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Popis průběhu projektu (metodologie) 
 
V rámci projektu byly realizovány následující aktivity: 
 
1) Vývoj a programování databáze pro evidenci dat získaných v terénu. Jedná se o poměrně 

složitou databázovou aplikaci umožňující evidenci budek a hnízd, vkládání dat 
z jednotlivých kontrol týkajících se hnízdní biologie sýčka, prováděné osvěty na farmách 
apod. 

2) Výroba speciálně upravených budek pro sýčka obecného, důsledně zabezpečených 
plechovým vikýřem proti predaci kunou skalní, neboť predace kunami je jeden z limitujících 
faktorů početnosti sýčka v krajině. Hnízdní budka je „nohavicového“ typu, s rozměry 80d x 
25š x 20v cm. Je vyrobena ze smrkového dřeva, jednotlivá prkna jsou opatřená falcem. 
Konstrukčně je přizpůsobena nárokům sýčka obecného s důrazem na bezpečnost hnízdní 
budky proti predaci. Vletový otvor je kruhovitý, o průměru 9 cm, situován je z bočního 
pohledu. Vletová část do budky je opatřena plechovým vikýřem zajišťujícím sovám 
dostatečnou ochranu proti predaci. Vnější část budky je pokryta hnědým nátěrem (Eternal). 
Zadní část budky je otvíratelná za účelem následných kontrol a čištění budky. 

3) Instalace hnízdních budek pro sýčka obecného na zemědělských farmách na území okresu 
Louny,  

4) Realizace osvětových aktivit během výběru vhodných objektů a instalace budek pro sýčka 
obecného mezi zemědělci, distribuce propagačních materiálů – Sýček obecný a zájemcům 
pexeso – Naše sovy. 

5) Na vybraných lokalitách byla prováděna fotodokumentace hnízdních budek a zemědělských 
objektů. 

6) Průběžně byly vyhledávány na farmách technické pasti pro sovy – nebezpečné nádrže a 
potrubí vzduchotechniky. Nalezené technické pasti byly zabezpečeny (otevřené nádrže 
zakryty pletivem, příp. zaplněny slámou, potrubí vzduchotechniky položeno do vertikální 
pozice nebo uzavřeno pletivem. 

7) Průběžně v rámci samostatného účetního střediska bylo vedeno účetnictví projektu. 
8) Na webových stránkách naší organizace budou uvedeny základní informace o projektu, 

donátorovi projektu, po ukončení realizace projektu o výsledcích projektu v podobě tiskové 
zprávy a fotodokumentace. 

9) Z realizovaného projektu byla vypracována závěrečná zpráva, která byla poskytnuta 
donotárovi projektu. 

 
 
 

Výsledku projektu 
 
V první fázi projektu byl v terénu realizován výběr vhodných hnízdních objektů pro instalaci 
hnízdních budek pro sýčka obecného. Současně byly realizovány osvětové aktivity na farmách a 
majitelům a nájemcům farem předáván propagační materiál „Sýček obecný“ a obrázkové pexeso 
„Naše sovy“, probíhal vývoj a programování databázové aplikace TYTO. 
 
V druhé fázi proběhla výroba a následná instalace 20 hnízdních budek pro sýčka v terénu na 
zemědělských farmách, lokalizační údaje instalovaných budek jsou zpracovány v tabulkové 
podobě. Budky byly důsledně zabezpečeny proti predaci kunou. Opět probíhaly osvětové 
aktivity na farmách mezi zemědělci, v případě zájmu byl předáván propagační materiál „Sýček 
obecný“ a obrázkové pexeso „Naše sovy“. Průběžně probíhala fotodokumentace projektu 
v terénu, zejména zemědělských objektů a instalovaných hnízdních budek pro sýčka. 
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Na jedné zemědělské farmě na Lounsku byly nalezeny 2 roury vertikálně stojícího potrubí 
vzduchotechniky. V první bylo zjištěno 10 uhynulých sov pálených a 3 holubi domácí, ve druhé 
3 uhynulé sovy pálené. Obě nebezpečné pasti byly zneškodněny jednoduchou metodou - potrubí 
bylo položeno do vertikální polohy na zem. 
 
Fotodokumentace projektu – část fotodokumentace je přiložena v tištěné podobě této závěrečné 
zprávy, veškerá fotodokumentace projektu pak v elektronické podobě závěrečné zprávy na CD. 
K fotodokumentaci v elektronické podobě je přiložen soubor MS Excel s názvem 
„Fotodokumentace“, kde jsou uvedena čísla fotografií s následnou lokalizací a legendou. 
 
