SLEZSKÁ ORNITOLOGICKÁ SPOLEČNOST
pobočka České společnosti ornitologické v Ostravě

Statutární město Karviná
Fryštátská 72/1
733 24 Karviná
IČ: 00297534

V Ostravě dne 10. května 2021

Ornitologický posudek budovy č. p. 2379, ul. Žižkova v Karviné-Mizerově
Úvod
Na základě objednávky Statutárního města Karviná, zastoupeného paní Ing. Helenou Bogoczovou, MPA,
byl vypracován ornitologický posudek k zahájení stavební činnosti související se zateplením obvodového pláště
komplexu budovy č. p. 2379, ul. Žižkova v Karviné-Mizerově (okres Karviná, kraj Moravskoslezský).
Tento posudek navazuje na ornitologicko-chiropterologický posudek Slezské ornitologické společnosti ze
dne 11. listopadu 2020 (dále jen Posudek).

Zpráva o činnosti v terénu
Ve dnech 5. a 10. května 2021 byl proveden ornitologický průzkum výše uvedeného komplexu odborně
způsobilou osobou panem Mgr. Martinem Mandákem, který je členem výboru Slezské ornitologické společnosti,
pobočky České společnosti ornitologické se sídlem v Ostravě.
Ornitologický průzkum byl zaměřen na zjištění aktuálního hnízdění ptáků a sestával z vizuální kontroly
fasád pomocí dalekohledu 12 x 50 mm.
Průzkumem byly zjištěny následující skutečnosti:

● Ve velkých podstřešních ventilačních otvorech čtvercového profilu s chybějícími mřížkami na JV
straně komplexu bylo prokázáno hnízdění jednoho páru poštolky obecné (Falco tinnunculus), který využíval k
příletu a odletu na hnízdiště dva sousední otvory (obr. 1), a jednoho páru sýkory koňadry (Parus major); hnízdní
výskyt kavky obecné zaznamenán nebyl (viz domněnka v Posudku).
● Při obou kontrolách byl na několika parapetech komplexu pozorován výskyt holuba hřivnáče
(Columba palumbus), který si při 2. kontrole již na jednom z nich stavěl hnízdo (to bylo v průběhu kontroly
shozeno osobou přítomnou v kanceláři).

Závěr a doporučení
Na základě výsledků průzkumu lze konstatovat, že komplex budovy č. p. 2379, ul. Žižkova v
Karviné-Mizerově byl k datu průzkumu v roce 2021 hnízdištěm 1 páru obecně chráněné poštolky obecné,
min. 1 páru obecně chráněného holuba hřivnáče a 1 páru obecně chráněné sýkory koňadry.
Vzhledem k uvedenému navrhujeme následující doporučení, kterými bude dostatečně zajištěno, aby
nedošlo k dotčení zájmů ochrany přírody:
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● Vzhledem k hnízdění poštolky obecné je ideální termín zahájení stavebních prací (výstavby
lešení) na JV straně komplexu nejdříve v srpnu 2021 (zahájení stavebních prací je plánováno v
červenci/srpnu 2021 P. Lyčka in litt.).
● V případě plánovaného zahájení výstavby lešení v období duben‒červenec 2022 instalovat na
všechny podstřešní ventilační otvory s porušenými či chybějící mřížkami jednosměrné uzávěry (např.
perlinkové závěsy) přichycené na fasádu jen v horní části, a to v druhé polovině března 2022.
● Neprodleně po výstavbě lešení na kterékoliv straně komplexu v kteroukoliv roční dobu
zkontroluje prokázaná a potenciální stanoviště ptáků a netopýrů zástupce Slezské ornitologické
společnosti (ekologický dozor), který případně stanoví bezkonfliktní postup stavebních prací a rozsah
kompenzačních opatření (např. 3 ks budky typu 1W1 pro netopýry; viz www.zelenadomacnost.com/p/budkapro-netopyry-1w1).
● Zvážit instalaci 1 ks budky pro poštolku obecnou (např. www.zelenadomacnost.com/p/ptaci-budka28-pro-postolky) na některou z vyvýšených částí střechy, a to po konzultaci se zástupcem Slezské ornitologické
společnosti (ekologickým dozorem).
Vyhrazujeme si také právo upozornit na dotčení zájmů ochrany přírody, pokud bude při případných
dodatečných průzkumech zjištěna změna předpokládaného stavu.
V případě zájmu o další spolupráci je možno se obrátit na naši korespondenční či e-mailovou adresu.

Děkujeme za zájem a důvěru.

Mgr. Martin Mandák
hospodář Slezské ornitologické společnosti,
pobočky České společnosti ornitologické v Ostravě
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Příloha

Obr. 1: Hnízdiště poštolky obecné někde v dutině za podstřešními ventilačními otvory (elipsa)
a základ hnízda holuba hřivnáče s dospělým jedincem (obdélník) na JV straně komplexu
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