
 

 
Odbor životního prost ředí a zemědělství Magistrátu m ěsta Zlína po řádá 

ve spolupráci s Českou spole čností ornitologickou v rámci akce  
Stromové slavnosti 2019  

seminá ř 

Praktická ochrana živo čichů ve městech 
a městských parcích, uplatn ění přírodě blízké pé če 
o dřeviny ve m ěstě 

Kdy:   úterý 19. 11. 2019 od 9:00 do 13:30 hodin 

Kde:  14|15 BAŤŮV INSTITUT, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlín ě - eduka ční 
místnost (14. budova, 5. patro) 

 

 

 

 

 
 

9:00  Saproxylický hmyz a jeho útočiště v městském prostředí - RNDr. Dušan Trávníček (Muzeum 
Jihovýchodní Moravy ve Zlíně). Městské parky, stromy podél řek či aleje kolem cest jsou místem, kde nachází útočiště celá 
řada vzácných druhů hmyzu vázaných na dřevo v různém stádiu odumírání. V přednášce budou představeny některé 
zajímavé druhy saproxylické entomofauny a shrnuty elementární zásady, jak těmto tvorům umožnit jejich další existenci. 
A rovněž nahlédneme do tajemných zákoutí zlínské divočiny, která nabízí vhodné prostředí nejenom bezobratlým živočichům. 

9:45 Projekty a realizace přírodě blízkého managementu ve městě Zlíně - Ing. Michal Girgel (ARVITA P spol. 
s r.o.). Probíhající realizace regenerace územního systému ekologické stability pod Jižními Svahy a připravovaná regenerace 
okolí Malenovického rybníka aneb i ve městě to jde přírodněji. 

10:40 Zásahy na městské zeleni s ohledem na výskyt chráněných druhů živočichů - Mgr. Evžen 
Tošenovský (Česká společnost ornitologická, Česká společnost pro ochranu netopýrů, Centrum popularizace vědy PřF 
Univerzity Palackého v Olomouci). Stručný úvod ke konkrétním skupinám - hmyz, ptáci, netopýři - jak využívají městskou 
zeleň, obecná pravidla plánování zásahu, zoologický průzkum a biologický dozor. 

12:00 Praktická podpora biodiverzity městských parků a zahrad - Mgr. Evžen Tošenovský (Česká společnost 
ornitologická, Česká společnost pro ochranu netopýrů, Centrum popularizace vědy PřF Univerzity Palackého v Olomouci). 
Živá a Bezpečná zahrada (eliminace civilizačních pastí - skla, nádrže, "mazlíčci", dráty a sloupy el. vedení apod. + konkrétní 
opatření, která je možné použít pro aktivní podporu biodiverzity cílových skupin ohrožených druhů živočichů - budky, 
přikrmování, pítka, migrační koridory apod.) 

12:50 Sad Baba ve Zlíně - inventarizace odrůd ovocných dřevin v genofondovém sadu - Mgr. Radim 
Lokoč, Ph.D. (ZO ČSOP Levrekův ostrov). Představení genofondové plochy, odrůdové skladby, průběhu a výsledků 
inventarizace a dalších prací nezbytných k záchraně starých a krajových odrůd ovocných dřevin. 

 

 
Seminář je zdarma, vhodný pro správce zeleně, arboristy, zahradníky, orgány ochrany přírody, ale také pro 
zájemce z široké veřejnosti. Vzhledem k omezené kapacitě je nutno se předem (do 15. 11. 2019) p řihlásit  
na email lenkapechova@zlin.eu. Více info na uvedeném emailu nebo tel. č. 577 630 941. 
 
 
 
 
 


