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Slovo úvodem. 
        

 
Na tomto místě se pokusím krátce zhodnotit uplynulý rok 2007 z pohledu předsedy naší malé 

ornitologicko-ochranářské organizace. 
 
Pokud nám tento rok něco dobrého dal, tak je to zejména snad nejenom můj pocit, že naše 

„parta“ se sice pomalu, ale přece jenom úspěšně rozrůstá o stejně naladěné a smýšlející přívržence. 
Zřejmě nejviditelnější novinkou v této oblasti je přítomnost Luboše Nováka, který se stal nejen 
nejaktivnějším ornitologickým pozorovatel ptáků Svitavska, ale znatelný je jeho podíl i při organizování 
našich akcí. Potěšitelný je také snad vzrůstající zájem o ptáky i u našich nejmladších kolegů – Adama 
Kašpara a Petra Zobače. Vyzdvihnout pak musíme úsilí, které ochraně přírody v oblasti opatovských 
rybníků a lesních rezervací Kozlovského hřbetu ve spolupráci s ostatními (především O.Hrubým) 
věnuje Filip Jetmar. 

V našich tradičních aktivitách pro veřejnost si vedeme se střídavými úspěchy. Zatímco Vítání 
ptačího zpěvu se zřejmě konalo na Svitavsku naposledy, podzimní Ptačí festival byl zdařilou akcí. 
Jsme rádi, že na ní našli cestu jak nové tváře (tentokrát z Choceňska), tak i náš matador pan Pěnička. 
Úplnou novinkou pro naši činnost byl jarní záchranný transfer obojživelníků v dolní části Hradce nad 
Svitavou. Jako organizátor se jí výborně zhostil Jakub Vrána, který do akce dokázal zapojit i další 
studenty. Myslím si, že to významně ovlivnilo i „tvář“ naší základky vůči veřejnosti, a doufám, že se 
nám to podaří v dalších letech touto aktivitou ještě více. 

Na co můžeme stále žehrat je určité nenaplňování našich představ o práci úředníků státní 
správy i samosprávy, kterou se snažíme podněcovat svými připomínkami a názory. Od místní po 
krajskou úroveň si bohužel jen málokdy dokážeme říct, že se nám podařilo něco významného ovlivnit 
a přimět úředníky nejen k větší aktivitě, ale i k respektu k našim nabytým zkušenostem a poznatkům. 
Je naštěstí ještě několik pozitivních případů, které jsou však jen „kamínky“ v přehledu našich úspěchů 
na poli ochrany přírody.  

Téměř každodenně jsme bohužel svědky toho, že civilizační tlak a biologicko-ekologicky 
negramotné lidské jednání se negativně neprojevují jen v globálním měřítku. Sílící atak člověka na 
složky přírody a životního prostředí právě i v naší východočeské krajině začínáme výrazně pociťovat a 
zároveň se můžeme právem obávat i o jejich osud. Nám nezbývá, než hledět do budoucna 
optimisticky a věřit, že z kamínků se dá postavit hromada. 

Díky všem za podporu a spolupráci ve prospěch našeho snažení v roce 2007. Nechť se rok 
2008 povede alespoň tak dobře jako ten předchozí. 

 Jiří Mach 
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Zprávy výboru.   
 
 
→ Počátkem ledna jsme obdrželi dopis Obecního úřadu v Semaníně (starosta pan Jan Smola), 
ve kterém obec navrhuje odboru životního prostředí KrÚ Pardubického kraje vyhlášení stupně ochrany 
pro 2 lokality na k.ú. obce a pozemky v převážné míře i v jejím majetku : území bývalé vojenské 
střelnice (z přispěním návrhu naší ZO) a starý sad nad obcí (orchideje z návrhu ZO ČSOP Podorlicko 
v České Třebové). Bez současné znalosti rozhodnutí si troufneme odhadovat, že minimálně zařazení 
lokalit do kategorie „významný krajinný prvek“ je při určité snaze reálné. V každém případě je snaha 
obce (zejména pana starosty) příkladná a chvályhodná, bohužel v našich končinách jen ojedinělá. 
 
→ 14.března se v České Třebové konala ustavující schůze ke vzniku Regionálního sdružení ZO 
ČSOP Pardubického kraje (a existence Regionální centra). 13 základních organizací se rozhodlo 
vstoupit do svazku, který by měl být mj. lepším partnerem vůči např. úřadům, lépe prosazovat principy 
ochrany přírody nebo pomáhat jednotlivých základkám s jejich prací nebo snahou dosáhnout na 
potřebné finance. Za naši ZO byl delegován do výkonné rady Sdružení Filip Jetmar, který byl nakonec 
zvolen jejím místopředsedou. 
 
→ Dovolujeme si touto cestou všem doposud v této věci neinformovaným zvěstovat zprávu, že 
dne 6.července 2007 vstoupil v Litomyšli Filip Jetmar do manželského svazku s Radkou Coufalovou. 
Znovu za všechny známé, kolegy a kolegyně – ochránce přírody novomanželům přejeme mnoho 
pěkných společných chvil, štěstí, pochopení a trpělivosti. 
 
→ Na tomto místě se trochu pochlubíme když zdůrazníme, že mezi autory několika fotografií 
nově vycházející knihy „Ptáci Pardubic“ (vydala Východočeská pobočka České společnosti 
ornitologické v Pardubicích s Východočeským muzeem Pardubice v autorském kolektivu Světlana 
Vránová, Vladimír Lemberk a Radek Hampl) se přiřadila také plná čtveřice členů naší organizace, 
konkrétně Filip Jetmar, Jakub Mach, Marián Polák a Jakub Vrána. Ještě připomeňme, že publikace ve 
velmi zdařilé grafické i obsahové podobě se zabývá hnízdícími ptačími druhy na území našeho 
krajského města a sklidila i u odborných kritiků pochvalu a uznání. 

 
Tak takto vypadalo rasovní setkání „Rybáku“ v září roku 2007 v lačnovském motorestu.  Odleva Petr Motelík, Milan Janoušek, 
Jakub Vrána, Luboš Novák, Filip Jetmar a Marián Polák.                                                                                          (foto J.Mach) 
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Navrhujeme, vyjad řujeme se…   
 
■ Na konci měsíce února posuzuje J.Mach ve společnosti R.Klíče (TSMS) a pracovnic odboru 
ž.prostředí MěÚ záměr revitalizace zeleně v sídlišti na ulicích Štursova, B.Martinů a Československé 
armády (kromě toho i na ulici Družstevní). J.Mach konstatuje, že prozatímní plán revitalizace 
nerespektuje vyváženost navrhované skladby stromové a keřové zeleně (výrazně potírá keřové patro). 
Rázovitým zásahem by tak mohlo dojít k odstranění významných „zákoutí“ v keřovité vegetaci, 
využívaná zejména sídlištními druhy ptáků (kosové, vrabci, sýkory a podobně). Také návrhy na kácení 
některých dřevin se předsedovi ZO nelíbily. Bude tak nutné seznámit s naším pohledem projektanta. 
 
■ 23.března se v sídle společnosti Rybářství Litomyšl sešli představitelé ZO Filip Jetmar a Jiří 
Mach se zástupcem RL M.Vachem. Během asi dvouhodinové schůzky byla projednána neuspokojivá 
situace s náhradní výsadbou dřevin za pokácené kusy v oblasti opatovských rybníků, kterou mělo RL 
včas provést. Druhým programovým bodem bylo vyjádření našeho názoru na řadu podnětů, které RL 
podalo v souvislosti se snahou společnosti změnit určité prvky v krajině okolo rybníků Nový a Hvězda. 
Nakonec jsme jasně vyjádřili nesouhlas s rozsahem a způsobem odbahnění svitavského Dolního 
rybníka, který navrhuje RL. 

 
■ Předseda naší ZO zastupoval organizaci 2.července při rozhovoru s pracovnicemi obecně 
prospěšné společnosti IREAS Praha – institutu pro strukturální politiku, který se konal na základě 
našeho zájmu účastnit se projektu „Lidé a voda v Pardubickém kraji“. Cílem pohovoru bylo zjistit, jak 
se nevládní organizace může aktivně podílet na praktických problémech, týkajících se ochrany vody a 
vodních ekosystémů v povodí řeky Labe (ale i Morava). 

 
■ Na základě výzvy východočeských ornitologů předložili členové výboru místa a trasy vedení 
elektrického proudu na Svitavsku, kde dochází ke zvýšenému riziku poranění nebo i úhynu ptáků. 
ČEZ pro zabezpečení takových míst věnuje prostředky, a v době asi 4 let se bude podílet na instalaci 
ochrany proti dosedání ptáků na sloupy el.vedení. Z těchto důvodů jsme navrhli trasy (ale i jednotlivé 
sloupy), které skýtají nebezpečí především pro dravce, sovy a čápy v oblasti svitavských rybníků, 
Moravského Lačnova, polí mezi Svitavami a Javorníkem (za Schindlerovým hájem), Nového rybníka u 
Opatova a polí mezi Janovem a Litomyšlí. Doufejme, že návrhy nejen „projdou“, ale dojde k samotné 
realizaci tohoto technického opatření co nejdříve. Rádi potom přineseme aktuální zprávy. 
 

■ V červenci jsme byli přizváni na „1.kolo“ projednávání kácení dřevin u Lačnovského potoka 
(II.etapa), které se má odehrát v rámci úpravy koryta jako protipovodňové opatření. V prvotním 
pohledu navrhl J.Mach při terénním šetření ponechat z původních asi 80 stromů určených ke kácení 
přibližně 20 dřevin. 
 

■ Na konci měsíce září v rámci veřejného projednávání plánů Povodí Labe a Moravy, konkrétně 
stanovení problematiky v nakládání s vodami v povodí těchto řek, podáváme podněty, názory a 
stanoviska k řešení řady problémů, které se dotýkají ochrany a znečišťování vody i hospodaření 
s vodou v krajině. Jde o zkušenosti, které jsme nasbírali za řadu let našeho působení v této oblasti, 
kterou mají jednotlivá Povodí řešit ve spolupráci s co nejširším okruhem zájemců. 
 

■ V polovině října se vyjadřujeme k záměru revitalizace koryta Zlatého potoka v úseku obce 
Jedlová na Poličsku. Záměrem je zejména zlepšit kapacitu koryta pro průchod přívalových srážek a 
mírnit zvýšenou erozi v horním povodí toku potoka. Zajímáme se o ukládání vytěženého sedimentu, 
možnost ovlivnit hnízdní podmínky pro některé vodní druhy ptáků (konipas horský), o způsob úpravy 
dna koryta potoka nebo o možnost obnovit již dříve existující retenční prostor v místě bývalého 
rybníčka. Neshledáváme pak žádný významný rozpor s technickým provedením revitalizace, který by 
byl v nesouladu s naším pohledem na možnost ohrožení života některých skupin živočichů. 
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■ 19.října zastupoval Východočeskou pobočku ČSO (a zároveň naši organizaci) J.Mach na 
jednání o škodách, způsobených kormoránem na rybách, které se uskutečnilo na Krajském úřadě 
Pardubického kraje za účasti širokého a poměrně početného spektra zainteresovaných stran v této 
problematice.  
 

■ V říjnu jsme byli osloveni k tomu, abychom se vyjádřili pro Společenství vlastníků bytů v domě 
na sídlišti Hegerova v Poličce, s ohledem na přítomnost netopýrů a hnízdících ptáků v době, kdy je 
připravena revitalizace tohoto panelového domu. 

 
■ V prosinci se účastníme pracovního jednání na MěÚ Svitavy, při kterém řešíme a vyjadřujeme 
se ke způsobu využití pískovny u Svitav, který navrhuje Město Svitavy po ukončení těžby písku v lomu 
v roce 2008. V záměru je vybudování „přírodního koupacího biotopu“. V projektu se však kromě 
vytvoření vodní plochy ke koupání a několika menších ploch k čištění vody, počítá i s vytvořením 
několika zón, ve kterých by se daly prosadit způsoby vytvoření prostředí pro některé druhy živočichů i 
rostlin (další vodní plochy, kamenné terásky a zídky, obnažené pískové plochy a podobně. 
Uvědomujeme si, že pokud budou tyto plochy znepřístupněny pro osoby v prostoru pískovny se 
pohybující, bude to jediná příležitost, jak reálně zabezpečit prostředky ve prospěch vhodných biotopů 
pro biotu. Bez aktivního zájmu o lokalitu ze strany města jiná možnost než klasická rekultivace lomu 
(zavezení a zalesnění) zřejmě neexistuje.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 

                                                        Za jak dlouho změní pískovna svoji nynější tvář?  (foto: J.Mach) 

 
■ V předvánočním období se na základě aktivity Ondry Hrubého otvírá problém v lesní oblasti 
Kozlovského hřbetu u Semanína. Ondra zjišťuje, že má dojít k významnému těžebnímu zásahu 
v místech, kde v letošním roce poprvé na Svitavsku zahnízdil úspěšně orel mořský. Proto po 
operativním projednávání sestavuje Filip Jetmar vyjádření, které dáváme k dispozici lesníkům, 
příslušným úředníkům Krajského úřadu a Agentury ochrany přírody a krajiny. Zjišťujeme také 
nesoulad lesních hospodářských plánů s plány péče o zvláště chráněná území, což je problém, který 
je také na úrovni Krajského úřadu, neboť zde musí jednoznačně existovat úzká spolupráce oddělení 
ochrany přírody a oddělení zemědělství v těchto záležitostech. Nám se také nedaří proniknout do LHP 
zájmového lesního území. Jako kdyby Lesy ČR s.p., které na ploše hospodaří, ani nechtěly mít zájem 
o úzkou a příkladnou spolupráci v ochraně přírody. 
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■ V zápětí (opět díky apelu Ondry Hrubého) se nastoluje další závažná otázka, která se týká 
řešení rychlostní komunikace R35. Po letech značného váhání, lobbyistických „záhad“ a nekomunikaci 
úřadů s veřejností, se Pardubický kraj znovu snaží řešit tento problém „po svém“. Zjišťujeme, že „na 
stole“ je aktuálně zadání, které předkládá situaci o vzniku tzv. „mezilehlé“ varianty jako o realisticky 
vyhlížejícím konci sporů, jestli R35 projde Svitavskem jako „jižní“ nebo Českou Třebovou jako 
„severní“ varianta (mezilehlé varianty byly však připraveny již v začátcích úvah o trase R35). V tomto 
případě opět aktivitou Filipa Jetmara kontaktujeme nynějšího zpracovatele firmu Sudop a.s. 
Konstatujeme, že její navrhovaná řešení mezilehlých variant připravuje zodpovědně a profesionálně. 
Dokonce se Filipovi telefonicky ozývá i firma Sudop (p.Kosan), a reaguje tak na naše připomínky a 
dotazy, které máme zejména k návrhu mezilehlé varianty, znamenající vedení trasy R35 prakticky 
v těsné blízkosti hráze rybníka Hvězda a Třebovickým sedlem. Údajně krajské zastupitelstvo bude 
podporovat tu variantu, kterou jako nejoptimálnější navrhne právě firma Sudop a.s. Přestože nyní 
tušíme, že řešení mezilehlé varianty s tunelem u Semanína a trasou kolem rybníka Hvězda je „na 
spadnutí“, není ještě žádná definitiva a probíhat bude i projednávání v rámci E.I.A. „Ve hře“ jistě 
budou i další obligátní faktory, včetně například ekonomické náročnosti jednotlivých variant.  
 

