13.10´20.80“ čerstvě“ osetém (klíčícím) hrachovém poli leží cca 200 m od 
mysliveckého posedu uhynulý krkavec velký s luňákem červeným. Vedle nich ve 
vzdálenosti 36.5 cm nacházíme zbytky (skořápky a část zaschlé vaječné blány) 
pravděpodobně slepičího vejce. Na první pohled je patrné, že uhynulý krkavec je již 
staršího data, že na poli musel ležet jako první a že se stal potravou pro luňáka. 
Zároveň se dle polohy a nálezu zbytků vejce nabízí hypotéza, že uhynulý krkavec velký 
se na lokalitě otrávil právě nastraženým a úmyslně otráveným vejcem, přičemž jed 
fungoval tak rychle, že u něj hned zůstal ležet a uhynul.  Otráveného krkavce 
s obsahem otráveného vejce ve voleti a horní části trávicího traktu pak našel luňák 
červený (v přírodě fungující hlavně jako mrchožrout a zdravotní policie) a chtěl se na 
něm přiživit. Tím, jak začal krkavce konzumovat právě od volete a hrudi (což se 
následně potvrdilo i pitvou a nálezem průdušnice krkavce včetně obsahu volete ve 
voleti pitvaného luňáka), přišel i on do kontaktu s původně otrávenou návnadou a na  
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základě toho i on velmi rychle a na místě uhynul. Vše nasvědčovalo tomu, že jako jed 
byla použitá velice prudká a účinná látka na bázi karbofuranu. 
 

Okamžitě voláme Policii ČR, postup je jasný, podezření na otravu karbofuranem (což 
se následně prokázalo i vyšetřením od specializované, akreditované laboratoře, kam 
byly všechny vzorky odeslány).  
 

My voláme Policii ČR, ta volá speciální výjezdovou skupinu kriminalistů + techniky, 
případ převezmou a začnou podle celorepublikové metodiky Policejního prezídia případ 
řešit. Pro jistotu vše ještě telefonicky a pomocí SMS řešíme s dalšími kolegy jako 
Ivanem Literákem, Hynkem Matušíkem, veterinářem Otou Humlem a dalšími.  
 
To, co se však odehrálo po příjezdu místně příslušné policejní hlídky, lze snad jenom 
vysvětlit tím, že policie vyšetřovala v ten moment závažnější případy trestné činnosti a 
nebyl nikdo, kdo by na místo mohl dorazit. Ve finále jsme tedy z titulu stráže ochrany 
přírody veškeré stopy na žádost dvou přítomných policistů a operačního důstojníka 
zajistili my. 
 

Na tom by snad nebylo nic tak divného, kdybychom následně od policie nedostali 
vyrozumění, že se nepodařilo prokázat a ani vypátrat, kdo onu trestnou činnost 
spáchal.  
 
No, ale co by to bylo za příběh, kdyby to alespoň malý happyend nemělo? 
 

Toho dne, co jsme našli a řešili onoho otráveného hnízdícího samce AUKI 87, seděla 
jeho partnerka stále na hnízdě na třech již nasezených vejcích. Její mateřský pud jí 
nedovolil hnízdo opustit, a tak vzorně seděla na vejcích a čekala, až se samec vrátí. Co 
však nevěděla, byla skutečnost, že samec se už nevrátí, a tak kolega David Melichar na 
hnízdo vylezl, samici vyplašil a vejce dolů sundal. Ta jsme pak okamžitě převezli do 
líhně Vlastimilu Voráčkovi do Roupova, kde se z nich 15. 5. 2019 vylíhla dvě nádherná 
mláďata (třetí vajíčko bylo neoplozené – čisté).  
 

   
 

 

Ta byla následně ve věku čtyř týdnů opět vybavena vysílačkou a adoptována do 
náhradních hnízd k jiným rodinám luňáků červených. Dnes díky telemetrickému 
sledování těchto sirotků víme, že ptáci byli adoptivními rodiči přijati, úspěšně odchováni, 
vyvedeni a rozlétli se zimovat jeden do Španělska a druhý do Francie.  
 
Děkuji všem, co se na odchovu těchto dvou sirotků po samci AUKI 87 podíleli a pomohli vrátit na 
nebe dva vzácné luňáky.  
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Střelený luňák červený - Slatina u Hostouně /DO/ 
Protokol z místního šetření ve věci: 
Nález uhynulého telemetricky sledovaného luňáka červeného AUKO 28 
Lokalita nálezu: remíz mezi obcemi Horušany – Slatina (DO) 
 

Šetření na místě provedl: 
Karel Makoň – stráž ochrany přírody – předseda DES OP 
David Melichar – stráž ochrany přírody  
 

Pondělí 20. 5. 2019 (16:00 hod.) 
Spolu s kolegou Davidem Melicharem se nacházím v Národním parku Šumava pod 
kopcem Stožec kousek od obce Dobrá. Krátce po 16. hodině dostávám od kolegy 
MVDr. Ivana Literáka  (VFU Brno) telefonickou informaci o tom, že Rakušany 
telemetricky sledovaný luňák červený AUKO 28 již třetí den hlásí nulovou aktivitu a je 
pravděpodobně uhynulý. Téměř okamžitě končíme rozdělanou práci, žádáme přesné 
souřadnice posledního záznamu z vysílačky a vyrážíme na lokalitu. 
  
Ahoj Karle, 

podívej se prosím na poslední tři dny - nedivil bych se, kdyby byl také po smrti. 

Díky, zatím, Ivan.   Pokud to vyhodnotíš jako potenciální úhyn, zajeďte tam prosím s Klárou. 

Je to samec L.Č. 
 

Pondělí 20. 5. 2019 (19:00 hod.)  
Na polní cestě k remízu mezi obcemi Horušany a Slatina (vše u Hostouně na 
Domažlicku) fotografuji relativně čerstvý otisk stop motorového vozidla. Nejspíše 
se jedná o osobní auto s vyšším podvozkem, které přijelo od Horušan. Následně ho 
řidič odstavil do trávy před remízem, vystoupil a pokračoval dále po cestě pěšinkou 
v remízu a kousek po hraně remízu a obilím osetého pole až k mysliveckému posedu. 
Úplně přesná trasa cesty k posedu nebyla zjištěna, ale prošlápnutá vegetace od 
posedu směřovala na hranu osetého pole.  
 

