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Slovo úvodem. 
 

Tak jako vždy jsou řádky „úvodníku“ psány až nakonec tvorby každého čísla našeho 
zpravodaje. Když jsem se tedy tento úkon rozhodl udělat, neváhal jsem dlouho a hned začal 
vzpomínat na to, že v září tohoto roku uplynulo 10 let od chvíle, kdy jsem vcelku systematicky a 
intenzivně začal navštěvovat svitavské rybníky Dolní a Horní kvůli ornitologickým zážitkům. 
Připomínám, že určitě „spouštěcím ventilem“ bylo sledování jespáků malých a břehoušů rudých na 
dně vypuštěného Dolního rybníka – tedy v září roku 1996. 

Je neuvěřitelné, jak „čas letí“, a já se vlastně poprvé ohlížím za vším, co mi více než 2.200 dní 
u rybníků „dalo“ v počasí příjemném, ale i za deště nebo bouřek a sněžení. Určitě především celou 
řadu nezapomenutelných ornitologických momentů, které jsem načerpal na nejrůznějších bodech 
kolem rybníků, ale často i přímo v jejich litorálních porostech nebo na dně vypuštěného Dolního 
rybníka. Z dosud známých 208 ptačích druhů, které tu kdy byly viděny a zaregistrovány přibližně od 
50.let minulého století, jsem tu viděl plných 91%. Mezi nejvýznamnější řadím pozorování orla 
křiklavého a královského, poláka malého, břehouše rudého, chřástala malého, volavky červené nebo 
bukáčka malého. Nezapomenutelné byly také okamžiky při sčítání snůšek racků chechtavých, 
sledování tokajících racků černohlavých i přeletů jeřábů popelavých nebo při ladných letech rybáků 
bahenních a bělokřídlých. Radost ale často přinášely i chvíle, kdy jsem si dobře prohlédl i „obyčejné“ 
ptačí krasavce nebo se těšil z nálezu hnízda každého ptačího druhu. 

Jsem ale i rád za to, že jsem se přičinil k tomu, že zejména Dolní rybník je znám díky 
popularizaci (třeba Ptačí festivaly nebo Vítání ptačího zpěvu) i za hranicemi Svitav, že k němu přichází 
i podobně nadšení pozorovatelé, že se stal opětovně součástí naučné stezky (nově i s ornitologickou 
pozorovatelnou) i o to, že je dnes „na papíře“ soupis snad všech důležitých ornitologických zpráv a 
pozorování z dob nejenom nedávných, ale v podstatě již historických. A snad i to, že rybník už  není 
dávno necitelně vybagrován, nebo že se zde hospodaří za „mírného dohledu a s určitým ohledem“, je 
doufám tak trochu i moje určitá zásluha. Setkal jsem se tu také s řadou zahrádkářů, rybářů, myslivců 
nebo prostě s kolemjdoucími, kterým jsem byl nucen řadu věcí vysvětlovat. Bylo to někdy dost marné 
pro jejich nevzdělanost nebo zarputilost. Přesto jsem rád, že jsem i u nich zůstal „zapsán“ nejenom 
jako ornitolog, ale i ochránce přírody. 

Jsem asi známá postava, která u rybníků tráví mnoho volných vyučovacích hodin nebo 
víkendů, prázdnin nebo státních svátků. Pohybuji se tu pěšky, dříve i s kočárkem, ale hlavně na kole 
(nejprve s modrým Favoritem a nyní se stříbročerveným kolem FORT). Jsem však zároveň rád, že 
lidem už jsou povědomé i tváře dalších milovníků opeřenců, kteří mi „kryjí záda“, a se kterými se tu 
cítím dobře. 

        Jiří Mach 
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Zprávy výboru.   
 
 
→ Počátkem měsíce února jsme podali do rukou starosty města Svitav, pana Václava Koukala, 
děkovný dopis Radě města Svitavy, která podpořila naši činnost v loňském roce dotací 8.000,-Kč a 
přispěla 45% podílem na výstavbu ornitologické pozorovatelny u svitavského Dolního rybníka. 
 
→ V pátek 10.března se v učebně biologie svitavského gymnázia uskutečnila členská schůzka 
naší organizace. Předseda ZO krátce slovně zhodnotil uplynulý rok, a zejména upozornil na některé 
výjimečnosti v naší činnosti. Dále představil termíny především různých ornitologických aktivit, 
zhodnotil poslední naší výzvu „Ptáci v zimě“ a několika fotografiemi připomněl naši práci a akce v roce 
2005. Poté si vzal slovo Filip Jetmar (na fotografii s výsledkem jeho záslužné práce), který měl 
připraveny stovky velmi pěkných fotografií převážně dokumentačního charakteru, kterými nás provedl 
například rekonstrukcí rybníků Hvězda a Sychrovec, celou řadou okolních lokalit s orchidejemi. 
Vzpomněl dále na některé zajímavé lokality, které v minulém roce navštívil a řada snímků se vázala 
k praktické ochraně přírody v oblasti Opatova (informační cedule na Králově zahradě nebo kosení luk 
u Opatova, Nového rybníka a na Střelnici). Na 
závěr první části schůzky, na které jsme kromě 
členů přivítali také hosty : pana Pěničku, Pavla 
Lustyka, Ondru Hrubého a Pavla Nováka, nám 
Marián Polák promítl krátkou ukázku 
z videofilmu o ptácích zemědělské krajiny, 
soustředěnou na motáka lužního a dropa 
velkého. Po zaplacení členských příspěvků od 
zájemců, kteří se tak stali platnými členy naší 
ZO pro tento rok (Filip Jetmar, Milan Janoušek, 
Petra Chlupová, Marián Polák, Jakub Mach, 
Jakub Vrána, Dušan Romportl a Jiří Mach), se 
většina schůzovníků přesunula do restauračního 
zařízení, kde schůzka měla svoji druhou část 
(samozřejmě též plodnou jako ta první). 
 
 
→ V měsíci červnu vydal odbor životního prostředí MěÚ Svitavy tradiční „Ročenku životního 
prostředí Svitavy 2005“. Kromě hodnocení aktivit naší ZO, jsme měli možnost obohatit ročenku 
příspěvky o naší zimní výzvě k pozorování ptáků veřejností a o zajímavé ornitologické lokalitě – 
Lánském rybníku ve Svitavách. Oba příspěvky jsou součástí tohoto čísla KonSterny. Jinak můžeme 
konstatovat, že obsah ročenky ŽP se rozšířil i zkvalitnil. Jen se budeme muset pozeptat, jak přišel 
úřad díky myslivcům na součet 39 výrů nebo 390 strak v honitbě Svitavy a na podobné „bláboly“, které 
tak osobám erudovaným ročenku trochu znehodnocují uváděním zcela nevěrohodných a zřejmě 
tendenčně záměrných informací. 
 
→ Z výroční zprávy, kterou každoročně obdržíme od ÚVR ČSOP například vyplývá, že v roce 
2005 měl ČSOP 365 základních organizací, které sdružovaly 5.356 členů. K nim můžeme připočíst 
509 individuálních členů, 3.357 členů Mladých ochránců přírody. Celkem tedy 9.222 „příslušníků“ 
ochránců přírody. V roce 2005 vzniklo 20 nových ZO  (8 ZO ukončilo svoji činnost). Ze statistik dále 
také vyplývá, že v Pardubickém kraji existuje 21 ZO (podprůměr) se 291 členem. Nejvyšší je v našem 
kraji počet registrovaných MOPíků (548). V bývalém okrese Svitavy pak bylo registrováno 7 
„základek“. 
 
→ V sobotu 4.listopadu se trojice našich členů Milan Janoušek, Jiří Mach a Jakub Vrána 
zúčastnila setkání ZO Pardubického kraje, které se konalo v prostorách Ekocentra Podorlicko v České 
Třebové. Zejména se hovořilo o vzniku Regionálního sdružení ZO ČSOP a centra pro náš kraj. Cílem 
sdružení i centra by měla být lepší informovanost, ale i snadnější způsob získávání dotací pro některé 
činnosti základek. Setkání ZO využila naše organizace také k představení činnosti (J.Mach) krátkou 
elektronickou prezentací, přičemž došlo i na informaci o vydávání KonSterny. Jeden výtisk si odvezla 
do Prahy i zástupkyně Kanceláře ÚVR ČSOP paní Ivana Mizerovská. 
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Navrhujeme, vyjad řujeme se…   
 
■ Pro Krajský úřad Pardubického kraje podáváme prostřednictvím Jiřího Macha názor na 
podmínky konání cyklistického závodu, který se již několik let jezdí v přírodní rezervaci Maštale. To 
vše v rámci zahájeného správního řízení, ve kterém však nemáme postavení účastníka správního 
řízení. Přesto bylo pracovnicí odboru životního prostředí slíbeno, že naše připomínky budou 
posuzovány. Po negativních zkušenostech z průběhem závodu (pořadatelé na motocyklech mimo 
turistické trasy, nepořádek – odpadky od závodníků i diváků a negativní vlivy na trasách mimo 
cyklostezky i pěšiny), jsme navrhovali omezit trasu jen na zpevněné cesty nebo na „prašné“ hlavní 
cesty, navrhli jsme konání závodu v jiném termínu než je polovina června (rušivé vlivy hluku závodníků 
i diváků) a požadovali jsme zákaz používání motocyklů. Navrhovali jsme k využití trasování závodu 
lesní zpevněné cesty ve směru Budislav-Borová u Poličky. Byli jsme rádi, když se většina našich 
připomínek objevila v podmínkách, které budou platit zejména v příštím roce konání tohoto závodu. 
 

Bleskovky.   
 
 Méně obvyklou zprávu o zimování rehka domácího  ve Svitavách nám přinesl pan 
Chaloupka, který sledoval tohoto odvážlivce (zejména při letošním charakteru zimy) na budově 
základní školy „Felberova“ 25.ledna roku 2006. 
 
 Zřejmě první doklad o novodobém výskytu bobra evropského na území okresu Svitavy  
jsme získali díky informaci Hany Gregorové (odbor životního prostředí MěÚ Svitavy). V obci Rozhraní 
na řece Svitavě byla (společně s pracovníky Povodí Moravy a členy ČRS svitavské organizace) 
svědkem pobytových stop (poražené kmeny stromů) v jižní části obce, která přiléhá k hranici 
s bývalým okresem Blansko (Jihomoravský kraj). I podle slov pracovníků AOPK a koordinátora „bobří 
skupiny“ Vojtěcha Kostkana, jde o doposud nejsevernější výskyt bobra na řece Svitavě, kam pronikl 
zřejmě z níže položeného toku řeky (oblasti Rájce-Jestřebí, kde byl nedávno registrován). To, zda-li 
jde o jarní výlet jednoho jedince nebo činnost páru, se ukáže v dalších měsících. 
 
 První jarní den , který se projevil zvýšenou teplotou, intenzivním táním sněhu a hlavně 
zvýšeným počtem tažných druhů ptáků, byl znatelný 27.března. V tento den jsme zaznamenali 
například četný průtah červenek obecných , drozd ů zpěvných , holub ů hřivnáčů, čejek 
chocholatých  nebo rehků domácích . Zpěvem se prokázal první budní ček menší . Intenzivně už 
zpívali skřivani polní , samci pěnkav obecných  nebo zvonk ů zelených.  Hlasitě se projevovala žluna 
zelená  a šedá . Tento den se stal také prvním, kdy jsme mohli nad městem pozorovat 5 čápů bílých . 

 
 Další velmi pěkné ornitologické zážitky z jarního výskytu tažných druhů ptáků jsme měli 
14.dubna na svitavských rybnících Dolní a Horní. Na Horním rybníku odpočívalo 8 morčáků 
prost ředních  v blízkosti břehu. Na Dolním rybníku jich navíc bylo dalších 5!. Nad hladinou Horního se 
pak o chvíli později objevili 2 rackové žlutonozí  (naposledy jsme je tu viděli v roce 2002) ve 
společnosti 1 rybáka velkozobého . 
 
 Filip Jetmar pozitivně hodnotí v půli května managementové zákroky (zejména kosení luk), 
které zabezpečuje, organizuje i provádí již několik sezon u Nového rybníka a „Pod Farským“. 
Opravňuje ho k tomu zvyšující se počet zde vyskytujících se rostlin oproti předchozím letům (vachta 
trojlistá, kozlík dvoudomý, ost řice Davallova, suchopýry nebo prstnatce májové ). 
 
 Jedno z nejvýznamnějších ornitologických pozorování roku 2006 jsme mohli prožít na obou 
svitavských rybnících Dolní a Horní v sobotu 27.května, když se tu zastavila potáplice severní  na 
svém průtahu střední Evropou. Pozorovateli byli Milan Janoušek, Jiří Mach a Jakub Vrána. 
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 Ve dnech 9.-11.6. se Jiří Mach podílel jako hlavní organizátor na pořádání „Víkendového 
výzkumného tábora“  Východočeské pobočky České společnosti ornitologické. Konal se v prostoru 
přírodního parku Údolí K řetínky . Velmi romantické prostředí kopců, říčních údolí a niv, luk a 
druhově pestrých lesů, se účastníkům, ubytovaným na hradě Svojanov, velmi líbilo. Z pohledu 
ornitologického se podařilo potvrdit v poměrně vysoké nadmořské výšce hnízdní výskyt pěnice vlašské 
(vrch Fouska u Trpína), nalézt mláďata puštíka obecného u hradu Svojanov, pozorovat výra velkého 
na hnízdišti v Bohuňovských skalách nebo nalézt obsazenou dutinu kulíška nejmenšího v Liščím lese. 
Celkově jsem zaznamenali za poměrně krátkou dobu 74 ptačích druhů a odvezli si krásné zážitky 
z tamní přírody a krajiny. Patří mezi ně i sledování zpěvu rehků zahradních, hnízdění skorců vodních, 
lety čápa černého a mnoho dalších i neornitologických postřehů.  

 
V den slavnostního zahájení provozu ornitologické pozorovatelny (21.6.), se podařilo spatřit při 

kroužení nad Dolním rybníkem dravce luňáka červeného . Zajímavostí tohoto sledování bylo to, že se 
jedná o vůbec první doložený výskyt tohoto druhu na území rybníků Dolní a Horní (206.ptačí druh). O 
několik dní později (26.6.) byl rovněž zde poprvé zaznamenán přelet nedospělého orla k řiklavého  
nad oběma rybníky (tedy 207. druh soustavy). Tentokrát byli pozorovatelé Jiří Mach a Jakub Vrána, 
díky jehož fotografiím se druh podařilo určit. 
 
 Při letošním průzkumu výskytu netopýrů ve Svitavách potvrdil J.Mach letní kolonii netopýra 
severního s mláďaty v podkroví rodinného domu na Pražské ulici ve Svitavách. Stejný druh obývá 
v hojném počtu (min 81 ex.) také dosud nerekonstruovaný panelový dům na ulici Bratří Čapků 2-6, 
kde sídlí již několik let jedna z nejpočetnějších kolonií netopýra ve černího  (200-400 ex.). Netopý ři 
rezaví  jsou stálými obyvateli prostoru domů na Dimitrovově ulici, stejně tak nejvíce na Svitavské 18-
26. S netopýrem vodním  jsme se setkali zcela běžně na všech vodních plochách ve městě (rybníky, 
řeka Svitava nebo jezírko v parku J.Palacha). Nevšední zážitek zažili M.Janoušek s J.Machem 
v jednom ze stavení ve Staré Rovni na Moravskotřebovsku, kde pro Českou společnost na ochranu 
netopýrů (ČESON) kontrolovali letní kolonii vrápenc ů malých  na půdě (cca 25 ex.). 
 
 Kontrolou dne 6.7. odhadli J.Mach a M.Janoušek letošní obsazení hnízdícími páry v kolonii 
volavek popelavých  u Petrůvky na Moravskotřebovsku na přibližně 8-10 párů. 
 
 Mezi zajímavá zjištění výskytu motýlů, která svým pozorováním přinesl J.Mach, patří záznam 
o bělopáskovi topolovém  (1 samice na počátku července u vrchu Fouska u Trpína) nebo o druhu 
významném pro území NATURA 2000 modráskovi bahenním  (hojně v červenci v Borové u Poličky). 
I běžným pozorným vyznavačům krás přírody neunikl letošní hojnější výskyt babo ček bodlákových . 
Stejně tak i babo ček kop řivových , kterých se na záhoně v Borové u Poličky vyskytovalo i 40 
najednou. Vzácností nebylo letošní setkání i s batolcem duhovým  (např. na počátku července u 
Vítějevse). Všechna za sezónu zaznamenaná pozorování zaslal pak jejich autor Společnosti na 
ochranu motýlů, která je přijala s povděkem.  
 
 Dosud největší počet pozorovaných rybák ů obecných  na rybnících Svitavska měli možnost 
sledovat Jiří Pěnička a Jakub Vrána 19.července nad rybníkem Dolní, kde poletovali nad hladinou 4 
jedinci. 
 
