
 1

 
 
 
 
             
                                               

K o n S t e r n a 
 

Neperiodicky vydávaný zpravodaj ZO ČSOP „Rybák“ Svitavy 
zaměřený na ochranářské a ornitologické dění především v oblasti 

Svitavska. 
 

číslo 27  

 leden 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2

        Obsah: 
 

Slovo úvodem 
 
Zprávy výboru 
 
Navrhujeme, vyjadřujeme se… 
 
Bleskovky 
 
Z činnosti organizace   
 
► 10. ročník záchranného transferu obojživelníků v Hradci nad Svitavou 
► Akce „Ukliďme Česko“ díky nám i na Svitavsku 
► Vítání ptačího zpěvu 
► Festival ptactva v Opatově 

 
Zážitky a postřehy z terénu  
 
► Zkameněliny Svitavska 
► Dvacet let u svitavských rybníků 
 

Všimli jsme si     
 
► Další způsob ochrany ptáků na elektrickém vedení 
► Nové hřiště s přírodními prvky u chaty Rosnička a nejvyšší terénní bod Svitav 

 
Z cest a putování    
 
► Návrat do severního Holandska za zimujícím ptactvem 
► Znovu v zimě na jižní Moravu, ale tentokrát i do Rakouska za dropy 

 
Zoologická pozorování. 
 

Materiály do tohoto čísla pocházejí z období roku 2016. 
 

 

Dimitrovova 29, Svitavy 568 02  
csop.svitavy@seznam.cz  

www.csopsvitavy.cz, www.facebook.com/csop.svitavy/ 
 



 3

SLOVO ÚVODEM 
 
 

I v roce 2016 máme o čem psát, zaznamenávat co nejvíce z naší činnosti, ale i přinášet 
určitý pohled na změny, které se dějí nejen v naší organizaci, ale i v našem městě a okolí. 
Pořádali jsme tradiční akce pro veřejnost (Vítání ptačího zpěvu, Ptačí festival nebo Den dětí), 
ale novinkou roku 2016 bylo to, že kampaň Ukliďme Česko jsme zorganizovali nejen u 
opatovské Hvězdy, ale také vůbec poprvé ve Svitavách.  

Pokud jde o ornitologii, tak hlavním zájmem některých z nás bylo přispět do 
celostátního mapování hnízdních populací ptáků již třetí sezónou, trávenou proto co nejvíce 
v terénu. Být v terénu ale znamená také věnovat se monitoringu a ochraně zvláště 
chráněných území. Zde síly napnul především Filip Jetmar opět do oblasti Psí kuchyně (a 
přilehlé Střelnice) a na Hřebečovský hřbet. Po několika letech marného přesvědčování, že 
úřední osoba, která má tato zvláště chráněná území Svitavska v kompetenci, není podle nás 
schopná zajišťovat ze zákona účinnou ochranu těchto unikátních lokalit, se podařila našim 
tlakem a úsilím docela nevídaná věc. Úřednice, díky které jsme zbytečně ztráceli nejen cenné 
síly, ale často i dobrou pověst na úřadech i v rámci našeho celého svazu, byla z těchto pozic 
vedením odboru na KrÚ odvolána. Věříme, že nastalá změna přinese více klidu, ale hlavně 
snad prospěch v dobro ochrany přírody i naši organizaci. 

Sami při pročítání tohoto čísla KonSterny můžete poznat, co se všechno díky našim 
aktivitám podařilo v tomto roce ovlivnit, prosadit, změnit, vysledovat, vytvořit a vylepšit. I 
v příštím roce 2017 budeme mít co na práci. Pečliví čitatelé KonSterny také poznají, že od 
tohoto čísla již neuvádíme rubriku Zoologická pozorování. Důvodem je především to, že 
zajímavější pozorování komentujeme v rubrice Bleskovky. V dnešní době jsou navíc výčty 
pozorovaných druhů živočichů snadno dohledatelné v nejrůznějších specializovaných 
webech, kam je ale potřeba naše v terénu získaná data zadávat. 

V konci roku 2016 jsme začali po téměř ročních přípravách a jednáních stavět novou 
ornitologickou pozorovatelnu v území Dolního rybníka. Tak snad se v dalším čísle KonSterny 
dočtete o jejím postavení a o dalších akcích, které budou tak trochu na oslavu našich 
dvacetin Rybáku! 

 Jiří Mach 
 

ZPRÁVY Z VÝBORU 
 

■ Pro rok 2016 se registrovalo za naši organizaci 11 členů. Novým členem se stal Martin 

Šrajbr, bývalý student Gymnázia Svitavy a nyní student oborů biologie a chemie na UP 
v Olomouci. 
 

■ Od února jsme také konečně na Facebooku. Je to zásluha Kuby Vrány a Filipa Jetmara, 
který také je nejpilnějším přispěvovatelem za naši organizaci. Oba dva se také zapojili do 
ovlivňování podoby našich webových stránek. 
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NAVRHUJEME, VYJADŘUJEME SE, …  

 

■ Od jara roku 2016 upozorňujeme na to, že došlo k nedovolenému zásahu do lesního 
lemu přírodní památky Nedošínský háj u Litomyšle v podobě odkácení pásu dřevin a ořezu 
větví řady dřevin. Správce území (Krajský úřad Pardubického kraje však) však neřešil náš 
podnět podle našeho názoru adekvátně (udělena byla např. směšná pokuta 500,-Kč). Nejen 
proto jsme ale předali nadřízenému orgánu (Ministerstvo životního prostředí) stížnost proti 
postupu KrÚ (jmenovitě věc řešila Ing. J. Svobodová) k prošetření. Ministerstvo životního 
prostředí prošetřilo náš podnět, na konci měsíce prosince zrušilo původní rozhodnutí, 
upozornilo na chyby Krajského řadu a celou záležitost vrátilo k novému projednání. 
 

