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Název projektu         

Výroba a instalace hnízdní podložky pro čápa bílého na komín sportovní haly 
Skalná u Chebu 

Realizátor projektu
DOBROVOLNÝ  EKOLOGICKÝ SPOLEK - ochrana ptactva 
Záchranná stanice živočichů Plzeň
Zábělská 75,  312 00 Plzeň   
IČO: 45332690

Bankovní ústav:   ČSOB a.s. Plzeň  
Číslo účtu:            62 62 22 / 0300

Tel.  37 74 600 88   Mobil:   777 145 960

Realizační tým
Karel Makoň, Vaclav Kural ml., Václav Kural st., Hana Robejšková.

Garant projektu za DES OP     
Karel  Makoň – předseda DES OP
Václav Kural ml.

Odborná spolupráce na  projetu
Dr. Stanislav Beneda, Plzeň 
Krajský koordinátor pracovní skupiny pro výzkum, ochranu a evidenci čápů bílých při ČSO

Hlavní investor (finanční podpora  projektu)
KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ ÚŘAD 
Odbor životního prostředí

Finanční příspěvek 38.008,- Kč
   
Cíl projektu
Výroba a osazení nové hnízdní podložky na komín sportovní haly ve Skalné.Umožnění hnízdění 
čápů bílých na objektu, bez zásahu do užívání komína, ohrožování průběhu hnízdění atd.

Cílová  lokalita – realizovano
Skalná (CH) – Sportovní hala 
Dne 25.3.06 byla úspěšně dokončena a osazena nová hnízdní podložka na komín sportovní haly 
ve Skalné. Podložka je na samonosné kovovou konstrukci a nese imitaci rozestavěného hnízda 
čápa bílého, který mý případné zájemce o hnízdění přilákat. 
Jedná se o obdélníkový rám se šesti stojinami, osazený na betonový věnec komína, nesoucí 
stříšku z profilovaného pozink plechu a samotný rám z hnízdní  podložkou.  Vše bylo  svařeno 
přímo na komíně, tak aby jeho funkčnost nebyla podložkou, ani hnízděním ptáků omezena. 
Konstrukce je povrchově upravena žárovým pozinkováním a samostatně připojena (uzemněna) 
ke stávajícímu hromosvodu. Realizace celé akce proběhla celkem ve třech na sebe navazujících 
etapách  a vždy za účasti správce sportovní haly. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zpracoval:  K. Makoň , DES OP

Přílohy:  Fotodokumentace



Skalná (CH) – Sportovní hala 
Původní stav – měření 4.2.2006

 



Skalná (CH) – Sportovní hala 
Příprava konstrukce 18.3.2006

  



  



Skalná (CH) – Sportovní hala 
Závěrečná montáž a osazení 25.3.2006
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