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České společnosti ornitologické
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ÚVODEM
Milé kolegyně a kolegové,
jaro je v plném proudu. Běží kvapně, a je znát v nejrůznějších prostředích. Za sebou máme
i první kukání letošního „Ptáka roku“ ČSO. Pro mě osobně jaro vrcholí kvetením třešní
a příletem rorýsů na hnízdiště. Naštěstí je mohu přitom pozorovat přímo z okna mé
pracovny.
Po naší pobočkové jarní schůzi, pročtení nového výtisku sborníku Panurus, prostudování
„pražských“ tiskovin, hodnocení volby nového výboru ČSO nebo po úspěšném průběhu
ornitologické výstavy ve Svitavách… se již poohlížíme po tom, co nám přinesou další měsíce
v pobočkovém dění. Nezapomeňme tedy na vycházky při Vítání ptačího zpěvu, na letošní
ročník VVT „Hradecké lesy“ a na konání naší podzimní ornitologické konference. Určitě
sledujte novinky a zajímavosti z ornitologické sezóny na pobočkovém webu. K těm dalším
mnohým aktivitám při našich odborných i jiných činnostech vám všem za výbor pobočky přeji
co nejvíce pěkných a nezapomenutelných zážitků nejen s ptáky, nejlépe ve společnosti
s vašimi kamarády, známými a blízkými, bez kterých by to nebylo ono.
Jiří Mach

POZVÁNKA NA VVT 2010
Víkendový výzkumný tábor (VVT) „Hradecké lesy 2010“
Jak již bylo uvedeno v předchozím čísle Zpravodaje, tradiční VVT se letos uskuteční v tzv.
Hradeckých lesích a přilehlém okolí v termínu
21. – 23. 5. 2010
přičemž předpokládáme příjezd prvních účastníků již ve čtvrtek 20. 5. večer. Oficiální
začátek akce pak bude v pátek ráno v okolo 9.00 u vstupu do níže uvedeného místa
ubytování.
Ubytování je předběžně zamluveno v Táboře J. A. Komenského v Bělči nad Orlicí
(http://www.taborbelec.cz/index.php) s tím, že v případě nedostatečné kapacity (bude-li více
zájemců) nás umístí v nevytápěných chatkách, které jsou normálně k dispozici až v pozdější
době. Tento požadavek bude třeba uplatnit několik dní předem. Prosíme proto zájemce
o ubytování, aby svou účast na VVT nahlásili nejpozději v neděli 16. 5. na e-mailové
adrese naší pobočky (vcpcso@centrum.cz), a to včetně nocí, kdy by chtěli uvedený
nocleh využít.
Dále prosíme, aby se ve stejném termínu a na stejné adrese nahlásili i ostatní účastníci,
abychom mohli v dostatečném předstihu připravit i přesnější program akce.
Pro úplnost připomínáme, že operačním polem VVT bude oblast vymezená přibližně
pomyslnou spojnicí obcí Hradec Králové – Vysoké Chvojno – Týniště nad Orlicí – Hradec
Králové. Hlavní náplní by měl být jednak průzkum vlastního lesa spojený s vyhledáváním
dutin (šplhavci, holub doupňák, puštík obecný apod.), návštěvou lesních rybníků
a inventarizací tokajících lelků a skřivanů lesních. Druhým tématickým okruhem by byl
průzkum takzvané Spojené Orlice, který může zahrnout nejen zjišťování hnízdních nor
břehulí, ledňáčků, respektive vyhledávání hnízdišť pisíků a kulíků říčních, ale také
inventarizaci zpívajících cvrčilek říčních a zelených v břehových porostech Orlice a tokajících
chřástalů polních v nivě zmíněné řeky. Vzhledem k uvedenému programu bude část VVT
probíhat i v nočních hodinách (potřeba osobních svítilen), terén také nabízí využití jízdních
kol jako efektivního dopravního prostředku. Nabízí se také možnost zapůjčení lodí v Týništi
nad Orlicí za účelem splutí části řeky.
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V případě potřeby lze případně kontaktovat autora tohoto textu (fejfar@urm.mepnet.cz;
mobil: 723 911 005). Uvedené telefonní číslo by mělo být k dispozici i během VVT.
Martin Fejfar

Ornitologická…
Byl by to zážitek mělký
Jít jen tak chytat lelky
Když už jít za těmi ptáčky
Proč zrovna netlouci i špačky?
(Vladimír Šoltys)
Přibližné vymezení operačního prostoru VVT 2010.

