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Slovo úvodem. 
        

 
Snad každý, kdo pečlivě bude číst články a řádky tohoto čísla našeho zpravodaje, mi dá 

zapravdu, že uplynulý rok patřil k těm, ve kterých jsme se určitě „nenudili“. Když vzpomenu například 

tradiční jarní transfer obojživelníků v Hradci nad Svitavou, ochranářské aktivity v území Střelnice, na 

kterých se podílel zejména Filip Jetmar a Jakub Vrána, kosení významných krajinných prvků – 

botanických lokalit pod palcem Pavla Nováka na Poličsku a Litomyšlsku, naše pořádání akcí pro 

veřejnost – svitavské jarní Vítání ptačího zpěvu a opatovský podzimní Ptačí festival, naše nové 

zapojení v rámci Dne dětí ve svitavském parku v červnu, další ochranářské aktivity například v PR Psí 

kuchyně, náš zájem o další botanicky cenná území nebo podíl na vztyčení nové hnízdní podložky pro 

čápy bílé ve Svitavách, tak můžeme být spokojeni. Někdy se ale naše snaha nejen že nevyplatí, ale 

stojí nás mnoho energie bez očekávaného výsledku, ba dokonce závěrem může být i to, že s námi 

„někdo už nepeče“ nebo nám dává najevo, že „bodáme do vosího hnízda a podobně“. Mám na mysli 

vleklou „kauzu Rohová“, kde si ochranu přírody Krajský úřad Pardubického kraje představuje s Lesy 

ČR jinak než my. Škoda jen, že nás musí potom „kárat“ i naše ústředí ČSOP. Obávám se, že než se 

neustále ohlížet na to, jestli někomu děláme potíže, tak bude lepší se stát na nikom nezávislou 

ochranářskou skupinou. 

Vzhlížejme ale k roku 2012 jako k období, které nám také přineslo i řadu zajímavých zážitků 

při sledování života přírody na Svitavsku. Jenom ornitologicky byl ten uplynulý rok výjimečný řadou 

neobvyklých i významných událostí (například sledování i v republice vzácných kosů horských, 

tenkozobců opačných, kolpíka bílého nebo poštolek rudonohých). Můžete se o tom dočíst třeba zde: 

www.vcpcso.cz (aktuality) v článku Ornitologické zajímavosti Svitavska v roce 2012. 

Nezbývá, než poděkovat všem, kteří nás v loňském roce podporovali, pomáhali nám, ale 

zejména přírodě a krajině naší oblasti, kde nám není jedno, co se zde odehrává. Přeji za nás všechny 

zároveň pěkný a úspěšný rok 2013. A nashledanou v terénu.  

 Jiří Mach 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vcpcso.cz/
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Zprávy výboru.  

 

→ Členy ZO pro rok 2012 se stávají: Barbora Chmelinová, Milan Janoušek, Filip Jetmar, Kateřina 

Kolářová, Jiří Mach, Luboš Novák, Pavel Novák, Marián Polák, Dušan Romportl, Daniel Šrajbr, Jakub 

Vrána, Kristýna Vránová a Petr Zobač. 

                                            
 

Navrhujeme, vyjadřujeme se, požadujeme  …  

 

■ Počátkem ledna 2012 podáváme ke Krajskému úřadu Pardubického kraje stížnost na práci 

pracovnice oddělení ochrany přírody, odboru životního prostředí a zemědělství ing. Jany Svobodové a 

vedoucího odboru ing. Josefa Hejduka. Naše stížnost se týká např. přístupu k ochraně navrhované 

rezervace Nový rybník u Opatova nebo řešení těžby dřevní hmoty v PR Rohová (jde mimo jiné o 

pokračování kauzy, která se v této lokalitě táhne již druhým rokem). Kontrolní oddělení kanceláře 

ředitele úřadu nám však na naši stížnost odpovědělo jen ledabyle a neúplně, a proto jsme se odvolali 

proti nevyřízení naší stížnosti k nadřízenému orgánu KrÚ (MŽP). 

Ministerstvo pak ve své odpovědi označilo naši stížnost za nedůvodnou a dalo ve všem za 

pravdu Krajskému úřadu. Domníváme se, že především tato odpověď MŽP je typickou ukázkou 

arogance moci a že se vysmívá právnímu systému našeho státu. MŽP například tvrdí, že naše 

stížnost byla  vyřízena „věcně a přesně“ (nebyla) nebo že při těžbě v PR Rohová byly dodrženy 

podmínky rozhodnutí KrÚ (nebyly). S vážným důvodem naší kritiky zmíněných úředníků, totiž uvádění 

lživých informací v oficiálních textech KrÚ (ať už se týkají PR Rohová nebo Nového rybníka) se MŽP 

„vypořádalo“ pouhým konstatováním, že „nebyl porušen zákon“, resp. že to s řešenou věcí (kauza PR 

Rohová) „přímo nesouvisí“. Budeme mít dostatek času, sil a chuti postoupit věc správnímu soudu?  

 

■ Ještě v polovině března 2012 se zdálo, že k těžbě polomového dříví na východních svazích 

Rohu v PR Rohová nakonec nedojde – na lokalitě leželo více než 30 cm sněhu a platnost rozhodnutí 

KrÚ Pk končila dnem 31. 3. 2012. Přesto dostáváme neoficiální zprávu o tom, že těžaři se do polomů 

chystají. Lesům ČR, lesní správě Svitavy bylo zasláno několik dopisů (mj. od Východočeské pobočky 

České společnosti ornitologické), které informují o výskytu a hnízdních projevech zvláště chráněného 

výra velkého přímo v místech polomů. V poslední dekádě března těžba přece jenom proběhla (i když 

se nestihla v plánovaném rozsahu) a výr již nebyl na místě dále zaznamenán. Ani věcně příslušný 

orgán ochrany přírody (KrÚ Pk), ani ČIŽP, která věc řešila na základě podnětu, nedokázaly (nebo 

nechtěly) zajistit ochranu tohoto ohroženého druhu při hnízdění. Následně se 2. 4. 2012 účastníme 

kontrolního šetření, které vedl RNDr. Vrána (KrÚ). Z pořízeného zápisu je zřejmé, že v několika 

případech nebyly dodrženy podmínky rozhodnutí. Šlo například o těžbu v místech, kde byla zakázána, 

poškození stojících stromů (viz foto) nebo narušení půdního krytu při manipulaci s kmenovinou.  
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■ Koncem měsíce února podáváme na odbor rozvoje města a investic MěÚ Česká Třebová 

připomínku k zadání změny č.2. územního plánu obce Třebovice, ve které nesouhlasíme se záměrem 

obce vystavět 1 větrnou elektrárnu o výšce 150 metrů na kraji obce. 

 

■ Výběrové řízení vypsané státním podnikem Lesy ČR na zpracovatele projektu „Revitalizace 

Zádolského potoka“ vyhrála pražská firma Aquion s.r.o. Ta svolala jedno informativní setkání na 

lesní správě ve Svitavách (účastnil se Filip Jetmar) a po té dokončila zpracování vlastního projektu a 

žádosti do operačního programu. V současné době by měla být věc ve fázi posuzování a schvalování. 

Připomínáme, že revitalizace se bude týkat především navrácení toku do starého, meandrujícího 

koryta a vytvoření řady průtočných i neprůtočných tůní, to vše s minimálním zásahem do dřevin. 

Bohužel se nám nepodařilo prosadit, aby do revitalizace byly zahrnuty i pozemky Rybářství Litomyšl, 

konkrétně zadní partie Mušlového rybníka se zarůstající loukou a starými deponiemi. 

 

■ Náš návrh, aby se v rámci komplexních pozemkových úprav v obci Opatovec vybudovaly 

menší vodní plochy (poldry a rybníčky) a z pohledu potřeb ochrany přírody a krajiny řešilo území 

zejména v lokalitě za Černým rybníkem, nebyl bohužel akceptován.  

 



 6 

■ Na jaře 2012 proběhlo kácení stromů na hrázi Mušlového rybníka (viz též KonSterna 22). 

Podle původního záměru měly být odstraněny všechny vzrostlé stromy a také většina keřů. Na 

základě dohody Rybářství Litomyšl s Filipem Jetmarem byl zásah přehodnocen a alespoň ve spodní 

části hráze byla větší část stromů ponechána, neboť nepředstavují výraznější riziko pro stabilitu hráze. 

Filip Jetmar řešil s Rybářstvím Litomyšl (jmenovitě Radkem Vachem) také okrajové partie 

rybníka, jehož parcela zahrnuje i plochy mimo zátopovou oblast. Konkrétně se jedná o lesní porosty a 

louky (dnes bohužel značně degradované). Jednou z úvah rybářství bylo nezatopené plochy zaměřit a 

v KN převést na lesní půdu. To by ovšem znamenalo vznik hospodářského lesa s velmi omezenými 

možnostmi aktivních managementových zásahů. Přitom zejména obnova druhově bohaté louky 

v zadní části rybníka, nejlépe i s odvozem nebo rozhrnutím vysokých deponií po vyhrnutí rybníka 

v polovině 90. let, je velice žádoucí. Na druhou stranu je pochopitelné, že rybářství chce mít ze svých 

pozemků nějaký užitek. Nakonec tedy bylo dohodnuto, že plochy se na lesní půdu nepřevedou a 

rybářství je bude využívat pro občasnou těžbu palivového dřeva. Výhodou je větší volnost při realizaci 

zásahů (možnost výraznějšího prosvětlení porostů nebo těžby před dosažením mýtního věku), čímž 

lze dosáhnout z pohledu ochrany přírody cennějšího světlého lesa. Vše bude záležet na tom, nakolik 

bude Rybářství Litomyšl akceptovat naše doporučení týkající se druhové skladby, prostorového 

členění lesa, ponechávání souší a doupných stromů apod. Nevýhodou je nutnost při každé těžbě 

žádat o stanovisko k zásahu do VKP a o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. Aktuálně se 

zde začalo těžit v únoru 2013. Filip Jetmar navrhnul určité změny (formou opravy značení na 

kmenech), zatím však nevíme, zda budou respektovány. Připomeňme, že ještě v 50. letech 20. století 

bylo na celé parcele rybníka (a též na mnoha sousedních pozemcích) bezlesí a že rybník nebyl tak 

uzavřen lesem jako nyní. V podrostu mladého lesa dodnes přežívají luční druhy rostlin. I proto lze 

považovat prosvětlovací zásahy (prořezávky a probírky) za potřebné. 

 

■ V PR Psí kuchyně pokračuje poměrně rozsáhlá těžba především smrků (listnáče těženy 

nejsou) v prostoru nad asfaltkou vedoucí nad Zlatou studánku. Zásahy respektují dohodu Lesů ČR a 

orgánů ochrany přírody z minulých let, také způsob provedení nepoškodil předměty ochrany. 

K našemu překvapení však nyní Lesy ČR (LS Lanškroun) přichází s požadavkem těžby více než 1000 

kubíků buků, což je v rozporu se schváleným plánem péče (navíc jde o pěkné zbytky starého 

smíšeného lesa s vyznaným podílem odumřelého dřeva). Naší snahou je nyní přimět orgán ochrany 

přírody, aby trval na původní dohodě, podle které se veškerá plánovaná těžba cílových dřevin 

(listnáčů) přesune do porostů smrků a modřínů. Dohoda, o níž existuje zápis z jednání a z které 

vycházel návrh tehdejšího lesního správce na změnu lesního hospodářského plánu (LHP), se však 

nikdy nestala součástí žádného schváleného dokumentu (např. rozhodnutí KrÚ Pk nebo LHP). To je 

patrně hlavní příčinou současného „zkomplikování“ situace. 

Vzhledem k tomu, že podle současně platných právních dokumentů musí být do začátku roku 

2017 rezervace rozšířena na celou EVL (evropsky významná lokalita), zjišťovali jsme, zda nehrozí 

poškození naturových ploch (mimo současnou PR) plánovanou těžbou. Několik „konfliktních“ nebo 

sporných zásahů se pokusíme řešit např. ve spolupráci s AOPK ČR. Ta v roce 2014 zpracuje pro EVL 
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tzv. soubor doporučených opatření, který je však jen doporučujícím, koncepčním dokumentem a 

hospodaření (včetně těžby) výrazněji neomezuje. My bychom rádi, aby AOPK i KrÚ Pk nahlíželi na 

území jako na budoucí rezervaci a s ohledem na to se pokusili zajistit jeho ochranu (tzn. dohodnout 

s LČR vhodný postup). Charakter porostů a současná podoba LHP podle našeho názoru umožňuje 

nalezení uspokojivého řešení z pohledu ochrany přírody v budoucí rezervaci, pokud k tomu ovšem 

bude vůle všech dotčených stran. 

 

■ Začátkem roku jednáme o dalšího osudu zatopené silážní jámy v bývalém banínském ZD.  

Místní zemědělec (p. Dufek) ji v roce 2010 od obce odkoupil a přemýšlí o jejím znovuuvedení do 

provozu. Nakonec dospíváme k dohodě, že během jara a léta nebude s vodou v nádrži nijak 

manipulováno, takže ropuchy obecná (Bufo bufo) a zelená (Pseudepidalea viridis) se mohou v klidu 

rozmnožit a jejich pulci dospět.  Zároveň je během jarních kontrol lokality opět potvrzen výskyt ropuchy 

zelené (naposledy pozorována v roce 2006), která je nám nově známa také z Radiměře. 

 

■ V tomto roce také kontrolujeme dodržování ochranných opatření, která byla Krajským úřadem 

udělena městu Svitavy (za našeho přispění) při provádění revitalizace Mateřské školy na ulici Větrná. 

Jednalo se o zachování vletových otvorů do stěny budovy v některých místech, kde hnízdí rorýsové 

obecní. Účinnost stavebních opatření bude kontrolována v roce 2013. 
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Bleskovky.  

 
 
  Díky mírnému průběhu letošní zimy jsme mohli na svitavském rybníku pozorovat v lednu 

vůbec poprvé konipase bílého. 

 

 Neobvykle početné hejno konopek obecných (asi 650 jedinců) sledoval Luboš Novák na 

polích severně od rybníků Horní a Dolní ve Svitách-Moravském Lačnově. Zřejmě dobře prostřeným 

stolem jim bylo řepkové pole s dostatkem plevelných rostlin. 

 

 Vůbec první zimní záznam o výskytu lindušky na území Svitav máme od 19. ledna, kdy Luboš 

Novák pozoroval lindušku horskou při hledání potravy v prostoru přítoku do Dolního rybníka. 

 

Filip Jetmar na jaře na opatovských rybnících opět zaznamenal výskyt skokana ostronosého 

(Rana arvalis). Vzhledem k tomu, že údajný výskyt v lesích u Schindlerova háje nebyl zatím potvrzen, 

je Opatov jedinou známou lokalitou tohoto vzácného druhu na Svitavsku. 

