
Zápis z podzimní členské schůze Východočeské pobočky ČSO při VČM Pardubice 
 
Podzimní členská schůze VČP ČSO se uskutečnila v přednáškovém sále Východočeského 
muzea v Pardubicích dne 6.12.2014. 
 
Téma schůze bylo „Fotografie a film v ornitologii“. Schůzi zahájil předseda VČP ČSO Tomáš 
Diviš krátce před půl desátou hodinou dopolední a informoval členy o programu schůze. 
Bohužel, někteří přednášející se ze zdravotních důvodů nemohli dostavit (Tomáš Bělka, 
Marián Polák a Vojtěch Stejskal). 
    První příspěvek „Pozdní doba celuloidová“ přednesl Tomáš Diviš a seznámil (zejména 
mladší členy), jak byla fotografie využívána před nástupem éry digitální fotografie. Zmínil 
zejm. technické obtíže plynoucí z nedokonalých dobových fotografických přístrojů, těžkostí 
se sháněním kvalitních fotografických materiálů a příslušenství. Dále představil několik svých 
snímků dravců a sov ze 70. a 80. let 20. století, které pořídil zejm. na Náchodsku. 
    V dalším příspěvku hovořil Jaroslav Vaněk o využití fotografie jako dokumentu pro 
zaznamenání výskytu vzácných druhů i za použití (relativně) levnějších současných 
digitálních přístrojů. Diváci měli možnost shlédnout fotografie vzácných druhů ptáků, 
vyfotografovaných autorem příspěvku zejm. na nádrži Rozkoš (mj. turpan černý, kulík 
mořský, chaluha příživná, rybák dlouhoocasý, jespák plavý apod.). 
    Po přestávce seznámil přítomné Tomáš Diviš členy s interními pobočkovými aktivitami: 
krátce informoval o činnosti pobočky ve správních řízeních, o stavu přípravy aktuálního čísla 
Panurusu (k dostání bude určitě na jarní schůzi), připomněl nadcházející pobočkovou 
konferenci „Metody a výsledky výzkumů ptačích populací“ která se bude konat 16. – 
18.10.2015 v Pardubicích a bude spojena s podzimní členskou schůzí ČSO. Dále připomněl 
možnost zapojení členů pobočky do mapování doupných stromů v případech, kde je majitel 
polesí svolný s tímto značením a ochranu doupných stromů bude vykonávat (Správa lesů 
Kolowrat, Správa lesů s.r.o., Jiří Porkert).  
     V dalším příspěvku vystoupil Martin Fejfar, který informoval přítomné o novinkách, 
změnách a metodických pokynech Mapování hnízdního rozšíření ptáků v ČR pro sezónu 
2015. Tomáš Diviš a Lukáš Kadava za pobočku vyzvali členy, aby se aktivně zapojili do 
projektu mapování, popř. aby poskytli pobočce tip či kontakt na místní ornitology, kteří by se 
potenciálně mohli do mapování zapojit. Jaroslav Vaněk poté připomněl, že lokace VVT 
v roce 2015 bude vybírána s ohledem na příp. nižší obsazenost kvadrátů (popř. jako výpomoc 
k již obsazeným kvadrátům) a vyzval potenciální zájemce o mapování, aby si „svůj kvadrát“ 
přihlásili pokud možno co nejdříve. Jiří Zajíc poté seznámil s dosavadními stručnými 
výsledky mapování ptáků na území Hradce Králové (2009 – 2013), které neproběhlo bez 
těžkostí a bylo poznamenáno zejm. personální nestabilitou koordinátorů. Petr Kafka 
představil výsledky letošního sčítání čápa bílého a čápa černého ve východních Čechách. 
Z výsledků byl patrný zejm. mírný nárůst čápa bílého (od roku 1980) a trend osidlování 
vyšších poloh na úkor tradičních nížinných říčních niv. Také vyzval členy k ativnímu 
mapování obou druhů čápů i v příští sezóně. 
     Vystoupení Václava Zámečníka (sekretariát ČSO) nastínilo připravované akce pro členy 
ČSO (zájezdy apod.), informace o vydavatelské činnosti ČSO (Ptačí svět) apod. Vladimír 
Lemberk za VČM poděkoval za sběr kadáverů do sbírek muzea. 
     Poslední příspěvek se věnoval videomonitoringu ptačích hnízd. Karel Weidinger 
poutavou formou seznámil diváky s různým průběhem predací a původci predace ptačích 
hnízd, vč. zajímavostí (např. predace hnízda mývalem v intravilánu Olomouce, či predace 
hnízda skřivana polního motákem pochopem v 1m vysokém porostu kukuřice). Konkrétní 
výsledky přislíbil přednést na výše zmiňované připravované konferenci na podzim 2015. 
    Předseda Tomáš Diviš ukončil schůzi v 13:30 hodin. 
 
Zapsal Lukáš Kadava 


