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Slovo úvodem. 
        

 
 Pokud se ohlédneme za rokem 2010, vyvstane zřejmě v mysli řady nás pojem výstava. 
Naplnění plánu, který se zrodil v hlavě Jakuba Vrány skutečně přineslo mimořádnost, která 
zaměstnala nejen členy naší organizace na podstatnou část první poloviny uplynulého roku. Naše 
první větší výstava s ornitologickým obsahem měla kladné ohlasy. O podrobnostech se více dočtete 
na dalších stránkách KonSterny. Dále se v ní můžete blíže seznámit s výsledky tradičního 
záchranného transferu obojživelníků v Hradci nad Svitavou, který i v roce 2010 nabyl na síle, pokud se 
organizačních záležitostí týká.  
 Při pobytu v přírodě Svitavska na nás čekalo nejedno milé překvapení, o kterých se dovíte 
zejména v rubrice Bleskovky. Řadu hezkých zážitků jsme měli ale i při našich cestách do zahraničí. 
 Činorodost Jakuba Vrány a jeho pracovní skupiny se mohla rozvíjet i díky zapojení party 
mladých lidí ze Svitav do programu „Make a connection - Připoj se“, v rámci kterého se realizoval 
cyklus akcí pro svitavskou veřejnost pod názvem „Cesty ptačí říší“. 
 Nezaháleli jsme ani při obhajování ochrany přírody v některých správních řízeních, přičemž to 
zásadní se odehrálo (a stále ještě odehrává) v území PR a EVL Rohová na Hřebečovském hřbetu. 
Doufejme, že zvítězí snaha místních patriotů s citem pro přírodu v rodném kraji nad poněkud 
paradoxně přehlíživým pohledem z míst úřadu, který by měl stát pevně na pozicích principů ochrany 
přírody ve zvláště (navíc evropsky) chráněném, a tak cenném území našeho regionu. Přes určité 
úspěchy, kterých jsme dosáhli, je stále těžší hájit zájmy ochrany přírody a krajiny právě i díky 
nedostatečné roli státní ochrany přírody, stále velmi silnému tlaku skupin osob, kteří přírodu využívají 
k získání ekonomické prosperity nebo i díky nezájmu o toto téma od některých místních komunálních 
politiků. Stále jsou před námi v blízké budoucnosti některá stěžejní témata k nimž tak proto vzhlížíme 
s neradostnou vizí. 
 Na tomto místě je ale především vhodné poděkovat všem členům naší organizace i dalším 
osobám, které s námi spolupracují, a které nás podporují, za aktivitu v roce 2010. Co nejpříjemnější 
rok následující přeje 

 Jiří Mach 
 
 

Zprávy výboru.   
 
→  V pátek 5. února se v učebně biologie sešli členové naší ZO k výroční členské schůzi. Kromě 
členů Báry Chmelinové, Milan Janouška, Filipa Jetmara, Jiřího Macha, Luboše Nováka, Pavla 
Nováka, Jakuba Vrány a Petra Zobače, využili pozvání i pan Jiří Pěnička a Ondřej Hrubý. 
Retrospektiva uplynulého roku nebyla příliš komentována, neboť bylo připraveno aktuální číslo 
KonSterny, ve kterém je vždy vše podstatné (snad) zaznamenáno. Předseda ZO seznámil přítomné 
se stavem financí (náklady a příjmy za rok 2009) a s nástinem hlavních aktivit pro rok 2010. Připojil 
pak (za spoluúčastí i některých kolegů) řadu svých dokumentačních fotografií z našich akcí a práce 
z terénu. 
 

Navrhujeme, vyjad řujeme se, požadujeme  …   

 

■ Na lednovém zasedání Ekologické komise Rady města Svitavy předložil ing. Pavel Lustyk 
vyjádření k „odbahnění“ Dolního rybníka z botanického pohledu. Rovněž J.Mach pak z důvodů 
zoologických komisi předal negativní stanovisko ke způsobu, kterým by Rybářství Litomyšl s.r.o. 
zlikvidovalo cenné partie zadní části rybníka. Komise jednohlasně přijala stanoviska obou 
předkladatelů vyjádření, a na únorovém jednání komise sdělila negativní verdikt představitelům 
společnosti, který se pochopitelně „velmi nelíbil“. 
 



 3

■ V lednu zaslal F. Jetmar podnět české komisi UNESCO, ve kterém popisuje negativní 
pohledovou krajinnou kolizí 2 větrných elektráren u Janova s historickým objektem litomyšlského 
zámku. Bohužel podnět zůstal bez patřičné odezvy. 
 

■ V konci podzimního období vstupujeme do procesu EIA, ve kterém KrÚ Pardubického kraje 
řeší záměr výstavby obalovny živičných směsí v katastrálním území obce Třebovice (v sousedství 
rybníka Hvězda). Zejména nás pobouřila výsledná podoba dokumentace, kterou zpracoval Ing. Píša 
z Pardubic. Zcela ignoroval existenci jedné z nejvýznamnějších soustav vodních ploch 
v jihovýchodním cípu Pardubického kraje se svojí biologicko-ekologickou hodnotou. Zřejmě i proto 
vrátil KrÚ hodnotiteli dokumentaci k přepracování, do které se mají naše připomínky doplnit. 

        
 

Bleskovky.   
 
 
 
 Racek, který se již od 25.12. předchozího roku 
prakticky trvale zdržoval na ledě svitavského Dolního 
rybníka, byl po poměrně složitém určování od předních 
našich, ale i zahraničních odborníků, určen jako 
nedospělý racek st říbřitý . Jistě by bylo dobré vědět, proč 
tak lpěl na přítomnosti zrovna v našem městě, kde byl 
poměrně často pozorován i při párání po potravě kolem 
panelových domů sídlišť na ulici Dimitrovova a Malé 
náměstí. Luboš Novák měl hlavní podíl nejen v anabázi 
jeho determinace, ale pravidelně racka i přikrmoval 
masitou potravou. 
(foto Luboš Novák) 
 
   
 V průběhu celého ledna hlásí pozorovatelé ptactva neobvyklou přítomnost větších hejn 
pěnkav jikavc ů (40-80 ex.) ve Vendolí, v Litomyšli, Moravské Třebové i ve Svitavách. V únoru se pak 
ve Svitavách objevují i nezvykle početnější hejnka hýlů obecných  (až 60 ex.) i dlask ů tlustozobých  
(do 10 ex.), a zvětšují se i počty jikavců (na 120 ex.). 
 
 Neobvykle početné hejno čížků lesních  v počtu asi 570 jedinců pozoroval Luboš Novák 
v sobotu 23. ledna na olších u Dolního rybníka ve Svitavách. 
 
 Zcela unikátní ornitologickou zprávu nám sdělil Honza Richtr, když nám zaslal fotografii křivky, 
které si všiml na modřínu ve Vodárenském lese u Svitav při své procházce zimní přírodou. Netušil 
snad hned, že se jedná o křivku b ělok řídlou , která se do našich krajů zatoulala ze severních oblastí 
tajgy Ruska nebo Skandinávie. Tento severský druh byl naposledy v naší republice dokumentován 
v roce 1989. Z podzimu tohoto roku existuje také dosud jediný doklad v přehledu akceptovaných 
ornitologických záznamů Faunistickou komisí ČSO, která Honzův „náhodný objev“ akceptovala a vede 
jej jako druhý doklad tohoto ptačího druhu na našem území. 
 
 Další zajímavé a neobvyklé pozorování pochází ze záchranné stanice Zelené Vendolí, kde 
byla na krmítku 8. února sledována samice pěnice černohlavé . 
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 V druhé polovině měsíce června kroužkovali 
východočeští ornitologové mláďata čápů bílých  také na 
Svitavsku a Moravskotřebovsku. Pro případné 
pozorování značených čápů v budoucnu v naší oblasti, 
předkládáme čísla jednotlivých čápů k identifikaci (foto 
Jiří Mach) 
 
16 YC 406 pull (3) 23.6.2010 16:30 Svitavy, Lačnov (SY) 
O. Šreibr    
17 YC 407 pull (3) 23.6.2010 16:30 Svitavy, Lačnov (SY) 
O. Šreibr    
18 YC 408 pull (3) 23.6.2010 16:30 Svitavy, Lačnov (SY) 
O. Šreibr    

 
 Mimořádné pozorování sokola st ěhovavého  u poldru ve Svitavách-Moravském Lačnově, 
hlásil 12. července Petr Zobač. 
 
 V úterý 14. září v odpoledních hodinách sledoval Luboš Novák a Filip Jetmar nedospělého 
jespáka rezavého , který na bahnech vypouštěného Nového rybníka u Opatova shledal potravu. Jde o 
vůbec první záznam tohoto druhu na opatovských rybnících. 
 
 Na sousedním rybníku Hvězda se také při jeho vypouštění podařilo ve dnech 16.-17. října 
hned několika pozorovatelům spatřit neobvyklý počet 3 jedinců úst řičníka velkého , které zde objevil 
Filip Jetmar. Jde teprve o 3. záznam tohoto ptačího druhu v oblasti opatovských rybníků. 
 
 Rovněž třetí doklad o výskytu sýko řic vousatých  na svitavských rybnících mámě díky 
pozorování 2 ptáků, které viděl Jiří Mach na Dolním rybníku 30. října. 
 
 Podle letošní další kontroly hnízdní obsazenosti sýkorník ů v lesích za Horním rybníkem ve 
Svitavách, kterou již několik let provádí bratrská dvojice Martin a Dan Šrajbrovi, můžeme 
s uspokojením konstatovat, že všechny budky (30) ptáci osídlili. V jednom případě šlo o brhlíka 
lesního a zbytek tvořily sýkory.  
 

Z činnosti ZO.   
 
☼ I v tomto roce se Kuba Vrána s Petrem Zobačem 
účastnili aktivně již 3. ročníku zimního kroužkování labutí 
velkých  v Pardubicích a Hradci Králové. Akce je součástí 
česko-polské ornitologické spolupráce, o které jsme psali 
v předchozím čísle KonSterny, a právě terénní práce 
v zimních měsících (navíc v případě vodního ptactva) 
nepatří mezi ty nejsnadnější. 
 

