
PTAČÍ STEZKA 
Mgr. Irena Bátrlová, 200 000 Kč 

Popis projektu: 

Hlavním cílem projektu je informovat občany procházející Centrálním parkem Černý Most o výskytu ptactva v bezprostřední blízkosti rybníčku lloisov. „Ptačí stezka“ by také nalezla 

využití pro žáky a studenty okolních základních škol (ZŠ Bří Venclíků, ZŠ Generála Janouška), nejenom k učení rozlišování jednotlivých druhů ptactva, ale rovněž by dala možnost sta-

rání se o stravu těchto živočichů (přinášení krmiva do ptačích krmítek). 

V neposlední řadě by děti mohly s napětím sledovat, kdo si budky pronajme. 
Otázka či otázky ohledně „Ptačí stezky“ by mohly být zakomponovány v soutěžní brožurce k akci „Den Země“ konané pod záštitou Městské části Prahy 14 a Základní školy Generála 
Janouška 1006. 
 

Využití projektu: 
Projekt by sloužil jako informace ohledně výskytu ptactva pro všechny občany Černého Mostu, rovněž by posloužil jako možnost krmení ptactva.  

Položkový rozpočet: 

Předpokládané náklady související s realizací projektu (předpokládané náklady vč. DPH) 

Položka Popis Počet kusů Cena za kus v Kč Cena celkem v Kč 

Ocelová tabule 
  

Informační panel informující o výskytu ptactva 1 75 440 75 440 

 Ptačí budky Budky sloužící k zahnízdění ptactva 3 2 940 8 820 

 Krmítko Sloužící ke krmení ptactva 1 2 940 2 940 

Výdaje na zpracování projektové do-
kumentace 

Zpracování projektové dokumentace   5 000 5 000 

 Výdaje na údržbu po dobu následujících 4 let po ukončení realizace projektu (údržba zeleně, oprava či rekonstrukce ptačích budek, informačního panelu, kr-
mítka + krmivo do ptačí budky ) 

107 800 

 Celkové náklady související s realizací projektu 200 000 

Druhy pozorovaného ptactva u rybníka Aloisov 

(od března 2012 do dubna 2019)   

zdroj: Česká ornitologická společnost, Birds.cz – pozorování ptáků 

 

kachna divoká 

vrabec domácí 

straka obecná 

slípka zelenonohá 

holub domácí 

sýkora koňadra 

kos černý 

ledňáček říční 

labuť velká 

polák chocholačka 

lyska černá 

žluna zelená 

zvonek zelený 

stehlík obecný 

budníček menší 

červenka obecná 

konipas bílý 


