Zápis
ze členské schůze Východočeské pobočky České společnosti ornitologické
při Východočeském muzeu v Pardubicích
ze dne 27. 2. 2015 v Pardubicích

Členskou schůzi zahájil v 9:15 člen výboru pan Lukáš Kadava s přehledem programu členské schůze.
Oznámil, že na schůzi nevystoupí pan Jakub Vrána s výběrem zajímavých pozorování ze zimy
2015/2016 a vyzval přítomné, aby přednesli případné návrhy programových změn.
K navržené úpravě programu nebyly žádné připomínky.
1. Úvodem omluvil pana Petra Kafku a pana Tomáše Diviše, kteří písemně zdůvodnili neúčast na
jednání členské schůze. Dále pokračoval krátkým přehledem činnosti Východočeské pobočky
ČSO v uplynulém kalendářním roce, v jehož úvodu připomněl kulatá výročí řady dlouholetých
členů pobočky. Z významných akcí minulého roku jmenovitě uvedl úspěšné společné aktivity
pobočky – např. aktualizaci webu jako komunikační platformy, jarníVVT, úklid na přehradě
Rozkoš, organizování regionálních akcí v rámci „vítání ptačího zpěvu“ a podzimního „ptačího
festivalu“. Nejnáročnějších akcí nadregionálního významu byla podzimní Východočeská
ornitologická konference a vydání tiskovin - Sborníku přednášek a Panurusu.
Samostatně se věnoval správním řízením, kdy stručně shrnul údaje ze zevrubné správy, která
byla uveřejněna ve Zpravodaji č. 66. Při této příležitosti ocenil práci Petra Kafky, člena výboru,
který tuto pobočkovou agendu vede a současně poděkoval všem, kteří se na této důležité
činnosti pobočky podíleli. Zároveň také vyzval členskou základnu kširšímu aktivnímu zapojení
členů pobočky do agendy kolem správních řízení v regionech, kde působí.
Ke zprávě o správních řízeních nebyly připomínky.
2. Se zprávou o hospodaření pobočky vystoupil pan Jaroslav Vaněk – člen výboru a hospodář
VČP ČSO, který shrnul nejdůležitější údaje o hospodaření pobočky a odkázal přítomné na
podrobnější text ve Zpravodaji č. 66. Hospodaření pobočky za loňský rok bylo celkově mírně
ztrátové, tj. se záporným hospodářským výsledkem. Malému „schodku spolkového rozpočtu“
přispěla také ta skutečnost, že konference byla hlavně díky sponzorům finančně zisková.
V souvislosti se změnami Občanského zákoníku(zákon č. 89/2012 s účinností od 1.1.2014) a
aktuálním výkladem povinností „spolku“ v oblasti daňových povinností ze strany Finančního
úřadu v Pardubicích dále uvedl, že pobočka nebude nadále podávat příslušná finanční
hlášení.
Ke zprávě vystoupili s připomínkami a dotazy:
a) Pan Tomáš Bělka, Martin Fejfar a Vladimír Lemberk vyjádřili pochybnosti o správnosti
výkladu finančních předpisů ve vztahu k pobočce a navrhovali opakovaně prověřit tuto
skutečnost a získat písemné stanovisko příslušného Finančního úřadu jako optimální
řešení.
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b) Pan Bělka dále navrhl, s ohledem na poměrně vysokou zůstatkovou částku na
pobočkovém účtu, část prostředků smysluplně využít na podporu ochranářských či
výzkumných akcí pobočky. V této souvislosti pan Vaněk a pan Kadavaseznámili přítomné
se záměrem výboru pokračovat i v roce 2016 s finanční podporou takových projektů
formou již zavedených interníchčlenských grantů. Přehledná zpráva o využití interních
grantů pobočky je uveřejněna také ve Zpravodaji č. 66. O pravidlech přidělování
prostředků a velikosti částky výbor VČP ČSO bude ještě jednat a lze předpokládat, že
informace bude brzy uveřejněna na webu pobočky tak, aby bylo možné jednotlivé
projekty podávat ještě do konce dubna 2016.