 
 

Kdo a jakým způsobem byl do projektu zapojen 
 
Karel Poprach 
Administrace projektu, příprava datových podkladů a map, průběžné jednání s majiteli a 
vedoucími zemědělských farem. 
 
Aleš Poprach 
Předběžný výběr hnízdních objektů pro instalaci budek pro sýčka obecného v terénu. 
 
Radomír Staroštík 
Samostatný programátor, jeho úkolem v projektu bylo programování databáze pro evidenci dat 
hnízdních budek pro sýčka obecné, osvětových aktivit apod. 
 
ZO ČSOP Pomoraví 
Ve spolupráci se ZO ČSOP Pomoraví byla provedena výroba a instalace budek pro sýčka 
obecného. 
 
Petr Zifčák 
Webmaster, podílí se na správě a údržbě webových stránek, zajišťuje propagaci projektu. 
 
Miroslava Kroftová 
Samostatná účetní a certifikovaný daňový poradce, je hospodářem naší organizace, podílela se 
na zpracování a vedení účetnictví projektu. 
 
 

Informace o akcích, které v rámci projektu proběhly 
 
V rámci projektu byly realizovány osvětové aktivity na zemědělských farmách mezi 
zemědělskou veřejností. Majitelům a nájemcům farem byl předáván propagační materiál „Sýček 
obecný“ a v případě zájmu i obrázkové pexeso „Naše sovy“. Celkem bylo kontaktováno 20 
majitelů zemědělských farem a dvorů. 
 
 

Ukázky propagačních a informačních materiálů 
 
V rámci projektu výroba a tisk propagačních či informačních materiálů nebyly plánovány. 
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Minimálně 5 fotografií vztahujících se k projektu 
 
K průběžné zprávě je přiloženo cca 50-60 fotografií dokumentujících realizaci projektu – 
zejména zemědělské objekty a instalované hnízdní budky pro sýčka obecného a dále uhynulé 
sovy pálené v potrubí vzduchotechniky. 
 
 
 

Finanční vyúčtování nadačního příspěvku 
 
Finanční vyúčtování nadačního příspěvku je rozvedeno v samostatné tabulce, viz přiložená 
tabulka vyúčtování. 
 
 
 

Propagace projektu 
 
Webové stránky naší organizace, regionální deníky Lounska - Region Podbořanska, Žatecký a 
Lounský deník. 
 
 
 
V Nenakonicích dne 12. 12. 2011. 
 
 
Vypracoval: 
Karel Poprach, osoba zodpovědná za projekt 
 
Schválil: 
Karel Poprach, předseda občanského sdružení 
 
 
 
 
 
 
 
Realizace projektu byla finančně podpořena v rámci grantového programu 
společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. „pro svět kolem nás“ prostřednictvím 
Ústecké komunitní nadace. 
 
 

                                    
 



Ochrana a podpora genofondu silně ohrožené sovy pálené za účasti zemědělské veřejnosti 5

Fotodokumentace projektu 
 

 
 

 
 
Zemědělská farma, budka Sýček obecný č. 261, okres Louny. © TYTO, 2011. 
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Zemědělská farma, budka Sýček obecný č. 267, okres Louny. © TYTO, 2011. 
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Zemědělská farma, budka Sýček obecný č. 269, okres Louny. © TYTO, 2011. 
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Zemědělská farma, budka Sýček obecný č. 275, okres Louny. © TYTO, 2011. 
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Zemědělská farma, budka Sýček obecný č. 277, okres Louny. © TYTO, 2011. 
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Zemědělská farma, okres Louny. Byly nalezeny 2 roury vertikálně stojícího potrubí 
vzduchotechniky, v první bylo zjištěno 10 uhynulých sov pálených a 3 holubi domácí, ve 
druhé 3 uhynulé sovy pálené. Obě nebezpečné pasti byly zneškodněny - potrubí bylo 
položeno do vertikální polohy na zem. © TYTO, 2011. 
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Zemědělská farma, okres Louny. Lebky 13 uhynulých sov pálených a 3 holubů domácích 
nalezené ve dvou rourách vertikálně stojícího potrubí vzduchotechniky, obě nebezpečné 
pasti byly zneškodněny - potrubí bylo položeno do vertikální polohy na zem. © TYTO, 
2011. 