☼ V lednu muselo v souvislosti s ochranou hnízda 
orla mo řského  na Opatovsku dojít k projednávání způsobu 
hospodaření v lesních porostech v blízkosti hnízdiště tohoto 
stále u nás přísně chráněného druhu dravce. Zajišťoval Filip 
Jetmar. Další řízení byla Krajským úřadem vedena i 
v jarním a letním období. 
 

☼ Počátkem roku vydal Jiří Mach po publikaci o 
netopýrech na Svitavsku druhý souborný počin, tentokrát 
v podobě ornitologicky zaměřené práce s názvem „Ptactvo 
přírodního parku Údolí K řetínky“ . Vychází zejména 
z jeho práce monitoringu pro ČSO, Krajský úřad 
Pardubického kraje, ale i jen z toulání se tímto pěkným 
koutem krajiny a přírody v dosahu měst Svitavy a Polička. 
Finančním donátorem byl Pardubický kraj. 
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☼ O víkendu 16. a 17.ledna se podílíme opět na Mezinárodním s čítání vodního ptactva . 
Jakub Vrána s Milanem Janouškem kontrolovali zamrzlé hladiny svitavských rybníků. Na tekoucí vodu 
se v sobotu vydal Jiří Mach a Luboš Novák se skupinou svitavských gymnazistů, Ondrou Hrubým a 
dalšími zájemci o setkání zejména se skorcem vodním, kterých ve sčítaném úseku řeky Svitavy mezi 
Adamovem a Bílovice nad Svitavou bylo nakonec 6, společně se 3 volavkami popelavými a 15 
kachnami divokými. Na cestě do Adamova to pak byl ještě skorec a 17 kachen v Blansku, 1 volavka 
v Hradci nad Svitavou, 2 v Březové nad Svitavou, 1 za Blanskem a 1 před Adamovem. Řeku Svitavu 
mezi Březovou nad Svitavou a Rozhraním prošel student III.ročníku svitavského gymnázia Jirka 
Jiráček, který pozoroval 2 volavky popelavé, 2 skorce a několik kachen.  

Druhý den potom se za poměrně nepříznivých povětrnostních podmínek (sněžení a silný vítr) 
vydal Kuba Vrána na tok řeky Třebůvky mezi Linhartince a Radkov na Moravskotřebovsku. Zde měl 
štěstí na jednoho ledňáčka, 2 skorce, volavky a dokonce 1 samce čírky obecné. Luboš Novák s Jirkou 
Machem potom kontrolovali tok Bysterského potoka a Křetínky mezi Hamry a Bohuňovem, kde se 
setkali se 3 skorci, 2 volavkami a 16 kachnami. Letošní zima nabídla silnou sněhovou přikrývku, ale 
většina úseků řek nebyla prakticky vůbec zamrzlá. Tudíž jsme na obvyklé druhy vodního ptactva měli 
docela štěstí. 

 
 
Výstava „Ptáci les ů, vod a strání, aneb O ptactvu na Svitavsku“. 
 

I když si jich mnohdy ani 
nevšimneme, jsou ptáci důležitou 
a nedílnou součástí našeho 
života. Zkusme si jen na chvíli 
představit třeba park bez zpěvu 
kosů nebo rybník bez kachen a 
pak si upřímně odpovězme na 
otázku: Nebyl by svět bez nich o 
mnoho chudší? Podobně jako 
ptáci působí na nás, ale 
ovlivňujeme i my je. A záleží jen 
na našem vlastním svědomí a 
rozumu, jak se k nim budeme 
chovat. Protože hybnou silou 
vedoucí k pochopení je poznání, 
uspořádali jsme ve spolupráci s 
Městským muzeem a galerií ve 
Svitavách a Východočeskou 
pobočkou České společnosti 
ornitologické výstavu „Ptáci 

našich lesů, vod a strání aneb O ptactvu na Svitavsku“. 
 
Ta byla slavnostně zahájena v sobotu 
20.2.2010 a po následující tři měsíce se 
na ni stovky příchozích mohli seznámit 
s pestrou škálou 136 ptačích druhů, 
představených buď pomocí vycpanin 
nebo fotek. Vedle ptáků obývajících 
rybník, řeku, pole, lesy a lidská sídla 
viděli návštěvníci také naše zimní hosty a 
dokonce i vzácnosti typu orla křiklavého, 
kajky mořské nebo skřivana ouškatého. 
Velkou pozornost získali rovněž oba čápi 
a orel mořský.  
 
V rámci výstavy navíc proběhly 
přednášky o avifauně Opatovska- aneb 
„Co nám létá za humny“ (Filip Jetmar) a 
„Ptáci versus lidé“ (Jiří Mach). Dalšími 
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doplňky byly komentované prohlídky pro základní školy a vědomostní soutěž určená dětem. V bohaté 
konkurenci 432 soutěžících nakonec i s nutnou dávkou štěstí zvítězily Kristýna Schafferová, Jitka 
Kuncová a Kristýna Tomášová. Všem jim patří uznání a gratulace. 
 
Vzhledem k spoustě nadšených komentářů v návštěvní knize můžeme směle tvrdit, že se výstava 
opravdu povedla a řada lidi ji snad opouštěla se větším zájmem o ptáky, jejich život a jeho úskalí.        
 
Poděkování 
Rád bych za organizátory vyjádřil vděčnost všem třem sponzorům (Leo Vondra - elektroinstalace a 
elektromontážní práce, Luboš Novák – zednictví, Milan Vrána - oprava chladících zařízení) za jejich 
finanční podporu. Dále bych rád poděkoval V. Lemberkovi z Východočeského muzea v Pardubicích, L. 
Urbánkovi z DDM Litomyšl, J. Zelenému ze Záchranné stanice Zelené Vendolí, J. Richtrovi ze ZŠ 
Riegrova 4 Svitavy, P. Veselému a J. Pěničkovi za zapůjčení vycpanin. Díky patří též M. Polákovi, Z. 
Musilovi, P. Suvorovovi, P. Moutelíkovi, L. Novákovi a J. Machovi za poskytnutí fotek, A. Cedzovi za 
zapůjčení hnízdní podložky pro čápa bílého, K. Vránové za návrhy plakátu a pozvánky, M. Janouškovi 
a S. Vránové za redigování textů, které připravili J. Vrána, J. Mach a M. Janoušek. Zapomenout se 
samozřejmě nesmí ani na všechny ty, co se podíleli na instalaci výstavy (vedle již jmenovaných také 
P. Zobač, D. Šrajbr, M. Šrajbr, M. Cibulková, D. Vránová, L. Vymazal, Y. Vymazalová, L. Vondra a M. 
Nováková), také jim patří velký dík. 

Jakub Vrána 
 
Je třeba samozřejmě poděkovat zejména autorovi výstavy, kterým byl Jakub Vrána. Vyzkoušel si 
náročnou přípravnou fázi se sháněním vycpanin, fotografií a dalších exponátů, s tvorbou textů, fázi 
koordinace i samotné instalace veškerého materiálu. Pomohl i při provázení škol po výstavě, 
organizoval soutěž pro děti a pochopitelně na něm byla i práce s ukončením výstavy. 
Kromě poděkování je jistě větším oceněním, že tříměsíční výstava v muzeu byla velmi kladně přijata 
nejen svitavskou veřejností, ale také celou řadou vyučujících, kteří využili výstavy k praktické výuce. 
Byli to nejen učitelé mateřských, základních nebo středních škol ze Svitav, ale na výstavu zamířili 
předškoláci, žáci a studenti i z řady okolních obcí a měst. Mezi kladnými ohlasy v návštěvní knize jsme 
pak zaznamenali i několik pozdravů od zahraničních návštěvníků našeho města. Závěrem lze 
konstatovat, že podobná výstava s tímto zaměřením a takového rozsahu ve Svitavách skutečně 
desítky let nebyla (byla-li vůbec někdy). 
 

Jiří Mach 
 

☼  Dne 18.3.2010 provedli Jakub Vrána a Jan Richtr na řadě míst Svitavska (Opatovec, 
Dětřichov, Koclířov, Kamenná Horka, Hradec n. S., Svitavy – Lačnov a Vendolí) monitoring sý čka 
obecného  (Athene noctua). Nikde však tuto sovu nezjistili. 
 

 
Jaké bylo hradecké p řenášení obojživelník ů v roce 2010? 
 
Již čtvrtý ročník „Záchranného transferu obojživelníků“ začal tentokrát v pátek 26.3., kdy jsme na staré 
známé lokalitě „U rybníčků“ postavili ve složení Michal Gut, Luboš Novák, Stanislav Schaffer, Martin 
Šrajbr, Petr Zobač a já zátarasy. Kvůli špatnému počasí proběhla výstavba sice o celých 10 dní 
později než bylo původně plánováno, ale pořád dost brzo na zachycení hlavního tahu zde 
nejběžnějšího obojživelníka - ropuchy obecné. Do celého projektu, jenž byl stržením zátarasů 
(provedli Bára Chmelinová, Jiří Mach, Petr Zobač a má maličkost) ukončen až 5.6., se zapojilo celkem 
17 lidí (vedle již jmenovaných také Michal Burša, Monika Cibulková, Milan Janoušek, Jan Richtr, 
Daniel Šrajbr, Renata Šumová, Marian Velešík, Vladimír Velešík a Milan Vrána), kteří pravidelně 
prováděli 2 až 3 kontroly denně.  
 
Během nich jsme přenesli 4133 obojživelníků. To  je o 2086 jedinců (tedy  101,9%) víc než při 
minulém přenášení a o 1516 kusů (57,93%) více než v zatím výsledkově nejlepším roce 2008 (viz. 
obr. 1).  
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  Obr. 1: Počet všech přenesených obojživelníků v letech 2007-2010. 
  