 Prázdninový nález uhynulého křečka polního  hlásil Jakub Vrána z okraje města Svitavy, u 
silnice směrem ke Koclířovu. Jde o ojedinělý záznam tohoto druhu na Svitavsku. 
 
 14.října došlo k  vandalství , když u Dolního rybníka  byly zcela zdemolovány informační 
tabule na stanovišti č. 2 a 3 s lavičkou na trase naučné stezky „K pramenům řeky Svitavy“. Tabule se 
staly zřejmě cílem pro vyřádění party vyšinutých individuí, která si tu řešila mindráky nebo dokazovala 
svoji sílu. Budeme prosazovat, aby cedule byly umístěny na jiná místa a lavičky již neinstalovány 
v těchto místech. Bohužel na tato opatření zjevně doplatí slušní lidé. 
 
 Na podzim vyšel v knižní podobě nov Atlas hnízdního rozší ření pták ů v České republice . 
Postihuje hnízdní sezóny v letech 2001-2003, kdy proběhlo celostátní mapování hnízdících populací 
ptáků na našem území. Do mapování se zapojili i členové naší ZO Filip Jetmar, Milan Janoušek, 
Jakub Mach, Jiří Mach a Marián Polák. O svitavských rybnících i rybnících u Opatova se v atlase 
můžeme dočíst díky např. o orlovci říčním, hvízdákovi euroasijském, zrzohlávce rudozobé, volavce 
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červené nebo rackovi černohlavém. Bližší poznatky a výsledky z tohoto mapování přineseme v dalším 
čísle KonSterny. 
 
 Neobvykle vysoký počet (13), již tak na Svitavsku vzácného migranta, sýko řic vousatých  měl 
možnost Filip Jetmar pozorovat 18.listopadu na Novém rybníku u Opatova. 
 
 Ve dvou po sobě jdoucích dnech (25. a 26.11.) se podařilo pozorovat v naší oblasti 
vzácnějšího šplhavce – strakapouda prost ředního  nejprve v porostu Farského lesa u Střelnice při 
Semaníně (F.Jetmar), a druhý den (M.Janoušek, J.Mach a objevitel strakapouda J.Vrána)  na 
stromech v prostoru bývalé husí farmy na břehu Nového rybníka (tedy nedaleko od první lokality 
víkendového zjištění). 
 
 Další štěstí na vzácný druh našich lesů měla dvojice ornitologů L.Urbánek a J.Vyskočil. Na 
Javornickém hřebeni - Brlence byli jistě překvapeni v neděli 26.11. sledováním 1 ex. jeřábka lesního  ! 
 

Z činnosti ZO.   
 
☼ V rámci Mezinárodního zimního s čítání vodního ptactva  sledoval Jiří Mach 15.ledna výskyt 
vodních druhů ptáků (za dozoru O.Hrubého, dcery Veroniky a její spolužačky Lucky Chaloupkové) na 
řece Svitavě v úseku mezi Adamovem a Bílovicemi nad Svitavou. Kromě 1 volavky popelavé a 15 
kachen divokých, patřil i v letošním roce mezi očekávané zpestření záznam skorc ů vodních . 
Z celkem tří zastižených jedinců bylo možné pozorovat jednoho při aktivním lovu potravy pod říční 
hladinou. 
 

☼ Na konferenci „Zoologické dny 2006“ v Brn ě jsme měli v únoru v rámci vystupujících 
mimořádně 2 zástupce naší organizace. Dušan Romportl byl členem týmu, který vystavoval poster 
„Ekologie jeřábka lesního (Bonasia bonasia) na Šumavě“ a Jiří Mach pak referát v chiropterologické 
sekci konference na téma „Zkušenosti s ochranou netopýrů při revitalizacích panelových domů ve 
Svitavách“. Na příspěvek o ochraně netopýrů jsme zaznamenali potěšující nečekaný ohlas při 
postreferátové i kuloární diskusi. Jsme rádi, že i od některých odborníků je zájem o prvky ochrany 
přírody i v oblasti výzkumu netopýrů. Zároveň můžeme kvitovat i snahu o začlenění našich zkušeností 
do ochrany netopýrů na Slovensku, prostřednictvím již stálých slovenských chiropterologů na 
brněnské konferenci. 
 

☼ 13.února se ve svitavské kinokavárně sešli příznivci našeho člena Mariána Poláka , který 
představil (kromě protagonisty dokumentu „Betlém“ o lokalitě u novomlýnských nádrží RNDr. Šebely) 
řadu ukázek z dokumentů, které natočil. Řada z nich se také objevila (včetně naposledy právě 
„Betlému“) v programu České televize. Akce se uskutečnila za pořadatelství Střediska kulturních 
služeb a Gymnázia Svitavy v rámci cyklu „Večery pod lucernou“. 
 

☼ Do třetice představení našich členů na fóru veřejnosti zažil 2.března Milan Janoušek  v rámci 
cestovatelského večera (pořádá J.Richtr), který v Nadaci J.Plívy vyprávěl o zážitcích se své loňské 
cesty po pobaltských republikách. 
 
„Ptáci v zim ě“. 
 
 Na víkendové dny 11. a 12. února vyhlásila naše organizace i mediálně výzvu „Ptáci v zimě“. 
Tato akce, určená k pozdvižení zájmu o sledování ptáků (jak těžké v souvislosti s nynějším mediálním 
hitem - ptačí chřipkou), byla koncipovaná i k 80. výročí založení České společnosti ornitologické. 
Nezbývalo, než se po řádné propagaci „bát“ o průběh počasí ve vybraných dnech, a čekat, kolik 
zájemců ze „probudí ze zimního spánku“. Nakonec se sešlo 85 zpráv od 2 „stálých“ pozorovatelů 
ptactva - ornitologů, dále od  8 „zástupců“ svitavské veřejnosti a 75 (!) žáků III.základní školy 
Riegrova, které „zaúkoloval“ zdejší učitel Honza Richtr.  
 Původní myšlenka, že zprávy budou přicházet z nejrůznějších míst Svitav byla naplněna, ale 
navíc byly doručeny i údaje z dalších oblastí Svitavska (a to zejména opět díky žákům III.ZŠ) : 
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Koclířova, Opatova, Opatovce, Vendolí, Radiměře, Hradce nad Svitavou, Chrastavce, Javorníka, 
Dětřichova a z „dalekých“ Hutí a Bohuňova.  
 V předaných výsledcích pozorování se sešly nakonec informace o 42 ptačích druzích (z 50 
pravidelněji se v zimním období vyskytujících), které jsme vyhodnotili jako věrohodné. Nespatřili jsme 
tentokrát sice žádné vzácnější druhy (výjimečný byl snad přelet 1 kormorána nad svitavskými Lány), 
ale o to radostnější bylo zjištění, že letošní neobvykle tuhá zima, se snad výrazně nepodílela na 
redukci především drobnějšího zpěvného ptactva. 
 Mezi nejčastěji pozorované druhy v zimním období tedy patří hrdlička zahradní, holub domácí, 
vrabec domácí, zvonek zelený, hýl obecný, sýkora koňadra, sýkora modřinka a kos černý. Poměrně 
překvapivým zjištěním byl středně hojný výskyt pěnkavy obecné. Naopak za letos velmi vzácný druh 
musíme považovat drozda kvíčalu. Za spíše výjimečné druhy jsme pak na základě získaných zpráv 
označili volavku popelavou, datla černého, mlynaříka dlouhoocasého, křivku obecnou, konopku 
obecnou nebo červenku obecnou. 
 Druhové složení (a počty druhů) bylo samozřejmě ovlivněno tím, že se většina pozorovatelů 
soustředila na pohyb v městském nebo venkovském prostředí s lidskými sídly. Přesto poměrně 
významné procento respondentů se pohybovalo v prostředí s dostatkem zeleně (příměstská krajina, 
parky, zahrady, sídlištní zeleň a podobně). Řada účastníků akce se zaměřila na výskyt ptáků na 
krmítkách, kterých jsme ve Svitavách objevili i letos poměrně dost na oknech  domů i v jejich okolí. 
 Potěšitelným výsledkem bylo také to, že se nám podle slov žáků III.ZŠ, podařilo „vytáhnout“ 
děti od televize a počítačů za ptáky do „terénu“ nebo to, že právě školní děti jistě zapojily do svého 
„bádání“ i rodiče, sourozence nebo prarodiče. Naše aktivita tedy nebyla tentokrát marná. Snad se nám 
také podařilo získat další zájemce o ptactvo a zvýšit také povědomí o jejich výskytu v zimním období 
v našem prostředí. Navíc byl také pro zúčastněné vypracován  přehled všech nám známých záznamů 
o výskytech ptáků v měsících prosinec-leden na Svitavsku, čímž jsme došli k počtu 110 druhů ptáků. 
Podrobnější výsledky jsou u autora této ornitologické výzvy. 
Pzn. : O tuto aktivitu projevili novináři zájem v červnu loňského roku. Na základě „mírného“ opoždění 
vznikl článek, který vyšel v Novinách Svitavska a Mladé frontě DNES (příloha z Pardubického kraje). 
 

        Jiří Mach 
 
„Pta čí den 2006“ ve Svitavách. 
 

Na den 26.dubna připravila 
naše základní organizace v prostorách 
Gymnázia Svitavy soutěžní odpoledne 
„Ptačí den 2006“. Akce byla určena pro 
žáky 5. a 6. ročníků svitavských 
základních škol a studentů primy a 
sekundy gymnaziálního víceletého 
studia. 

V učebně biologie gymnázia se 
sešlo 10 zájemců, kteří se po přivítání 
ředitelem gymnázia panem Milanem 
Báčou, nejprve dověděli některé 
základní informace o České společnosti 
ornitologické. Představena byla podoba 
internetových stránek ČSO a existence 
Východočeské pobočky ČSO. Potom 
už žáci ze 2 svitavských škol odpovídali 
na 10 úvodních testových otázek 
z ptačí říše. Následovala zábavnější část, složená z doplňování, poznávání, přiřazování, hledání ale i 
tipování úkolů z oblasti ptačího života (siluety ptáků, stavba těla, potrava, hnízda apod.). Nechybělo 
ani určování opeřenců podle jejich vzhledu a překvapivé možná bylo i poznávání ptáků podle hlasu. 

Zřejmě nejatraktivnější částí odpoledne byla terénní krátká vycházka ke svitavskému Dolnímu 
rybníku. Zde jsme z nové ornitologické pozorovatelny měli možnost (i pomocí stativového 
dalekohledu) sledovat ptačí pohyb na vodní hladině i kolem rybníka. Všechny jistě překvapil výskyt 
vzácnější volavky bílé. Potěšilo nás ale i pozorování potápky roháče, lysek černých, poláků velkých, 
lžičáka pestrého, kachen divokých, racků chechtavých, motáka pochopa nebo hrdličky divoké. 
Z běžnějších druhů to pak byla pěnkava obecná, straka obecná, špaček obecný, zvonohlík zahradní a 
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budníček menší. Pozornost soutěžících, kteří se navíc u rybníka dověděli řadu ornitologických 
zajímavostí, poutala i čtveřice čápů bílých, kteří projevovali zájem o hnízdo na komíně „Na Červenici“.  

Po celkem třech hodinách ornitologie a soutěžení, následovalo již opět v učebně biologie 
sečtení dosažených bodů a vyhodnocení. Na všechny čekaly nejrůznější samolepky, pohlednice a 
propagační brožurky (o kavce, naučné stezce „K pramenům řeky Svitavy a o zákonech na ochranu 
ptáků). Ti, kteří projevili nejvíce znalostí, šikovnosti a pozornosti, pak obdrželi odznaky, kapesní atlasy 
ptáků a vítěz pak i malý dalekohled. „Bonusovou“ odměnou byla nakonec budka pro sýkory, o kterou 
byl takový zájem, že se muselo vyhledat snad nejobjektivnější kritérium, které určilo vlastnictví 
sýkorníku k nejšťastnějšímu soutěžícímu. Ceny a materiály pro soutěžící zajistila pořádající 
organizace z prostředků grantového řízení Rady města Svitavy, prostřednictvím odboru životního 
prostředí Městského úřadu Svitavy. 

 
Vítězkou soutěžního 

odpoledne se stala studentka 
Jana Kovářova z gymnázia (jinak 
z Opatova). Druhé místo obsadila 
rovněž studentka sekundy 
gymnázia Zuzana Odvárková. 
Třetí pozici vybojovala Aneta 
Vodvárková ze IV. základní školy. 

Myslím si, že se podařilo 
povzbudit  některé zájemce k 
pozorování a studiu našich 
opeřenců a povýšit alespoň o 
nějaký stupeň znalosti našich žáků 
o životě a výskytu ptáků naší 
oblasti, představit zajímavou 
ornitologickou lokalitu Svitav a 

propagovat organizace, které se zabývají ornitologií. Škoda jen, že z přibližně 15 oslovených škol (a to 
i těch okolo Svitav), nabídku zajímavé akce využila jen jedna mimogymnaziální škola. 

        Jiří Mach 
 

☼   Počátkem měsíce května se na nátěru ornitologické pozorovatelny, kromě J.Macha, podíleli také 
studenti svitavského gymnázia Dan Šrajbr a Jakub Vrána. 10.května byla stavba oficiálně 
zkolaudována odborem výstavby MěÚ Svitavy. 
 

☼   Vítání pta čího zpěvu. 
 
 Stalo se již tradicí, že v prvním květnovém týdnu, se snažíme pořádat pro širokou veřejnost 
terénní ornitologickou vycházku, kterou pořádáme i jako členové České společnosti ornitologické (a 
zároveň jako členové její východočeské pobočky) v oblasti Svitavska. Po letech, kdy se nám 
nepodařilo probudit zájem svitavské veřejnosti, ale i našich členů (bohužel tradiční problém i dalších 
vycházek při Ptačím festivalu nebo jiných exkurzí), jsme již v loňském roce přijali myšlenku vyjíždět 
mimo přímé okolí Svitav. V roce 2005 jsme pak (ale rovněž za neúčasti tradičních pozorovatelů 
ptactva v naší oblasti nebo školní mládeže) při VPZ prošli velmi pěkné údolí řeky Svitavy mezi 
Adamovem a Bílovicemi nad Svitavou. Vzpomínáme především na častý zpěv lejsků bělokrkých 
v porostech pobřeží řeky. 
 V letošním roce jsme se rozhodli navštívit část nové naučné stezky v Březové nad Svitavou. 
První organizovaná vycházka se 1. května pro totální nepřízeň počasí nekonala. Anoncovali jsme 
přesunutí vycházky na další sváteční pondělí (8.5.), a to i díky zásluze březovského starosty pana 
Kisse, který zabezpečil propagaci na internetových stránkách města. Možná byla z části i úspěšná 
nabídka, kterou jsme dali žákům základní školy v Březové, protože nakonec se zúčastnilo 24 zájemců. 
Pokud se nemýlím, tak je to nejvyšší počet lidí, které jsme na naši akci přilákali (opět se svitavští musí 
stydět).  
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 V příjemném jarním počasí se 
naše skupina (v dosti velkém věkovém 
rozptylu) vydala na trasu stezky od 
naučné tabule č.13, která leží při řece 
Svitavě. Samotné zahájení ornitologie 
však začalo už na březovském 
vlakovém nádraží. Dost symbolicky nás 
tu přivítal zpěv pěnic černohlavých. 
Jenom při přechodu k řece jsme 
zaznamenali strnada obecného, drozda 
zpěvného, skřivana polního, kachnu 
divokou, konipase bílé nebo cvrčilku 
zelenou, která se ozývala z náspu 
železniční trati. 
 U řeky jsme se zaposlouchali 
do zpěvu střízlíka obecného, pěnice 
hnědokřídlé, kosa černého, zvonka 
zeleného, zvonohlíka zahradního, 
budníčka menšího, stehlíka obecného, 
pěnkavu obecnou nebo 1 samce rehka zahradního. Pomocí dalekohledů byl pak zejména obdivován 
dlask tlustozobý. 
 Potom nastalo stoupání do pravobřežního svahu řeky Svitavy, kde nás čekala další cedule 
naučné stezky (věnovaná tentokrát opuštěným opukovým lomům) a první zadýchání. V lesních 
partiích, které nás nyní měly doprovázet podstatnou částí naší trasy (společně s dalšími tabulemi 
stezky), jsme slyšeli například sýkoru uhelníčka, budníčka menšího, šoupálka dlouhoprstého, králíčka 
obecného a kosa černého. Na lesních okrajích se ozvala dvojice cvrčilek zelených, pěvuška modrá, 
červenka obecná a 2 samci lindušky luční. Navíc jsme měli možnost spatřit i poměrně zde hojné 
motýly - babočky síťkované nebo okáče pýrového. 
 To už jsme pomalu (za doprovodu skřivanů polních) sestupovali zpět do údolí k řece Svitavě. 
Poslední pohledy na část města, a pak už tradiční rozdávání (tentokrát skutečně za velkého zájmu 
účastníků, především dětí) propagačních materiálů, které jsme zabezpečili díky ČSO a východočeské 
pobočce ČSO. Při zpáteční cestě k náraží jsme ještě viděli lejska šedého, brhlíka lesního, ořešníka 
kropenatého, krkavce velkého nebo 3 káně lesní. 