ZPRÁVY Z VÝBORU
Změny v členské základně VČP ČSO
Začátkem roku 2010 jsme dostali smutnou zprávu, že naše řady navždy opustil pan Zdeněk
Řeháček z Rudoltic.
V průběhu podzimu 2009 a jara 2010 do pobočky vstoupilo několik nových členů.
K 1. květnu 2010 má Východočeská pobočka ČSO celkem 205 členů.
Aktuální seznam členů pobočky s místem jejich bydliště najdete na webu pobočky v sekci
O pobočce. Registrovaní uživatelé navíc mají možnost zaslání e-mailové zprávy
kterémukoliv členu pobočky, který má e-mailovou adresu přímo ze stránek webu.
Světlana Vránová

Datové schránky
V průběhu letošního jara se Východočeská pobočka ČSO připojila
k systému datových stránek. Jde o systém internetového předávání zpráv,
určený zejména pro komunikaci s orgány veřejné moci (soudy,
ministerstva, úřady apod.). Datové schránky nám tak umožňují rychlejší,
levnější a snad i efektivnější komunikaci s úřady. Od začátku letošního roku je možné datové
schránky využit i pro komunikaci mezi nestátními organizacemi navzájem, a to zatím pouze
pro zasílání faktur. V dohledné době však bude možné zasílat přes datovou schránku
jakékoliv soubory mezi vlastníky datové schránky. Je však vhodné upozornit na to, že datová
schránka neslouží jako klasický email. Zprávy z ní i pro ní jsou oproti emailu zpoplatněny, ač
je zatím neplatí vlastník datové schránky. ID (adresa) naší datové schránky je: ay6ady.
Milan Janoušek
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Kos a žížaly…
Hádaly se dvě žížaly
Která má lepší job
Kos ale smír nastolil:
ZOB! – ZOB!
(Vladimír Šoltys)

Faunistika na stránkách VčP ČSO
(několik poznámek výboru a redakce webu k problematice vkládání dat a jejich
následnému využití)

Mnozí z vás zaznamenali spuštění nového pozorovacího webu České společnosti
ornitologické (ČSO) na následujících stránkách avif.birds.cz. Obdobná stránka pod
odkazem faunistika funguje již delší čas rovněž na webových stranách Východočeské
pobočky ČSO www.vcpcso.cz a je určená zejména pro publikování pozorování z oblasti
východních Čech. Je jistě žádoucí, aby faunistika byla co nejvíce využívána a aby do ní
přispívalo svými postřehy pokud možno stále více členů i nečlenů pobočky, neboť uváděná
data mohou být poté využívána např. při ochraně lokalit významných pro ptáky. Zároveň
však takováto možnost rychlého a volného přístupu přináší určitá „úskalí“ a možné
problémy, z nichž na několik níže upozorňujeme především začínající členy či osoby
věnující se pozorování ptáků pouze příležitostně.
Jednak je třeba si uvědomit, že přístup je otevřený a přispívat mohou do jisté míry všichni
návštěvníci našeho webu, bez ohledu na jejich odbornou zdatnost, a tak nelze vždy a za
všech okolností považovat uváděná pozorování za jistá. Např. v případě přebírání údajů
o pozorování druhů podléhajících schválení Českou faunistickou komisí je třeba ověřit, zda
tato pozorování byla komisí také schválena. Pravidlo obezřetnosti při citování ale
samozřejmě platí pro všechny obtížně určitelné druhy.
Další citlivou skutečností je duplicita publikovaných pozorování. Mnohá pozorování
z našeho regionu jsou souběžně evidována např. i na výše jmenovaném centrálním webu
ČSO. Je pravdou, že publikování prostřednictvím webu „nemá váhu“ pozorování
uváděných v literatuře, ale přesto apelujeme na přispěvatele, aby se duplicitního vkládání
dat vyvarovali, protože může působit problémy při následném využívání dat, v krajním
případě pak až zkreslení výsledných údajů! Vhodným řešením může být dle našeho názoru
publikování vzácných druhů, řekněme nadregionálního významu nebo fenologicky
významných údajů (např. první nebo pozdní výskyt), na centrálních stránkách ČSO
a ostatních pozorování na stránkách VčP ČSO, případně výběr pouze jednoho
pozorovacího webu.
Asi nejhorším problémem, minimálně s ohledem na ptáky samotné, může být zneužití dat
o výskytu ptáků nežádoucími osobami. Tuto myšlenku dále nebudeme rozvádět,
domníváme se, že každému je zřejmé, kterým směrem by se případné zneužití dat mohlo
ubírat. Tuto skutečnost spíše zmiňujeme s ohledem na opatření, kterými se snaží redakční
rada toto nebezpečí (konkrétně v případě vybraných vzácných nebo citlivých druhů)
eliminovat. Asi nejvýznamnějším je omezení přístupu (a zviditelnění některých údajů)
pouze pro registrované uživatele, což může být pro mnohé z řad VčP ČSO opatřením
nepopulárním. Doufáme však, že po zvážení všech pro a proti je pro všechny přispěvatele
krokem pochopitelným.
Milan Janoušek
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Ornitologická burza, aneb co dál s nevyužitými
materiály
Účastníci jarní členské schůze 6. 3. 2010 vědí, že se na schůzi
konala burza ornitologické literatury a dalších pomůcek.
Přítomní měli možnost získat zcela zadarmo starší i novější čísla
různých sborníků a časopisů, knihy, samolepky, plakáty,
pohlednice a další materiály. Rovněž tiskoviny u prodejního stolu
se tentokrát prodávaly s velmi výraznou slevou.
Hlavním důvodem uspořádání burzy byla snaha co nejvíce
vyprázdnit pobočkovou skříň v muzeu. Pobočka za pětatřicet let
svého fungování nashromáždila mnoho archivních i jiných materiálů, vlastní vcelku rozsáhlou
knihovnu, potřebuje přechovávat dosud neprodaná čísla sborníků a knihy, ale také věci
spojené s občerstvením a prodejem apod. A to vše se musí vměstnat do jediné skříně,
kterou máme k dispozici díky vstřícnosti Východočeského muzea. Jelikož skříň už doopravdy
„praskala ve švech“ (nešla zavřít a blížilo se vydání a s tím spojené uskladnění dalšího
Panuru), rozhodl se výbor pro radikální vyřešení situace. Nejvíce místa zabírají neprodaná
(a bohužel již téměř neprodejná) stará čísla Panurů. Ač je nám to všem líto, budeme je
muset odvézt do sběru...
Abychom co nejvíce eliminovali nezvratnou ztrátu, kterou odvoz materiálů do sběrny bude
představovat, nabídli jsme přebytečné materiály k rozebrání zdarma. Díky této akci se ve
skříni skutečně poněkud uvolnilo, ale nikoliv dostatečně. Protože jsme zaznamenali z vašich
řad několik dotazů, co tedy „teď s tím vším bude“, chceme vás informovat o následném
postupu.
Počítáme s tím, že materiály vezmeme na podzimní pobočkovou konferenci, kde
je nabídneme (pravděpodobně opět zdarma nebo za velmi symbolické ceny) kolegům
z jiných koutů ČR. Co zůstane po konferenci, to pravděpodobně během listopadu odvezeme
do sběrny. Do té doby mají všichni členové průběžnou možnost odebrání jakéhokoliv
množství přebytečných materiálů zdarma! Jen je potřeba se předem dohodnout (nejlépe
s jednatelkou – tel. 775 390 005) na osobním odběru. V nabídce je stále většina starších
čísel Panurů, některá ještě starší čísla Sborníků VČP ČSO, nějaké Ptačí světy, plakáty,
brožůrky a další.
Světlana Vránová