Bleskovky.   
 
 Po delší době jsme mohli díky mírnému průběhu zimy 2006/2007 sledovat častěji na 
Svitavsku drozda brávníka . Konkrétně to bylo ve Svitavách, Javorníku a Opatově. 
 
 O víkendu mezi 5. až 
7.lednem ornitologové na více místech 
naší republiky sledovali přelety 
neobvykle po četných hejn hus  
(převážně polních). I na Svitavsku 
jsme mohli tento jev potvrdit. V pátek 
5.ledna zvedlo hejno asi 80-ti hus na 
Vendolím dokonce i jedince umístěné 
v záchranné stanici Josefa Zeleného 
(včetně ornitologům známé husy 
běločelé z Poličky, která ve stanici po 
postřelení vydržela přes 1 rok). „Husí 
manévry“ proběhly zejména 
následující den. Největší počty hus 
zaznamenal Luboš Novák, který 
dopoledne nad rybníky u Opatova 
viděl přibližně 500 hus. Potom okolo 
poledne již nad městem Svitavy hlásil 
přelet asi 300 jedinců. Jen několik minut poté Jiří Mach z okna bytu prohlížel dalekohledem hejno asi o 
200 kusů, které severním směrem prolétlo nad západním okrajem Svitav. 
 
 Neobvyklé ornitologické pozorování hlásil z 2.února Milan Janoušek. V mokřinách za 
rybníkem byl svědkem výskytu 3 bekasin otavních . Jde o vůbec první záznam tohoto druh na 
Svitavsku ze zimního období. I jinde v republice jde o spíše výjimečné zjištění. Opět se tedy  
„podepsala“ neobvykle mírná letošní zima.  
 
 K nálezu na silnici uhynulého křečka polního  (19.8.2006) u konce města ve směru na 
Koclířov (J.Vrána) nám pan Marcel Chaloupka dodal další pozoruhodný „objev“ (tentokrát i 
s dokumentační fotografií) tohoto na Svitavsku patrně stále méně vzácného druhu. Shodou okolností 
šlo opět o uhynulého křečka při silnici na Kamennou Horku. Místo nálezu je vzdálené přibližně 2 km 
od lokality, kde jej našel Jakub. I časově jsou si obě zjištění velmi blízká. Pan Chaloupka výskyt 
dokumentoval 28.8.2006. 
 
 Další nezvyklé pozorování sokolovitého dravce raroha velkého  ohlásil z 21.2. Jakub Vrána 
z oblasti polí za Lánským rybníkem (záp. směr). 
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 Návrat jara  do svitavské kotliny nastal letos ve třetí dekád ě měsíce února a první dekád ě 
března, kdy se po mírném oteplení (6-9, později i 11-14°C) objevily typické jarní druhy pták ů 
v rozmezí dnů 21.-23.2. – skřivani polní, špačci obecní, na rybnících lyska černá, strnad rákosní, husa 
velká, labuť velká, hohol severní, kopřivka obecná, polák velký a polák chocholačka. Ve dnech 3.-6.3. 
pak například potápka roháč, konipas bílý, drozd zpěvný a další. 
 
 Silný průtah hvízdák ů euroasijských  jsme měli možnost zaznamenat 9.března, kdy se na 
Dolním svitavském rybníku pohybovalo 50 jedinců (převážně samců). Na opatovských rybnících to ve 
stejný čas bylo neuvěřitelných 120 exemplářů (pozorovatel P.Moutelík). Filip Jetmar pak ve stejný den 
sečetl 65 hvízdáků na Netřebském rybníku (Horky u Litomyšle) a vyšší počet pak i na rybníku Chobot 
u Vysokého Mýta (zde 19 ex.) Vyšší počty byly hlášeny v tomto období i ze střední Moravy (Tovačov a 
Záhlinice). 
 
 První případ post řelení kavek obecných  ve Svitavách jsme zaznamenali na počátku dubna. 
2 kavky s průstřelem křídla vzduchovkou byly nalezeny v okolí parku J.Palacha. Obě byly umístěny do 
ZS Zelené Vendolí bez blíže zjištěných okolností této smutné události. 
 
 
 V úterý 17.dubna objevil 
Milan Janoušek v mokřině u 
Lánského rybníka ve Svitavách 
vzácného pěvce – konipasa 
citrónového  (dospělý samec). Téměř 
celou hodinu se pak radovat z jeho 
přítomnosti mohli i Jiří Mach, Luboš 
Novák a Jakub Vrána. Jde o 
26.pozorování tohoto druhu na území 
ČR, 6. v Pardubickém kraji, a na 
okrese Svitavy již o historicky 
3.pozorování, čímž se tato naše 
oblast dostala mezi území, odkud 
pochází nejvíce (společně ještě 
s několika málo místy) záznamů o 
výskytu konipasa citrónového v naší 
republice. 
 
 

                                (foto: Jiří Mach) 
 
 V poslední dubnové dekádě kontrolovala dvojice ornitologů M.Janoušek a P.Moutelík hnízdní 
kolonii volavek popelavých  mezi Petrůvkou a Pěčíkovem na Moravskotřebovsku. Konstatován byl 
přírůstek hnízd (asi 20) a pohyb asi 30 dospělých volavek v kolonii. Stejný odhad počtu hnízd jsme 
pak měli v i počátku července.  
Letos po delší době došlo na stavění hnízd i v prostoru rybníka Hvězda u Opatova, kde jsme 
zaznamenali 3 hnízda v místech bývalého největšího ostrova. Minimálně ve dvou hnízdech jsme 
později viděli i přítomnost mláďat, což je raritní událost v naší oblasti. 
 
 U obce Opatovec byla 28.dubna nalezena poraněná samice čápa černého , o kterou se pan 
Zelený staral ve vendolské stanici. Bohužel nepřežila, ale alespoň kroužky identifikovaly tohoto jedince 
jako v červnu 2004 kroužkované mládě panem Václavem Beranem u obce Hrabová na Šumpersku. 
 
 
 Měsíc květen přinesl řadu zajímavých a nevšedních ornitologických zážitků. Nejprve se o 
prvním květnovém víkendu objevil na rybníku Hvězda u Opatova kolpík bílý , který se tu dokonce 
přidružil k volavkám popelavých (ty tu opětovně po mnoha letech zahnízdily na bývalém ostrově). 
Jednalo se o první doklad výskytu tohoto druhu na Svitavsku. Druhé výjimečné sledování se naskytlo 
J.Machovi při prohlídce dna zpolavypuštěné odkalovací nádrže Masokombinátu Polička dne 7.května. 
Objevil tu totiž 2 exempláře lindušky rudokrké  (hnízdí až v daleké tundře severní Evropy). Z téhož 
dne pochází zpráva od Filipa Jetmara o pozorování rybáka dlouhoocasého  na rybníku Hvězda, kde 
se jen o pár dní později podařilo zaznamenat na tahu další rybáky, tentokrát rybáka bahenního  a 
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bělok řídlého . 15.května zde pozorovala dvojice P.Moutelík a L.Novák dokonce neuvěřitelných 77 
rybák ů bělok řídlých! Jen o den dříve se Filip Jetmar mohl kochat přítomností 3 volavek st říbřitých  
přesně v místech malého rybníčka u Hvězdy, kde byl pozorovaný kolpík bílý. K dalším raritním druhům 
pak patřil polák malý  (sledoval Polák Marián). Koncem května (25.) jsme pak mohli s překvapením 
přivítat na Dolním rybníku nový ptačí druh – bernešku velkou .  
 
 18.června byl na Estonské ulici ve Svitavách nalezen panem Stratílkem kočkou chycený 
kroužkovaný pták. Po ohlášení nálezu Kroužkovací stanici v Praze jsme zjistili, že jde o rákosníka 
zpěvného , který byl panem J.Škopkem kroužkován v obci Běstvina na Chrudimsku jako +1.roční pták 
dne 16.7.2003. 
 
 Letošní úspěšnost 
vyhnízdění párů čápa bílého  byla 
na Svitavsku následující : Opatov 
(siréna) – 4 mláďata, Opatovec 
(sloup s podložkou) – 3 mláďata, 
Svitavy-Lačnov (podložka na 
sloupu) – 4 mláďata (foto J.Mach). 
 
 Velmi příznivě můžeme i 
v letošním roce hodnotit vývoj 
života v oblasti obou poldr ů 
v Moravském La čnov ě (psali jsme 
v předchozích číslech KonSterny). 
Díky tomu, že se nám v rámci 
správního řízení podařilo prosadit 
výstavbu poldrů, které mají i 
v letním období menší trvalou vodní 
hladinu, roste tu ponořená i plovoucí vodní vegetace a objevuje se tu jak na tahu, tak v době 
rozmnožování celá řada druhů živočichů – vážky, šidélka, šídla, motýli, drobné rybky, skokani zelení a 
další. Z ptáků se tu vyskytl například polák chocholačka, čáp bílý, čáp černý, jespák šedý, konipas 
luční a hnízdili kulík říční, lyska černá a kachna divoká. Nedaleko obou poldrů také na jaře cestoval 
dudek chocholatý. 
 
 Již druhým rokem musíme konstatovat špatnou situaci s hnízděním labutí velkých  v naší 
oblasti. Nehnízdily opět na Poličsku. Na Svitavsku zahnízdily na rybníku Hvězda (avšak neúspěšně) a 
úspěšně jen na Černém rybníku mezi Opatovem a Opatovcem. 
 
 Opatovsko zažívá letos opravdu neskutečný rok ornitologické hojnosti. Neuvěřitelné se stalo 
skutečností a můžeme konstatovat, že v území lesů Kozlovského hřbetu (v části okresu Svitavy) u 
Opatova vyhnízdil úspěšně vzácný dravec – orel mo řský . Tato spíše utajovaná zpráva se rozšířila 
mezi ornitology Svitavska koncem měsíce června. Přesto jsme se dohodli, že přesnou lokalizaci 
hnízda nadále pro jistotu nebudeme zveřejňovat. 
 
 Při svém tradičním letním rekreačním pobytu v Borové u Poličky zaznamenal J.Mach 
průzkumem v této příhraniční oblasti CHKO Žďárské vrchy i řadu ochranářsky zajímavých druhů 
živočichů, např. obojživelníky čolka velkého  a čolka horského , motýly modráska bahenního , 
modráska o čkovaného  a ohnivá čka černoskvrnného  nebo pavouka křižáka pruhovaného . 
Celkem pak 36 druhů ptáků nebo 22 druhů denních motýlů. 
 

Dalšího ptačího zatoulance zaznamenali kolegové J.Vrána, L.Novák, P.Moutelík a 
M.Janoušek 9.srpna na opatovském Novém rybníku, kde se objevil mladý jedinec lyskonoha 
úzkozobého . 
 
 19.srpna pozoroval ve Vendolí pan Josef Zelený nebývale početné hejno (41 jedinc ů) čápů 
bílých .  
 
 Koncem měsíce září se J.Mach pokouší odhadnout letošní počty nocujících špa čků 
obecných  na svitavském Dolním rybníku. Při jednom z podvečerních pozorování jich zaznamenal asi 
10.000. 
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 Zhruba v polovině měsíce října objevil Luboš Novák na rybníku Vidlák v Opatově v naší oblasti 
jen málo vídaný ptačí druh – husici nilskou  (egyptskou), jejíž výskyt u nás vysvětlujeme jako zálet 
jedinců, kteří se zejména v jižní Anglii stali součástí volně žijící populace, která pochází z domácího 
nebo faremního chovu. Přestože tedy jde o nepůvodní evropský druh, s potěšením jsme ho nakonec 
spatřili i nad svitavským Dolním rybníkem asi o týden později než v Opatově. 
 
 Stejně jako na podzim loňského roku, se podařilo 28.října ve stejné lokalitě (Brlenka 
Javornického hřebene) Luborovi Urbánkovi spatřit jeřábka lesního . 
 