 Další ornitologické pozorování patří do kategorie „mimořádných“, neboť na svitavském rybníku 

Dolní byl pozorován druh, jehož konkrétní záznam známe jen jediný - březen roku 1954. Jde o 

severskou potápivou kachnu morčáka bílého. Luboš Novák jej jako první odhalil ráno 14. března a 

jednalo se o samce a dvě samice. Ptáci se naštěstí zdrželi, a tak radost z tohoto neobvyklého 

pozorování měl i Jiří Mach a Jakub Vrána. Zhruba za měsíc se Lubošovi povedlo zastihnout na 

průtahu 4 kosy horské (na jeho fotografii), což je opět velmi raritní údaj nejen pro svitavské rybníky. 
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 Náš pohyb v terénu přináší další úspěšná ornitologická pozorování i v dubnu, a to především 

v oblasti Lánského rybníka, který se tradičně na jaře slovuje. Potravní nabídka pro řadu ptačích druhů 

je zde proto na tahu velmi lákavá. Daří se zde trojici pozorovatelů (M.Janoušek, J.Mach a L.Novák) 

sledovat slavíka modráčka, lindušku horskou, strnada zahradního, konipase citrónového, ale 

především v poslední dubnový den zcela mimořádně 2 tenkozobce opačné (foto M.Polák) a kolpíka 

bílého. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V období od 23. 4. do 2. 6. 2012 jsme v okolí rybníka Hvězda zaznamenali opakovaný výskyt 

až dvou párů motáka lužního, 12. 5. bylo dokonce pozorováno páření. K úspěšnému vyhnízdění však 

nedošlo, pravděpodobně z důvodu zemědělských prací – nejprve chemické ošetření pšenice u obce 

Třebovice, po přesunutí motáků k Opatovu pak celoplošná sklizeň porostů jetele do bioplynové 

stanice. Pátrání po hnízdě, kterému by se zemědělci mohli vyhnout, nebylo úspěšné. 

 

Částečné letnění rybníka Hvězda umožnilo sledovat řadu druhů bahňáků především na jarním 

tahu. Hojní byli jespáci bojovní (až 29 ex.), zjištěni byli i jespáci křivozobý, obecný, malý a šedý. 

Z vodoušů nebyl překvapivě nejpočetnější vodouš bahenní, ale vodouš kropenatý (maximum 18 

ex.) a vodouš šedý (maximum 13 ex.). Vodouš tmavý byl zjištěn jen jednou, zato vodouš rudonohý 

pravidelně od 17. 3. do 25. 4. v počtu 1 až 3 ex., včetně tokajících jedinců. Příjemným zpestřením byl 

týdenní výskyt břehouš černoocasého v první dekádě dubna. Na obnaženém dně rybníka hnízdili 

kulíci říční v počtu 4 až 6 párů (nález 3 hnízd s vejci). Úspěšnému hnízdění nasvědčují zvýšené počty 

jedinců, včetně juvenilních, na přelomu června a července (až 44 ex.).  „Okurkovou sezónu“ pak 

obohatil u nás vzácný brodivý pták kolpík bílý, který byl zaznamenán třikrát v první dekádě srpna. 
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Z činnosti ZO.  

 

☼ Sčítání vodních ptáků 

V polovině ledna zabezpečujeme pro Českou společnost ornitologickou opět sčítání vodních 

ptáků v rámci Mezinárodního sčítání (IWC). V oblasti Moravskotřebovska a Svitavska šlo o řeku 

Třebůvku v úseku Linhartince-Radkov, řeku Svitavu v úseku Březová nad Svitavou - Rozhraní, 

svitavské rybníky Lánský, Horní a Dolní, rybníky Hvězda a Nový u Opatova a Bysterský potok s řekou 

Křetínkou od Hamrů po Bohuňov. 

Ve složení Jiří Mach, Luboš Novák, Dan Šrajbr a Martin Šrajbr zajíždíme také na oblíbenou vycházku 

podél řeky Svitavy mezi Adamov a Bílovice nad Svitavou, kde jsme pozorovali nejenom dosud námi 

nejvyšší počet skorců vodních (9), ale díky neobvykle vysokým zimním teplotám nám jeden samec 

předvedl hned v Adamově pěkný zpěv a jeden zase parádní zpěv s imponováním. Stejný počet pak 

sečetl Jiří Mach na asi patnáctikilometrovém úseku Bysterského potoka a řeky Křetínky na 

Svojanovsku. 

 

☼ Hnízdní podložka pro čápy u Vodárenského lesa   

V  březnu se konečně rozhýbaly klidné (ne 

naší vinou) dvouleté vody akce, která měla nahradit 

čapí hnízdo na dnes již neexistujícím komíně 

technického areálu Na Červenici. Akci pořádal 

odbor životního prostředí MěÚ Svitavy ve spolupráci 

s panem Poulem (Elektrima). Ten zajistil instalaci 

sloupu a připevnění hnízdní podložky, kterou 

zhotovil pan Páleník. Naším úkolem bylo předat 

panu Páleníkovi informace k výrobě kovové 

podložky, vybrat lokalitu pro umístění sloupu a 

připravit přírodní základ budoucího hnízda, který byl 

k podložce připevněn. 

Nakonec tak v pondělí 12. března se vše na 

rozmoklé louce u Vodárenského lesa ve Svitavách 

mohl poprvé uskutečnit pohled na další možné 

hnízdiště čápů bílých. Nezbývá než doufat, že sloup 

s podložkou bude někdy čapím párem využitý. 
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☼ Ochrana a management významných lokalit v roce 2012 

 

Na Poličsku a Litomyšlsku pokračoval v péči o botanicky významné lokality (často registrované 

významné krajinné prvky) Pavel Novák. Jde většinou o louky s vlhkomilnou květenou nebo naopak 

výslunné suché stráně, které je třeba kosit (kosou) a organický materiál odklízet. Louky se nacházejí 

v oblasti Širokého Dolu, Oldřiše, Čisté, Karle, Lubné, Chotěnova, Jedlové, Hlásnice a Trpína. 

 

Další kroky v péči o nejen botanicky zajímavá území v roce 2012 shrnul pro nás Filip Jetmar. 

 

Botanické lokality Hradec nad Svitavou, Muzlov, Sklené, Kamenná Horka 

Květnovou kontrolu lokalit provedl ing. Tomáš Sigl (KUPK), který s sebou do auta vzal také 

Hanu Gregorovou, ing. Jiřího Procházku (oba MěÚ Svitavy) a Filipa Jetmara (ZO ČSOP Rybák). Na 

Svitavsku jsou známa jen dvě naleziště teplomilného vstavače vojenského (Orchis militaris). 

V Hradci nad Svitavou je několikátý rok sledována jediná „zdvojená“ rostlina (dvě ramety vzniklé 

vegetativním zmožením kořenové hlízy). Kvetení však bylo zaznamenáno pouze v roce 2011, a to 

bezprostředně po zásahu Velkojaroměřského pozemkového spolku, jehož členové asi na 10 m
2
 

vyřezali křoviny, které stanoviště vstavače v podrostu převážně borového lesa silně zarůstají. Bylo 

konstatováno, že je žádoucí pokračovat v managementových zásazích spočívajících ve vyřezávání 

křovin, pracovníci ochrany přírody se pokusí dojednat s lesním hospodářem také mírné prosvětlení 

porostu (odtěžení několika borovic). Pokud ale na lokalitě přežívá jen tato poslední rostlina, je 

pravděpodobně jen otázkou času, kdy hradecká populace vstavače vojenského zcela vyhyne. 
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Také v Muzlově (Březová nad Svitavou) rostou vstavače vojenské v lese, a to v oploceném 

areálu vodárny. Na malé světlině přežívá okolo 7 rostlin, které podle pracovnice vodáren každoročně 

kvetou (ověřili jsme v roce 2011 – viz foto). V roce 2012 však byly i zde všechny sterilní. Množství 

rostlin však dává o něco větší naději na záchranu muzlovské populace, vyžadovalo by to ale nejspíš 

razantnější managementové zásahy. Prozatím pracovníci ochrany přírody přislíbili zajistit alespoň 

mírné prosvětlení. Dodejme, že na obou lokalitách vstavače vojenského se vyskytuje také střevíčník 

pantoflíček (Cypripedium calceolus). Tento druh má v Muzlově, i když na jiném místě, nejbohatší na 

Svitavsku a zdá se, že tamní populace je zatím stabilní. 

 

Další krátkou zastávkou byla Horní Hynčina, kde Hanka Gregorová zavedla ostatní členy 

výpravy na pěknou, pravidelně kosenou stráň s jalovci a pětiprstkami žežulníky (ty ale kvetou až 

v červnu). Následovalo pátrání po vstavačích mužských nad obcí Pohledy. Stejně jako v roce 2011 

ale bylo neúspěšné. Pokud zde vstavače přežívají alespoň ve sterilním stavu, mohlo by pomoci 

opětovně zavedení péče spočívající v pravidelném kosení. S výjimkou jedné menší plochy ve spodní 

části lokality, která byla v roce 2012 přepasena, nejsou totiž zdejší svahy udržované. A tak zde 

zůstává už jen několik významnějších druhů rostlin, například upolín nejvyšší nebo prvosenka jarní. 

Na prudkých stráních donedávna zapomenutého údolí u obce Sklené vykvétá na stovku 

vstavačů mužských (Orchis mascula), zvonečníků hlavatých (Phyteuma orbiculare), desítky 

vemeníků dvoulistých (Platanthera bifolia), úpolínů nejvyšších (Trollius altissimus), roste zde jarmanka 

větší (Astrantia major), orlíček obecný (Aquilegia vulgaris), lomikámen zrnatý (Saxifraga granuláta) 

nebo třeba pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea). Při návštěvě 20. května 2011 zdobil 

roztroušené keříky hlohů samec ťuhýka obecného, z nekosených porostů volal chřástal polní… 

Není divu, že jsme začali přemýšlet nad péčí o tyto stráně. Jako nejpotřebnější se jevilo 

vyřezání náletu dřevin (hlavně javory), kterými svahy začaly zarůstat, a potom nastolení režimu 

občasného posečení travních porostů, například jednou za dva až tři roky po dílčích plochách. 

Bohužel nás předběhl místní zemědělec pan Inocenc Pavlík (viz KonSterna 22), který zde pase skot a 

pobírá tučné zemědělské dotace. Na plánovanou kontrolu lokality v květnu 2012 byl pan Pavlík 

pozván. Dorazil i se svým synem.  

Obava z intenzívní pastvy se nepotvrdila. Pan Pavlík na lokalitě pase asi 5 krav, a to podle 

jeho slov tím způsobem, že je ráno přižene, asi 3 až 4 hodiny s nimi tráví v ohrazené pastvině a pak je 

zase nažene zpět do chléva. Tento způsob hospodaření by byl akceptovatelný, kdyby ovšem 

neprobíhala pastva v době, kdy vrcholí kvetení vstavačů a nastupuje kvetení zvonečníků, jako tomu 

bylo v roce 2012. Všechny hrozny vstavačů byly polámané, ovšem důvodem byly spíše poměrně silné 

květnové mrazíky. Jako vhodné řešení se jeví rozdělení lokality na více dílčích pastvin (oplůtků) a 

zajišťování tzv. rotační pastvy. S panem Pavlíkem by měl situaci nadále řešit Tomáš Sigl. Podle 

našeho názoru by pastva měla zůstat jen extenzívní a některé oplůtky by mohly být paseny až na 

podzim nebo v některém roce zůstat nepasené (bez zásahu). Je velice vhodné lokalitu i způsob péče 

sledovat, a to čím častěji, tím lépe. 

Poněkud svérázný je přístup pana Pavlíka ke dřevinám. Zatímco mladé javory, které postupně 

zarůstají louku, zůstaly v roce 2012 netčené, pěkné keřové porosty v okraji lesa byly vyřezávány. Pan 
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Pavlík také bez povolení smýtil několik statných jasanů na kraji louky podél přístupové cesty. MěÚ 

Svitavy s ním proto zahájil správní řízení o pokutě, nicméně se nepodařilo získat důkazy, které by 

pachatele usvědčovaly. S jakým výsledkem asi skončí většina podobných vyšetřování, kdy je 

předmětem řízení porušení zákona na ochranu přírody? 

 

Poslední kontrolovanou lokalitou, kam se posádka vozu dostala nekonečně dlouhou lesní 

cestou ze Skleného, byla stráň v horní části obce Kamenná Horka. Na severně orientovaném a do 

značné míry zarůstajícím svahu roste poměrně bohatá populace zvonečníku hlavatého (Phyteuma 

orbiculare). Zajištění vhodné péče si prozatím vzal na starost ing. Tomáš Sigl. 

Orchidejové (a jiné) louky v Opatově 

Péči o menší plochy bezkolencových a pcháčových luk v blízkosti rybníků zajišťuje již několik 

let Filip Jetmar s finanční podporou Pardubického kraje. Rostou zde prstnatce májové (Dactylorhiza 

majalis), hladýše pruské (Laserpitium prutenicum), čertkusy luční (Succisa pratensis) a další. 

V roce 2012 však KUPK na základě výběrového řízení na dodavatele prací poskytl finanční příspěvek 

jinému (nejlevnějšímu) subjektu – tím byl pan Milan Kladivo z Osíka u Litomyšle. Bohužel se ukázalo, 

že nebyly dostatečně nastaveny podmínky provedení prací. Pan Kladivo navíc lokality nezná a nemá 

k nim vztah. A tak došlo k několika negativním jevům, přičemž za nejhorší považujeme ukládání 

shrabané biomasy po obvodu louky (Mušlový rybník, Nový rybník). Mnohem vhodnější je odvoz mimo 

lokalitu nebo kompostování na vybraných místech, jak to ostatně bylo praktikováno doposud. Louka u 

Mušlového rybníka zůstala zčásti nepokosená, a to právě tam, kde přežívají poslední prstnatce 

májové. Rovněž na louce „pod borovicemi“ u Nového rybníka zůstal nepokosený několik metrů široký 
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okraj směrem k litorálním porostům. Na tuto neposekanou část u rákosí byla navíc uložena shrabaná 

travní hmota, což povede k lokálnímu obohacení půdy živinami, úhynu rostlin pod tlející hmotou a 

degradaci porostů (viz foto). Na lokalitě „za školou“, kde ze zvláště chráněných druhů rostlin najdeme 

například pětiprstku žežulník (Gymnadenia conopsea), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) 

nebo nenápadnou luční kapradinu hadilku obecnou (Ophioglossum vulgatum), nebyla posečená 

tráva odklizena a zůstala na ploše ležet k zetlení. Náprava nebyla zjednána ani po opakovaných 

urgencích z naší strany, naštěstí aspoň louka na jižním břehu Nového rybníka už byla pokosena a 

uklizena dobře. 

 

Vůbec nejcennější botanická lokalita Opatovska, slatinná loučka Pod farským, zůstala v péči 

Filipa Jetmara jen díky nájemní smlouvě s Pozemkovým fondem ČR (Poznámka: Pozemek by měl být 

v rámci „církevních restitucí“ vrácen římskokatolické farnosti v Opatově). Vyskytl se ale jiný problém. 

