
Zápis z jarní členské schůze Východočeské pobočky České společnosti 

ornitologické konané dne 3.3.2018 

 

Členská schůze Východočeské pobočky České pobočky ornitologické (VČP ČSO) proběhla 3.3.2018 na 

zámku v Pardubicích. Zahájena byla po 9 hodině, kdy Jakub Vrána přivítal přítomné (celkem 30 osob) 

a omluvil ty, co se nemohli zúčastnit (v abecedním pořadí Tomáš Bělka, Tomáš Diviš,Kamil Hromádko 

st., Lukáš Kadava a Jan Krejčík). Zároveň vzpomenul na únorovou vycházku na Bohdanečský rybník, 

získané ocenění Nevládka Pardubického kraje a zahájení on-line prodeje sborníku Panurus. Dále 

vyzval příchozí k návštěvě výstavy o litomyšlské ornitologii v tamním muzeu, účasti na jarním úklidu 

Rozkoše (7.4.2018) a pořádání Vítání ptačího zpěvu.  

 

Následně Petr Kafka seznámil přítomné s činností pobočky ve správních řízeních. Mluvil o řízených 

zaměřených na odstřel a plašení kormoránů velkých či volavek popelavých. Jaroslav Koleček, 

zastupující ČSO, mu za to v následné diskuzi poděkoval a ocenil aktivitu naší organizace na poli 

ochrany ptactva a přírody.  

 

Jaroslav Vaněk poté stručně shrnul hospodaření pobočky v roce 2017 a došlo na výzvu k podání 

pobočkových grantů.  Jakub Vrána následně seznámil všechny s letošním Víkendovým výzkumným 

táborem na Kopidlnsku. Tato akce se zaměří především na vodní a mokřadní druhy této ornitologicky 

zajímavé oblasti. Tentýž člověk představil i nový projekt na mapování vodních ptáků východních 

Čech, který začne v průběhu roku 2018.  

 

Následoval výstup zástupce České společnosti ornitologické Jaroslava Kolečka. Ten zmínil ptáka roku 

2018 sýčka obecného, nový projekt Linového sčítání druhů (LSD) a členské exkurze ČSO.  V diskuzi, jež 

ukončila první část schůze, Milan Růžička vyzval k zapojení se do mapování ptactva pro nový projekt 

AOPK. Břeněk Michálek navíc představil aktuality z Ptačího parku Josefovské louky. Došlo i na výzvu k 

účasti na obou naplánovaných exkurzích pořádaných VČP ČSO (Josefovské louky a VN Rozkoš).  

 

Z druhé půle se pro nemoc omluvil Tomáš Bělka, který měl přednášet o ptactvu Králického Sněžníku. 

Plodnou diskuzi pak vzbudil příspěvek Kamila Hromádka ml. o mapování chřástala polní v Orlickém 

Záhořím. Zdá se, že přednesené informace týkající se vedle chřástala i bekasiny otavní a 

bramborníčků by mohly vést k monitoringu těchto druhu i v dalších místech našeho regionu.   

 

V další přednášce nás Václav Pavel a Bohumír Chutný podrobně seznámili s neutěšeným stavem 

slavíka modráčka tundrového v Krkonoších. Počet hnízdících párů tu již řadu klesá, což je stav známý i 

z jiných lokalit střední Evropy. Vzpomenuta byla také migrace tohoto poddruhu a křížení s příbuzným 

slavíkem modráčkem středoevropským.  



Schůze pak byla ukončena v 13:30 po vyprávění Vladimíra Lemberk o jeho ornitologických zážitcích z 

cesty do Thajska. Představeny byly početné, vzácné i zajímavé druhy vyskytujíci se v tomto exotickém 

státu. Na úplný závěr místopředseda spolku Jakub Vrána poděkoval přítomným za účast. 

 

 Zapsal: Mgr. Jakub Vrána, místopředseda 

 

Příloha: Prezenční listina, Jarní členská schůze VČP ČSO, 3.3.2018, Zámek 2, Pardubice 

 

 