Spokojenost byla na straně pořadatelů a zejména účastníků, což je pro nás potěšením, 
zejména pokud je tak hojná účast. Přejme si, že jsme se nesetkali v takovém množství zájemců 
v přírodě při pozorování ptactva naposledy. 

      Jiří Mach 
 
 

☼   21.června se konala u svitavského Dolního rybníka „malá slavnost“. Sešli se tu zástupci 
Krajského úřadu – oddělení ochrany přírody, Rady města Svitavy, odboru životního prostředí MěÚ 
Svitavy, pan ing.Češka a předseda naší ZO, aby společně „zahájili provoz“ nové ornitologické 
pozorovatelny na trase naučné stezky „K pramenům řeky Svitavy“. Smyslem bylo přivítat zástupce 
institucí, které věnovaly v rámci grantových řízení prostředky na vybudování pozorovatelny a za to jim 
touto cestou poděkovat. V příjemné atmosféře, ale velkém dusnu, se nakonec účastníci dokázali 
zdržet na místě při sklence šampaňského hodinu a půl. 
 

☼ Tak jako v předchozích letech se díky iniciativě Filipa Jetmara podařilo získat od Krajského 
úřadu finanční částku 51.000,-Kč na managementové zásahy ve významných přírodních lokalitách 
v oblasti Opatovska. Konkrétně na kosení prstnatcové loučky na Střelnici, loučky za školou v Opatově, 
slatinné louky Pod Farským a zejména luk na jižním břehu Nového rybníka.    
 

☼ V neděli 8.října pořádala naše organizace (osvědčil se Milan Janoušek) tradiční podzimní 
ornitologickou vycházku k opatovským rybníkům Mušlový, Nový a Hvězda v rámci tentokrát 
Světového festivalu ptactva.  Snad díky velmi pěknému počasí se sešlo nakonec 20 zájemců ve 
značném věkovém rozpětí. Pěkné počasí však tentokrát bylo asi tím nejsvětlejším okamžikem, neboť 
po stránce ornitologické jsme zažili poměrně nečekané zklamání. Orel, orlovec, koliha, husy,….. nic 
takového se nekonalo, a tak snad mírné vzrušení mohli vyvolat snad jen 1 kormorán a pestrobarevný 
ledňáček říční. Osamělý účastník Filip Jetmar pak sice zahlásil neobvyklý počet protahujících 
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moudivláčků (33), ale prázdná hladina Nového rybníka, to se jen tak nevidí. I výčet druhů byl skutečně 
skromný (35). Největší množství jsme pak zaznamenali u lysky černé na rybníku Hvězda, kde jsme 
odhadli více než 560 těchto 
krátkokřídlých ptáků. Někteří 
zájemci využili i neobvyklé 
možnosti pozorování ptáků na 
hladinách rybníků díky 
stativovému dalekohledu, který 
máme zapůjčený od 
Východočeské pobočky ČSO 
v Pardubicích (viz foto). 
 Nutno podotknout, že 
pro naši ZO to byl jubilejní 
10.pořádaný ročník s ČSO. 
Proto jsme připravili nejenom 
tradiční porci propagačních 
materiálů, ale i „bonusové“ 
prémie. Pro nejvyššího (Jakub 
Vrána) a nejmladšího účastníka 
(Julinka Poláková) to byla ptačí 
budka, a pro nejstaršího (pan 
Pěnička) pak nášivka BLI.  
 
 

☼   Podzimní poměrně pěkné víkendy jsme se věnovali svitavským rybníkům a jejich okolí. Natřeli 
jsme znovu některé části ornitologické pozorovatelny, na zadní část břehu Dolního rybníka jsme 
vztyčili 22 kůlků pro odpočinek ptáků (zejména rakovitých a rybákovitých) a prohloubili odstraněním 
sedimentů jednu z mokřin v olšině u Horního rybníka pro lepší podmínky obojživelníků ale i 
bezobratlých, kteří se tu na jaře vyskytují. Dílo vykonali Dan Šrajbr, Jakub Vrána, Milan Janoušek a 
Jiří Mach. 
 

☼   V souvislosti s návrhem změn územního plánu obce Semanín jsme se v pondělí 4.prosince od 
starosty obce pana Smoly dověděli o nelegální navážce zeminy a odpadu panem Johanidesem 
z České Třebové na parcelu, kterou koupil v prostoru lokality „Střelnice“ u Semanína. Případ byl již 
v šetření České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu v Hradci Králové. Po zjištění 
situace na místě samém jsme se také rozhodli podat podnět ČIŽP z důvodů likvidace biotopu zvláště 
chráněných druhů rostlin (orchideje) a živočichů (tůňky obojživelníků). Nejenom nás rozhořčil velmi 
benevolentní přístup pana Johanidese, který má zájem na jedné z nejvýznamnějších biologických 
lokalit Svitavsko-Orlickoústecka provozovat střelnici Military clubu, přičemž by jistě nezůstalo jen u 
negativního vlivu na parcelu tohoto svérázného člověka. ČIŽP s ním zahájila na konci roku správní 
řízení. 
 

☼ 9.prosince se 5 našich členů (Janoušek, Jetmar, Mach, Polák a Vrána) zúčastnilo schůze 
Východočeské pobočky České společnosti ornitologické při VČM v Pardubicích. Například zde byl 
také prezentován dokumentární film Mariána Poláka „Natura paradoxa“, který Marián tvořil právě pro 
ČSO. Jde o další jeho počin, například po pořadu „Ptáci nenosí smrt“, který v České televizi 
prezentoval jiný pohled na problematiku ptačí chřipky, než na které jsme doposud byli zvyklí z médií.  
 

☼ 29.prosince se v poměrně hojném počtu 8 pozorovatelů vydala skupina převážně svitavských 
ornitologů na tradiční exkurzi do oblasti novomlýnských nádrží. Tentokrát jsme díky špatnému 
dopravnímu spojení mimořádně začali návštěvu jižní Moravy ve Vranovcích, odkud jsme došli podél 
toku řeky Svratky na Věstonickou vodní nádrž. Odtud jsme se přesunuli na hráz této nádrže a 
nakonec odjížděli z Popic. Mezi pěkné ornitologické zážitky řadíme sledování 2 potáplic severních, 
strakapouda jižního, pozorování orlů mořských, morčáků velkých a bílých nebo hejn kormoránů.  
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Správní řízení úřadů.  
 
► V těchto správních řízeních, jsem uplatňovali práva řádného účastníka řízení a hájili zájmy ochrany 
přírody a krajiny. 
 
Ministerstvo životního prostředí – odbor územní správy Brno : 
 
► V dlouho vlekoucí se „kauze“ rozhodlo MŽP v neprospěch zástupce paní Novákové (zástupce p.Šmejkal), který se 
odvolával proti rozhodnutí SOP SCHOK Moravský kras, která zamítla žádost zástupce majitelky pozemku v M.Lačnově o 
udělení výjimky pro zvláště chráněné druhy (hladýš pruský, ještěrka živorodá a skokan zelený), které by byly dotčeny výstavbou 
protipovodňové hráze a drobných tůněk na současné louce za odkalovací nádrži v lesích za rybníkem Horní (Rosnička). Mimo 
jiné MŽP přiznalo naše erudované názory, které vzalo při svém rozhodování jako součást podkladových materiálů. Máme tedy 
dobrý pocit, že díky naší iniciativě, významně podpořené Pavlem Lustykem, AOPK Pardubice, MěÚ Svitavy i Krajským úřadem 
Pardubického kraje, nedošlo ze zničení významné botanické lokality v našem okolí. Uvidíme, zda-li se zástupci majitelky 
pozemku (stále je otázkou, jestli vůbec existuje) z Letovic nerozhodnou pro domáhání svých představ soudní cestou. 
 
Česká inspekce životního prostředí – oblastní inspektorát Hradec Králové : 
 
► I na náš podnět zahájil správní řízení o zákazu škodlivé činnosti pana Johanidese z České Třebové, který bez 
povolení zavážel pozemek v oblasti významné lokality „Střelnice“ u Semanína odpadem a upravoval pozemek, který je 
hodnotnou biologickou lokalitou řady zákonem chráněných druhů rostlin a živočichů. 
 
Krajský úřad Pardubického kraje – odbor majetkový a stavebního řádu : 
 
►  Po řadě odvolávání a vleklém posuzování rozhodl KÚ o zrušení rozhodnutí odboru výstavby MěÚ Svitavy, který 
v roce 2003 rozhodl v neprospěch pana Maňáka v kauze nepovoleného oplocení několika pozemků pro chov zvěře u Koclířova. 
Odvolací úřad vytýkal odboru výstavby zejména řadu procesních chyb, pro které se rozhodl původní rozhodnutí zrušit. 
 
Krajský úřad Pardubického kraje – odbor životního prostředí a zemědělství : 
 
► Zahájil vodoprávní řízení k udělení povolení – platnosti manipulačního řádu rekonstruovaného rybníka Hvězda u 
Opatova. 
 Naše připomínky se týkali požadavku na částečné letnění rybníka, pravidel vypouštění a manipulace s hladinou, 
zejména s ohledem na ostrovy a případně hnízdící druhy ptactva, popř. výskyt obojživelníků. 
 V počátku července pak bylo vydáno rozhodnutí, ve kterém nebyly některé naše požadavky akceptovány (vypuštění 
možnosti chovu vodní drůbeže), jiné byly přijaty částečně a některé zcela (zejména co se týká manipulace s vodní hladinou). 
 
 Vydal povolení pro společnost Rybářství Litomyšl k používání látek škodlivých vodám na vodních plochách Dolní, u 
Vodárny ve Stašově a na nádržích Pulec, Křižní a Spurný v Jedlové na Poličsku. Podstatou byla již dříve na jiných rybnících 
také projednávaná změna limitu pro BSK5 (biologickou spotřebu kyslíku) jako jeden z ukazatelů kvality vody v rozborech, které 
je RL povinno dvakrát ročně provádět. 
 
► V rámci udělování manipulačního řádu pro Rybářství Litomyšl s.r.o. na zrekonstruovaný rybník Hvězda, svolal KÚ 
jednání za účasti všech zainteresovaných a těch, kteří se již dříve vyjadřovali a návrh manipulačního řádu připomínkovali. Naše 
ZO se vyslovila proti uvedení chovu vodní drůbeže na rybníku a pro zmínku o ochraně ostrovů před nežádoucími vlivy vzhledem 
k možnosti budoucího hnízdění vodních druhů ptáků. 
 
► Vydal souhlas pro sdružení obcí Toulavcovy Maštale, které požádalo o povolení ke konání cyklistického závodu 
„Autor Cyklo Maštale 2006“ v území přírodní rezervace Maštale na Budislavsku. Naše ZO nebyla účastníkem správního řízení, 
ale o žádosti jsme se dověděli a Jiří Mach se díky své funkci Stráže přírody ČR, vyjadřoval k podané žádosti. Vyjádřil několik 
upozornění, doporučení i podmínek KÚ pro udělení souhlasu. Řada z nich byla respektována a do podmínek rozhodnutí pak i 
vnesena. Závěrečné podmínky se týkaly zejména omezení pohybu závodníků na nezpevněných stezkách a srázech skalních 
výstupů, omezení pohybu diváků v určitých partiích rezervace, omezení pojezdu motorových vozidel pořadatelů závodu a další 
pokyny. V závěru rozhodnutí je jasně také zmíněno, že pro případné konání závodu v příštím roce a budoucnu, bude potřeba 
dále jednat o trasách závodu i dalších podmínkách, zejména bude KÚ vést jednání o pořádání závodu v jiném termínu, než 
v období hnízdění ptactva a vegetace (tento popud podal J.Mach i V.Lemberk za pardubické Vč.muzeum). 
 
 Rozhodl v odvolacím řízení (vyvolaném Českou inspekcí životního prostředí-oblastním inspektorátem v Hradci 
Králové) o zrušení rozhodnutí OŽP MěÚ Svitavy ve věci udělení povolení k odchylnému postupu ze zákona o ochraně přírody a 
krajiny pro ZO ČSOP „Zelené Vendolí“ při manipulaci s ptáky a jejich vývojovými stádii. Hlavním výsledkem bude omezení 
platnosti k odchylnému postupu ze zákona jen na případy odchytu a držení blíže specifikovaných počtů uvedených druhů ptáků. 
 
  

Pozval naši organizaci na kontrolní dny (v květnu a srpnu) na lokalitu přírodní památky Pod skálou na Hřebečském 
hřbetu v rámci již dříve dohodnutých opatření, které byly vyvolány žádostí společnosti BIOTECH Hrobice s.r.o. z Olomouce o 
prodloužení platnosti dříve vydaného povolení k provádění geofyzikálních výzkumů a doprovodných prací do konce roku 2006. 
(Bližší informace v předchozích číslech KonSterny). Zápisy z jednotlivých kontrolních dní máme k dispozici. 
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 Zahájil správní řízení k udělení souhlasu ke konání organizované akce v přírodní rezervaci Psí kuchyně. Jedná se o 
povolení skupiny osob mimo vyznačené cesty a fotografické dokumentování výskytu hub v rámci Mezinárodních mykologických 
dnech. Tuto zajímavou a zřejmě významnou akci v našem regionu pořádá ZO ČSOP Podorlicko z České Třebové. Odbornými 
účastníky budou také autoři mapování hub v této přírodní rezervaci. O jejich určitých výsledcích se dočtete v rubrice „Zaujalo 
nás“ o pár řádek níže v tomto čísle našeho zpravodaje. 
 
Městský úřad Svitavy – odbor životního prostředí : 
 
 Oznámil zahájení územního řízení pro město Svitavy, kterým se má povolit zalesnění asi 2 ha pozemku v oblasti 
„Langrova lesa“ ve skladbě modřín, smrk a dub letní (převaha dubu). Zalesnění bude navazovat na stávající dříve zalesňované 
pozemky města Svitavy. 
 
► V rámci vedeného správního územního řízení ve věci žádosti obce Vendolí k zalesnění pozemků vpravo od silnice na 
Poličku – nad „Vendolákem“, obdržel odbor vyjádření Ministerstva životního prostředí v Praze. Ve vyjádření se konstatuje, že 
zásadním způsobem nedojde k zásahu do skladebné části nadregionálního biokoridoru v rámci územního systému ekologické 
stability. Na základě požadavků byl vypracován plán zalesnění, ve kterém se počítá s výsadbou tisíců ks jedle, lípy a buku. 
 Situace se vyvíjí tak, že je neodvratné zalesnění údolní loučky. Požadujeme proto alespoň zachování úzkého 
nezalesněného pásu, který bude sloužit jako lesní cesta a to, aby nedošlo k úplnému zalesnění až ke stávajícím lesním 
okrajům, čímž by se mohlo vytvořit postupným zarůstáním vhodné ekotonové patro v této biokoridorové části. 
 Počátkem měsíce března vydal odbor povolení k zalesnění s tím, že alespoň respektoval náš požadavek k tomu, aby 
na lemových pásmech zalesňovaných pozemků bylo ponecháno pro vytvoření keřového patra a podél průjezdné cesty středem 
údolí byl po obou stranách ponechán pruh v šíři 2m také jako bezlesí. 
 
 Oznámil zahájení správního řízení ve věci vydání povolení k záměrnému šíření geograficky nepůvodních druhů dřevin 
(mimo zvláště chráněná území) pro Lesy ČR s.p., lesní správu Lanškroun v obvodu působnosti MěÚ Svitavy. Jednalo se o 
modřín opadavý a douglasku tisolistou. 
 Po zvážení jsme se rozhodli se k této záležitosti nevyjadřovat. 
 
 Oznámil kladné vyjádření s rekultivací a zavážkou malého lomu „Pod Hřebčí“ pro Obec Koclířov. 
 
 Na základě rozhodnutí KÚ Pk (viz výše) přerušil OŽP správní řízení o stanovení odchylného postupu ve smyslu 
zákona o ochraně přírody a krajiny  ve smyslu §5b (ochrana ptačích druhů). Zároveň vyzval žadatele (ZO ČSOP Zelené 
Vendolí), aby doplnil žádost o určité údaje. Potom bude provedena obnova řízení, která by měla vést k novému rozhodnutí. 
 
 Obdržel žádost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve které odloučené pracoviště Svitavy žádá 
změnu původního rozhodnutí, kterým OŽP udělil povolení kácení 5 ks dřevin (s provedením náhradní výsadby) kvůli 
rekonstrukci zdi na ulici M.Horákové ve Svitavách. Pozorní čtenáři  KonSterny s dobrou pamětí vědí, že jsme byli ve správním 
řízení proti kácení vzrostlé lípy při zdi parku. Nyní chce ÚZSVM kácet pouze stromy 3, a v žádosti chybí právě inkriminovaná 
lípa. Můžeme se domnívat, že buď Úřad nedostal dotaci na plánovanou rekonstrukci, která by znamenala pokácení stromu 
nebo pod určitým tlakem (posílali jsme na Úřad fotografie, které dokazovaly, že trpí zejména omítka zdi v zimním a jarním 
období srážkovou vodou – nikoliv jak Úřad uváděl splachovou a podzemní vodou) se Úřad rozhodl svůj pohled na rekonstrukci 
zdi přehodnotit. 
 
