
 
 
Odbor životního prostředí MHMP Vás zve na seminář konaný dne 19.3.2013 od 9:00 
v budově Magistrátu hl.m. Prahy, Jungmannova 35, Praha 2, místnost č. 201 

 
program semináře: 

 
9:00 Ptáci vyskytující se na území hl.m. Prahy – přehled nejběžnějších 
druhů ale i druhů zde naopak vzácných, lokality jejich výskytu, zajímavosti 
aj. - Mgr. Lukáš Viktora 
 
 
9:30 Savci žijící na území hl.m. Prahy – přehled nejběžnějších a 
nejzajímavějších druhů, lokality výskytu, zajímavosti aj.  
- RNDr. Petra Schnitzerová Ph.D. 

 
 
10:00 Záchranné stanice z pohledu zákona – zákonný rámec jejich činnosti, práva a 
povinností - Mgr. Hana Borovičková 
 
 
10:15 Záchranné stanice z pohledu jejich praktického významu  
- fungování všeobecně - jejich účel, zaměření, systém příjmu apod. 
Ing. Václav Nejman 
- statistika volně žijících živočichů přijatých v roce 2012 do 
záchranných stanic z území hl. m. Prahy a nejčastější důvody jejich 
příjmu - Petr Kolomazník 
 

10:40– 10:50 – přestávka        
 
 
10:50 V jakých případech je třeba zásahu záchranné stanice? – kdy je vhodné volně 
žijícího živočicha  přijmout a kdy je naopak vhodné nechat ho být či mu jen nepatrně pomoci 
např. vysazením na větev stromu? – Jaroslav Kubíček, Ing. Zuzana Pokorná Ph.D. 
 
 
11:20 Problematika péče o volně žijící živočichy v záchranných stanicích – odchov 
mláďat a problematika imprintingu, správné složení stravy, dostatečná velikost výběhů/voliér 
- Jaroslav Kubíček, Ing. Zuzana Pokorná Ph.D. 
 
 
11:50 Problematika vypouštění vyléčených volně žijících 
živočichů 
- dravci a sovy – Petr Kolomazník 
- ostatní volně žijící ptáci – Jaroslav Kubíček 
- savci – Ing. Zuzana Pokorná Ph.D. 
 
 
12:20 –13:30 polední přestávka  



 
 
13:30 ZS Nyctalus - specializovaná záchranná stanice pro netopýry – představení, popis 
práce, důvody příjmu, výsledky – Ing. Dagmar Zieglerová 
 

 
13:50 Představení policejní odchytové služby – kompetence, systém 
fungování – Václav Steinbauer, Dis.  
 
 

14:05 Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy – jejich role v záchraně volně 
žijících živočichů nprap. Karek Špirk Bc. 
 
 
14:15 Příklady problémů vybraných druhů/skupin živočichů  
a návrhy jejich řešení 
- nárazy ptáků do prosklených ploch – Mgr. Lukáš Viktora 
- úbytek vhodných hnízdišť jiřičky obecné – Mgr. Lukáš Viktora 
- úbytek vhodných úkrytů netopýrů - RNDr. Petra Schnitzerová Ph.D.  
- problematika netopýrů ve vafkách – Ing. Dagmar Zieglerová 
- zranění labutí díky rybářským vlascům a nárazy labutí do tram. trolejí – 
Petr Kolomazník, Mgr. Lukáš Viktora 
 
 
 
15:40 závěr 
 
 
V případě zájmu o seminář, prosím, potvrďte svou účast nejpozději do 8.3.2013 
zasláním emailu na adresu: petra.fousova@praha.eu či telefonicky na čísle 236 00 42 58, 
kde můžete také obdržet případné doplňující informace. 


