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Koncem roku 2005 vycházejí s podporou nadace Veronika texty, které
byly od roku 1964 ulo�eny v archivu zoologického oddìlení Moravského
zemského muzea. Autor textù Antonín Procházka na 49 stranách rukopi-
su popisoval historii brnìnské èi�by. Zásluhou editorù knihy byly texty
doplnìny a upraveny pro vydání útlé kní�eèky, nenároèné av�ak pøíjem-
né úpravy. Publikace je pøímo nabytá nejrùznìj�ími informacemi, zku�e-
nostmi a radami z prolínajících se oborù � èi�by, historie a ornitologie,
svìdèí v�ak rovnì� o bì�ných lidských vztazích, �ivotních osudech
i tì�kostech. Dùvod k napsání (a vydání) publikace vyjádøil nejlépe sám
autor: �Ponìvad� v souèasnosti tato záliba postupnì mizí, mám za to, �e
historický záznam o minulosti nebude naprosto bez u�itku také z toho
dùvodu, �e èi�báøství zdej�í mìlo svoji terminologii, je� zanikne s èi�bou�.

V úvodu autorem psaná osobní charakteristika, aèkoliv velice struè-
ná, je pùsobivì výsti�ná. Autor sám sebe hodnotí coby �fanatik k volnosti
a pøírodì vùbec�, který se sna�il �prùbì�nì jak po celý �ivot být v pøírodì
tìlem i du�í�. Ji� to nutnì násobí ètenáøovu poèáteèní zvìdavost a touhu
se dozvìdìt více o autorových zku�enostech. A autor své zku�enosti ochot-
nì a podrobnì pøedává ji� v pøedmluvì a úvodních kapitolách �Kdo je
ptáèník� a �Na besedì u ptáèníka�. Tyto jsou psány nádherným brnìn-
ským dialektem a osobnì jsem si je �vychutnal� ètením témìø slovo od
slova.

V hlavní èásti knihy se autor zamìøuje na popis v�ech zpùsobù chytá-
ní ptáènicky zajímavých druhù v rùzných roèních obdobích. Popisuje
rovnì� zvyky a chování ptákù v pøírodì, dopravu a manipulaci
s odchycenými ptáky, ale také chov ptactva, jak autor pí�e � �chytaného
pro zpìv èi na dodávku obchodùm�. Seznam ptákù je �iroký od bì�nì
chytaných èí�kù, stehlíkù, konopek, èeèetek, pìnkav, køivek, �uhýkù,
zvonkù, zvonohlíkù, strnadù, dlaskù, drozdù, �paèkù a� po �mìkkozobé�
lindu�ky, slavíky, rákosníky, støízlíky. Nechybí ani ptáci ze souèasného
hlediska vzácní nebo pro krou�kovatele obtí�nì chytatelní � �luva, dudek,
køepelka, skalník, skøivan, chocholou�. Autor popisuje rozlièné zpùsoby
odchytù, z hlediska historického zajímavé a nìkteré dodnes vyu�itelné
pøi odchytech provádìných souèasnými krou�kovateli ptákù. Vìt�inu tìch-
to praktik v�ak souèasná legislativa nedovoluje. Nejèastìj�ím zpùsobem
bylo zøejmì chytání na vìjièku (lep) a autor se mu vìnuje do podrobností.
Popisuje v�ak i dal�í praktiky v odchytech, chytání na sovu, na potravu,
na vodu, na hnízdo, na tah, na �ínì nebo �na cestu�, do ��ábu�, chycení
ptáka �v díøe� nebo �na �tos�, do sáèkù, sítìk a sklopek.
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U�iteèný je terminologický slovník, který autor pøedkládá na konci své-
ho textu. Je zde popsáno více ne� 80 èi�báøských výrazù. Aèkoliv autor si je
zøejmì vìdom neúplnosti tohoto seznamu a v závìru dodává �a dal�í ne-
vzpomenuté� výrazy, pøece je �koda, �e zùstaly mimo seznam i nìkteré termí-
ny v textu uvádìné. Jen namátkou uvádím jiøice, �ó�el, kletna, chytaèka,
kapsle, �ítguma � Jako pøílohu autor vypracoval místopis �Kde a jak se
chytávalo�, obsahující bohatý seznam odchytových lokalit v okolí Brna
s uvedením druhù chytaných ptákù a struèným popisem o stavu lokality
v souèasnosti. Význam má zejména historický, zajímavý bude i pro znalce
zdej�ích pomìrù.

