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Jak ptactvu přistupujeme?



Přehledová mapa Strakonic - kritická místa možného střetu občanů, stavebních společností a ptactva, netopýrů 
z pozice zateplení budov

Mapový podklad:                      , © Seznam.cz, a.s., © OpenStreetMap, © NASA.



Popis jednotlivých sídlištních objektů 
ve Strakonicích

To, co bude uvedeno, je relativní.

Co platí jeden rok, druhý rok platit nemusí.
Spíše je nutno předpokládat, že pokud
nebude do toho kterého konkrétního domu
zasáhnuto, počet ptačích obyvatel
a netopýrů se může změnit. Rovněž domy již
zateplené a bez ptactva či netopýrů mohou
být znovu osídleny.

Legenda k mapám:
prokázaný výskyt
předpokládaný výskyt



Kdy se s ptáky a netopýry u budov ve Strakonicích setkáme?

• Rorýs obecný: přílet okolo konce dubna a začátku května, odlet na konci července až do poloviny srpna

• Vlaštovky a jiřičky: přílet v březnu, hnízdění duben až srpen, odlet v září

• Zpěvné ptactvo – sýkory, vrabci aj.: celoroční výskyt jak hnízdění, tak zimoviště

• Netopýři: letní kolonie (duben – srpen), podzimní přelety (srpen – říjen) a zimní kolonie (listopad – březen)

Čelakovského ulice č.p. 252 - 4. 7. 2017Na Ostrově autobusové nádraží 18. 3. 2017



Ulice Arch. Dubského

Netopýři a zpěvné ptactvo

Mapový podklad:                      , © Seznam.cz, a.s., © OpenStreetMap, © NASA.



Ulice Arch. Dubského

Netopýři a zpěvné ptactvo

č.p. 387 - 390



Čelakovského ulice

Netopýři, zpěvné ptactvo a rorýsi

Mapový podklad:                      , © Seznam.cz, a.s., © OpenStreetMap, © NASA.



Čelakovského ulice

Netopýři a rorýsi

č.p. 1012, 1013č.p. 251, 252



Centrum města Strakonice

Mapový podklad:                      , © Seznam.cz, a.s., © OpenStreetMap, © NASA.



Sídliště Mír

Netopýři, rorýsi a zpěvné ptactvo

Mapový podklad:                      , © Seznam.cz, a.s., © OpenStreetMap, © NASA.



Sídliště Mír

Rorýsi a zpěvné ptactvo

Kosmonautů č.p. 1236Kosmonautů č.p. 1262



Sídliště Mír

Kosmonautů č.p. 1233 Obránců Míru č.p. 1259Kosmonautů č.p. 1232

Rorýsi a zpěvné ptactvo



Sídliště Mír

Rorýsi a zpěvné ptactvo

Obránců Míru č.p. 1248

Spojařů č.p. 1251



Sídliště 1. Máje

Netopýři, rorýsi a zpěvné ptactvo

Mapový podklad:                      , © Seznam.cz, a.s., © OpenStreetMap, © NASA.



Sídliště 1. Máje Rorýsi  a netopýři

č.p. 1142, 1145-1149



Mlýnská ulice

Netopýři, rorýsi a zpěvné ptactvo

Mapový podklad:                      , © Seznam.cz, a.s., © OpenStreetMap, © NASA.



Tržní ulice

Netopýři, rorýsi a zpěvné ptactvo

Mapový podklad:                      , © Seznam.cz, a.s., © OpenStreetMap, © NASA.



Tržní ulice Rorýsi  a netopýři

č.p. 280 č.p. 1154



Na Ohradě

Netopýři, rorýsi a zpěvné ptactvo

Mapový podklad:                      , © Seznam.cz, a.s., © OpenStreetMap, © NASA.



Na Ohradě

Rorýsi , zpěvné ptactvo a netopýři

č.p. 92 č.p. 520 - 523



Heydukova ulice

Netopýři, rorýsi a zpěvné ptactvo

Mapový podklad:                      , © Seznam.cz, a.s., © OpenStreetMap, © NASA.