Začátkem července bylo nalezeno asi 40 jamek a u nich položené povadlé lodyhy kriticky ohrožené 

pětiprstky hustokvěté (Gymnadenia densiflora), která byla tou dobou v plném květu. Vypadalo to, 

jako by je někdo vyrýpnul lopatkou. Pachatelem ale nebyl člověk, nýbrž divoká prasata, která dokáží 

s téměř „chirurgickou přesností“ vykousnout kořenové hlízy těchto orchidejí. Pro lokalitu to představuje 

vážnou hrozbu, která může populaci pětiprstek zcela zdecimovat. Zkušenosti z jiných oblastí, např. 

Orlických hor, ukazují, že účinná obrana před prasaty v podstatě neexistuje. Vysoké stavy černé zvěře 

jsou patrně také jednou z hlavních příčin neúspěchu hnízdění ptáků v rákosinách Nového rybníka. 

Větší plochy opatovských luk jsou obhospodařovány zemědělskými subjekty jako Farma 

Opatov, Ekofarma Kolínová aj. Zde se už řadu let potýkáme s problémem seče v „nesprávnou“ dobu, 
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kdy jsou posekány prstnatce v době květu, což jim zcela znemožní generativní rozmnožování (tvorbu 

semen). Pokud se to opakuje každý rok, populace prstnatců se oslabuje. Například na louce na 

východním břehu Nového rybníka bylo možno ještě v 90. letech napočítat téměř 200 kvetoucích 

prstnatců májových, nyní se zde objevují jen v řádu nižších desítek. Že je důvodem nevhodný 

management vyplývá i toho, že na nedaleké louce na jižním břehu, která je kosena ručně, se po 

znovu zavedení pravidelné seče zvýšil počet prstnatců z původních cca 20 koncem 90. let na 

současných cca 400 kvetoucích rostlin. Některé louky se kosí příliš často (dvakrát i třikrát) a biomasa 

je odvážena za čerstva do bioplynové stanice (Farma Opatov). Rostliny tak nemají možnost se 

vysemenit jako při sušení a obracení sena. Jinde se seno nestačí sklidit a na louce zahnívá (Ekofarma 

Kolínová). Za největší nešvar zemědělského hospodaření na loukách v poslední době lze však 

považovat stále oblíbenější a stále častěji praktikované mulčování – zemědělec za státní dotace jen 

přejede louku mulčovačem nebo rotační sekačkou a rostlinnou hmotu nechá na ploše ležet k zetlení. 

Mulčováním dochází k usmrcení mnoha živočichů a ke spolehlivému zastínění a eutrofizaci, takže se 

začnou prosazovat jen konkurenčně silné druhy trav nebo pcháčů na úkor druhů konkurenčně 

slabších a rapidně se sníží druhová pestrost. Odpovídající péči o tyto plochy se nám prozatím nedaří 

prosadit, a to ani na místech se zvláště chráněnými druhy. Například silně ohrožený hořec hořepník 

(Gentiana pneumonanthe) u Nového rybníka je dnes na pokraji vyhynutí.   

Střelnice u Semanína 

První větší akcí na bývalém vojenském cvičišti v roce 2012 byla březnová brigáda spojená 

s úklidem odpadků (viz samostatný příspěvek dále). Došlo zde ovšem i na setkání zástupců ČSOP 

(Filip Jetmar, Jakub Vrána, Hana Grundová) se třemi členy místního sdružení myslivecké jednoty. Ti 

přišli se záměrem území střelnice zalesnit, a to s využitím dotací (na jejich popud začali stejným 

způsobem uvažovat i zástupci obce). Bohužel jakákoli argumentace z naší strany byla zbytečná a 

debata s myslivci, přestože byla dlouhá, neměla valného smyslu. Pro představu – vypasené nebo 

zmulčované plochy nazývají „měsíční krajinou“, a to neustále opakují, přestože louky pokryla svěží 

zeleň a zejména během léta i řada kvetoucích rostlin a hmyzu.  

Po několika dalších jednáních s obcí došlo k dohodě. Přesněji řečeno, Agenturou ochrany 

přírody a krajiny ČR, střediskem Pardubice, byla vymezena plocha asi 5 ha, na které bude umožněn 

převod na lesní půdu a rekonstrukce porostů včetně nových výsadeb. Obec toto stanovisko 

respektuje, zatím se však ve věci nic dalšího neudálo. Velkou zásluhu za vyřešení problematiky 

zalesnění střelnice způsobem akceptovatelným pro ochranu přírody má Jan Horník, který na AOPK 

pracuje od roku 2012 a který v součinnosti s Filipem Jetmarem vymezil plochy „k zalesnění“ také 

přímo v terénu.  

K naší velké radosti nám obec udělila také souhlas pro „malou revitalizací“. Po nezdaru 

z minulého roku (viz KonSterna 22) přišel Jakub Vrána s výborným nápadem zkusit jeden malý grant, 

a ono to vyšlo (viz samostatný příspěvek dále). A Honzovi Horníkovi se dokonce podařilo přesvědčit 

obec, aby souhlasila a stala se investorem I. etapy revitalizace střelnice a prostřednictvím 

zpracovatele projektu (Envicons s.r.o.) podala žádost do Operačního programu Životní prostředí. 

Vhledem k tomu, že vše muselo být zpracováno přibližně během dvou měsíců, projekt neobsahuje 

úpravu vodního režimu (např. budování tůní), neboť k tomu jsou třeba územní, vodoprávní a stavební 



 16 

řízení. Doufejme tedy, že dotace bude schválena a I. etapa realizována (jde především o kosení, 

úpravy terénu, redukci dřevin a odstranění inertního materiálu) a že se brzy dočkáme i II. etapy 

revitalizace. 

Mezitím na lokalitě probíhá celá řada zásahů. Místní občané pokračují v těžbě palivového 

dřeva (alespoň částečně korigovat těžbu se snaží Filip Jetmar), ZO ČSOP Jaro Jaroměř kosí 

mokřadní louky a na dopadové ploše dokonce zkouší pastvu ovcí a koz, ekofarma Kolínová 

obhospodařuje půdní bloky – zatímco pastva krav přináší požadovaný efekt, vyloženě negativním 

způsobem hospodaření je i letos mulčování, a to na plochách, které měly být spaseny, leč krávy tam 

vůbec nebyly, a na podmáčených plochách, které měly být ručně pokoseny a uklizeny, jak stanoví 

příslušný dotační titul MZe. Filip Jetmar pak zdarma vyřezal nálet a provedl pokosení a úklid sena na 

dvou menších lučních plochách v horní části střelnice. 

Rybník Hvězda 

Pravděpodobně to byl náš dotaz na Krajský úřad Pardubického kraje ohledně povinnosti 

Rybářství Litomyšl (RL) letnit rybník Hvězda v roce 2012 (viz KonSterna 22), který vedl k zahájení 

správního řízení a vydání nového rozhodnutí KrÚ Pk s datem 24. 4. 2012. V něm se mění podmínky 

povolení k nakládání s vodami na rybníku Hvězda. Letnění se týká podmínka č. 3, která nyní zní: 

„S minimálním odstupem 4 let bude rybník částečně a dočasně letněn …“. To mimo jiné znamená, že 

letnit nelze dříve, než po 4 letech, a že není stanoven maximální odstup mezi letněními, takže záleží 

jen na rozhodnutí RL, kdy a zda vůbec k letnění přistoupí. (Poznámka: Přestože to z předchozího 

textu nevypadá, RL tentokrát nebylo hlavním „protivníkem“ Rybáku, naopak jsme převážně hájili 

společné zájmy. Zájemcům sdělí podrobnosti Filip Jetmar.) 

V roce 2012 však ještě platilo původní rozhodnutí vodoprávního úřadu, a tak RL skutečně 

rybník letnilo. Příznivě se to projevilo např. na jarním tahu bahňáků, i když žádný „velký špek“ jsme 

zde nezjistili (viz „Bleskovky“ v tomto čísle KonSterny). Došlo také k obnově litorálních porostů. 

Hladina rybníka však byla snížena více, než jsme navrhovali, čehož negativním důsledkem bylo 

neúspěšné hnízdění racků chechtavých na „racčím ostrůvku“. Ten byl přístupný šelmám i lidem (podle 

otisků v bahně sem dokonce někdo zavítal i na jednostopém dopravním prostředku), nejvíce škod 

zřejmě způsobila divoká prasata. Nalezli jsme asi 70 hnízd s 0 až 3 vejci, snůšky však byly zničené 

nebo opuštěné. Oproti záměru se rybník v druhé polovině roku nepodařilo dopustit, a tak na plný stav 

se dostal až v průběhu zimní oblevy. 
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Na jaře 2012 vysadil Filip Jetmar několik stromků (včetně 2 dubů letních) do stromořadí 

západně od rybníka. Šlo o doplnění za uhynulé jedince z náhradní výsadby, což by ovšem měl 

zajišťovat subjekt, který náhradní výsadbu realizoval (RL). Na podzim nás pak (tentokrát nemile) 

překvapila poměrně rozsáhlá výsadba jehličnanů v prostoru louky na západním břehu rybníka (viz 

foto). Záměr tohoto počinu nám není jasný, patrně jde o ohrazení soukromého pozemku stěnou 

z živých stromků. Plocha je však zemědělskou půdou, kde je za sklízení lučních porostů přidělována 

zemědělská dotace. Pokud by správní orgán považoval výsadbu za zalesnění, jednalo by se o 

protizákonný postup. 
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☼ Jak jsme v roce 2012 uklízeli svět 

 

Po dobrých předchozích zkušenostech jsme se opět rozhodli zapojit do celosvětového 

projektu „Ukliďme svět!“ (v originále „Clean up the Word!“), který je v ČR pořádán pod patronací 

Českého svazu ochránců přírody. Znovu tak na Svitavsku proběhli dvě akce zaměřené na vyčištění 

biologicky významných nebo výletníky hojně navštěvovaných lokalit. Nejprve (17.3.) jsme ve 

spolupráci s českotřebovským ZO ČSOP Podorlicko řešili semanínskou Střelnici. Díky velkému 

množství účastníku se nám toto místo opravdu povedlo dostat z nejhoršího. Navíc jsme při 

tematickém zaměření na ptáky předvedli i kroužkování sýkor modřinek (Cyanistes caeruleus).  

 

Druhá vycházka proběhla v neděli 23. 9. ve spoluprácí s místní odnoží Asociace Brontosaurus 

(vede Honza Richtr).  Zaměřili jsme se přitom na zatopený písník v lesích u Svitav. Na rozdíl od jara 

se vše tentokrát odehrálo ve spíše komorní atmosféře. I přesto přinesla naše práce potřebný a 

viditelný výsledek. Odměnou všem příchozím (celkem 3 dospělí a stejný počet dětí) pak mohlo být 

opékání párků a v případě dětí též soutěž s botanickou tématikou. 

Celkově tedy můžeme konstatovat, že jsme znovu odvedli dobrou práci na poli praktické 

ochrany přírody a osvěty, takže nyní můžeme v klidu připravovat plány na letošní rok. 

Jakub Vrána           
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☼ Výsledky 6. ročníku Záchranného transferu obojživelníků 
v Hradci nad Svitavou  

 
Jarní přenášení žab a čolků na jižním konci Hradce nad Svitavou se řadí k tradičním akcím 

naší organizace. Novinkou pro 6. ročník bylo vybudování zábran i za posledním domem v obci, čímž 

se nám podařilo téměř kompletně pokrýt nejrizikovější část lokality (zbývá jen cesta do lesa, již 

bohužel zatarasit nemůžeme). Navíc se zapojilo celkem 33 lidí (v abecedním pořadí: Cibulková M., 

Dlábková K., Dvořáková D., Gut M., Hauptová E., Hauptová I.,  Chmelinová B., Janoušek K., 

Janoušek M., Kadlčíková V., Kollár J., Kováč J., Novák L., Mach J., Mach P., Mach O., Machová M., 

Nováková M., Radiměřský T., Richtr J., Richtr M., Schaffer S., Šrajbr D., Šrajbr M., Šumová R., 

Topková J., Velešík M., Velešík V., Vondra L., Vrána J., Vrána M., Zemánek M., Zobač P.), tedy zatím 

nejvíc v historii transferu. V rámci metodiky ještě doplňme, že opět probíhaly 2 – 3 kontroly denně a 

všichni přenášející na sobě nosili pravidelně vlhčené, gumové rukavice. Vše se uskutečnilo od 19. 3. 

do 12. 5. 2012. 

Podíváme-li se na výsledky u jednotlivých druhů, pak nám největší radost udělalo 498 čolků 

obecných (Lyssotriton vulgaris), což je zatím největší počet  (o 309 ex. víc než v předchozím, do té 

doby rekordním ročníku; viz obr. 1).  Poprvé byl přitom tento druh přenesen již 19. 3. (8 ex.). Naposled 

pak 4. 5. (1 ex.). Nejvíc, rovných 60 ex., jich bylo nalezeno 4. 4. 

Obr. 1: Počet přenesených čolků obecných (Lyssotriton vulgaris) v letech 2007 – 2012. 

 

Čolků velkých (Triturus cristatus) bylo přeneseno od 29.3. (1 ex.) do 22.4. (2 ex.) celkem 25 

ex. To je o něco méně než při 5. ročníku (45 ex.), nicméně stále výrazně více než při dřívějších 

transferech (obr. 2). Vzhledem k tomu, že v roce 2011 se navíc objevovali převážně mladí jedinci, dal 

se podobný pokles očekávat. 
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Obr. 2: Počet přenesených čolků velkých (Triturus cristatus) v letech 2007 – 2012. 

 

Přejdeme-li k žabám, pak smutnou skutečností je, že nebyla nalezena blatnice skvrnitá 

(Pelobates fuscus). Ta zde byla naposled pozorována v roce 2009. 

Podobně jako během předchozího ročníku, i nyní jsme v kýblech našli značné množství kuněk 

obecných (Bombina bombina). Bylo jich sice méně  než roku 2011 (103 ex. proti 111 ex.), přesto však 

stále více než při starších ročnících (obr. 3). První nález přitom připadá na 6. 4. (2 ex.), poslední na 8. 

5. (3 ex.). Nejvyšším počtem je 35 ex. z 5. 5. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3: Počet kuněk obecných (Bombina bombina) přenesených v letech 2007 – 2012 
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Nejhojnějším druhem se opět stala ropucha obecná (Bufo bufo), byť byla přenášena ve 

výrazně menším počtu než při předchozích dvou ročnících. Celkově bylo zjištěno „jen“ 2249 ex., což 

víceméně odpovídá situaci na začátku přenášení (obr. 4).  Nejvíce patrný byl přitom pokles během 

hlavního tahu, kdy bylo za den zaznamenáno maximálně 318 ex. (20. 4.). Jen pro porovnání, při 

hlavním tahu během 5. ročníku bylo 7. 4. přeneseno 1461 ex. Hlavní příčinu tohoto stavu bych viděl 

především v suchu panujícím od léta 2011 až do jara 2012. Toto tvrzení by vysvětlovalo jak 

skutečnost, že k poklesům došlo i na jiných místech ČR (Chmelinová in verb.), tak i fakt, že se hlavní 

tah ropuch posunul až na konec dubna, kdy začalo trochu víc pršet.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4: Počet přenesených ropuch obecných (Bufo bufo) v letech 2007 - 2012. 

