
       

 

 
 
Podpořeno  
z Programu švýcarsko-české spolupráce.  

 

 

 

Česká společnost ornitologická (ČSO), Česká společnost pro ochranu netopýrů (ČESON) 

a Moravský ornitologický spolek (MOS) 
 

si vás dovolují pozvat na seminář  
 

Stavební úpravy budov s ohledem na výskyt  

chráněných druhů živočichů 

v termínech 6. nebo 11. února 2014  

vždy od 10:00 do 14:00 hodin 

v učebně S2 Katedry zoologie, Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci 
 

Netopýři a řada druhů ptáků patří podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, mezi 

zvláště chráněné živočichy. Ochraně podléhají i jejich hnízdiště a úkryty v lidských stavbách. Náplní 

semináře je seznámení s tím, jak správně postupovat v případě plánovaných stavebních úprav budov či 

projektování nových staveb, aby nedošlo k ohrožení těchto živočichů a střetu stavebníka se zákonem. 

 

Program semináře: 

1. Základní informace o výskytu rorýsů a netopýrů v budovách - rozsah osídlení, typy úkrytů, 

zdroje údajů  

2. Související aktuální právní předpisy a dotační tituly 

3. Vhodné postupy a technická řešení při stavebních úpravách panelových domů 

4. Vhodné postupy a technická řešení při stavebních úpravách ostatních budov 

5. Ukázky konkrétních modelových realizací na území Olomouckého a Zlínského kraje 

6. Možnosti řešení problému kolizí ptáků s průhlednými a reflexními stěnami 

7. Dostupné zdroje informací a důležité kontakty 

 

Přednášející: Mgr. Lukáš Viktora (ČSO), Mgr. Evžen Tošenovský (ČSO a Katedra zoologie 

PřF UP), RNDr. Petra Schnitzerová, Ph.D. (ČESON) 
 

Seminář je určený projektantům, stavebním firmám, bytovým družstvům, pracovníkům 

veřejné správy a ochrany přírody i všem ostatním zájemcům o danou problematiku. 

Účast na semináři je zdarma. Čas ukončení akce je orientační. 

 

Přihlášky zasílejte e-mailem na adresu: tosenovsky@birdlife.cz, nejpozději dva dny před 

termínem konání každého semináře (do 4. případně 9.2.). 

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

 
 



       

 

 
 
Podpořeno  
z Programu švýcarsko-české spolupráce.  

 

 

Mapa Olomouce s označením místa konání: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zoologie.upol.cz/index.html 

Vzhledem k velkému zájmu o prezentovanou problematiku a vzhledem k omezené kapacitě 

přednáškového sálu, zasílejte, prosím, své přihlášky co nejdříve. 

 

 

Přihláška na seminář 

Stavební úpravy budov s ohledem na výskyt chráněných druhů živočichů 
 

6. února 2014 nebo 11. února 2014* 
 

od 10:00 do 14:00 hodin  
v budově Katedry zoologie, Přírodovědecké fakulty UP, 17. listopadu 50, Olomouc 

 
 2 

 

Jméno a příjmení: ....................................................................................................................................... 

 

Adresa organizace /bydliště:..................................................................................................................... 

 

................................................................................................................................................................... 

 

e-mail:...............................................................................telefon:.............................................................. 

           

*zaškrtněte zvolený termín 