Pokračujeme dále po stopách a hlavně podle zadané lokace a souřadnic, kde by měl 
být luňák s vysílačkou. Na souřadnicích  N49.32´52.91“ – E12.47´37.97“ však luňák 
nenalezen, a tak operativně kontaktuji kolegu Hynka Matušíka, který již hodinu doma u 
počítače prověřoval všechny lokace, mapy a polohy onoho luňáka. Hynek Matušík nás 
navádí přímo do remízu a přesně v 19:18 hod. hlásí kolega David Melichar nález 
hledaného dravce.  
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Stav při nálezu: 
Dravec uhynulý minimálně 48 hodin, opeření bez viditelného poškození, mokré od 
deště a adekvátně opotřebované. Obě křídla lehce a stejnoměrně poloroztažená v ose 
těla a při těle. Známky plácání, odřenin, ošoupání letek či odření kloubů na křídlech 
nezjištěny. Ocasní pera lehce roztažená jako při letu. Poloha posmrtně ztuhlého těla 
byla tak, že hlava směřovala směrem do remízu, ocas směrem k poli, přičemž dravec 
byl mírně natočen ke kolmici z pole o 45° doleva. Místo kolem kadaveru bez viditelných 
a zjištěných stop. Vegetace nepoškozena, s ptákem nebylo po jeho úhynu viditelně 
manipulováno.  Dravec pravděpodobně na toto místo dolétl či spadl ze stromu, 
každopádně ale uhynul až na zemi v poloze, ve které byl nalezen. Vysílačka otočená 
směrem k obloze (funkční).  
 

POZOR!  Necelých 15 m od nálezu uhynulého luňáka s vysílačkou nachází opět kolega 
David Melichar zbytky opeření dalšího luňáka červeného. Tentokrát se jedná o několik 
ručních letek a ocasních per v počtu do 30 kusů. Peří již částečně poničené predací, 
vše staršího data, minimálně 2-3 týdny zpět. Tělo ani další kusy kadaveru nenalezeny. 
Vše pravděpodobně predováno. Peří zajištěno a vyšetřeno pomocí RTG na případnou 
přítomnost broků. Přítomnost broků však neprokázána (viz RTG). 
 

Po otočení dravce na záda: 
Oba stojáky (končetiny pánevní) volné, bez posmrtné křeče. 
Pravý stoják - hliníkový ornitologický kroužek číslo - C 155559 N. MUZEUM PRAHA. 
Levý stoják - odečítací ornitologický plastový kroužek černo-žlutý "5A". 
Výživný stav pohmatem velmi dobrý, kondice dobrá, viditelná poranění, poškození a 
fraktury nezjištěny. Zobák a vole prázdné a bez patrného obsahu a zbytků potravy. 
Kolem zobáku léze a živý hmyz (zejména malí mravenci). Vnější krvácení nezjištěno. 
 

Kadaver zajištěn a převezen do ZSŽ Plzeň, odkud byl předán na pitvu do veterinární 
laboratoře společnosti Vedilab spol. s r.o. Pod Vrchem 51, 312 00 Plzeň, MVDr. Oto 
Huml a MVDr. Jitka Humpová.     
 
Pitva provedena za účasti Karla Makoně dne 22. 5. 2019 (9:30 až 11:00 hod.) MVDr. 
Jitkou Humpovou. Nález a protokol v příloze. 
 

   
 

RTG snímek: Kostra bez zjištěných fraktur a poškození. Zobák, jícen a vole bez 
viditelného obsahu. Broky ani jiné střelivo v samotném těle (kostech a měkkých 
tkáních) luňáka nezjištěno, přičemž na páté ruční letce levého křídla přímo ve stvolu 
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letky viditelně zachycen brok odpovídající velkosti broku 3 mm, pravděpodobně 
zachycen po průstřelu těla a do stvolu prolétl ze spodní strany (brok i s částí letky a 
stvolu brka zajištěn jako důkaz). 
   
Další stopy, úkony, postřehy, upřesnění: 
Úhyn vysílačkou vybaveného luňáka červeného dle vyhodnocení jednotlivých lokací dle 
Hynka Matušíka a MVDr. Ivana Literáka nastal dne 18. 5. 2019 ráno mezi 5:00 až 8:00 
hodinou. Úhyn byl okamžitý a s tělem ani logerem nebylo do doby nálezu následně 
manipulováno (hýbáno).  
 

Dravec musel být usmrcen (střelen) brzy ráno, pravděpodobně po nocování na lokalitě, 
jelikož jícen i žaludek byl bez obsahu potravy.  
 

Od 15. 5. 2019 byl zahájen lov srnčí zvěře.  
Stopy kolem posedu a na posedu samotném naznačovaly přítomnost lovce na posedu. 
Stopy na přístupové cestě, včetně zajištěného (vyfotografovaného) otisku pneumatik 
osobního vozu, časově i polohou odpovídají pohybu kolem posedu.   
 

Dle umístění broku v páté letce v návaznosti na poranění vnitřních orgánů se nabízí 
hypotéza, že na ptáka bylo střeleno z větší vzdálenosti, a to na jeho pravý bok, přední 
část těla (hlavu-hruď). Pták byl zasažen pouze jedním brokem (okraje vějíře), střelec 
pravděpodobně myslel, že ptáka netrefil, a proto ani nedohledával. 
 

Pokus o prověření zástřelu druhého luňáka na hnízdě. 
Uhynulý luňák AUKO 28 byl nalezen přímo pod hnízdem dravce na borovici.  
Predované zbytky opeření druhého luňáka byly nalezeny na téže lokalitě cca 15 m od 
hnízda. Proto také při místním šetření se nabízela teorie, že oba luňáci byli střeleni 
právě u hnízda či na hnízdě. Minimálně luňák č. 2 (zbytky opeření) mohl být sedící 
samicí, střelený na hnízdě či při vylétnutí z hnízda. Proto jsme chtěli přistoupit 
k sundání hnízda z borovice a jeho RTG vyšetření na veterinární klinice Vedilab. 
Přesněji nám šlo o potvrzení či vyvrácení teorie střelby po dravci na hnízdě. Pokud by 
totiž byl pták zastřelen na hnízdě, tak by se musely v hnízdním materiálu (klacíkách, či 
větvi), na kterém hnízdo je, najít stopy olověných broků.  Byť by tento důkaz nebyl 
úplně relevantní, tak by nám pomohl při sestavování určitého sledu událostí 
odehrávajících se na lokalitě a vcelku přesně by vypovídal o přístupu k dravcům. 
 

Bohužel v době, kdy mělo být hnízdo sundáno a zajištěno, bylo již obsazeno 
včelojedem lesním, který na něm seděl na snůšce či hodně malých mláďatech.  
 