Podíváme-li se na každý druh zvlášť, tak ropuch obecných bylo přeneseno celkem 4010,  což je o 
2009 jedinců (100,4%) víc než v roce 2009. Navíc jde i o největší zjištěný počet vůbec (grafické 
srovnání se všemi ročníky 
transferu najdete na obr. 
2). Bohužel se „znásobil“ i 
počet přejetých ropuch. 
Zatímco dřív jich bylo 
nalezeno zhruba 50-75, 
tentokrát se jejich počty 
pohybovali kolem 130 
(3,05% ze všech 
zjištěných). Hlavní 
příčinou toho je zřejmě 
samotné zvýšení  
početnosti.     
                                                         
                                                     Obr. 2: Počty přenesených ropuch obecných v jednotlivých letech.   
 
Důležitou roli sehrál rovněž nezvyklý tah. Místo jednoho hlavního, jsme se dočkali tahů tří, na něž se 
ne vždy podařilo včas zareagovat zahájením nočních kontrol. Navíc bylo sčítaní přejetých žab  
prováděno nyní s mnohem větší pečlivostí. 
 
 
 
 
Druhým nejhojnějším 
obojživelníkem se opět 
stal čolek obecný. 
Oproti minulým 32 
kusům bylo teď 
přeneseno 101 ex.  
Podíváme-li se na počty 
ze všech předchozích 
ročníků, zjistíme, že i 
v jeho případě jde o 
největší dosud 
dosažený počet (obr. 3).                      
 
 
                                                    Obr. 3: Počty přenesených čolků obecných v jednotlivých letech. 
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Další druhy byly dosud 
vždy zjišťovány jen 
v menších počtech, a 
ani rok 2010 není 
v tomto případě žádnou 
výjimkou. Čolků velkých 
bylo přeneseno 9. Tedy 
o 3 více než roku 2009,  
ale o 1 ex. méně než při 
vůbec prvním 
přenášení (obr. 4). Zdá 
se ale, že se čolek 
velký po kritickém roce 
2008, kdy byl přenesen 
jen 1 ex., zase zvedá.                            
                                                    Obr. 4: Počty přenesených čolků velkých v jednotlivých letech.   
 
Vícekrát než při 
minulém přenášení byl  
v kbelících nalezen 
také skokan hnědý. 
Stejně  jako v případě 
čolka velkého jsme měli 
štěstí na 9 ex. (v roce 
2009 byli jen 3). 
Největším zjištěným 
počtem však stále 
zůstává 16 skokanů 
z druhého ročníku (obr. 
5). 
                                                   
                                                    Obr. 5: Počty přenesených skokanů hnědých v jednotlivých letech. 
       
 
 
 
Oproti lichým ročníkům přenášení chyběla, stejně jako v roce 2008, blatnice skvrnitá.  
Vzhledem k tomu, že tato žába nebyla nikdy nalezena ve větším množství, dá se její absence vysvětlit 
tahem mimo zábrany. Bohužel se ze stejných důvodů nedá vyloučit ani vymření místní populace. Jak 
to skutečné je, zjistíme 
až v příštích letech.  
Mnohem radostnější 
situace však panuje u  
kuňky obecné. Počet 
přenesených jedinců se 
sice oproti roku 2009 
nezměnil. Opět se 
jednalo o 4 ex. (obr. 6), 
ale minimálně 8 dalších 
kuněk bylo zjištěno 
v louži na jedné louce 
kousek od místa 
přenášení. 
                                                    Obr. 6: Počty přenesených kuněk obecných v jednotlivých letech. 
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Na závěr zbývá už „jen“ zodpovědět tu 
nejpodstatnější otázku: Co stojí za tak velkým 
nárůstem v početnosti většiny druhů? Velkou roli 
zřejmě sehrály dobře postavené zátarasy, které 
nemohly obojživelníci podlézt. Znovuzavedení 
odpoledních kontrol na to mělo nejspíš také svůj 
podíl, stejně jako pečlivá práce všech 
zúčastněných. Dalším významným faktorem 
zřejmě bylo v roce 2009 tvrdě vyžadované 
dodržovaní pravidel zaručujících bezpečnost 
přenášených žab a čolků (př.: udržování mokrých 
rukou a rukavic). Vyloučit nelze ani vliv 
příznivých podmínek, panující na lokalitě, 
v blízkém okolí nebo v celé ČR. Souslovím 
příznivé podmínky je myšleno například velké 

množství hmyzu, nižší tlak predátorů a dobré počasí. Tedy faktory, jenž většinou nejde bez 
předchozích výzkumů vyloučit ani potvrdit. Je však pravdou, že při přenášení u nedaleké České 
Třebové nic výjimečného nezaznamenali, jak mi potvrdila tamní organizátorka - paní Věra Malátková. 
Ta se rovněž zmínila o podobné situaci na jejich lokalitě, kde se po jednom výrazně lepším roce, vše 
zase vrátilo do starých kolejí. Co nastane u nás zjistíme až v příštích letech. Je však jisté, že naše 
přenášení má smysl. 
 
Poděkování   
 
Rád bych poděkoval Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje za 
udělení výjimky k chytání a přemísťování ohrožených druhů obojživelníků, Obecnímu úřadu v Hradci 
nad Svitavou, s.p. Lesy České republiky, a Správě a údržbě silnic Pardubického kraje za souhlas 
s konáním tohoto projektu. Dále patří poděkování Stanislavu Schafferovi za poskytnutí materiálu na 
stavbu zátarasů a hlavně pak samozřejmě všem přenášejícím, kteří svým výborným počínáním zajistili 
skutečně zdařilý průběh 4. ročníku hradeckého transferu.  

           Kuba Vrána 
 
 
„Setkání s p řírodou“ – tentokrát s orchidejemi u Hradce nad Svit avou. 
 
 I letos jsme se rozhodli zapojit se do 
celosvazové akce „Setkání s přírodou“. Již 
v zimním období jsme naplánovali vycházku pro 
veřejnost do oblasti lesů a luk mezi obce Hradec 
nad Svitavou a Muzlov. Jde o poměrně známé 
místo výskyt několika druhů orchidejovitých 
rostlin. Zná je i naše nová členka Bára 
Chmelinová, která se tak stala v sobotu 5. června 
průvodkyní 10 zájemců. Nejprve ještě všem 
přítomným osvětlil Kuba Vrána smysl a podstatu 
záchranného transferu obojživelníků díky zdejší 
přítomnosti dosud nesklizených fólií. Potom už 
jsme zakrátko mohli spatřit první orchidej – 
okrotici bílou , která roste ve strání nedaleko 
silnice a prvního viaduktu. Odtud jsme se podél 
řeky Svitavy vydali za st řevíčníkem pantoflí čkem . Při cestě podél řeky nám zazpívala cvrčilka říční, 
prolétl konipas horský a hlavně jsme využili čtyřdílného kvízu, který nám Bára připravila k našemu 
„orchidejovému“ tématu.  
 
 
 
 



 10

 
 
 
 

Došli jsme až k druhému viaduktu, za kterým se skrývá jedna z větších vodních lagun. Vznikla 
již na jaře a při letošním deštivém počasí vydržela čistá voda na louce i do začátku léta. My jsme zde 
zaslechli hlasy kuněk (žab) a 
„zelených“ skokanů. Jindy se tu 
dá pozorovat i čáp černý. Ve 
stráni zdejšího smíšeného 
lesního porostu jsme po další 
odborné diskuzi o orchidejích, 
kterou velmi dobře doplňoval 
Pavel Lustyk, za chvíli stáli u 
několika jedinců střevíčníku. 
Kdo jej nikdy ještě neviděl (ale 
jistě i ostatní), nemohl být 
zklamán.  

Orchidejí je v okolí více 
druhů, ale je těžké počítat s tím, 
že by kvetly všechny v jednu 
dobu, a že bychom prošli celou 
větší oblast této botanicky i 
zoologicky zajímavého koutu 
mezi Hradcem nad Svitavou, 
Banínem, Radiměří a Březovou 
nad Svitavou.                                                                                                                   (foto Jiří Mach) 

Akce se určitě povedla, a to i díky tomu, že po delším čase vysvitlo slunce a oteplilo se. Tak 
tedy při příštím ročníku v terénu při Setkání na viděnou! 

 
         Jiří Mach 

  

☼  Od druhé poloviny června do začátku srpna probíhala fáze rekonstrukce st řešní krytiny 
panelového domu na ulici Svitavská 18-26 . Jde o dům, kde díky našemu letitému monitoringu, je 
znám hojný výskyt netopýr ů rezavých . Došlo proto k udělení výjimky ze zákona pro tento druh, ve 
kterém bylo Správou CHKO Moravský kras m.j. stanoveno instalování budek na výtahové šachty a do 
fasády domu. Ve spolupráci s Českou společností na ochranu netopýrů (ČESON) jsme pak vešli do 
jednání o podmínkách průběhu samotných stavebních prací, a při jejich realizaci jsme se podíleli na 
ochraně a transferu nalezených netopýrů ve štěrbinách po odkrytí střešní krytiny. Stavební práce 
zřejmě svým rušivým vlivem odradily netopýry k dalšímu jejich setrvání v podstřeší panelového domu, 
a tak byl jejich výskyt zjišťován asi jen do období 14 dní po zahájení stavebních aktivit. Naším dalším 
úkolem bude i nadále tento panelový dům monitorovat, a posuzovat, do jaké míry se stanou náhradní 
dutinové prostory vhodné pro přítomnost netopýrů. 
 

☼ I letos jsme se zapojili do tradičního monitoringu letních kolonií netopýr ů v panelových 
domech  ve Svitavách, na který Česká společnost na ochranu netopýrů kladla větší pozornost. Kromě 
samotných výsledků nám tato práce přinesla i nezanedbatelnou finanční částku pro naši další 
ochranářskou práci. 