Výzva k publikování ve sborníku Panurus
V posledních letech se díky stále se rozšiřujícímu přístupu k internetu staly dosažitelnými
v nebývalé míře rovněž ornitologické informace. Kdo z nás dnes nepročítá stále nové a nové
zprávy na různých webových adresách zabývajících se pozorováním nebo výzkumem
ptáků? Takové zprávy mají mnoho výhod – jsou lehce dosažitelné, zpravidla velmi aktuální
(například dnes díky pozorovacím webům víme, kde se nachází vzácný opeřenec během
téhož dne, kdy jej zjistí první birdwatcher), ale mají také některé nevýhody.
Podstatným nedostatkem publikování odborných textů i dalších údajů na webu je (možná pro
někoho paradoxně) volnost a velká neomezenost při ukládání dat, která tak neprojdou
příslušným odborným posouzením ze strany recenzenta či editora. Tomuto tématu se však
věnuje jiný článek v tomto čísle Zpravodaje.
Určitou nevýhodou je rovněž skutečnost, že pokud si články neuložíme do počítače nebo na
CD disky, tak za pár týdnů nebo měsíců uvedené informace již těžko sháníme. K tomu,
abychom se mohli k informacím stále vracet, přece jen ještě slouží (a já doufám, že velmi
dlouho sloužit budou) knihy a tištěné publikace. Nevím, jak vy, ale já si nedokážu zkrátka
představit, že bych v okamžiku, kdy uvidím nějaký vzácný druh a budu hledat jeho výskyt na
našem území, běžel ihned a pouze k počítači. Naopak v takových chvílích hledám (možná
starosvětsky) nejprve v knihách a sbornících.
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Jedním z nich je již dlouholetá výkladní skříň východočeské ornitologie, totiž sborník
Panurus, sborník, který má velmi dobrou úroveň především díky redakční radě, ale také
všem, kteří do něj pravidelně i nepravidelně přispívají. Bohužel v poslední době je zřetelná
tendence k úbytku příspěvků, neboť pro mnoho z nás je snadnější sepsat zajímavý článek
na web (což samozřejmě není tolik svázáno určitými pravidly jako odborné publikování ), než
sepisovat článek do sborníku. Přesto jistě je množství webových příspěvků, které by si
zpracování do sborníku zasloužily. Apelujeme tímto tedy na všechny, aby pečlivě zvažovali,
zda by právě jejich výzkum, pozorování nebo ornitologickou zajímavost zveřejněnou na
webu nebylo vhodné sepsat také do sborníku pobočky. Prosíme také, nenechme se odradit
případnými starostmi při úpravách článků na základě připomínek recenzentů a berme vše
jako podnět pro zlepšení konečného výsledku naší literární práce.
Milan Janoušek
Ťuhýk...
Černý pásek na oku,
Zobák jako dýka,
Zlodějskou má výuku,
Bacha na ťuhýka!
(Vladimír Šoltys)
INTERNÍ GRANTY POBOČKY 2010
Výbor pobočky na základě výsledků a doporučení hodnotící komise rozhodl o tom, že pro rok
2010 se úspěšnými žadateli finančního příspěvku na činnost stali členové: Jiří Česák (částka
2.500,-Kč na zakoupení barevných kroužků pro zimující havrany polní), Jakub Vrána (částka
1.000,-Kč na zakoupení literatury pro pořádání propagačních ornitologických akcí), Josef
Vrána (částka 6.500,-Kč na podporu při zřícení hnízd čápa černého, nákup webového
software pro sběr dat o čápovi černém a nákup externího disku pro založení čapího archívu
pro východní Čechy).
Jiří Mach