Aèkoliv je dne�ní nazírání na ptáèníky vesmìs negativní, autor se nesna-
�í o zmìnu tohoto pohledu. Pouze pøipomíná, �e �lidská bída omlouvá
mnohé neetické lidské poèínání�, nebo �jak ale vidí� na stromì místo droz-
da dvacet korun, se� lump a se� ztracené, proto�e pøestals v lese vidìt�.
Èi�báøi jsou podle autora lidé, kteøí �na�li v èi�bì odpoutání od nízkosti
spoleèenské a tím v�ech stinných stránek ostatního svého �ivota�. Vyzaøuje
zde lidová zku�enost a moudrost, celo�ivotní i generaèní, aèkoliv �Nemysi
si, �e co sme kópili vod na�éch dìdó�kù, je v�echno dobrý � Bez stínu není
výrazu svìtla, to si pamatuj a furt se uè�� a �keøí fuglaøi mají névìt�í
úspìchy? Dycky jen ti co èumijó, pozorujó a pøemé�lijó.�  S názory a zku�e-
nostmi autora nemusí jistì ka�dý souhlasit, av�ak je zøejmé, �e v�echny
zku�enosti jsou získané z trpìlivého a vnímavého pozorování a zaznamená-
vání opakujících se jevù a procesù v pøírodì.

V doslovu autor znovu o�ivil vzpomínky na dobu, kdy �odhadovalo se
pro Brno víc jak 200 èi�báøù. Skonèili, s nimi i poèetnost ptákù�.

Na sedmi stranách v závìru publikace pøipojují editoøi poznámky na
témata �Historie èi�by�, �Ptáci jako potrava� a �Èi�ba na Brnìnsku�. Po-
psán je vývoj odchytu ptákù od èi�by a� po odchyty pro vìdecké úèely,
dùvody èi�by a nìkterá brnìnská specifika. V tìchto kapitolách mi chybí
informace o souèasných a minulých zákonech na ochranu ptákù a jejich
vývoji. Popisována jsou legislativní naøízení asi do roku 1870, dal�í nejsou
uvedena (vyjma citace F. Zdobnitzky 1915). V textu editorùm uniklo a zù-
stalo nevysvìtleno nìkolik zastaralých nebo neznámých názvù ptákù, ne-
odpovídající souèasnému názvosloví. Tak se zde doèteme na str. 48 o �vrabci
skalním� a vysvìtlení, �e se jedná o skalníka zpìvného nalezneme a� na str.
54. Nevysvìtleny zùstávají pojmy �drozd zpìvný (velký i malý)� (str. 54),
�slavík velký (uherský)�, �èerný slavík�, �èerné pták� (str. 58 a 62) nebo
�èermák malý� (str. 62). Velmi cenný je soupis literatury o èi�bì, který, jak
pí�í editoøi v úvodu, spolehlivì poslou�í ètenáøùm s hlub�ím zájmem o vìc
jako zdroj dal�ího poznání. V obrazové pøíloze jsou na ètyøech stranách
kresby rùzných chytacích zaøízení a èi�báøských výjevù.

�Brno a Vídeò jsou starými ba�tami ptáènického sportu� je citován
v závìru publikace F. Zdobnitzki (1915) a tak mne � východoèecha � mimo-
dìk napadá neodbytná a nezdùvodnitelná my�lenka o souvislosti brnìnské
èi�by se skuteèností, �e z Brna a okolí nám bylo dáno � pùsobilo a pùsobí �
tolik skvìlých ornitologù.
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