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PROVOZ  ZÁCHRANNÉ  STANICE  ŽIVOČICHŮ 

Celkové výsledky, přehled jednotlivých případů, pacienti
V roce 2007 jsme celkem zasahovali v 631 případech a zajistili celkem 1.531 živočichů, 
z tohoto počtu šlo u cca  900 živočichů o záchranný transfer, takže celkem bylo na ZSŽ 
přijato a ošetřeno cca 500 - 600 exemplářů zvířat.

1.531 živočichů                                     (105 druhů)           631 samostatných případů
  426  ptáků                                              (63 druhů)            391   
  673  savců                                             (14 druhů)            148    
  322  raků, obojživelníků, plazů atd.       (  5 druhů)              12
  110   zvířat exotických a domácích        (23 druhů)              80 

Podrobnosti viz  příloha – tabulka jednotlivých druhů a celková evidence pacientů za r. 2007.
    

Zajímaví pacienti, zajímavé výjezdy, záchranné  transfery a zásahy:

Záchranný transfer sladkovodních ryb Plzeň – Bukovec
Dne  1.3.2007  byl  na  základě  žádosti  investora  a  realizátora  obnovy  malé  vodní 
elektrárny  na  řece  Berounce  u  objektu  Bukoveckého  mlýna  zahájen  mimořádný 
záchranný transfer neuvěřitelného množství sladkovodních ryb a vodních živočichů. Z 
několika technicky nevypustitelných tůní starého vodního náhonu, určeného k zavezení, 
bylo členy DES OP odloveno minimálně 1.200 kg generační a dorostové ryby. Druhově 
se jednalo zejména  o velké množství  jelce proudníka i tlouště,  lína, samozřejmě i 
plotice, cejna, okouna a oukleje. Ze zajímavějších druhů zde pak byl úhoř, candát, štika 
a několik exemplářů škeble říční. Z cca 600 m dlouhého náhonu bylo vyloveno cca 80% 
živočichů,  které  jsme  vraceli  (pouštěli)  zpět  do  řeky  Berounky.  Zbývajících  20% 
živočichů se  v důsledku členitosti  terénu  a  extrémního množství  živočichů na malé 
ploše  nepodařilo  odlovit  ani  za  pomoci  elektrického  agregátu  a  při  opakovaných 
pokusech realizace dalších transferů. 
Odlov ryb elektrickým agregátem realizoval  a vedl zoolog  Mgr.  David Fischer, Muzeum Příbram.
Zvláštní  poděkování  patří  investorovi  výstavby  malé  vodní  elektrárny,  který  nejenže  výskyt  
živočichů nahlásil, ale i spolufinancoval realizaci záchranného transferu.      

Záchranný transfer raků říčních Chodský Újezd 
Opět  mimořádný záchranný transfer,  tentokrát  však  raků říčních z podnětu  ČIŽOP, 
realizovaný 15.3.2007 na soustavě dvou středně velkých rybníků  v lokalitě  Chodský 
Újezd  (TC).  Nájemce  (fyzická  osoba)  obecního  rybníka  v  rámci  opravy  stavidla 
probagroval stávající hráz rybníka a vypustil kompletní populaci raka říčního do porostu 
pod  hrází.  Zároveň  tímto  krokem odvodnil  přepadovou  strouhu  a  část  potoka,  kde 
rovněž ohrozil další část populace raka říčního. 
Cca 300 raků říčných vysbíraných zpod hráze i odvodněného potoka bylo téhož dne 
vypuštěno  (přesunuto)  do  sousedního  rybníka  zhruba  500  metrů  nad  místem 
záchranného transferu. 
Realizace  transferu  metodicky  konzultována  se  zoologem  Mgr.  Davidem  Fischerem  z 
Příbramského Muzea.
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Záchranný transfer a adopce mláďat motáka pochopa 
1.7.2007  nahlásil  domažlický  sokolník, pan Levý, čerstvě  vysekané  hnízdo motáka 
pochopa v poli  obilí,  nedaleko  obce  Poděvousy (DO). V hnízdě byla  celkem 4 jen 
několik  dní  stará  mláďata,  která  byla  z  hnízda  odebrána  a  adoptována  do  hnízd 
náhradních. Všechna přistrčená mláďata byla v adoptivních rodinách přijata a až na 
jedno bez vážnějších potíží náhradními rodiči odchována. Jedno z mláďat bylo dokonce 
adoptováno na hnízdo pouze s jedním neoplozeným vejcem (Jezerce)  a  i  ono bylo 
náhradní  samicí  odchováno  a  vyvedeno.  Jedno  ze  čtyř  přistrčených  mláďat  však 
nepřežilo  a  těsně  před  vyvedením  bylo  spolu  s ostatními  sourozenci  predováno 
(sežráno)  blíže  neurčeným  živočichem.  Více  podrobností  o  průběhu  a  výsledcích 
adopce  v samostatné písemné zprávě. 

Adopce dvou uměle odchovaných mláďat jestřába lesního 
Druhým rokem realizovaný projekt, spolufinancovaný  Plzeňským krajským úřadem a 
sokolníkem, panem  Vlastimilem Voráčkem.  Ten i  v roce 2007 odchoval od v zajetí 
držených (handicapovaných) jestřábů lesních 2 mláďata, která nabídl k adopci. Mláďata 
byla odchována ve speciální komoře přirozenou cestou oběma rodiči bez přímé účasti 
člověka. Letos se do náhradního hnízda přistrkoval jeden samec a jedna samice ve 
věku dvou týdnů. V rámci hledání hnízd vhodných k adopci bylo kontrolováno 12 lokalit 
a 9 obsazených hnízd dlouhodobě sledovaných ornitologem  Petrem Voráčkem. Ten 
adopci nejen odborně zaštiťoval, ale i koordinoval a řídil. Průběh adopce byl po celou 
dobu  hnízdění  podrobně  monitorován  a  obě  přidaná  mláďata  byla  prokazatelně 
adoptivními rodiči přijata, úspěšně odchována a vyvedena.  
Poděkování patří nejen sokolníku (chovateli) panu Vlastimilu Voráčkovi, ale i jeho jmenovci, panu 
Petru Voráčkovi (odbornému garantovi projektu), Plzeňskému krajskému úřadu a dalším kolegům,  
kteří se na projektu spolupodíleli. 
Podrobnosti viz. Zpráva o adopci uměle odchovaných mláďat jestřába lesního v roce 2007.

Odebrání vajec (snůšky) čápa bílého ze dvou ohrožených hnízd

Chotěšov (PJ)
Prokázaný  úhyn  samce  z hnízdícího  páru  (poraněn  při  souboji  s jiným  čápem  – 
napíchnut na hromosvod), samice sedící na 5 čerstvě snesených vejcích bez možnosti 
střídání a získávání potravy. Po důkladném prověření situace převezena (15.4.2007) 
celkem 4 vejce do umělé líhně Vlastimila Voráčka v Roupově. Jedno vejce na hnízdě 
ponecháno  samici,  která  jej  následně opouští.  Odchov mláďat  se  bohužel  nezdařil, 
mláďata se z vajec v líhni nevyklubala. Pravděpodobně se jednalo o čerstvě snesená a 
nasezená vejce, u kterých je riziko poškození při manipulaci a převozu velice vysoké.