Původ Luňáka červeného AUKO 28. 
http://www.birdtelemetry.cz/mapa-sledovani/?druh=lunak 
cerveny&od=27.7.2017&do=06.06.2019&jedinec=auko28 
 
Jméno AUKO 28 

Číslo kroužku C 155559 

Pohlaví samec  

Datum zahájení sledování 27. 7. 2017 

Věk při zahájení sledování pull. 

Lokalita zahájení sledování  Tachovsko 

Datum ukončení sledování / 

Odečítací kroužek 5A. 
Sourozenec AUKO26 a AUKO27. 
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Luňák červený kroužkovaný 10. 6. 2017 (K. Makoň) vybaven logerem na hnízdě jako nevzletné mládě na 
lokalitě  Racov (TC) – remíz nad Sokolím rybníkem  
Projekt, v rámci kterého byl telemetricky sledován.  
 
Realizace a garance za Českou republiku:  
Prof. MVDr. Ivan Literák CSc.  
Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Veterinární a 
farmaceutická univerzita Brno,  www.vfu.cz 
 
Investor a garant projektu:   
Mag. Dr. Rainer Raab Austria 
Technisches Büro für Biologie Mag. Dr. Rainer Raab, Austria 
www.tbraab.at 
 

Mumie orla mořského Manětín /PS/ 
Protokol z ohledání a pitvy: 
Kadáver orla mořského nalezeného na lokalitě Stvolny u Manětína v roce 2019 
 

 
 
Pravý stoják – kovový ornitologický kroužek číslo -AA008581 VOGELWARTE HIDDENSEE GERMANIA 
Levý stoják - odečítací ornitologický kovový kroužek stříbrno - černý "A5H8". 
 
Lokalita nálezu: Stvolny – Manětín (blíže neurčena) 
Nálezce: Blíže neurčený, kadáver předán Policií ČR 
Okolnosti a přesné místo nálezu: Blíže nespecifikováno – kadáver předán třetí osobou. 
 
Šetření na místě:  Nespecifikováno 
 
Ohledání kadáveru: Karel Makoň DES OP 
 
Odborné ohledání a pitva kadáveru:  
MVDr. Oto Huml, MVDr. Jitka Humpová – patologie - Veterinární klinika Vedilab spol.s.r.o. Plzeň. 
Další spolupráce a konzultace: 
RNDr. Jana Bulantová, Ph.D. 
Ing. Hana Šuláková, Ph.D. 
Kroužkovací stanice N. Muzea Praha 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Kadáver doručen 26. 4. 2019 prostřednictvím Policie ČR na pracoviště patologie 
Veterinární kliniky Vedilab spol.s.r.o. v již značně pokročilém stádiu rozkladu a částečně 
mumifikovaném stavu. Prvotní ohledání provedeno mou osobou téhož dne a to přímo s 
patologem MVDr. Oto Humlem.    
 

RTG snímek kadáveru. 
Kostra nafocena na několik samostatných snímků a částí. Krom příměsí na kadáveru 
nalepené a zaschlé hlíny v podobě drobných hrudek a částic nepravidelného tvaru a 
různé velikosti jsou na RTG snímcích patrná i určitá posmrtná poškození kostry, 
způsobená pravděpodobně s úhynem nesouvisejícími okolnostmi, predací či následnou 
manipulací s kadáverem na lokalitě.  
 

Dále lze konstatovat, že na RTG snímcích kostry nebyly zjištěny žádné viditelné stopy 
po zástřelu živočicha a že se v kadáveru nenašly žádné broky, projektil či poranění 
odpovídající svým charakterem usmrcení střelnou zbraní. Rovněž nebylo prokázáno 
usmrcení, poranění či poškození živočicha jiným způsobem jako například úder cizím 
předmětem, propíchnutí drátem, ulovením do želez či čelisťové pasti.  
 

Nejvíce poškozená je část kostry v ocasní části, kde jsou patrné jednotlivé úlomky kostí 
a rozdrcení této partie. Pravděpodobně způsobeno posmrtně stiskem čelisti šelmy či 
divokého prasete. 
 
Dále lebka, křídla, hrudník komplet bez konkrétního nálezu a viditelného poškození 
kostí. Dle patologů kadáver bez konkrétního nálezu ve značném stupni rozkladu. 
Zmíněné patologické změny na stojácích definovány jako posmrtné, způsobené 
rozkladem tkání a mumifikací kadáveru. 
 

Pitva - Kadáver v rozkladu a mumifikován o celkové hmotnosti 1,60 kg. Ocasní pera a 
letky bez poškození, relativně neznečištěné, neodřené, nevylámané. Oba pařáty 
zejména v prstové části však s narušenou, odloupanou a vespod zčernalou tkání. Dle 
patologů posmrtné změny a následky rozkladu a mumifikace. Osobně se domnívám, že 
se však může jednat o poúrazové změny, způsobené zasažením tkání elektrickým 
proudem z nějakého sloupu el. vedení. Drápy však na obou stojácích ostré, 
nepoškozené a plně funkční. Dále za zajímavou považuji deformaci nízkého 
ornitologického kroužku na pravém stojáku. 
 

Dále byly v souvislosti se šetřením Ing. H. Šulákové odebrány vzorky hmyzu k bližšímu 
určení předpokládané doby úhynu. Ta však ve svém vyjádření jasně popisuje, že ze 
zajištěného materiálu a bez dalších potřebných vzorků či informací nelze přesně určit 
předpokládanou dobu úhynu. Jako hodně hrubý odhad však uvádí, že doba úhynu 
mohla být někdy mezi 22. – 30. 3. 2019. Více z e-mailové korespondence. 
 
Vycházím pouze z materiálu, který byl zajištěn přímo na zvířeti. Standardně 
se odebírá ještě vzorek zeminy pod zvířetem (tzv. lože mrtvoly/kadáveru, cca 
1-5 kg) a kolem něj (tzv. okolí mrtvoly/kadáveru, paprskovitě do 50-100 cm), 
protože většina druhů, resp. larev před kuklením opouští kadáver a kuklí se 
kolem něj. Proto na zvířeti nemusí, resp. často nejsou (u takto pokročilého 
rozkladu) nejstarší jedinci. 
 
Dále jsem k výpočtu použila pražské teploty, které mám standardně k 
dispozici, takže může být ještě odchylka v tomto směru (ale bude to tak 
řádově den či dva). 
 