► Zahájil správní řízení k žádosti města Svitavy (TSMS) o pokácení 1 topolu na hrázi svitavského Dolního rybníka 
z důvodů špatného zdravotního stavu a nebezpečí pádu větví. 
 S nynějším kácením jsme nesouhlasili a doporučili řešit stromořadí na hrázi rybníka systémově a komplexně, a to i 
v souvislosti s rekonstrukcí vozovky, popřípadě hráze, která by měla v brzké době nastat. 
 
 Oznámil zahájení vodoprávního řízení k návrhu manipulačního řádu a kolaudaci 2 poldrů ve Svitavách-Moravském 
Lačnově. Správcem zařízení je Vodohospodářské zemědělská správa povodí. 
 
Městský úřad Svitavy – odbor výstavby : 
 
 Zahájil územní řízení pro vydání rozhodnutí pro obec  Koclířov za účelem uložení materiálů a rekultivace lomu Hřebeč 
v k.ú. Koclířov.  
 Neznáme toto území, které není zřejmě rozsáhlé a je údajně ve značném stádiu sukcese. 
 
► Zahájil jedno z dalších stavebních řízení k revitalizaci panelového domu na sídlišti u nádraží ČD – na ulici Bratří 
Čapků 7-11. 
 Díky nám známému výskytu netopýrů severních a večerních, požadujeme obvyklé uplatnění postupů a prostředků 
stavebních prací, které zabezpečí minimalizaci případných ztrát na hnízdění ptáků (vrabci, rorýsové) a umožní i pozdější výskyt 
netopýrů po revitalizaci domu. 
 Počátkem března vydal úřad stavební povolení, ve které naprosto plně zakomponoval naše požadavky na ochranu 
ptáků a netopýrů. 
 
 Oznámil zahájení správního řízení ve věci výstavby a rekonstrukce sběrného dvora na ulici Olomoucká ve Svitavách. 
 
  

Ve věci povolení pro terénní úpravy u rybníka Pařez vyhověl panu Johanidesovi z České Třebové, který tu ve vleklých 
řízeních žádá o vybudování kempu pro veřejnost. Z našich indicií mu ale spíše jde o azyl pro „hraní na vojáky“, které tu již 
několikátým rokem v létě provádí asi s padesátkou kolegů a příznivců této zábavy. Základní vybavení hygienického charakteru 
mu nakonec koncem září povoluje realizovat. 
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Městský úřad v Poličce – odbor územního plánování a životního prostředí : 
 
► Zahájil vodoprávní řízení k výstavbě 4 rybníčků a tůněk v k.ú. Jedlová u Poličky na pozemcích manželů Křivých 
z Brna. 
 Požadovali jsme pro rozhodnutí ochranné podmínky při stavbě i užívání zejména pro obojživelníky a ptáky. 
 Počátkem února úřad vydal rozhodnutí, ve kterém plně akceptoval naše požadavky na ochranu bioty a zakomponoval 
je do povolení k nakládání s vodami podle zákona o vodách. 
 
► Zahájil vodoprávní řízení pro revitalizaci luk a toku „Pod Farským lesíkem“ v k.ú. obce Jedlová u Poličky, na přítoku do 
Korouhevského potoka za rybníkem Peklo. 
 S revitalizací jsme souhlasili a podali několik doporučení a připomínek ke způsobu realizace stavby všech prvků, 
zejména vzhledem k ochraně volně žijících druhů obojživelníků a ptáků. 
 Naše připomínky se plně staly součástí kladného rozhodnutí, které odbor vydal počátkem května. 
 
 Oznámil zahájení vodoprávního řízení k vybudování další menší vodní plochy v soustavě vodních ploch v Jedlové u 
Poličky (tentokrát jde o „Plůdkový výtažník“).  
 
Městský úřad Litomyšl – odbor životního prostředí : 
 
► Zahájil vodoprávní řízení k rekonstrukci a výstavbě vodní nádrže v k.ú. Trstěnice u Litomyšle. 
 Požadovali jsme pro rozhodnutí ochranné podmínky při stavbě i užívání zejména pro obojživelníky a ptáky. 
 Úřad koncem března vydal povolení k nakládání s vodami i stavební povolení, ve kterých částečně respektoval naše 
požadavky, zejména týkající se nežádoucí manipulace s vodní hladinou v době hnízdění ptáků a nutnosti ochrany obojživelníků 
při jarních pracech. 
 
► Zahájil správní řízení ve věci odchylného postupu při ochraně ptáků od postupu uvedeného v §5 zákona na ochranu 
přírody a krajiny na základě žádosti Záchranné stanice volně žijících živočichů Zelené Vendolí. 
 Stejnou žádost jsme řešili již s odborem ž.p. MěÚ Svitavy pro jeho územní působnost. Nyní již proti upravené žádosti 
nemáme připomínek. 
 
 Oznámil zahájení správního řízení ve věci vydání povolení k záměrnému šíření geograficky nepůvodních druhů dřevin 
(mimo zvláště chráněná území) pro Lesy ČR s.p., lesní správu Lanškroun v obvodu působnosti MěÚ Litomyšl. 
  

 
► Oznámil zahájení správního řízení pro zásah do VKP – vodního toku řeky Loučné při výstavbě mostu v obci Trstěnice. 
 
Požadujeme po úřadu, aby se zabýval udělením podmínky – vytvořením hnízdních podmínek pro vodní ptáky (konipase 
horského a skorce vodního) pod mostní konstrukcí. 

Z rozhodnutí, které úřad koncem srpna vydal však nutnost respektovat naše podmínky přímo nevyplývá. Nicméně se 
na naši připomínky úřad odvolává a do rozhodnutí naši připomínku zakomponoval. 

 
Oznámil zahájení správního řízení ve věci vydání závazného stanoviska pro zásah do VKP – toku řeky Loučné 

v úseku od Trstěnice do Nedošína v rámci revitalizačních oprav.Půjde patrně zejména o určitou redukci dřevin. 
 
Městský úřad Moravská Třebová  – odbor životního prostředí : 
 
► Zahájil správní řízení k žádosti Rybářství Litomyšl s.r.o. o regulaci-odstřel volavek popelavých na rybnících u 
Třebařova. 
 Podali jsme negativní stanovisko, podpořené odbornými studiemi ekologie tohoto druhu a dalšími argumenty, které 
jasně znamenají naprosto neopodstatněnou žádost ze strany RL. Ve stejném „duchu“ podalo negativní vyjádření i středisko 
pardubické AOPK. 
 V první polovině května pak odbor životního prostředí vydal nesouhlasné stanovisko a nevydal RL povolení 
k odchylnému postupu podle zákona o ochraně přírody a krajiny k odstřelu volavek popelavých na rybnících a nádržích u 
Třebařova. Podle našeho názoru správným rozhodnutím vytvořil OŽP velmi důležitý precedens v této problematice.  
 Proti tomuto rozhodnutí se však RL odvolalo ke Krajskému úřadu Pardubického kraje. V rámci odvolacího řízení jsme 
ještě podali MěÚ některé poznatky k odvolání RL.  

V polovině srpna pak KÚ odvolání RL zamítl a v plném rozsahu potvrdil původní rozhodnutí MěÚ MT. M.j. vytýkal RL 
stejné nedostatky v podané žádosti, na které jsme v rámci správního řízení i my upozorňovali a potvrzoval řadu našich 
použitých protiargumentů v oblasti odborných poznatků biologie a ekologie volavek popelavých. 

 
Obecní úřad Opatov : 
 
► Vydal povolení pro kácení dřevin v k.ú. rybníka Terčový u Opatova. Kácení je v souladu s již dřívější dohodou, která 
vznikla na základě terénního šetření v rámci proběhlého správního řízení ve věci zásahu do VKP, které vedl MěÚ Svitavy (OŽP) 
v listopadu loňského roku (viz KonSterna č.16). 
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Zaujalo nás.   
 
Zajímavé druhy hub p řírodní rezervace „Psí kuchyn ě“. 
 
 V měsíci březnu se k nám dostala 
závěrečná zpráva mykologického posouzení 
výskytu druhů vyšších hub (Makromycetů) z let 
2001-2005 v oblasti přírodní rezervace Psí 
kuchyně na Opatovsko-Semanínsku. Autory 
zprávy, vypracované pro Krajský úřad 
Pardubického kraje jsou pánové Libor Tmej a Jan 
Kramoliš z choceňské pobočky České 
mykologické společnosti. 
 Jsme rádi, že mykologové ve svém 
posouzení zařazují lesní porosty rezervace mezi 
velmi pozoruhodné v rámci celého kraje. 
Dokladovali některé druhy, které patří v kraji mezi 
mizející nebo vzácné (chřapáč kadeřavý, čirůvka 
černošupinatá, ryzec lososový). Výskyt některých 
je pak typický právě pro zachovalé bukojedlové porosty (dřevnatka číškomilná, voskovička citrónová, 
pavučinec olivový, špička cibulová, helmovka šafránová, čirůvka buková, holubinka lepkavá), ve 
kterých autoři zprávy doporučují bezzásadovost zejména na padlých částech stromů, podporu 
mykorhizním druhům dřevin a zvýšenou pozornost vhodným způsobům těžby dřeva.  

Snad za nejpozoruhodnější zjištění patří záznamy o druzích, které jsou údajně poprvé 
doloženy právě z rezervace (čapulka jedlová, 
strmělka ojíněná), jejíž území je i pro naši 
organizaci v dlouhodobém zájmu pozornosti. 
 I přes zvýšenou mapovací aktivitu 
odborníků čeká, podle jejich slov, řada dalších 
druhů hub v „Psí kuchyni“ stále ještě na své 
„objevení“. Doufejme nejen to, že se i počet 
těchto organizmů v seznamech rezervační knihy 
brzy rozroste, ale věřme hlavně, že výsledky 
terénních průzkumů podpoří nutnost dodržovat 
plán péče a zároveň lesní hospodářský plán 
tohoto území, ve kterém hospodaří dvě lesní 
správy Lesů ČR s.p. (Svitavy a Choceň). 
 

      
    Jiří Mach 
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Vyhlášení památného stromu ve Svitavách. 
 

Město Svitavy se již dlouho dobu nemůže 
„pyšnit“ žádným památným stromem, který užívá 
určité zvýšené péče a ochrany, ale i další 
pozornosti například od turistů nebo obyvatel 
města. Nedávno je pryč doba, kdy tehdejší 
okresní úřady zabezpečovaly vyhlašování 
památných stromů. Nutno přiznat, že najít 
v okrese desítku až dvacítku stromů nebyl 
problém. Městské úřady, které „zdědily“ tuto 
pravomoc ze zákona, se potom snaží „získat“ 
nějaký památný strom i do svého města. Přitom je 
však nutné dbát opatrnosti, aby nedošlo 
k znehodnocení samotného ochranného titulu a 
nevzniklo takových vyhlášených dřevin přespříliš. 

Domnívám se (a chápu prozřetelný zájem 
města, mít také přímo ve městě takové památné 
dřeviny), že odbor životního prostředí přistoupil 
k tomuto záměru pečlivě a s mírou. Sám jsem stál 
u zrodu myšlenky a několikaletého výběru 
„významných dřevin“ města Svitavy.  

Nyní se k nám dostal první návrh odboru 
životního prostředí městského úřadu, který také 
posuzovala ekologická komise Rady Města 
Svitavy. Jedná se o známý buk lesní  
(červenolistý), který je dominantní soliterou parku 
Jana Palacha. Strom je 115 let starý, zdravý, 
s vitální korunou, která se větví až téměř k zemi. 
Jeho výška je 24 metrů a obvod kmene ve výšce 130 cm pak 370 cm. Vlastníkem plochy, kde strom 
roste je Město Svitavy. Připomeňme, že v ochranném pásmu (poloměr téměř 12 metrů) není dovolena 
žádná škodlivá činnost, výstavba, terénní úpravy, odvodňování nebo chemizace.  
 Přestože k buku se neváže žádná pověst, ani snad není znám nějaký konkrétní významný čin, 
který by strom proslavil, je pravdou, že jde o krásný a působivý exemplář, který si vyhlášení zaslouží. 
Očekávejme, zdali další generace budou tento počin hodnotit v budoucnu kladně. 

      Jiří Mach 
 
 
Nová vyhláška k zákonu o ochran ě přírody a krajiny. 
 

Ochráncům přírody, zejména těm, kteří se účastní různých správních řízení, nebo jinak v praxi 
narážejí na problematiku druhové ochrany, by nemělo uniknout, že od 8.května letošního roku platí 
novela prováděcí vyhlášky 395/1992 Sb. MŽP k zákonu č.114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny. 
Nese označení vyhláška č.175/2006 Sb. a má reflektovat i nedávnou novelizaci samotného výše 
citovaného zákona. 

Hlavní podstatou úpravy původní vyhlášky jsou seznamy zvláště chráněných druhů rostlin, 
hub a živočichů. Možná je paradoxem, že jiné pasáže původní vyhlášky jsou prakticky nezměněné. 
Může to být dobrý signál, ale možná, že v některých případech by si vyhláška obnovu zasloužila. 

Podle mého názoru je zvláštní, že k výrazným změnám nedošlo v seznamech zvláště 
chráněných rostlin a hub. Zdá se mi, že například výsledky tak podrobného mapování naší flóry pro 
systém území Natura 2000, byly zřejmě ignorovány. A tak malou změnou je zařazení aldrovanky 
měchýřkaté, kuřičky hadcové, puchýřky útlé, vláskatce tajemného, zvonka českého a žabníčka 
vzplývavého mezi silně ohrožené druhy. 

Podstatnější změny nastaly v seznamu zvířecích zvláště chráněných druzích. Nešlo jen o 
překlasifikování stupně ochrany u některých druhů, ale řada taxonů se v seznamu objevuje vůbec 
poprvé (týká se to zejména motýlů). Nejvíce „posílily“ skupiny motýli, vážky a netopýři. Zvýšen byl 
například stupeň ochrany u hnědáska osikového, skokana ostronosého, užovky podplamaté, tchoře 
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stepního, netopýra brvitého, černého, pobřežního a velkého, kteří jsou nyní prohlášeni za kriticky 
ohrožené druhy. Mezi silně ohrožené postoupili kuňka obecná a žlutobřichá, ropucha zelená, křeček 
polní, plch lesní, plšík lískový a všechny ve vyhlášce jinak nejmenované druh netopýrů (například 
rezavý, ušatý, večerní atd.). Tím se všechny u nás vyskytující se netopýři dostali mezi zvláště 
chráněné živočišné druhy, což se například úzce dotkne i Svitav, kde netopýři poměrně hojně osídlují 
lidské stavby. Přeřazení z kategorie „kriticky ohrožený druh“ do nižšího stupně ochrany (silně 
ohrožený druh) se pak dotklo blatnice skvrnité, čolka velkého, skokana krátkonohého a bobra 
evropského.  

Zřejmě nejen pro mě je také zarážející, že změny vůbec „neotřásly“ seznamem ptáků, což se 
opět jeví dost paradoxní vzhledem ke změnám v populacích, které nejenom u nás, ale i v Evropě u 
řady zvláště ohrožených druhů za několik posledních let nastaly a jsou ornitology četně dokladované. 

Nové vyhlášce lze vytknout poměrně dost tiskových chyb, či „překlepů“ v českých jménech 
organizmů. Snad se vyhnuly především odborným názvům, protože kdyby došlo k souběhu chyb ve 
jméně českém i odborném, tak by toho mohlo být i zneužito pro případ, kdy by někdo mohl tvrdit, že 
daný druh není chráněn, neboť jeho jméno v seznamu vlastně není. Za „pěkné“ chyby uvádím již 
tradičního „tenkozubce opačného“ a nově i „poptávky“ malou, roháče a černokrkou. 

 
         Jiří Mach 

 
 

 

 

Zážitky a post řehy z terénu.   
 
Lánský rybník – zajímavá ornitologická lokalita. 
 

Lánský rybník, který se nachází na jižním okraji 
nové výstavby „Na Vějíři“, byl v minulosti patrně stranou 
zájmu pozorovatelů ptactva, neboť údaje o výskytu ptáků 
z této lokality jsou z historických pramenů velmi ojedinělé. 
Svitavští obyvatelé (zejména ze sídliště Lány) jej však velmi 
dobře znají, protože jde o vyhledávanou oblast  
mimoměstského prostředí především k odpočinku, sportu a 
procházkám. 