Šťáhlavy (PJ)
Dne 25.4.2007 se při obraně hnízda a snůšky před konkurenčním párem čápů poranila 
hnízdící  samice  z   komína  u  areálu  ZD  ve  Šťáhlavech.  Pád  samice  z hnízda, 
pohmožděné křídlo a neschopnost letu si vyžádaly okamžitou hospitalizaci  v naší ZSŽ. 
Tři  vejce  z hnízda  byla  ještě  téhož  dne  neprodleně  převezena  do  umělé  líhně 
Vlastimila Voráčka v Roupově a samice vypuštěna zpět do volné přírody až 12.5.07. 
Ani  z těchto  vajec  se  však  mláďata  nevylíhla,  neboť  se  pravděpodobně  jednalo  o 
zastydlou snůšku. 
Zvláštní  poděkování  patří  profesionálním  hasičům  plzeňského  kraje  (HZSPK)  za  okamžitou 
součinnost a technickou podporu. 
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Netopýři rezaví Plzeň – Litice, Spádná ul.  
Měsíc srpen a září byl jako již tradičně ve znamení problematiky netopýrů. V roce 2007 
jsme řešili několik samostatných akcí, mezi ty zajímavější patřilo i sledování neustále se 
stěhující skupiny zhruba 40 netopýrů rezavých, zdržující se v odvětrání od spíží řady 
cihlových obytných domů v ulici Spádná 7, 9 Plzeň – Litice. 
V bytě  rodiny  Václavíkových bylo  dokonce  jedno  ze  strategických  stanovišť  pro 
netopýry  rezavé  zachováno  a  upraveno  tak,  aby  netopýři  nerušili  majitele  bytu  a 
naopak. Lokalita je i nadále sledována. 

Další zajímavější případy a výjezdy    
Mezi ně patřil například:

-  20.4.07 odchyt srnce u řeky Radbuzy na Anglickém nábřeží téměř uprostřed města
-  20.4.07 vyšetření a léčba autem poraněného jezevce lesního z Bukovce (PM)
-  26.6.07 záchrana mladé poštolky, zachycené na hromosvodu budovy SPÚ v Plzni
-  31.12.07 odchyt potáplice severní na zamrzlém Boleveckém rybníku (PM)

Odchov zbytečně donesených mláďat srnčí zvěře 
Již  tradičně  a  pouze  za  částečnou  úhradu  vzniklých  nákladů  zajišťovala  odchov 
většinou zbytečně donesených či osiřelých mláďat paní Jaroslava Janoušová z Plzně 
- Nové Hospody.  V průběhu roku 2007 se jednalo o jednoho srnečka a jednu srnku. 
Obě mláďata byla úspěšně odchována a předána do dalšího chovu v zajetí. 

Zimování ježků a péče o poraněná ježčí mláďata  
V roce 2007 byla navázána užší spolupráce s nově vznikající ježčí stanicí v Plzni. Tu 
provozuje ve svém vlastním bytě a převážně i v rámci svých finančních možností paní 
Adéla  Pechová  z Plzně.  Vzorně se  starala  zejména o  poraněná  či  handicapovaná 
mláďata a díky svědomitému přístupu a péči jich 90% úspěšně vyléčila. Jsme rádi, že 
podobné  zařízení  v Plzni  vzniklo,  neboť  díky propracovaným internetovým stránkám 
působí i ekologicko výchovně a hlavně supluje v této oblasti za naší organizaci, která se 
mláďaty ježků z druhého vrhu příliš nezabývá. 

Nadstandardní servis - odchyt domácích a exotických zvířat  
V  rámci  nadstandardního  servisu  bylo  realizováno  v průběhu  roku  2007  několik 
samostatných akcí. Mezi ty zajímavější patřily například tyto: 

 Zajištění a dočasná péče o vzácné sokolnické dravce – pozůstalost
Při  těžké  dopravní  nehodě  osobního  automobilu  na  silnici  z Plas  zemřel  spolu  s 
manželkou sokolník I.  Bakala z Dobřan. V součinnosti s Policií ČR jsme zajišťovali a  
dočasně chovali větší množství sokolnických dravců (1x orel skalní, 3x káně Harrisova,  
1x káně rudoocasá,  3x sokol  stěhovavý  a  2x jestřáb lesní).  Po zklidnění  situace a  
administrativním řízení  byli dravci vráceni dědicům. 
Poděkování  patří  i  kolegům  sokolníkům,  jmenovitě  pak  Vlastimilu  Voráčkovi,  který  nesl  část  
nákladů na dočasný chov v rámci vlastních finančních zdrojů. Veškeré náklady nebyly pozůstalým 
účtovány.  
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 Odchyt a zajištění několika  zvířat exotických či  uniklých ze zájmových chovů 
Například  1 ex. plameňáka malého, 1 ex. bažanta stříbrného, 1 ex. lamy guanaco, 1  
ex.  papouška  šedého  (Žako),  1  ex.  papouška  červenokřídlého  a  1  ex.  papouška  
nádherného,  7 ex papouška vlnkovaného (andulky),  1 ex. užovky americké a 1 ex.  
užovky tenkoocasé, 1 ex. varana skvrnitého a 3 ex. želvy nádherné.

 Odchyt a zajištění  několika zvířat domácích 
Například  3  ex.  kozy  domácí,  3  ex.  ovce domácí,  29  ex.  slepice  domácí  a  37  ex.  
holuba, 7 ex. morčete domácího, 1 ex. králíka domácího a 1 ex. fretky tchořovité.

 Odchyty ptáků v supermarketech, prodejních halách a soukromých objektech 
- 1x  odchyt vlaštovky obecné v supermarketu TESCO (Borská pole) 14.6.07
- 1x odchyt sýkory koňadry Hypernova Olympie (Plzeň – Černice)  9.5.07
- 1x odchyt  sovy pálené hala  f. MAWI ( Chlumčany) 10.5.07  
- 2x vrabec domácí ve skladu supermarketu TESCO (Rokycanská tř.) 1.3.07 
- 1x odchyt krahujce obecného ve výrobní  hale Líně (PS) 24.8.07
- 1x odchyt krahujce obecného v tělocvičně Sedlec (PJ) 13.11.07 
- 1x odchyt krahujce obecného ve výrobní hale střešních tašek (Blížejov) 24.7.07 

Rozšíření a údržba chovatelského a léčebného zázemí 

 Nákup pozemku  k rozšíření léčebného areálu
Největší a zároveň nejklíčovější investicí v roce 2007 byl nákup nového pozemku pro 
rozšíření léčebného areálu Záchranné stanice živočichů v Plzni Doubravce. Přes cestu 
sousedící pozemek se zahradním domkem, potokem a příslušenstvím o celkové ploše 
560 m2 byl zakoupen od soukromého vlastníka a bude  sloužit hlavně k umístění velké 
voliéry pro vodní ptáky. Získání tohoto pozemku do majetku spolku je zárukou dalšího 
rozvoje  organizace  a  vzniku  nového  léčebného  zázemí.  Do  budoucna  se  počítá  s 
využitím stávajících objektů  a jejich úpravou i  pro léčbu a dočasný chov vybraných 
skupin zvířat exotických či domácích, evidovaných podle Občanského zákoníku jako 
věci nalezené. K získání nového pozemku přispěla i široká veřejnost, která při veřejném 
hlasování v rámci projektu Občanské Volby Plzeňského Prazdroje 2007 podpořila náš 
projekt a tím pomohla  zajistit klíčové finanční prostředky. 
Nákup pozemku realizován díky finanční podpoře Plzeňského Prazdroje.
   
Mezi  další  realizované  akce,  zaměřené zejména na údržbu a rozvoj  léčebného 
zařízení, patří například: 

 Výměna stropního pletiva u malých voliér
Výměna ochranného pletiva na střeše malých voliér pro drobné ptáky. 
Nátěr kovové konstrukce, úprava dělících příček, drobné úpravy interiérů. 
Realizováno z finanční podpory MMP OŽP.