 

Ve srovnání s předchozí situací lze mírný nárůst (ze 7 ex. na 23 ex.) u skokana hnědého 

(Rana temporaria) hodnotit vysloveně pozitivně.  Nutno však poznamenat, že tento druh zde vykazuje 

značné výkyvy (obr. 5) a nic by nebylo dobré přeceňovat. Z fenologického hlediska je velmi zajímavý 

nález 17 ex. ze dne 24. 4. Nejčasnější zjištění potom pochází z 13.4. a nejpozdější z 29.4. V obou 

případech se jednalo o 1 ex. 
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Obr. 5: Počet přenesených skokanů hnědých (Rana temporaria) v letech 2007 – 2012. 

 

Sečteme-li všechny obojživelníky dohromady, pak zjistíme, že se nám tentokrát podařilo 

přenést 2898 ex. Tedy o něco více než při prvních ročnících, zato ale výrazně méně než v letech 2010 

a 2011 (obr. 6). To souvisí především s výrazným úbytkem u ropuchy obecné (Bufo bufo).  Nemusíme 

však zatím dělat žádné chmurné předpovědi vzhledem k obecně známému faktu, že v populacích 

obojživelníků jsou často zjišťovány velké meziroční výkyvy. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6: Počet všech obojživelníků přenesených v Hradci nad Svitavou v letech 2007 – 2012. 

 

Oproti předchozímu transferu se rovněž snížil počet přejetých obojživelníků (min. 40 ex.), což 

je ale logicky zapříčiněno opět hlavně menším množstvím táhnoucích ropuch obecných, jež tvoří 

většinou mrtvých jedinců. 

Na závěr bych rád poděkoval všem dobrovolníkům, kteří odvedli opravdu dobrou a potřebnou 

práci. Pevně doufám, že při následujícím transferu se nám bude dařit a číslo 7 se stane šťastným 

nejen pro nás, ale i místní obojživelníky. 

Jakub Vrána 
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☼ Evropský festival ptactva 2012 

 
Letošní ročník připadl na sobotu 6. 10., kdy jsme na Opatovských rybnících přivítali celkem 40 

účastníků (z toho 13 dětí a 2 nevidomé). Potěšitelné je, že akce začíná vedle MOPíků z Chocně 

přitahovat také víc lidí žijících v našem regionu. Netradičně (vinnou nového jízdního řádu) se začínalo 

přímo na hrázi Hvězdy. Průvodci při pouti k Novému tentokrát byli Jiří Mach s Lubošem Novákem a 

během cesty svým ovečkám ukázali například čírky modré (Anas querquedula), kormorána velkého 

(Pharacrocorax carbo), jespáky obecné (Calidris alpina), kulíka písečného (Charadrius hiaticula), 

bekasinu otavní (Gallinago gallinago), bramborníčky černohlavé (Saxicola torquata) a moudivláčky 

lužní (Remiz pendulinus). Samotný Nový rybník potom nabídnul třeba volavky bílé (Egretta alba) nebo 

orla mořského (Haliaeetus albicilla). Kromě toho se zde odehrálo ještě kroužkování, při němž jsme 

chytili budníčka menšího (Phylloscopus collybita), hýly obecné (Pyrrhula pyrrhula) a několik sýkor 

modřinek (Cyanistes caeruleus). Jedna z nich už přitom měla kroužek z předchozího festivalu. Jirka 

Mach zpříjemnil celou událost i ukázkou nahrávek ptačího zpěvu. Díky Luboši Novákovi se opět 

podařilo zajistit opékané párky pro všechny a po dvouleté odmlce došlo znovu také na soutěž pro děti. 

Příjemné, slunečné počasí pak jen podtrhlo vydařený den, během něhož jsme pozorovali 384 ptáků 

zastupujících 48 druhů. Velký dík patří všem, kteří se podíleli na organizaci této povedené vycházky.    

Jakub Vrána 
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☼ Podzim na semanínské Střelnici tentokrát ve znamení grantu  

 
Stejně jako v předchozích letech se i nyní podařilo skupině mladých lidí (jmenovitě Jakub 

Vrána, Jan Kollár, Marian Velešík, Martin Zemánek a Martin s Danem Šrajbrovými) získat na ochranu 

přírody další grant financovaný v rámci programu Think Big Nadace O2. Díky tomu se tak mohl ve 

spolupráci s Filipem Jetmarem a občanským sdružením Pro Semanín Davida Smyčky rozjet 

revitalizační projekt „Semanínská Střelnice“, který si kladl za cíl podílet se na obnově biodiverzity 

tohoto území, jež dnes stále více zarůstá nálety dřevin a expanzivními druhy trav nebo ostřic (hlavně 

ostřice třeslicová - Carex brizoides). 

Konkrétně byly během října a listopadu na vybraných plochách vyřezány dřeviny, zejména 

vrby (Salix sp.), a pokoseny travní porosty s dominující třtinou křovištní (Calamagrostis epigejos) a 

bezkolencem rákosovitým (Molinia arundinacea). S pomocí objednaného bagru došlo i k vybudování 

několika tůní pro obojživelníky a vodní bezobratlé. Někde pak byly navíc strženy drny. Trochu 

mimoděk došlo také k vytvoření několika hromad dřeva, větví a sena, v nichž mohou najít útočiště 

plazi, drobní savci a menší zpěvní ptáci. 
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Všechna tato „narušení“ (disturbance) by měla pomoci k šíření ohrožených druhů rostlin, jako 

jsou třeba všivec lesní (Pedicularis sylvatica), ostřice šupinoplodá (Carex lepidocarpa) a prstnatec 

májový (Dactylorhiza majalis). Stejně tak by ale mohla mít kladný vliv na některé zdejší druhy hmyzu a 

obojživelníků, jimiž jsou například ohniváček modrolemý (Lycaena hippothoe), perleťovec prostřední 

(Argynnis adippe), rosnička zelená (Hyla arborea) nebo čolci obecný (Lyssotriton vulgaris), horský 

(Ichthyosaura alpestris) a velký (Triturus cristatus).  

Celkově tak byl učiněn další krok vedoucí ke zlepšení podmínek na této naturové lokalitě, jež 

patří mezi biologicky nejcennější místa východní části Pardubického kraje. 

 

Poděkování 

 

Rádi bychom poděkovali všem, kteří se do práce zapojili, ať už byli součástí projektového týmu nebo 

ne (tady se sluší vyzdvihnout práci Petra Zobače, Kristiána Janouška a Mariana Poláka). Velký dík 

patří rovněž Davidu Smyčkovi a jeho lidem ze sdružení Pro Semanín. Zapomenout by se nemělo ani 

na pana Skalického, který nám, co se týče práce s bagrem, vycházel maximálně vstříc.  

 
Jakub Vrána a Filip Jetmar 

 
 

Zážitky a postřehy z terénu.  

     
Hnízdění konipase lučního u Opatovských rybníků. 
 

Konipas luční (Motacilla flava) se na tahu vyskytuje v oblasti Opatovských rybníků s různou intenzitou, 

v závislosti na momentálních klimatických podmínkách a vhodném stavu prostředí, od stovek 

protahujících ptáků (např. 25. 4. 2004 na dně vypuštěného rybníka Hvězda) po sotva zaznamenatelný 

průtah malých skupin nebo jednotlivých ptáků (2009, 2010). Protahuje hlavně subspecie flava, méně 

často ssp. thunbergi, zřídka zaznamenávaná je i ssp. feldegg, z okolí jsou výjimečně udávány i 

pozorování ssp. cinereocapilla (Mach 2003) nebo pravděpodobné pozorování ssp. flavissima (Jetmar 

1998). Je možné předpokládat, že v okolí rybníků dříve i hnízdil, hlavně v období před plošnými 

melioracemi v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století, kdy se na rybnících hospodařilo 

ještě převážně extenzivně, z pozdějšího období je pozorování páru konipasů lučních v letním období u 

rybníka Nový udáváno např. v roce 1983 (Rybka 1990). V roce 2011 se zde vytvořilo velmi zajímavé 

prostředí pro druhy z okolí vod právě na rybníku Nový. U tohoto rybníku byla na jaře opravována 

výpust a později se již nepodařilo rybník zcela napustit pro suché počasí, rybník tak zůstal napuštěn 

jen asi z poloviny. Na tomto pololetněném rybníku se vytvořila pestrá mozaika různých typů prostředí, 

od rozsáhlých mělčin, příbojového pásma, hromad hnoje vytvářejících ostrůvky, po obnažené dno 

zarostlé různě hustou vegetací nebo i s plochami zcela bez porostu. Vegetaci tvořily běžné druhy 

obnaženého dna, ostřice, blešníky, rdesna, žabník, dvojzubec, halucha apod., zvláště v okolí hromad 

hnoje pak i různé ruderální druhy jako lebedy, laskavce, merlíky aj., hlavně tyto rumištní druhy zde 
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vytvářely husté porosty, později i trávy, zblochan nebo jetele. Toto prostředí využila k pobytu 

i hnízdění řada druhů vázaných na vodu, např. desítky čejek, více párů kulíků říčních, z kachen např. 

chocholačky, ale i druhy z okolního prostředí jako skřivan polní nebo křepelka, na tahu se zde pak 

vyskytlo více různých druhů bahňáků, racků apod. Konipase luční jsem na rybníku Nový v tomto roce 

zaznamenal poprvé 18. 4. - 1 ex., 13. 5. až 30 ex. Koncem května jsem zde pozoroval slabě 

zpívajícího samečka ssp. flava, 1. 6. pak celý pár, který vykazoval známky hnízdního chování 

(varování samečka z vyvýšeného místa). Ptáci zalétali do hustého porostu na dně poblíž naskládané 

hromady kamení, později však na to samé místo začali zalétat konipasi bílí a konipasi luční létali na 

jiné místo blíže vody u navršených hromad hnoje, rovněž do nejhustší vegetace, je ovšem možné, že 

se jednalo o jiný pár, 

sameček měl poněkud 

odchylnou kresbu než 

v prvním případě. Po celou 

dobu se ptáci chovali 

mimořádně skrytě, např. po 

dvou hodinách pozorování 

se konipasi krátce na 

několik minut objevili na 

hromadě hnoje nebo 

vrcholcích vyšších rostlin a 

pak opět zalétli do 

vegetace a již se 

neukázali. Z různých aktivit 

pozorováno např. obletování lokality v kruzích samečkem (21. 6.), pravděpodobně jako reakce na 

přítomnost hejna racků chechtavých na hnízdišti, potyčky s konipasem bílým (26. 6.), jednalo se však 

spíš jen o vzájemné zahánění, později ptáci poodlétli a již se ignorovali. Koncem června byly zarostlé 

louky v okolí nahrubo posekány a 2. 7. jsem na nich pozoroval dospělého ptáka s minimálně jedním 

mládětem. Konipasi sedali na silnější neposekaná stébla nebo na betonové kůly plotu, odkud slétali 

na zem za potravou, pozorováno např. ulovení nymfy kobylky nebo saranče. Ptáci již nebyli tak plaší a 

např. 6. 7. bylo možno přiblížit se k mláděti asi na 10 m. Konipas si čistil peří a až na hlasové projevy 

nijak zvlášť nereagoval. Jeden mladý pták se na louce a přilehlém kukuřičném poli zdržoval ještě 

téměř tři týdny a celkem rychle se přebarvoval, mizela hlavně tmavá kresba a skvrny na hrudi a 

objevoval se náznak žluté barvy. Z  tohoto hnízdění se tedy více mladých zřejmě vyvést nepodařilo, 

vzhledem k množství různých predátorů to ani nepřekvapuje (rackové, volavky popelavé, pochopi, 

krahujec, lišky aj.). Staří ptáci v té době opět zalétali do porostu na dně a zřejmě se pokusili zahnízdit i 

podruhé, např. 12. 7. pozorován sameček s potravou v zobáku nebo 16. 7. pár při varování, později 

však po silných deštích došlo k částečnému zaplavení lokality a toto hnízdění bylo pravděpodobně 

neúspěšné. Konipasi zřejmě i lokalitu opustili, poslední pozorování 1 ad. ex. při varování a 1 juv. ex. 

z prvního hnízdění je z 20. 7. K úspěšnému hnízdění kromě vhodného prostředí asi nejvíce přispělo 

skryté chování konipasů, ptáci unikali pozornosti, takže nebyli zviditelňováni na Internetu, nikdo 
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nehledal hnízdo apod., hromady hnoje také zrovna moc nelákaly ke koupání a ptáci tak zde měli 

poměrně klid. Vzhledem k tomuto skrytému chování při hnízdění je možno předpokládat, že konipasi 

luční by případně mohli zahnízdit i na jiných příhodných místech v okolí a uniknout pozornosti, při 

běžné kontrole lokality pochůzkou může být docela problém hnízdící ptáky vůbec zaznamenat, ačkoliv 

se jedná o jinak dost nápadný druh, další zde rovněž hnízdící druhy jako konipasi bílí, bramborníčci 

hnědí i černohlaví nebo skřivani polní se až takto skrytě nechovali. Vhodných neobhospodařovaných 

zarostlých ploch by se v okolí jistě našlo více, např. poldry na Třebovce a přítocích, okolí skládky 

Třebovice, v širším okolí se jako velmi vhodné jeví podmáčené louky za Lánským rybníkem, louky u 

rybníka Vidlák nebo Černého i jinde. Toto hnízdění zřejmě jen dokládá současné šíření druhu v Č.R. a 

je dost pravděpodobné, že tento výskyt by mohl souviset s výskytem na poldru u Žichlinku (vzdušnou 

čarou vzdáleném odsud jen několik kilometrů). Časem by se zde snad mohla vytvořit menší stálejší 

populace, zpětné výsledky kroužkování svědčí o poměrně značné věrnosti místu hnízdění. Po plném 

napuštění rybníka Nový a návratu k „běžnému“ intenzifikovanému hospodaření zde však ptáci asi 

těžko budou hledat vhodné prostředí, snad na loukách v okolí, kde se má údajně v  budoucnu pást 

dobytek, pastva většího počtu těžkých kusů dobytka však v současných podmínkách způsobuje 

poměrně rychlou a zřejmě již trvalou ruderalizaci a devastaci prostředí, je otázkou, zda by konipasům 

ještě vyhovovalo. Na poldru u Žichlinku je velký problém rušení množstvím lidí a různými aktivitami 

(motorkáři), na Opatovských rybnících pak způsob hospodaření, je opravdu škoda, že se aspoň na 

jednom z nich nehospodaří přírodě bližším způsobem, nejvhodnější by byl jistě rybník Nový (rybník 

Mušlový je již zřejmě příliš zničen vyhrnutím, na rybníku Černý je velká rekreační zátěž, rybník Vidlák 

je v zástavbě a není až tak cenný stejně jako rybníky Sychrovec a Pařez, a na největším rybníku 

Hvězda se rybáři těžko vzdají intenzivního hospodaření, intenzivně se „hospodaří“ i na dalších malých 

rybníčcích v okolí, které mají převážně hnědavou barvu s průhledností vody několik centimetrů). Dost 

nepříznivé jsou i plány na stavbu dálničního přivaděče v blízkosti tohoto rybníka, ale snad je to hudba 

budoucnosti nebo zvítězí zdravý rozum a s konipasi lučními se zde setkáme také v příštích letech.