Historie tohoto vodního díla není příliš dávná. 
Rybník, napájen vodami z bývalých farních luk (bažantnice) 
přes dnešní území „Vodárny“, byl vystavěn na přelomu 40. a 
50.let minulého století. V okolí rybníka se vytvořila poměrně 
zajímavá rostlinná společenstva, která rostou na podmáčených místech. Voda se tu v  některých 
partiích vytrácí i do podzemí, a zřejmě v něm může jít o pseudokrasové puklinové prostory ve zdejším 
jílovci. O mokřadní prostředí tu není tedy nouze, a výskyt zejména vodních druhů ptáků se tu dá tedy 
čekat. Okolní prostředí rybník nesevřelo a nezakrylo, a tak rozlehlejší plochy polí a luk v otevřeném 
terénu, dávají příležitost i ostatním skupinám ptáků využít rybník i jeho okolí nejen k zastávce na tahu, 

ale i k hnízdění. 
Velmi významným faktorem, který ovlivňuje ptačí druhové 

složení, je rybářské hospodaření. Státní Rybářství Litomyšl tu bohužel 
zanechalo po sobě dříve známý nešvar – deponie bahna, které bylo 
necitlivě vyhrnuto na rybniční okraje při odbahňování rybníka. Tím 
byla znemožněna regenerace pobřežních rostlinných společenstev, a 
dodnes rybník strádá právě tímto zákrokem. Doufejme, že nynější 
Rybářství Litomyšl s.r.o. nezapomene na odstranění deponií ve svých 
plánech regenerace vodních ploch.  

Rybník je dnes využíván zejména pro chov plůdku a menších 
druhů ryb s jarním výlovem (jako komorový rybník). Vypouštění vody 
z rybníka na jaře je druhým významným faktorem pro společenstva 
ptáků. Právě na jaře se tu díky vypouštění vody na bahnech vyskytují i 
vzácnější druhy, které většinou putují dále od nás na sever (slavík 



 17

modráček, linduška luční, konipasové luční, slučka malá, vodouši, jespáci nebo kulíci). V porostech 
rákosu a na dalších místech tu pak hnízdí dravec moták pochop, kachna divoká, lyska černá, slípka 
zelenonohá, potápka roháč, potápka malá, moudivláček lužní, strnad rákosní, bramborníček hnědý i 
černohlavý, ťuhýk obecný nebo několik druhů rákosníků. Na jarním průtahu se tu nad hladinou 
vznášejí rackové, přelétají kormoráni, v mokřinách výjimečně loví volavka červená, ozývá se chřástal 
kropenatý a na vodní hladinu usedají k odpočinku nebo k hledání potravy hvízdáci, kopřivky, 
hoholové, čírky nebo lžičáci. Častý je zde v tuto dobu také známý hlas kukačky obecné. Zejména 
v letním období se tu zdržuje několik málo volavek popelavých a vzácně i jeho příbuzný kvakoš noční. 
Na podzimním průtahu jsme tu zaznamenali například potápku rudokrkou, ostralku štíhlou, motáka 
lužního nebo oba u nás hnízdící druhy luňáků. 

I v zimním období si ornitologové přicházejí „na své“. Nedávno jsme tu mohli sledovat vzácné 
zimní hosty – sovu kalouse pustovku nebo skřivany ouškaté. 

Na  okolních polích se dále vyskytují v době tahu bělořiti šedí, potravu zde po celý rok loví 
poštolky obecné a káně lesní, hnízdí tu na jaře čejky chocholaté, skřivani polní, lindušky luční, 
křepelky polní, koroptve polní a vzácně i strnad luční a ťuhýk šedý. 

V současné době registrujeme výskyt celkem 136 ptačích druhů, které se vyskytovaly na 
Lánském rybníku a v jeho přilehlém okolí. Patrně největší ornitologickou vzácností byl pak nedávný 
výskyt pelikána bílého. Rybník a jeho vodnaté okolí však poskytuje vhodné prostředí i pro výskyt 
dalších druhů živočichů, zejména plžů, obojživelníků (ropucha obecná, ropucha zelená) nebo plazů 
(užovka obojková) a některých savců. 

Jiří Mach 
 

První rok v p řírodním parku Údolí K řetínky. 
 
 V březnu tohoto roku začalo sledování ptáků v době hnízdění v území přírodního parku Údolí 
Křetínky. Z rozsáhlého území (přibližně 5500 hektarů) mají být Krajskému úřadu Pardubického kraje 
podle smlouvy předány výsledky na podzim příštího roku.  
 V letošním roce bylo uskutečněno 8 návštěv tohoto zajímavého kraje. 3 z nich byly zaměřeny 
na jarní výskyt sov. Možná, že i díky déletrvajícímu zimnímu období, jsme v průzkumu  těchto nočních 
ptáků nebyli příliš úspěšní. K úspěchům lze však nakonec (i díky pozdějším kontrolám) řadit záznam o 
výskytu kulíška nejmenšího (les Bořiny nad Starým Svojanovem a Liščí les nad Stašovem), objevení 
mláďat puštíka obecného u svojanovského hradu nebo nález hnízda na tradičním místě 
Bohuňovských skal.  
 Ornitologické zážitky přijeli načerpat v rámci Víkendového výzkumného pobytu, který pořádala 
Východočeské pobočka ČSO i „přespolní“ ornitologové. Ve dnech 9.-11.6. se jim v kopcovité krajině 
velmi líbilo. Odjížděli jistě spokojeni, neboť zejména řeka 
Křetínka, Bysterský potok, Nyklovický potok nebo vrch 
Fouska, patří opravdu k romantickým místům. Zejména 
pokud tu najdeme lovícího čápa černého, hnízdící skorce 
vodní, konipasy horské, zpívající cvrčilky říční a zelené 
nebo v křovinaté stráni vrchu Fouska u Trpína velmi 
obezřetné pěnice vlašské !  Radost můžeme mít i z 
poměrně hojného výskytu ťuhýka obecného, z častého 
setkání s rehkem zahradním, přítomnosti motáka pochopa 
na stavovském rybníce nebo přeletu včelojeda lesního či 
lovu ťuhýka šedého. Nezapomenutelné jsou také chvíle 
z vrcholu hlásky hradu Svojanov, odkud se dají pozorovat 
ptáci říčního údolí Křetínky nebo přilehlých lesů několik 
hodin. 
 Nakonec se letos podařilo zjistit v období hnízdění 80 ptačích druhů z 11 řádů. Očekáváme 
však, že přibližně 20 druhů ještě „čeká na své objevení“ v příštím roce, kdy se budeme zaměřovat na 
specifické druhy i biotopy. Na řadu míst jsme se z časových důvodů a pro rozlehlost území prostě 
nedostali. Víme už také, že jihozápadní stráně vrchu Fouska budeme navrhovat poličskému úřadu 
k vyhlášení za významný krajinný prvek, a to nejenom pro své ornitologické, ale i botanické a 
entomologické kvality. 
 V letošní roce se do mapování zapojila pouze dvojice Jiří Mach a Milan Janoušek. Doufáme, 
že v roce 2007 se do tohoto pěkného a nedalekého „koutu“ podívá více ornitologů a milovníků 
zachovalé přírody. 

           Jiří Mach 
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Výlet do druhohor .  
 
     Při fotografické dokumentaci změn Lačnovského potoka, kterou jsem pořizoval v jarních 
měsících r. 2005, na levém břehu říčního toku vyčníval blátem znečištěný a pravidelně zakulacený kus 
kamene. Vzhledem k blízkosti mostu a cesty z Hlavní ulice na ulici Zadní v Lačnově u domu čp. 31 
jsem předpokládal, že se jedná o ztracenou dělovou kouli. Na vybagrovaných březích byly patrny 
zbytky pilířů starého mostu a v blátě dna potoka byla řada keramických střepů, jejichž stáří odhadl na 
základě fotodokumentace p.dr.Dragoun do 18.století.  

Ovšem po vyjmutí a prvním očištění bylo patrné, že se jedná o zkamenělou schránku amonita. 
Jak byla zkamenělina později určena dr.Zágorškem z Národního muzea v Praze, jednalo se o 
příbuzného živočicha, patřícího do skupiny druhohorních loděnek, jejichž jediný druh přežil v mořích 
do dnešní doby. Svou velikostí 19 x 16 cm jednalo  se o středně velkého jedince s poměrně dobře 
zachovaným žebrovaným povrchem jádra bývalé dnes rozpuštěné schránky. V květnu 2005 jsem 
 nález předal vedoucímu paleontologického oddělení Národního muzea p. dr. Zágorškovi. Ten předal 
jádro schránky kurátoru sbírek druhohorních bezobratlých živočichů p. Janu Sklenářovi. Pěkná 
schránka patřila křídové loděnce z rodu Eutrephoceras, řádu Nautilida.  

Dovolte Vás stručně seznámil s historii těchto dnes téměř vyhynulých živočichů. Schránka 
loděnek a pozdějších amonitů na první pohled připomíná schránku dnešního hlemýždě, ovšem s tímto 
živočichem mají pouze společné to, že patří do kmene měkkýšů. Loděnky jsou mnohem blíž spřízněny 
s chobotnicí a krakaticí takže patří do řádu hlavonožců. První loděnky (hlavonožci) se na této planetě 
objevili koncem kambria tj. přibližně 500 miliónů let. Jednalo se výhradně o mořské živočichy plující ve 
vodě, živící se podobně jako dnes přežívající druh loděnky indické, drobnými živočichy a rybami. 
Dokonce bylo v historii země období, kdy tito majestátní hlavonožci neměli vážnějšího protivníka. Na 
konci prvohor ovšem loděnky vymírají  a mizí  hlavonožci s rovnou (šroubovitě zatočenou schránkou) 
patřící do skupiny ortocerátů. V následujícím období  druhohor již žijí pouze hlavonožci se spirálovitě 
stočenou schránkou–vývojově starší skupina loděnek a mladší amoniti.  

Možná vás napadne otázka – pokud se jedná o mořské živočichy, co pohledávají zde ve 
Svitavách? Věci se mají asi takto. Ještě v triasu (225-195 mil. let) byly všechny světadíly spojeny v 
jeden velký kontinent, kterému říkáme Pangea, ta se později rozděluje na dvě části severní Laurasii a 
jižní Gondwanu. V období křídy (137-65 mil. let) většina povrchu Evropy byla zaplavena společně se 
severní Afrikou, jižní Asii a části Severní Ameriky. Z moře vyčnívaly „ostrovní oblasti“ např. oblast 
středních Čech, část severní Evropy. V naší oblasti se střetávaly chladnější severní mořské proudy s 
jižními teplými proudy.  

Oblast Svitavska, podle mého názoru zasahovala do oblasti již poměrně mělkých moří, kde u 
kamenných nebo pískovcových březích se shromaždoval mořský plankton (prvoci), řasy a korály. Zde 
žila spolu s ústřicemi i naše loděnka. Totiž po smrti do vápenaté schránky odumřelé loděnky se 
nastěhovaly ústřice, které zemřely a jejich zbytky těl jsou patrny v jádru nalezené schránky vyplněné 
pískem a jílovitými částicemi. Kromě výše uvedených živočichů žily v mořích žraloci (jejichž nálezy 
jsou dokumentovány z oblasti Hřebče), rejnoci, ryboještěři, mořské želvy, krokodýli a mimo moře si 
létali ptáci. V období turonu (91 – 89 milionů) byly zástupci tohoto mořského živočicha v  okolí 
budoucích Svitav poměrně hojně zastoupeni o čemž svědčí nálezy např. v oblasti severně od 
Moravské Dlouhé, na jižním okraji Hradce nad Svitavou. Z těchto nálezů lze předpokládat rozsáhlejší 
výskyt zkamenělých nálezů.  

Koncem druhohor (65 mil. let) náhle vymírají zástupci loděnek a amonitů. Proč? Podle 
Bořivoje Záruby a Zdeňka Buriana, se staly obětí své závislosti na specifických životních podmínkách. 
Moře ustupuje vlivem horotvorných procesů. Odumřelé schránky mořských živočichů jsou v průběhu 
let překryty vrstvami písku a jílu, dochází k fosilizaci. Nově vytvořená říční síť řek a potoků s 
pravidelnými záplavami překryje druhohorní usazeniny a třetihorními naplaveninami.  

Nálezů druhohorních živočichů v našem regionu je celá řada. Ve sbírkách naší školy jsou 
zachovány sběry vytvořené p. Hrubým z oblasti Javorníka. Nedávno přinesl jeden z žáků bydlící v 
Dětřichově nádherný exemplář amonita atd. Ovšem o těchto živočiších a nálezech opět někdy jindy.  
  

Jan Richtr 
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Na cestách.                                                                  
 

Přírodou jihovýchodní Asie. 
 
 Na konci června 2004 jsme s družkou Lucií přiletěli do Bangkoku. Zprvu lehce omámeni 
časovým posunem a pekelným dusnem se potácíme metropolí ve snaze zajistit víza do Kambodži, ale 
záhy již najisto směřujeme na severovýchod přes historické město Ayuthaya do národního parku Khao 
Yai.  
 
NP Khao Yai 
Minibus nás jednoho odpoledne vyhodil u vstupu do NP dobrých 17 km od návštěvnického centra, 
kam se po chvíli dostáváme stopem na korbě terénní Toyoty jakýchsi dobrotivých zaměstnanců parku. 
Na mýtině uprostřed tropického pralesa se nachází několik kromě dobře vybaveného informačního 
centra také správa parku, stylová, ale na chudé středoevropany hodně drahá restaurace a levný 
kemp, kde jsme sami, protože je období dešťů.  
 Tento nejstarší thajský národní park patří v jihovýchodní Asii mezi nejznámější a zároveň 
nejnavštěvovanější. Na rozloze přes 2000 km2 se v hornatém terénu ve výškovém rozpětí  přes 1000 
m nachází několik vegetačních stupňů s množstvím různých biotopů. Jejich pestrost je podmíněna 
nejen vertikálním klimatickým gradientem, ale i geologickou a hlavně expozičně - reliéfovou diverzitou. 
Přes 85% plochy parku je zalesněno, zbytek rozlohy tvoří antropogenně podmíněné bezlesí, které je v 
současné době uměle udržováno – nejčastěji řízeným vypalováním - kvůli zachování stanovištní 
pestrosti a nabídky potravních zdrojů. V lesním prostředí převažuje mlžný stálezelený les ve 
výškovém stupni od 500 po 1000 m.n.m. V nižších polohách pak dominuje suchý stálezelený, resp. 
opadavý les. Většinou se jedná o primární tropické lesy, jen malá část byla ovlivněna činností člověka 
před vyhlášením NP v roce 1962.  
 Nás mimo pralesa jako biotopu samozřejmě zajímala nejvíce místní fauna a flóra. Proto se 
ještě pozdě odpoledne vydáváme na jednu ze značených stezek do pralesa, dychtivě očekávajíc 
setkání s exotickou zvířenou. Pojem značená cesta vyvolává v našinci představu o úhledném 
chodníčku s stromy co chvíli pomalovanými barevnými čtverečky. Zde je každý krok vpřed loterií a 
každý nález miniaturní plastové značky malým vítězstvím. Bezprostřední střetnutí s místní faunou na 
sebe nenechá dlouho čekat. Při jednom z delších zastavení u paty obrovitého stromu obdivujeme 
mohutné deskovité kořeny, když tu zpozorujeme nevídané množství malých tvorečků na zemi a 
blízkém listoví. Vzápětí prořízne vzduch hysterický křik Lucie při zjištění, že desítky pijavic právě 
hodují na našich nohách. Nestíháme je odpinkávat, Lucie  se vzpírá dalšímu pochodu, proto po zralé 
úvaze mašírujeme zpět do kempu, kde přisáté pijavice solíme, odnímáme a porovnáváme jednotlivé 
trofeje. Vpodvečer se vydáváme na blízkou pozorovací věž, tentokrát jdeme jen po asfaltu a po trávě, 
vidíme první zoborožce žlutozobé (Buceros bicornis), něco málo blíže neurčených malých kopytníků a 
několik sloních stop. Kromě těchto tlustokožců se zde ze zajímavých savců vyskytuje i tygr indočínský 
(Pantera tigris corbetti), park hostí poslední životaschopnou populaci v Thajsku, čas o času prý musí 
strážci parku nějakou stárnoucí šelmu zastřelit, když začne napadat personál nebo návštěvníky. Z 
dalších 77 druhů savců jsou zde často k vidění sambami indičtí (Cervus unicolor) na otevřených 
plochách, v lese pak často slyšíme, někdy i vidíme gibony lary (Hylobates lar). Khao Yai je údajně 
jediným místem, kde je možné spatřit křížence dvou barevných forem této „zpívající“ opice. Pravdou 
je, že tmavého jedince jsme viděli jen jednou, zatímco světlých je k vidění spousta. Nejčastěji však 
vídáme makaky vepří (Macaa nemestrina), poměrně běžné opice v celém Thajsku. 