 Dokončení posedu pro výra
Dokončení sokolnického posedu pro výra velkého. Osázení vegetačních tvárnic, zakrytí 
posedu, sokolnický pojezd a přístupové schody. 
Realizováno z finanční podpory MMP OŽP.
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 Závěrečné úpravy přípravny a skladu krmení – stropy
Rekonstrukce stropů skladových prostor krmení a přípravny. Montáž OSB desek přes 
nevyhovující prkenný strop, vymalování interiéru. Vyřazení starého mrazícího boxu a 
nákup nového mrazícího zařízení Sgor184 FH 9238 W k uskladnění krmení.  
Realizováno z finanční podpory MMP OŽP.

 Rekonstrukce přístřešku na uskladnění lodí
Celková  rekonstrukce  a  předělání  přístřešku  na  uskladnění  zásahových  kanoí. 
Rozšíření úložných prostor. 
Realizováno z finanční podpory MMP OŽP.

 Nový  interiér venkovní voliéry
Kompletní obnova interiéru, zeleně, podkladů a  dřevěných prvků. 
Nové krycí zastřešení voliéry, vnitřní dlažba a celková rekonstrukce interiéru. 
Nátěry dřevěných i kovových částí atd. 
Realizováno z finanční podpory MMP OŽP.

 Rekonstrukce voliéry – odloučené pracoviště pro Domažlicko (K. Forst)
Celková rekonstrukce léčebného zařízení (voliéry), výměna dřevěných částí, zastřešení 
+ nátěry.  
Realizováno z finanční podpory od Městského úřadu Domažlice.

 Voliéra – odloučené stanoviště V. Kural - Losiná 
Nová  celodřevěná  voliéra  pro  chov  a  odchov  menších  druhů  sov,  na  soukromém 
pozemku V. Kurala st. Momentálně ve voliéře chová pár sýčků obecných. 
Realizováno z finanční podpory MMP OŽP.

Posílení a údržba technického vybavení
 Nové ornitologické odchytové sítě
Nákup  celkem  15  nových  ornitologických  odchytových  sítí  na  všechny druhy  volně 
žijícího ptactva. Jedná se o další doplnění a obnovu nezbytně nutného odchytového 
vybavení. 
Zakoupeno z daru od Nadace ČEZ a MO Plzeň 3.

 Odchytová síť na srnčí zvěř 
Speciální silná, na zakázku vyrobená 15m dlouhá 2,5m vysoká nárazová síť k odchytu 
spárkaté  zvěře,  kopytníků  a  větších  savců,  používána  zejména  při  záchranných 
transferech a přesunech divokých zvířat.
Zakoupeno z daru od MO Plzeň 3.

 Vodní vysokotlaký čistič Karcher
Velice  výkonný tlakový čistič  z řady výrobků ke  každodennímu užívání  bude sloužit 
k úklidu a desinfekci voliér na ZSŽ. K tlakovému čističi pořízena delší hadice, filtr na 
čištění vody a víceúčelová stříkací pistole.
Hrazeno z provozních nákladů DES OP a podpory MMP – OŽP.

 Narkotizační puška + doplňky
Nákup narkotizační zbraně  Dist- Inject model 50 včetně základního příslušenství  a 
dalších praktických doplňků.  Špičkový výrobek určený především k imobilizaci  všech 
druhů zvířat. Pro nás důležitá pomůcka zejména při záchranných transferech spárkaté, 
černé zvěře či nebezpečných šelem a odchytech zvířat uniklých ze zájmových chovů. 
Hrazeno z provozních nákladů DES OP  a podpory NSS (MŽP ČR).
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 Účelové dovybavení zásahového vozidla – dar Nadace ČEZ
Značné  posílení  a  pravidelná  obnova  vybavení  zásahového  vozidla  z prostředků 
poskytnutých  Nadací  ČEZ. Nákup  zejména  horolezeckého  jistícího  vybavení, 
odchytových sítí, keserů, brodivých holin, neoprenových kompletů a dalších ochranných 
či odchytových pomůcek. Realizováno postupně v průběhu celého roku 2007 a celkové 
výši  Kč  65.000,-.  Součástí  dovybavení  vozidla  bylo  i  pořízení  předních  přídavných 
halogenových světel,  univerzálního střešního nosiče k přepravě žebříků i  kanoí, 
hasícího přístroje a vnitřního mapového navigačního systému.  
Vše hrazeno z daru Nadace ČEZ.

 Servis a údržba zásahového vozu, pojištění, parkování
Pravidelné  servisní  kontroly  zásahového  vozu  Nissan.  Výměna  a  doplňování 
provozních kapalin, nový střešní nosič, dovybavení zadního úložného prostoru, údržba 
vnitřního  interiéru  a  péče  o  další  technické  příslušenství  (naviják,  karoserie  atd.). 
Koncem roku výměna předních pneumatik. Úhrada a předplacení ročního zákonného 
i nehodového pojištění. V zimních měsících pronájem parkovacího místa v soukromých 
podzemních garážích (Částkova ul.).  
Hrazeno z provozních nákladů DES OP a daru Nadace ČEZ.

 Servis a údržba PC techniky – nový počítač
Nákup dalšího notebooku (TravelMate4272 WLMi) a nového centrálního kompletu PC. 
Postupně  rozšiřování  pamětí  u  starších  stávajících  systémů  a  jejich  modernizace. 
Veškerá  doposud  nakoupená  počítačová  technika  je  dále  využívána  a  postupně 
převáděna  na  jednotlivé  členy  DES  OP,  kteří  se  spolupodílejí  na  zajišťování 
administrativního  chodu  organizace.   Dále  pořízení  další  záložní  paměti  (externí 
paměťový disk) k archivaci dokumentů, fotomateriálů a jednotlivých výstupů. 
Hrazeno z provozních nákladů DES OP  a vlastních zdrojů.

 GPS a navigace
Pořízení speciálního navigačního zařízení k vyhledávání a monitorování hnízd, hnízdišť 
či  lokalit  jednotlivých  zásahů.  Ruční  GPS  Juno  Terra  Sync  Standard  s mapovými 
podklady a příslušenstvím.  
Hrazeno z provozních nákladů DES OP a  podpory MMP – OŽP.

 Nový digitální fotoaparát a mobilní telefony 
Pořízení  nového  digitálního  fotoaparátu  FUJI  S 9600,  potřebného  zejména 
k dokumentaci jednotlivých akcí, zásahů a monitoringu sledovaných druhů živočichů.
Určitá  obměna  (modernizace)  byla  realizována  i  u  aparátů  služebních  mobilních 
telefonů. Celkem zakoupeny a používány 2 nové telefonní aparáty značky NOKIA. 
Hrazeno z provozních nákladů DES OP  a podpory MMP – OŽP. 

 Další technické vybavení a ochranné pomůcky
Pravidelná  údržba  a  obnova  technického  vybavení  dle  potřeby  a  aktuální  situace. 
Průběžně staré nářadí a pomůcky odepisovány a nahrazovány novými. Konkrétně se 
jednalo  o  nákup  nových  brodivých  holin,  odchytových  tyčí,  sítí,  prvků  a  pomůcek. 
Ochranné  pomůcky,  obleky  a  prostředky  pro  manipulaci  s uhynulými  zvířaty  (ptačí 
chřipka). Nové transportní přepravky, lezecké a jistící vybavení, včetně halogenových 
svítilen, dalekohled 7x50 RANGER atd.
Zakoupeno z rozpočtu DES OP, kapitola Obnova technického a zásahového vybavení a podpory 
MMP – OŽP, Plzeňského kraje i NSS (MŽP ČR).
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DRUHOVÁ OCHRANA VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ŽIVOČICHŮ
Mokřad Líně – oprava odtokového potrubí (PS)
Mimořádná akce a práce na odstranění  havarijního stavu,  způsobeného neznámým 
pachatelem na mokřadu v Líních. 24. a 25.3.2007 vybagrování, vyčištění a obnovení 
funkčnosti odtokového potrubí přepadu. Práce na zabezpečení stálé vodní hladiny.
Výhledově  je  nutno  zrealizovat  kompletní  rekonstrukci  přepadu  a  zpevnění  hráze 
mokřadu.  Současný stav je krajně nevyhovující a spíše provizorního charakteru. 
Realizováno za přímé podpory Plzeňského krajského úřadu - Oddělení ochrany přírody.

