
       

 

 

 

 

 

 

Česká společnost ornitologická a Česká společnost pro ochranu netopýrů 

ve spolupráci s Odborem životního prostředí MM Brna a KÚ Jihomoravského kraje 
 

si vás dovolují pozvat na seminář  

 

Ochrana synantropních ptáků a netopýrů  

v lidských sídlech 
 

termín: 
 

úterý 20. listopadu 2018 

přednáškový sál Moravského zemského muzea v Brně, 

Zelný trh 8 (v 1. patře Dietrichsteinského paláce)  

 

Program semináře 
 

9:00 – 10:30 Ochrana synantropních ptáků na stavbách – osvědčené postupy a slepé 

uličky, nové technologie a problémy, související pravidla dotačních programů (OPŽP, iROP, 

Nová zelená úsporám), aktuální situace hnízdního výskytu ptáků v Brně 
 

10:45 – 11:30 Stavební úpravy budov s ohledem na výskyt netopýrů – vhodné postupy a 

technická řešení, nejčastější problémy a jejich řešení 
 

11:30 – 12:30 Řešení kolizí ptáků s průhlednými a reflexními plochami – seznámení 

s aktuální situací v ČR, ukázky vhodných řešení a zabezpečení skleněných ploch 

 

12:30 – 13:30 Přestávka, diskuze k dopolednímu bloku 

 

13:30 – 15:30 Ochrana netopýrů a ptáků při ošetřování a kácení dřevin ve městech – způsob 

využívání stromů ptáky a netopýry, správné postupy, termíny zásahů, biologický dozor, možná 

alternativní a kompenzační opatření 

 

15:30 – 16:00 Závěrečná diskuze a ukončení semináře 

 

Přednášejí: Mgr. Evžen Tošenovský (ČSO, ČESON, PřF UP Olomouc), Mgr. Jan Sychra, Ph.D. 

(ČSO, PřF MU Brno), Bc. Kryštof Horák (ČSO, PřF MU Brno), Mgr. Zbyněk Janoška (ČSO) 

 

Seminář se koná v rámci projektu Sídla bezpečná pro ptáky. Je určený zejména pro pracovníky 

úřadů (odbory životního prostředí, městské zeleně, stavební, investiční a majetkové odbory), bytová 

družstva, projektanty, stavební firmy i všechny ostatní zájemce o prezentovanou problematiku. Účast 

na semináři je zdarma. Účastníci obdrží metodické a informační materiály a osvědčení o absolvování 

semináře.  

Přihlášky zasílejte e-mailem nejpozději do 19. listopadu na adresu: tosenovsky@birdlife.cz. 

V přihlášce uvádějte celá jména účastníků (včetně e-mailového a telefonického kontaktu) a název 

organizace. Bližší informace na tel: 777 771 196 (Evžen Tošenovský).  
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