
 DOBROVOLNÝ  EKOLOGICKÝ   SPOLEK  - ochrana ptactva
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Pravidelná údržba a úklid 
objektů (okapů a střech)  
pod hnízdy čápa bílého 

Teplá, Bochov KV 
říjen 2007

    DES OP – Karel Makoň                                                                                              Plzeň 2007



Název projektu         
Pravidelná údržba a úklid objektů (okapů a střech) pod hnízdy čápa bílého

Teplá, Bochov KV říjen 2007

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, Hana Robejšková, Luboš Šilhan.

Garant projektu za DES OP     
Karel  Makoň – předseda DES OP

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 12.721,- Kč
   
Rozpočtová tabulka.

Datum: Text:  Kč 
21.10.07 Plošina 15m - pronájem      3 213,00 Kč 
21.10.07 Doprava plošiny a lidí na akci 192 km/12,- Kč      2 304,00 Kč 
21.10.07 Práce 7 hodin/3 lidé/ 250,- Kč      5 250,00 Kč 
21.10.07 Elektrocentrála 1 den        500,00 Kč 
21.10.07 Ostatní náklady (pomůcky, zpráva, zaměření)      1 454,00 Kč 
   
Celkem     12 721,00 Kč 

Cíl projektu
Zabezpečení pravidelné údržby a úklidu střech pod hnízdy čápa bílého na vybraných objektech. 
Cílem je vyčistit střechy, odstranit napadané větve, drny, vývržky. Zprůchodnit okapové žlaby a 
svody. Případně drobné opravy střešní krytiny. 



Cílová  lokalita – realizováno
Teplá (KV) – památkově chráněný objet bývalého pivovaru. 
Dne 21.10.07 bylo realizováno čištění střechy a okapů na budově bývalého pivovaru, kde je nově 
položená  střešní  krytina.  Čištění  bylo  provedeno  z plošiny  (15m)  tak,  aby  nebylo  zbytečně 
stoupáno na nově položenou střechu a nedocházelo k namáhání střešní krytiny či okapových 
žlabů. V rámci úklidu byla na třech místech poopravena chybně ukotvená krytina a uvolněné 
střešní tašky vráceny na původní místo. Samotná střecha zejména v napojení tašek na  obvod 
hranu  komína  (oplechování)  vykazuje  nedostatky  v plynulosti  napojení,  takže jsou  zde tašky 
pouze položeny, bez pevného ukotvení. Do budoucna lze předpokládat jejich postupné uvolnění 
a odpadání. Rovněž oplechování je ze slabého plechu, místy lepené na silikon,dle mého názoru 
dosti neodborně a neprofesionálně provedené! Osobně bych na tento stav upozornil majitele. 

Bochov (KV) – kotelna u bytovek
21.10.07 pravidelná údržba a kontrola hnízdiště. 
Zrealizováno vyčištění všech přilehlých střech i okapových žlabů, likvidace hnízdního materiálu. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zpracoval:  K. Makoň , DES OP
Přílohy:  Fotodokumentace

Bochov (KV) – kotelna u bytovek

  

 



Teplá (KV) – památkově chráněný objet bývalého pivovaru. 

 

  

      



  
 

 


	Teplá, Bochov KV 
	říjen 2007
	    DES OP – Karel Makoň                                                                                              Plzeň 2007
	Teplá, Bochov KV říjen 2007
	Realizátor projektu


	DOBROVOLNÝ  EKOLOGICKÝ SPOLEK - ochrana ptactva 
	Realizační tým

	Dr. Stanislav Beneda, Plzeň 
	Krajský koordinátor pracovní skupiny pro výzkum, ochranu a evidenci čápů bílých při ČSO
	KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ ÚŘAD 
	Odbor životního prostředí
	Finanční příspěvek 12.721,- Kč