Akce čolek obecný – odvodňovací rigol kolejiště ČD (PM)
Spolupráce  a  asistence  při  řešení  nápravných  opaření  škodlivého  zásahu  do 
přirozeného  vývoje  zákonem  chráněného  živočicha.  Zastavení  akce,  realizovaných 
stavebních úprav a poškozování cenného biotopu. Dále monitoring výskytu živočichů a 
průběžné  pořizování  dokladové  fotodokumentace.  Kuriózní  a  jediné  nám  doposud 
známé stanoviště nejpočetnější populace čolka obecného na území města Plzně. Cca 
500m  dlouhý,  zarostlý  odvodňovací  železniční  kanál  u  Českobudějovické  trati 
vlakového  koridoru  v Plzni  na  Slovanech.  Stovky  čolků  obecných  zjištěny  v době 
rozmnožování při  čištění  příkopu a přípravách na jeho zavezení.  Akce pozastavena 
(odložena) a ČD zrealizovali náhradní opatření v podobě vybudování nových tůní. 
Je hodno  pochválit  kladný  přístup  a  ochotu  Českých drah,  včetně  jejich  zaměstnance,  který 
danou skutečnost bez strachu o své místo  oznámil a začal jako první  řešit.

Ukončení činnosti (zánik) Analytických laboratoří v Plzni 
K 31.12.2007 oficiálně ukončilo svou činnost pro náš spolek klíčové odborné veterinární 
pracoviště  Analytických  laboratoří  Plzeň.  Toto  pracoviště  jako  jediné  v kraji 
zastřešovalo a realizovalo desítky odborných veterinárních projektů,  zaměřených na 
praktickou  ochranu  přírody,  včetně  pitev  uhynulých  divokých  zvířat.  Tato  událost 
ohrozila  naší  dlouholetou  spolupráci  s MVDr.  Františkem  Čadou,  MVDr.  Otou 
Humlem a  MVDr.  Lenkou  Šeflovou na  jednotlivých  projektech.  Naštěstí  většinu 
zkušených odborníků i projektů převzala nově Veterinární klinika Vedilab spol. s r.o. 
a tak věříme, že i nadále budeme moci pokračovat v započatých výzkumech typu ptačí 
malárie, tuberkulosa, chřipka a další. 
Veterinární klinika Vedilab spol. s r.o. a její stávající tým veterinárních lékařů patří ke klíčovým 
partnerům našeho spolku.

Ptačí chřipka (PM)
Panika z celosvětově obávané „ptačí chřipky“ zasáhla i naše území a nevyhnula se ani 
Plzeňskému kraji.  Spolu s Inspektorátem krajské veterinární správy jsme řešili několik 
samostatných případů, většinou náhodně uhynulého volně žijícího ptactva. 
Na  tuto  naší  nadstandardní  aktivitu  navazovalo  pořízení  speciálních  ochranných 
pomůcek a hlavně získání patřičného povolení k manipulaci s potencionálně infekčním 
kadaverem.

Za účelem zklidnění situace a zvýšení informovanosti  obyvatelstva jsme provedli  ve 
spolupráci  s MVDr.  Otou  Humlem  z  Analytických  laboratoří  Plzeň  s.r.o. odběr 
směsného  vzorku  trusu  (od  30  ex.)  vodních  ptáků,  zimujících  na  řece  Berounce. 
Vyšetření tohoto vzorku přítomnost ptačí chřipky na Plzeňsku nepotvrdilo a pomohlo 
značně zklidnit mediálně rozvířenou situaci. 
Orientační  test  na  prokázání  ptačí  chřipky  navrhl  a  zpracoval  MVDr.  Ota  Huml,  Analytické 
laboratoře Plzeň a.s., dnes Vedilab spol. s r.o.
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Kamerový systém - střežení hnízd  (Nadace DUHOVÁ ENERGIE)  
Díky podpoře  Západočeské  energetiky a  finančnímu  daru  Kč 200.000,-  od  Nadace 
DUHOVÁ  ENERGIE  zakoupila  naše  organizace  již  v roce  2004  velmi  kvalitní 
bezpečnostní  a  střežící  kamerový  systém  k ochraně  hnízdišť  zvláště  chráněných 
živočichů,  odhalování  nelegální  činnosti,  ke kontrole  adoptovaných mláďat  a  dalším 
vědecky zaměřeným projektům.  Toto  zařízení  monitoruje  dění  na  hnízdišti  a  střeží 
inkriminované lokality. Díky tomuto kamerovému systému v roce 2007 byla úspěšnost 
hnízdění například u výrů velkých značně vyšší. 

Kroužkování volně žijících druhů ptactva 
Již několik let realizovaný projekt, zaměřený na vybrané druhy volně žijícího ptactva 
(dravci,  sovy,  brodiví,  labutě,  rorýsi  atd.)  ve  spolupráci  s kroužkovateli  Národního 
muzea Praha (M. Paisker, M. Klaudová, P. Blažková, Dr. S. Beneda, K. Lang, V. Kovář, 
K. Machač, Ing. V. Říš a další). 
Na tento  projekt  navazuje odběr  krevních vzorků za účelem vyšetření  odchycených 
ptáků na malárii, který garantuje MVDr. František Čada. 
V roce 2007  bylo  okroužkováno a odečteno  přes  1.000 jedinců,  z toho  odebráno a 
vyšetřeno cca 40 krevních vzorků.  Mezi nejzajímavější akce patřilo:

- kroužkovací kurz a čtyřdenní terénní cvičení na Třeboňsku
- spoluúčast na kroužkovací akci kormoránů velkých Třeboňsko (Jižní Čechy)
- technická  a personální  podpora  kolegům z N.O.S.  při  kroužkování  labutí  velkých na 

Horažďovicku a Strakonicku
- kroužkování volavek popelavých na Tachovsku pomocí plošiny
- monitoring několika hnízd čápa černého  (PS, TC) 
- několik zpětných hlášení ze zahraničí i ČR 
- každoroční kroužkování mláďat rorýse obecného v kolonii - bytovky Dobřany (PJ)
- pravidelné kroužkování  mláďat  čápa  bílého,  výrů velkých,  motáků  pochopů,  krkavců 

velkých, jestřábů lesních a labutí velkých na Plzeňsku
Podrobnosti viz  příloha - Projekt MALÁRIE - seznam ptactva odchyceného v r. 2007.

Budky – polesí Zábělá a údolí řeky Berounky 
Podpora hnízdních možností drobného ptactva v městských lesích. Pravidelná údržba, 
kontrola a čištění cca  250 budek pro drobné ptactvo, instalovaných v polesí Zábělá 
(PM), Háj (PS) a v Přírodním parku Horní Berounka. Významný projekt pro druhovou 
ochranu, zaměřený zejména na sledování hnízdění drobného ptactva. 
Projekt podpořený statutárním městem Plzeň (Nadačním fondem „Zelený poklad“),  realizovaný 
skupinou M. Paisker, P. Blažková, M. Klaudová a Dr. S. Beneda.