Ve Vámi zaslaném vzorku bylo: 
 
- 1 puparium (v polovině metamorfózy) Calliphora vicina (Diptera, 
Calliphoridae) 
- 2 larvy III. instaru Calliphora vicina (Diptera, Calliphoridae) 
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- 36 larev II. a III. instaru Necrodes littoralis (Coleoptera, Silphidae) 
- 1 imago Necrobia violacea (Coleoptera, Cleridae) 
- 5 imag Dermestes frischii (Coleoptera, Dermestidae) 
- 1 imago Saprinus semistriatus (Coleoptera, Histeridae) 
- 2 imaga Hister unicolor (Coleoptera, Histeridae) 
 
Minimální dobu kolonizace lze (nahrubo) stanovit na 27 - 35 dnů, tj. 22.-
30.3.2019 počínaje. Bez lokálních teplot (a bohužel bez kontroly vzorků z 
lože a okolí kadáveru) to mohu určit jen takto nahrubo a navíc jako 
"minimální" dobu vývinu hmyzu, která mohla být ve skutečnosti delší.  Musím 
navíc doplnit, že orel mohl být před náletem prvního hmyzu již nějakou dobu 
mrtvý. Jak dlouho však z uvedeného vzorku nepoznám, opět bych k tomu 
potřebovala ty vzorky zeminy. 
Srdečně zdraví H.Š. 
 

Závěr:  Příčina úhynu nezjištěna a neprokázána.  

 
EKOLOGICKÁ VÝCHOVA, OSVĚTA, PROPAGACE  
 

Nucený přechod na nový redakční systém rozesílání 
informací a tiskových zpráv elektronickým adresářem 
Od 1. ledna 2019 nám bylo správci serverů a poskytovateli datových služeb 
znemožněno rozesílání informací a tiskových zpráv naším dosud 
používanýmzpůsobem klasické e-mailové pošty. Všech 554 e-mailových adres bylo od 
silvestrovské půlnoci vyřazeno a námi odeslané informace odmítány.  
 

Několik týdnů nám pak trvalo, abychom dokázali s kolegou Petrem Jakubikem problém 
vyřešit a zprovoznit nový redakční systém, který by nám pomohl přerušené spojení 
obnovit. Ten byl v polovině měsíce ledna Petrem vyřešen, přičemž do dnešního dne 
ještě stále ne všichni naši příznivci na nový systém přešli a zprávy dostávají. Více už 
v přiložené tiskové zprávě z ledna 2019. 
 
Z TISKOVÉ ZPRÁVY DES OP:  
 

Pěkný den všem našim příznivcům DES OP, 
omlouvám se všem těm, kteří mi už psali, že jim naše zprávy v novém rozesílacím 
systému chodí a fungují, ale stále ještě je minimálně 50% těch, kteří naše zprávy 
nedostávají. Přesněji, neoznačili od nás obdrženou zprávu za důvěryhodnou, a tak jim 
padají do složky SPAM, NEVYŽÁDANÁ pošta, HROMADNÁ pošta a nebo se jim 
nezobrazují. Proto také ještě poněkud krkolomně využívám náš starý způsob 
komunikace, a pokud máte o naše zprávy i nadále zájem, tak prosím zapátrejte ve 
svém počítači a nastavte si vše, co je potřeba, tak aby informace chodily i Vám.  
 

Od 1. 1. 2019 jsme jich odeslali i s fotografiemi již šest a jsou vždy odesílány z domény 
mcsv.com (Mailchimp - služba pro rozesílání hromadných emailů) a značeny 
v předmětu jako „DES OP – 1 až 6 – 2019 text….“.  
 

Dále, pokud Vám byl e-mail doručen do schránky správně, tak je nutné schválit načtení 
externího obsahu ze serverů výše zmíněné služby, aby se zobrazily i přiložené obrázky. 
 

Bohužel však nejsme schopni Vám zprávy posílat jiným způsobem, a tak prosím 
prověřte, zda máte naši adresu ve svém počítači označenou jako „věrohodnou“ a zda 
Vám zprávy chodí.  
 

 



 58

Projekt ekologické výchovy a vzdělávání realizovaný v roce 2019 
z finanční podpory MZe ČR 
Jeden ze zásadních projektů realizovaný v průběhu celého roku 2019 na základě smlouvy 

o dílo číslo 481904 uzavřené mezi DES OP Plzeň a ČSOP-ÚVR k projektu „Podpora 
informovanosti a vzdělanosti veřejnosti v oblasti ochrany zvěře ČR v roce 
2019“. 

 
 

Výukové programy pro malé děti, školáky i dospělé 
Celkem 60 samostatných akcí (115 hodin) v rámci jednoho kalendářního roku pro cca 
2.392 účastníků. 
 

Konkrétní výukové programy a akce zaměřené hlavně na propagaci činnosti  ZSŽ (NSS 
– Zvíře v nouzi).  Při akci používáme celkem 18 samostatných prezentací a programů, 
kde je problematika zvěře zmíněna minimálně v 50 % obsahu.  
 

Prezentace jsou vždy postaveny hlavně na obrazovém materiálu (fotografie, video) a 
obsahově zaměřeny z poloviny na základní biologii jednotlivých živočišných druhů a 
z druhé poloviny na problematiku jejich praktické ochrany či společného soužití s lidmi.  
 

Obsahově čerpáme z bohatých zkušeností 25 let činnosti a provozování ZSŽ, bohatého 
foto i video archivu a hlavně výsledků práce „našich“ fotografů (B. Mášek, T. Typltová) 
či kameramanů (V. Nový a P. Jakubik). Zároveň při těchto projektech používáme námi 
vydané propagační a osvětové materiály. 
 

Jedná se vždy o konkrétní programy ekologické výchovy a vzdělávání pro žáky MŠ, ZŠ 
+ akce pro studenty, dospělé a nejrůznější zájmové skupiny (knihovny, zahrádkáři, 
důchodci, junáci, tábory, města, obce atd.) Konkrétní akce realizované v rámci projektu 
v roce 2019: 
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- Tematicky zaměřené přednášky pro MŠ a + I. stupeň ZŠ. 
- Tematicky zaměřené přednášky pro II. stupeň ZŠ, SŠ, seniory a zájmové skupiny.   
- „Soví noc“ - samostatná prezentace (promítání) + výklad a ukázka živých zvířat.  
- Dny otevřených dveří v ZSŽ . 
- Promítání - „kino“, vystoupení a prezentace na různých dalších akcích (Den 
Národního parku Šumava atd.). 

 

„Informační e-mailový poradenský servis“  
Elektronicky zpracované výstupy (tiskové zprávy, fotohádanky, informační výstupy) pro 
550 e-mailových odběratelů v rámci „Adresáře příznivců činnosti DES OP“ a „Media“. 
 