Předpokládá se, že více nových druhů a poddruhů drobných savců a zejména netopýrů bude 
teprve objeveno při plánovaných průzkumech rozsáhlých jeskynních systémů v těžko přístupné části 
parku. Velmi málo se toho ví o diverzitě hmyzu, ryb, plazů a obojživelníků. Naopak poměrně dobré 
jsou znalosti o zdejší avifauně, částečně díky častým pobytům německých ornitologů. Z celkem 333 
druhů známých opeřenců jsou největším lákadlem pro oko ptáčníkovo bezesporu zoborožci.  
 Další dny vyrážíme na stezky vzdálenější od centra parku, navštěvujeme další bezlesé plochy 
s přáním spatřit divoké slony, ale pozorujeme jen sambary a další kopytníky. Některé trasy vedoucí 
podél vodních toků jsou v tomto období zaplavené, proto se vydáváme spíše do kopcovitějších terénů. 
Téměř na závěr se sám vydávám na krátkou stezku v blízkosti návštěvnického centra, která slouží 
jako ideální zasvěcovací prostor. Kromě množství pijavic, kvůli kterým se Lucie odmítla připojit, se zde 
díky několika informačním tabulím může návštěvník seznámit s charakterem a podstatou fungování 
tropického pralesa jako biomu, rozšířením základních druhů organismů a problematikou ochrany 
jednotlivých biotopů.  
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Díky poloze parku v geologicky a tektonicky pestré oblasti Thajska jsou zde často k vidění 
mohutné vodopády, vázané na zlomové systémy. V období dešťů působí opravdu monumentálně, 
jsou většinou snadno dostupné a tak se stávají vyhledávaným cílem mnoha turistů. Na jednom 
z takových míst stopujeme jakéhosi Dána s thajskou chotí, kteří nás na korbě najatého vozu svážejí 
zpět do nížiny. Ještě týž den dosahujeme kambodžských hranic a další den ráno již obdivujeme 
chrámy komplexu Angor. Co se však týče pozorování přírodních krás, jsme zemí Rudých Khmerů 
spíše zklamáni, protože dostat se nitra některých národních parků by znamenalo vystrojit expedici 
jako z časů Emila Holuba. Proto se po několika týdnech cestování smutnou Kambodžou, observace 
podmořského světa i sladkého válení na plážích několika thajských ostrovů, již řádně těšíme na 
návštěvu dalšího národního parku. 
 
NP Khao Sok 
Sotva jsme se vysoukali z autobusu směřujícího z ohyzdného města Surathani na Phuket, hned se na 
nás vrhlo několik hotelových naháněčů. Zprvu jsme takovým zájmem zaskočeni ba přímo znechuceni, 
očekáváme turistický Disneyland, přemrštěné ceny a zkažené poměry vůbec, ale obáváme se 
neprávem. Po chvíli chůze se necháváme přemluvit téměř plačící majitelkou bungalovů od řeky, 
Bydlíme skoro zadarmo sami v rákosovo – bambusovém domečku s výhledem na bizarní vápencové 
věže porostlé bujnou vegetací, pár kroků od vstupu do národního parku Khao Sok. 
 Toto chráněné území nepatří se svými 740 km2 mezi největší, je výjimečné hned v několika 
ohledech. Jedná se o největší zachovalý tropický kras v Thajsku a zároveň nejrozsáhlejší pralesní 
komplex v této části Malajského poloostrova. S tím souvisí velmi vysoká biodiverzita tohoto území, 
zapříčiněná kombinací krasového fenoménu, extrémního erozního cyklu a pestrých lokálních 
klimatických a substrátových poměrů v už tak bohatém prostředí tropů. Se zachovalými pralesními 
komplexy v jižní části parku ostře kontrastuje gigantická přehrada Ratchaprapa na severu, která je 
součástí chráněného území. Napadlo mne srovnání s našimi nádržemi Nové Mlýny, které pohltily 
jeden z nejcennějších komplexů lužních lesů na Moravě, ale zároveň představují nové významnou 
ornitologickou lokalitu. I zde proběhla bezohledná destrukce původního prostředí, jakoby 
kompenzovaná tvorbou nového biotopu, navíc se zde však zatopením členitého reliéfu necíleně 
rozběhl zajímavý ekologický experiment. Z hladiny přehrady ční stovky ostrovů různé velikosti, které 
sloužily jako útočiště pro řadu druhů organismů. Téměř okamžitě se tak předmětem výzkumu 
populačních biologů a ekologů staly modelové vztahy predátora a kořisti, vzájemné vztahy populací 
v rámci metapopulace, témata jak se které druhy vyrovnávají s izolací podle teorie ostrovní 
biogeografie apod. 
 Hned následující den se vydáváme do návštěvnického centra parku, vybíráme jednu z mnoha 
značených stezek a za chvíli již mašírujeme po poměrně solidní cestě vstříc novým zážitkům a 
pozorováním, doufajíce, že překlad názvu NP – „Domov mrtvých těl“ se netýká Evropanů. Charakter 
pralesa se v této části parku značně liší od NP Khao Yai. Zde v ostře modelovaném krasovém reliéfu 
převládají vcelku monotónní bambusové porosty, místy se přidává ratan nebo několik druhů palem, 
v plošších polohách pak narazíme i na pestřejší dřevinnou skladbu. Slabší rozmanitost rostlinných 
druhů kompenzuje pozorování místní zvířeny. Pijavice tu naštěstí nejsou a tak se můžeme nerušeně 
oddávat observaci množství opic, z nichž převládají zejména giboni a makaci, které už známe z Khao 
Yai, nově pak pozorujeme hulmany tmavé (Presbytis obcurus). S ptactvem je to tu slabší, tu a tam jen 
krátce vidíme zoborožce. Údajně je zde k vidění i druhy velkých savců jako tapír čabrakový (Tapirus 
indicus), banteng (Bos javanicus) nebo gaur (Bos gaurus) s obrovitými rohy, což si v takovémto terénu 
nedovedu dost dobře představit. Dosud bytelná stezka po dosažení jakéhosi vodopádu znatelně ztrácí 
na čitelnosti až se po chvíli vytratí v hustém bambusovém porostu úplně. Po chvíli marného hledání  
se vracíme stejnou cestou zpátky, koupeme se v řece a odháníme dotěrné makaky. Další dny téměř 
nepřetržitě prší, proto se jen válíme a určujeme spatřené druhy, v mezerách bez deště vyrážíme na 
kratší výlety po okolí parku. 
 Následující dny navštěvujeme rehabilitační stanici pro gibony odebrané ze zajetí, povalujeme 
se na plážích a zkoumáme divoké krasové tvary bizarních ostrovů z mořského kajaku poblíž města 
Krabi, kupujeme budík ve tvaru jablíčka, abychom měli alespoň nějakou představu o čase. Hlavně se 
ale dostáváme do další země pevninské jihovýchodní Asie, kde je naším hlavním cílem obrovský 
národní park Taman Negara.  
 
NP Taman Negara 
Už samotná cesta do národního parku je hodnotným zážitkem, nejprve cestujeme vlakem po tzv. 
Jungle Railway, ve stanici Jerantut se přemisťujeme mikrobusem do říčního přístavu Kuala Tembeling 
a dále pokračujeme člunem proti proudu řeky Sungai do vlastního centra NP. Už během cesty lodí 
pozorujeme první obyvatele místního pralesa,  rybáků (Sterna sumatrana) si nikdo příliš nevšímá, zato 
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vypasení varani /Varanus salvator salvator/ procházející se po březích upoutávají pozornost celé 
posádky. 
 Tento park patří mezi nejstarší chráněná území v jihovýchodní Asii vůbec, byl vyhlášen již 
roku 1938, kdy ještě nesl jméno oficiální hlavy kolonie – krále Jiřího V. Po získání nezávislosti Malajsie 
byl v roce 1957 přejmenován na NP Taman Negara, což ovšem ve volném překladu znamená právě 
„Národní park“, takže celý název pak působí trochu nesmyslně. Svou rozlohou přes 4300 km2 se řadí 
k největším chráněným územím v pevninské jihovýchodní Asii, kde destrukce a fragmentace 
původního prostředí dosáhla již v minulosti vyššího stupně než na velkých ostrovech jako Borneo 
nebo Sumatra. Hlavním předmětem ochrany je zachování posledního rozsáhlejšího komplexu 
nížinného dipterokarpového pralesa, včetně různých biotopů dalších vegetačních stupňů až po horský 
mlžný les. Ačkoli nížinný prales pokrývá kolem 57% rozlohy parku, v místech kde jsme se pohybovali 
my to tak vůbec nevypadá. Převládá mírně zvlněný reliéf, z některých vyhlídek jsou vidět kopce 
zvedající se k nejvyššímu vrcholu Kuala Tahan o nadmořské výšce 2187 m. Možná i tato reliéfová 
pestrost přispívá k tradičně vysoké biodiverzitě. V informačním středisku se dočítáme o snad 
nejvyšším počtu druhů vyskytujících se v jednom chráněném území, což je podmíněno stabilními 
podmínkami trvajícími přibližně od poloviny křídy. Slogan „nejstarší prales na světě“ hojně používaný 
v propagačních materiálech je jistě trochu nadnesený, ale zjednodušeně vystihuje podstatu tropického 
pralesa jako nejbohatšího biomu planety. Klimaticky a geologicky relativně stálé prostředí po dobu 130 
milionů let se musí na vývoji biotopu určitě významně projevit. Zvláště zřetelná je rozmanitost dřevin, 
z přibližně 2650 druhů stromů celé Malajsie jich je více než polovina k vidění právě zde. Rostlin 
celkem pak bylo z území parku popsáno přes 14 000 druhů.  Správa NP  přednosti parku dobře zná a 
umí je jaksepatří nabídnout laickým návštěvníkům i odborné veřejnosti. Snad nikde jinde jsme se o 
fungování tropického pralesa nedozvěděli tolik jako právě zde. Množství stezek, procházejících 
různými typy prostředí, vybudované úkryty pro pozorování fauny v noci, organizované lektorované 
vycházky, vyjížďky na lodích po drobných tocích nebo visuté lávky mezi pralesními velikány několik 
desítek metrů nad zemí – to vše pojaté nikoli jako atrakce pro znuděné zbohatlíky, ale pro lidi se 
zájmem proniknout do tajů nejpestřejšího prostředí na Zemi. Park se tak často stává cílem vědeckých 
expedic, které pravidelně objevují nové druhy organismů, místní konferenční centrum hostí četná 
ochranářská symposia. 
 Po dlouhé době nocujeme ve stanu v místním kempu a vyrážíme po okolních stezkách 
poznávat krásy pralesa. Ačkoli se nikdy nevydáváme nijak daleko, vracíme se vždy notně znaveni, 
ono vyškrábat se v 35st.C a téměř 100% vlhkosti na nějaký ten kopec je kolikrát solidní výkon. Ještě, 
že není nikdy daleko k chladivým říčkám, kde necháváme ulevit zmoženým tělům. Zatímco na 
stezkách k vyhlídkovým vrcholům pozorujeme něco z místní fauny jen výjimečně, na tzv. Liánové 
cestě, která vede po systému visutých lávek zavěšených až 40 m nad zemí, je to o něčem jiném. 
Teprve v takovéto úrovni se člověk ocitá ve středním patře pralesa a má tak možnost pozorovat život 
jak pod sebou tak v korunách nejvyšších stromů. Tu a tam poletují vlhy Merops orientalis, jinde vidíme 
drongy vlajkové (Dicrurus paradisens). 

Park hostí více než 300 druhů ptáků a 200 druhů savců,  kde mezi nejzajímavější 
pochopitelně patří příslušníci charismatické megafauny jako slon indický (cca 400 ks), tygr malajský 
(Panthera tigris), nebo velmi vzácný nosorožec sumaterský (Dicerorhinus sumatrensis), jehož 
populace čítá jen asi 12 až 20 jedinců. Z některých pozorovatelen je prý snadné vidět hojné tapíry 
(Tapirus indicus), my jsme však měli smůlu. 

V okolí centra parku jsou cesty dobře patrné a občas potkáváme i lidi, horší to je když jednou 
přebrodíme řeku a chceme se vrátit do kempu jinou cestou. Po objevení stezky si myslíme, že máme 
vyhráno, ale vzápětí váháme, kterým směrem se vydat. Sotva patrná cesta se tu kroutí divokým 
podrostem, křižuje ji množství zvířecích tras, takže bloudíme doslova jako v džungli. Když málem 
šlápnu na jedovatého hada bungarce dvoupruhého (Maticora bivirgata) a záhy vidíme solidní kobru, 
rozhodujeme se k taktickému ústupu a brodíme zpět na mnohem přívětivější břeh řeky. Díky této 
exkurzi však máme zpoždění, chceme tuto noc strávit na jednom ze vzdálenějších přístřešků u 
jednoho z přirozených slanisek. V kempu rychle balíme a uháníme po bahnité stezce k úkrytu. Ač 
pospícháme co můžeme, cíl stále v nedohlednu, cesta mizerná, plno termitů a jiné havěti, do setmění 
pár minut, prekérní situace.  Pobízím Lucii k vyššímu výkonu, pot z nás jen leje, pozornost ochabuje, 
když tu proti mně prudce vyráží veliký varan, dobře dvoumetrový. Po krátké zástavě srdeční činnosti 
nečekám na nemilé setkání a s křikem utíkám po stezce k Lucii, ta propuká v hysterický pláč, varan už 
je naštěstí pryč. Do přístřešku dorážíme těsně před setměním, fyzicky a hlavně psychicky zcela 
vyčerpáni. Z místní velké zvířeny sice nic nevidíme, ale noc v náručí džungle, plná divokých zvuků a 
pachů je dostatečně výživným zážitkem.  

Další den se vracíme do kempu, teprve teď se v klidu kocháme občasnými výhledy a 
obdivujeme mohutné deskovité kořeny dipterokarpů a obseruvujeme jakéhosi velkého kura.  Poslední 
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den ještě vyrážíme na blízký kopec, koupeme se v čisté říčce uprostřed pralesa, pozorujeme ledňáčky 
Halcyon chloris a Halcyon smyrnensis, učiněný ráj. Pak už jen v kempu balíme a naloďujeme se do 
úzkého člunu, který nás odváží zpět po řece do Kuala Tembeling, odkud se přes hlavní město Kuala 
Lumpur dostáváme v noci do Penangu, bývalého koloniálního centra a přístavu, ze kterého dalšího 
rána vyplouváme na Sumatru. Ale o tom zase někdy jindy. 

 
      Dušan Romportl 

 

Zoologická pozorování.                                                                                                   

 
Některá zde uvedená pozorování ptáků mohou být publikována v periodikách České společnosti 
ornitologické (Zprávy ČSO nebo Panurus), odkud doporučujeme tyto zprávy o výskytu citovat.  
K dalšímu publikování níže uvedených pozorování kon taktujte vždy jejich autory ! 
Nejde o úplný přehled všech pozorování zde uvedených druhů, ale jejich výběr. 
 
Zkratky jmen autorů pozorování :   
 
FB (František Bárta), KB (Karel Bejček), MB (Miroslav Beran), VČ (Vít Češka), TD (Tomáš Diviš), MF 
(Martin Fejfar), HF (Hana Filipová), JG (Josef Galbavý), MJ (Milan Janoušek), FJ (Filip Jetmar), JaM 
(Jakub Mach), JiM (Jiří Mach), KM (Karel Málek), PM (Petr Moutelík), LN (Luboš Novák), MP (Marián 
Polák), JP (Jiří Pěnička), DŠ (Daniel Šrajbr), LU (Lubor Urbánek), JV (Jakub Vrána), JiV (Jiří 
Vyskočil), JZ (Josef Zelený), PZ (Petr Zobač) 

 
Obojživelníci (Amphibia)  : 
 
Čolek velký (Triturus cristatus) : 
 
19.07.06 – Borová u Poličky, Svatá Kateřina,  
                  nádrž u silnice I/34, uloveny 3 ex.    
                  JiM 
 
Čolek horský (Triturus alpestris) : 
 
19.07.06 – Borová u Poličky, Svatá Kateřina,  
                  nádrž u silnice I/34, uloven 1 ex.    
                  JiM 
21.07.06 – Borová u Poličky, Svatá Kateřina,  
                  tůňka u č.o. 77, uloven 1 ex.   JiM 
 
Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra) : 
 
23.04.06 – Rozhraní-Bradlné, Bradlnenský  
                  potok ve směru Študlov, uhynulý  
                  1 ex.   JiM 
20.05.06 – Rozhraní-Bradlné, Bradlnenský 
                 potok u Študlova, 2 uhynulí ex.  JiM 
 
Ropucha obecná (Bufo bufo) : 
 
20.04.06 – Hradec nad Svitavou, uhynulí ex. u  
                  ryb. v dolní části obce   JiM a  MJ 
23.04.06 – Svojanov-Předměstí, uhynulé ex.  
                  na silnici při vodní nádrži   JiM 
24.04.06 – Svitavy, u Horního rybníka   JiM 
 
 
 
 

 
 
Skokan ostronosý (Rana arvalis) : 
 
19.04.06 – Svitavy, Dolní rybník, hlasy  
                  několika ex.   JiM 
 
Skokan hn ědý (Rana temporaria) : 
 
16.04.06 – Svitavy, Horní rybník, amplexus 2  
                  párů   JiM 
 
Kuňka obecná (Bombina bombina): 
 
13.06.06 – Budislav, slepé rameno u přítoku 
do Nového rybníka, 1 ex.   JiM 

 
 