HNÍZDNÍ MAPOVÁNÍ PTÁKŮ HRADCE KRÁLOVÉ
Právě probíhá 2. ročník mapování hnízdního rozšíření ptáků v Hradci Králové
V průběhu první sezóny hnízdního mapování bylo na území Hradce Králové pozorováno 120
druhů ptáků. Podařilo se prokázat hnízdění 68 druhů ptáků, mimo jiné např. strakapouda
jižního, strakapouda prostředního, kulíka říčního, bramborníčka černohlavého, bramborníčka
hnědého a dalších. Pravděpodobné hnízdění bylo zaznamenáno u 25 druhů ptáků, např.
u strnada lučního, strnada rákosního, žluvy hajní, křivky obecné, sedmihláska hajního, sluky
lesní a dalších.
V první sezóně se mapování jednotlivých kvadrátů zúčastnilo 9 mapovatelů, což není
mnoho. Proto prosíme všechny ornitology, kteří se alespoň občas mihnou v Hradci Králové,
aby se zapojili do mapování hnízdního rozšíření ptáků a zaznamenávali a zasílali jakákoli,
byť náhodná pozorování. V současné době není pokryto 10 z celkových 54 mapovacích
kvadrátů. Konkrétní informace o metodice mapování, obsazenosti kvadrátů a dosavadním
průběhu mapování jsou dostupné na internetových stránkách Východočeské pobočky České
společnosti ornitologické. Dále se můžete na cokoli zeptat na emailové adrese
K.Svadova@seznam.cz.
Kateřina Hotová Svádová
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Hýl rudý...
Zrána časně rudý hýl
Posadil se na pahýl.
Hýlici si střeží ...
Uspěje ... jen stěží!
(Vladimír Šoltys)