Celkem vydáno a rozesláno 54 samostatných tiskových zpráv a informací převážně 
opět k dané problematice a tématu. 
 

V rámci realizace projektu bylo odvedeno dílo v rozsahu 115 hodin výuky a konkrétních 
70 akcí pro širokou veřejnost i v projektu předložené zájmové skupiny. Počet akcí, 
hodiny a počty účastníků jsou podrobně uvedeny v přiložené tabulce. Mimo plánované 
vzdělávací akce byla realizována celkem tři 60 minutová vystoupení v Českém rozhlasu 
Plzeň včetně dalších veřejně mediálních výstupů v dané oblasti a zadaného tématu. 
Dále jedna reportáž o ekologické výchově v pořadu „Chcete mě“ na ČTv a získáno přes 
1.000 profesionálních fotografií od Taťány Typltové, opět k hlavnímu tématu a 
problematice zvěře. Přes 200 fotografií předáno i pro potřeby NSS a ÚVR ČSOP. 
 

  
  

Náklady na realizaci projektu, rozpočet: 
Celkové náklady na realizaci projektu ………………………………… 257.000,- Kč 
Z toho poskytnuta částka ÚVR ČESOP (MZe)…..…………………… 185.997,- Kč 
Hrazeno DES OP ……………...………………………………………….  71.245,- Kč 
 

Akce realizována téměř všemi členy DES OP, zejména pak Jiří a Alena Segečovi, Jiřina Hepová, 
Monika Šedivcová, Taťána Typltová, Bohumil Mášek, Petr Jakubik, Vladimír Nový, Karel a Hana 
Makoňovi, Miloš Paisker, Petr Burget, Bohuslav Ježdík a další. 
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Nový výukový program ekologické výchovy „Sladkovodní ryby“  
Úplně první prezentace nového výukového programu DES OP zaměřeného na 
sladkovodní ryby byla realizována 5. 12. 2019 v ZŠ Inspíria (Záluží u Plzně). 
Dvouhodinový program se skládal z teoretické části a tematicky zaměřené obrázkové 
prezentace, přičemž závěr byl věnován pitvě ryby (kapra obecného). Program si získal 
mimořádnou oblibu nejen u žáků ale i pedagogů.   
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Letní tábor Lesní MŠ Berounka „ Druztová“ 
Tradiční setkání s dětmi z Lesní MŠ Berounka, tentokrát na téma „Zvěř“ a “Voda“. 
Realizováno 23. 7. 2019, fotografie Taťána Typltová.  
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Národní park Šumava – Den pro veřejnost - Rokyta u Srní 
V sobotu 13. 7. 2019 celodenní účast na akci NP Šumava pod názvem „Den pro 
veřejnost Rokyta u Srní“.  Stánek s promítáním zvířecích příběhů, osvětová a 
propagační činnost, výstava „Nástrahy civilizace“ a jeden přímý vstup s vystoupením na 
mikrofon. Akce se za DES OP zúčastnil K.Makoň, P. Burget a D. Burget.  
 
 

 

  

Soví noc – ZSŽ Plzeň 
V pátek 29. 3. 2019 od 18:00 do 20:15 hod. probíhala v Plzni – Doubravce přímo pod 
rozhlednou Chlum naše v pořadí již druhá „Soví noc“. I přesto, že jsme lákali na 
zajímavý program a nechyběla ani ukázka živých sov či možnost opékání špekáčků, 
přišlo oproti roku 2018 výrazně méně zájemců. Na nízké účasti (cca 30 lidí) se 
pravděpodobně odrazila i skutečnost, že v Plzni v ten samý čas probíhal veřejností 
velice oblíbený a vyhledávaný „Festival světla“. Akce se zúčastnila radní Plzeňského 
kraje pro oblast zemědělství a životního prostředí Mgr. Radka Trylčová.  
 
Děkuji všem zúčastněným a hlavně organizačnímu týmu, ornitologovi Lubomíru Volterovi, 
Segečům z odloučeného pracoviště Kožlany, členům DES OP Petru Burgetovi, Haně a Hanině 
Makoňovým, Jaroslavu Formanovi a dalším.      
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Benefiční akce pro ZSŽ Plzeň – Nečtiny /PS/ 
Benefiční akce aneb podpora ZSŽ Plzeň výtvarnou skupinou KLASKARAS ART 
z Nečtin. Deset dívek a dva chlapci ve věku 12 až 18 let s podporou manželů 
Stoklasových z Nečtin kreslili, fotili a ve finále vytiskli několik desítek tematicky 
zaměřených pohlednic. Příroda, zvířata, ale i krajinky, květy, romantické motivy či zátiší, 
to vše inspirovalo mladé umělce, kteří se rozhodli věnovat výtěžek z prodeje pohlednic 
a dobrovolného vstupného z akce právě na Záchrannou stanici živočichů v Plzni.   
 

Na akci navazovalo veřejné vystoupení a promítání v pátek 3. 5. 2019 od 19 hodin 
v kostele sv. Anny přímo v Nečtinech. Na vernisáž a promítání pěti našich zvířecích 
příběhů z cyklu „Co se děje kolem nás…?“ přišlo pro mě neuvěřitelných cca 80 lidí.  
 

 
 
Děkuji Stoklasovým za nápad a organizaci celé akce, včetně finanční podpory, kterou do akce 
vložili. 

 



 64

 
Seminář pro studenty Pedagogické fakulty v Plzni  
Realizováno jako samostatná akce (26. 11. 2019) pro studenty Pedagogické fakulty 
v Plzni jakožto budoucí učitele. Tématem je ekologická výchova a vzdělávání dětí přímo 
ve škole. Děleno do několika základních okruhů a zakončeno přímo exkurzí do ZSŽ 
Plzeň. Jeden den celkem 3 hodiny teorie (přednáška) + 2 hodiny v areálu ZSŽ. 
 
Další spolupráce s ČTv a týmem pořadu „Chcete mě“ 
Natáčený 25. 2. 2019 na téma ekologická výchova a vzdělávání dětí.  
Stopovačka u sv. Jiří ve spolupráci se Speciální mateřskou školou Plzeňského kraje.  
Další natáčení na téma sucho, voda, zadržování vody v krajině a bobr evropský. 
 

Vítání ptačího zpěvu – 11. května 2019 
Ptačí festival, dny otevřených dveří -  12. října 2019 
Již tradiční ornitologické akce realizované ve spolupráci se Západočeskou pobočkou 
České společnosti ornitologické při Západočeském muzeu v Plzni. Dvě 
samostatné akce zaměřené zejména na praktickou ochranu přírody, spojené s ukázkou 
odchytu a kroužkování ptactva. Každoročně pořádáno pro veřejnost za účelem osvěty a 
ekologické výchovy a spojeno s exkurzí v Záchranné stanici živočichů Plzeň.  Realizace 
Luboš Volter a členové DES OP. 
 

