
Zápis z členské schůze VČP ČSO, konané 24. března 2012 v Pardubicích. 
 

Schůzi, které se zúčastnilo asi 60 přítomných, zahájil a moderoval po celou její dobu předseda 
pobočky Martin Fejfar. Ve svém úvodním slovu se po organizačních pokynech věnoval blahopřání a 
předání daru našemu bývalému dlouholetému předsedovi Pavlu Žďárkovi, který oslavil 70. 
narozeniny. 

Pak již byl zahájen dopolední blok přednášek k tématu pohoří Králického Sněžníku (KS). 
Nejprve sám M.Fejfar území geograficky vymezil a představil. Seznámil posluchače s hlavními typy 
přírodního prostředí, které jsou biologicky cenná a ornitologicky významná. Zmínku také věnoval 
způsobu ochraně přírody (NPR a Ptačí oblast). 

Na něj pak navázal Tomáš Bělka svým příspěvkem „Historie ornitologického průzkumu KS a 
změny v druhovém složení ptactva“, ve kterém přiblížil přítomným působení například Ferdinanda 
Albína Paxe, Ilse Kliefoth-Rehren, Jana Hanzáka, Petra Štefana, Jana Součka a dalších, kteří se 
zabývali nebo ještě zabývají ornitologickým výzkumem v masívu KS. Kromě zamyšlení nad určitými 
druhy antropogenního vlivu člověka v minulosti i současnosti, došlo na komentáře k hodnocení 
výskytu a změn u vybraných ptačích druhů jako například u tetřeva hlušce (dnes bez potvrzeného 
výskytu), tetřívka obecného (rovněž dnes bez záznamů o jeho výskytu), sokola stěhovavého, sýce 
rousného, kosa horského, pěvušky podhorní, bělořita šedého, hýla rudého nebo datlíka tříprstého. 
Vzpomněl též konání dvou pobočkových akcí v území KS – VVT v letech 1993 a 2007, při kterých bylo 
zjištěno několik zajímavých výsledků. Svoje bohaté zkušenosti s územím T.Bělka zhodnotil i ve svém 
následném vystoupení, kterému sekundoval Tomáš Diviš: „Monitoring kulíška nejmenšího a jeřábka 
lesního v KS“. Dověděli jsme se výsledky, které zde učinila pětice našich členů (kromě jmenovaných 
ještě M.Fejfar, V.Koza a P.Žďárek) v letech 2007 a 2010 u jeřábka lesního a v letech 2006 a 2009 u 
kulíška nejmenšího. Přínosné jistě byly informace o metodice a o průběhu monitoringu i o 
zkušenostech z terénu. 

Blok ukončil výstup Václava Zámečníka, který se věnuje v území Ptačí oblasti KS 
problematice vztahu životních podmínek (management vybraných ploch) k výskytu chřástala polního 
v podhůří KS. Představil způsob a výsledky ověřování agroenvironmentálních opatření (AEO) na 
podporu chřástala a hodnotil i další aspekty, které mají na úspěšné přežívání tohoto druhu v území 
vliv. V následné diskuzi ke všem tematickým příspěvkům se hovořilo zejména o možných příčinách 
změn v ptačích populacích vzhledem ke změnám prostředí (odlesňování, změna druhové skladby 
porostů nebo narůstající vliv stavebního ruchu a turizmu). 

Po přestávce se ujal slova M.Fejfar, který zhodnotil některé aktivity výboru v roce 2011. 
Věnoval se především otázce ochrany partií přehradní nádrže Rozkoš a mokřině Rzy u Dobříkova. 
Zmínil též kroky, které povedou k celoevropskému monitoringu hnízdišť čápa bílého, který se má i na 
našem území uskutečnit v roce 2014. Poté hovořil T.Diviš o novém záměru výboru pobočky – 
registraci Významných ornitologických lokalit, při kterém má vzniknout v prvním kroku databáze 
nejcennějších lokalit ve východních Čechách se základní charakteristikou a přehledem jejich 
ornitocenóz. Důvodem je především zlepšit snahy o ochranu takových lokalit. Blíže byl záměr 
představen ve Zpravodaji č. 55. Dále Libor Praus komentoval rovněž ve Zpravodaji vyhlášená interní 
grantová řízení pobočky, s cílem dát možnost členům pobočky realizovat cílený průzkum hnízdišť 
racka chechtavého a dále podpořit monitoring vybraných lokalit, kde hrozí zánik hnízdišť rorýsů 
obecných, jiřiček obecných a vrabců domácích. 

Následně vystoupil Jaroslav Vaněk s rámcovou představou o konání letošního VVT s názvem 
„Les Království a přírodní park Hrádeček“. Osobní znalost prostoru s publikovanými fotografiemi byla 
dobrou formou pozvánky na VVT, který se má uskutečnit 1.-3. června. 

Z informacemi z výboru ČSO přijel Kamil Čihák. Hovořil o akcích Vítání ptačího zpěvu, Jaro 
ožívá, Pták roku a dalších aktivitách. Poté připojil některé novinky o monitoringu druhů přílohy I. 
Václav Zámečník pak hovořil o motivačních důvodech letošního zaměření na monitoring hnízdišť čejky 
chocholaté ve vztahu k novému cyklu AEO. 

V závěru jarní členské schůze vystoupil Lukáš Kadava s prezentací významných a zajímavých 
ornitologických pozorování ve východních Čechách v roce 2011, kterou sestavil Jakub Vrána. 
Uveďme například jarní výskyty orla skalního u Jevíčka, kulíka mořského na Rozkoši, vlhy pestré ve 
Svitavách, strnada zahradního v Budčevsi na Jičínsku, dále podzimní výskyt motáka stepního u 
Lezníku a Vidlaté Seče na Litomyšlsku, racka tříprstého na Rozkoši nebo zimní opakovaná 
pozorování bernešek rudokrkých u Podůlšan a Práskačky na hranicích Pardubicka a 
Královéhradecka. 

 
         zapsal Jiří Mach  

 


