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Legislativní rámec 

• Zákon č. 114/199, o ochraně přírody a krajiny 

• - dobrý nástroj, ale nedostatečně a často nesprávně využívaný, 

• - úřady mohou konat, jen pokud vědí 

 

• Zákon č. 183/2006, „Stavební“ zákon  

• - nejasná pravidla pro vydávání stavebních povolení, některé SÚ je                                                      

•   v případě zateplení vnější obálky budovy nepožadují,  

• - na provozní údržbu budov (opravy zdiva, krovů a střešní krytiny) se                                                          

•   nevztahuje ohlašovací povinnost 

•                          

 

 

 

        

Masívní ztráty hnízdišť a úkrytů! 



Spolupráce s MŽP ČR a SFŽP ČR 
 

Gesce 

- Operační program Životní prostředí 

- Nová Zelená úsporám  

 

Participace ČSO 

- vstupní jednání (2014 – 2015) 

- rozšíření závazných pravidel pro žadatele (2015),  

- metodika posuzování staveb (2015), 

- stanovení kvalifikačních předpokladů odborně     

  způsobilých osob (2016), 

- workshop pro 44 projektových manažerů SFŽP    

  (2016), 

- dvoudenní semináře pro 42 OZO ( 2016, 2017) 

 

                                



Od roku 2016: posuzování výskytu synantropních 
živočichů na stavbách 
 
 
 
 
 
 
Kdo? 
Žadatelé o dotaci na snižování energetické náročnosti budov (právnické osoby: Operační 
program Životní prostředí, IROP, fyzické osoby: Nová Zelená úsporám, IROP) 
prostřednictvím odborně způsobilých osob (OZO) 

 
Jak a kdy? 
Formou časově omezených/otevřených výzev (obvykle 1 – 2 ročně) 

 
 

. 

 

Účel 
-  přímá a účinná praktická ochrana sídel synantropních živočichů, 
-  udržitelnost obou veřejných zájmů – ochrany synantropních ptáků a    
   netopýrů vs. snižování energetické náročnosti, 
-  sběr dat pro účely ochrany přírody, 
-  zapojování veřejnosti. 



Podklady – metodický přístup 

•   potřeba stanovení přesného počtu a lokalizace sídel ve stavbě (limity databází) 
 
•   využitelnost v průběhu celého roku (harmonogram výzev) 
 
•   materiální a technické vybavení  
 
•   požadavky na erudici posuzovatele 
 
•   formální náležitosti výstupů 

 
•   typy posuzovaných staveb  

 
 

 



Metodika 

1. Posuzované stavby 
2. Průzkum (metody, termíny, 

podmínky) 
3. Odborný posudek (doporučená 

formální struktura 
4. Přílohy (typy staveb, pobytové 

stopy) 
 

 



Metodika posuzování staveb z hlediska výskytu obecně a 
zvláště chráněných synantropních druhů živočichů 
(OPŽP 2014 - 2020)  

• zoologický průzkum prováděný v termínu a rozsahu, odpovídajícím biologii a 
nárokům posuzovaných druhů 

• odborně způsobilá osoba (VŠ biologického směru, min. 3 roky praxe  v 
příslušném oboru) - garance ČSO, ČESON a AOPK ČR 

• cílové skupiny živočichů: netopýři, rorýs obecný, vlaštovka obecná, jiřička 
obecná, rehek domácí, vrabec domácí, vrabec polní, kavka obecná, sýček 
obecný, sova pálená, poštolka obecná 

• stanovení vhodných termínů a technických opatření a jejich zahrnutí do 
technické dokumentace stavby 

 

 

 

 

 



Ornitologický průzkum - metodika 

• pozorování v období hnízdění (rorýsi: květen – červenec!) 

• za vhodného počasí 

• prohlídka větracích otvorů v podstřeší pomocí endoskopické kamery 

• doplňková prohlídka spár z lešení 

• pobytové stopy – hnízda a jejich zbytky, vejce, trus, kadávery 

• vizuální prohlídka půdy s pomocí silné baterky 

 

 

 



Ornitologický průzkum - metodika 

• vizuální prohlídka půdy s pomocí silné baterky 

• přítomnost zvířat - v období hnízdění (rorýsi: květen – červenec!) 