Chlumonoš - Plzeň /PM/ 
Tradiční akce pořádaná 25. 12. 2019, tentokrát z důvodu nepřízně počasí (déšť) 
proběhla přímo v areálu ZSŽ Plzeň. Výrazně menší byla i účast, ale to neznamená, že 
jsme si to neužili. Děkuji všem zúčastněným a hlavně těm, kteří se na přípravě a průběhu 
letošního Chlumonoše podíleli. 
 

PF a obrázky od Jany Vackové  
Již několik let dostáváte tematické PF z dílny výtvarnice paní Jany Vackové.  Děkujeme 
paní Janě Vackové. 
 

www stránky - internet 
Od roku 2007 samostatně fungující projekt pod vedením Petra Jakubika.  Na našich 
stránkách najdete například všechny vydané tiskové zprávy, dále kalendář plánovaných 
akcí, kontaktní spojení, archiv, fotografie, historii i odkazy na další organizace a kolegy. 
Koncem roku byla zahájena velice náročná a celková aktualizace webu včetně změny 
dosavadního poskytovatele domény a internetových služeb.  
   
FB 
Od konce roku 2015 nás najdete i na sociální síti FB.  
https://www.facebook.com/desop.plzen/  
 

Tiskové zprávy – efektivnější komunikace s médii 
Od roku 2007 nově zavedená komunikace s médii a příznivci DES OP. Aktuální tiskové 
zprávy, pozvánky na akce, zajímavé informace, to vše rozesíláno v elektronické podobě 
pomocí dvou klíčových adresářů „Media“ a „Příznivci činnosti DES OP“.  Adresáře jsou 
průběžně aktualizovány dle zájmu veřejnosti a medií a obsahují celkem 554 funkčních 
adres. Od 1. 1. 2019 bohužel přestal hromadný adresář fungovat, museli jsme přejít na 
nový systém rozesílání informací a zpráv. Tento krok byl nedobrovolný a chyba není na 
naší straně.  
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Tiskové korektury a opravy textů 
Tuto zprávu jako 99 % všech textů pro Vás kontrovala a po mě opravovala paní Jiřina 
Hepová. Děkuji, paní Jiřino, hlavně za ten čas strávený u počítače, Vaši trpělivost a samozřejmě 
perfektně odvedenou práci. 
 

Prodej produktů: 
Výukové karty „Zvířátka kolem nás“ – nový aktualizovaný dotisk! 
Tematicky zaměřené výukové karty o volně žijících druzích živočichů z naší přírody. 
1 pare = nově 41 karet formátu A3 na kvalitním pohlednicovém papíru ve speciálních deskách (à 350,- 
Kč).  Prodej tohoto produktu průběžně realizován dle poptávky. 
 

 
 
 
Zvířátkové Maxi PEXESO I. a II. 
I. Zvířátkové MAXI pexeso o 90 hracích kartičkách nejrůznějších druhů volně žijících živočichů. Součástí 
pexesa je i speciální příloha (záložka) telefonních a internetových kontaktů důležitých pro praktickou 
ochranu zvířat a přírody.  
II. Další volné vydání tentokrát lesních druhů zvířat - vydáno již v roce 2012. Pexeso navazuje na první 
vydání a lze ho hrát společně. Část obou pexes je určena k odprodeji (à 20,- Kč) a pokrytí vynaložených 
nákladů z rozpočtu DES OP.  
 
Výchovné dokumenty na DVD – „Co se děje kolem nás…?!“ 
Celkem 5 příběhů a 10 dvouminutových doprovodných klipů z reálného života divokých zvířat.  
Přes 80 minut obrazu a informací + filmová hudba v MP3. Výukový materiál pro všechny, kteří se chtějí 
něco dozvědět a nebojí se podívat na věci kolem nás tak, jak se opravdu staly. Výborná kamera, svižný 
střih, odborně zpracované texty, jedinečně namluvené komentáře známými osobnostmi českého filmu  
(Josef Somr, Taťjana Medvecká, Jiří Lábus, Pavel Liška, Martha Issová, hudba Varhan Orchestrovič 
Bauer). DVD vyprodáno, jinak vše volně ke stažení na www.desop.cz. 
 
Ekologicko - výchovné dokumenty na DVD 
„Jeden rok na ZSŽ“ a „Jak se jim s námi žije?“ - na jednom DVD. Oba čtyřicetiminutové a veřejností velice 
kladně oceněné filmové dokumenty na jednom nosiči za symbolickou cenu 100,- Kč.  
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PERSONÁLNÍ POKRYTÍ, ČLENSKÁ ZÁKLADNA 

 

Členská základna   
Chod organizace zabezpečuje jeden zaměstnanec na plný úvazek a početná skupina 
dobrovolníků. V roce 2019 to bylo celkem 46 řádných členů.  Organizace má dále 6 
členů čestných a velké množství externích kolegů i příznivců, kteří s naší organizací 
aktivně a dlouhodobě spolupracují.  
 

Jednání členské schůze  
Proběhlo dle schváleného programu a stanov 8. 2. 2019 v Plzni – Doubravce. Přítomno 
dle prezenční listiny celkem 29 členů DES OP (ze 46 registrovaných), dále přítomno 5 
hostů a 7 členů DES OP omluveno.  
 

 
 

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

Brigádníci 
V průběhu roku 2019 zaměstnávala organizace na smlouvu o dílo či dohodu o 
provedení práce celoročně několik brigádníků (2-10). Jednalo se o prověřené a velice 
spolehlivé členy či spolupracovníky organizace. Rozsah jejich práce byl stanoven po 
vzájemné dohodě dle potřeby organizace. Odvedená práce i výsledky ve všech 
případech značně přesahovaly výši dohodnuté odměny, a tak brigádníci částečně 
dotovali činnost spolku. Podíleli se zejména na údržbě či rozvoji léčebného areálu, práci 
na novém pozemku, odchovech mláďat, administrativní, dokumentační i vědecké 
činnosti a nově pak i na projektech ekologické výchovy. 
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Dobrovolníci 
Skupina dobrovolníků mimo spolek, kteří nejsou anebo v roce 2019 ještě nebyli členy 
naší organizace, ale výrazně v roce 2019 pomáhali při jednotlivých akcích. Na akce 
chodí dle svých možností a odpracovali nezištně několik desítek brigádnických hodin a 
významně pomohli i při projektech druhové ochrany či ekologické výchovy. Jmenovitě se 
jedná o pana Dušana Mastného, Jaroslava Formana s manželkou Helenou a synem Jardou, 
Václava Stroleného, Antonína Gibiše, Lubomíra Voltera s rodinou, dále jsou to Pavel Šimek, 
manželé Němcovi, Miloš Blažek, Petr Jindra, Rudolfa Košťanová, David Melichar, Karel Rada s 
rodinou a další.  
 