Budky pro dravce a sovy – pravidelná kontrola
Celková inventarizace, rekonstrukce a nezbytně nutná úprava většiny našich budek pro 
poštolky a puštíky byla provedena ještě počátkem roku 2007. 
Neobsazené a špatně přístupné budky byly převěšeny. 

Vyvěšení nových budek i pro jiné druhy ptactva:
-   7.4.07 instalace dvou hnízdních budek pro hoholy severní na lokalitě Bor u Tachova, 
rybník Dlouhá hráz (TC)
- 8.12.07 instalace dvou budek pro sýce rousné na lokalitě Petra Voráčka Chrančovice 
(PS)
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Krmítka – přikrmování ptactva v parcích 
Sedmým rokem fungující  zimní projekt,  realizovaný týmem rodiny Kuralů.  Celkem 9 
obřích  stojanových  krmítek  je  vždy před  zimou  rozvezeno  do  větších  příměstských 
parků. Projekt, který si získal velkou oblibu u veřejnosti, zejména seniorů, má již svou 
tradici.  V roce  2007  bylo  v důsledku  příznivějších  klimatických  podmínek  zkrmeno 
celkem pouze 500 kg slunečnice. 
Projekt  podpořený  statutárním  městem Plzeň  (Nadačním  fondem  „Zelený  poklad“).  Děkujeme 
všem, kdo nám při realizaci tohoto projektu pomáhají, starají se o naše krmítka a pravidelně do  
nich přinášejí krmení.   

Zásyp pro vodní ptactvo – zimoviště na řece Berounce, Plzeň 
Přikrmování vodního ptactva obilnou směsí (zadina ječmene, pšenice) na zimovišti u 
kostela svatého Jiří. Kontrolní odečty ornitologických kroužků, odchyty a kroužkování, 
kontrola  zdravotního  stavu  zimujícího  ptactva  (labutí,  kachen),  pravidelné  vyšetření 
vzorku trusu, sčítání a monitoring mají zejména v dnešní době, v návaznosti na obavy 
z ptačí chřipky,  své opodstatnění.  Dále úprava a čištění břehu, údržba informačních 
tabulí na lávce pro pěší. Celkem zkrmeno přes 1.500 kg obilné směsi.

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

Spoluúčast na prokázání hnízdění orla mořského (TC)
3.6.2007  potvrzení  a  fotodokumentace  původně  předpokládaného  hnízdění  orla 
mořského  na  lokalitě  Tachovsko.  Utajovaná  akce  kolegů  z Tachovska,  potvrzena 
přítomnost tří mláďat na hnízdě, kontrola ze sousedního stromu.

Rekonstrukce, úpravy, údržba hnízd a hnízdišť čápa bílého v     r. 2007  
Provádí se v rámci každoročního servisu pro obce, krajské úřady, orgány ochrany přírody 
a vlastníky objektů za finanční podpory příslušných krajských úřadů a obcí. 

Nový Dvůr - Bor u Tachova (TC) – komín bývalé cihelny
Celková rekonstrukce provizorní dřevěné hnízdní podložky a její výměna za kovovou, 
pozinkovanou konstrukci. 
-      8.2.07  zaměření, výroba, svaření hnízdní položky a její povrchová úprava
-    24.2.07  napletení hnízdního základu a osazení podložky na 64 m vysoký komín

Dlouhý Újezd (TC) – sušák požárních hadic (příhradníkový stožár)
Zpřístupnění hnízda, osazení přístupové lávky.
-   28.3.07 výroba a instalace kovové přístupové lávky na sušáku požárních hadic
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Dolní Lukavice (PJ) - bývalý areál ZD
Původně mimořádně iniciovaná akce měla pomoci odstranění havarijního stavu komína 
a  zabezpečení  hnízdiště  před  příletem  čápů  ze  zimoviště  (jaro  2007).  Plánovaný, 
finančně i technicky velice náročný záměr však nebyl realizován, neboť právní zástupce 
majitele objektu nebyl ochoten se do projetu operativně zapojit a garantovat finanční 
spoluúčast rekonstrukce komínu památkově chráněného objektu.  

Nalžovské Hory (KT) – komín v areálu zámeckého zahradnictví
Snížení  vysokého  a  přetíženého  hnízda.  22.10.07  stržení  starého  hnízda,  výroba a 
instalace nového hnízdního roštu s imitací rozestavěného hnízda. Úklid střechy.
Úklid a likvidaci hnízdního materiálu realizoval správce zámeckého parku pan Bouzek.
 
Švihov  (KT) – UHP na komíně areálu základní a mateřské školy
13.9.07 snížení hnízda na třetinu,  úklid střechy,  čištění okapů a likvidace hnízdního 
materiálu. Demontáž uhnilé přístupové lávky.

Blešiny II.  (KT) – UHP na samostatném betonovém sloupu
13.9.07 snížení (odlehčení) hnízda na třetinu, úklid a likvidace hnízdního materiálu

Točník I. (KT) – hnízdo na  sušáku požárních hadic
13.9.07 a 29.10.07 celková rekonstrukce nevyhovující hnízdní podložky.
- stržení hnízda starého, včetně loukoťového kola
- výroba a instalace kovové přístupové lávky
- svaření nové (kovové, pozinkované) hnízdní podložky
- osazení hnízdní podložky a přístupové lávky
- osazení imitace rozestavěného hnízda

Točník II. (KT) – náznaky pokusu o hnízdění na dřevěném telegrafním sloupu
13.9.07 odstranění rozestavěného hnízda – nevyhovující lokalita.

Dobřany I. (PJ) - Pekárna 
9.10.07  -  pravidelný úklid  střechy,  čištění  okapů a  likvidace napadaného  hnízdního 
materiálu.

Merklín  (PJ)
9.10.07 - drobná úprava hnízda, úklid střechy, čištění okapů a likvidace napadaného 
hnízdního materiálu.

Teplá u Karlových Varů  (KV) – komín u bývalého pivovaru 
21.10.07 - úklid střechy, čištění okapů a likvidace napadaného hnízdního materiálu.

Bochov  (KV) – komín bytovky
21.10.07 - úklid střechy, čištění okapů a likvidace napadaného hnízdního materiálu.

Nová hnízdní podložka pro čápa černého – Krasíkov TC
Instalaci  naší  první  umělé  hnízdní  podložky  pro  čápa  černého  jsme  realizovali 
z podnětu  Plzeňského  krajského  úřadu  na  lokalitě  pod  Krasíkovem  v údolí  potoka 
Hadovky. Speciálně vyrobená kovová hnízdní podložka byla nainstalována (16.10.07) 
s imitací  rozestavěného  hnízda  na  sousední  strom,  těsně  vedle  původně  čápi 
postaveného  a  obsazeného  hnízda.  To  bylo  bohužel  na  suchém  (kůrovcem 
napadeném) smrku, který byl po vyhnízdění čápů poražen. 
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Úklidy kostelních věží a letních kolonií netopýrů velkých
Nový projekt  realizovaný ve spolupráci  s Plzeňským krajským úřadem a financovaný MŽP ČR 
v zastoupení AOPK středisko Plzeň. 

Celkem čtyři  mimořádné akce mimo rámec naší hlavní činnosti,  realizované týmem: 
Jindřich Rykovský, Jana Saghianová, Hana Robejšková, Kateřina Tvrdíková, Martina 
Hartmanová, Alena Jírová, Jiří Volf , Karel Makoň a další.
 