 
☼ V sobotu 2. října pořádala naše organizace tradiční terénní vycházku v rámci dalšího 
(tentokrát Evropského) ptačího festivalu .  Po roční pauze byl jejím vedoucím Milan Janoušek. Sjel se 
za pěkného a slunného počasí velmi slušný počet zájemců (32), kteří se pohybovali v oblasti 
opatovských rybníků. Počet dětí (22) byl „zajištěn“ příjezdem oddílu MOP Spongilit z Chocně, který již 
patří mezi prakticky „domácí“ účastníky. Bylo registrováno 45 ptačích druhů, mezi kterými zmíníme 
nejpočetnější holuba hřivnáče, kachnu divokou a lysku černou, ale také „špeky“ orlovce říčního a orla 
mořského. Nechybělo ani obvyklé závěrečné pohoštění, za které děkujeme Lubošovi a Majce 
Novákovým. 
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Cesty pta čí říší 
 

Podzimní a zimní ornitologické dny letos na Svitavsku obohatily tři akce pro veřejnost, pořádané díky 
grantu z programu Make a connection - Připoj se. Jako celek nesly jméno „Cesty ptačí říší“, každá 
však měla jiný průběh a zaměřovala se na různé biotopy a jejich typické ptačí obyvatele.  
 
První část z tohoto cyklu se konala v půlce Září na zálesácké chatě „Brlenka“, ležící u stejnojmenné 
obce. Pozorováni byli polní a lesní ptáci, z nichž hlavní náplň měly tvořit sovy. Bohužel z různých 
(hlavně zdravotních) důvodů jsme přišli o zhruba 10 účastníků, takže jsme se sešli jen v 9. Štěstí jsme 
na sovy, ani na nějaké vzácnější opeřence neměli, ale společnost běžných druhů doplněná o táborák 
s párky nebyla nakonec vůbec k zahození.  
 
Jako druhá přišla na řadu vycházka za vodními ptáky k svitavským rybníkům. Na ni přišlo počátkem 
Listopadu 14 dospělých a stejný počet dětí - většinou Zálesáků z místního oddílu. Bohužel jsme opět 
neměli štěstí na ptactvo. Viděli jsme jen labuť velkou (Cygnus olor), březňačky (Anas platyrhynchos), 
potápky roháče (Podiceps cristatus) a pár pěvců. Přesto se díky na Svitavy nezvykle velkému zájmu a 
dobrému doprovodnému programu (soutěž o ceny) rozhodně nedá mluvit o neúspěchu. 
 
Jako poslední se na řadu dostali ptáci 
měst, a to jak celoroční „starousedlíci“, 
tak i zimní hosté. Kořením posledního, 
tentokrát prosincového podniku, který 
se pořádal v malém parčíku u svitavské 
„Sportovní haly na Střelnici“, bylo 
kroužkování. Během dopoledne se 
v síti, před zraky 25 osob postupně 
vystřídaly sýkory koňadry (Parus major), 
modřinky (Cyanistes caeruleus) a jeden 
uhelníček (Periparus ater). Pozorovat 
se potom dali třeba krahujec obecný 
(Acipiter nisus) nebo pěnkava jikavec 
(Fringilla montifringilla). Na závěr měli 
děti ještě možnost stlouct si vlastní 
krmítko a, stejně jako v obou 
předchozích případech, soutěžit o knihy 
s ptačí tématikou. 
 
 
Přestože by se na každé akci jistě dali najít nějaké chyby, rozhodně všechny splnili svá poslání, 
spočívající v seznámení veřejnosti s našimi ptačími druhy a ve vzbuzení zájmu o ně. Důkazem toho 
může být vysoká účast na druhé a třetí vycházce, stejně jako skutečnost, že někteří lidé stojící mimo 
místní ornitologické dění přišli víckrát jak jednou. 
 

Za pořadatelský tým napsal Jakub Vrána  
 
Poděkování           
Rádi bychom poděkovali všem, co nám s projektem pomohli. Na prvním místě by určitě měli být 
vzpomenuti Pavlína Gregorová (vytvořila a zabezpečovala web) s Martinem Šrajbrem (pomáhal 
při propagaci). Vašek Klejch nám daroval dřevo na stlučení krmítek k třetí vycházce. Na té se rovněž 
podíleli Luboš Novák, Jiří Mach a Michal Pešata. Jan Richtr pak pro ni domluvil prostory na 3. ZŠ 
Svitavy. Také jim i Monice Cibulkové (pomoc při první akci) patří dík. Zapomenout nesmíme ani na 
všechny příchozí, kteří svou účastí ukázali zájem o přírodu a její ptačí obyvatele. 
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Správní řízení úřadů.  
 
► Uvádíme pouze ta správní řízení, do kterých jsme se  přihlásili za ú častníky řízení. 
 
Česká inspekce životního prost ředí – OI v Hradci Králové 
 
► Podali jsme podnět, ve kterém jsme upozornili na to, že společnost SaM CZ. Jevíčko porušuje podmínky ochrany 
netopýrů provozem 3 větrných elektráren u Ostrého Kamene v nočních hodinách. Inspekce případ šetřila pro zjevné porušení 
zákona o ochraně přírody a krajiny. Výsledek správního řízení do konce roku nám nebyl znám. 
 
Krajský ú řad Pardubického kraje 
 
►  Pro používání látek závadných vodám Rybářstvím Litomyšl, s.r.o. při hospodaření na rybnících Hvězda, Nový, 
Bukový u Opatova, Pařez v Opatovci a Dolní rybník ve Svitavách, vydal správní orgán výjimku. My jsme s některými 
podmínkami aplikace látek nebo jejich kontroly nesouhlasili. Naše odvolání k OVVS MŽP v Hradci Králové však bylo 
neúspěšné. 
 
► Stejně neúspěšně jsme hájili zájmy ochrany přírody při vedení správního řízení ve věci plašení a střelby kormoránů 
velkých na rybnících u Třebařova a na rybníku Nový a Hvězda u Opatova. Poté, co KrÚ Pk vydal rozhodnutí, se kterým naše 
organizace souhlasila, odvolalo se Rybářství Litomyšl k OVVS MŽP v Hradci Králové. Tradičně vysocí úředníky podpořili RL ve 
střílení kormoránů v době do 20. dubna, což je absolutně na rybnících u Opatova nepřijatelné. Bohužel opětovná  a nevídaná 
přízeň ministerských úředníků vůči RL se znovu projevila. 
 
►  Vedl řízení ve věci zásahu po „kalamitě“ – ponechání a odtěžení dřevní hmoty v části PR a EVL Rohová. Rozhodl 
v nesouladu s názory odborníků (botanici, AOPK) i naší organizace, a proto jsme podali odvolání k OVVS MŽP v Hradci 
Králové, který rozhodl o novém správním řízení, které bylo zahájeno ke konci roku. Případ šetřila i ČIŽP – IO v Hradci Králové. 
Řízení pokračovalo tím, že Lesy ČR, s.p. – lesní správa ve Svitavách požádala o výjimku z ochrany zvláště chráněných druhů 
živočichů. Do konce roku nebyl znám výsledek obou řízení. 
 
Městský ú řad Litomyšl  – odbor životního prost ředí  
 
► Vyjadřujeme se k záměru v žádosti Rybářství Litomyšl s.r.o. vykácet 44 stromů na hrází rybníka Zimka v k.ú. Lubná. 
Požadujeme předložení odborných posudků, které ohodnotí aktuální zdravotní stav a zhodnotí reálně nebezpečí jednotlivých 
stromů pro provoz rybníka. 
 Proti kladném stanovisku OOP, který povolil zásah v podobě pokácení všech dřevin se odvoláváme ke KrÚ Pk. 
 
► Podáváme požadavky, které by měly být uplatněny při záměru revitalizace rybníků Nový a Střední v Budislav, 
zejména s ohledem na ochranu některých významných druhů rostlin i živočichů (především obojživelníků). 
 
Městský ú řad Moravská T řebová  – odbor životního prost ředí  
 
► Ve znovuobnovením správním řízení rozhodl úřad o povolení usmrcení 5 ks volavek popelavých ročně pro Rybářství  

Litomyšl v období září-listopad na soustavě vodních menších ploch v Třebařově. 
 
Městský ú řad Česká Třebová  - odbor rozvoje m ěsta a investic 
 
► Byl podán návrh změny č.5 v územním plánu města Česká Třebová. Nesouhlasíme s vymezením místa pro provoz 
větrných elektráren v dané oblasti Kozlova. Tato změna nakonec nebyla v územím plánu přijata. 
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Zážitky a post řehy z terénu.   
 
Houby v Opatovském lese – dva roky mykologického zá jmu  
 
 Okolí Opatova patří z hlediska biologických výzkumů mezi jedny z nejlépe zmapovaných 
oblastí Svitavska. Ornitologicky je území významné zejména rybniční soustavou, která přitahuje 
v období migrace množství vodního ptactva a poskytuje také vhodné hnízdní příležitosti. Rybníky, 
zejména největší  Hvězda a Nový spolu s rybníkem Mušlovým navazují téměř plynule na souvislé 
lesní celky, přičemž tím nejvýznamnějším je bezesporu rozsáhlý Opatovský les táhnoucí se od 
Opatova až po Českou Třebovou a Litomyšl. V lese nalezneme dvě přírodní rezervace vyhlášené 
v devadesátých letech, a to PR Královu zahradu chránící rozsáhlé plochy bledulí jarních a PR Psí 
kuchyni chránící relativně zachovalé bučiny. Část lesa představují cenné původní podmáčené 
smrčiny, velkou část ovšem tvoří monokulturní smrčiny hospodářsky využívaného lesa společně 
s vtroušenými celky borovic a modřínů. V okrajích lesa se uplatňují dřeviny jako bříza, dub či lípa. 
Významnou částí lesa jsou rovněž olšiny, které nacházíme hlavně podél toků.     
 
 Území je zmapováno částečně z hlediska výskytu cévnatých rostlin (průzkumy zde a 
v blízkém okolí  prováděl např. Pavel Lustyk, na něj navazují v posledních letech Filip Jetmar a Pavel 
Novák). V lese tak byla zjištěna řada poměrně vzácných druhů rostlin, ale území je botanicky cenné 
právě pro společenstva vázaná na podmáčené smrčiny a květnaté bučiny. 
 