3. Vzhledem k rezignaci pana Tomáše Diviše na funkci předsedy a také člena výboru pobočky
informoval pan Kadava přítomné o mimořádné schůzi výboru, která se konala dne16. 2. 2016
v Hradci Králové.
Poděkoval panu Divišovi za dlouholetou činnost ve výboru a významný osobní přínos
k rozvoji pobočkových aktivit a také prestiže jak v odborných kruzích, tak v očích veřejnosti
a představitelů partnerských organizací nebo podniků.
Na mimořádné schůzi výboru bylo rozhodnuto, že výbor využije příslušných ustanovení
stanov České společnosti ornitologické a bude pokračovat v činnosti jako čtyřčlenný. Do
funkce předsedy byl navržen a následně zvolen pan Lukáš Kadava. Zároveň bylo rozhodnuto,
že na optimální počet pěti bude výbor rozšířen kooptací. Výbor následně pověřil nově
zvoleného předsedu výběrem vhodného kandidáta.
Do termínu členské schůze bylo osloveno několik aktivních členů pobočky. Při zvažování
svých individuálních možností a skutečného potenciálního přispění k práci výboru někteří
odmítli. Výbor pobočky navrhuje od 27. 2. 2016kooptovatpana Jana Krejčíka, který se
dlouhodobě věnuje výzkumu a ochraně ptáků na Pardubicku. Přestože je členem pobočky
krátce, má velké zkušenosti jak s aktivní ochranou přírody tak spolkovou činností.
Jan Krejčík krátce na schůzi vystoupil a zdůraznil, že se chce aktivně podíletna práci
stávajícího výboru do konce jeho funkčního období.
Ke kooptaci pana Jana Krejčíka jako pátého člena výborunebyly připomínky.
4. V závěru vystoupení nový předseda Východočeské pobočky ČSO pan Lukáš Kadava vyzval
přítomné k diskusi na téma činnost výboru.
K činnosti výboru pobočky nebyly připomínky.
5. V rámci shrnutí výsledků odborných pobočkových aktivit pan Kadavadále hovořil o akci „Rok
pro volavku popelavou“. Uvedl, že se tato aktivita nesetkala s velkým ohlasem. Právě proto
jmenovitě poděkoval těm, kteří svá pozorování a výsledky poskytli.I přesto bylo možné,
hlavně díky databázi „Avif“ provést odhad velikosti „východočeské“ populace. V roce 2015
hnízdilo na území Hradeckého a Pardubického kraje 226 párů volavek popelavých. Volavky
jsou konfliktním druhem ve vztahu k rybářství a jsou „evergreenem“ v oblasti správních
řízení. Proto se výbor rozhodl v akci pokračovat i v tomto roce – tj. 2016.
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K tématu se krátce diskutovalo o problémech jednotlivých kolonií a jejich lokalizací. Pan
Tomáš Bělka informoval o postupu Inspekce životního prostředí po podání stížnosti na
nezákonný postup při těžbě dřeva v porostu s kolonií volavek u obce Podchlumí. Společně
s panem Jiřím Machem také upřesnili a doplnili informace o hnízdění volavek na Svitavsku.
6. Informaci o aktivitě pobočky v souvislosti se správními řízeními o „zabijáckých“ krkavcích – tj.
jedincích či skupinách působících škody na volně chovaných hospodářských zvířatech
(především na chovech ovcí) připravil pan Petr Kafka. Z důvodu jeho nepřítomnosti krátce
informoval o tomto problému pan Kadava. Protože útoky na dospělá i novorozená zvířata
ustaly, plánovaná terénní sledování se nerozběhla.