  

(Foto: Luboš Novák)                                           Miroslav Beran 
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Na cestách.                                                                  

 

Klenoty Maďarska aneb ornitologická cesta do národních 
parků Kiskunsági a Hortobágy.  
 

Tak už je to tady. Druhá půlka července a my vyrážíme do Maďarska. Naším cílem je NP Kiskunsági. 

Nakonec se nám ale (teď trochu předběhnu děj) podaří dostat i do druhého na ptáky vyhlášeného 

národního parku Hortobágy. Všichni ostatní členové této výpravy (Filip Jetmar, Milan Janoušek a 

manželé Novákovi) už obě místa dobře znají, pro mě jde však o premiéru. Přemýšlím, jestli nejsem 

náhodou jediný český ornitolog, který dřív navštívil Island než Hortobágy a cesta zatím plyne. U 

Břeclavi nám snad jako rozloučení nad autem přelétá luňák hnědý (Milvus migrans). 

Po několika hodinách jsme na místě. V okolí vesnice Dunatetelen nacházíme vyschlý mokřad a 

rákosím pěkně zarostlý kanál. V něm největší pozornost ihned získávají želvy bahenní (Emys 

orbicularis). Kromě nich se tu vyskytují také třeba konipasi luční (Motacilla flava) a vodouši bahenní 

(Tringa glaerola) se šedými (Tringa nebularia). Slunečnou oblohu nad námi občas přetne let vlhy 

pestré (Merops apiaster). Tam a zpět nad kanálem se neúnavně prohání volavka červená (Ardea 

purpurea). Poměrně spokojeni popojíždíme o pár kilometrů dál a začínají ornitologické hody. 

V budkách tady hnízdí několik poštolek rudonohých (Falco vespertinus) a my z poměrně malé 
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vzdálenosti pozorujeme jak samce a samice, tak i mláďata. Kromě nich nacházíme také malé 

hnízdiště vlh. Na vyprahlé zemi sedí desítky čejek chocholatých (Vanellus vanellus) a čtyři kolihy 

velké (Numenius arquata).  Objevují se též bramborníčci černohlaví (Saxicola torquata) a první žluva 

hajní (Oriolus oriolus). Mezi rákosím u dalšího kanálu prolétá bukáček malý (Ixobrychus minutus). 

Cestou do kempu na přespání nacházíme na drátech elektrického vedení ještě mandelíky 

hajní (Coracias garrulus) a ťuhýky menší (Lanius minor). V Akasziö Morgaszpark és Halascsárda 

potom na jednom rybníku sedí  racci bělohlaví (Larus cachinnans) s chechtavými (Chroicocephalus 

ridibundus). 

Druhý den brzy ráno vyráží Filip s Lubošem na vycházku do Karikas Csarda-puszta. Kromě již 

zmíněných druhů a místního dlouhorohého skotu mají štěstí na sýčka obecného (Athene 

noctua),  ťuhýka obecného (Lanius collurio) a strnada lučního (Emberiza calandra). V NP Kiskunsági 

navštěvujeme ještě Orgovány Retek, kde vedle syslích nor nově pozorujeme hrdličky 

divoké (Streptopelia turtur), poštolku obecnou (Falco tinnunculus), oba čápy - černého (Ciconia nigra) 

i bílého (Ciconia ciconia) a volavky bílé (Egretta alba) s popelavými (Ardea cinerea).  Největší 

pozornost si však získávají na plotech a stromech hojně sedící ťuhýci menší. Druhou zastávkou se 

stává rákosím zarostlé jezero Kolon-tó. Z něj co chvíli vylétají volavky červené a  moták 

pochop (Circus aeruginosus).  

Odpoledne vyrážíme do Hortobágy a cestou potkáváme několik poštolek rudonohých, chocholouše 

obecného (Galerida cristata), kukačku obecnou (Cuculus canorus) a žábu blatnici skvrnitou (Pelobates 

fuscus). Pořádné pozorování ale přichází až další den, kdy jdeme z Hortobágy Halasto k rybníku 

Kondáš.  Prvním pozorovaným ptákem se stává vodouš tmavý (Tringa erythropus) a po něm už 

začínají defilovat bukáčci malí, volavky bílé, červené, stříbřité (Egretta garzetta) a vlasaté (Ardeola 

ralloides), kvakoši noční (Nycticorax nycticorax), kolpíci bílí (Platalea leucorodia), rybák 

černý (Chlidonias niger), čírky obecné (Anas crecca) s modrou (Anas querquedula), kopřivka 

obecná (Anas strepera), břehule říční (Riparia riparia), kormoráni velcí (Phalacrocorax carbo) a husy 

velké (Anser anser). Na bahně tu hledají potravu břehouši černoocasí (Limosa limosa), bekasiny 

otavní (Gallinago gallinago), kulíci říční (Charadrius dubius), pisily čáponohé (Himantopus 

himantopus) a tři druhy jespáků – obecný (Calidris alpina), bojovný (Philomachus pugnax) 

a křivozobý (Calidris ferruginea). Najednou nám nad hlavou přelétá velké hejno jeřábů 

popelavých (Grus grus). Někteří z nich se rozhodují sednout, takže můžeme sledovat jejich komicky 

neohrabané, ale malebné pokusy o přistání.  Kromě nich vzduch protínají i ostříži lesní (Falco 

subbuteo) a mladý orel mořský (Haliaeetus albicilla). Z rákosí se ozývají moudivláčci lužní (Remiz 

pendulinus), chřástal vodní (Rallus aquaticus) a sýkořice vousaté (Panurus biarmicus). Velkým 

zážitkem se stávají rybáci bahenní (Chlidonias hybrida), krmící své nedávno narozené mladé na 

jednom větším rybníku, o nějž se dělí s labutěmi velkými (Cygnus olor) a kormorány 

malými (Pharacrocorax pygmeus). 

Večer se ještě zastavujeme na soustavě menších rybníčků Akademiai – Tavak. Největší pozornost tu 

získává samice poláka malého (Aythya nyroca) s mláďaty. Kromě ní nově pozorujeme rákosníka 

velkého (Acrocephalus arundinaceus) a pár starých známých, jako jsou volavka vlasatá, vodouš šedý 

nebo rybák bahenní. V kempu ještě večer při odpočinku posloucháme strakapouda 
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malého (Dendrocopos minor), stehlíky obecné (Carduelis carduelis) a hlavně flétnovitě melancholické 

žluvy hajní. 

Přichází konec, naposledy po stepi hledáme dropy velké (Otis tarda) a stejně jako předtím neúspěšně. 

Nepomáhá ani Lubošovo fenomenální předvádění toku před pracovníky správy parku. Líp se prostě 

pozorují v zimě. S nepořízenou se tedy vydáváme domů. Pro mě je cesta ještě okořeněna nečekaným 

řízením přes centrum Budapeště (a pak si věřte GPS navigaci). To však nemá s ptáky nic společného. 

Nevadí, jich jsme si za poslední dny užili dost. Takže Maďarsko, děkuji za pro mě vydařenou premiéru 

a moc se těším na pokračování. Zatím sbohem… vlastně nashledanou. 

 

(Foto: Luboš Novák) 

Jakub Vrána 

 

Thassos – zelený smaragd v Egejském moři 
 

Vzhledem k tomu, že Thassos, jemuž se pro velké množství lesů přezdívá „zelený smaragd 

Egejského moře“, nepatří mezi vyhlášené ornitologické lahůdky, odjížděl jsem v polovině srpna 2012 

na tento skalnatý ostrov raději bez přílišného očekávání.  Jak už to však bývá, dopadlo pozorování 

zde mnohem lépe, než na řadě vyhlášených lokalit. Ale vezměme vše po pořádku. 

V přístavu Keramoti, z něhož vyráží lodě na Thassos, jsem měl asi hodinovou přestávku před 

vyplutím trajektu. Rozhodl jsem se během ní vyrazit na krátkou procházku za město. Na okrajích 

drobných zátočin a kanálů tu klidně seděli dva mladí kvakoši noční (Nycticorax nycticorax). Slyšet i 

vidět byli ledňáčci říční (Alcedo atthis) a několikrát nad hlavou proletěly volavky popelavé (Ardea 

cinerea) a stříbřité (Egretta garzetta). Nechyběli přitom ani kormoráni velcí (Phalacrocorax carbo). Ze 

samotného trajektu se pak dali pozorovat především rackové středomořští (Larus michahellis) 

a chechtaví (Chroiocephalus ridibundus). Občas se mezi nimi objevil také racek černohlavý (Larus 

melanocephalus) a na chvíli proletěl nízko nad hladinou moře i jeden buřňák šedý (Calonectris 

diomedea). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31 

 

Na ostrově nás ubytovali ve vesnici Chrysi Ammoudia, odkud jsem nejdřív vyrazil na 

průzkum nejbližšího okolí.  To je naštěstí na Thassosu tvořeno nádhernými horami, jejichž úpatí lemují 

olivové háje a husté porosty macchií. Právě v nich jsem se nejdřív pokusil pozorovat.  Přestože to 

nebylo nijak jednoduché a většina místních druhů svůj bezpečný úkryt během mé návštěvy neopustila, 

měl jsem nakonec štěstí na všudypřítomné budníčky menší (Phylloscopus collybita),  sýkory 

modřinky (Cyanistes caeruleus), sedmihláska šedého (Iduna pallida) a balkánský poddruh pěnice 

mistrovské (Sylvia hortensis), který dnes bývá často považován za samostatný druh nazývaný pěnice 

dlouhozobá (Sylvia crassirostris). O něco výše v borovicovém lese klidně poletovaly pěnkavy 

obecné (Fringilla coelebs), sýkory koňadry (Parus major) s uhelníčky (Periparus ater) a lejsci 

šedí (Muscicapa striata). Na volné obloze se vznášel pár ostřížů lesních (Falco subbuteo) a vlaštovky 

obecné (Hirundo rustica) se skalními (Cecropis daurica). Na závěr se pak, jako třešnička na dortu, 

objevila pěnice vousatá (Sylvia cantillans). Noční chlad téhož dne navíc zpříjemnil ponurý hlas sýčka 

obecného (Athene noctua). 

Další den přinesl výlet do hlavního města jménem Limenas. Tu jsem se sice více než opeřenci 

kochal zašlou krásou antických památek, ale i tak si mě ornitologie našla v podobě hejna rorýsů 

šedohnědých (Apus pallidus). 

Dalším zajímavým místem, které bych vřele doporučoval navštívit každému, bylo malebné, 

horské městečko Panagia, po jehož střechách poskakoval skalník modrý (Monticola solitarius) a 

k hnízdění si ho vybraly jiřičky obecné (Delichon urbica). Výše v piniích nad městem se proháněly nám 
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dobře známé sojky obecné (Garrulus glandarius) a pěnice pokřovní (Sylvia curruca). Ve skálách 

potom pro Středoevropana exotičtější bělořiti okroví (Oenanthe hispanica). 

Další výpravy do okolí mého „prozatímního sídla“ nově přinesly například pozorování dudků 

chocholatých (Upupa epops), bramborníčků hnědých (Saxicola ruberta), ťuhýků obecných (Lanius 

collurio), bělořitů šedých (Oenanthe oenanthe), strnadů lučních (Milaria calandra), pěnic 

bělohrdlých (Sylvia melanocephala) nebo třeba rorýsů velkých (Apus melba). Z herpetologického úhlu 

pohledu nejvíc potěšil gekon (Cyrtodactylus sp.), jenž si mě spletl s lezeckou stěnou a všude 

pobíhající drobná ještěrka hadiočko úhledné (Ophisops elegans). Opravdovým vrcholem se však stala 

pomyslně i skutečně nejvyšší hora Thassosu - Ypsario. Na ni jsem společně s dalšími odvážlivci začal 

stoupat ještě před svítáním. První sluneční paprsky odhalily vedle úžasné scenérie východu slunce 

nad mořem také první vlaštovky a to doslova. Kolem nás totiž začaly ve vzduchu tančit břehule skalní, 

dnes spíše známé jako vlaštovky pohorské (Ptyonoprogne rupestris). V malém lesíku o kousek dál 

vesele štěbetala rodinka lejsků černokrkých (Ficedula semitorquata) a na kamenitých stráních 

poletovaly jak oba druhy místních bělořitů, tak i rehkové domácí (Phoenicurus ochruros) 

a zahradní (Phoenicurus phoenicurus). Kolem vrcholu hory se ve vzdušných vírech navíc 

vznášela kavčata žlutozobá (Pyrrhocorax graculus) a na moment se zjevil i sokol stěhovavý (Falco 

peregrinus).  
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Poslední den jsem se rozhodl strávit na pevnině a podruhé navštívit Keramoti, u něhož Milan 

Janoušek a Filip Jetmar před lety pozorovali čejku trnitou. Prvním zvířecím druhem, který jsem potkal, 

ale nebyl pták, nýbrž plaz – želva žlutohnědá (Testudo graeca). Radost z ní pak v následujících 

hodinách vířili už i opeřenci. Všechno začala samice žluvy hajní (Oriolus oriolus), která odstartovala 

opravdový ptačí festival. Celá tato oblast totiž tvoří okraj poměrně známého Národního parku „Delta 

řeky Nestos“ a jde hlavně o stepní krajinu, lemovanou řadou vodních tůní a kanálů. Na nich se dali 

pozorovat například  vodouši rudonozí (Tringa totanus), kropenatí (Tringa ochropus) a bahenní (Tringa 

glaerola), pisíci obecní (Actitis hypoleucos) nebo třeba volavky červené (Ardea purpurea). Největší 

zájem však jasně vzbudila trojice mohutných pelikánů kadeřavých (Pelecanus crispus). Již zmíněné 

stepi nabídly vedle už dříve pozorováného dudka také chocholouše obecného (Galerida cristata), 

desítky špačků obecných (Sturnus vulgaris), dva letící dytíky úhorní (Burhinus oedicnemus) a hlavně, 

jako opravdu poslední opeřence, také dvojici melancholicky noblesních čejek trnitých (Vanellus 

spinosus).  