 Poněkud méně je les zmapován z hlediska výskytu makromycet. Nejvýznamnější prací je 
v tomto ohledu inventarizační průzkum PR Psí kuchyně, který pro Pardubický kraj prováděli v letech 
2001-2005 mykologové Libor Tmej a Jan Kramoliš z České mykologické společnosti. V průběhu 
inventarizace zjistili na 154 druhů  hub a nalezli řadu významných druhů. Mezi takové nálezy patří 
např. čapulka jedlová Heyderia abietis, strm ělka ojín ěná Clitocybe radicellata, čirůvka 
černošupinatá Tricholoma atrosquamosum nebo čirůvka načervenalá Tricholoma orirubens. 
Houbami dotčeného území se dále okrajově zabývá Martin Mička z České Třebové a i dříve zabýval 
známý svitavský mykolog Josef Zedník. Společně s posledně jmenovaným jsme v roce 2009 započali 
intenzivnější průzkum mykoflory Opatovského lesa.  
 
 Z nálezů uskutečněných v průběhu necelých dvou let nelze dělat podstatné závěry, nicméně 
na určitou představu o území alespoň zčásti stačí. V letech 2009 a 2010 jsme zde zjistili více než 260 
taxonů makromycet.  Z uvedených 260 taxonů bylo na 170 bezpečně určeno do druhu,  z toho            
9 druhů je uvedených v současné Červené knize makromycet ČR (2006). V případě ostatních taxonů 
byl někdy určen pouze rod, případně (a to je u hub velmi častým jevem) se může jednat o jeden 
ze dvou nebo více velmi podobných druhů, jejichž nálezy musí být pro přesnou determinaci 
mikroskopovány. Zjištěnému počtu druhů určitě napomohli poměrně “houbařsky“ příznivé roky, na 
druhou stranu v lese nebyly zatím navštíveny všechny mykologicky vhodné lokality, chybí také jarní 
aspekt. Na základě dosavadních průzkumů lze odhadovat, i když velmi vágně, celkové množství 
druhů hub (samozřejmě mimo tzv. mikromycety) v Opatovském lese někde okolo 500 druhů – tento 
údaj bude samozřejmě závislý m.j. na klimatických podmínkách a na celkovém období, kdy bude les 
sledován. Pro srovnání kolega  Jiří Polčák, který se zabývá dlouhodobým průzkumem hub  na území 
Hostýnských vrchů uvádí  za dvanáct let více než 900 druhů hub.  
 
 Mezi zajímavější nálezy hub náleží mikropopulace lošákovitého zástupce bělozubu 
nafialov ělého  Bankera violascens (kategorie v ČK – ohrožený), jehož druhou lokalitu v Opatovském 
lese se nám podařilo objevit v roce 2009, bohužel po lesnických zásazích v místě výskytu nebyl v roce 
2010 potvrzen, a tak se nadále nachází pouze na jednom místě. Obdobný osud mělo nedaleké místo 
výskytu křemenáče smrkového Leccinum piceinum, i zde došlo k devastaci místa výřezem a v roce 
2010 nebyl druh zjištěn. Naštěstí se podařilo po intervenci u Lesů ČR zajistit alespoň částečně místo 
výskytu prvně jmenovaného druhu. Problémem těchto druhů je výskyt mimo chráněná území 
v monokulturní smrčině. Potěšující je naopak stabilní výskyt lošáku jeleního  Sarcodon imbricatus, 
který v lese můžeme nalézt na více místech, zejména podél cest. Lošák pal čivý  Hydnellum peckii byl 
nalezen na dvou místech v roce 2009, ale letos již potvrzen nebyl.   
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 Bělozub nafialovělý Bankera violascens            Lošák jelení Sarcodon imbricatus 
     
 V roce 2010 byly podmínky velmi příznivé pro růst různých druhů chřapáčů – např. chřapáč 
pýřitý Helvella macropus  byl nalezen na několika místech, nalezeny byly také chřapáč pružný 
Helvella elastica, chřapáč jamkatý Helvella lacunosa a vzácnější chřapáč tmavý  Helvella atra. 
Lupenaté houby jsou zastoupeny různými a vesměs dobře známými druhy muchomůrek, bedel, 
penízovek nebo čirůvek. Zajímavým je  např. nález čirůvky nevonné  Tricholoma inamoenum,                
u tohoto druhu budou ovšem sledovány výtrusy pro možnou záměnu s druhem T.lascivum. 

 
                      
 
 
 
 
 
 
 

Chřapáč pružný Helvella elastica           Čirůvka nevonná Tricholoma inamoenum  
 
 
 Opatovský les je domovem celé řady druhů pavučincovitých a vláknic. Mezi krásné pavučince 
náleží např. pavu činec červenošupinný  Cortinarius bolaris, vázaný na buky nebo pavu činec 
náramkovitý Cortinarius armillatus. V roce 2010 byla nalezena také lokalita ohrožené vláknice  
zardělé Inocybe whitei. Uvedené skupiny jsou ovšem taxonomicky obsáhlé a zejména jejich 
determinace je bez použití mikroskopie velmi obtížná.  
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pavučinec červenošupinný Cortinarius bolaris           Vláknice zardělá Inocybe whitei  
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 V lese můžeme samozřejmě dále najít velké množství druhů ryzců (Lactarius) a holubinek 
(Russula) a také houby hřibovité,  z nichž   jednou z nejnápadnějších  a podivně vyhlížejících je 
šiškovec černý Strobilomyces strobilaceus. Mezi další zajímavé druhy lesa patří rudoušek u ťatý  
Rhodocybe gemina, jedlá, příjemně vonící lupenitá houba, v lese rostoucí na několika lokalitách,         
v neposlední řadě se zde můžeme také setkat s hvězdovkami (Geastrum), z nichž nejhojnější je 
hvězdovka brvitá Geastrum fimbriatum. 
 
 

 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rudoušek uťatý Rhodocybe gemina                                 Hvězdovka brvitá Geastrum fimbriatum 
 
 Průzkum druhového společenstva hub Opatovského lesa bude pokračovat za příznivých 
podmínek také v následujících letech. I z tohoto důvodu budeme vděční za jakékoliv nahlášení či 
fotografii zajímavého druhu od přírodovědců, kteří se v území pohybují. Doufáme, že počet nálezů 
druhů ohrožených nebo vzácných bude do budoucna stoupat  a jako vedlejší efekt tato skutečnost 
podnítí i zájem ostatních milovníků přírody o houby nejen na talíři.  
 

text i foto Milan Janoušek a Josef Zedník    
 

 
 

Všimli jsme si.   
 
 

Marián Polák usp ěl ve fotografické sout ěži. 
 
Na jaře letošního roku byla uspořádána fotografická soutěž s ornitologickou tematikou Czech bird 
photo 2010 . Vyhlásilo ji Muzeum Komenského v Přerově pod záštitou ministryně životního prostředí a 
za podpory společností Meopta optika s.r.o. a Českomoravský štěrk a.s. Soutěže se zúčastnilo 81 
autorů z celé ČR a zasláno bylo celkem 350 snímků. V Přerově se sešlo velké množství kvalitních 
snímků, na kterých je zachyceno ptactvo ze všech koutů Evropy. Vysokou technickou i estetickou 
úroveň snímků potvrdil i předseda soutěžní poroty Petr Velkoborský. Čtyřicet sedm nejlepších 
fotografií se pak stalo základem výstavy, kterou tvoří 27 panelů formátu A1 a putuje po celé republice.  
Nás velmi těší, že hlavní cenu , stativový dalekohled Meopta se speciálním nástavcem pro 
digiscoping, si ze soutěže odnesl Marián Polák  z Opatova za snímek orlovce říčního.  
 

Jiří Mach 
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Zoologická pozorování.                                                                                                   

 
Některá zde uvedená pozorování ptáků mohou být publikována i v jiných zdrojích (sborník Panurus 
VČP ČSO web ČSO nebo VČP ČSO) 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. 
 
Použité zkratky autor ů pozorování: 
 
Chal Marcel Chaloupka 
Chme  Barbora Chmelinová 
Jan Milan Janoušek 
EJet Eva Jetenská 
JJet Jan Jetenský 
Jet Filip Jetmar 
JiMa   Jiří Mach 
BMa Blanka Machová 
Mou Petr Moutelík 

Mus Zdeněk Musil 
Nov Luboš Novák 
Pěn Jiří Pěnička 
Pol Marián Polák 
Rich Jan Richtr 
Vrá Jakub Vrána 
Vys Jiří Vyskočil 
Zel Josef Zelený 
Zob Petr Zobač 

 
Obojživelníci (Amphibia)  : 
 
Ropucha zelená (Bufo viridis)  
 
30.04.10 – Svitavy, Lánský rybník, hlasy, JiMa 
10.07.10 – Svitavy, pískovna, desítky ned. jedinců, JiMa 
 
Kuňka obecná (Bombina bombina) 
 
05.06.10 – Hradec nad Svitavou, zatopená louka u 2. 
viaduktu, za Hradcem n. Svitavou směr Muzlov, hlasy 
několika ex.,  Chme, JiMa, Pěn, Vrá, Zob a exkurze 
08.06.10 – Budislav, u táborů nad obcí, více ex., JiMa 
 
Skokan zelený (Rana esculenta) 
 
10.06.10 – Budislav, Nový rybník a přítokové slepé 
rameno, desítky ex., JiMa 
 
 

Plazi (Reptilia) :  
 
Ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) : 
 
30.04.10 – Svitavy, Lány, na stráni u cesty k Lánskému r., 
1 ex., JiMa 
 
Slepýš k řehký (Anguis fragilis)  
 
30.04.10 – Hradec nad Svitavou, v kamenné zídce u 
silnice při aut.zast. Dolní, 1 ex., JiMa 
 
Užovka obojková (Natrix natrix)  
 