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE
Zápis z členské schůze, konané 6. března 2010 v Pardubicích na zámku
Schůze začala s přibližně patnáctiminutovým zpožděním. Příjezd některých účastníků byl
totiž ovlivněn silným sněžením v západní části naší republiky. Předseda Martin Fejfar na
úvod přivítal přítomné, omluvil několik nepřítomných a oznámil úmrtí našeho člena, pana
Zdeňka Řeháčka z Rudoltic. Poté začal tématický blok přednášek, věnovaný vrubozobým
ptákům.
Jako první vystoupil Petr Musil z PřF UK Praha s příspěvkem „Populační dynamika
kachen v podmínkách našich rybníků“. Stěžejní část jeho přednášky představovalo téma
fidelity a filopatrie (věrnosti hnízdišti) poláka velkého a poláka chocholačky, prezentované na
příkladech osudů několika samic sledovaných několik let na Třeboňsku. Michal Podhrázský
z Prahy v prezentaci „Projekty týkající se hus z východních Čech“ hovořil o značení hus
velkých barevnými krčními límci (několik takto označených ptáků bylo zastiženo i ve
východních Čechách – všichni se vylíhli v zooparku Chomutov). Informoval nás rovněž
o projektu mapování husy velké, který bude probíhat v rámci celé České a Slovenské
republiky. Cílem je zmapovat, kde všude již šířící se husa velká hnízdí. Metodika
předpokládá zjistit na lokalitách počet hus začátkem března a později počet rodinek.
Podrobněji k metodice viz. aktualita z 1. 4. 2010 na webu www.vcpcso.cz. Třetím hostem byl
Pavel Bergmann z Prahy s příspěvkem „Co víme o zimování hoholů severních a morčáků
velkých ve středních Čechách“. Morčáci velcí zimují hlavně na menších řekách (Berounka) a na
Labi. Na Vltavu do Prahy přicházejí jen v krutých zimách, když jiné řeky zamrznou. Hohol naopak
v Praze zimuje pravidelně. Petr Musil navázal informací, že morčáci ze všech zimujících druhů
kachen nejvýrazněji reagují na teplotu. Jejich zimní početnost celkově narůstá, v Praze na
Vltavě se ale jejich početnost snížila od doby, kdy zde začali ve velkém zimovat kormoráni.
Všichni tři hosté se ve svých příspěvcích vzájemně doplňovali a ke všem jejich prezentacícm
proběhla hojná diskuse. Z domácích zahájil Jaroslav Vaněk svým „Příspěvkem k výskytu
vrubozobých ptáků na přehradě Rozkoš“. Za dobu existence přehrady zde bylo zjištěno 39 druhů
vrubozobých, včetně velmi raritních (husa sněžní, labuť malá...). J. Vaněk postupně všechny
představil a okomentoval četnost jejich zástihů, popř. hnízdění. V průběhu čtyřicetiletého sledování je
dobře vidět trendy u pravidelně se vyskytujících druhů. O „Vzácnějších druzích kachen na
lokalitě Mokřina u Rzů“ pohovořil Martin Fejfar. Zaměřil se na druhy hnízdící – na lokalitě
pravidelně hnízdí např. kopřivka obecná, nepravidelně lžičák pestrý, čírka modrá, někdy
i čírka obecná. Kromě vrubozobých zmínil hnízdění potápek černokrkých a největší
východočeskou kolonii racka chechtavého s přibližně 1500 páry. Tématický blok ukončil Jiří
Mach s prezentací „Vrubozobé ptactvo Svitavska“. Věnoval se dvanácti svitavskoopatovským vodním plochám, na kterých bylo celkově zaznamenáno 30 druhů vrubozobých.
Pět druhů zde pravidelně hnízdí, dvanáct pravidelně migruje a třináct migruje vzácně.
Zhodnotil i faktory, ovlivňující hnízdění, kromě jiného dopady odstřelu kormoránů,
prováděného Rybářstvím Litomyšl na začátku dubna na hnízdící ptáky.
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O přestávce bylo připraveno občerstvení, hlavní pozornost se ale tentokrát upírala k burze
ornitologické literatury. Na čtyřech stolech byly vyloženy přebytky starší i novější literatury ze
zásob pobočky, stejně jako literatura, kterou přinesli jednotliví členové. Většina výtisků byla
k dispozici zdarma a u prodejního stolu se tentokrát prodávalo se značnou slevou. Cíl byl
jediný – co nejvíce uvolnit skříň, kterou má pobočka v muzeu k dispozici jako jediný
skladovací prostor.
Po přestávce následovaly „Zprávy ze sekretariátu ČSO“, které přednesl Vojtěch Stejskal.
Ve stručnosti: na sekretariátu ČSO dochází ke změnám – jako předseda nastupuje Zdeněk
Vermouzek, z mateřské dovolené se vrací Lucie Hošková a odchází Tomáš Brinke. Byla
odsouhlasena změna stanov ČSO. V roce 2010 pokračuje akce „Člen získává člena“.
Exkurze ČSO bude do Maďarska na Hortobagy. Na webu ČSO byl spuštěn nový modul pro
sbírání faunistických dat. Ptákem roku se stala kukačka obecná. ČSO pokračuje v aktivitách
okolo ornitologického parku Josefovské louky. Nový projekt ČSO se jmenuje „Jaro ožívá“ –
jde o celoevropské sledování příletu čápa bílého, rorýse obecného, vlaštovky obecné
a.kukačky obecné. Pozorování se vkládá do tabulky na webu www.springalive.net, kde jsou
k dispozici i další podrobnosti.
O ptáku roku, kukačce obecné, poté velmi stručně informoval Pavel Žďárek a po
něm následovaly zprávy z výboru VČP ČSO. Jiří Mach vyhlásil výsledky vnitřních
grantů pobočky – 10 000 Kč, které byly do grantu vloženy, bylo přiděleno
následovně:
6500 Kč Josef Vrána na nákup softwaru a vytvoření „Čapího webu“ – druhého
webu pobočky
2500 Kč Jiří Česák na nákup barevných kroužků na havrany
1000 Kč Jakub Vrána na pořízení propagačních materiálů na pořádání akcí pro
veřejnost
Martin Fejfar společně se Světlanou Vránovou a Jiřím Machem informoval o chystané
podzimní konferenci VČP ČSO. Přihlášení na konferenci je možné pouze na oficiálních přihláškách –
byly k dispozici na schůzi, jsou ke stažení na webu pobočky na stránkách věnovaných speciálně
konferenci a na vyžádání je možno je zaslat poštou. Přihlášky je možno volně kopírovat. Zájemci
o prezentaci na konferenci se musí hlásit do 31.5., do 31.8. je nutno zaslat abstrakty příspěvků.
Účastníci konference bez zájmu o prezentaci se mohou hlásit do 31.8. Podrobnosti včetně programu
jsou na webu pobočky a budou v jarním čísle Zpravodaje VČP ČSO.
Martin Fejfar následně představil letošní operační prostor pro VVT 2010, Hradecké lesy
v prostoru Hradec Králové – Vysoké Chvojno – Týniště nad Orlicí – Hradec Králové
a přilehlou nivu Orlice. Jedná se o největší lesní celek v centru východních Čech,
předpokládá se mj. sledování šplhavců, holuba doupňáka, puštíka obecného, lelka lesního,
skřivana lesního. Část sledování bude probíhat v noci, je vhodné mít s sebou kolo, bude
možné i provádět průzkum Orlice pomocí sjezdu kánoí. Podrobnosti budou v jarním čísle
Zpravodaje. Termín VVT je 21. – 23. 5., hlásit se je možno na e-mailové adrese pobočky
vcpcso@centrum.cz.
Jakub Vrána přednesl „Přehled zajímavých pozorování z pidi-konference za rok 2009“,
v němž se zaměřil na devatenáct nejzajímavějších pozorovaných druhů. Potom David Číp
a Martin Hanousek představili projekt „Ptačí Rozkoš na Rozkoši“. Své vystoupení uvedli
ukázkami příkladů rozsáhlých revitalizačních zásahů do krajiny v Bavorsku a Dánsku. Projekt
„Ptačí Rozkoše“ spočívá v návrhu na přehrazení části přehrady Rozkoš hrází, za níž by
vzniklo několik vzájemně oddělených vodních ploch s různým režimem kolísání hladiny vody.
Součástí návrhu je i několik ostrovů. Projekt byl představen podniku Povodí Labe, z něhož
vzešel požadavek na formulování jasného postoje Východočeské pobočky ČSO k celému
záměru. Z diskuse vyplynulo, že členská základna vidí revitalizační úpravy jako dobré
a vhodné, na jejich konkrétní podobu však nepanuje jednotný názor. Hlasování o postoji
pobočky k projektu neproběhlo, případ byl uzavřen tím, že po ideové stránce pobočka záměr
podporuje, je však nezbytné, aby Povodí Labe posoudilo proveditelnost záměru, především
technické a provozní možnosti realizace jednotlivých (dílčích) staveb a opatření.
8