Plazi (Reptilia) : 
 
Ješt ěrka živorodá (Zootoca vivipara) : 
 
03.08.06 – Borová u Poličky, Svatá Kateřina,  
                 1 ex. ve sklepě chalupy č.o. 77   JiM 
 
Slepýš k řehký (Anguis fragilis) : 
 
20.05.06 – Buhuňov, silnice ve směru  
                 k Hor.Poříčí, 1  uhynulý ex.   JiM 
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Ptáci (Aves)  : 
 
Potáplice severní (Gavia arctica) : 
 
27.05.06 – Svitavy, Dolní a Horní rybník, 1 ad.  
                  ve s.š.   MJ, JiM a JV 
 
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) : 
 
15.10.06 – Svitavy, nad Dolním rybníkem,  
                 44 ex.   JiM a JV 
30.10.06 – Svitavy, nad Dolním rybníkem,  
                  22 ex.   JV 
26.11.06 – Svitavy, nad Dolním rybníkem a  
                 městem, 35 ex.   JiM a LN 
 
Bukač velký  (Botaurus stellaris) 
 
23.09.06 -  Opatov, Nový rybník, 1 ex. MB 
 
Čáp černý (Ciconia nigra) : 
 
09.06.06 – řeka Křetínka, u Svojanova,  
                 1 ex.   JiM 
10.06.06 – niva řeky Hodonínky u vrchu  
                  Fouska, 1 ex.   JaM, JiM a kol. 
10.06.06 – mezi Vítějevsí a Starým  
                 Svojanovem  JaM, JiM a kol. 
15.07.06 – Hutě u Svojanova, 1 ad.   JiM 
 
Volavka popelavá (Ardea cinerea) : 
 
06.07.06 – Městečko Trnávka, u silnice na  
                  Pěčíkov, hnízdní lesní kolonie, cca  
                  8 – 10 párů  MJ a JiM 
 
Volavka bílá (Egretta alba) : 
 
26.02.06 -  Svitavy, Lánský rybník, 1 ex.   MJ 
15.04.06 -  Opatov, Nový rybník, 2 ex. MJ 
17.04.06 -  Opatov, Nový rybník, 1 ex. MJ 
18.04.06 – Svitavy, Lánský rybník, 1 ex.  JV 
19.04.06 – Svitavy, Dolní rybník, 1 ex. JM 
25.04.06 – Svitavy, Lánský rybník, 1 ex.  MJ 
26.04.06 – Svitavy, Dolní a Horní ryb., 1 ex.JM 
27.-29.04.06 – Svitavy, Lánský rybník, 1 ex.MJ 
06.10.06 – Svitavy, nad Lánským rybníkem, 
                 1 ex.   MJ a JV 
04.11.06 – Opatov , rybník Hvězda, 1 ex. MJ,  
                 JiM a JV 
 
Husa polní (Anser fabalis) : 
 
13.10.06 – Svitavy, nad Dolním a Horním  
                  rybníkem, cca 80 ex.  JiM 
15.10.06 – Svitavy, nad městem (stadion),  
                 15 ex.   JiM 
26.11.06 – Opatov, nad Novým ryb. a ryb.  
                  Hvězda, 46 ex. MJ, JiM a JV 
27.11.06 – Svitavy, nad rybníky Dolní a Horní,  
                  cca 160 ex.   JiM 

 
Husa velká (Anser anser) : 
 
05.04.06 -  Opatov, Nový rybník, přelet  
                  7 ex. MJ 
 
Husa b ěločelá (Anser albifrons): 
 
27.11.06 – Svitavy, nad rybníky Dolní a Horní,  
                  hlasy ex. v hejnu s h.polní.   JiM 
14.12.06 – Svitavy, na hladině Horního  
                  rybníka, 1 ex.   PZ 
15.12.06 – Svitavy, na hladině Dolního  
                  rybníka, 1ex.   JV 
 
Čírka obecná (Anas crecca) : 
 
06.08.06 – Svitavy, Dolní ryb., min. 12 ex. JiM 
27.12.06 – Polička, odk.n.Masok., 1M+F  JaM 
 
Kachni čka mandarinská  (Aix galericulata) 
 
18.04.06 -  Opatov, rybník Hvězda, 1 F  MB 
 
Hvízdák  eurasijský (Anas penelope) : 
 
28.10.06 – Svitavy, Dolní ryb., 5 ex. JiM a JV 
05.11.06 – Svitavy, Dolní rybník, 19 ex.   JV 
26.11.06 – Opatov, rybník Hvězda, 2 ex. MJ,  
                  JiM a JV 
 
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) : 
 
04.09.06 – Svitavy, Dolní rybník, 1M   JV 
09.09.06 – Svitavy, Dolní rybník, 3M+2F JV 
 
Ostralka štíhlá (Anas acuta) : 
 
08.04.06 – Svitavy, Lánský rybník, 1M   JM 
05. a 10.-11.04.06 – Svitavy, Lánský rybník,  
                                 1M   MJ 
12.04.06 – Svitavy, Lánský rybník, 1M   JV 
16.09.06 – Svitavy, Dolní rybník, 2 ex.   JV 
17.09.06 – Svitavy, Dolní rybník, 1 ex.   JV 
19.09.06 – Svitavy, Dolní rybník, 1M   JiM 
20.09.06 – Svitavy, Dolní rybník, 1F   JiM 
21.12.06 – Svitavy, Horní rybník, 1M  JiM 
 
Lžičák pestrý (Anas clypeata) : 
 
05.04.06 – Svitavy, Lánský rybník,  
                  9M+10(12?)F  MJ 
09.04.06 – Opatov, rybník Hvězda, 2M+2F MJ 
13.04.06  - Opatov, rybník Hvězda, 5M+1F MB 
11.04.06 – Svitavy, Lánský rybník, 5M+3F  MJ  
                  a JV 
15.04.06 – Opatov, rybník Hvězda, 1M+2F MJ 
23.09.06  - Opatov, rybník Mušlový, 1 ex. MB 
07.10.06  - Opatov, rybník Hvězda, 1M MB 
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Hohol severní (Bucephala clangula) : 
 
05.-10.09.06 – Svitavy, Dolní rybník, 1 juv. JiM  
                        a JV 
27.11.06 – Svitavy, Dolní rybník, 1F   JiM 
 
Polák kaholka  (Aythya marila) 
 
18.04.06  - Opatov, rybník Hvězda, 1M MB 
 
Morčák prost řední (Mergus serrator) : 
 
14.04.06 – Svitavy, Horní rybník 3M+5F    
                 MJ, JiM, MP a JV 
14.04.06 – Svitavy, Dolní rybník, 1M+4F   
      MJ, JiM, MP a JV 
15.04.06 – Opatov, Nový ryb., 1F FJ, MJ a JV 
 
Morčák velký (Mergus merganser) : 
 
01.05.06 – Svitavy, Dolní i Lánský ryb., 1M JV 
03.11.06 – Svitavy, Horní rybník, 1F   JiM a JV 
05.-7.11.06 – Svitavy, Dolní rybník a Horní  
                      rybník, 1F   JiM a JV 
10.11.06  - Opatov, Nový rybník, 2M  MB 
26.11.06 – Opatov, Nový rybník, 1M                     
                 MJ, JiM, MP a JV 
30.11.06 – Svitavy, Dolní rybník, 1M  JiM a LN 
15.12.06 – Svitavy, Dolní rybník, 1M  JiM a JV 
17.12.06 – Svitavy, Horní rybník, 1M  JiM a JV 
 
Orlovec říční (Pandion haliaetus) : 
 
30.03.06 – Svitavy, Dolní rybník, 1 ex.   JV 
31.03.06 – Svitavy, Dolní rybník, 1 ad.   JV 
01.04.06 – Svitavy, Dolní rybník, 1 ex.   MJ 
02.04.06 – Opatov, Nový rybník, 1 ex.   MJ 
15.04.06 – Opatov, rybník Hvězda, 1 ex. MJ 
17.04.06 – Opatov, Nový rybník, 1 ex.   MJ 
20.04.06 – Svitavy, Horní a Dolní rybník, 1 ex.  
                  AK a JP 
23.04.06 – Rozhraní, nad obcí, 1 ex.   JiM 
 
Včelojed lesní (Pernis apivorus) : 
 
14.06.06 – Budislav, les u Posekance, 1 ad.  
                  světlé formy   JiM 
04.07.06 – Opatov, rybník Hvězda, 2 ex. FJ 
15.07.06 – Trpín, přelet 1 ex.  JiM 
27.08.06 – Svitavy, nad Dolním rybníkem,  
                 1 ad. JiM 
 
Luňák červený (Milvus milvus) : 
 
15.04.06 – Opatov, Nový rybník, 1 ex.   FJ 
09.06.06 – Hradec nad Svitavou, 1 ex.   JV 
21.06.06 – Svitavy, Dolní rybník, 1 ex.   JiM 
 
 
 

Luňák hn ědý (Milvus migrans) : 
 
08.04.06 – Vendolí, přelet 1 ex.   JZ 
24.04.06 – Opatov, Nový rybník, 1 ex.   FJ 
05.05.06  - Dětřichov, 1 ex.  MB  
03.09.06 – Opatov, rybník Hvězda, 1 ex při  
                  lovu   FJ 
17.09.06  - Opatov, rybník Hvězda, 1 ex. MB 
 
Moták lužní (Circus pygargus): 
 
22.04.06 – Opatov, Nový rybník, 1 M usedá do  
                  rákosiny   FJ 
 
Jest řáb lesní (Accipiter gentilis) : 
 
08.04.06 – Svitavy, Lánský rybník   1 imm. JiM 
03.09.06 – Svitavy, pole u pískovny, 1 juv. JiM 
 
Orel mo řský (Haliaeetus albicilla) : 
 
03.04.06 - Opatov, Nový rybník, 1 ad. ex. FJ 
15.04.06 - Opatov, Nový ryb.,1 ad.ex.  MJ a JV 
17.04.06 - Opatov, ryb. Hvězda,1 ad.ex.   MJ 
07.05.06 - Opatov, Nový ryb.,  1 subad. ex. MP 
16.05.06 - Opatov, rybník Hvězda, 1 ad.ex. FJ 
20.05.06 - Opatov, Nový rybník, 1 ad. + 1  
                 subad. ex.  FJ 
03.06.06 - Opatov, Nový ryb., 1 subad. ex. FJ 
24.06.06 - Opatov, rybník Hvězda, 1 ad. ex. FJ 
06.08.06 - Opatov, Nový rybník, 1 ad. + 1  
                 subad. ex. FJ 
19.08.06 - Opatov, rybník Hvězda, 1 ad. + 1  
                 subad. ex.   FJ 
16.09.06 - Opatov, rybník Hvězda, 1 subad.  
                 ex.   FJ 
22.09.06 - Opatov, Nový ryb., 1 subad. ex. FJ 
26.11.06 – Opatov, rybník Hvězda, 1 ad. a 1  
                  imm. ex.   MJ, JiM a JV 
26.11.06 – Opatov, r. Hvězda, 1 ad. a 1  
                  imm. ex.   PM 
 
Orel k řiklavý (Aquila pomarina) : 
 
26.06.06 – Svitavy, Horní a Dolní rybník,  
                  1 imm.   JiM a JV 
 
Ostříž lesní (Falco subbuteo) : 
 
30.04.06  - Opatov, rybník Hvězda, 1 ex. MB 
28.07.06 – Borová u Poličky, Svatá Kateřina,  
                 1 ex.   JiM 
01.08.06 – Borový u Poličky, Svatá Kateřina,  
                 1 ex.   JiM 
05.09.06 – Svitavy, Dolní rybník, 1 juv.   JV 
17.09.06 – Javorník u Svitav a Horní rybník,  
                 3 ex.  JiM 
 
Jeřábek lesní (Bonasa bonasia): 
 
26.11.06 – Javornický hřeben-Brlenka, 1 ex.    
                  JiV a LU 
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Chřástal vodní (Rallus aquaticus) : 
 
15.05.06 – Opatov, Nový rybník, hlasy 2 ex. FJ 
24.05.06 – Opatov, Nový rybník, hlas 1 ex.  FJ 
26.09.06 – Svitavy, Dolní rybník, 5 ex.   JiM 
28.09.06 – Svitavy, Dolní rybník, 5 ex.   JiM 
 
Chřástal polní (Crex crex): 
 
03.06.06 – Semanín, Střelnice, 1 volající M  FJ 
01.07.06 – Semanín, Střelnice, 1 volající M  FJ 
 
Jeřáb popelavý (Grus grus) : 
 
02.04.06 – Svitavy, nad Dolním ryb., 4 ex.  JiM 
 
Slučka malá (Lymnocryptes minimus): 
 
25.04.06 – Opatov, Nový rybník, 1 ex.   FJ 
 
Vodouš rudonohý  (Tringa totanus) : 
 
01.05.06 – Jedlová, rybník Dubovec, 2 ex. JaM 
 
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) : 
 
23.04.06 – Svitavy, Lánský rybník, 4 ex.  MJ 
24.04.06 – Svitavy, Lánský rybník, 4 ex.  MJ 
 
Vodouš bahenní (Tringa glareola) : 
 
01.05.06 – Jedlová, ryb. Dubovec, 13 ex. JaM 
 
Vodouš šedý (Tringa nebularia) : 
 
17.04.06 – Opatov, rybník Hvězda, 4 ex.  MJ 
01.05.06 – Svitavy, Lánský rybník, 2 ex.  MJ 
01.05.06 – Jedlová, ryb. Dubovec, 3 ex.  JaM 
 
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) : 
 
23.04.06 – Svitavy, Lánský ryb., 1 ex. MJ a JV 
 
Jespák bojovný (Philomachus pugnax) : 
 
01.05.06 – Svitavy, Lánský rybník, 10 ex.  MJ 
01.05.06 – Jedlová, ryb. Dubovec, 1F   JaM 
 
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) : 
 
29.04.06 – Svitavy, Lánský rybník, 1 ex. MJ 
 
Koliha velká (Numenius arquata) : 
 
22.04.06  - Opatov, Nový rybník, 1 ex. MB 
02.09.06 – Svitavy, nad poli u Vodárny,  
                 1 ex. JiM 
24.08.06 – Opatov, Nový ryb., přelet 1 ex. FJ 
03.09.06 – Opatov, ryb. Hvězda, hlas 1 ex. FJ 
29.09.06 – Opatov, ryb. Vidlák, přelet 1 ex. FJ 
27.12.06 – Opatov, r.Nový a Hvězda, 1 ex. PM 

 
Racek st ředomo řský (Larus michahellis) : 
 
07.04.06 – Svitavy, Dolní rybník, 1 juv.   JiM 
09.04.06 – Svitavy, Dolní rybník, 1 juv.  JiM 
 
Racek b ělohlavý/st ředomo řský  
(Larus cachinnans/michahellis) : 
 
29.04.06 – Svitavy, Dolní rybník, 1 juv.  JiM 
17.10.06 – Svitavy, Dolní ryb., 2 juv.  JP a JV 
 
Racek žlutonohý (Larus fuscus) : 
 
14.04.06 – Svitavy, Horní ryb., 2 ad.   MP a JV 
 
Racek malý (Larus minutus) 
 
03.05.06 - Opatov, ryb. Hvězda, 20 ex. MB 
19.08.06 – Svitavy, Dolní ryb., 1 imm.   JP 
 
Rybák b ělok řídlý (Chlidonias leucopterus) : 
 
03.06.06 – Opatov, ryb. Hvězda, 2 ex.  FJ 
05.08.06 – Svitavy, Dolní rybník, 1 juv.  JV 
 
Rybák obecný (Sterna hirundo) : 
 
16.06.06 – Svitavy, Horní rybník, 2 ex.  JV 
17.06.06 – Svitavy, Dolní rybník, 1 ex.  JV 
04.07.06 – Opatov, rybník Hvězda, 1 ex. FJ 
17.07.06 – Svitavy, Horní rybník, 1 ex.  JV 
19.07.06 – Svitavy, Dolní rybník, 4 ex.  JP a JV 
 
Rybák velkozobý (Sterna caspia) : 
 
14.04.06 – Svitavy, Horní ryb., 1 ex. MP a JV 
 
Sýc rousný (Aegolius funereus) : 
 
18.03.06 – Hamry u Svojanova, hlas 1M    
                 MJ, JiM a JV 
20.04.06 – Hamry u Svojanova, hlas 1M  
                 MJ a JiM 
 
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) : 
 
09.05.06 – Lavičenský les u obce Vítějeves,   
                  hlas 1M   MJ a JiM 
11.06.06 – Liščí les mezi Rohoznou a  
                  Stašovem, 1 pár v obsazené dutině 
                 TD, MF a JG 
 
Puštík obecný (Strix aluco) : 
 
20.04.06 – Svojanov, u hradu, hlas 1M   
                  MJ a JiM   
09.06.06 – Svojanov, u hradu, 1 ad. + 2 pull.                         
                 TD a KB 
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Výr velký (Bubo bubo) : 
 
18.03.06 – Bohuňov, Bohuňovské skály, 1M   
                 MJ, JiM a JV  
02.04.06 – Bohuňov , u Bohuňovských skal,  
                  hlas 1M   MJ a JiM 
20.04.06 – Hamry u Svojanova, údolí ke  
                 Stašovu, hlasy 1M a 1F   MJ a JiM 
10.06.06 – Bohuňov, Bohuňovské skály, 1 ad.  
                 ex. v blízkosti použitého prázdného  
                 hnízda  JaM, JiM a kol. 
 