 Podzimní pobyt u hladin rybníků nám zpříjemnili zejména turpani. V první polovině listopadu to 
bylo nejprve na rybníku Hvězda u Opatova menší hejnko turpan ů hnědých  a potom na svitavském 
Dolním rybníku samice turpana černého . Pozdvižení to bylo proto, že tyto severské druhy potápivých 
kachen se na Svitavsku pozorují jen naprosto ojediněle. Například na svitavském rybníku to bylo po 
více než padesáti letech. 
 
 Po říjnovém pozorování dřemlíka tundrového  v polích u poldru v Moravském Lačnově, se 
tohoto sokolovitého dravce znovu podařilo Luboši Novákovi pozorovat v druhé půli prosince i přímo u 
Dolního svitavského rybníka. Konkrétní dosavadní záznamy o výskytu přímo ze Svitav máme až 
z konce 50.let minulého století od pana V.Sajdla. 
 

Z činnosti ZO.   
 
☼ V rámci Mezinárodního s čítání vodního ptactva  jsme se 14.ledna vypravili na prohlídku 
úseku řeky Svitavy mezi Adamov a Bílovice nad Svitavou. Sestavu tvořili pánové Pěnička, Novák a 
Mach s dvoučlennou dívčí „hlídkou“ Veronika Machová a Lucka Chaloupková. Díky mírnému průběhu 
zimy (11°C) jsme mohli napo čítat 31 kachen divokých a i počty skorců vodních byly vyšší než obvykle 
(6 ex.). Pěkný zážitek jsme pak měli při pozorování strakapouda prostředního před Bílovicemi. 
Předjarní počasí pak vylákalo k hlasovým projevům řadu sýkor, mlynaříků, brhlíků nebo šoupálků, 
kteří nás doprovázeli na celé trase podél řeky. Nezamrzlá vodní hladina byla příčinou toho, že i ze 
Svitav (rybníky Dolní, Horní a Lánský) jsme mohli nahlásit s přispěním Jakuba Vrány a Milana 
Janouška výskyt 1 volavky popelavé a 205 kachen divokých. 
 

☼ V pátek 26.ledna se uskutečnila v učebně biologie na svitavském gymnáziu členská sch ůze 
naší organizace . Z členů byli přítomni : Filip Jetmar, Milan Janoušek, Jiří Mach a Jakub Vrána. 
Hostovali : Ondřej Hrubý, Pavel Novák, Luboš Novák a Jiří Pěnička. Na vlastním průběhu se podílela 
dvojice F.Jetmar a Jiří Mach, kteří shrnuli a prezentovali činnost naší ZO v uplynulém roce 2006 a 
představovali vize našich aktivit roku 2007. Pozitivním výsledkem schůzky byl vstup Luboše Nováka 
do řad naší ZO. 
 

☼ V únoru realizuje Milan Janoušek s pomocníky úklid černé skládky v prostoru „Vodárny“ 
v Lánech. Bohužel se v tomto místě stále častěji setkáváme s nepovoleným odkládáním odpadu 
různého charakteru. Místo je tak stále zaneřáděné naštěstí drobnějšími „skládkami“. 

 
☼ Během školních jarních prázdnin se vydal Jakub Vrána do přerovského Muzea Komenského, 
kde v dnešní Ornitologické stanici kontroloval sbírku pana Vojtěcha.Sajdla ze Svitav, který ji muzeu 
v roce 1973 prodal. V soupisu sbírky pak objevil celou řadu zajímavých a doposud nám neznámých 
údajů o výskytu (a současně převážně zástřelu) ptáků ze Svitav. K „novým“ druhům naší oblasti tak 
nyní můžeme přiřadit kajku mo řskou, chaluhu pomo řanskou, kulíka bledého a slavíka tmavého. 

 
☼ 12. března odvysílala Česká televize krátký pořad z cyklu „Živé srdce Evropy“ o kavce 
obecné ve Svitavách . V tomto dílu vystoupil Jiří Mach a kameru (jako i v jiných dílech) ovládal Marián 
Polák. Pořad je vytvářen za spolupráce Ministerstva životního prostředí, Agentury ochrany přírody a 
krajiny ČR a Českého svazu ochránců přírody. 
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Chráníme obojživelníky p řed smrtí na silnicích. 
 
 Opakovaně jsme si všimli, že na silnici u dolního konce Hradce nad Svitavou, u malých 2 
rybníčků (Horní a Dolní), dochází na jaře k poměrně významnému úhynu žab. V rybníčcích žijí 
zejména ropuchy obecné, kuňky a čolci. Migrují do nich z okolních lesnatých svahů stovky žab, které 
však ve velké míře končí pod koly zde projíždějících aut.  
 Po úvahách, jak řešit tento problém, se letos chopil iniciativy náš člen Jakub Vrána. Začal 
spřádat plány na řešení nesnadného úkolu. Štěstí jsme měli i v tom, že fólie a kbelíky nám zdarma 
poskytla Záchranná stanice pro živočichy JARO Jaroměř (David Číp). Část materiálu jsme pořídili i 
z dotace Rady Města Svitavy v minulém roce. 
 Po nezbytně nutných jednáních s Obecním 
úřadem, Lesní správou Svitavy Lesů ČR s.p. a 
Správou a údržbou silnic Pardubického kraje – 
cestmistrovství Svitavy, jsme mohli poprvé fólie 
instalovat 10.března. Našli jsme pod silnicí i 
„podchod“, ke kterému jsme trasu žab směřovali. 
Správný postup „prvního zákroku“ zabezpečovali 
studenti gymnázia Bára Chmelinová, Dan Šrajbr, 
Tomáš Radiměřský, Jakub Vrána a Jiří Mach 
s Lubošem Novákem. Paličky, sekyrky, pilka nebo 
rýče si moc neodpočinuly. Druhou brigádní četu 
18.března tvoří čtveřice Šrajbr, Radiměřský, Vrána a 
Novák společně s Petrem Zobačem. Podařilo se jim 
postavit zátarasy na dalších asi 80-ti metrech a 
zakopat skoro 30 kbelíků. Pro letošní rok to bylo 
maximum toho, co jsme obojživelníkům byli schopni 
před tahem připravit.                                                                  Ropuchy v objetí.                                            (toto: Jiří Mach) 
 S očekáváním jsme byli zvědaví, kdy jarní tah začne, neboť zejména denní teploty už 
povylezly nad 10°C. Shodou okolností první nálezy ( ropucha obecná, skokan hnědý a 4 čolci) byly 
učiněny právě hned 19.března, kdy už se několik obojživelníků zachytilo v kbelících. Na několik dní 
pak výskyty obojživelníků ustaly. Další nálezy spíše zatím jednotlivě lezoucích ropuch jsme 
zaznamenali počátkem dubna. Možná i proto, že delší čas nepršelo, se hlavní období tahu žab a čolků 
začalo odehrávat 11.dubna, kdy jsme od prostoru zábran začali přenášet denně stovky ropuch a 
několik čolků (Bára Chmelinová objevila dokonce jako první 1 čolka velkého!). V tyto dny se také 
výrazně oteplilo (a to až na 22°C ve dne a 5-7°C ve čer).  

Za dvě a půl hodiny večerního pobytu u zábran se dalo v tuto dobu nasbírat až 530 ropuch 
(mnohé už v „milostném objetí“). Zjistili jsme přitom, že hlavní pásmo žabího i čolčího tahu se nám 
zábranami podařilo pokrýt. Přesto jsme sbírali ropuchy i tam, kde zejména hrozil jejich pohyb po silnici 
(v blízkosti cesty bezprostředně u posledního domu). Pozitivním zjištěním bylo i to, že žáby využívají 
„podchod“ pod silnicí v podobě zatrubnění, které má odvádět dešťové srážky z příkopů pod lesem u 
silnice, odkud také žáby i čolci táhnou. Na pomoc k pravidelným kontrolám zejména kbelíků u zábran, 
ale i ke sběru žab v místech, kde hrozilo nebezpečí pohybu žab po silnici přicházeli (spíše přijížděli) 
studenti gymnázia – Martina Šmerdová, Bára Chmelinová, Marián a Vladimír Velešíkovi, Tomáš 
Radiměřský, Daniel Šrajbr, Josef Šima, dále pak pan Josef Zelený, Luboš Novák, Milan Janoušek, Jiří 
Mach, Petr Zobač, Standa Lešinger…..a samozřejmě Jakub Vrána se sestrou Kristýnou a otcem 
Milanem. Pomocnou ruku „podávají“ také místní manželé Juránkovi. 

Přibližně 14-15.dubna pak hlavní tah ropuch začal slábnout. V rybníku už bylo na tisíc ropuch 
a my začínáme přemýšlet o jejich zpětném tahu z rybníka přes silnici po nakladení vajíček. Naštěstí 
zpětný tah z vody ven už není tak rázovitý. V tuto dobu je také objevena první kuňka obecná, která 
migrovala do rybníčků! 19.dubna pak regionální televizní studio natáčí rozhovor o naší činnosti 
s Jakubem Vránou. Prakticky celý duben pořádně nepršelo, a tak tah žab i čolků v druhé polovině 
tohoto měsíce prakticky ustal. Už jsme byli celí netrpěliví, kdy se probudí (a zdali vůbec) očekávané 
kuňky obecné. První květnový víkend se konečně trochu rozpršelo, a s deštěm se objevili znovu 
obojživelníci. Sbírali jsme znovu čolky obecné a velké, ropuchy obecné a první kuňky obecné. Jejich 
početnost však už byla podstatně slabší. 10.května jsme zažili opět velmi příjemné a nečekané 
překvapení, když Jakub Vrána při své kontrole zábran našel jednu blatnici skvrnitou! Další 2 jedince 
jsme objevili ještě později. 
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O víkendu 20.května byly pak zábrany odstraněny, neboť pohyb obojživelníků byl již jen 

nepatrný. Jakub Vrána pak mohl sestavit závěrečnou hodnotící zprávu, ve které konstatuje 2.479 
transferovaných obojživelník ů šesti druh ů (čolek obecný – 79 ex., čolek velký – 10 ex., blatnice 

skvrnitá – 3 ex., kuňka obecná – 
17 ex., skokan hnědý – 7 ex., 
ropucha obecná – 2.362 ex.). 
Přes zábrany či mimo ně se 
dostalo asi 52 obojživelníků, 
které se nám nepodařilo 
zachránit před přejetím. Je to 
však mizivé procento 
z registrovaných obojživelníků, 
kteří se vydávali přes dopravní 
komunikaci, což potvrzuje smysl 
a oprávněnost našeho 
záchranného transferu. 
Předpokládali jsme více kuněk 
obecných a výskyt čolka 
horského, naopak nás překvapil 
nečekaný výskyt blatnice 
skvrnité a čolka velkého. Nutno 
poděkovat všem, kteří se na 
naší první „obojživelníkové akci“ 
podíleli, zejména pak za snahu 
a sílu Jakubovi Vránovi. 

 
Instalace zábran.               Foto: Jiří Mach 

 
☼ 20.dubna se pětice zájemců (p.Pěnička, O.Hrubý, L.Novák, J.Mach a A.Kašpar) sešla 
v podvečer u Horního rybníka, aby se pokusila provokací magnetofonové nahrávky zjistit případný 
výskyt letošního „Ptáka roku“ slavíka obecného  na jeho průtahu naší krajinou. Štěstí jsme bohužel 
neměli, ale v poměrně chladném počasí jsme alespoň zaznamenali lety netopýrů rezavých a vodních 
nad vodní hladinou rybníka. 

 
☼ I pro letošní rok jsme připravili dokonce 2 jarní vycházky pro veřejnost v rámci tradiční akce 
České společnosti ornitologické „Vítání pta čího zp ěvu“ . Přes velkou propagaci, kterou jsme udělali 
všem známým zájemcům o ptačí pozorování, pozvání přes kabelové vysílání regionální televize, 
regionální noviny nebo osobní pozvání, se první vycházky 5.května ze Svitav do Záchranné stanice 
„Zelené Vendolí“ bohužel nikdo nezúčastnil. Stalo se nám to vůbec poprvé, kdy jsem museli vycházku 
zrušit. Je to k zamyšlení pro nás a ostuda všech svitaváků.  

I druhá pozvánka u svitavských nenašla odezvu, a myšlenka na pěkný společný výlet se na 
svitavském autobusovém nádraží 7.května rozplynula, když odjížděl pouze organizátor „Vítání“ do 
Borové u Poličky. Zde se našlo alespoň dalších 8 zájemců, kteří v pěkném slunečném dni odcházeli 
na nedaleký Lucký vrch (739 m n.m.) pod vedením Jiřího Macha. Cestou jsme mohli účastníky 
seznamovat například s křivkou obecnou, pěnicí černohlavou a pokřovní, rehkem domácím i 
zahradním, jiřičkou a vlaštovkou, hřivnáčem, skřivanem polním, čejkou chocholatou, konipasem bílým, 
poštolkou, budníčkem menším i větším, s drozdem kvíčalou, brávníkem i zpěvným nebo strnadem 
obecným či vránou obecnou šedou. Marně jsme sice po celou tříkilometrovou trasu vyhlíželi čápa 
černého, ale nakonec jsme celkem zaznamenali 30 ptačích druhů. Na Luckém vrchu pak děti soutěžily 
v poznávání ptáků na obrázcích a zkoušely vyplnit krátký test ze znalostí ptačího života a těla. 
Odměnou jim byly samolepky, pohlednice, letáčky, a pro nejlepší pak i kniha-ornitologická příručka. 
Myslíme si, že spokojenost (i přes nízkou účast) nakonec byla oboustranná. Zejména když jsme se na 
zpáteční cestě do Poličky mohli „kochat“ přehlídkou zajímavých druhů na odkalovací nádrži 
Masokombinátu Polička u Sádku. Zde se kromě např. kopřivek obecných pohybovali kulíci říční (až 10 
ex.), vodouši bahenní (3 ex.), čejky chocholaté (3 ex.), kukačka obecná (1 samec), hrdlička divoká (1 
ex.), ale zejména naprostou „bombou“ bylo zjištění, že se na dně polovypuštěné nádrže pohybují 2 
lindušky rudokrké! Krásná tečka za pěkným výšlapem za ptáky Poličska. Je to teprve podruhé, kdo je 
na území okresu Svitavy kdy viděl a potvrdil jejich vzácný výskyt. Snad nás tedy příště bude víc. 
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☼ Druhým rokem jsme se zapojili do 
sčítání letních kolonií netopýr ů v oblasti 
Svitavska pro Českou společnost na ochranu 
netopýrů. Na přelomu června a července se 
(za úhradu) na kontrole lokalit ve Svitavách 
(netopýr rezavý, netopýr večerní a netopýr 
severní) a Staré Rovni (vrápenec malý) 
podíleli Milan Janoušek, Petr Moutelík, Luboš 
Novák, Jakub Vrána a Jiří Mach. Zjištěné 
počty netopýrů v jednotlivých koloniích byly 
převážně vyšší než v loňském roce. 
Foto vrápence malého ve Staré Rovni J.Mach. 
 