Heydukova ulice

Zpěvné ptactvo a netopýři

č.p. 1094



Strakonický hrad

Netopýři a ptactvo

Mapový podklad:                      , © Seznam.cz, a.s., © OpenStreetMap, © NASA.



Sídliště Šumavská

Netopýři, rorýsi a ptactvo

Mapový podklad:                      , © Seznam.cz, a.s., © OpenStreetMap, © NASA.



Sídliště Šumavská

Zpěvné ptactvo, netopýři a rorýsi

č.p. 259

ubytovna č.p. 250

č.p. 290



Jak situaci se živočichy a stavebními úpravami řešit?

• Informovat veřejnost o tom, že se v případě ptactva a netopýrů jedná o ohrožené a chráněné živočichy. Nutnost před zahájením 
prací provést průzkum daného objektu a při výskytu zmiňovaných živočichů tuto situaci řešit z předstihem.

• Hledat vhodné způsoby informování veřejnosti např. prostřednictvím Zpravodaje města Strakonice.

• Průzkum výskytu ptactva a netopýrů provádět skrze pracovníky OŽP MÚ Strakonice, ČESONu, popřípadě formou dotazu a 
spolupráce se ZO ČSOP Strakonice.

• Informovat stavební firmy o nutnosti vlastní prohlídky objektu za účelem zjištění ptactva a netopýrů, postupu při nalezení ptačích 
hnízd, úkrytů nebo shromaždišť netopýrů před zahájením a v průběhu stavebních prací. Poučení stavbařů.

• Doporučit občanům, aby v případě blížících se prací na zateplení nedovolili ptactvu, zejména vlaštovkám a jiřičkám, zahnízdit. Nebo 
zajistit takové podmínky pro hnízdění, aby vliv stavebních prací byl pro dotčené živočichy co nejmenší. Tím předejít zoufalým
situacím, destrukcím hnízd s vejci a ptáčaty, a jiným nešvarům, které se při zahájení a průběhu stavebních prací velmi obtížně řeší. 

• Provádět průběžnou kontrolu postupu stavebních prací s ohledem na výskyt ptactva a netopýrů.

• Ukládat tvorbu náhradních hnízdišť a shromaždišť při provádění stavebních prací.

• Provádět kontrolu po ukončení stavebních prací, a to z lešení, zda byly zachovány průchodné vletové a výletové otvory!

• Namátkové provádět vnější kontrolu, resp. pozorování stavebních objektů, např. i při různých správních jednáních. Při zjištění 
výskytu hnízdícího ptactva nebo shromaždiště netopýrů tuto skutečnost poznamenat do protokolu.

• Nezapomenout na skutečnost, že každým dalším rokem může být situace u jednoho a toho samého objektu jiná!



Mysleme na to, že pokud něco z výše uvedeného opomeneme, velmi pravděpodobně se dostáváme do kolize se zákonem a  
následně vyhláškou o ochraně přírody a krajiny.

§ 5a zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

Ochrana volně žijících ptáků

(1) V zájmu ochrany druhů ptáků, kteří volně žijí na evropském území členských států Evropských společenství  (dále jen "ptáci"), je zakázáno
a) jejich úmyslné usmrcování nebo odchyt jakýmkoliv způsobem,
b) úmyslné poškozování nebo ničení jejich hnízd a vajec nebo odstraňování hnízd,
c) sběr jejich vajec ve volné přírodě a jejich držení, a to i prázdných,
d) úmyslné vyrušování těchto ptáků, zejména během rozmnožování a odchovu mláďat, pokud by šlo o vyrušování významné z hlediska cílů 
směrnice o ptácích, 4c)
e) držení druhů ptáků, jejichž lov a odchyt jsou zakázány.

Navíc je takové zanedbání doprovázeno etickou skutečností, že jsme zřejmě připustili smrt živých tvorů a tvorbu zvířecího hřbitova, který může 
obsahovat desítky mrtvých živočichů.

Děkuji za pozornost a věřím, že se budeme scházet na vstřícných jednáních a v duchu vzájemné spolupráce.

Strakonice – Velké náměstí