• pobytové stopy – hnízda a jejich zbytky, vejce, trus, kadávery… 

 

 

 



Chiropterologický průzkum - metodika 

• lze provádět pouze v období mimo hibernaci (tj. duben – říjen) 

• pozorování s pomocí ultrazvukového detektoru 

• v době večerní výletové aktivity 

• cca 30 min před a 60 min po západu Slunce 

• za vhodného počasí (bez deště, silného větru, teplota nad 10°C) 

• doplňková prohlídka spár z lešení 

• prohlídka větracích otvorů v podstřeší pomocí endoskopické kamery 

 



Chiropterologický průzkum - metodika 

• vizuální prohlídka půdy s pomocí silné baterky 

• květen až srpen – přítomnost zvířat, detekce výletových otvorů 

• ostatní období – pouze pobytové stopy (trus, zabarvení trámů, kadávery) 



Související problematiky 

• Rizika kolizí ptáků s reflexními a průhledovými plochami 
 
• Čapí hnízda a sloupy 
 
• Poškozování fasád (datlovití ptáci, trus – špačci, jiřičky 
 



Operační program ŽP 

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace, verze 19, platná od 27. 9. 2018 
Kapitola B.6.5 Prioritní osa 5: energetické úspory 
B.6.5.1 Specifický cíl 5.1: snížení energetické náročnosti veřejných budov 
B.6.5.1.4 Obecná kritéria přijatelnosti 
 

Nová Zelená úsporám 

Závazné podmínky pro žadatele, aktuální verze, platná od 9. 1. 2017: 
Kapitola 8. Obecně závazné požadavky 
8.1 Ochrana volně žijících ptáků 
8.2 Rorýs obecný (Apus apus) a zástupci netopýrů (Microchiroptera) 



IROP 

Gesce 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
 
 
Specifický cíl 2.5  
Kritéria přijatelnosti 
 
Na základě Přílohy č. 11 
Stanovisko MŽP dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP 
Verze 1.1 ze dne 8. 11. 2017 
Specifický cíl 2.5., body a) – b) 



Semináře pro odborně způsobilé osoby 
 
ČSO ve spolupráci s ČESON 
 
1.  den terénní cvičení (modelové stavby, pobytové stopy,        
     opatření)  
2.  den přednášky a workshop 



Distribuce posudků v jednotlivých krajích v rámci realizovaných 
výzev 

OP ŽP 
2016 – 2017:  otevřeny 3 výzvy v prioritní oblasti 
                         (č. 19, 39, 70) 



Hodnocení zpracovaných posudků: 
 

765  posudků budov a skupin budov ve všech 14 krajích  

           České republiky 

  45  OZO z celé ČR se zapojilo do posuzování  
           (průměrně 17 posudků/1 OZO) 

 
Kritéria hodnocení: 
- dodržování závazné metodiky (použité metody, období posuzování,     
  zvolená denní doba, povětrnostní podmínky, použité vybavení), 
- kvalita výstupů včetně doporučených opatření. 

 
 
 Výsledky 
 
         494  dobré 
         158  uspokojivé 
         113  neuspokojivé 



 Nejčastější nedostatky, chyby 

• Nedodržení metodiky (nedostatečný popis použité metodiky, nevhodné termíny, 
následné průzkumy v relevantním období). 

 
• Nedostatečná identifikace objektu. 
 
• Chybějící fotodokumentace.  
 
• Nedostatečné uplatňování biologického dozoru u složitějších staveb, neadekvátní 

opatření (potřeba evaluace opatření) 



Přímý efekt: 
 

  79    hnízdních kolonií rorýse obecného (ca. 1000 párů) 

 

192   zachráněných hnízdišť jiřičky obecné, vlaštovky obecné,  

           vrabce domácího, kosa černého a dalších druhů                    
            

  75    reprodukčních a zimních kolonií netopýrů 

 
 
Další přínosy: 
 
Zvyšování povědomí veřejnosti o problematice (vlastníci). 
 
Zlepšený výkon státní správy i projektantů a stavebních firem. 
 
Posílení významu ochrany synantropních živočichů.  
 

Zachráněno! 



Budoucí kroky a další zaměření 
 
 
 

•  pokračování ve školících aktivitách, 
 
•  zřízení kontrolních mechanizmů práce OZO, 
 
•  zpětná vazba – kontrola realizovaných opatření. 
 



Děkuji vám za pozornost! 