Kroužkovací kurz Třeboň 2019 
Tradiční akce na rodinné farmě Hamr u obce Lužnice v termínu 24. 4. 2019 až 27. 4. 
2019 zaměřená hlavně na odchyt a kroužkování volně žijících druhů ptactva. Pro náš 
spolek prestižní akce realizovaná Kroužkovací stanicí Národního muzea Praha. Nově 
pak přednáška na téma „Etologie a základní pravidla kroužkování.“ Během čtyř dnů se 
členové DES OP věnovali hlavně práci v terénu a zároveň se zúčastnili i odborných 
částí kurzu pod vedením zkušených kolegů kroužkovatelů.  
 

 
 

       
V roce 2019 se kurzu aktivně zúčastnilo celkem 6 zástupců DES OP - Karel Makoň, Hana a Hanina  
Makoňová, Miloš Paisker st., Pavel Steinbach, Jiří Segeč ml.  
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Portugalsko 2019, Faro - Portugalsko 
Služební cesta Karla Makoně do Portugalska s kolegou prof. MVDr. Ivanem Literákem, 
CSc. a Bc. Šimonem Krejčím od čtvrtka 28. 11. 2019 do neděle 1. 12. 2019. 
 

Letělo se z Vídně 28. 11. 2019 ve 14:55 hod., přesně 3 hodiny 30 minut přímým letem 
až do Faro, což je v jižní části Portugalska.  
 

Možnost zúčastnit se této čtyřdenní expedice v týmu Veterinární a farmaceutické 
univerzity Brno jsem dostal od kolegy Ivana Literáka, který výpravu do Portugalska 
zorganizoval a vedl.  
 

Cílem naší expedice bylo v portugalské záchranné stanici pro volně žijící živočichy 
RIAS -CENTRO DE RECUPERACAO E INVESTIGACAO DE ANIMAIS SELVAGENS 
(kousek od města OLHÄO) při PARQUE NATURAL DA RIA FORMOSA QUINTA DE 
MARIM nasadit celkem tři vysílačky na supy bělohlavé a dvě vysílačky na orlovce říční. 
Vysílačky jsme nasazovali přímo v záchranné stanici živočichů, a to téměř celý den 
v pátek 29. 11. 2019.  
 

Součástí expedice byla i prohlídka tamní záchranné stanice živočichů, jejího léčebného 
zařízení a chovatelského zázemí včetně prohlídky části přilehlého přírodního parku.  
 

Neméně zajímavá pro mě byla i exkurze po přírodním parku a po okolí našeho 
dočasného působiště. To proběhlo v sobotu 30. 11. 2019 a celé bylo zakončeno 
přátelským setkáním a společnou večeří s portugalskými kolegy. Došlo i na výměnu 
nejenom některých zkušeností ale i kontaktů.  Bonusem obou dnů v Portugalsku pak 
bylo velice příjemné počasí s teplotou kolem 20 °C, sluníčko a podstatně delší den, než 
byl v ČR. 
  

Odlet v neděli 1. 12. 2019 přes letiště ve Faro zpět do Vídně, odkud jsem se pak přes 
Brno vrátil do Plzně. Děkuji Ivanu Literákovi za možnost se akce zúčastnit a všem těm, co mě 
tady v době mé nepřítomnosti zastupovali. Více na přiložených fotografiích. 
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FINANCE 
Hospodaření – příjmy  a výdaje DES OP za rok 2019 
 

Příjmy a procentuální vyčíslení příjmů organizace za rok 2019 

Celkové příjmy za rok 2019 2.425.471,- Kč 100% 

Podpora statutárního města Plzeň    620.000,- Kč 25,5% 
Dotace od Plzeňského krajského úřadu   480.000,- Kč 20% 
Národní sítě stanic – MŽP ČR – PPK 359.579,- Kč 15% 
MÚ Domažlice 14.996,- Kč 0,6% 
PKÚ – čápi, orel, rezervace (druhová ochrana) 117.791,-Kč 4,8% 
VODÁRNA PLZEŇ – Vodárenské kapičky  30.000,- Kč 1,2% 
Projekt – Spolek na ochranu zvířat v Plzni 30.000,- Kč 1,2% 
Projekt – MZE ČR „Ekologická výchova 2019“ 185.997,- Kč 7,6% 
Projekt – MMP OŽP „Akce holubi“ 90.000,- Kč 3.7% 
Ostatní projekty – vlastní činnost 202.568,- Kč 8,3% 
Sponzoři a dárci 274.864,- Kč 11,3% 
Úroky, přeplatky 137,- Kč 0,0% 
Ostatní příjmy 19.539,- Kč 0,8% 
  

Majetek a výsledek hospodaření k 31. 12. 2019 

Drobný hmotný majetek (vybavení) 1.242.566,- Kč  

Dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě 282.293,- Kč  

Fond rezerv (převedeno z roku 2018) 584.783,- Kč  

Fond rezerv (převedeno do roku 2020) 767.567,- Kč  

Pohledávky 33.672,- Kč  

Závazky 35.527,- Kč  

Odpisy DHM 15.535,- Kč  
 

 Výdaje a procentuální vyčíslení výdajů organizace za rok 2019 
Celkové výdaje za rok 2019 2.197.789,- Kč 100% 

Doprava a přeprava, služební vůz, servis 378.116,- Kč 17,3% 
Krmiva, léčiva, veterinární péče, ošetření 69.883,- Kč 3,1% 
Technické vybavení, údržba 136.613,- Kč 6,3% 
Zaměstnanci, mzdy, pojištění (příspěvek ÚP) 350.464,- Kč 15,9% 
Projekty – dohody a brigádníci, daně 251.500,- Kč 11,4% 
Provoz. náklady  – rozvoj areálu, tel., energie, 
ostraha, údržba 

492.225,- Kč 22,4% 

MZe – Ekologická výchova 2019  185.997,- Kč 8,4% 
Projekty druhové ochrany a eko. výchovy 332.991,- Kč 15,2% 
Podrobnosti viz příloha – Tabulka stavu financí dle jednotlivých kapitol. 
                                      – Peněžní deník, vyúčtování jednotlivých dotací a projektů.  
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Sponzoři a dárci 
Zvláštní poděkování patří všem přispěvovatelům, příznivcům a členům, kteří 
v pravidelných časových intervalech a každý rok finančně přispívají na naši činnost.  
 