30.04.10 – Hradec nad Svitavou, rybníčky na dolním okraji 
obce, 1 ex., JiMa 
09.06.10 – Budislav, Nový a Prostřední rybník, 2 ex.   JiMa 
 
Ptáci (Aves)  : 
 
Potáplice malá (Gavia stellata) : 
 
03.05.10 – Svitavy, Horní r., 1 ad. v z.š., JiMa a Nov 
 
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) : 
 
31.07.10 – Svitavy, Dolní r., 6 ex., Jan a Vrá 
 
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) : 
 
13.04.10 – Svitavy, Dolní r., 1 ad. ex., JiMa 

 
 
Čáp bílý (Ciconia ciconia) : 
 
23.03.10 – Svitavy, Dolní r., přelet 1 ex., JiMa 
30.03.10 – Svitavy, Mor.Lačnov, hn. podložka, 1 ex., 
Jan a JiMa 
01.05.10 – Svitavy, Mor.Lačnov, hn. podložka, 2 ex., JiMa 
07.07.10 – Svitavy, Mor.Lačnov, hn. podložka, 3 pull., JiMa  
17.07.10 – Svitavy, Mor.Lačnov, hn. podložka, 3 pull., JiMa 
11.08.10 – Svitavy, pole u Lánského r., 34 ex., Nov 
 
Volavka bílá (Egretta alba) : 
 
29.03.10 – Svitavy, Lánský r., 1 ex., Nov 
01.04.10 – Svitavy, Lánský r., 3 ex., Nov 
17.04.10 – Svitavy, Dolní r., 1 ex., Nov 
20.04.10 – Svitavy, Dolní r., 1 ex., JiMa 
04.10.10 – Svitavy, Dolní r., 2 ex., Nov 
28.10.10 – Svitavy, Lánský r., 7 ex., Nov 
 
Husa polní (Anser fabalis) : 
 
06.01.10 – Svitavy, nad městem, cca 300 ex., Vys 
07.11.10 – Svitavy, Lánský r., 1 ex., Nov 
 
Husa velká (Anser anser) : 
 
19.03.10 – Březová nad Svitavou, přelet cca 50 ex., Nov 
 
Husa b ěločelá (Anser albifrons) : 
 
10.01.10 – Svitavy, nad Horním r., cca 120 ex., Nov 
20.11.10 – Svitavy, nad městem, 10 ex., Nov 
 
Husice nilská (Alopochen aegyptiacus) : 
 
13.11.10 – Svitavy, Dolní a Horní r., 1 ex., JiMa, Mus a 
Nov 
 
Čírka obecná (Anas crecca) : 
 
17.01.10 – Radkov, řeka Třebůvka, 1M, Vrá 
24.03.10 – Svitavy, Dolní r., 2MM, JiMa 
02.04.10 – Svitavy, Dolní r., 1M+1F, JiMa 
18.04.10 – Sádek, odkal.nádrž Masokombinátu, 1M+1F, 
JiMa 
20.04.10 – Svitavy, Dolní r., 2MM+2FF, JiMa a Nov 
05.08.10 – Svitavy, Lánský r., 2 ex., Nov 
25.09.10 – Sádek, odkal.nádrž Masokombinátu, 1 ex., 
JiMa 
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Čírka modrá (Anas qeurquedula) : 
 
13.04.10 – Svitavy, poldr, M.Lačnov, 1M+1F, Nov 
12.05.10 – Svitavy, Dolní r., 1M, JiMa 
20.07.10 – Sádek, odkal.nádrž Masokombinátu, 1 ex., 
JiMa 
 
Kop řivka obecná (Anas strepera) : 
 
02.05.10 – Svitavy, Lánský r., 1M+1F, JiMa a Nov 
05.05.10 – Svitavy, Lánský r., 1M+1F, Nov 
30.05.10 – Jedlová, Luční r.,  3 ex., JiMa 
30.05.10 – Sádek, odkal. nádrž Masokombinátu, 
3MM+2FF, JiMa 
 
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) : 
 
10.04.10 – Svitavy, Dolní r., 4MM+2FF, JiMa 
03.10.10 – Svitavy, Dolní r., 1F, Vrá 
 
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) : 
 
02.04.10 – Svitavy, Dolní r., 1M, JiMa a Nov 
 
Lžičák pestrý (Anas clypeata) : 
 
27.03.10 – Svitavy, Dolní r., 1M+1F, Nov 
15.04.10 – Svitavy, Dolní r., 4MM+3FF, Nov 
16.04.10 – Svitavy, Dolní r., 5MM+4FF, JiMa, Nov a Vrá 
18.04.10 – Sádek, odkal.nádrž Masokombinátu, 1M, JiMa 
01.05.10 – Svitavy, Dolní r., 1M, JiMa  
18.07.10 – Svitavy, Dolní r., 4 ex., JiMa 
19.10.10 – Svitavy, Dolní r., 3 ex., JiMa 
01.11.10 – Svitavy, Dolní r., 2 ex., JiMa 
 
Hohol severní (Bucephala clangula) : 
 
30.10.10 – Svitavy, Dolní r., 1F, JiMa a Nov 
08.11.10 – Svitavy, Horní r., 1M, Nov 
20.11.10 – Svitavy, Dolní r., 1F, Nov 
 
Morčák prost řední (Mergus serrator) : 
 
18.05.10 – Svitavy, Horní r., 1M+1F, Nov 
07.11.10 – Svitavy, Horní r., 9FF nebo juv., Nov 
 
Morčák velký (Mergus merganser) : 
 
26.11.10 – Svitavy, Horní r., 4M, JiMa 
 
Káně rousná  (Buteo lagopus) : 
 
27.02.10 – Svitavy, Vodárenský les, 1 ex., JiMa 
20.03.10 – Polička, 1 ex., JiMa 
 
Orlovec říční (Pandion haliaetus) : 
 
29.03.10 – Svitavy, Dolní a Horní r., 1 ex., JiMa 
02.04.10 – Svitavy, Horní r., 1 ex., Nov 
10.04.10 – Svitavy, Horní r., 1 ex., JiMa 
 
Moták lužní (Circus pygargus) : 
 
12.08.10 – Ostrý Kámen, 1ad. M, Rich 
22.08.10 – Polička, Lezník, 1 ad. M, JiMa 
 
Moták pilich (Circus cyaneus) : 
 
30.03.10 – Svitavy, u Lánského r., 1M, Nov 
22.08.10 – Polička, Lezník, 2 juv., JiMa 
 
Včelojed lesní (Pernis apivorus) : 
 
07.06.10 – Budislav, 1M, JiMa 
09.06.10 – Budislav, 1 ex., JiMa 
04.10.10 – Svitavy, Dolní r., 1 ex., Mou a Nov 

Luňák červený (Milvus milvus) : 
 
25.03.10 – Svitavy, 1 ex., Pol 
03.04.10 – Svitavy, 1 ex., Rich 
12.04.10 – Svitavy, 1 ex., Nov 
 
Luňák hn ědý (Milvus migrans) : 
 
25.08.10 – Svitavy, pole v. od města, 1 ex., JiMa 
 
Sokol st ěhovavý (Falco peregrinus) : 
 
12.07.10 – Svitavy, poldr v Mor.Lačnově, 1 ex., Zob 
 
Ostříž lesní (Falco subbuteo) : 
 
18.07.10 – Svitavy, u Horního r., 1 ex., JiMa 
11.08.10 – Borová, Sv. Kateřina, 1 ex., JiMa 
 
Křepelka polní (Coturnix coturnix) : 
 
01.06.10 – Svitavy, u Lánského r., hlas 3MM, Nov 
13.06.10 – Svitavy, pole u vodojemu, Lány, hlas 1M, Nov 
 
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) : 
 
07.04.10 – Svitavy, Dolní r., hlas 1M, JiMa 
 
Chřástal polní (Crex crex) : 
 
20.05.10 – Svitavy, louka j. od Dolního r., hlas 1M, JMa 
25.05.10 – Svitavy, louka s. od Dolního r., hlas 1M, Nov 
04.06.10 – Svitavy, louka v Mor. Lačnově, hlas 1M, Jan 
22.06.10 – Svitavy, louka v Mor. Lačnově, hlas 2MM, Pol 
25.06.10 – Borová, Sv. Kateřina, 2 ex., hlas 1M, BMa 
 
Jeřáb popelavý (Grus grus) : 
 
19.03.10 – Vendolí, přelet 1 ex., Zel 
 
Ústřičník velký (Haemantopus ostralegus) : 
 
16.10.10 – Opatov, r. Hvězda, 3 ex., Jet, JiMa a Nov 
 
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) : 
 
18.04.10 – Sádek, pole u odkal.nádrž Masokombinátu,  
2 ex., JiMa 
24.04.10 – Hradec nad Svitavou, pole za ČOV, 3 ex., JiMa 
27.06.10 – Vendolí, louky a pole u Vendolského potoka,  
10 ex., JiMa 
24.08.10 – Svitavy, pole u silnice na Koclířov, 17 ex., JiMa 
25.08.10 – Svitavy, pole u silnice na Koclířov, 17 ex., JiMa 
29.08.10 – Svitavy, pole u silnice na Koclířov, 17 ex., JiMa 
 
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) : 
 
04.03.10 – Svitavy, pole u Lánského r., 3 ex., Nov 
 
Kulík říční (Charadrius dubius) : 
 
11.05.10 – Svitavy, Lánský r., 4 ex., Nov 
13.05.10 – Svitavy, Lánský r., 2 ex., Nov 
30.05.10 – Jedlová, r. Dubovec, 3 ex., JiMa 
01.06.10 – Svitavy, Lánský r., 3 ex., Nov 
12.06.10 – Svitavy, Lánský r., 2 ad. s 2 juv., Nov 
 
Kulík píse čný (Charadrius hiaticula) : 
 
