
       
 

 
 
Podpořeno  
z Programu švýcarsko-české spolupráce.  

 
 

 

 

Projekt „Pod jednou střechou“ se představí na veletrhu v Olomouci 

Tisková zpráva, Praha, 4. 4. 2013 

 

V rámci jarního veletrhu Stavotech, který probíhá ve dnech 4. - 6. dubna na výstavišti 

Flora v Olomouci, mají návštěvníci možnost shlédnout expozici věnovanou prezentaci 

opatření na ochranu ptáků a netopýrů při stavebních úpravách budov. Chybět nebude 

ani stejně zaměřená odborná přednáška rámci doprovodného pátečního programu. 

 
Stavební úpravy budov, zejména zateplování, jsou na jedné straně významným 

krokem ke zlepšování kvality životního prostředí, na druhé straně však mohou mít negativní 
dopad na některé chráněné druhy živočichů. Jedná se především o rorýse a netopýry, kteří 
mohou být ohroženi likvidací hnízdišť a úkrytů ve větracích otvorech a štěrbinách, někdy 
mohou být zvířata dokonce ve svých úkrytech zaživa zazděna. Na tento problém a jeho řešení 
se snaží upozornit venkovní expozice projektu „Pod jednou střechou“, která je nově součástí 
tradičního jarního veletrhu. „Expozice představuje nejčastější opatření, která lze k ochraně 
ptáků a netopýrů při stavebních úpravách domů použít a která jsou většinou poměrně 
jednoduchá, ale stále veřejnosti i stavebním firmám málo známá. Návštěvníci si zde mohou 
prohlédnout např. různé typy speciálních budek, které se používají k zachování hnízdišť a 
úkrytů těchto živočichů nebo jako jejich náhrada. Poskytneme jim také konzultace správného 
postupu v případě plánování rekonstrukce domu nebo zde najdou ukázky řešení, jak zamezit 
úhynu ptáků v důsledku nárazů do průhledných či transparentních ploch,“ přibližuje Evžen 
Tošenovský, jeden z koordinátorů projektu.  

Jak provádět stavební úpravy budov šetrně a s ohledem na výskyt netopýrů a ptáků se 
návštěvníci veletrhu mohou dozvědět také v rámci pátečního doprovodného programu 
veletrhu, jehož součástí je přednáška zástupců České společnosti pro ochranu netopýrů a 
České společnosti ornitologické. Přednáška začíná v salonku restaurace Fontána v 11 hodin a 
vstup na ni je zdarma.  

Projekt „Pod jednou střechou“, v rámci kterého prezentace na veletrhu probíhají, je 
realizován díky finanční podpoře z Programu švýcarsko-české spolupráce. Na přípravě 
venkovní expozice se tentokrát navíc podílí internetový obchod Zelená domácnost.com, který 
na projektu spolupracuje a který mimo jiné nabízí i široký sortiment budek a dalších pomůcek 
na ochranu ptáků, netopýrů a dalších ohrožených živočichů. 
 
 
Kontakt:  
RNDr. Petra Schnitzerová, Ph.D., Česká společnost pro ochranu netopýrů, tel: 605 870 323, 
e-mail: nova-petra@centrum.cz 
Mgr. Evžen Tošenosvký, Česká společnost ornitologická, tel: 777 771 196, e-mail: 
tosenovsky@birdlife.cz 