Děkujeme všem a vážíme si Vaší podpory i přízně. 
 

Činnost stanice podpořili a podporují: 
 

Generální partneři:    STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ 
                                           Představitelé Rady a Zastupitelstva města Plzně 

 

                        PLZEŇSKÝ KRAJ  
                           Zastupitelstvo, Rada a úřady Plzeňského kraje 
 

                                          NÁRODNÍ SÍŤ ZÁCHRANNÝCH STANIC PŘI ÚVR ČSOP                    
                        Ministerstvo životního prostředí ČR                                                   

                           

                                    NADACE ČEZ  
                                    ZÁPADOČESKÁ SKUPINA ČEZ 
  
                                          Sbírka ZVÍŘE V NOUZI při NSS - ČSOP PRAHA 
 

                                    Ministerstvo zemědělství ČR 
 

                                           NADAČNÍ FOND – ZELENÝ POKLAD 
                                              Členové správní rady Nadačního fondu „Zelený poklad“       
                                      
Významní sponzoři:   VODÁRNA PLZEŇ a.s. 
                                           Spolek na ochranu zvířat v Plzni     
                                           ANITRA – Telemetrické sledování ptáků, Praha                                       
                                           Město DOMAŽLICE – Referát životního prostředí 
                                           Knihkupectví MOUDRÁ SOVA – manželé Baslovi 
                                           EKO-INFO s.r.o.  - manželé Černých, Kout na Šumavě 
                                           B-Orto s.r.o. MUDr. J. BAUMRUK  -  zubní ordinace Plzeň 
                                           MUDr. Eliška ASCHENBRENNEROVÁ - zubní ordinace Plzeň 
                                           Dentavia Group s.r.o. MUDr. P. VLNAŘ - zubní ordinace Plzeň 
                                           Ing. Vladimíra SEDLÁKOVÁ, Kyšice 
                                           Veronika SOUČKOVÁ, Praha 
                                           Ing. Věra SOUČKOVÁ, Praha 
                                           Ing. Pavel STEINBACH, Štěnovice  
                                           Ivana STEINBACHOVÁ, Štěnovice 
                                           fa. VOLKA a syn, Hlinné u Tachova 
                                           Veterinární klinika VEDILAB spol. s r.o.  
                                           MVDr. Miroslav SVATOŠ – Plzeň 
                                           Roman JUREČKO, Plzeň 
                                           Prof. MUDr. Ondřej HES, Ph.D., Plzeň 
                                           Mgr. Mirka HESOVÁ, Plzeň 
                                           ELIS-PLAST spol. s r. o. - Chrást 
                                           Miroslav JEŽIOR, QS Quality Solution, Dýšina 
                                           Manželé Jan a Blanka HRABĚTOVI, Plzeň 
                                           Manželé Eliška a Václav KURALOVI, Plzeň 
                                           Manželé Jana a Štěpán NOVÁČKOVI, Karlovy Vary 
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                                           Manželé Jiřina a Jaroslav HEPOVI, Kaznějov 
                                           Manželé Petr a Helena NETOLICKÝCH, Plzeň 
                                           Manželé Bohumil a Hana MÁŠKOVI, Žinkovy 
                                           Manželé Jaroslav a Helena FORMANOVI - Mýto 
                                           Jiří BLAŽEK - Dýšina 
                                           TH Optik – Robert TRNKA, Plzeň – Doubravka 
                                           Marek KOŇAŘÍK – grafik  
                                           MVDr. Petr BÖHM,  Vedilab, Plzeň 
                                           MVDr. Martin HOLA, Vedilab, Plzeň 
                                           MVDr. Ota HUML, Vedilab, Plzeň 
                                           MVDr. Jitka HUMPOVÁ, Vedilab, Plzeň 
                                           Martin PYTLÍK, Plzeň 
                                           Olga VAŠČÚROVÁ ŠTĚPÁNKOVÁ, Plzeň      
                                           RNDr. Jana BULANTOVÁ Ph.D., Praha 
                                     Alžběta HRABĚTOVÁ 
                                           Pavlína KOTOROVÁ  
                                           Alena KLIMENTOVÁ  
                                           Jana SEKALOVÁ 
                                           Hana KVARDOVÁ  
                                           Taťjana MEDVECKÁ – Praha  
                                           Josef SOMR – Praha 
                                           Martha ISSOVÁ - Praha 
                                           Pavel LIŠKA – Praha 
                                           Jiří LÁBUS – Praha  

                                           Varhan Orchestrovič Bauer – Praha 
                                           www.lucistnice.cz – Petr Jindra a spol. 
                                           Jana VACKOVÁ, www.atelier-vackova.cz , Plzeň 
                                           Luboš ŠILHAN - Plzeň 
 

Sponzoři, partneři:     Ing. Petra ŠVARCOVÁ, Kožlany 
                                           Jana ZBUDILOVÁ , Liberec 
                                            KLASKARAS ART (manželé Stoklasovi), Nečtiny  
                                            Irena JANEČKOVÁ, Ostrov u KV 
                                            Jana HLAVÁČOVÁ 
                                            Martina ŘEŘICHOVÁ, Plzeň 
                                            Jana PECHKOVÁ, Praha 
                                            design-block s.r.o, Záluží, Třemošná 
                                            Obec Kout na Šumavě 
                                            Lukáš HANDL, Plzeň 
                                            Helena FAJRAJZLOVÁ 
                                            Ing. Andrea KLAUDOVÁ, Plzeň 
                                            Marcel ŠIK, grafik Vejprnice                                             
                                            MVDr. František ČADA, Vedilab, Plzeň 
                                            MVDr. Zdeněk RAMPICH  
                                            MVDr. Jan POKORNÝ, Plzeň 
                                            Mgr. Miloš BICEK, Plzeň 

ZÁVĚREM 
Děkujeme všem, co nám pomáhají a sledují naši činnost. 
 
V Plzni dne 27. 3. 2020                                                                  Karel Makoň – předseda DES OP 
                                                                                                              Jiřina Hepová – DES OP 



 72

 
 

 
 

 



 73

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 74

 
 

 
 

 



 75
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 76

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 77

 
 

 
 

 
 



 78

 
 

 
 

 



 79

 

 
 



 80

 
 

 
 

 
 



 81

 

 
 
 



 82

 

 
 