05.05.10 – Svitavy, Lánský r., 1 ex., Nov 
13.05.10 – Svitavy, Lánský r., 2 ex., Nov 
17.05.10 – Svitavy, Lánský r., 1 ex., Nov 
20.05.10 – Svitavy, Lánský r., 2 ex., Nov 
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Vodouš rudonohý  (Tringa totanus) : 
 
24.08.10 – Svitavy, pole u silnice na Koclířov, 1 ex., JiMa 
 
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) : 
 
18.04.10 – Jedlová, r. Dubovec, 1 ex., JiMa 
20.04.10 – Svitavy, poldr v Mor.Lačnově, 1 ex., JiMa 
23.04.10 – Svitavy, Lánský r., 1 ex., JiMa 
04.06.10 – Svitavy, Horní r., 1 ex., Nov 
10.07.10 – Svitavy, pískovna, 4 ex., JiMa 
26.07.10 – Svitavy, poldr v M.Lačnově, 1 ex., L.Nov 
05.08.10 – Svitavy, poldr v M.Lačnově, 1 ex., Nov 
 
Vodouš bahenní (Tringa glareola) : 
 
02.05.10 – Svitavy, Lánský r., 32 ex., JiMa 
05.05.10 – Svitavy, Lánský r., 17 ex., Nov 
13.05.10 – Svitavy, Lánský r., 3 ex., Nov 
20.07.10 – Sádek, odkal.nádrž Masokombinátu, 
1 ex., JiMa 
28.07.10 – Svitavy, poldr v M.Lačnově, 2 ex., Nov 
04.08.10 – Svitavy, poldr v M.Lačnově, 4 ex., Vrá 
 
Vodouš šedý (Tringa nebularia) : 
 
22.-23. 04.10 – Svitavy, Lánský r., 1 ex., Nov 
02.05.10 – Svitavy, Lánský r., 1 ex., Nov 
10.05.10 – Svitavy, Lánský r., 2 ex., L.Nov 
 
Jespák bojovný (Philomachus pugnax) : 
 
01.05.10 – Svitavy, Lánský r., 11 ex., Nov 
13.05.10 – Svitavy, Lánský r., 1 ex., Nov 
 
Jespák malý (Calidris minuta) : 
 
01.05.10 – Svitavy, Lánský r., 1 ex., Nov 
 
Jespák šedý (Calidris temminckii) : 
 
30.04.10 – Svitavy, Lánský r., 4 ex., JiMa 
01.05.10 – Svitavy, Lánský r., 2 ex., JiMa a Nov 
02.05.10 – Svitavy, Lánský r., 4 ex., JiMa 
 
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) : 
 
21.03.10 – Svitavy, mokřiny za Lánským r., 7 ex., Jan 
17.04.10 – Svitavy, mokřiny za Lánským r., 3 ex., JiMa 
18.04.10 – Sádek, odkal.nádrž Masokombinátu, 
1 ex., JiMa 
16.10.10 – Opatov, r. Hvězda, 3 ex., JiMa a Nov 
 
Racek malý (Larus minutus) : 
 
16.04.10 – Svitavy, Dolní r., 1 ex., JiMa, Nov, Pěn a Vrá 
28.04.10 – Svitavy, Dolní r., 1 ex., Nov 
 
Racek bou řní (Larus canus) : 
 
06.04.10 – Svitavy, Dolní a Horní r., 4 imm., JiMa 
 
Racek st říbřitý  (Larus argentatus) : 
 
01.-14.01.10 – Svitavy, Dolní r., 1 imm. ex., J.Mach a Nov 
 
Racek st ředomo řský/b ělohlavý  (Larus 
michahellis/cachinnans) : 
 
06.04.10 – Svitavy, Dolní a Horní r., 1 ad., JMa 
18.05.10 – Svitavy, Dolní r., 1 ad., JiMa 
 
Rybák černý (Chlidonias niger) : 
 
21.05.10 – Svitavy, Dolní r., 2 ex., JiMa a Nov 
24.05.10 – Svitavy, Dolní r., 7 ex., Nov 

08.08.10 – Svitavy, Dolní r., 2 juv., Vrá 
16.08.10 – Opatov, r. Hvězda, 2 ex., JiMa 
09.09.10 – Svitavy, Dolní r., 3 ex., Pěn 
14.09.10 – Svitavy, Dolní r., 1 ex., Ma 
 
Rybák b ělok řídlý (Chlidonias leucopterus) : 
 
05.05.10 – Svitavy, Dolní r., 1 ex., JiMa 
06.05.10 – Svitavy, Dolní r., 1 ex., JiMa a Nov 
 
Rybák obecný (Sterna hirundo) : 
 
03.05.10 – Svitavy, Horní r., 1 ex., JiMa a Nov 
06.06.10 – Svitavy, Dolní r., 1 ex., Nov 
 
Holub doup ňák (Columba oenas) : 
 
12.06.10 – Boršov, PR Rohová, 2 volající ex., Jet 
18.09.10 – Svitavy, pole „Na předělu“, Mor. Lačnov, 
cca 40 ex., JiMa 
 
Sýc rousný (Aegolius funereus) : 
 
23.02.10 – Javorník, jižní část Javornického hřebene, hlas 
1M,  Zob 
19.03.10 – Kamenná Horka, PR Rohová, hlas 1M,  
Vrá a Zob 
08.06.10 – Budislav, lesy jz. u obce, hlas 1M, JiMa 
 
Puštík obecný (Strix aluco) : 
 
19.03.10 – Kamenná Horka, PR Rohová, hlas 1M,  
Vrá a Zob 
 
Kalous ušatý (Asio otus) : 
 
25.02.10 – Svitavy, intravilán města, uhynulý 1 ex., JiMa 
05.12.10 – Svitavy, intravilán města, 1 ex., Rich 
 
Dudek chocholatý (Upupa epops) : 
 
03.04.10 – Svitavy, větrolam u Lánského r., 1 ex., Rich 
23.04.10 – Kamená Horka, 1 ex., Chal 
14.08.10 – Javorník, 1 ex., JiMa 
 
Ledňáček říční (Alcedo atthis) : 
 
16.08.10 – Opatov, Nový r., 1 ex., JiMa 
09.10.10 – Svitavy, sev. poldr, M.Lačnov , 1 ex., JiMa 
09.10.10 – Opatovec, r. Pařez, 1 ex., JiMa 
31.10.10 – Svitavy, Dolní r., 1 ex., JiMa a Nov 
 
Datel černý (Dryocopus martius) : 
 
04.04.10 – Borová, Sv.Kateřina, vrch Skalka, 2 ex., JiMa 
24.04.10 – Chrastová Lhota, hlas 1 ex., JiMa 
24.04.10 – Slatina, lesy u obce, 1 ex., JiMa 
30.04.10 – Radiměř,  hlas 1 ex., JiMa 
06.06.10 – Hradec nad Svitavou, 2 ex., Nov 
 
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) : 
 
14.04.10 – Svitavy, areál gymnázia, volání 1 ex., JiMa 
17.04.10 – Svitavy, Dolní r., volání 2 ex., Nov 
24.04.10 – Rozhraní, volání 1 ex., JiMa 
24.04.10 – Chrastová Lhota, volání 1 ex., JiMa 
24.04.10 – Slatina, volání 1 ex., JiMa 
30.04.10 – Hradec nad Svitavou, volání 1 ex., JiMa 
02.05.10 – Svitavy, areál gymnázia, volání 1M, JiMa 
20.05.10 – Svitavy, areál gymnázia, volání 1M, JiMa 
25.05.10 – Svitavy, areál gymnázia, volání 1M, JiMa 
06.06.10 – Radiměř, 1ex., Nov 
 
Skřivan lesní (Lullula arborea) : 
 
25.09.10 Borová, Sv.Kateřina, min. 1 ex., JiMa 
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Linduška horská (Anthus spinoletta) : 
 
30.04.10 – Svitavy, Lánský r., 1 ex., JiMa a Nov 
01.05.10 – Svitavy, Lánský r., 1 ex., Nov 
 
Konipas lu ční (Motacilla flava) : 
 
24.04.10 – Svitavy, Lánský r., 2 ex. ssp. flava, JiMa 
01.05.10 – Svitavy, Lánský r., 1M ssp. feldegg, JiMa a Nov 
02.05.10 – Svitavy, Lánský r., 1M ssp. feldegg, JiMa 
06.05.10 – Svitavy, Lánský r., 2 ex. ssp. flava, JiMa 
08.05.10 – Svitavy, Lánský r., 2 ex., Jan 
17.05.10 – Svitavy, Lánský r., 2 ex., Nov 
01.06.10 – Svitavy, Lánský r., 1 ex., Nov 
        
Skorec vodní (Cinclus cinclus) : 
 
17.01.10 – Hamry, řeka Křetínka, 1 ex., JiMa a Nov 
17.01.10 – Dolní Lhota, řeka Křetínka, 1 ex., JiMa a Nov 
17.01.10 – Hutě, řeka Křetínka, 1 ex., JiMa a Nov 
 
Bramborní ček hn ědý (Saxicola rubetra): 
 
25.04.10 – Svitavy, Lánský r., 1 zp. M+1F, JiMa 
21.05.10 – Svitavy, Lánský r., 1M, Nov 
30.05.10 – Jedlová, u r. Jezírko a r. Boční, 1M, JiMa 
20.06.10 – Svitavy, pole a louky u vodojemu, Lány, 
1M+1F, Nov 
27.06.10 – Vendolí, u Vendolského potoka, 1M+1F, JiMa 
27.06.10 – Vendolí, pole u j. okraje obce, 1M, JiMa 
09.08.10 – Borová, pole, Sv. Kateřina, 4 ex., JiMa 
24.08.10 – Svitavy, rumiště průmyslové zóny, 1 ex., JiMa 
04.09.10 – Svitavy, pole u cesty „Na předělu“, M.Lačnov, 
8-10 ex., JiMa 
06.10.10 – Svitavy, v ruderální louce u průmyslové zóny, 
1F, JiMa 
 
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) : 
 
