
       
 

 

 

Podpořeno Ministerstvem životního prostředí. 
Nemusí vyjadřovat stanovisko MŽP.                               

 
 

 

 
Česká společnost pro ochranu netopýrů a Česká společnost ornitologická 

ve spolupráci s  muzeem vědy Pevnost poznání Univerzity Palackého v Olomouci 
 

si vás dovolují pozvat na seminář  

 

Ochrana synantropních netopýrů a ptáků  

nejen při stavebních úpravách budov 
 

ve čtvrtek 26. listopadu 2015 
 

od 9:00 do 13:00 hodin 

 
v přednáškovém sále Pevnosti poznání,  

v areálu Korunní pevnůstky, 17. listopadu 7, Olomouc 
 
 

Program semináře 
 
9:00 – 10:00 Stavební úpravy budov s ohledem na výskyt netopýrů – vhodné postupy a 
technická řešení, nejčastější problémy a jejich řešení, aktuality z dotačních programů  
(RNDr. Petra Schnitzerová, Ph.D., Česká společnost pro ochranu netopýrů)  
 

10:00 – 11:00 Ochrana synantropních ptáků na stavbách – osvědčené postupy a slepé 
uličky, nové technologie a problémy (Mgr. Evžen Tošenovský, Česká společnost 
ornitologická a PřF UP Olomouc) 
 

11:15 -12:15 Ochrana netopýrů při ošetřování a kácení stromů – způsob využívání stromů 
netopýry, vhodné postupy při kácení stromů, alternativní řešení (Mgr. Eva Cepáková, Ph.D., 
Česká společnost pro ochranu netopýrů) 
 

12:15 – 12:45 Řešení kolizí ptáků s průhlednými a reflexními stěnami – seznámení 
s aktuální situací v ČR, ukázky vhodných řešení (Mgr. Evžen Tošenovský, Česká společnost 
ornitologická a PřF UP Olomouc) 
 
12:45 – 13:00 Závěrečná diskuse a ukončení semináře 
 

Seminář je určený zejména pro pracovníky úřadů (odbory životního prostředí, stavební 
odbory a úřady), bytová družstva, projektanty, stavební firmy a všechny ostatní zájemce o 
prezentovanou problematiku. Účast na semináři je zdarma. Účastníci obdrží metodické a 
informační materiály.  
 
 



       
 

 

 

Podpořeno Ministerstvem životního prostředí. 
Nemusí vyjadřovat stanovisko MŽP.                               

 
 

 
 
Interaktivní muzeum vědy Pevnost poznání vzniklo rekonstrukcí bývalého velkého 
dělostřeleckého skladu v areálu tzv. Korunní pevnůstky. Jedná se o velmi zajímavý projekt, 
jak z hlediska architektonického řešení, tak způsobu využití budovy. Pro zájemce je proto po 
skončení semináře připravena možnost prohlídky muzejního areálu s průvodcem.  
 
Mapa Olomouce s označením místa konání (více informací na www.pevnostpoznani.cz): 

 
 
 

Přihlášky zasílejte e-mailem nejpozději do 20. listopadu na adresu: netopyr@ceson.org. 
Bližší informace na tel: 605 870 323 (Petra Schnitzerová).  
 

 

Přihláška na seminář 

Ochrana synantropních ptáků a netopýrů nejen při rekonstrukcích budov 

 ve čtvrtek 26. listopadu 2015 od 9:00 do 13:00 hodin  
v Pevnosti poznání, areál Korunní pevnůstky, 17. listopadu 7, Olomouc 

 
 

Jméno a příjmení: ....................................................................................................................................... 
 
Adresa organizace /bydliště:..................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................... 
 
e-mail:...............................................................................telefon:............................................................. 
 