Kalous ušatý (Asio otus) : 
 
09.05.06 – les při sz. okraji obce Vítějeves,  
                 hlas 1M   MJ a JiM 
 
Strakapoud prost řední (Dendrocopos 
medius) : 
 
14.10.06 -  Opatov, Nový rybník, 1 ex MB 
25.11.06 – Semanín, u Farského lesa a  
                  Střelnice, 1 ex.   FJ 
26.11.06 – Opatov, u Nového rybníka, 1 ex.    
                 MJ, JiM a JV 
 
Dudek chocholatý (Upupa epops) : 
 
11.04.06 – Svitavy, kojenecký ústav, 1 ex. JZ 
12.04.06 – Svitavy, u Dolního ryb., 1 ex. JiM 
17.04.06 – Svitavy, Horní rybník, 1 ex.  LN 
 
Mandelík hajní (Coracias garrulus): 
 
24.05.06 – Ostrov u Lanškrouna, u PP U  
                  kaštánku, 1 ad. ex.   KM  
28.05.06 – Ostrov u Lanškrouna, u PP U  
                  kaštánku, 1 ad. ex.   FJ 
29.05.06 – Ostrov u Lanškrouna, u PP U  
                  kaštánku, 1 ad. ex.   MP 
 
Krutihlav obecný  (Jynx torquilla) 
 
15.04.06 -  Opatov, u ryb. Hvězda, 1 ex.  MJ 
23.04.06 -  Svitavy, Lány, 1 ex.  MJ 
 
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 
 
31.03.06 -  Opatov, Nový rybník, 2 ex. MJ 
 
Konipas lu ční (Motacilla flava) : 
 
10.04.06 – Svitavy, Lánský r., 1M ssp. 
                  „flava“   MJ 
11.04.06 – Svitavy, Dolní rybník, 3 ex. ssp.  
                  „thunbergi“   JiM 
24.04.06 -  Svitavy, Lánský rybník, min. 24 ex.  
                  v tom nejméně 1 ex. „feldegg“  MJ 
01.05.06 – Svitavy, Lánský rybník, min. 3 ex.  
                  ssp. „flava“   MJ 

01.05.06 – Jedlová, u rybníka Polní, 2 ex. ss.  
                 „flava“   JaM 
17.09.06 – Svitavy, u Lánského ryb., 7 ex. JV 
        
Skorec vodní (Cinclus cinclus) : 
 
23.04.06 – Svojanov, řeka Křetínka, nález  
                  hnízda a 2 ad.  JiM 
23.04.06 – Svojanov, řeka Křetínka u přítoku  
                  Rohozeneckého potoka, 1 ad. JiM 
23.04.06 – Předměstí, řeka Křetínka, nález  
                  hnízda a 2 ad.   JiM 
23.04.06 – Hutě, řeka Křetínka, 1 ad. a  
                  nález hnízda na skále   JiM 
20.05.06 – Hamry, Bysterský potok, 2 ad. a  
                  nález hnízda s pull.   JiM 
09.06.06 – Hamry, řeka Křetínka, 1 ad. JiM 
 
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) : 
 
16.05.06 – Opatov, ryb. Hvězda, 5 zp.MM  FJ 
20.05.06 – Stašov, niva ř. Křetínky, 1 zp. M   
                  JiM 
20.05.06 – Stašov-Hamry, niva řeky Křetínky,  
                  1 zp. M   JiM 
20.05.06 – Hamry, Bysterský potok, 3 zp. MM    
                  JiM 
20.05.06 – řeka Hodonínka, od Nyklovic po  
                  Olešnici-Lamberk, 3 zp. MM   JiM 
03.06.06 – Semanín, Střelnice, 1 zp.M   FJ 
09.06.06 – řeka Křetínka, mezi Svojanovem a  
                  Hamry, 1 zp. M   JiM 
09.06.06 – louka u Hartmanic, 1 zp. M   JiM 
15.07.06 – Stašov, niva řeky Křetínky,  
                  2 zp. MM   JiM 
15.07.06 – Hamry u Svojanova, 1 zp. M  JiM 
15.07.06 – Hartmanice, 1 zp. M   JiM 
15.07.06 – Rozhraní-Bradlné, 1 zp. M  JiM 
 
Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) : 
 
09.06.06 – Trpín, stráně vrchu Fouska nad  
                  nivou řeky Hodonínky, 2 MM    
                  FB, MF a JG 
10.06.06 – Trpín, stráně vrchu Fouska nad  
                  nivou řeky Hodonínky, 2MM    
                  KB, TD, MF, JG, JaM a JM 
02.07.06 – Trpín, stráně vrchu Fouska nad  
                  nivou řeky Hodonínky, 2MM 
                  MJ a JiM 
 
Slavík modrá ček (Luscinia svecica): 
 
15.04.06 – Opatov, Nový rybník, 1M   FJ 
 
Sýko řice vousatá  (Panurus biarmicus): 
 
18.11.06 – Opatov, Nový rybník, 13 ex.  FJ 
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Savci (Mammalia)  : 
 
Rejsek obecný  (Sorex araneus) : 
 
13.07.06 – Svitavy, areál gymnázia,  
                 1 uhynulý ex.   JiM 
 
Rejsec vodní  (Neomys fodiens): 
 
07.11.06 – Svitavy, hráz Horního rybníka, 1  
                  uhynulý ex.   JiM  
 
Vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros) : 
 
20.04.06 – Banín, sklepení domu č.p. 54,  
                  oznámen výskyt 1 ex.  
                  M.Velešíkem inf. JiM 
05.07.06 – Stará Roveň, okr.SY, cca 25 ex.  
                  v půdě stavení č.o.8  MJ a JiM 
29.-30.09.06 - Banín, sklepení domu č.p. 54,  
                        oznámen výskyt 1 ex.  
                        M.Velešíkem, inf. JiM 
15.10.06 – Banín, sklepení domu č.p. 54,  
                  oznámen výskyt 1 ex.  
                  M.Velešíkem, inf. JiM 
 
Netopýr ve černí (Eptesicus serotinus) : 
 
14.06.06 – Budislav, hlasy ex. v detektoru,  
                  tábor TOSu   JiM 
23.06.06 – Svitavy, hlas 1 ex. v parku před  
                  soudem   JiM 
03.07.06 – Svitavy, min. 223 ex., vylétá  
                  z podstřešních větracích otvorů  
                  panel.domu Bří Čapků 2-6   JiM 
28.09.06 – Svitavy, hlas min. 1 ex. v detektoru  
                  při průletu kolem domu Dimitrovova  
                  29   JiM 
09.11.06 – Svitavy, četné hlasy ex. v detektoru  
                  z otvorů větracích podstřešních  
                  průduchů, Bří Čapků 2-6 JiM 
09.11.06 – Svitavy, hlasy ex. v detektoru  
                  z otvorů větracích podstřešních  
                  průduchů, Bří Čapků 1-5,  JiM 
09.11.06 – Svitavy, četné hlasy v detektoru  
                  z otvorů  větracích podstřešních  
                  průduchů a i  vidění jedinci,  
                  naletující do okolí  otvorů,  
                  Revoluční 1-7 (jižní strana), JiM 
15.11.06 – Svitavy, četné hlasy ex. v detektoru  
                  z otvorů větracích podstřešních  
                  průduchů, Bří Čapků 2-6 JiM 
15.11.06 – Svitavy, hlasy v detektoru a min. 4   
                  nalétávající jedinci k větracímu  
                  otvoru podstřešních průduchů,  
                  M.Majerové 7-11  JiM 
15.11.06 – Svitavy, četné hlasy v detektoru  
                  z otvorů větracích podstřešních  
                  průduchů a i vidění jedinci,  

                  naletující do otvorů,Revoluční 1-7  
                  (jižní i  západní strana) JiM 
27.11.06 – Svitavy, hlasy ex. v detektoru,  
                  Dimitrovova 23-25 a 27-29, JiM 
 
Netopýr severní  (Eptesicus nilssoni) : 
 
24.06.06 – Svitavy, min. 2 FF s pull.    
                 v podstřeší domu na Pražské ul. 43,  
                 JiM 
24.06.06 – Svitavy , 26 ex. vylétá s podstřeší  
                  domu na Pražské ul. 43   JiM 
03.07.06 – Svitavy, min.81 ex. vylétá  
                  z větracích otvorů v podstřeší domu  
                  Bří Čapků 2-6, dál loví v okolí domu  
                  nízko mezi korunami stromů   JiM 
06.07.06 – Borová u Poličky, 1 ex., nalezen  
                 uhynulý u silnice I/34 v blízkosti  
                 benzinové č.s.   JiM  
10.07.06 – Svitavy, min.76 ex. vylétá  
                  z větracích otvorů v podstřeší domu  
                 Bří Čapků 2-6  JiM 
11.07.06 – Svitavy, min.1 ex., létá na  
                  ul.Dvořákova, u parku J.Palacha    
                  JiM 
06.09.06 – Svitavy, hlas v detektoru 1 ex., u  
                  panelového domu Dimitrovova  
                  27-29   JiM 
 
Netopýr rezavý (Nyctalus noctula) : 
                   
05.02.06 – Svitavy, 1 uhynulý ex. u paty domu,  
                  Dimitrovova 29   JiM 
08.02.06 – Svitavy, hlasy ex. v detektoru,  
                  Dimitrovova 23-25   JiM 
09.02.06 – Svitavy, hlasy ex. v detektoru,  
                  Dimitrovova 23-25   JiM 
27.03.06 – Svitavy, ojedinělé nepravidelné  
                  hlasy ex., Dimitrovova 23-25 a  
                  27-29   JiM 
25.04.06 – Svitavy, hlasy ex. v detektoru, mezi  
                  Dimitrovova 23-25 a 27-29   JiM 
15.05.06 – Svitavy, desítky ex. nad vodní  
                  hladinou Horního rybníka   JiM 
17.05.06 – Svitavy, zřejmě více ex. v těsném  
                  okolí domu Dimitrovova 27-29   JiM 
17.06.06 – Svitavy, hlasy ex. v detektoru,  
                 sídliště Dimitrovova 23-25 a 27-29    
                 JiM 
23.06.06 – Svitavy, výlet ca 80 ex.  
                  z podstřešních otvorů, Svitavská  
                  18-26  JiM 
23.06.06 – Svitavy, výlet min. 1 ex. z rohu  
                  panel.domu, Větrná 1-9   JiM 
23.06.06 – Svitavy, hlasy ex. v detektoru,  
                  sídliště Malé nám. 20-22   JiM 
24.06.06 – Svitavy, hlasy ex. v detektoru,  
                  Dimitrovova 27-29   JiM 
03.07.06 – Svitavy, hlasy ex. v detektoru,  
                  v okolí Bří Čapků 2-6   JiM 
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16.08.06 – Svitavy, hlasy ex. v detektoru,  
                  Dimitrovova 23-25 a 27-29  JiM 
05.09.06 – Svitavy, hlasy ex. v detektoru,  
                  sídliště Dimitrovova 27-29   JiM 
08.09.06 – Svitavy, hlasy ex. (i vidění ex.)  
                  v detektoru, nad Dolním a Horním  
                  ryb.   JiM 
17.09.06 – Svitavy, hlasy (intenzivně) ex.  
                  v detektoru, sídliště Dimitrovova  
                  27-29   JiM 
23.09.06 – Svitavy, výlet 74 ex. z podstřešních  
                  otvorů nad západním vchodem  
                  Dimitrovova 27   JiM 
01.10.06 – Svitavy, hlasy (sociální) ex.  
                  v detektoru při 15 kHz, v okolí  
                  Dimitrovova 23-25 a 27-29   JiM 
13.10.06 – Svitavy, hlasy ex. v detektoru,  
                  Dimitrovova 23-25 a 27-29    JiM 
13.10.06 – Svitavy, několik ex. vylétá  
                 odpoledne z dutin ve vrbách  
                 v podhrází Horního rybníka   JiM 
21.10.06 – Svitavy, hlasy ex. v detektoru,  
                  Dimitrovova  23-25 a 27-29, JiM 
09.11.06 – Svitavy, hlasy ex. v detektoru,  
                  Kyjevská  11A-C, JiM 
15.11.06 – Svitavy, hlasy ex. v detektoru,  
                  Svitavská 18-26,  JiM 
15.11.06 – Svitavy, hlasy ex. v detektoru,  
                  Svitavská 28-36 JiM 
15.11.06 – Svitavy, hlasy ex. v detektoru,  
                  Větrná 13-25 JiM 
22.11.06 – Svitavy, hlasy ex. v detektoru,  
                  Dimitrovova 23-25 a 27-29,  JiM 
26.11.06 – Svitavy, hlasy ex. v detektoru,  
                  Dimitrovova 23-25 a 27-29,  JiM 
29.11.06 – Svitavy, hlasy ex. v detektoru,  
                  Dimitrovova 23-25 a 27-29  JiM 
 
Netopýr pestrý  (Vespertilio murinus) : 
 
27. a 28.10.06 – Svitavy, Dimitrovova 23-25 a  
                           27-29, hlas min. 1 ex.  
                           v detektoru nízkofrekvenční  
                           hlasy   JiM 
06.-08.11.06 – Svitavy, Dimitrovova 23-25 a  
                        27-29, hlas min. 1 ex.  
                        v detektoru  nízkofrekvenční  
                        hlasy   JiM 
14. a 15.11.06 – Svitavy, Dimitrovova 23-25 a  
                           27-29, hlas min. 1 ex.  
                           v detektoru nízkofrekvenční  
                           hlasy   JiM 
15.11.06 - Svitavy, rozhraní ulic Felberova 17- 
                 29 a Felberova 9-15 s ulicí  
                 Svitavskou, intenzivní hlasy  
                 v detektoru   JiM 
16. a 17.11.06 – Svitavy, Dimitrovova 23-25 a  
                           27-29,  hlas min. 1 ex.  
                           v detektoru              
nízkofrekvenční hlasy   JiM 

19.11.06 – Svitavy, Dimitrovova 23-25 a 27-29,  
                  hlas min. 1 ex. v detektoru  
                  nízkofrekvenční hlasy   JiM 
                   
Netopýr vodní (Myotis daubentoni) : 
 
15.05.06 – Svitavy, desítky ex. v prostoru  
                  hráze Horního rybníka   JiM 
15.06.06 – Budislav, 1 ex. nad hladinou  
                  Prostředního rybníka   JiM 
24.06.06 – Svitavy, hlas ex. v detektoru,  
                  jezírko v parku J.Palacha   JiM 
03.07.06 – Svitavy, hlasy ex. v detektoru, řeka  
                  Svitava na ulici Školní    JiM 
24.07.06 – Borová u Poličky, hlasy ex.  
                  v detektoru, nad hladinou  
                 koupaliště za kempem   JiM 
08.09.06 – Svitavy, hlasy ex. v detektoru (i  
                  vidění ex.), Horní rybník  JiM 
 
Netopýr vousatý (Myotis mystacinus) : 
 
14.06.06 – Budislav, 1M odchycen v chatě  
                  táboru TOS   JiM 
 
Netopýr  vousatý/Brandt ův  
(Myotis mystacinus!brandtii) : 
 
06.07.06 – Borová u Poličky, hlas 1 ex.v  
                  detektoru,  u chalupy č.o. 77, Svatá  
                  Kateřina  JiM 
21.07.06 – Borová u Poličky, hlas 1 ex.v  
                  detektoru,  u chalupy č.o. 77, Svatá  
                  Kateřina  JiM 
 
Netopýr černý (Barbastella barbastellus) : 
 

prosinec 05 - duben (?) 06 – Banín, 1 ex.  
(patrně ad. ex.) zimuje ve sklepení rodinného 
domu (č.o. 54)   JiM (inf. Marián Velešík) 
 
Veverka obecná (Sciurus vulgaris) : 
 
11.11.06 – Svitavy, u Horního rybníka, 1  
                  tmavohnědý ex.   JiM 
24.12.06 – Svitavy, park J.Palacha, 1  
                  tmavohnědý ex.   JiM 
 
Křeček polní (Cricetus cricetus): 
 
19.08.06 – Svitavy, uhynulý ex. u silnice na  
                  konci města směr Koclířov   JV 
 
Lasice kol čava (Musela nivalis) : 
 
17.04.06 – Svitavy, zahrádky u Dolního  
                  rybníka, 1 ex.   JiM 
20.04.06 – Svitavy, zahrádky u Dolního  
                  rybníka, 1 ex.   JiM 
                  
Lasice hranostaj (Musela erminea) : 
 
29.09.06 – Svitavy, Dolní rybník, 1 ex. JiM, JV 
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