 
 
 

☼ V době letních prázdnin se za naši organizaci J.Mach podílel na projednávání II.etapy 
protipovodňových opatření (revitalizaci toku Lačnovského potoka) ve Svitavách-Moravském Lačnově. 
Společně se zástupci Zemědělské vodohospodářské správy (investor akce) a MěÚ Svitavy-odboru 
životního prostředí a projektanta stavby se jednalo o posouzení nutnosti kácení dřevin při stavebních 
úpravách koryta tohoto vodního toku. Snad úspěšným výsledkem projednávání před zahájením 
správního řízení je to, že přibližně jedna šestina navrhovaných stromů ke kácení nebude do žádosti o 
kácení zahrnuta. 
 

☼ V rámci „obrany“ území a přírodních hodnot svitavského Dolního rybníka proti připravovanému 
„útoku“ litomyšlských rybářů na tento rybník v rámci projektu jeho odbahňování, oslovil předseda ZO 
Zastupitelstvo města Svitavy dopisem, ve kterém členům zastupitelstva nedoporučuje hlasovat pro 
prodej největšího pozemku v katastru rybníka, který město Svitavy vlastní, a to ze strategických 
důvodů. Prodej pozemků byl projednáván až na říjnovém zasedání zastupitelstva, kterého se 
předseda ZO účastnil a na základě vyžádání zastupitele MVDr.Horáka všem zastupitelům znovu 
přednesl proč doporučujeme, aby město neprodávalo největší parcelu o výměře 2,2 ha v katastru 
rybníka. Po poměrně bohaté diskuzi zastupitelé téměř jednohlasně odhlasovali, že se prodej této 
parcely nebude realizovat. 
 

☼ Ve dnech 3.-4.října se po výlovu svitavského Lánského rybníka pokoušíme o odchyt 
dosp ělých i mlá ďat potápky rohá če, kteří nestačili z rybníka odletět. Mláďata ještě nebyla vzletná a 
voda s potravou nebyla 
k dispozici. Milan Janoušek a 
Josef Zelený odchytávají 1 
na bahně uvízlé mládě, ale 
další pokusy Jiřího Macha a 
Luboše Nováka zůstávají pro 
pohyblivost ostatních roháčů 
marné. Oslovili jsme 
Rybářství Litomyšl k tomu, 
aby rybník nechalo alespoň 
do třetiny rozlohy rybníka na 
několik týdnů napustit. Tato 
výzva byla s laskavým 
pochopením vyslyšena, a 
prakticky do deseti minut od 
telefonátu, se rybník znovu 
napouští. Díky příjezdu 
porybného, nacházíme 1 
uvězněné mládě v požeráku 
stavidla! To se nám daří také 
odchytnout a je dopraveno 
jako to předchozí na Dolní rybník.                                Foto ZS Zelené Vendolí z loňského roku (Lačnovský rybník) 
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☼ Záchranným pracím nemá tento den být konec. Dopoledne byl Jiří Mach požádán městskou 
policií k odchytu netopýra v café baru na svitavském náměstí. Za pomoci síťky byl netopýr vousatý  
odchycen a vypuštěn. 

 
☼ Letošní ročník Evropského festivalu ptactva  jsme tradičně „oslavili“ vycházkami k rybníkům. 
V sobotu 6.října jsme se sešli na hrázi Nového rybníka u Opatova. Díky stativovým dalekohledům 
Petra Moutelíka a Luboše Nováka, se pohledem na hladinové druhy i sedící orly mořské na okraji lesa 
mohli pokochat především členové oddílu Mladých ochránců přírody z Chocně, kteří vážili cestu do 
našeho „rajónu“. Pestrost ptačích druhů letos trochu zůstala za očekáváním, a to i přesto, že se pak 
dorazilo i na rybník Hvězda. Nicméně alespoň jsme mohli nabídnout řadu propagačních materiálů a 
nově (díky manželům Novákovým) i opečenou uzeninu. Sobotní akce se zúčastnilo celkem 22 
zájemců. Pozorováno bylo 40 ptačích druhů o 651 jedincích. Nejpočetnější druhy byly špaček obecný 
a kachna divoká. A mezi nejzajímavější druhy pak jistě patřili orel mořský, volavka bílá nebo hvízdák 
euroasijský. Organizátorem pozorování byl Milan Janoušek. 
 V neděli si „dostaveníčko“ dala u rybníků tradiční parta svitavských pozorovatelů ptáků. 
Nejprve jsme marně vyhlíželi u Lánského rybníka nějakého vzácnějšího opeřence. Spokojeni jsme 
mohli být snad jen s pěkným slunečným počasím, a tak následoval přesun k rybníku Dolní. Přestože 
zde v dopoledních hodinách pozoroval Luboš Novák orla mořského, ani zde jsme se ničeho zvláštního 
nedočkali. Trochu nás letos ti ptáci „vypekli“, ale vynahrazují nám to v daleko větším počtu dní, kdy se 
nic neslaví. 
 

☼ V polovině měsíce října se sešel Filip Jetmar, společně s ing. Vachem z Rybářství Litomyšl 
s.r.o. a pracovnicí odboru životního prostředí MěÚ Svitavy u opatovského Nového rybníka, kde se 
řešily podmínky rekonstrukce výpusti rybníka, dále náhradní výsadba dřevin za již dříve pokácené 
stromy a revitalizace malých nádrží pod hrází Nového rybníka se současnou žádostí o kácení zdejších 
dřevin (topolů). 
 

☼ Koncem října se přihlašujeme do výběrového řízení programu ČSOP a Lesů ČR s.p., 
nazvaného „Podpora hnízdních příležitostí v lesích“. Jedná se o údržbu a vyvěšování 30 budek-
sýkorníků v revíru Kukle, lesní oblasti Brand za svitavskými rybníky. Tuto práci zabezpečujeme již 7 
rok a za každou budku bychom inkasovali 20,-Kč. 
 

☼ Na podzimní sch ůzi Východo české pobo čky ČSO, která se konala 10.listopadu v muzeu 
v Pardubicích, poutavě prezentoval Filip Jetmar situaci s hnízděním orlovce říčního a orla mořského 
na Opatovsku. Ve svém druhém příspěvku pak zhodnotil letošní ornitologickou sezonu z pohledu 
zajímavých pozorování ptáků v oblasti rybníků Hvězda a Nový. Jakub Vrána pak představil 
nejzajímavější pozorování z emailové pidikonference východočeských ornitologů. Výběr druhů provedl 
ve spolupráci s Milanem Janouškem. V novém čísle sborníků pobočky Panurus  jsme se kromě řady 
ornitologických pozorování z oblasti Poličska, Svitavska i Ústeckoorlicka, mohli seznámit s 5 příspěvky 
od 3 autorů, pocházejících ze Svitav a Litomyšle. 
 

☼ Ve čtvrtek 22.listopadu se v Nadaci J.Plívy v rámci 92.Cestovatelského večeru, který pořádá 
J.Richtr, sešlo asi 15 zájemců o přednášku Milana Janouška „Za ptáky Svitavska“ . Zájem ze 
strany veřejnosti o ornitologii byl opět bohužel prakticky nulový, a tak během téměř dvouhodinového 
povídání o zajímavých druzích opeřenců naší oblasti, měli možnost pomocí doprovodných fotografií 
rekapitulovat přítomnost jak hnízdících, tak protahujících nebo zimujících druhů ptáků, v naprosté 
převaze svitavští tradiční pozorovatelé ptactva, kteří se zde sešli prakticky v plném počtu.  
 Další „Cestovatelský večer“ vedl Jakub Vrána , který vyprávěl o svých zážitcích ze svého 
letošního pobytu v Černé Ho ře. Tentokrát se sešlo (podle očekávání) asi 25 návštěvníků. 
 

☼ O průběhu tradiční „ptačí“ zimní exkurze do oblasti novomlýnských vodních nádrží, a tentokrát 
i na Pálavu, píšeme v rubrice Zážitky a postřehy z terénu. 
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Správní řízení úřadů.  
 
► Nově uvádíme pouze ta správní řízení, do kterých jsme se  přihlásili za ú častníky řízení. 
 
Ministerstvo životního prost ředí – odbor územní správy Hradec Králové  
 
► Odvolání firmy Biotech s.r.o. Hrobice proti rozhodnutí neudělit povolení firmě geologický průzkum pro další období 
v území PP Pod skálou na Hřebečském hřbetu MŽP odmítlo a potvrdilo tak rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje. 
 
► Rozhodl o odvolání Lesů ČR s.p., lesní správy Lanškroun i Svitavy proti rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického 
kraje o omezení činnosti při hospodaření v území PR Psí kuchyně. Svým verdiktem rozhodlo MŽP o zrušení rozhodnutí KrÚ Pk 
a vrátil věc k novému projednávání. 
 
Správa CHKO Moravský kras 
 
► Zahájil správní řízení ve věci udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů netopýrů pro 
revitalizaci domu Bratří Čapků 2-6 ve Svitavách, podle zákona č.114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny. 
 Výskyt netopýrů v tomto domě je nám několikaletým monitoringem znám a na ochraně netopýrů i v tomto domě jsme 
se již podíleli.  
 Začátkem března vydal správní orgán rozhodnutí, ve kterém plně respektoval naše podmínky pro revitalizaci domu. 
 
► Zahájil správní řízení ve věci udělení výjimky z ochranných podmínek pro zvláště chráněné druhy netopýra velkého, 
netopýra ušatého, netopýra severního, holuba doupňáka, krahujce obecného, motáka lužního, včelojeda lesního, kavku 
obecnou, křepelku polní a pěnici vlašskou, kteří mají být dotčeni stavbou 3 větrných elektráren v lokalitě Ostrého Kamene 
firmou S&M CZ s.r.o. Jevíčko. 
 Za organizaci nedoporučujeme vydat výjimku ze zákona o ochraně přírody a krajiny z důvodu ohrožení podmínek 
prostředí pro většinu posuzovaných ptačích druhů a pro všechny druhy netopýrů. 
 Koncem prosince vydal správní orgán rozhodnutí o tom, že prozatím neuděluje výjimku pro netopýří druhy. Stanovuje 
pak do termínu 30.11.2008 firmě S&M CZ s.r.o. Jevíčko předložit doplnění hodnocení vlivu stavby VE na kolonie netopýrů ve 
Svitavách, respektive prokázat, že tyto populace budou udrženy v příznivém stavu z hlediska ochrany přírody. Proto řízení o 
udělení výjimky pro silně a kriticky ohrožené druhy obratlovců, které by mohly být dotčeny stavbou VE, přerušil. 
 
Krajský ú řad Pardubického kraje – odbor životního prost ředí a zemědělství   
 
► Zahájil správní řízení k žádosti p.Zavadila (za firmu Biotech Hrobice s.r.o.) o opětovné prodloužení souhlasu 
k výzkumům, měřením a činnostem v přírodní památce „Pod Skálou“ na Hřebečském hřbetu.  
 K prodloužení souhlasu se i my opětovně vyjadřujeme negativně a žádáme, aby úřad splnil svoji deklaraci 
v předchozím rozhodnutí k tomu, že prodloužení žádosti k činnostem v roce 2007 nevydá kladné stanovisko. 
 Později skutečně KrÚ Pk neuděluje prodloužení souhlasu pro firmu Biotech, proti čemuž se firma odvolává 
k Ministerstvu životního prostředí. 
 
► Zahájil správní řízení s Lesy ČR s.p. , lesní správou v Lanškrouně a ve Svitavách o omezení a zákazu činnosti podle 
§66 zákona o ochraně přírody a krajiny v území přírodní rezervace Psí kuchyně. Jde o vymezení bezzásadových zón a 
přesných parametrů prováděných činností při lesním hospodaření. 
 Po odvolání Lesů ČR s.p.--LS Lanškroun podáváme správnímu orgánu doplňující vyjádření k odvolání Lesů ČR s.p. 
 
► Zahájil správní řízení s Lesy ČR s.p., lesní správou ve Svitavách o omezení a zákazu činnosti podle §66 zákona o 
ochraně přírody a krajiny v území přírodní rezervace Králova zahrada. Jde o to, že se hospodařící subjekt musí zdržet likvidace 
dřevní hmoty po vichřici a vjezdu jakékoli mechanizace do prostoru rezervace.  
 Krajský úřad ve smyslu návrhu také takto rozhodl. 
 