Dolany u Klatov (KT) 
11.9.07 celodenní akce, úklid nánosů trusu, čištění trámů krovu kostelní věže, pytlování 
odpadu a jeho likvidace. Kontrola zabezpečení proti nežádoucímu vnikání a hnízdění 
holubů.

Předslav (KT) 
25.10.07  celodenní  akce,  úklid  nánosů  trusu,  čištění  trámů  krovu  kostelní  věže, 
pytlování odpadu a jeho likvidace. Instalace krycí geotextilie  a přístupových žebříků. 
Kontrola zabezpečení proti nežádoucímu vnikání a hnízdění holubů.

Radnice (RO) 
27.10.07 celodenní akce, úklid nánosů trusu a opadané omítky,  čištění trámů krovu 
kostelní věže, jednotlivých mezipater, pytlování odpadu a jeho likvidace. 
Kontrola  zabezpečení  proti  nežádoucímu  vnikání  a  hnízdění  holubů,  zabezpečení 
střešních vikýřů.

Kbel (KT) 
26.10.07 nově zjištěná lokalita, zařazená mimo projekt a plánované investice.
Celodenní  akce,  úklid  nánosů  trusu,  čištění  trámů  krovu  kostelní  věže,  pytlování 
odpadu a jeho likvidace. Kontrola zabezpečení proti nežádoucímu vnikání a hnízdění 
holubů.

EKOLOGICKÁ VÝCHOVA, OSVĚTA, PROPAGACE 

Výukové karty  „Zvířátka kolem nás“
Speciální výukové karty, určené zejména pro žáky mateřských a I. stupně základních 
škol. Čtyřicet nádherných ilustrací Zdeňka Doležala, doplněných říkačkami od Miloše 
Paiskera s doprovodnými texty  Roberta Trnky v grafickém provedení Marka Koňaříka. 
Vše  tištěno  na  kvalitním  pohlednicovém  papíru  formátu  A3  a  ve  speciálních 
chlopňových deskách. Za finanční podpory Nadačního fondu Zelený poklad vydáno 
v celkovém  nákladu  500  kusů,  z čehož  300  kusů  bezplatně  rozdáno  zejména 
Plzeňským mateřským a základním školám, zájmovým kroužkům, skautským oddílům, 
knihovnám a dalším vzdělávacím institucím. Zbývající část nákladu cca 150 kusů byla 
rozprodána  za  dotovanou  cenu  Kč  300,-  a  distribuována  do  celé  ČR.  Projekt  byl 
dotovaný z rozpočtu DES OP a pro velký zájem zvažujeme oslovení potencionálních 
sponzorů a jeho dotisk. 
Zvláštní  poděkování  patří  generálnímu  partnerovi  projektu  Nadačnímu  fondu  Zelený  poklad 
a samozřejmě realizátorům a autorskému týmu projektu ve složení Miloš Paisker, Robert Trnka,  
Zdeněk Doležal, Marek Koňařík, Jana Saghianová, Hana Robejšková, Karel Makoň a Tiskárna Bílý  
slon – Pavel Svoboda.
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Nové www stránky - internet
Koncem roku 2007 převzal po kolegovi Petru Jakubíkovi, servisním technikovi našeho 
počítačového vybavení a zakladateli nových spolkových internetových stránek, štafetu 
Petr Voráček mladší. Ten rozvinul původní návrh, zavedl nové odkazy a začal pracovat 
na obsahové i grafické stránce projektu. Díky němu vznikají aktuální a kvalitní výstupy, 
které  můžete  sledovat  na  naší  nové  přístupové  adrese  www.desop.cz.  Na  našich 
stránkách  najdete  například  jak  všechny  vydané  tiskové  zprávy,  tak  kalendář 
plánovaných akcí, kontaktní spojení, archiv, fotografie, historii i odkazy na další kolegy.
Zvláštní poděkování patří jak současnému tvůrci našich internetových stránek, Petru Voráčkovi 
ml., tak kolegům Petru Jakubíkovi, Vladimíru Novému a Lukášovi Holému, kteří na www stránkách 
spolupracují či spolupracovali. 

Tiskové zprávy – efektivnější komunikace s médii
Nově zavedenou komunikaci s médii a příznivci DES OP rozběhla zhruba od května 
roku  2007  nová  adeptka  na  členství  Jana  Saghianová.  Ta  je  autorkou  většiny 
tiskových zpráv a spoluautorkou některých textů na nových internetových stránkách. 
Hlavně díky ní začala mnohem lépe fungovat komunikace s médii a byla zefektivněna 
naše  ekologicko-informační  činnost.  Jednotlivé  tiskové  zprávy  najdete  na 
www.desop.cz.
   
Zvířátkové  Maxi PEXESO
V roce  2007  nově  vznikající  projekt  iniciovaný  grafikem  Markem  Koňaříkem.  Cílem 
projektu je vydat  pexeso z obrázků a ilustrací Zdeňka Doležala o minimálním počtu 50 
kartiček, přesněji řečeno stejného počtu zástupců volně žijících živočichů. Pexeso se 
graficky zpracovává a vše již záleží pouze na získání finančních prostředků na jeho 
vydání a tisk. Předpokládaný termín realizace je rok 2008.
 
Ptačí den v ZOO 
Tradiční  akce  u  příležitosti  Mezinárodního  dne  ptactva  pořádána  Zoologickou  a 
botanickou zahradou města Plzně v areálu ZOO na statku Lüftnerka. Den ptactva 
proběhl  31.3.2007  a  kromě  soutěží  u  našeho  stanoviště  jsme  realizovali  i  ukázku 
odchytu  a  kroužkování  volně  žijícího  ptactva.  Nechyběla  ani  oblíbená  ornitologická 
křížovka či poznávací soutěž ptačích stop, vajec a lebek. 
Realizováno bezplatně v rámci spolupráce se ZOO a BZ města Plzně.

Prezentace činnosti DES OP a ZSŽ na Veterinářském plese v Plzni
Jednorázová,  jednodenní  akce,  zaměřená  na  osvětu  a  propagaci  naší  činnosti. 
Realizováno za pomoci informačních tabulí z iniciativy organizátorů plesu v prostorách 
restaurace Na Spilce v Plzeňském Prazdroji.

Ukázky sokolnických dravců pro ZŠ a MŠ
Návštěvy mateřských, základních a středních škol, veřejných komerčních i zájmových 
akcí se živými zvířaty si  našly své příznivce.  V průběhu roku 2007 bylo  realizováno 
několik  desítek  těchto  aktivit,  na  kterých  jsou  účastníci  seznamováni  s jednotlivými 
živočichy, jejich biologií, ochranou přírody a chodem organizace. Poměrně úzký kontakt 
mezi  přednášejícím,  zvířaty  a  účastníky  těchto  akcí   je  kladně  hodnocen  zejména 
dětmi. K tomuto účelu byl naší organizací pořízen mladý, sokolnicky vedený výr velký, 
z legálního  umělého  odchovu.  Sameček  zvaný  Kuba  je  nezaměnitelně  označen,  je 
majetkem DES OP a slouží výhradně k ekologické výchově a osvětě. 
Výra odchoval a DES OP bezplatně věnoval chovatel sov pan Vlastimil Jindřich z Přestavlk.
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Projekt ekologické výchovy a vzdělání  „Káča našla ptáče“
Projekt  ekologické  výchovy,  zaměřený  zejména  na  žáky  mateřských,  základních  a 
středních škol. Dle věkových skupin se skládá z jednotlivých výukových a vzdělávacích 
programů. Zatímco v mateřské škole zpíváme tématicky zaměřené písničky Jaroslava 
Uhlíře  a  Zdeňka  Svěráka, doprovázené  obrázkovou  částí  jednotlivých  dějů,  na 
základních a středních školách je žákům promítán 40 minutový dokument o činnosti 
Záchranné stanice živočichů V Plzni a dokument  „Jak se jim s námi žije?“. 
Všechny  tyto  projekty  jsou  prezentovány  na  přenosné  promítací  plátno  za  pomoci 
vysoce kvalitního dataprojektoru, notebooku a zvukové aparatury. Technické vybavení, 
hrazené z finančního daru města Plzně, slouží i při jiných přednáškových a ekologicky 
vzdělávacích  programech,  například  na  skautských  či  pionýrských  táborech, 
v domovech důchodců, knihovnách a podobně.
Generálním partnerem tohoto  projektu  je  město Plzeň  a  jeho Fond životního  prostředí   RMP 
(2005).