Poslední cesty trajektem přinesly ještě kormorány chocholaté (Phalacrocorax aristotelis) a 

blíže neurčenou karetu (Caretta sp.). Domů jsem se vracel opravdu šťastný a spokojený. Výlet, od 

něhož jsem raději nic nečekal, se stal skvělým po všech stránkách, včetně té ornitologické. A tak by to 

asi mělo být. 

 

(Foto: Jakub Vrána a Jan Richtr) 

Jakub Vrána 
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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 kontaktujte vždy jejich autory ! 
 
Nejde o úplný přehled všech pozorování zde uvedených druhů, ale jejich výběr. 

 
Obojživelníci (Amphibia) : 
 
čolek obecný (Lissotriton vulgaris) 
 
18.03.12, Hradec nad Svitavou (6364), na jižním konci obce, 8 ex., D.Šrajbr 
23.03.12, Hradec nad Svitavou, na jižním konci obce (6364), 8 ex., J.Mach a O.Mach 
04.04.12, Hradec nad Svitavou (6364), na jižním konci obce, 60 ex., R. Šumová a J.Vrána 
05.04.12, Hradec nad Svitavou (6364), na jižním konci obce, 50 ex., M. Šrajbr a J. Vrána 
06.04.12, Hradec nad Svitavou (6364), na jižním konci obce, 50 ex., J.Mach, J.Vrána a M.Zemánek 
07.04.12, Hradec nad Svitavou (6364), na jižním konci obce, 48 ex., B.Chmelinová 
20.04.12, Hradec nad Svitavou, na jižním konci obce (6364), 1 ex., J.Mach a O.Mach 
04.05.12, Hradec nad Svitavou (6364), na jižním konci obce, 1 ex., J. a O. Machovi, V.Velešík 
06.05.12, Svitavy (6264), M.Lačnov, zatopený písník v lese severně od rybníků, 1F    
                J. Mach a O.Mach 
 
čolek velký (Triturus cristatus)  
 

29.03.12, Hradec nad Svitavou (6364), na jižním konci obce, 1 ex., R.Šumová 
31.03.12, Hradec nad Svitavou (6364), na jižním konci obce, 3 ex., T.Radiměřský 
05.04.12, Hradec nad Svitavou (6364), na jižním konci obce, 3 ex., M.Šrajbr a J.Vrána 
06.04.12, Hradec nad Svitavou (6364), na jižním konci obce, 3 ex., J.Mach,  J.Vrána a M.Zemánek, 
07.04.12, Hradec nad Svitavou (6364), na jižním konci obce, 3 ex., B.Chmelinová 
22.04.12, Hradec nad Svitavou (6364), na jižním konci obce, 2 ex., J.Kollár a J.Vrána 
 

ropucha obecná (Bufo bufo)  
 

20.04.12, Hradec nad Svitavou (6364), na jižním konci obce, 318 ex., Dlábková K., J.Kollár, J. a O.  
               Machovi, V. Velešík 
22.04.12, Hradec nad Svitavou (6364), na jižním konci obce, 312 ex., J.Kollár, a J.Vrána 
22.04.12, Banín (6364), zatopená silážní jáma na konci obce, min. 10 ex., J.Vrána 
23.04.12, Hradec nad Svitavou (6364), na jižním konci obce, 318 ex., D.Šrajbr a M.Velešík 
 
ropucha zelená (Bufo viridis) 
 
22.04.12, Banín (6364), zatopená silážní jáma na konci obce, min. 1 ex., J.Vrána 
29.04.12, Svitavy (6264), Lánský rybník, hlasy několika volajících ex., M.Janoušek, J.Vrána 
01.05.12, Svitavy (6264), Lánský rybník, hlasy,  J.Mach 
02.05.12, Sádek u Poličky (6263), odkalovací nádrž Masokombinátu Polička, hlasy ex., J.Mach 
04.05.12, Svitavy (6264), Lánský rybník, hlasy několika volajících ex., K.Dlábková, J.Kollár, L.Novák,  
                J.Vrána a P.Zobač 
04.09.12, Svitavy (6264), intravilán města (m.č. Lány), 1 mrtvý ex., J.Vrána 
 
kuňka obecná (Bombina bombina) 
 
06.04.12, Hradec nad Svitavou (6364), na jižním konci obce, 2 ex.,  J. Vrána, M. Zemánek 
20.04.12, Hradec nad Svitavou, na jižním konci obce (6364), 1 ex., J.Mach a O.Mach 
04.05.12, Hradec nad Svitavou (6364), na jižním konci obce, 24 ex., J. a O. Machovi, V. Velešík 
05.05.12, Hradec nad Svitavou (6364), na jižním konci obce, 35 ex., M. Gut, I. a E. Hauptovi 
08.05.12, Hradec nad Svitavou (6364), na jižním konci obce, 3 ex., M. Velešík 
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rosnička zelená (Hyla arborea) 
 
11.07.12, Opatovec (6164), rybník Sychrovec, hlasy několika ex., J. Mach a O. Mach 
 
Skokan krátkonohý (Rana lessonae) 
 
06.05.12, Svitavy (6264), M.Lačnov, zatopený písník v lese severně od rybníků, odchycen 1 ex,   
                J. Mach a O.Mach 
 

Plazi (Reptilia) : 
 
slepýš křehký (Anguis fragilis)  
 
15.07.12, Koclířov (6265), polní cesta ke K.Horce, 1 uhynulý ex., J.Mach 
 
užovka hladká (Coronella austriaca) 
 
21.08.12,  Semanín-Zádolka, uhynulý ex., M.Beran 
27.08.12,  Semanín-Zádolka, uhynulý ex., M.Beran 
(Autor uvádí domněnku, že v oblasti Opatov-Třebovice-Zádolka-Semanín-Česká Třebová, to nebude 
vzácný druh). 
 
užovka obojková (Natrix natrix)  
 
20.05.12, Hradec nad Svitavou (6364), 1 uhynulý ex., rybníčky na dolním okraji obce, J. Mach 
10.07.12, Svitavy (6264), Horní rybník, 1 ex.   J. Mach a O. Mach 
 
zmije obecná (Vipera berus) 

 
02.09.12, Moravská Třebová (6265), na Z okraji města, 1 mrtvý ex., J. Vrána, M. Zemánek 
 
želva nádherná (Trachemys scripta) 
 
06.04.12, Svitavy (6264), Lánský rybník, 1 krunýř, L. Novák, J. Vrána, M. Zemánek 

 
Ptáci (Aves) : 
 
Potáplice severní (Gavia arctica)  
 
12.04.11, Opatov (6165), r. Hvězda, přelet asi 40 ex., 22 ex. na chvíli sedá, M.Beran 
 
30.11.12, Svitavy (6264), Horní r., 1 ad. v z.š., J.Mach, L.Novák a J.Vrána 
01.12.12, Svitavy (6264), Horní r., 1 ad. v z.š., M.Janoušek a L.Novák 
02.12.12, Svitavy (6264), Horní r., 1 ad. v z.š., J.Mach, L.Novák a J.Vrána 
03.12.12, Svitavy (6264), Horní r., 1 ad. v z.š., L.Novák 
04.12.12, Svitavy (6264), Horní r., 1 ad. v z.š., J.Mach  
05.12.12, Svitavy (6264), Horní r., 1 ad. v z.š., L.Novák 
 
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis)  
 
08.05.12, Kamenec (6263), odkal. nádrž Masokombinátu, 1 ex., J.Mach a O.Mach 
05.06.12, Svitavy (6264), Dolní r., 3 ad., L.Novák 
 
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena)  
 

29.03.-01.04.12, Opatov (6164), Nový r., 2 ex., M.Beran 
29.03.12, Opatov (6165), r. Hvězda, 2 ex., M.Janoušek a F.Jetmar 
30.03.12, Opatov (6165), r. Hvězda, 2 ex., L.Novák 
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Kolpík bílý (Platalea leucorodia)  
 
30.04.12, Svitavy (6264), Lánský r., 1 ex., M.Janoušek 
30.07.-09.08.12, Opatov (6164-6165), r. Hvězda, 1 ex., M.Beran 
01.08.12, Opatov (6165), r. Hvězda, 1 ex., F.Jetmar 
08.08.12, Opatov (6165), r. Hvězda, 1 ex., F.Jetmar a P.Moutelík 
09.08.12, Opatov (6165), r. Hvězda, 1 ex., F.Jetmar 

 
Bukač velký (Botaurus stellaris)  
 
28.10.12, Svitavy (6264), Dolní r., 1 ex., J.Mach 
29.10.12, Svitavy (6264), Dolní r., 1 ex., L.Novák 
31.10.12, Svitavy (6264), Dolní r., 1 ex., J.Mach 
01.11.12, Svitavy (6264), Dolní r., 1 ex., J.Mach 
 
Ibis posvátný (Threskiornis aethiopicus)  
 
06.09.12, Staré Město (6266), areál ZD v obci, 1 krotký ex. bez značení, p.Dopita (inf. K. Sopoušek) 

 
Čírka obecná (Anas crecca)  
 
05.01.12, Svitavy (6264), jezírko v parku J.Palacha, 1 M, J.Mach 
06.01.12, Svitavy (6264), jezírko v parku J.Palacha, 1 M, L.Novák 
10.01.12, Svitavy (6264), Horní r., 1 M, L.Novák 
11.01.12, Svitavy (6264), Horní r., 1 M, J.Mach 
12.01.12, Svitavy (6264), Horní r., 1 M, J.Mach a L.Novák 
01.03.12, Svitavy (6264), Dolní r., 15 ex., J.Mach 
02.03.12, Svitavy (6264), Dolní r., 15 ex., J.Mach a J.Vrána 
 
Čírka modrá (Anas qeurquedula)  
 
19.05.12, Svitavy (6264), Dolní r., 1 M, L.Novák 
15.08.12, Jedlová (6363), Luční r., 26 ex., J.Mach 
 
Kopřivka obecná (Anas strepera)  
 
06.04.12, Kamenec (6263), odkal. nádrž Masokombinátu, 5 MM+4 FF, J.Mach 
02.05.12, Kamenec (6263), odkal. nádrž Masokombinátu, 7 MM+6 FF, J.Mach 
08.05.12, Kamenec (6263), odkal. nádrž Masokombinátu, 9 MM+ 9FF, J.Mach a O.Mach 
20.05.12, Jedlová (6364), r. Kmotřík, 1 M+1 F, J.Mach 
21.05.12, Opatov (6164), r. Hvězda, 2M + 2F, F. Jetmar, J. Vrána 
23.06.12, Opatov (6164), r. Hvězda, min. 7 ad. + 2 pull., G. Constanzo, M. Janoušek, J. Vrána, J. 
Zedník 
 
Hvízdák eurasijský (Anas penelope)  
 
12.03.12, Svitavy (6264), Dolní r., 22MM+11FF, L.Novák 
12.03.12, Svitavy (6264), Dolní r., 19MM+11FF, J.Mach 
 
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina)  
 
06.05.12, Svitavy (6264), Dolní r., 2 MM+1 F, J.Mach a O.Mach 
 
Ostralka štíhlá (Anas acuta)  
 
15.03.12, Opatov (6165), r. Hvězda, 2MM+2FF, M.Beran  
22.10.12, Svitavy (6264), Dolní r., 2 ex., L.Novák 
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Hohol severní (Bucephala clangula)  
 
01.03.12, Svitavy (6264), Dolní r., 1 M+1 F, J.Mach 
02.03.12, Svitavy (6264), Dolní r., 4 MM+3 FF, J.Mach a J.Vrána 
07.04.12, Svitavy (6264), Dolní r., 1 M, J.Mach, L.Novák a P.Zobač 
08.04.12, Svitavy (6264), Dolní r., 1 M, L.Novák 
11.11.12, Svitavy (6264), Horní r., 3 FF, J.Mach 
 
Polák malý (Aythya nyroca)  
 
09.04.12, Opatov (6164), Nový r., 1M, M.Beran  
26.04.-01.05.12, Nový r., 2 ex., M.Beran  
11.05.12, Opatov (6165), r. Hvězda, 1ex., M.Beran 
28.05.12, Svitavy (6264), Dolní r., 2 MM, L.Novák 
 
Morčák malý (Mergus albellus)  
 
14.03.12, Svitavy (6264), Dolní r., 1 M+2 FF, J.Mach, L.Novák a J.Vrána 
 
Morčák prostřední (Mergus serrator)  
 
31.03.12, Svitavy (6264), Dolní r., 1 M+1 F, J.Mach 
 
Morčák velký (Mergus merganser)  
 
19.03.12, Svitavy (6264), Dolní r., 1 ex., L.Novák 
30.03.12, Svitavy (6264), Horní r., 1 M, L.Novák 
30.10.12, Svitavy (6264), Horní r., 1 M+1 F, L.Novák 
22.11.12, Svitavy (6264), Dolní r., 2 MM, J.Mach a L.Novák 
23.11.12, Svitavy (6264), Dolní r., 2 MM, J.Mach 
24.11.12, Svitavy (6264), Dolní r., 2 MM, L.Novák, J.Pěnička a J.Vrána 
25.11.12, Svitavy (6264), Dolní r., 1M + 2F, L.Novák, M.Šrajbr, M.Velešík a J.Vrána 
01.12.12, Svitavy (6264), Horní r., 1 M, L.Novák 
 
Orlovec říční (Pandion haliaetus)  
 
03.04.12, Opatov (6164), r. Vidlák, 1 ex., J.Zelený 
05.04.12, Svitavy (6264), Horní r., 1 ex., Z.Musil 
06.04.12, Jedlová (6364), r. Kmotr, 1 ex., J.Mach 
07.04.12, Opatov (6164), r. Vidlák, 1 ex., J.Mach 
08.04.12, Svitavy (6264), Dolní r., 1 ex., L.Novák 
09.04.12, Svitavy (6264), Dolní r., 1 ex., L.Novák 
17.04.12, Svitavy (6264), nad městem (Riegrova ul.), 1 ex., L.Novák 
01.05.12, Svitavy (6264), Dolní r., 1 úspěšně lovící ex., O.Mach 
15.08.12, Jedlová (6364), r. Polní, 1 ex., J.Mach 
27.08.12, Opatov (6164), r.Vidlák, 1 ex., L.Novák 
23.09.12, Svitavy (6264), Horní r., 1 ex., J.Richtr 
 
Moták lužní (Circus pygargus)  
 
06.05.-29.05.12, Opatov (6164, 6165)  okolí r. Hvězda a Nový, 1 pár, M.Beran 
06.05.12, Opatov, U Hvězdy, 1 pár., L.Novák 
29.06.12, Svitavy (6264), nad městem, 1 M, L.Novák 
21.08.12, Svitavy (6264), Mor.Lačnov, pole Na předělu, 1 M+1 juv., J.Mach 
21.08.12, Svitavy (6264), nad městem, 1 juv., L.Novák 
02.09.12, Radiměř (6264), pole s. od obce, 1 M, J.Mach 
 