►  Zahájil správní řízení o udělení souhlasu k konáním Mistrovství světa v orientačním běhu jednotlivců v roce 2008 
v části přírodní rezervace Rohová na Hřebečském hřbetu. 
 Do správního řízení jsme se přihlásili. V červnu však bylo řízení zastaveno, neboť pořadatel se rozhodl přesunout 
organizaci závodu do Olomouckého kraje. 
 
► Zahájil správní řízení o udělení povolení k rušení a usmrcování zvláště chráněného živočicha – kormorána velkého na 
vodních plochách rybníků Nový a Hvězda u Opatova a rybníku Velký třebařovský u Třebařova. Konkrétně se jedná o odstřel 10 
ks jedinců za 1 rok do roku 2012. 
 Podáváme negativní stanovisko k odstřelu a způsobu plašení kormoránů velkých na všech třech rybnících. 
                Do konce roku 2007 právní orgán o věci nerozhodl. 
 
► Zahájil vodoprávní řízení ve věci vydání povolení Rybářství Litomyšl s.r.o. pro používání látek škodlivých vodám při 
hospodaření na rybníku Černý v k.ú. obce Opatov. 
 Podáváme vyjádření, ve kterém poukazujeme na nejednoznačnost žádosti RL a požadujeme žádost změnit v několika 
bodech. 
 V září vydal KrÚ povolení, ve kterém přijal některé naše argumenty a zakomponoval je do rozhodnutí. Některé 
námitky naopak nepřijal.  
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Městský ú řad Svitavy – odbor životního prost ředí  
 
► Nepovolil kácení 1 topolu na hrázi svitavského Dolního rybníka na žádost Města Svitavy. 
 

► Oznámil zahájení správního řízení ve věci umístění stavby, která by mohla narušit  krajinný ráz – rekultivace lomu na 
kámen mezi Svitavami a Kamennou Horkou. 
Lokalitu jsme navštívili a usoudili, že nedojde k výraznému negativnímu zásahu do zdejší bioty. Lom není velký, je poměrně 
zastíněný okolními porosty a stěny lomu jsou orientované k severu. Přestože podporujeme enklávní lokality, v tomto řízení jsme 
souhlasili s rekultivací a představili některé podmínky rekultivace (např. zalesnění). 

Rozhodl v již dříve zahájeném správním řízení o rekultivaci bývalého lomu na opuku u obce Kamenná Horka. 
Rekultivaci povolil a využil naši podmínku o zalesnění pozemků převážně listnatými dřevinami. 
 

► Zahájil správní řízení k žádosti Města Svitavy pokácet vzrostlou lípu srdčitou a javor klen v místech mezi náměstím a 
ulicí u pekáren ve Svitavách kvůli rekonstrukci Hotelu Slavia. 
Podle našeho názoru mohlo dojít k ponechání alespoň lípy, a tak jsme s návrhem na  kácení tohoto stromu nesouhlasili. 
 

 Zahájil správní řízení  ve věci možného snížení krajinného rázu při záměru výstavby základnové stanice Vodafone 
v Radiměři. 
Výstavbu s námi firma pečlivě probírala a informovala nás o všech aspektech a snahách, které se snažila ve prospěch možného 
ovlivnění krajinného rázu uplatnit. Nám se příliš umístění základny nelíbí, ale v tomto případě jsme nedošli k závěru, že by bylo 
možné umístění stanice v tomto místě zabránit. 
 

► Zahájil správní řízení ve věci umístění stavby, která by mohla snížit krajinný ráz – 4 ks větrných elektráren u obce 
Dětřichov na Svitavsku. 
Respektovat výstavbu v tomto místě můžeme jen za předpokladu, že dojde ke snížení výšky tubusu VE na max. 90 metrů a 
v budoucnu nebude v blízkosti obcí Koclířov, Dětřichov a Opatov realizovaná další výstavba VE. 
MěÚ povolil stavbu 2 VE a zamítl stavbu zbylých 2 VE. Proti tomuto rozhodnutí se odvolala společnost S&M CZ s.r.o., která 
žádala o povolení k výstavbě VE. Rozhodnutí MěÚ zrušil odvolací orgán (Krajský úřad Pk) a nařídil nové projednání. 
 
► Zahájil správní řízení ve věci umístění stavby, která by mohla snížit  krajinný ráz - 3 ks větrných elektráren u obce 
Ostrý Kámen na Svitavsku. 
Nesouhlasíme s výstavbou VE na tomto místě z důvodů výrazného narušení rázu krajiny. VE by byly vidět z velké části okolí. 
Odbor vydal kladné vyjádření ke stavbě 3 větrníků. Naše ZO se proti rozhodnutí odvolala ke KÚ Pardubického kraje. 
Rozhodnutí MěÚ zrušil odvolací orgán (Krajský úřad Pk) a nařídil nové projednání. 
 
► Podáváme vyjádření v rámci správního řízení k tvorbě nových manipulačních řádů pro rybníky Vidlák, Černý, Terčový, 
Sychrovec, Pařez a Nový (vše pro Rybářství Litomyšl), do kterého nás úřad zapomněl pozvat jako účastníka řízení. V červenci 
se pak scházíme se zástupcem společnosti RL a upřesňujeme znění našich požadavků, které se týkají například manipulace 
s vodní hladinou nebo ohlašovací povinnosti RL oznamovat vypouštění rybníků i orgánu ochrany přírody. 
 
► Zahájil správní řízení o kácení 2 dřevin (jasan a akát) na ulici Tovární ve Svitavách, z důvodu zásahu kořenů do zídky 
na pozemku. 
 Podle našeho názoru je stav zídky po celé její délce špatný především díky dlouhodobému působení klimatických 
podmínek a neudržování zídky. Stromy podle našeho názoru je nutné pokácet jenom v případě, že se majitelé zídky rozhodnou 
pro její komplexní opravu a odborným posudkem prokáží nezbytnost kácení stromů. V takovém případě jsme doporučili udělení 
náhradní výsadby v poměru 1:1 nebo 30-50 keřů v místě samém. 
 Později správní úřad povolil kácení stromů podle našich podmínek a udělil náhradní výsadbu. 
 

Městský ú řad Svitavy – odbor výstavby   
 
► Vydal kladné rozhodnutí k využití pozemků u rybníka Pařez v Opatovci pro zřízení kempu panem Milanem 
Johanidesem z České Třebové. Snad všem účastníkům správního řízení bylo jasné, že nejde o zvýšení turistických možností a 
vybavenosti obce a regionu, ale o vytvoření letního sídla pro Millitary Club (hraní na vojáky), jehož vlivnou osobou pan 
Johanides je. Přesto nikdo tomuto počinu nebyl schopen zabránit. 
 

► Oznámil zahájení stavebního řízení pro revitalizaci panelového domu na ulici Bratří Čapků 2-6 ve Svitavách.  
 Jde o dům se silným výskytem netopýra večerního a netopýra severního. Výjimku ze zákona již udělila Správa CHKO 
Moravský kras. Jelikož se jednalo o podmínky, které předkládala naše ZO, podáváme je ve stejném znění, které vyjádřila 
Správa CHKO Moravský kras. 
 
 Oznámil zahájení správního řízení k udělení povolení pro rekonstrukci a úpravy koryta řeky Svitavy v úseku od 
Dolního rybníka po most na Školní ulici.  
 S projektovou dokumentací a návrhy úprav jsme se seznámili. Zajímali jsme se zejména o nově zamýšlenou malou 
sedimentační nádrž v podhrází Dolního rybníka, která by měla sloužit k zachytávání sedimentů při vypouštění rybníka. Dalším 
úkolem je pak zkapacitnění koryta a mostků nebo ohrázování koryta. 
 

Městský ú řad Litomyšl – odbor výstavby a územního plánování   
 

► Úřad oznámil veřejnou vyhláškou zahájení územního a stavebního řízení pro výstavbu 3 větrných elektráren v k.ú. 
obce Ostrý Kámen. 
 V našem vyjádření nesouhlasíme s umístěním VE pro nedbalé a nesprávné posouzení vlivu VE na biotu (zejména 
ptactvo a netopýry). Nesouhlasíme rovněž z důvodu narušení krajinného rázu touto stavbou. 
 

Městský ú řad Litomyšl – odbor životního prost ředí  
 

► Oznámil zahájení správního řízení o udělení souhlasu k odchylnému postupu pro pana Mináře z Čisté, který žádá 
úřad o povolení k odchovu a držení husice rezavé (1 pár) a poláka chocholačky (1 pár).  
 Z důvodů toho, že v případě poláka jde o druh žijící volně v přírodě, nesouhlasíme s udělením povolení pro jeho 
držení a chov panem Minářem. 
 Úřad rozhodl tak, že souhlas panu Minářovi vydal. 
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Zážitky a post řehy z terénu.   
 
 
Za novými pta čími druhy na zimní jižní Moravu.  

 
 Stalo se již tradicí, že v posledních dnech roku vyrážíme na jižní Moravu, konkrétně na 
novomlýnské nádrže pod Pálavou. Bylo tomu tak i letos, kdy jsme se dohodli na neděli 30.prosince. 
Na svitavském vlakovém nádraží se nás ráno před půl sedmou sešlo 5 - Luboš Novák, Milan 
Janoušek, Jakub Vrána, Adam Kašpar a já. 
 Už ve vlaku si sdělujeme naše nejnovější ornitologická pozorování, díky Lubošovi z různých 
míst republiky. Hlavně však diskutujeme o tom, jestli budeme mít štěstí, a v Soutěsce na Pálavských 
vrších zastihneme zedníčka skalního. Ten je tu od začátku prosince zaznamenáván vcelku pravidelně, 
a stává „hitem“, za kterým se sjíždí zejména amatérští pozorovatelé z přilehlých krajů. Díky němu 
jsme naplánovali i naši trasu pochodu netradičně od Dolních Dunajovic, přes Pernou do Soutěsky 
NPR Děvín, a pak přes Horní a Dolní Věstonice na hráz Věstonické nádrže, kde toužíme spatřit vodní 
ptactvo na nezamrzlých hladinách Věstonické a Novomlýnské nádrže. Nevím proč, ale asi záměrně 
jsem ve vlaku strhnul také diskuzi o tom, kdo z nás kolik nových ptačích druhů mohl v letošním roce 
připsat do svého přehledu. Jako bych sám tušil, že i pro mě osobně jsou přichystaná 3 překvapení. 
 V Brně přesedáme na autobus, který nás dovezl na okraj Dolních Dunajovic, přesněji na 
hlavní silnici z Brna do Mikulova, nedaleko obce Perná. Avšak už v blízkosti Pohořelic napínáme své 
krční svalstvo při pohledech z autobusu na pole, kde víme, že se pasou a odpočívají hejna hus. 
S napětím sledujeme, jestli čirou náhodou neuvidíme ohlášenou bernešku rudokrkou. No samozřejmě 
marný pokus, ale alespoň víme, kam jet příště. V tu chvíli se objevuje tradiční naše sázkařské hlášení 
odhadovaného počtu ptačích druhů, které dnes máme zaznamenat. Dokonce v blízkosti Mušovské 
nádrže, kterou přejíždíme na jejím začátku, se už v autobuse začínají počítat druhy. Aktivistou byl 
Jakub, který (jak se ukázalo, že téměř vizionářsky) byl ve svém odhadu nejvelkorysejší. 
 Po výstupu z autobusu nabíráme odvahu stoupat do Soutěsky přes Pernou. Zde nám její 
přechod zpestřuje zřejmě známá místní alkoholicko-psychiatrická osoba, která nás zve do svého 

zruinovaného domku na grog s proklamací, 
že jde o hospodu, kde se neplatí. 
S odůvodněním, že spěcháme, nabídku 
taktně odmítáme, a to i ve chvíli, kdy se náš 
hostitel rozhodne na silnici předvést pár 
kliků, aby nám ukázal, že nabídku myslí 
vážně. Nakonec zjišťujeme, že nemáme 
dobrý směr cesty na Klentnici, ale malé 
zaváhání se nakonec vyplatilo, protože díky 
němu jsme na okraji Perné mohli spatřit 3 
druhy strakapoudů najednou (velkého, 
prostředního a jižního). Pěkný úvod na 
začátek výpravy, který nám dodává sílu při 
šlapání do mírného kopečka. Optimizmus 
mám však bere nízká oblačnost, která se 
usadila nad Pálavou, a namrzající vlhkost i 
špatná viditelnost nám dělají mírné vrásky 
na čele. 
 