Závěr schůze patřil Liborovi Prausovi a jeho přednášce „Na východní tahové cestě:
Kroužkování ptáků na terénních stanicích Aras a Kuyucuk v severovýchodním Turecku“.
Během 1,5 měsíčního pobytu na dvou ornitologických stanicích u turecko-arménských hranic
se podílel na kroužkování ptáků. Chyceným ptákům byla měřena křídelní formule, určována
tučnost, byli váženi a byla jim odebírána krev na testy ptačí chřipky. K pro nás zajímavým
kroužkovaným druhům patřili např. cetie jižní, sedmihlásek šedý, strnad černohlavý nebo
strakapoud jižní.
Schůze skončila v 14.30.
Zapsala:
Světlana Vránová, jednatelka VČP ČSO

KONFERENCE VČP ČSO
Východočeská pobočka ČSO při VČM
v Pardubicích pořádá konference
pravidelně v pětiletém cyklu již od roku
1990.
Letošní konference bude pátá v pořadí
a bude se konat ve dnech
22. - 24. 10. 2010
Na webu pobočky byly spuštěny
konferenční stránky, na nichž pod
samostatnými odkazy naleznete všechny
potřebné informace o organizaci,
programu, cenách, abstraktech, ale
i o historii konferencí a rovněž přihlášku.
Stránky budou dle potřeby průběžně aktualizovány.
MÍSTO KONÁNÍ:
KC Immanuel u rybníka Dlouhý poblíž Trhové Kamenice a Hlinska v Čechách
(www.immanuel.cz). Areál KC Immanuel se nachází „stranou od civilizace“, do nejbližší
vesnice Údavy je to asi 2 km. Nabízí jak konferenční prostory, tak ubytování a stravování,
i řadu možností k večernímu posezení.
PŘÍJEZD:
Konference začne v pátek 22.10. v 10.00. Zájemci mohou využít možnosti příjezdu již ve
čtvrtek navečer, je rovněž možno objednat si na čtvrtek večeři.
MOŽNOSTI DOPRAVY:
Do KC Immanuel se dostanete nejlépe autem. Areál leží přímo u silnice Pardubice – Žďár
nad Sázavou.
Vlakem můžete jet do stanice Stružinec, která je od KC Immanuel vzdálena přibližně 3 km.
Po dohodě je možný odvoz autem z nádraží.
Autobusem je možno dojet do obce Údavy, která je od KC Immanuel vzdálena přibližně
2 km nebo do Ždírce n. Doubravou (necelých 7 km od areálu). Po dohodě je možný odvoz
autem od zastávky. Někteří řidiči autobusu se dají uprosit a zastaví přímo u KC Immanuel
PROGRAM KONFERENCE:
V pátek a sobotu budou na programu společné přednášky a tématicky zaměřené semináře.
Okruh seminářů ještě není pevně stanoven, bude upřesněn podle zájmu přednášejících.
Předpokládáme témata vodní ptáci, krkavcovití, dravci a sovy, praktická ochrana ptáků, ptáci
zemědělské krajiny apod. Od června budete moci na webu nalézt seznam přihlášených
příspěvků.
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RÁMCOVÝ PROGRAM:

SOBOTA 23.10.2010

PÁTEK 22.10.2010

9.00 – 12.00 přednášky
12.00 – 14.00 oběd, přestávka

8.00 – 10.00 registrace, ubytování
10.00 zahájení, přivítání
10.15 – 12.00 přednášky
12.00 – 14.00 oběd, přestávka, ubytování

16.00 – 16.30 přestávka
14.00 – 16.00 semináře (2-3 paralelně)
16.30 – 18.00 přednášky

14.00 – 16.00 semináře (2-3 paralelně)
16.00 – 16.30 přestávka
16.30 – 18.00 přednášky

18.00 večeře, volno, popř. promítání

18.00 večeře, ubytování, volno, popř. promítání

9.00 exkurze

NEDĚLE 24.10.2010

MOŽNOSTI PREZENTACE:
Zájemci o prezentaci na konferenci formou přednášky nebo posteru se mohou hlásit na
adrese pobočky. Jeden autor může přihlásit i více příspěvků. Vyhrazujeme si právo
přihlášený příspěvek zařadit podle potřeby buď jako plenární přednášku nebo jako součást
některého z plánových seminářů. V případě většího počtu přihlášených mohou být po
dohodě s autorem některé příspěvky směrovány k prezentaci na posterech.
Uzávěrka přihlášek příspěvků je 31. 5. 2010. Po tomto datu budeme další přihlášky
přijímat pouze v případě, že by kapacita přednášek nebyla dostatečně naplněna.
Do 31. 8. požadujeme od autorů zaslání abstraktu přihlášeného příspěvku. Abstrakty
budou zařazeny do konferenčního sborníku, který každý účastník konference dostane při
prezentaci.
Abstrakty prosíme zasílat v jednotném formátu:
1) název příspěvku (uvedení přednáška/poster)
2) jméno/a autora/ů a adresa hlavního autora
3) úvodní věta o studovaném problému + věta vystihující cíl práce
4) stručný popis lokality (okres, koordináty, kvadrát, nadmořská výška), biotopu (lze stručně)
a roků sledování
5) hlavní zjištěné výsledky a jejich stručné posouzení (co nového práce přinesla, jak důležité
je toto zjištění)
6) výhled do budoucna (na co se autor chce zaměřit v další práci); tento bod je nepovinný!
Rozsah abstraktu do 1 normostrany (60 úhozů, 30 řádků).
UBYTOVÁNÍ A DALŠÍ NABÍDKY KC IMMANUEL:
Ubytování bude ve dvou – čtyřlůžkových pokojích v ubytovně a v hotelu. Sociální zařízení je
společné. Ubytovací kapacita areálu v podzimním období čítá 100 míst.
Kromě hlavního sálu (který je současně jídelnou) budeme mít k dispozici jeden menší sál
a dvě prostorné klubovny. Ve všech těchto místnostech je možnost zatemnění, a tedy
promítání. Po celém areálu je možnost bezdrátového připojení k internetu zdarma.
STRAVOVÁNÍ:
KC Immanuel nabízí možnosti stravování v rámci plné penze (3 jídla denně), polopenze
(snídaně – večeře), popř. zakoupení samostatné snídaně či oběda nebo večeře. Kdo se
nechce stravovat v jídelně, může využít kuchyňku s mikrovlnnou troubou a rychlovarnou
konvicí (nádobí je třeba mít vlastní). K dispozici jsou dvě ledničky. V areálu není možnost
žádných nákupů (kromě nanuků a nápojů)
Pro účastníky budou zajištěny nápoje po celou dobu trvání konference.
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MOŽNOSTI DOPRAVY:
Do KC Immanuel se dostanete nejlépe autem. Areál leží přímo u silnice Pardubice – Žďár
nad Sázavou.
Vlakem můžete jet do stanice Stružinec, která je od KC Immanuel vzdálena přibližně 3 km.
Po dohodě je možný odvoz autem z nádraží.
Autobusem je možno dojet do obce Údavy, která je od KC Immanuel vzdálena přibližně
2 km nebo do Ždírce n. Doubravou (necelých 7 km od areálu). Po dohodě je možný odvoz
autem od zastávky. Někteří řidiči autobusu se dají uprosit a zastaví přímo u KC Immanuel.
OBČERSTVENÍ MIMO AREÁL KC IMMANUEL:
Nejbližší hospoda je v obci Údavy.
PŘIHLÁŠKY:
Přihlášky prezentací – do 31.5.2010.
Přihlášky k účasti – do 31.8.2010.
Z organizačních důvodů je přihlášení na konferenci možné pouze prostřednictvím vyplnění
oficiální přihlášky. Přihlášku je možno stáhnout na webu a následně zaslat mailem nebo
poštou na adresu VČP ČSO. Věnujte prosím vyplňování přihlášky zvýšenou pozornost!
PLATBY:
Konferenční poplatek byl stanoven na 200 Kč.
Předem přihlášení účastníci budou moci využít výhod dotovaných poplatků. Protože každý
účastník bude chtít využít ubytování a stravování v jiném rozsahu, vytvořili jsme ceník
dotovaného pobytu v různých variantách. Výslednou cenu k úhradě si každý účastník
vypočítá sám. Podrobný ceník naleznete na webu.
Platbu je možno provést předem na účet pobočky (preferujeme!) nebo na místě v hotovosti.
CENÍK:
Vzhledem k umístění areálu „stranou od civilizace“ předpokládáme, že většina účastníků
využije možnosti ubytování a stravy v místě konání konference.
Cenu si každý účastník vypočítá sám podle požadovaných služeb.
Věnujte prosím vyplňování přihlášky zvýšenou pozornost!
Základní účastnický poplatek bez ubytování a stravy: 200 Kč
DOTOVANÉ CENY PRO PŘEDEM PŘIHLÁŠENÉ ÚČASTNÍKY:
1 noc + 1x plná penze + oběd a večeře + účastnický poplatek: 550 Kč
2 noci + 2x plná penze* + účastnický poplatek: 700 Kč
1 noc + 1x plná penze* + účastnický poplatek: 400 Kč
2 noci bez jídla + účastnický poplatek: 500 Kč
1 noc bez jídla + účastnický poplatek: 300 Kč
2 noci + polopenze** + účastnický poplatek: 500 Kč + jídlo v plné výši *
1 noc + polopenze** + účastnický poplatek: 300 Kč + jídlo v plné výši *
Příjezd ve čtvrtek:
3 noci + 1x večeře + 2x plná penze + účastnický poplatek: 1000 Kč
3 noci + 2x plná penze + účastnický poplatek: 900 Kč
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Příjezd bez předešlé registrace:
Účastnický poplatek 200 + ubytování v ceně 270 Kč/noc + jídlo v plné ceně ***
(* plná penze = snídaně + oběd + večeře; jako plná penze se počítá i oběd a večeře jeden
den a snídaně den následující)
(** polopenze = snídaně a večeře)
(*** plná cena snídaně 80 Kč, oběda 95 Kč, večeře 100 Kč)