Včelojed lesní (Pernis apivorus)  
 
12.08.12, Svitavy, Horní r., 1 ex., L.Novák 
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Luňák červený (Milvus milvus)  
 
10.03.12, Svitavy (6264), nad městem, 2 ex., L.Novák 
04.10.12, Opatov (6165), na obcí, 1 ex., L.Novák 
10.10.12, Radiměř (6264), 1 ex., J.Zelený 
 
Luňák hnědý (Milvus migrans)  
 
26.08.12, Svitavy (6264), Mor. Lačnov, pole Na předělu, 1 ad., J.Mach 
 
Poštolka rudonohá (Falco vespertinus)  
 
24.08.12, Hradec nad Svitavou (6264), pole u Vendolí, 2 juv., J.Mach 
 
Ostříž lesní (Falco subbuteo)  
 
29.04.12, Svitavy (6264), město, přelet 1 ex., P.Zobač 
26.08.12, Hradec nad Svitavou (6264), 1 ad., J.Mach 
29.08.12, Svitavy (6264), Dolní r., 1 ex., L.Novák 
13.09.12, Svitavy (6264), Horní r., 1 přelétající ex., J.Vrána 
 
Chřástal kropenatý (Porzana porzana)  
 
15.08.12, Kamenec (6263), odkal. nádrž Masokombinátu, hlas 1 M, J.Mach 
 
Jeřáb popelavý (Grus grus)  
 
19.04.12, Opatov (6165), r. Hvězda, 1 ex., M.Beran 
 
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avocetta)  
 
30.04.12, Svitavy (6264), Lánský r., 2 ex., M.Janoušek, L.Novák, M.Polák a J.Vrána 
 
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus)  
 
03.03.12, Svitavy (6264), pole u I/34 na Koclířov, 2 ex., J.Mach 
04.03.12, Svitavy (6264), pole u I/34 na Koclířov, 1 ex., J.Mach 
17.03.12, Hradec n.Svitavou (6264), pole v. od I/43, 123 ex., J.Mach 
06.04.12, Kamenec (6263), pole u odkal. nádrže Masokombinátu, 7 ex., J.Mach 
09.04.12. Hradec n. Svitavou (6264), pole z. od obce, 1 ex., J.Mach 
22.04.12. Hradec n. Svitavou (6264), pole z. od obce, 1 ex., J.Mach 
26.04.12, Svitavy (6264), pole u Lánského r., 2 ex., J.Mach 
30.04.12, Svitavy (6264), Lánský r., 1 volající ex., J.Vrána 
02.05.12, Kamenec (6263), pole s. od odkal. nádrž Masokombinátu, 4 ex., nález 1 použitého hnízda,  
                J.Mach 
02.05.12, Kamenec (6263), pole mezi odkal. nádrží Masokombinátu a silnicí I/34, 7 ex., nález 1 hnízda  
                se snůškou, J.Mach 
02.05.12, Svitavy (6264), Lánský r., 2 ex., L.Novák 
02.05.12, Svitavy (6264), Lánský r., 3 ex., M.Janoušek 
08.05.12, Kamenec (6263), pole mezi odkal. nádrží Masokombinátu a silnicí I/34, 10 ex., nález 1  
                hnízda se snůškou, J.Mach a O.Mach 
 
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria)  
 
17.03.12, Hradec n. Svitavou (6264), pole v. od I/43, 10 ex., J.Mach 
09.04.12. Hradec n. Svitavou (6264), pole z. od obce, 6 ex., J.Mach 
09.04.12, Hradec n. Svitavou (6264), pole v. od I/43, 6 ex., (ti samí jedinci), J.Mach 
01.09.12, Koclířov (6265), pole j. od R35, 2 ad., J.Mach 
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Kulík říční (Charadrius dubius)  
 
06.04.12, Svitavy (6264), Lánský r., 11 ex., L.Novák, J.Vrána, M.Zemánek 
06.04.12, Jedlová (6363), r. Dubovec, 4 ex., J.Mach 
06.04.12, Jedlová (6364), r. Polní, 11 ex., J.Mach 
06.04.12, Kamenec (6263), odkal. nádrž Masokombinátu, 4 ex., J.Mach 
08.04.12, Svitavy (6264), Lánský r., 11 ex., M.Janoušek 
09.04.12, Svitavy (6264), Lánský r., 11 ex., J.Mach 
14.04.12, Svitavy (6264), Lánský r., 10 ex., L.Novák  
22.04.12, Svitavy (6264), Lánský r., hnízdo 1 páru se snůškou, M.Janoušek, L.Novák a K.Sopoušek 
02.05.12, Kamenec (6263), odkal. nádrž Masokombinátu a okolní pole, 5 ex., J.Mach 
20.05.12, Stašov (6364), Horní r., 3 ex., J.Mach 
08.07.12, Kamenec (6263), odkal. nádrž Masokombinátu, 12 ex., J.Mach 
 
Kulík písečný (Charadrius hiaticula)  
 
04.10.12, Opatov (6165), r. Hvězda, 1 juv., L.Novák 
06.10.12, Opatov (6165), r. Hvězda, 1 juv., J.Mach a exkurze 
 
Vodouš rudonohý (Tringa totanus)  
 
17.3.-14.04.12, Opatov (6165), r. Hvězda, 1 pár, několikrát pozorován tok, M.Beran 
04.04.12, Svitavy (6264), Lánský r., 3 ex., L.Novák 
06.04.12, Kamenec (6263), odkal. nádrž Masokombinátu, 1 ex., J.Mach 
15.04.12, Svitavy (6264), Lánský r., 1 ex., J.Mach a L.Novák 
17.04.12, Svitavy (6264), Lánský r., 2 ex., L.Novák 
19.04.12, Opatov (6164), Mušlový r., 1 pár, M.Beran 
 
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus)  
 
03.04.12, Svitavy (6264), Lánský r., 9 ex., J.Mach 
06.04.12, Jedlová (6363), r. Dubovec, 1 ex., J.Mach 
06.04.12, Jedlová (6364), r. Kmotřík, 2 ex., J.Mach 
06.04.12, Jedlová (6364), r. Polní, 5 ex., J.Mach 
06.04.12, Kamenec (6263), odkal. nádrž Masokombinátu, 2 ex., J.Mach 
15.04.12, Svitavy (6264), Lánský r., 4 ex., J.Mach a L.Novák 
08.07.12, Kamenec (6263), odkal. nádrž Masokombinátu, 4 ex., J.Mach 
11.07.12, Opatovec (6164), r. Sychrovec, 1 ex., J.Mach a O.Mach 
15.07.12, Svitavy (6264), Lánský r., 1 ex., V.Klejch, P.Kutta, J.Vrána, M.Zemánek 
15.08.12, Jedlová (6364), r. Polní, 1 ex., J.Mach 
26.08.12, Opatov (6165), r. Hvězda, 1 ex., L.Novák 
19.12.12, Opatov (6165), r. Hvězda, 1 ex., M.Beran 
 
Vodouš bahenní (Tringa glareola)  
 
23.04.12, Svitavy (6264), Lánský r., 15 ex., L.Novák 
02.05.12, Kamenec (6263), odkal. nádrž Masokombinátu, 4 ex., J.Mach 
04.05.12, Svitavy (6264), Lánský r., 4 ex. (1 okroužkován), M.Janoušek, L.Novák, J.Kollár, J.Vrána,  

   P.Zobač 
08.05.12, Kamenec (6263), odkal. nádrž Masokombinátu, 5 ex., J.Mach a O.Mach 
08.07.12, Kamenec (6263), odkal. nádrž Masokombinátu, 9 ex., J.Mach 
 
Vodouš šedý (Tringa nebularia)  
 
19.04.12, Svitavy (6264), Lánský r., 1 ex., J.Mach a L.Novák 
21.04.12, Svitavy (6264), Lánský r., 5 ex., M.Janoušek 
22.04.12, Svitavy (6264), Lánský r., 1 ex., M.Janoušek, J.Mach, L.Novák a K.Sopoušek 
23.04.12, Svitavy (6264), Lánský r., 2 ex., M.Janoušek a L.Novák 
01.05.12, Svitavy (6264), Lánský r., 2 ex., L.Novák 
20.09.12, Budislav (6162), Nový r., 1 ex., J.Mach 
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Vodouš tmavý (Tringa erythropus)  
 
07.04.12, Svitavy (6264), Lánský r., 8 ex., L.Novák  
21.04.12, Svitavy (6264), Lánský r., 1 ex., M.Janoušek 
30.04.12, Opatov (6165), r. Hvězda, 1 ex., M.Beran 
18.08.12, Opatov (6165), r. Hvězda, 1 ex., M.Beran 
 
Jespák bojovný (Philomachus pugnax)  
 
06.04.12, Kamenec (6263), odkal. nádrž Masokombinátu, 14 ex., J.Mach 
19.04.12, Svitavy (6264), Lánský r., 8 ex., J.Mach 
25.04.12, Svitavy (6264), Lánský r., 1 ex., L.Novák 
27.04.12, Svitavy (6264), Lánský r., 2 ex., L.Novák 
 
Jespák obecný (Calidris alpina)  
 
06.10.12, Opatov (6165), r. Hvězda, 4 ex., J.Mach a exkurze 
 
Jespák křivozobý (Calidris ferruginea)  
 
30.04.12, Opatov (6164), Nový r., 1ex., M.Beran 
 
Slučka malá (Lymnocryptes minimus)  
 
12.04.12, Svitavy (6264), Lánský r., 1 ex., M.Janoušek 
24.11.12, Opatov (6164), r. Kolpíček (Hvězdička), 3 ex., M.Beran 
19.12.12, Opatov (6165), r. Kolpíček (Hvězdička), 1 ex., M.Beran 
 
Bekasina otavní (Gallinago gallinago)  
 
22.04.12, Svitavy (6264), louky s mokřinami mezi Lánským r. a Vodárenským lesem,  
                2 ex. + zvukové projevy (tok), J.Mach 
 
Bekasina větší (Gallinago media)  
 
29.05.12, Opatov (6164), r. Kolpíček (Hvězdička), 1ex., M.Beran 
 
Pzn.: Pozorování nebylo hlášeno FK ČSO. Existuje ale videodokumentace. 
 
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) : 
 
04.04.12, Svitavy (6264), Lánský r., 3 ex., L.Novák 
07.-09.04.12, Opatov (6165), r. Hvězda, 1ex., M.Beran 
 
Racek malý (Larus minutus)  
 
27.10.12, Svitavy (6264), Dolní r., 8 ex., L.Novák 
 
Racek černohlavý (Larus melanocephalus)  
 
04.04.12, Svitavy (6264), Lánský r., 1 ex., L.Novák 
14.04.12, Svitavy (6264), Dolní r., 1 ex., L.Novák 
 
Racek žlutonohý (Larus fuscus)  
 
06.04.12, Svitavy (6264), Lánský r., 1 ex., L.Novák, J.Vrána a M.Zemánek 
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Rybák černý (Chlidonias niger)  
 
26.07.12, Svitavy (6264), Dolní r., 1 přepeřující ad., J.Vrána 
09.10.12, Svitavy (6264), Dolní r., 1 ad. v z.š., J.Mach a L.Novák 
 
Rybák bahenní (Chlidonias hybridus)  
 
30.04.12, Opatov (6164), Nový r., 2ex., M.Beran 
10.05.12, Opatov (6165), r. Hvězda, 1ex., M.Beran 
02.09.12, Opatov (6164), r. Vidlák, 1 juv., J.Vrána a M.Zemánek  
03.09.12, Opatov (6164), r. Vidlák, 1 juv., L.Novák (schváleno FK ČSO) 
 
Rybák obecný (Sterna hirundo)  
 
02.07.12, Svitavy (6264), Horní r., 1 ad., L.Novák 
12.07.12, Svitavy (6264), Horní r., 1 ad., L.Novák 
 
Rybák velkozobý  (Hydroprogne caspia)  
 
11.04.12, Opatov (6164), Nový r., 1 ex., M.Beran 
 
Sýc rousný (Aegolius funereus)  
 
15.03.12, Rohozná (6364), Nový les, hlas 1 M, M.Velešík a J.Vrána 
15.03.12, Lavičné (6364), Lavičenský les, hlasy 2 M, M.Velešík a J.Vrána 
23.03.12, Javorník (6264), Javornický hřeben, hlas 1 M, J.Mach 
25.03.12, Banín (6364), Vodárenský les, 1 houkající M, M.Velešík a J.Vrána 
 
Výr velký (Bubo bubo)  
 
15.03.12, Lavičné (6364), Lavičenský les, hlas 1 M, M.Velešík a J.Vrána 
 
Dudek chocholatý (Upupa epops)  
 
05.04.12, Dětřichov (6265), Vysoké pole, 1 ex., F.Bárta 
22.04.12, Koclířov (6265), záp.část obce, 1 ex., J.Richtr 
09.05.12, Svitavy (6264), intravilán města, 1 ex., P.Kliková (foto) 
 
Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius)  
 
23.10.12, Svitavy (6264), Dolní r., 1 ex., J.Mach 
24.10.12, Svitavy (6264), Dolní r., 1 ex., J.Vrána 
28.10.12, Svitavy (6264), intravilán města, 1 ex., L.Novák 
05.11.12, Svitavy (6264), intravilán města, 1 ex., L.Novák 
22.12.12, Svitavy (6264), intravilán města, 1 ex., L.Novák, J.Pěnička, J.Vrána a P.Zobač 
28.12.12, Svitavy (6264), intravilán města, 1 ex., L.Novák, M.Nováková 
 
Linduška horská (Anthus spinoletta)  
 
19.01.12, Svitavy (6264), Dolní r., 1 ex., L.Novák 
09.04.12, Svitavy (6264), Lánský r., 1 M, J.Mach 
10.04.12, Svitavy (6264), Lánský r., 1 M, L.Novák 
15.04.12, Svitavy (6264), Lánský r., 1 M, L.Novák 
 
Konipas citrónový (Motacilla citreola)  
 
22.04.12, Svitavy (6264), Lánský r., 1 M, M.Janoušek, L.Novák a K.Sopoušek  

   (akceptováno FK ČSO pod číslem FK 12/2012) 
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Konipas luční (motacilla flava)  
 
2011, Opatov (6164), Nový r., vyhnízdění 1 páru, M.Beran (viz článek v tomto čísle) 
 
Skorec vodní (Cinclus cinclus)  
 
07.01.12, Moravská Chrastová (6365), řeka Svitava, 2 ex., J.Mach a O.Mach 
28.01.12, Hamry (6364), řeka Křetínka, 3 ex., J.Mach 
28.01.12, Svojanov (6364), řeka Křetínka, 1 ex., J.Mach 
28.01.12, Dolní Lhota (6364), řeka Křetínka, 2 ex., J.Mach 
28.01.12, Bohuňov-Podskalí (6464), řeka Křetínka, 1 ex., J.Mach 
28.01.12, Bohuňov (6464), řeka Křetínka, 2 ex., J.Mach 
20.05.12, Hamry (6364), Bysterský potok, 2 ad. a obsazené hnízdo, J.Mach 
20.05.12, Svojanov (6364), řeka Křetínka, 2 ad. a obsazené hnízdo, J.Mach 
20.05.12, Svojanov-Hutě (6364), řeka Křetínka, 1 ad., J.Mach 
 