Tak takhle se dívají svitaváci na zedníčka skalního. (foto: J.Mach) 
 Do Soutěsky po červené turistické značce dorážíme poměrně brzy. Navíc nás tu vítají 
odcházející kolegové, kteří nám potvrzují přítomnost zedníčka na vápencové stěně. Raduje se 
zejména trojice Adam, Milan a já, protože Jakub a Luboš ho už měli možnost před třemi týdny na 
tomto místě pozorovat. Ale jistě i oni jsou rádi, že tu zedníček je, a to i přesto, že si ho mohli minule 
prohlédnou v lepší vzdálenosti i při lepších povětrnostních podmínkách. Skoro hodinu dokážeme čekat 
na to, až se tenhle neposeda nakonec přiblíží našim pohledům. Nemůžeme se od skály odtrnout, ale 
mrazivé počasí nás vyhání k sestupu k nádržím, při kterém Jakub několikrát uklouzne a já konstatuji, 
že už mám dnes „splněno“, a i kdybych už žádný další zajímavý druh neviděl, tak se nic neděje. Ale 
nemělo být překvapení ještě dost. To se potvrdilo téměř hned při příchodu na hráz Věstonické nádrže,  
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která předěluje nádrž „dolní“, tedy Novomlýnskou. Okamžitě hlásím přítomnost samice hoholky lední. 
To už oceňujeme to, že se Luboš vláčí se stativáčem, protože v zápětí kluci vidí turpana hnědého, 
morčáky bílé a velké (to jsme navíc před chvílí viděli i morčáky prostřední). Začínáme se kochat, 
protože spatříme i hejno hvízdáků euroasijských, poměrně dost hoholů severních, ostralky štíhlé, 
racky bělohlavé, kormorány velké nebo aktivně lovící poláky velké. Prostor nad nezamrzlou nevelkou 
hladinou pak obohacuje svým přeletem i orel mořský nebo poletující rackové bouřní. Nejvíce nových 
druhů zaznamenává samozřejmě Adam, tedy nejmladší člen naší výpravy. Já se dnes raduji ze 3 již 
dlouho očekávaných druhů (k zedníčkovi přibývá hoholka a turpan hnědý). Svoji pozornost si nakonec 
vyžaduje ledňáček, který se snaží lovit na dělící hrázi. Sedá si přitom tak bezostyšně, že se nám 

podaří se k němu s fotoaparátem 
přiblížit až na 5 metrů. Krásná 
tečka za našim dnešním 
podařeným výletem, který nás 
nemohl zklamat. Stavujeme se 
ještě na chvíli ve strachotínské 
hospůdce, kde po součtu druhů 
rychle konstatujeme Jakubovo 
toužebné vítězství v naší tipovací 
soutěži (59 zaznamenaných 
ptačích druhů). Potom už za 
stmívání míříme na vlak do Popic, 
dopíjíme Lubošovo dnešní 
„zahřívadlo“ a konstatujeme velmi 
zdařilou akci.  
 
 
 
 
 

Tak tenhle krasavec nás také dokázal rozvášnit.  (foto: J.Mach) 
 

Takže jižní Moravo a Mikulovsko díky a zase někdy………. 
        Jiří Mach 
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Na cestách.                                                                  
 

 
Na zahrani ční exkurzi s Českou spole čností ornitologickou. 
 
 V letošním roce uspořádala ČSO svoji jarní ornitologickou exkurzi do zahraničí.  Na základě 
ankety na webových stránkách společnosti bylo rozhodnuto vyrazit v termínu 27.-29.dubna 2007 do 
zajímavých ornitologických míst jižního Slovenska a severovýchodního Rakouska. 
 Zájem o exkurzi ze stran spíše amatérských milovníků ptáků z řad členů ČSO byl velký, a tak 
byly z Prahy vypraveny 2 autobusy. Bez velkého váhání se exkurze kromě mě zúčastnil i Jakub 
Vrána. Společně s Honzou Bartoníčkem jsme byli 
malou skupinkou, která „reprezentovala“ 
východočeské ptakomilce. 
 V pátek 27. jsme docestovali do 
slovenského Gabčíkova, kde jsme podvakrát 
nocovali v zařízení Slovenské technické univerzity. 
Obě noci nám zde zpříjemňoval nepřeslechnutelný 
„tlukot“ slavíka obecného, slovenské pivo a pizza. 
Ráno v sobotu hned v areálu zaměřujeme zraky na 
procházejícího se chocholouše a u oken budovy 
registrujeme četná hnízda jiřiček. Malá vesnička je 
místem na mapě Slovenska, které proslulo 
nechvalně známým megalomanským a i 
mezinárodně kontroverzním vodním dílem. Na jeho 
část (hráz a průplavné komory) jsme se také jeden  
                                                                                                             Rodinka hus velkých na jezeře Lange Lacke (foto  J.Mach) 
den „mrkli“. Regulaci Dunaje samozřejmě pocítila celá řada společenstev tohoto vodního prostředí, 
což nám dosvědčovali nejenom místní rybáři, ale i ornitologové, kteří nás např. v oblasti obce Moča 
doprovázeli. Zde jsme sledovali na Močanských ostrovech největší hnízdní kolonii kormoránů velkých 
na Slovensku (asi 50 párů). Hnízdí tu celkem pravidelně i volavky popelavé a volavky stříbřité (2-3 
páry). Jednu volavku stříbřitou jsme v dálce i viděli. Na ostrovech existuje například i poměrně početná 
kolonie hnízdících havranů polních.                                                                                              

Sobotní den jsme celý trávili u Neziderského jezera. Prohlídku této oblasti jsme zahájili přímo 
na jeho východním břehu. Od tohoto bodu jsme po silnici procházeli kolem mělkých lagun a částí 
jezera, zarostlých převážně rákosem. Obdivovat jsem tu mohli zejména volavky červené (je jich tu 
však málo), volavky bílé, hlas bukače velkého, vyvedená mláďata hus velkých, zrzohlávky rudozobé, 
rákosníky proužkované (prý i tamaryškové), cvrčilky slavíkové nebo rákosníky velké. Zřejmě největší 
radost nám všem však dělají kolpíci bílí (6-8 ex.), pisily čáponohé (min. 5 ex.) a sýkořice vousaté (4-8 
ex.). V pobřeží jsme si také všimli desítek malých rosniček, které odpočívaly v poměrně parném a 
slunečném dni na stéblech rákosu.  
 Procházeli jsme i kolem četným vinic a luk, kde roste řada druhů  teplomilné vegetace (šalvěj, 
vítod, snědek, hvozdík a spol.) či rostlin, které se spokojují s nedostatkem živin na prosolených 
půdách. Dokonce jsme „natrefili“ i na orchideje vstavač vojenský, vstavač mužský a tořič 
pavoukonosný. Přitom nám zpíval strnad luční, konopky obecné nebo jsme registrovali kukání 
kukačky. 
 Pomalu jsme už v žáru poledního slunce došli ke známému jezeru Zick Lacke u města Illmitz. 
Z pozorovatelny i malé okružní silničky jsme tu za nízkého stavu vodní hladiny sledovali například 
desítky racků bělohlavých, rodinky hus velkých, jistě zde hnízdící kulíky říční, 5 tenkozobců opačných, 
čejky chocholaté nebo husice liščí. Jednu chvíli přelétla i jedna koliha velká, a potom část 
pozorovatelů „nabudill“ přelet  i pozdější usednutí kolihy, o které se mnozí domnívali, že by mohlo jít o 
kolihu malou. Největší radost (asi nejen já osobně) jsem však na této lokalitě měl z pozorování kulíků 
mořských, kteří se přibližovali poměrně blízko k nám, ale díky nedostatku vody v jezeře nikdo 
nepohrdnul nabídkou stativového dalekohledu. Kulíky mořské jsem tu viděl i v roce 1999, ale tentokrát 
bylo sledování kvalitnější. Nemohli jsme si také nevšimnout zpěvu konipase lučního, který v blízkosti 
pozorovatelny jistě hnízdil, protože se fotografům pěkně předváděl na vrcholku keřů. 
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 U Illmitz potom navštěvujeme známé informační 
centrum k národnímu parku Neusiedler See-Seevinkel. 
Nakupujeme zde nejenom mapy, informační materiály, ale i 
malé drobnosti do svých domovů a svým blízkým. Odpoledne 
pak zajíždíme k dalšímu známému jezeru Lange Lacke, kde 
už jsem také v letech 1997 a 1999 byl. Tentokrát jsem ale 
mohl obdivovat nejenom racky malé, břehouše černoocasé, 
jespáky šedé, rybáky obecné, vodouše bahenní, husice liščí, 
jespáky bojovné nebo řadu dalších bahňáků, ale nejvíce mě 
fascinoval počet tenkozobců opačných (asi 210), kteří 
neúnavně prohledávali vodní sloupec slaného jezera. Na 
solidní  „dostřel“ mého fotoaparátu jsem se přiblížil v případě 
zpívajícího strnada lučního a v okamžiku, kdy jsem objevil 
hnízdo s kalousem ušatým. 
 
 

   Konipas  luční                    (foto V.Sedláček)  
 
V každém případě byla návštěva tohoto zajímavého a pro středoevropana atraktivního 

prostředí vodních, lučních i stepních druhů zvířat a rostlin zajímavá. Škoda jen, že jsme nemohli využít 
služeb místního ornitologa, který nás měl podle původní verze v národním parku provázet. 
 V neděli jsme už tuto možnost od slovenských kolegů měli, a můžeme všichni potvrdit, že to je 
skutečně velké „plus“. Markantní to bylo nejenom v místech jediného známého hnízdění mandelíka 
hajního na Slovensku u obce Martovce na Hurbanovsku. Dověděli jsme se zde tolik zajímavých, 
praktických, ekologických i ochranářských informací, o které bychom přišli, kdybychom lokalitu jenom 
sami procházeli. Výhoda toho, že nás bylo na exkurzi přibližně 90 se ukázala v okamžiku, kdy jsme se 
zde nakonec rozdělili, a tak jedna ze skupin měla možnost 1 mandelíka i vidět, zatímco ostatní se 
museli spokojit jen s poutavým výkladem a ukázkou hnízdního prostředí tohoto krasavce. 
 Nakonec exkurze jsme se dostali přes Nové Zámky k obci Tvrdošovce, kde v blízkosti místní 
skládky komunálního odpadu a železniční tratě hnízdí kolonie havranů polních (asi 50 párů), ve které 
ale vyvádí mláďata pravidelně asi od poloviny 90.let minulého století poštolky rudonohé. My jsme 
viděli 4 samce a 4 samice, které se tu o sebe ucházeli a zároveň obhajovali svá teritoria, což byl velmi 
pěkný zážitek, který já osobně jsem z pozorování poštolek v Maďarsku v roce 2001 rozhodně neměl.  
Nedaleko odtud v aleji akátů prý také hnízdí 1-2 páry ťuhýka menšího. Nakouknutí do Podunajské 
nížiny určitě splnilo u mnohých z nás očekávání. 

                                       
                                                                                                                                                  

 Závěrem nutno konstatovat, že organizace zájezdů byla na 
úrovni a exkurze proběhla bez větších zádrhelů. Mě osobně exkurze 
po letech zahraničního „půstu“ docela potěšila (píši docela možná 
proto, že jsem si „nepřipsal“ žádný nový druh a pohyboval jsem se 
v území, kde už jsem 3x krátce pobýval). Přestože návštěva 
slovenských lokalit byla vcelku přínosem, asi bych v případě volby 
preferoval zájezd orientovaný jenom na národní park u Neziderského 
jezera, protože tu nejsou jenom známá slaná a mělká jezera u 
Apetlonu a Illmitz, ale také stepní fauna u Tadtenu a Andau (např. 
drop nebo moták lužní) nebo blízký maďarský národní park Fertö-
Hanság s podobnou květenou i zvířenou. Měla-li se však exkurze 
finančně přiblížit možnostem českých amatérských ornitologů, muselo 
se počítat s ubytováním a stravou právě na Slovensku. I tak byla ale 
určitě většina účastníků první zahraniční exkurze ČSO spokojena. 

        
Jiří Mach 

 
Samice poštolky rudonohé (foto P.Tichý). 
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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. 
 
Obojživelníci (Amphibia)  : 
 
Čolek obecný (Triturus vulgaris) : 
 
29.03.07 – Hradec nad Svitavou (6364), u rybníčku v dolní  
                  části obce, 1F   Jiří Mach 
02.04.07 – Svitavy (6264), jezírko v parku J.Palacha,  
                  min. 1M   Jiří Mach 
03.04.07 – Hradec nad Svitavou (6364), u rybníčku v dolní  
                  části obce, 1 ex. 
                  M.Janoušek, Jiří Mach a J.Vrána 
12.04.07 – Hradec nad Svitavou (6364), u rybníčku v dolní  
                  části obce, 3 ex.   Jiří Mach  
14.04.07 – Svitavy (6264), jezírko v parku J.Palacha,  
                  min. 4MM+1F   Jiří Mach 
20.03.-13.05.07 – Hradec nad Svitavou (6364), transfer  
                  obojživelníků, rybníčky v dolní části obce,  
                  79 ex.   Jiří Mach, J.Vrána a spol. 
 