17.04.10 – Svitavy, pole u Dolního r., 1 ex., Nov 
17.05.10 – Svitavy, Lánský r., 1M, Nov 
05.10.10 – Polička, pole, 1 ex., Vrá 
06.10.10 – Svitavy, polní cesta „Na předělu“, M.Lačnov, 
1F, JoMa 
 
Drozd cvr čala (Turdus iliacus) : 
 
19.03.10 – Svitavy, louky v Mor.Lačnově, 1 ex., Nov 
10.04.10 – Svitavy, louka u Horního r., 1 ex., JiMa 
23.11.10 – Svitavy, zahrádky u Dolního a Horního r.,  
1 ex., JiMa 
 
Cvrčilka zelená (Locustella naevia): 
 
24.04.10 – Slatina, rákosina u obce, 1 zp. M, JiMa 
30.04.10 – Svitavy, Dolní r., 1 zp. M, JiMa 
02.05.10 – Svitavy, Lánský r., 2 zp. MM, JiMa a Nov 
11.07.10 – Svitavy, prům. zóna, 1 zp. M, JiMa 
 
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) : 
 
11.05.10 – Svitavy, Lánský r., 1 zp. M, Nov 
30.05.10 – Korouhev, niva Korouhevského p., 1 zp. M, 
JiMa 
30.05.10 – Sádek, niva Bílého p., 1 zp. M, JiMa 
05.06.10 – Hradec n. Svitavou, niva ř. Svitavy, 1 zp. M, 
JiMa, Pěn, Vrá a Zob 
 
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) : 
 
08. – 30.04.10 – Svitavy, Dolní r., zpěv 1M,  
JiMa, Nov a Pol 
12.04.10 – Svitavy, Dolní r., zpěv 2MM, Nov 
01. – 27.05.10 – Svitavy, Dolní r., zpěv 1M, JiMa 
 
 

Rákosník  velký (Acrocephalus arundinaceus) : 
 
20.04.10 – Svitavy, Dolní r., 1 zp. M, Nov 
22.04.10 – Svitavy, Lánský r., 1 zp. M, Nov 
28.04.10 – Svitavy, Dolní r., 1 zp. M, JiMa 
02.05.10 – Svitavy, Lánský r., 1 zp. M, Nov 
10. – 29.05.10 – Svitavy, Dolní r., 1-3 zp.M, JiMa 
06. – 17.06.10 – Svitavy, Dolní r., 1 zp.M, J.Ma 
 
Konopka žlutozobá  (Carduelis flavirostris): 
 
23.12.10 – Svitavy, Vějíř, 8 ex., Nov 
 
Sněhule severní (Plectrophenax nivalis) : 
 
28.02.10 – Svitavy, pole v Mor.Lačnově, 1F, Nov 
 
Sýko řice vousatá (Panurus biarmicus) : 
 
30.10.10 – Svitavy, Dolní r., 2 ex., JiMa 
 
Ťuhýk šedý (Lenius excubitor) : 
 
19.01.10 – Svitavy, pole u Schindlerova háje, 1 ex., Pol 
18.09.10 – Svitavy, pole v Mor.Lačnově, 1 ex., JiMa 
08.10.10 – Svitavy, pole a louky u vodojemu, Lány,  
1 ex., Nov 
 
Žluva hajní (Oriolus oriolus) : 
 
10.05.10 – Svitavy, Dolní r., 2 ex., Nov 
17.05.10 – Svitavy, poldr v Mor.Lačnově, hlas 1M, Nov 
15.06.10 – Vendolí, 1 ex., Zel 
 
Křivka b ělok řídlá (Loxia leucoptera) : 
 
24.01.10 – Svitavy, Vodárenský les, 1M, Rich 
 
Vrána černá (Corvus corone) : 
 
06.05.10 – Svitavy, nad Lánským r., 1 ex., JiMa 
 
Strnad lu ční (Emberiza calandra) :  
 
13.06.10 – Svitavy, pole a louky u vodojemu, Lány,  
2 ex., Nov 

 
Savci (Mammalia)  : 
 
Ježek západní (Erinaceus europaeus) 
 
02.07.10 – Svitavy, ulice Slovenská, 1 ex., JiMa 
 
Rejsec černý (Neomys anomalus) 
 
17.11.10 – Svitavy, polní cesta v Mor. Lačnově  
(Na předělu), 1 uhynulý ex., JiMa 
 
rejsec vodní (Neomys fodiens) 
 
08.10.10 – Svitavy, hráz Horního r., 1 uhynulý ex., JiMa 
 
Rejsek obecný  (Sorex araneus)  
 
09.10.10 – Svitavy, cesta u zahrádek, Dolní r.,  
1 uhynulý ex., JiMa 
 
Bělozubka šedá (Crocidura suaveolens)  
 
08.08.10 – Borová, Sv. Kateřina, 1 uhynulý ex., JiMa 
                      
Netopýr severní (Eptesicus nilssonii) 
 
28.05.10 – Svitavy, Bří Čapků 2-6, několik hlasů 
v detektoru, JiMa 
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02.07.10 – Svitavy, podstřeší domu Bří Čapků 2-6,  62 ex. 
vylétá z větracích otvorů, JiMa 
 
Netopýr ve černí (Eptesicus serotinus) 
 
08.06.10 – Budislav, tábor TOSu, hlasy ex. v detektoru, 
JiMa 
05.07.10 – Svitavy, Revoluční 1-7, 69 vyletujících ex., JiMa 
 
Netopýr vodní (Myotis daubentonii) 
 
08.05.10 – Svitavy, jezírko v parku J.Palacha, hlasy ex. 
v detektoru, JiMa 
08.06.10 – Budislav, Prostřední r., více ex. nad hladinou, 
JiMa 
02.07.10 – Svitavy, ř. Svitava, u OD Centrum,  hlasy ex. 
v detektoru, JiMa 
09.10.10 – Opatov, chata u r. Černý, 15 ex. za okenicemi, 
JiMa 
                  
Netopýr vousatý (Myotis mystacinus) 
 
20.08.10 – Svitavy, náměstí Míru, 2MM létají v podloubí u 
obchodu Sázava, JiMa 
 
 
Netopýr rezavý (Nyctalus noctula) 
 
18.01.10 – Svitavy, Dimitrovova 29, nalezen 1 živý ex. na 
balkóně domu, JiMa 
19.01.10 – Svitavy, Dimitrovova 27-29, slyšitelné hlasy ex., 
JiMa 
19.04.10 – Svitavy, hráz Horního r., několik ex. v dutině 
vrby + nad rybníkem, JiMa 
20.04.10 – Svitavy, hráz Horního r., několik ex. v dutině 
vrby + nad rybníkem, JiMa 
30.04.10 – Svitavy, hráz Horního r., několik ex. v dutině 
vrby, JiMa 
08.05.10 – Svitavy, sídliště B.Martinů a Štursova, hlasy ex. 
v detektoru, JiMa 
08.05.10 – Svitavy, sídliště Dimitrovova, hlasy ex. 
v detektoru, JiMa 
28.05.10 – Svitavy, Svitavská 18-26, cca 85 ex. vylétá ze 3 
míst z podstřešních otvorů, JiMa 
23.06.10 – Svitavy, Svitavská 18-26, 10 ex. odebráno při 
rekonstrukci střechy, JiMa 
15.08.10 – Svitavy, Dimitrovova 23-25 a 27-29, hlasy ex. 
v detektoru, dále několik ex. vylétá z otvoru nad vchodem 
do č.o. 25, JiMa 

19.08.10 – Svitavy, Dimitrovova 23-25 a 27-29, hlasy ex. 
v detektoru a dále 75 ex. vylétá z otvorů nad vchodem do 
č.o. 25, JiMa 
11.10.10 – Svitavy, Dimitrovova 23-25 a 27-29, hlasy ex. 
v detektoru, JiMa 
12.10.10 – Svitavy, B.Martinů 2-6, slyšitelné zvuky 
z podstřeší č.o.6, JiMa 
16.11.10 – Svitavy, Dimitrovova 23-25 a 27-29, hlasy ex. 
v detektoru, JiMa 
 
Netopýr pestrý (Vespertilio murinus) 
 
13.10.10 – Svitavy, sídliště Dimitrovova 23-25 a 27-29 
nízkofrekvenční hlasy v detektoru, JiMa 
17.10.10 – Svitavy, sídliště Dimitrovova 23-25 a 27-29 
nízkofrekvenční hlasy v detektoru, JiMa 
19.10.10 – Svitavy, sídliště Dimitrovova 23-25 a 27-29 
nízkofrekvenční hlasy v detektoru, JiMa 
29.10.10 – Svitavy, sídliště Dimitrovova 23-25 a 27-29 
nízkofrekvenční hlasy v detektoru, JiMa 
02.11.10 – Svitavy, sídliště Dimitrovova 23-25 a 27-29 
nízkofrekvenční hlasy v detektoru, JiMa 
 
Veverka obecná (Sciurus vulgaris) 
 
28.04.10 – Svitavy, areál gymnázia, 1 ex. tmavé formy, 
JiMa 
05.05.10 – Svitavy, park J.Palacha, 1 ex. tmavé formy, 
JiMa 
20.08.10 – Javorník, les u pramenů ř. Svitavy, 1 ex. tmavé 
formy, JiMa 
 
Myšice lesní (Apodemus flavicollis) 
 
24.09.10 – Borová, Sv.Kateřina, 1 uhynulý ex. v pasti na 
chalupě, JiMa 
 
plch velký (Glis glis) 
 
14.07.10 – PR Rohová, v blízkosti vrchu Roh, 1 ex. při 
pohybu na kmeni buku, EJet a JJet 
 
lasice kol čava (Musela nivalis) 
 
12.11.10 – Svitavy, u Dolního r., 1 ex., JiMa 
14.11.10 – Svitavy, pole v Moravském Lačnově,  
„Na předělu“, 1 uhynulý ex., JiMa 
 
Jezevec lesní (Meles meles) 
 
30.03.10 – Opatovec, (směr M.Lačnov), 1 ex., Pol 

 
 
 