KORESPONDENČNÍ KONTAKTY:
e-mail: vcpcso@centrum.cz
poštovní adresa:
Východočeská pobočka ČSO
Východočeské muzeum
Zámek 2
530 02 Pardubice

PŘÍPRAVNÝ VÝBOR KONFERENCE:
Martin Fejfar – předseda pobočky (tel. 723 911 005)
Světlana Vránová – jednatelka pobočky
(tel. 775 390 005)
Jiří Mach – hospodář pobočky (tel. 603 349 088)

VÝZVA K PODPOŘE KONFERENCE
Příprava a realizace konference vyžaduje nejen nemalé úsilí přípravného výboru, ale také
náklady spojené např. s pronájmem, cestovným a dalšími výdaji.
V této souvislosti se výbor snaží získat pro konání konference sponzory výměnou za
možnost propagace, a to v rámci samotné konference, v námi vydávaných periodicích nebo
na webu pobočky. Přesto, že si uvědomujeme současnou ekonomickou situaci, která příliš
donátorství nepřeje, obracíme se rovněž na Vás, ať již podnikající či nepodnikající členy
a příznivce východočeské ornitologie s prosbou o poskytnutí finančního daru podle vašich
možností. Všem, kteří konání konference podpoří, děkujeme. Všichni dárci, pokud to
výslovně neodmítnou, budou samozřejmě jmenováni v příslušných periodicích a na webu
pobočky.
Výbor pobočky

Žluva - žluna...
Žluva nebo žluna, z úst podobně se line,
Písmenko se změní, kdo si toho všimne.
Mají zobák, peří, obě létat svedou,
To jen ornitolózi komplikujou to vědou.
(Vladimír Šoltys)

;

ZPRAVODAJ – interní periodikum Východočeské pobočky České společnosti ornitologické při
Východočeském muzeu v Pardubicích (kontakt: Zámek č. 2, 530 02 Pardubice, www.vcpcso.cz, email: vcpcso@centrum.cz, účet: KB a.s. Pardubice, 19-8214740297/0100). Číslo sestavila: Světlana
Vránová. Ilustrace skřivan polní © Alice Janečková, sýkořice vousatá © Jana Kufová. Příspěvky
zasílejte na adresu pobočky Zámek 2, 530 02 Pardubice nebo na e-mail vcpcso@centrum.cz.
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