Čolek velký (Triturus cristatus) : 
 
11.04.07 – Hradec nad Svitavou (6364), u rybníčku  
                  v dolním konci obce, 1 ex.   B.Chmelinová 
12.04.07 – Hradec nad Svitavou (6364), u rybníčku  
                  v dolním konci obce, uhynulý 1 ex.   J.Mach 
11.04.-13.05.07 – Hradec nad Svitavou (6364), transfer  
                  obojživelníků, rybníčky v dolní části obce,  
                  10  ex.   J.Mach, J.Vrána a spol. 
31.07.07 – Borová u Poličky (6262), Svatá Kateřina,  
                  nádrž u silnice I/34, chycena 1 larva před  
                  metamorfózou   Jiří Mach 

 
Čolek horský (Triturus alpestris) : 
 
29.07.07 – Borová u Poličky (6262), Svatá Kateřina, min.  
                  10 ad. ex. a několik larev v tůňce chalupy  
                  p.Opletalové   Jiří Mach 
01.08.07 – Borová u Poličky (6262), koupaliště v obci za  
                  kempem, odloveno několik ad. ex., 
                  odhadem je zde celkem 50-70 ad. ex. a 100- 
                  120 larev   Jiří Mach 
03.08.07 – Borová u Poličky (6262), Svatá Kateřina, tůňka  
                  u č.o. 77, uloven 1 ex.   Jiří Mach 
14.08.07 – Svitavy (6264), jezírko v lese u pramene řeky  
                  Svitavy, odchycena 1F   Jiří Mach 
 
Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra) : 
 
13.05.07 – Rozhraní-Bradlné (6365-6465), Bradlnenský  
                  potok ve směru Študlov,  
                  uhynulí 2 ex.   Jiří Mach 
02.06.07 – Rozhraní-Bradlné (6365-6465), Bradlnenský  
                  potok ve směru Študlov,  
                  uhynulí 4 ex.   Jiří Mach 
 
Ropucha zelená (Bufo viridis) : 
 
13.05.07 – Trpín (6464), rybníček v obci, hlas 1 ex.    
                  Jiří Mach 

 
 
Ropucha obecná (Bufo bufo) : 
 
02.04.07 – Svitavy (6264), jezírko v parku J.Palacha, min.  
                  12 ex.   Jiří Mach 
03.04.07 – Hradec nad Svitavou (6364), u rybníčku v dolní  
                  části obce,  
                  7 ex.   M.Janoušek, Jiří Mach a J.Vrána 
11.04.07 – Hradec nad Svitavou (6364), u rybníčku v dolní  
                  části obce,  
                  382 ex. transferovaných žab ze zábran přes  
                  silnici do rybníčka   B.Chmelinová a J.Zelený 
12.04.07 – Svitavy (6264), Horní rybník, min. 10 ex.  
                  v rybníku i mokřině v s. části rybníka   Jiří Mach 
12.04.07 – Hradec nad Svitavou (6364), u rybníčku v dolní  
                  části obce,  
                  530 ex. transferovaných žab ze zábran a okolí  
                  přes silnici do rybníčka   Jiří Mach 
14.04.07 – Svitavy (6264), jezírko v parku J.Palacha, min.  
                  3 ex. a nález snůšky vajíček   Jiří Mach 
15.04.07 – Modřec (6363), na silnici u Modřeckého  
                  rybníka, několik uhynulých ex.   Jiří Mach 
15.04.07 – Jedlová (6364), na silnici u nádrže Kamenáč a  
                  u r. Polní, několik uhynulých ex.   Jiří Mach 
15.04.07 – Stašov (6364), na silnici ve směru na Jedlovou,  
                   několik uhynulých ex.   Jiří Mach 
19.04.07 – Svitavy (6264), Lánský rybník, hlasy ex.    
                  Jiří Mach 
21.04.07 – Svitavy (6264), Horní rybník, hlasy ex.    
                  Jiří Mach 
20.03.-18.05.07 – Hradec nad Svitavou (6364), transfer  
                   obojživelníků, rybníčky v dolní části obce,  
                   2362  živých ex.    
                   Jiří Mach, J.Vrána, B.Chmelinová a spol. 
13.06.07 – Budislav (6262-6261), Nový a Prostřední  
                  rybník, desítky ex.   Jiří Mach 
11.07.07 – Svitavy (6264), park J.Palacha, 1 ex. ve vodní  
                  nádržce paty buku červeného,  
                  1 ex.   Jiří Mach 
03.08.07 – Borová u Poličky (6262), u silnice I/34 před  
                  restaurací „U Dostálů“, 1 juv. ex.   Jiří Mach 
 
Kuňka obecná (Bombina bombina): 
 
18.04.-18.05.07 – Hradec nad Svitavou (6364), transfer  
                       obojživelníků, rybníčky v dolní části obce,  
                       17 ex.   J.Vrána, B.Chmelinová a spol. 
 
Rosni čka zelená (Hyla arborea): 
 
13.04.07 – Opatov (6164), Nového rybníka, pod hrází,  
                  hlasy ex.   Filip Jetmar  
29.09.07 – Semanín (6164), PR Psí kuchyně,  
                  hlas 1 ex.   Filip Jetmar 
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Blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus) : 
 
10.-13.05.07 – Hradec nad Svitavou (6364), transfer  
                        obojživelníků,  rybníčky v dolní části obce,  
                        3 ex.   J.Vrána, B.Chmelinová a spol. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skokan ostronosý (Rana arvalis) : 
 
09.04.07 – Opatov (6164), Nový rybník (jih) hlasy ex.  
                  Filip Jetmar 
11.04.07 – Svitavy (6264), Dolní rybník, hlas min 1 ex.  
                  v litorálu pravého břehu rybníka   Jiří Mach 
 
Skokan krátkonohý (Rana lessonae): 
 
20.05.07 – Svitavy (6264), Moravský Lačnov, zatopený  
                  pískovcový lom v lese, desítky ex. (odchyceni)    
                  Jiří Mach 
23.07.07 – Svitavy (6264), Moravský Lačnov, zatopený  
                   pískovcový lom v lese, desítky ex. (odchyceni)    
                  Jiří Mach 
26.07.07 – Svitavy (6264), Moravský Lačnov, pod poldrem  
                  u 2.větrolamu, cca 10 ex., 1 odchycený    
                 Jiří Mach 
 

Skokan zelený (Rana esculenta): 
 
27.05.07 – Svitavy (6264), mokřina sz. u Horního rybníka,  
                  odchyceni 2 ex.   Jiří Mach 
13.06.07 – Budislav (6262-6261), Nový rybník a přítokové  
                  slepé rameno, desítky ex.   Jiří Mach 
 
 

Plazi (Reptilia) :  
 
Ješt ěrka živorodá (Zootoca vivipara) : 
 
13.06.07 – Budislav (6262), lesní okraj u táborů, 1 ex.    
                 Jiří Mach 
 
Ješt ěrka obecná (Lacerta agilis) : 
 
01.07.07 – Svojanov (6364), mostek přes řeky Křetínku  
                  směr Hlásnice, 1M   Jiří Mach 

Slepýš k řehký (Anguis fragilis) : 
 
13.05.07 – Študlov (6365-6465), při cestě u  
                  Bradlnenského potoka směr Rozhraní,  
                  1 uhynulý ex.   Jiří Mach 
02.06.07 – Bohuňov (6464), u obce, uhynulý 1 ex.    
                  Jiří Mach 
13.06.07 – Budislav (6262), lesní okraj u táborů,  
                  1 uhynulý ex.   Jiří Mach 
25.06.07 – Hamry (6364), uhynulý ex. na silnici do  
                  Svojanova   Jiří Mach 
14.07.07 – Stašov (6364), 1 uhynulý ex. na silnice  
                  z horního Stašova do Rohozné   Jiří Mach 
30.07.07 – Borová u Poličky (6262), Svatá Kateřina,  
                  1 uhynulý ex.   Jiří Mach 
16.09.07 – Svitavy (6264), v lese u pramenů řeky Svitavy,  
                  na trase naučné stezky,  
                  1 uhynulý ex.   Jiří Mach 
Užovka obojková (Natrix natrix) : 
 
17.04.07 – Svitavy (6264), Horní rybník, 1 ex.   Jiří Mach 
26.04.07 – Svitavy (6264), Horní rybník, 1 dosp. ex. a 2  
                  juv. ex.   Jiří Mach 
19.05.07 – Svitavy (6264), Dolní rybník, 1 ex.   Jiří Mach 
21.05.07 – Svitavy (6264), Horní rybník, 3 ex.   Jiří Mach 
13.06.07 – Budislav (6262-6261), u Prostředního rybníka,  
                  1 uhynulý ex.   Jiří Mach 
14.07.07 – Stašov (6364), Stašovský rybník, 1 ex.    
                  Jiří Mach 
14.07.07 – Jedlová (6363), nádrž Na drenážích u Lesního  
                  rybníka, 1 ex.   Jiří Mach 
 
 
Ptáci (Aves)  : 
 
Potáplice malá (Gavia stellata) : 
 
07.03.07, rybník Hvězda, Opatov (6165), 1 ex.,  P.Moutelík 
08.03.07, rybník Hvězda, Opatov (6165), 1 ex.,    
                L.Novák a P.Moutelík 
 
Potáplice severní (Gavia arctica) : 
 
03.-05.03.07, rybník Hvězda, Opatov (6165), 6.ex.,    
                      M. Janoušek, P.Moutelík a L.Novák 
07.03.07, rybník Hvězda, Opatov (6165), 3.ex.,  P.Moutelík 
17.05.07, Nový rybník, Opatov (6164), 1 ex. ve s.š.,    
                M.Beran 
 
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) : 
 
11.04.07, rybník Hvězda, Opatov (6165), 7 ex.,   M.Beran 
27.10.07, Horní rybník, Svitavy (6264), 1 ad.,    
                J.Mach, L.Novák a Jakub Vrána 
 
Kvakoš no ční (Nycticorax nycticorax) : 
 
23.09.07, Horní rybník, Svitavy (6264), 1  juv. ,   L.Novák 
 
Bukač velký (Botauris stellaris) : 
 
21.07.07, rybník Hvězda, Opatov (6165), 1 ex. ,    
                P.Moutelík 
08.08.07, Nový rybník,  Opatov (6164), 2ex.,    
                P.Moutelík a L.Novák 
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Volavka popelavá  (Ardea cinerea) : 
 
duben a 07.07.07, Pěčíkov (6266), hnízdní kolonie,  
                              odhadem 15-20 obsazených hnízd    
                             M.Janoušek, J.Mach, P.Moutelík a  
                             L.Novák 
květen-červenec 2007, rybník Hvězda, Opatov (6165),  
                                     2 obsazená hnízda s mláďaty  
                                     (celkem až 7 juv.),    
                                    M.Beran a F.Jetmar 
 
Volavka bílá (Egretta alba) : 
 
15.04.07, Nový rybník, Opatov (6164), 20 ex.,     
                M.Beran a  P.Moutelík 
 
Volavka st říbřitá (Egretta garzetta) : 
 
23.05.07, rybník Hvězda, Opatov, (6165) 1 ex.,    
               P.Moutelík 
14.05.07, rybník Hvězda a Nový rybník,  
               Opatov (6164/6165), 3 ex.,    M.Beran 
 
 
Kolpík bílý (Platalea leucorodia): 
 
04.05.07, rybník Hvězda, Opatov (6165), 1 ex.,     
                P.Moutelík 
05.05.07, rybník Hvězda, Opatov (6165), 1 ex.,     
               M.Janoušek, P.Moutelík, L.Novák a  J.Vrána 
 
Berneška velká (Branta canadensis) : 
 
25.05.07, Dolní rybník, Svitavy (6264),  1 ex.,    
               J.Mach, L.Novák, J.Pěnička, J.Vrána a P.Zobač 
 
Husice nilská (Alopochen aegyptiacus) : 
 
25.04.07, rybník Hvězda, Opatov (6165), 2 ex.,    
                M.Janoušek a  P.Moutelík 
18.05.07, rybník Hvězda, Opatov (6165), 2 ex.,    
                M.Janoušek a  P.Moutelík 
16.-26.10.07, rybník Vidlák,  Opatov (6165), 3 ad. (1albín.),    
               P.Moutelík, L.Novák a M.Janoušek  
22.10.07, Dolní rybník, Svitavy (6264), přelet 3 ex. 
                (1 albín),   L.Novák 
25.11.07, Dolní rybník, Svitavy (6264), 3 ad.,    
               J.Mach, L.Novák, J.Pěnička a J.Vrána 
 
Husice liš čí (Tadorna tadorna) : 
 
25.11.07, rybník Hvězda, Opatov (6165), 2 ex. ,    
                M.Janoušek, P.Moutelík a L.Novák 
 
Kachni čka mandarínská (Aix galericulata) : 
 
26.10.07, rybník Hvězda,  Opatov (6164-6165), 4M,    
                L.Novák 
 
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) : 
 
09.03.07, rybník Hvězda, Opatov (6165), 120 ex.,     
                P.Moutelík  
09.03.07, Dolní rybník, Svitavy (6264), 36MM+14FF,    
                J.Mach, L.Novák a J.Vrána 
 
Hohol severní (Bucephala clangula) : 
 
04.03.07, rybník Hvězda, Opatov (6165), 23 ex.,    
                P.Moutelík 
 
 

Lžičák pestrý (Anas clypeata) : 
 
26.10.07, rybník Hvězda, Opatov (6165), 27 ex.,   L.Novák 
 
Polák kaholka  (Aythya marila) : 
 
06.03.07, rybník Hvězda, Opatov (6165), 4MM,    
               P.Moutelík 
20.04.07, rybník Hvězda, Opatov (6165), 1F,   P.Moutelík 
20.-27.10.07, Dolní rybník, Svitavy (6264), 2 juv.,   J.Mach,  
                      L.Novák, J.Vrána a P.Zobač 
17.11.07, rybník  Vidlák, Opatov (6164), 1juv.,    
                L.Novák a J.Vrána 
 
Polák malý  (Aythya nyroca) : 
 
10.10.07, Dolní rybník, Svitavy (6264), 1F,    
               J.Mach a L.Novák 
13.10.07, Dolní rybník, Svitavy (6264), 1M,    
               J.Mach a J.Vrána 
 
Turpan černý (Melanitta nigra) : 
 
16.11.07, Dolní rybník, Svitavy (6264), 1F nebo juv.,    
                J.Mach, L.Novák, J.Vrána a P.Zobač 
 
Turpan hn ědý (Mellanita fusca) : 
 
06.11.07, rybník Hvězda, Opatov (6165), 5ex.,    
               P.Moutelík, L.Novák a M.Polák 
 
Morčák bílý (Mergus albellus) : 
 
17.11.07, rybník Hvězda, Opatov (6165), 1F,    P.Moutelík 
 
Luňák červený (Milvus milvus) : 
 
06.04.07, Horní rybník, Svitavy (6264), 1 ex.,   J.Vrána 
 
Luňák hn ědý (Milvus migrans) : 
 
15.01.07, Nový rybník, Opatov (6164), 1ex., (po vichřici)   
                P.Moutelík 
 
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) : 
 
14.03.07, Rudoltice, 1M,  P.Moutelík 
26.09.07, Nový rybník, Opatov (6164), 1M,    P.Moutelík 
11.10.07, okolí poldru v Moravském Lačnově, Svitavy  
                (6264), 1F,   L.Novák 
23.12.07, Dolní rybník, Svitavy (6264), 1 ex.,   L.Novák 
 