7. S krátkou pozvánkou na víkendový výzkumný tábor v termínu 27. – 29. 5. 2016 na Skutečsku
vystoupil pan Vladimír Lemberk. Ve svém vystoupení se zaměřil na nejbližší přírodní i
historické zajímavosti. Pozvánka a organizační podrobnosti jsou uveřejněny také ve
Zpravodaji č. 66. Protože akce bude zároveň příspěvkem k mapování hnízdního rozšíření
ptáků (ve čtverci s nevelkým množstvím údajů), bylo výborem rozhodnuto, že Pobočka uhradí
za účastníky náklady na ubytování.
8. V rámci programového bodu informace z výboru ČSO vystoupil pan Vojtěch Kodet.
Telegraficky připomenul úspěšné akce loňského roku a poděkoval za aktivní účast členům
Východočeské pobočky ČSO.
Připomenul řadu dlouhodobých akcí ČSO:
- evropský atlas hnízdního rozšíření ptáků v souvislosti s možností aktivní účasti těch, kteří
„expedičně“cestují (včetně příspěvku na náklady);
- dlouhodobě uznanou slevu na dalekohledy firmy Meopta ve výši 25% pro členy ČSO;
- vyhledávání a nebezpečných sloupů vysokonapěťových elektrovodů;
- úspěšnou sponzorskou akci pro získávání prostředků na nákup pozemků v lokalitě
Josefovské louky;
- spuštění mobilní aplikace Avif pro OS Android;
- platbu členských příspěvků na rok 2016 v řádném termínu – tj. do konce března;
- vyhlášení Ptáka roku – červenky obecné - a distribuci příslušných informačních materiálů.
V diskusi vystoupilo několik členů pobočky hlavně s dotazy na možnost rozšířit „mobilní
aplikaci Avif“ na další mobilní systémy. Pan Kodet zdůraznil, že je to otázka nákladů na
provoz. Vývoj a provoz aplikace pro jiné systémy je spojena s nepřiměřenými náklady, které
není ČSO schopna hradit.
9. Stručnou informaci o mapování hnízdního rozšíření ptáku přednesl pan Martin Fejfar. Shrnul
novinky v „mapovací aplikaci“ a pomocí několika aktuálních číselných údajů komentoval
průběžné výsledky mapování. Vyzval členy pobočky ke zvýšené aktivitě ve zbývajících dvou
hnízdních sezónách především v těch čtvercích, kde jsou dosud nedostatečné údaje.

10. Po přestávce zahájil odborný program členské schůze pan Václav Zámečník s informací o
aktuálním stavu „agroenvi programů“ pro čejku chocholatou. Krátké sdělení bylo do
programu zařazeno mimořádně, namísto krátké úvodní přednášky o ptačích hlasech a zpěvu
(Václav Koza). Navržené hospodaření na vybraných pozemcích orné půdy dokumentoval již
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úspěšně realizovanými projekty v Jižních Čechách a zároveň seznámil přítomné s aktuální
situací v našem regionu.
V krátké diskusi se hovořilo o účinnosti navrhovaných opatření, o ochotě hospodařících
subjektů do těchto projektů vstupovat a některých dalších možnostech „pasivní“ i
„aktivní“ochrany hnízd čejky chocholaté na orné půdě.
11. Hlavní odbornou přednášku na téma plošného akustického mapování ptáků doplněnou o
„ornitologické audio-záhady“ přednesl pan Vojtěch Kodet. Přehledně seznámil přítomné
s potřebným technickým a softwarovým vybavením a s metodikou adjustace záznamníků
v terénu. Pomocí konkrétních příkladů – sonogramů - předvedl základní principy hodnocení
pořízených záznamů. V rámci přednášky shrnul také aktuální novinky v avifauně Vysočiny,
které doplnil o ukázky úspěšných revitalizací mokřadů v rámci aktivit sdružení Gallinago.
Členskou schůzi ukončil předseda pobočky s přáním úspěšné ornitologické sezóny ve 13 hodin.

Zapsal: Václav Koza; v Pardubicích dne 27. 2. 2016
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