Slavík modráček (Luscinia svecica)  
 
06.04.12, Jedlová (6363), r. Dubovec, 1 F, J.Mach 
09.04.12, Opatov (6164), Nový r., 1 ex., M.Beran 
12.04.12, Svitavy (6264), Lánský r., 1 M, M.Janoušek 
13.04.12, Svitavy (6264), Lánský r., 1 M, L.Novák 
15.04.12, Svitavy (6264), Lánský r., 1 M, M.Janoušek 
 
Drozd cvrčala (Turdus iliacus)  
 
31.03.12, Svitavy (6264), Mor. Lačnov, s. poldr, 1 ex., L.Novák 
01.04.12, Svitavy (6264), Mor. Lačnov, u s.poldru, 1 zp. M, J.Mach 
01.04.12, Svitavy (6264), Mor. Lačnov, u s.poldru, cca 30 ex., J.Mach 
07.04.12, Svitavy (6264), Mor. Lačnov, j. poldr, 2 ex., L.Novák 
15.04.12, Svitavy (6264), Mor. Lačnov, u s.poldru, min. 3 ex. (1 zp. M), J.Mach 
 
Kos horský (Turdus torquatus)  
 
08.04.12, Svitavy (6264), Dolní r., 4 ex., L.Novák 
 
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis)  
 
20.05.12, Hamry (6364), Bysterský potok, 3 zp. MM, J.Mach 
20.05.12, Hamry (6364), řeka Křetínka, 1 zp. M, J.Mach 
20.05.12, Dolní Lhota (6364), řeka Křetínka, 1 zp. M, J.Mach 
20.05.12, Bohuňov (6464), řeka Křetíka, 2 zp. MM, J.Mach 
11.-15.06.12, Budislav (6262), pod táborem Vesmír, 1 zp. M, J.Mach 
 
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides)  
 
12.04.12, Svitavy (6264), Lánský r., 1 zp. M, M.Janoušek 
23.05.12, Svitavy (6264), Lánský r., 1 zp. M, M.Janoušek 
28.05.12, Svitavy (6264), Dolní r., 1 zp. M, L.Novák 
30.05.12, Svitavy (6264), Dolní r., 1 zp. M, J.Mach 
05.06.12, Svitavy (6264), Dolní r., 1 zp. M, L.Novák 
17.06.12, Svitavy (6264), Dolní r., 1 zp. M, L.Novák 
14.07.12, Svitavy (6264), Lánský r., 1 ex., M.Janoušek, L.Novák a J.Vrána 
 
Rákosník  velký (Acrocephalus arundinaceus)  
 
07.05.12, Svitavy (6264), Dolní r., 1 zp. M, J.Mach  
10.05.12, Svitavy (6264), Dolní r., 1 zp. M, J.Mach  
11.05.12, Svitavy (6264), Dolní r., 1 zp. M, J.Mach  
13.05.12, Svitavy (6264), Lánský r., 2 ex. (1 zp. M), M.Janoušek 



 43 

17.05.12, Svitavy (6264), Lánský r., 1 ex., M.Janoušek 
18.05.12, Svitavy (6264), Lánský r., 1 zp. M, L.Novák 
30.05.12, Svitavy (6264), Dolní r., 1 zp. M, J.Mach 
07.06.12, Svitavy (6264), Dolní r., 1 zp. M, J.Mach 
17.06.12, Svitavy (6264), Dolní r., 1 zp. M, L.Novák 
 
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaneus)  
 
24.04.12, Svitavy (6264), Lánský r., 1 ex., L.Novák 
27.04.12, Svitavy (6264), Lánský r., 1 zp. M, L.Novák 
28.04.12, Svitavy (6264), Lánský r., 2 zp. MM, L.Novák 
29.04.12, Svitavy (6264), Lánský r., 1 zp. M, M.Janoušek 
30.04.12, Svitavy (6264), Lánský r., 2 zp. MM, M.Janoušek 
02.05.12, Svitavy (6264), Lánský r., 2 zp. MM, L.Novák 
05.05.12, Svitavy (6264), Lánský r., min. 1 zp. M, M.Janoušek, J.Mach, L.Novák, J.Vrána a další 
13.07.12, Svitavy (6264), Dolní r., 1 zp. M, J.Mach 
14.07.12, Svitavy (6264), Lánský r., odchycen 1 ex., V.Klejch, P. Kuta, J.Mach a J.Vrána 
16.07.12, Svitavy (6264), Dolní r., 1 zp. M, J.Mach 
 
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis)  
 
07.05.12, Svitavy (6264), olšina u Horního r., 1 zp. M, J.Mach 
09.05.12, Svitavy (6264), olšina u Horního r., 1 zp. M, J.Mach 
10.05.12, Svitavy (6264), olšina u Horního r., 1 zp. M, J.Mach 
 
Lejsek šedý (Muscicapa striata)  
 
23.06.12, Stašov (6364), zahrady u obce, 1 hnízdo (5 vajec) v láhvi od okurek, L.Novák a J.Vrána 
 
Lejsek malý (Ficedula parva)  
 
22.05.12 Třebovské stěny, okolí Palice, zpěv 1M, M.Beran 
 
Konopka žlutozobá (Carduelis flavirostris)  
 
12.10.12, Svitavy (6264), Lánský r., 1 ex., L.Novák 
 
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus)  
 
25.04.12, Svitavy (6264), Dolní r., hnízdo na bříze v rákosinách, J.Mach 
 
Žluva hajní (Oriolus oriolus)  
 
06.05.12, Svitavy (6264), Mor. Lačnov, větrolam u Zadní, 1 M, M.Janoušek 
10.05.12, Svitavy (6264), Mor. Lačnov, větrolam u Dolního r., 1 M, L.Novák 
11.06.12, Svitavy (6264), Horní r., 1 M, L.Novák 
 
Křivka obecná (Loxia curvirostra)  
 
09.02.12, Svitavy (6264), park J. Palacha, 1M + 1F s hn. materiálem, (jedle k.), J.Mach 
09.03.12, Svitavy (6264), park J. Palacha, 1 zp. M u hnízda, (jedle k.), J.Mach 
 
Strnad zahradní (Emberiza hortulana) 
 
25.04.12, Svitavy (6264), u Lánského r., 1M, M.Janoušek 
26.04.12, Svitavy (6264), u Lánského r., 1M, M.Janoušek, J.Mach a L.Novák 
 
Strnad luční (Emberiza calandra)  
 
15.04.12, Opatov (6164), u Nového r., asi 10 ex., M.Beran 
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02.05.12, Svitavy (6264), Lánský r., 1 e.x, L.Novák 
17.06.12, Dětřichov (6165), zpěv 1M, M.Beran 
26.06.12, Hradec n. Svitavou (6264), skládka za ÚKZÚZem, 4 zp. MM + 2 ex., J.Mach 
15.07.12, Hradec n. Svitavou (6264), skládka za ÚKZÚZem, 2 zp. MM + 4 ex., J.Mach 
02.09.12, Radiměř (6264), pole sev. od obce, 12 ex., J.Mach 
 

Savci (Mammalia): 
 
rejsek obecný (Sorex araneus)  

 
11.04.12, Svitavy (6264), u zahrádek, Dolní rybník, 1 uhynulý ex., J.Mach 
 
rejsek malý (Sorex minutus) 

 
20.04.12, Hradec nad Svitavou (6264), dolní okraj obce, 1 uhynulý ex., J.Mach 

 
vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros) 
 
27.10.12, Starý Svojanov (6364), štoly u hradu, 5 ex., J.Richtr 
28.10.12, Starý Svojanov (6364), hrad, 13 ex., J.Vrána 
zima 2012-2013, Česká Třebová (6064), jeskyně Kalvárie, zimuje min. 130 ex., M.Beran 
 
netopýr severní (Eptesicus nilssonii) 

 
01.08.12, Opatovec (6164), chalupa F.Jetmara při žel.trati u stanice Opatov, 1 zraněný ex.,  
                F.Jetmar-V (určeno z fotografií) 
 
netopýr večerní (Eptesicus serotinus) 
 
02.07.12, Svitavy (6264), Revoluční 1-7, 101 vyletujících ex. (zejména západ 5 a 7)  
                J.Mach a O.Mach-D 
09.07.12, Svitavy (6264), nad hladinou Dolního rybníka, hlasy ex. v detektoru, J.Mach-D 
 
netopýr vodní (Myotis daubentonii) 
 
07.07.12, Svitavy (6264), řeka Svitava, u OD Centrum,  hlasy ex. v detektoru, J.Mach, O.Mach-D 
07.07.12, Svitavy (6264), jezírko v parku J.Palacha, hlasy ex. v detektoru,  J.Mach, O.Mach-D 
09.07.12, Svitavy (6264), nad hladinou Dolního rybníka, hlasy ex. v detektoru,   J.Mach, O.Mach-D 
19.10.12, Svitavy (6264), 3-5 ex. nad  Dolním a Horním r., hlasy ex. v detektoru, J.Mach-D 
 
netopýr vousatý (Myotis mystacinus) / netopýr Brandtův (M.brandtii) 
 
23.09.12, Svitavy (6264), sídliště Dimitrovova 23-25 a 27-29, loví mezi domy, 1 ex., J.Mach-D 
 
netopýr řasnatý (Myotis nattereri) 
 
17.05.12, Vendolí (6264), v puklině opukové stráně u žel. zastávky, 1M, J.Mach-V 
 
netopýr rezavý (Nyctalus noctula) 
 
27.04.12, Svitavy (6264), Horní r., několik vylétajících ex. ze sloupu před chatou Rosnička, O.Mach-V 
29.04.12, Svitavy (6264), Horní r., jedinci na stromě u rybníka, L.Novák-V (foto) 
11.07.12, Opatov (6164), Černý rybník, nad hladinou, několik ex., J.Mach a O.Mach-D 
10.08.12, Svitavy (6264), Dimitrovova 23-25 a 27-29, hlasy ex. v detektoru,  J.Mach-D 
30.08.12, Svitavy (6264), Dimitrovova 23-25, 71 ex. vylétá z větracích otvorů jižní strany, J.Mach-V 
17.09.12, Svitavy (6264), Lánský r., nad vypuštěným rybníkem, cca 30 ex., J.Mach-D 
23.09.12, Svitavy (6264), Dimitrovova 27-29, vylétají z č.o. 27 (z.strana), 14 ex., J.Mach-V 
19.10.12, Svitavy (6264), nad Horním a Dolním r., několik ex., J.Mach-D 
24.08.12, Svitavy (6264), Dimitrovova 23-25 a 27-29, hlasy ex. v detektoru,  J.Mach-D 
28.11.12, Svitavy (6264), Dimitrovova 23-25 a 27-29, hlasy ex. v detektoru,  J.Mach-D 
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netopýr pestrý (Vespertilio murinus) 

 
13.10.12, Svitavy (6264), sídliště Dimitrovova 23-25 a 27-29, hlasy v detektoru, J.Mach-D 
15.10.12, Svitavy (6264), sídliště Dimitrovova 23-25 a 27-29, hlasy v detektoru,  J.Mach-D 
24.10.12, Svitavy (6264), sídliště Dimitrovova 23-25 a 27-29, hlasy v detektoru,  J.Mach-D 
 
netopýr ušatý (Plecotus auritus) 
 
07.07.12, Svitavy (6264), Dimitrovova 23-25 a 27-29, hlasy ex. v detektoru,  J.Mach, O.Mach-D 
 
netopýr hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus) 
 
23.10.12, Svitavy (6264), Riegrova 12, chodba bytové domu, 1 živý ex. – samice (nálezce L.Novák) 
 
veverka obecná (Sciurus vulgaris) 
 
27.01.12, Svitavy (6264), park J.Palacha, 1 ex. tmavé formy,  J.Mach 
09.02.12, Svitavy (6264), park J.Palacha, 1 ex. tmavé formy,  J.Mach 
12.02.12, Svitavy (6264), park J.Palacha, 1 ex. tmavé formy,  J.Mach a O.Mach 
23.03.12, Svitavy (6264), olšina u Horního r., 1 ex. rezavé formy,  J.Mach 
26.04.12, Svitavy (6264), olšina u Horního r., 1 ex. hnědé formy,  J.Mach 
15.08.12, Pomezí (6263), les směrem k Baldě, 1 ex. tmavé formy,  J.Mach 
09.09.12, Svitavy (6264), intravilán města, 2 ex. (rezavá i černá morfa), J.Vrána 
10.10.12, Svitavy (6264), olšina u Dolního r., 1 ex. hnědé formy,   J.Mach 
31.10.12, Svitavy (6264), zahrádka u Dolního r., 1 ex. rezavé formy na krmítku,   J.Mach 
30.12.12, Svitavy (6264), intravilán města, 2 ex. (obě černá morfa), L.Novák J. Richtr, J. Vrána 
 
hryzec vodní (Arvicola terrestris) 
 
13.04.12, Hradec nad Svitavou (6364), na jižním konci obce, 1 ex.,  J.Vrána 
 
myšice temnopásá (Apodemus agrarius) 
 
04.08.12, Semanín (6164), přejetý ex. na silnici, M.Beran  
                (uvádí i další podobné nálezy v Opatově a ČeskéTřebové) 

 

myšice lesní (Apodemus flavicollis) 
 
01.10.12, Svitavy (6264), park J.Palacha, 1 uhynulý ex., J.Mach 
 

liška obecná (Vulpes vulpes) 
 
23.03.12, Svitavy (6264), Horní rybník, utopený jedinec, J.Mach 
 
kuna skalní (Martes foina) 
 
15.03.12, Banín (6364), u obce, 1 ex., J.Vrána 
25.03.12, Hradec nad Svitavou (6264), na silnici u obce, 1 mrtvý ex., J.Vrána 
02.07.12, Svitavy (6264), sídliště Revoluční (1-7), 1 ex. při večerním pohybu,  J.Mach a O.Mach 

07.08.12, Borová u Poličky (6262), 1 uhynulý ex. u silnice v obci   J.Mach 
 
lasice kolčava (Mustela nivalis) 
 
02.09.12, Moravská Třebová (6265), na Z okraji města, 1 mrtvý ex., J. Vrána, M. Zemánek 
 
vydra říční (Lutra lutra) 
 
20.04.12, Opatov (6164), Nový rybník, 1 lovící ex., L.Novák 
20.04.12, Hradec nad Svitavou (6364), rybníčky v dolní části obce, 1 ex. a zbytky potravy,  
                 J.Mach a O.Mach 
 