Vítání ptačího zpěvu –  19. května 2007 
Ptačí festival, dny otevřených dveří -  6. října 2007 
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. 

Školy, školky, exkurze, přednášky
Exkurze  pro  děti  na  Záchranné  stanici  živočichů,  návštěvy  ve  školách,  osvěta, 
přednášky.  Desítky  tématicky  zaměřených  přednáškových,  vzdělávacích  a 
propagačních  akcí.  12.6.07  zajímavá  samostatná  akce  „Exkurze  žáků  ZŠ  Líně“  na 
rezervaci Nový Rybník Líně, spojená s ukázkou odchytu a kroužkování volně žijícího 
ptactva.

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

Příspěvky a články do časopisu Planeta zvířat a Vítaný host
Celkem  12  příspěvků  v průběhu  roku  2007  do  celorepublikově  známého  časopisu 
Planeta  zvířat.  Nově  pak  i  prezentace  o  činnosti  organizace  ve  velice  prestižním 
časopisu  krajského  významu  Vítaný  host.  V obou  případech  diskuse  na  jednotlivá 
témata,  osvěta   a  vzdělávání  veřejnosti.  Dotazy,  ohlasy a  korespondence  svědčí  o 
sledovanosti a  zájmu čtenářů. 
Zvláštní poděkování za možnost prezentace DES OP a ochrany přírody patří šéfredaktorce Planety  
Zvířat paní Martině Trávníčkové a šéfredaktorce časopisu Vítaný host paní Haně Voděrové.   
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Jednotný vizuální styl ZSŽ
Pod tímto složitým názvem si lze představit celkovou obměnu a změnu všech našich 
informačních  tabulí  a  ploch  v areálu  Záchranné  stanice  živočichů  v Plzni.  Cílem 
projektu  je  vytvořit  vkusný  informační  systém  jednoho  grafického  stylu  tak,  aby 
návštěvníci areálu měli možnost se seznámit s činností spolku, provozováním stanice, 
jednotlivými okruhy ochrany přírody, kontaktním spojením, našimi partnery a sponzory. 
Vše se připravuje ve spolupráci s grafikem Markem Koňaříkem na sezonu roku 2008.  

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ, ČLENSKÁ ZÁKLADNA

Členská základna 
Chod organizace zabezpečuje jeden zaměstnanec na plný úvazek a početná skupina 
dobrovolníků. V roce 2007 to bylo celkem 22 řádných členů a celkem šest vážných 
adeptů  ve  zkušební  době,  kteří  se  o  členství  ucházeli.  Na prosincovém pracovním 
jednání pak bylo všech šest nových zájemců o členství přijato a od 1.1.2008 se z nich 
stávají řádní členové DES OP. Přijati byli:  Jana Saghianová, Petr Voráček ml., Jiří 
Linhart,  Pavla  Linhartová,  Karel  Machač  a  Radek  Zeman.  Dále  byl  předsedou 
spolku dán návrh na rozšíření řad členů čestných, a to ze stávajících čtyř na pět. Nové 
čestné  členství  bylo  in  memoriam  uděleno  Zdeňku  Doležalovi za  jeho  dlouholetý 
přínos a práci  pro DES OP. Organizace má dále velké množství externích kolegů i 
příznivců spolku, kteří s naší organizací dlouhodobě spolupracují a členy nejsou. 
Věkové složení  členské základny  se pohybuje v  rozmezí od 14 až do 76 let.

Poslední rozloučení s ………
Poděkování,  úcta  a  naše  poslední  rozloučení  patří  dvěma  významným  velikánům 
Plzeňského kraje, občanům města Plzně, vyhlášeným odborníkům, vynikajícím lidem  a 
dlouholetým příznivcům ochrany přírody.
První  vzpomínka  patří  jednoznačně  kolegovi  Zdeňku  Doležalovi,  vynikajícímu 
výtvarníkovi,  ilustrátorovi  zvířat,  entomologovi  a  zoologovi.  Ten  naprosto  nečekaně 
zemřel  ve věku  50 let,  v pátek  26.10.2007.  Zdeněk byl  nejen spoluautorem většiny 
našich  vzdělávacích  a  výukových  projektů,  ale  hlavně  jedinečný  člověk  a  ve  svém 
oboru uznávaný odborník. Jeho odchod z našeho světa je pro nás i ochranu přírody 
těžkou ztrátou a za jeho práci mu patří naše obrovské dík a uznání. 

Druhá  vzpomínka  je  věnována  panu  Miroslavu  Vaňouskovi,  zakladateli  Botanické 
zahrady města Plzně,  vášnivému chovateli  zvířat  a opět  váženému občanovi  města 
Plzně. Ten celý svůj život zasvětil nejen botanice a chovu zvířat, ale hlavně výchově 
nové generace, zejména dětí a mladých teraristů. Neznám v Plzeňském kraji nikoho 
z oboru, kdo by neprošel jeho svéráznou „školou“ života a nevzpomínal  na příběhy, 
které s ním zažil. Celoživotní optimista, vždy přímý, čestný chlap za každého režimu a 
do poslední chvíle vitální přírodovědec, pan Miroslav Vaňousek,  zemřel 16.12.2007 ve 
věku 85 let.
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Zaměstnanec  
Organizace zaměstnává (od 1.dubna 2002) jediného pracovníka. Tím je její předseda a 
vedoucí  záchranné  stanice,  který  zajišťuje  odchytovou  službu,  zásobování,  péči  o 
pacienty,  údržbu  i  rozvoj  areálu  a  mnoho  dalších  věcí,  včetně  realizace  projektů 
ekologické výchovy, osvěty, přednášek či informačního servisu. 
Zaměstnanec pobírá měsíční plat cca Kč 11.000,- čisté mzdy a mimo svou pracovní 
dobu funguje jako dobrovolník.

Brigádníci
V průběhu  roku  2007  zaměstnávala  organizace  na  smlouvu  o  dílo  či  dohodu  o 
provedení práce celoročně několik brigádníků (6-8). Jednalo se o prověřené a velice 
spolehlivé členy či spolupracovníky organizace, převážně studenty. 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, rekonstrukcích čapích hnízd, administrativní, dokumentační i vědecké činnosti 
atd. Odměny za odvedenou práci byly hrazeny z vlastních zdrojů a prostředků dotace 
Plzeňského kraje. 

Nově  využila  naše  organizace  i  možnosti  zapojení  odsouzených  k výkonu  veřejně 
prospěšných prací. L.Š. odpracoval v rámci svého trestu ve prospěch naší organizace 
320  hodin  a  výrazně  pomáhal  při  realizaci  jednotlivých  akcí,  stavebních  úpravách 
v areálu ZSŽ a zajišťování běžného chodu léčebného zařízení.    