Raroh velký (Falco cherrug) : 
 
21.02.07, pole u Lánského rybníka, Svitavy (6264), 1 ex.,    
                J.Vrána 
 
Jeřáb popelavý (Grus grus) : 
 
06.03.07, pole za Novým rybníkem (6164), 9 ex.,    
                M.Beran 
18.05.07, Nový rybník, Opatov (6164), 3 ex., přílet a na  
                louce  M.Janoušek a P.Moutelík 
  
Kulík píse čný (Charadrius hiaticula) : 
 
07.09.07, Nový rybník, Opatov (6164), 1juv.,    
               M.Beran, M.Janoušek, P.Moutelík a L.Novák 
11.09.07, Nový rybník, Opatov (6164), 1juv.,    
                M.Beran a P.Moutelík 
27.10.07, Lánský rybník, Svitavy (6264), 1 ex.,    
                M.Janoušek 
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Vodouš bahenní (Tringa glareola) : 
 
14.07.07, odkalovací nádrž Masokombinátu, Sádek u  
                Poličky (6263), 12 ex.,   J.Mach 
07.08.07, Nový rybník,  Opatov (6164), 10 ex.,   M.Beran 
 
Vodouš šedý (Tringa nebularia) : 
 
06.07.07, poldr, Žichlínek,  8 ex.,   P.Moutelík 
 
Lyskonoh úzkozobý (Phalaropus lobatus ) : 
 
09.08.07, Nový rybník,  Opatov (6164), 1juv.(1.zima),    
               M. Janoušek, P. Moutelík, L.Novák a J.Vrána 
 
Racek malý (Larus minutus) : 
 
22.04.07, rybník Hvězda, Opatov (6165), cca 150 ex.,    
                M.Beran 
23.04.07, rybník Hvězda, Opatov (6165), 60 ex.,            
                P.Moutelík 
 
Racek žlutonohý (Larus fuscus) : 
 
19.03.07, rybník Hvězda, Opatov (6165), 3ad.,   P.Moutelík 
04.04.07, nad Dolním i Horním rybníkem, Svitavy (6264), 
                4 ex.,   J.Mach 
08.04.07, rybník Hvězda, Opatov (6165), 1 ad.,  P.Moutelík 
 
Racek černohlavý (Larus melanocephalus) : 
 
20.04.07,  rybník Hvězda, Opatov (6165), 1 ad., P.Moutelík 
 
Rybák b ělok řídlý (Chlidonias leucopterus) : 
 
15.05.07, rybník Hvězda, Opatov (6165), 77 ex.,    
               P.Moutelík a L.Novák 
 
Rybák bahenní (Chlidonias hybridus) : 
 
11.05.07, rybník Hvězda, Opatov (6165), 1 ex.,   M.Beran  
02.06.07, rybník Hvězda, Opatov (6165), 2 ex.,   
               M.Beran a P.Moutelík 
04.06.07, rybník Hvězda, Opatov (6165), 1 ex.,   M.Beran  
21.07.07, rybník Hvězda, Opatov (6165), 3 ex. (1 juv.),    
               M.Beran  
 
Rybák velkozobý  (Hydroprogne caspia) : 
 
18.04.07, rybník Hvězda, Opatov (6165), 2 ex.,   M.Beran 
 
Strakapoud prost řední (Dendrocopos 
medius) : 
 
25.01.07, rybník Hvězda, Opatov (6165), 1F,   P.Moutelík 
 
Linduška rudokrká (Anthus cervinus) : 
 
07.05.07, odkalovací nádrž Masokombinátu, Sádek u  
                Poličky (6263), 2 ex.,   J.Mach 
 
Konipas citrónový (Motacilla citreola): 
 
17.04.07, mokřina u Lánského rybníka, Svitavy (6264),  
                 1 ad. M, 
                 M.Janoušek, J.Mach, L.Novák a J.Vrána 
 
Slavík modrá ček (Luscinia svecica) : 
 
14.08.07, Lánský rybník, Svitavy (6264), 1 ex.,    
                M.Janoušek 
 

Savci (Mammalia)  : 
 
Rejsek obecný  (Sorex araneus) : 
 
20.08.07 – Svitavy, cesta od Javornickým hřebenem  
                   k Javorníku, 1 uhynulý  ex.   Jiří Mach 
 
Bělozubka šedá (Crocidura suaveolens) : 
 
06.08.07 – Borová u Poličky, u Luckého vrchu,  
                  1 uhynulý ex.   Jiří Mach 
 
Vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros) : 
 
od 15.04.07 – Banín (6364), ve sklepení domu č.o. 54,  
                       1 ex.   M.Velešík 
07.07.07 – Stará Roveň, v půdě č.o. 8, cca 35 ex.    
                  J.Mach, L.Novák a M.Janoušek 

 
Netopýr ve černí (Eptesicus serotinus) : 
 
14.03.07 – Svitavy (6264), sídliště u nádraží ČD, Bratří  
                  Čapků 2-6 (v oblasti podstřešních otvorů),  
                  hlasy ex. v detektoru   J.Mach 
14.03.07 – Svitavy (6264), sídliště u nádraží ČD,  
                  Revoluční 1-7 (v oblasti podstřešních otvorů),  
                  hlasy ex. v detektoru   J.Mach 
03.07.07 – Svitavy (6264), sídliště Dimitrovova hlasy  
                  v detektoru  J.Mach, Vrána 
08.07.07 – Svitavy (6264), Revoluční 1-7 pak 183 ex.  
                  hlasy v detektoru i vidění jedinci, v celém  
                  sídlišti u nádraží, 
         J.Mach, P.Moutelík, M.Janoušek, L.Novák a J.Vrána  
15.07.07 – Svitavy (6264), Revoluční 1-7, vylétá 38 ex.  
                  z podstřeší (zejména západ 5-7)   J.Mach 
15.07.07 – Svitavy (6264), Riegrova ulice, v parčíku u  
                  bazénu, hlasy v detektoru   J.Mach 
16.07.07 – Svitavy (6264), Bratří Čapků 1-5, z východní  
                  strany vylétá 16 ex.   J.Mach 
18.07.07 – Svitavy (6264), M.Majerové, lov v ulici okolo  
                  stromů   J.Mach 
12.08.07 – Svitavy (6164), Dimitrovova 27-29, hlasy ex.  
                  v detektoru   J.Mach 
20.08.07 – Svitavy (6264), Dimitrovova 27-29, hlasy ex.  
                  v detektoru   J.Mach 
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Netopýr severní  (Eptesicus nilssoni) : 
 
24.06.07 – Svitavy (6264), z podstřeší domu na Pražské  
                  ul. 41-43, 31 ex. vylétá    J.Mach 
03.07.07 – Svitavy (6264), mezi korunami stromů na ulici  
                  Svitavská, min. 2 ex.   J.Mach J.Vrána 
07.07.07 – Svitavy (6264), ulice Svitavská, min. 1 ex., hlas  
                  v detektoru   J.Mach 
08.07.07 – Svitavy (6264), u domu Bratří Čapků 2-6, 1 ex.  
                  viděn i v detektoru   J.Mach 
15.07.07 – Svitavy (6264), Revoluční 1-7, min. 2 ex.,  
                  viděni i v detektoru   J.Mach 
15.07.07 – Svitavy (6264), Bratří Čapků 7-11, 8 ex., hlasy  
                  v detektoru i vidění jedinci   J.Mach 
18.07.07 – Svitavy (6264), ulice M.Majerové u nádraží ČD,  
                  min. 1 ex.   J.Mach 
26.07.07 – Svitavy (6264), A.Slavíčka, zachráněn před  
                  utonutím r.Mlatečkovou, vypuštěn, 1 ex.    
                  J.Mach 
 
Netopýr rezavý (Nyctalus noctula) : 
                   
12.03.07 – Svitavy (6264), Dimitrovova 23-25 a 27-29,  
                  hlasy létajících ex. v detektoru   J.Mach 
12.03.07 – Svitavy (6264), Kyjevská 11A-C (v oblasti  
                  podstřešních otvorů), hlasy ex. v detektoru,  
                 J.Mach 
14.04.07 – Svitavy (6264), Dimitrovova 23-25 a 27-29, asi  
                  10 jedinců oblétávající bloky domů a  
                  nalétávající i zalézající do otvorů v podstřeší  
                  nad vchody   J.Mach 
02.07.07 – Svitavy, Svitavská 18-26, vylétávání  
                  z podstřeší, 138 ex.   J.Mach a J.Vrána 
15.07.07 – Svitavy (6264), Kyjevská 11A-C, hlasy ex.  
                  v detektoru   J.Mach 
15.07.07 – Svitavy (6264), Dimitrovova 27-29, hlasy ex.  
                  v detektoru    J.Mach 
18.07.07 – Svitavy (6264), park J.Palacha, hlasy ex.  
                  v detektoru    J.Mach 
08.09.07 – Svitavy (6264), okolí Dimitrovova 23-25 a 27- 
                  29, hlasy ex. v detektoru   J.Mach 
21.09.07 – Svitavy (6264), nad hladinou Dolního rybníka,  
                  hlasy ex. v detektoru    J.Mach 
24.10.07 – Svitavy (6264), Dimitrovova 23-25 a 27-29,  
                  hlasy ex. v detektoru   J.Mach 
27.10.07 – Svitavy (6264), Větrná 1-9 (obě boční strany  
                  domu), hlasy ex. v detektoru   J.Mach 
27.10.07 – Svitavy, Bratří Čapků 2-6 (západní strana  
                  domu), nalétávající ex. k otvorům do podstřeší 
                  a jejich hlasy v detektoru   J.Mach 
27.10.07 – Svitavy (6264), Revoluční 2-18, hlasy ex.  
                  v detektoru z podstřeší   J.Mach 
27.10.07 – Svitavy (6264), Revoluční 1-7, intenzivní hlasy  
                  v detektoru z otvorů v podstřeší   J.Mach 
22.11.07 – Svitavy (6264), Dimitrovova 23-25 a 27-29,  
                  hlasy ex. v detektoru   J.Mach 
01.12.07 – Svitavy (6264), Dimitrovova 23-25 a 27-29,  
                  hlasy ex. v detektoru, 20:15 hod., 4°C    
                 J.Mach 
07.12.07 – Svitavy (6264), Dimitrovova 23-25 a 27-29,  
                  hlasy ex. z otvorů v podstřeší   J.Mach 
07.12.07 – Svitavy (6264), Svitavská 28, nalezen 1 živý ex.  
                  ve větrací šachtě v přízemí panelového  
                  domu,netopýr zaklíněn mezi mřížkou a  
                  lopatkami větráku, později osvobozen p.  
                  Sedláčkem a po kontrole vypuštěn na sídlišti 
                  Dimitrovova   J.Mach 
 
08.12.07 – Vendolí (6264), nalezen na půdě domu  
                 č.o. 327, 1 vysílený ex.  (nález J.Friedl)   J.Mach 
                   
 
 
 

Netopýr pestrý  (Vespertilio murinus) : 
 
06.-29.10.07 – Svitavy (6264), sídliště Dimitrovova 23-25 a  
                        27-29,  nízkofrekvenční hlasy v detektoru      
                       J.Mach 
27.10.07 – Svitavy (6264), sídliště Malé náměstí 20 a 22,  

   nízkofrekvenční hlasy v detektoru ve 20:55  
   hod.    J.Mach 

27.10.07 – Svitavy (6264),  sídliště Svitavská 18-26,  
  nízkofrekvenční hlasy v detektoru ve 20:25  
  hod.    J.Mach 

27.10.07 – Svitavy (6264), sídliště Felberova 17-29,  
  nízkofrekvenční hlasy v detektoru ve 20:30  
  hod.    J.Mach 

27.10.07 – Svitavy (6264), sídliště Bratří Čapků 1-5,  
   nízkofrekvenční hlasy v detektoru ve 20:45  
   hod. ve větší výšce    J.Mach 

 
Netopýr vodní (Myotis daubentoni) : 
 
20.04.07 – Svitavy (6264), Horní rybník, desítky ex. u  
                  hráze  J.Mach 
16.07.07 – Svitavy (6264), řeka Svitava na Komenského  
                 nám., min. 5 ex.  J.Mach 
16.07.07 – Svitavy (6264), řeka Svitava, u OD Centrum,   
                  min. 5 ex.  J.Mach 
21.09.07 – Svitavy (6264), Dolní a Horní rybník, více ex.  
                  nad hladinou   J.Mach 

 
Netopýr vousatý (Myotis mystacinus) : 
 
04.10.07 – Svitavy (6264), náměstí Míru, v café baru, 1 ex.  
                  odchycen   J.Mach 
 
Veverka obecná (Sciurus vulgaris) : 
 
07.04.07 – Telecí (6263), Lucký vrch, 1 ex.   J.Mach 
15.04.07 – Banín (6364), uhynulý ex. u silnice na Hradec  
                  n.S.   J.Mach 
13.08.07 – Svitavy (6264), ulice 5.května, pod nádražím,  
                  1 ex. rezavé formy   J.Mach 
01.12.07 – Svitavy (6264), ulice Nádražní, pod nádražím  
                  ČD, 1 ex. hnědé formy   J.Mach 
14.12.07 – Svitavy (6264), park J.Palacha, 2 ex. (tmavá a  
                  rezavá forma)   J.Mach 
 
myšice lesní (Apodemus flavicollis) : 
 
12.09.07 – Svitavy (6264), Horní rybník,  
                  nález 1 uhynulého M   J.Mach 
 
vydra říční (Lutra lutra) : 
 
26.01.07 – Opatov (6164), Nový rybník, čerstvé stopy    
                  P.Moutelík 
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