
 

 
Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce. 
 

       
 

Česká společnost ornitologická, Česká společnost pro ochranu netopýrů a 
Moravský ornitologický spolek 

ve spolupráci s Ornitologickou stanicí (ORNIS) Muzea Komenského v Přerově 
 

 si Vás dovolují pozvat na seminář 
 

Úloha Integrovaného záchranného 
systému a Záchranných stanic pro 
hendikepované živočichy v ochraně 

synantropních ptáků a netopýrů  
 

ve středu 25. září 2013  
od 10:00 do 13:00 hod. 

 
v budově ORNIS, Bezručova 10, Přerov  

 

Program semináře 
 

1. Legislativní rámec ochrany synantropních živočichů 
(Mgr. Evžen Tošenovský – Česká společnost ornitologická, Mgr. Ivana Mrtvá – Česká 
inspekce životního prostředí Olomouc) 
 
2. Nálezy zraněných živočichů a zpracování hlášení od občanů – spolupráce IZS a ZS, 
typické ukázky řešení některých případů, specifické postupy při manipulaci s chráněnými 
druhy, praktické ukázky běžných postupů při odchytu a základního zajištění některých skupin 
živočichů (bude demonstrováno na hendikepovaných jedincích ze ZS Ornis) 
(MVDr. Tomáš Barbořík, Mgr. Martina Hrazdirová – Záchranná stanice ORNIS Muzea 
Komenského)   
 
3. Význam informací od veřejnosti pro praktickou ochranu druhů – řešení problémů 
s výskytem chráněných druhů, komunikace s veřejností, možnosti spolupráce a nabídka 
odborného poradenství i dalších kapacit odborných společností 
(Mgr. Evžen Tošenovský – Česká společnost ornitologická, Jiří Šafránek - Moravský 
ornitologický spolek, RNDr. Jiří Šafář – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR) 
 
4. Ochrana ptáků a netopýrů v městském prostředí (nejen) při rekonstrukcích budov – 
význam správného vyhodnocení zpráv o zjištěném výskytu ptáků a netopýrů při stavebních 
úpravách budov, kácení stromů apod. 
(RNDr. Petra Schnitzerová, Ph.D. a Mgr. Evžen Tošenovský - Česká společnost pro ochranu 
netopýrů a Česká společnost ornitologická) 

 

5. Diskuse účastníků a praktické ukázky 



 
 
 
Po skončení semináře pro zájemce možnost komentované prohlídky stálých expozic a 
záchranné stanice pro hendikepované živočichy Ornitologické stanice Muzea Komenského. 
 
Seminář je určen všem pracovníkům složek Integrovaného záchraného systému (dobrovolní i 
profesionální hasiči, městská i státní policie) a pracovníkům Záchranných stanic pro 
hendikepované živočichy. Účast na semináři je zdarma. Účast prosím potvrďte e-mailem na 
adresu tosenovsky@birdlife.cz. Bližší informace na tel: 777 771 196 (E. Tošenovský) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


