
 

 

Česká společnost pro ochranu netopýrů a Česká společnost ornitologická 

ve spolupráci s Krajským úřadem Zlínského kraje a Magistrátem města Zlín 

 

si Vás dovolují pozvat na seminář  

 

Ochrana netopýrů a ptáků vázaných na úkryty  

v budovách a ve stromech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v úterý 21. března 2017 od 9:00 do 14:00 hod. 
 

 

v budově Krajského úřadu Zlínského kraje,  

třída Tomáše Bati 21, Zlín, 2. etáž (přízemí) u expozice   
 

Přijďte se dozvědět, jak správně postupovat při plánovaném zateplování domu, jaké 

podmínky je třeba dodržet při rekonstrukci půdních prostor obývaných netopýry a jak řešit 

případné problémy. Získáte také informace o tom, jaká opatření je třeba realizovat při 

ošetřování či kácení stromů tak, aby nedošlo k ohrožení chráněných druhů ptáků a netopýrů. 

 

Program semináře: 

 

9:00 Netopýři v budovách – stručný úvod do problematiky, úkrytové strategie, životní 

cyklus 

9:30 Ptáci v budovách - stručný úvod do problematiky, hnízdní biologie cílových druhů 

10:00 Novinky v dotačních programech na zateplování budov – nové podmínky pro 

žadatele v  rámci programů OPŽP, IROP, Nová zelená úsporám 

10:30 Ochrana štěrbinových druhů netopýrů – podmínky šetrné rekonstrukce a 

zateplování: termíny, postupy, osvědčená technická opatření, hodnocení efektivity 

náhradních úkrytů (zejména budek) instalovaných při zateplování panelových domů 



11:15 přestávka, občerstvení 

11:30 Ochrana kolonií netopýrů na půdách budov – podmínky šetrné rekonstrukce: 

vhodné termíny, materiály, prostředky na ochranu  dřevěných konstrukcí, způsoby 

zabezpečení vletových otvorů proti holubům, možnosti řešení problémů s trusem  

12:00 Ochrana hnízdišť ptáků na budovách - podmínky šetrné rekonstrukce a zateplování: 

termíny, postupy, osvědčená technická opatření 

12:45 Ochrana netopýrů a ptáků při ošetřování a kácení stromů – způsob využívání 

stromů ptáky a netopýry, správné postupy, termíny zásahů, možná alternativní a 

kompenzační opatření  

13:45 Závěrečná diskuse a ukončení semináře  

 

Přednášejí: RNDr. Petra Schnitzerová, Ph.D., Mgr. Eva Cepáková, Ph.D., Mgr. Lukáš Viktora, 

Mgr. Evžen Tošenovský 

 

Seminář je určený jak pro pracovníky úřadů (odbory životního prostředí, stavební odbory a 

úřady), tak pro zástupce bytových družstev, správce a provozovatele budov, správce městské 

zeleně, architekty a projektanty, stavební firmy a všechny ostatní zájemce o prezentovanou 

problematiku.  

Účast na semináři je zdarma. Účastníci obdrží metodickou publikaci „Netopýři v budovách. 

Rekonstrukce a řešení problémů“ (nové, aktualizované vydání) a další informační materiály. 

 

Vzhledem k omezené kapacitě přednáškového sálu je třeba se na seminář předem přihlásit. 

Přihlášky zasílejte e-mailem nejpozději do 19. března na adresu: olga.ruzickova@email.cz. 

V přihlášce uveďte jméno účastníka, e-mail a telefonní kontakt, jméno organizace/firmy. 

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

 

 

 

Seminář je realizován v rámci projektu „Na půdě, tam to žije - aneb poznejte tajemný svět 

netopýrů!“ finančně podpořeného Státním fondem životního prostředí ČR a Ministerstvem 

životního prostředí.  
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