Odborná způsobilost  
V březnu  2007  absolvoval  předseda  spolku  Karel  Makoň  spolu  s místopředsedkyní 
Hanou Robejškovou odborný ornitologický kurz v Lužnici u Třeboně. Čtyřdenní terénní 
školení bylo zakončeno úspěšným složením odborné závěrečné zkoušky a získáním 
kroužkovací licence.  

V dubnu 2007 nám CHKO Český les prodloužila výjimku ze zákona č. 114/1992 Sb. § 
50  a  základních  podmínek  ochrany  zvláště  chráněných  živočichů,  zařazených  do 
kategorie kriticky a silně ohrožených živočichů. Výjimka platí do 31.12.2009.

Koncem roku 2007 nám pak byla Plzeňským krajským úřadem prodloužena i výjimka 
k manipulaci  se  zvláště  chráněnými  živočichy,  řazenými  do  kategorie  ohrožených 
druhů, která platí do 31.12.2012.

Dále v rámci spolupráce s kolegy z Jihočeského kraje proběhlo jednodenní praktické 
cvičení lezců při kroužkování kormoránů velkých na hnízdní kolonii v přírodní rezervaci 
Třeboňsko. Při této příležitosti byl pak vyškolen a vybaven další lezec a dlouholetý člen 
DES OP Miloš Paisker.

16



FINANCE – STRUČNÁ ROČNÍ BILANCE

Největší a zároveň nejklíčovější investicí v roce 2007 byl nákup nového pozemku  pro 
další  rozšíření  léčebného  areálu  Záchranné  stanice  živočichů  V Plzni  Doubravce. 
Celkem půlmilionová investice do odkupu sousední parcely (zahrady)  byla  částečně 
hrazena (Kč 360.000,-) z účelově vázaného daru od Plzeňského Prazdroje (projektu 
Občanská volba) a zbývající částka (Kč 140.000,-)  pak z vlastních rezerv  DES OP. 

Nemalé  finanční  prostředky  byly  investovány  i  do  nákupu  nového  technického 
vybavení, jeho obnovy a údržby (jmenovitě viz. kapitola Posílení a údržba technického 
vybavení).
 
Celkově  si  v  roce  2007  spolek  díky  stabilním  dotacím,  dlouhodobě  realizovaným 
úsporným opatřením  a bohaté vlastní činnosti vedl ekonomicky velice dobře. 

Mimo jiné do listopadu 2007 nebyla realizována žádná velká investiční akce a všechny 
finanční rezervy byly cíleně investovány až koncem roku  při nákupu nového pozemku a 
do dalšího rozvoje léčebného areálu. 

Zabezpečování nadstandardního servisu pro veřejnost,  náklady na činnost organizace, 
včetně rozšíření a údržby majetku, technického zázemí, léčebného zařízení, zlepšení 
odborného servisu, masivní propagace, nákladů na zaměstnance, brigádníky a další 
projekty přinesly i značné navýšení provozních nákladů. To vše se promítlo do rozpočtu 
organizace, který i přes všechny vysoké investiční akce byl na konci roku 2007 stabilní 
a vyrovnaný. 

Percentuální vyčíslení příjmů a výdajů organizace za rok 2007

Celkové příjmy za rok 2007  ……………….  1.570.547,- Kč

Podpora statutárního města Plzeň                             43 %     
Projekt karty NF ZP                                                      8 %
Dotace od Plzeňský krajského úřadu                         21 %    
Město Domažlice                                                          1 %
Dotace od ÚVR ČSOP „Národní sítě stanic“                2 %     
Z vlastní činnosti a zdrojů                                           15 %                        
Sponzoři a dárci  + Nadace ČEZ                                10 %       

Celkové výdaje za rok 2007 …………………  1.654.265,- Kč

Z celkového rozpočtu bylo čerpáno: na rozvoj a údržbu léčebného areálu, technické 
vybavení  15%, náklady na zaměstnance  13%, brigádníky 3%, servis služebního vozu 
PHM, dopravu a přepravu 16%, krmení, léčiva, pitvy a veterinární péči 5%, energii a tel. 
poplatky  7%, další ostatní  provozní náklady + materiál  16%,  ekologickou výchovu a 
tématicky zaměřené projekty 25%.

V rozpočtu  2007  není  započítán  účelově  vázaný  finanční  dar  Kč  360.000,-  od 
Plzeňského Prazdroje, který byl použit na nákup nového pozemku k rozšíření areálu.

Podrobnosti viz  příloha - Tabulka stavu financí dle jednotlivých kapitol
                                        - Peněžní deník, vyúčtování jednotlivých dotací  a projektů 
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Pojištění organizace a její činnosti
Pojištění majetku i činnosti organizace je i nadále součástí hospodaření se získaným a 
svěřeným majetkem. Proto pojistné na rok 2008 bylo již hrazeno a předplaceno koncem 
roku 2007 v souladu s uzavřenými pojistnými smlouvami. 

ČINNOST STANICE PODPOŘILI A PODPORUJÍ

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

                          Městský obvod Plzeň 3

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

                           PLZEŇSKÝ KRAJ 
                           Zastupitelstvo, Rada  a úřady Plzeňského kraje
                            
                           PLZEŇSKÝ PRAZDROJ                           
                                Projekt OBČANSKÁ VOLBA 2007 

                           NADACE ČEZ 
                           ZÁPADOČESKÁ ENERGETIKA – Plzeň

                           Národní síť stanic při ÚVR ČSOP 

Významní sponzoři:    TH Optik – Robert Trnka, Plzeň – Doubravka
                                           MVDr. Oto  HUML – Analytické laboratoře a.s.,  Plzeň
                                           Knihkupectví MOUDRÁ SOVA – manželé Baslovi
                                           f. VOLKA a syn, Hlinné u Tachova
                                           EKO-INFO s. r. o.  - manželé Černých, Kout na Šumavě
                                           Analytické laboratoře Plzeň a.s.
                                           Veterinární klinika VEDILAB spol. s r.o. 
                                           Roman Jurečko, Plzeň
                                           Veronika SOUČKOVÁ – Praha
                                           Ing. Věra SOUČKOVÁ – Praha
                                           Marek KOŇAŘÍK – grafik (Plzeň)
                                           David ČECH  - prodejna SUPER ZOO (Plzeň)
                                           Město DOMAŽLICE – Referát životního prostředí
                                           MUDr. Eliška ASCHENBRENNEROVÁ - zubní ordinace Plzeň
                                           MUDr. Eva SOUKUPOVÁ - Plzeň
                                           ŽZ MEA MEISINGER s.r.o. Plzeň
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Sponzoři, partneři:     paní Pavla HOUDKOVÁ (Plzeň), pan Miloš BICEK (Plzeň), 
                                    manželé HRABĚTOVI (Plzeň), manželé SLÍVOVI (Blatná), 
                                          MVDr. František ČADA (Plzeň), MVDr. Petr BÖHM a MVDr. 
                                          Martin HOLA (Vedilab), MVDr. Zdeněk Rampich  a další.

ZÁVĚREM

Závěrem bych  rád  poděkoval  všem uvedeným generálním partnerům,   sponzorům,  
kolegům,  spolupracovníkům,  dobrovolným  členům  spolku  a  ostatním 
spolupracovníkům, kteří nás dlouhodobě  či nárazově  podporují. 
  
Díky nim lze dnes  s určitým časovým  odstupem hodnotit  rok 2007  jako poměrně  
úspěšný a přínosný. Zároveň děkuji všem těm, kteří nás podpořili v projektu Občanská 
Volba  Plzeňský Prazdroj  a  svým hlasem přispěli  k získání  finančních  prostředků na 
nákup nového pozemku. 

V Plzni dne  31.3.2008                                                                            Karel Makoň –předseda DES OP
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