■ V březnu koordinuje Jakub Vrána schůzku za účasti starosty obce Hradec n. Svitavou, 
Krajského úřadu Pardubického kraje, OŽP MěÚ Svitavy, L.Štefky, zástupců AOPK a p. Rozínka 
(NaturaServis Hradec Králové). Hovořilo se o financování a provádění potřebných změn 
(úprava přítoku a odtoku, sázení zeleně, samotné zátarasy, včetně dalších 
managementových opatření ve prospěch obojživelníků) v oblasti dvou malých rybníčků, kde 
již 10 let provádíme záchranný transfer. Do konce roku 2016 se však nic nepodařilo v terénu 
přivést z navrhovaných opatření k realizaci. 
 

■ V území EVL Hřebečovský hřbet (severní strana) si Krajský úřad Pardubického kraje 
objednává u Mgr. M.Šťastného posudek, podle kterého by se pak stanovoval management 
v dané EVL s ohledem na výskyt zásadního botanického druhu celého Hřebečovského území 
– ploštičníku evropského. Byli jsme rádi, že jsme mohli na základě našich letitých zkušeností 
předat M.Šťastnému naše postřehy k připravovanému posudku, a to i prostřednictvím ing. P. 
Lustyka, který lokalitu mapoval a připravoval k vyhlášení do statutu Evropsky významná 
lokalita. Věřme, že posudek Krajský úřad využije ke zlepšení ochrany prostředí ploštičníku, 
neboť ještě ani nevyprchala kauza, kterou jsme nedávno otevřeli právě proto, že Lesy ČR 
neberou ohled na přírodní hodnoty tohoto biologicky nejhodnotnějšího území Svitavska a 
Moravskotřebovska. 
 

■ 25. 4. 2016 podala a.s. Lesy ČR ke Krajskému úřadu Pardubického kraje žádost o 
povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů uvedených v kategorii 
silně ohrožených druhů, konkrétně pro druhy - lejsek malý (Ficedula parva), holub doupňák 
(Columba oenas), sýc rousný (Aegolius funereus), lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus) a 
zdobenec zelenavý (Gnorimus nobilis). Důvodem byla příprava obnovy lesních porostů 
formou těžeb dřeva v jižní části EVL Psí kuchyně.  Kromě jiných druhů dřevin však mělo jít 
v nemalém rozsahu i o těžbu buků lesních. S tím naše organizace ve svém vyjádření pro KrÚ 
nesouhlasila. Přesto KrÚ v srpnu vydal souhlasné stanovisko. Rozhodnutí úřadu jsme napadli 
v odvolání k Ministerstvu životního prostředí. Důvodem byl i náš nový nález zdobence 
zelenavého v území EVL a to, že se těžba měla uskutečnit v jedné z nejcennějších lokalit EVL. 
K žádosti Lesů ČR se pak v listopadu ještě vyjadřovala Agentura ochrany přírody a krajiny.  
MŽP napadené rozhodnutí KrÚ zrušilo a vrátilo novému projednávání. Z výroku MŽP 
vybíráme: „Pro povolení výjimky k těžbě buku a javoru dle předloženého spisového 
materiálu nebyl doložen žádný veřejný zájem včetně neexistence jiného uspokojivého řešení 
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a jednoznačného důvodu, který musí být dán vzhledem k tomu, že část druhů živočichů je 
chráněna podle práva Evropských společenství. Povolení výjimky v případě porostní skupiny 
958D12 tak krajský úřad dostatečně neodůvodnil. V rozhodnutí není nijak zdůvodněno 
množství údajně nutně těženého dřeva s ohledem na zajištění přirozené obnovy lesa jako 
biotopu zvláště chráněných druhů živočichů. Přezkoumávané rozhodnutí rovněž neobsahuje 
aktuální údaje o množství dřevní hmoty podle jednotlivých druhů dřevin výše uvedené 
porostní skupiny. Krajský úřad se dostatečně nevypořádal s námitkami ZO ČSOP Rybák, které 
byly v rámci řízení uplatněny, když nijak neodůvodnil, proč nelze případně „nutnou“ těžbu 
buku a javoru nahradit těžbou nepůvodních druhů dřevin. Krajský úřad se v pokračujícím 
řízení musí zabývat zejména otázkou, zda kácení buku a javoru v této porostní skupině je pro 
zajištění přirozené obnovy lesa nezbytné. Stanoviska AOPK k této věci považuje ministerstvo 
za sporná. Těžba dřeva byla AOPK dne 27.11.2015 „odsouhlasena“, aniž by byl této instituci 
znám navržený objem těžeb a druhové složení. V upřesňujícím stanovisku (31.5.2016) AOPK 
sporně tvrdí, že jí byla plánovaná těžba buku známa a následně souhlas s těžbou buku 
určitým způsobem sama zpochybňuje, když tvrdí, že těžba buku není ochraně přírody 
prospěšná. Ani jedno ze stanovisek neobsahuje informace o tom, zda těžba buku a její 
předpokládaný rozsah je nezbytný k zajištění přirozené obnovy lesního porostu jako biotopu 
jednotlivých zde se vyskytujících zvláště chráněných druhů živočichů a zdůvodnění, proč tato 
obnova nemůže fungovat, aniž by se do porostu zasahovalo. Na tuto skutečnost již správně v 
průběhu řízení upozorňovala ZO ČSOP Rybák a krajský úřad se v rámci svého rozhodnutí s 
touto námitkou nijak nevypořádal. 

 
■ Prakticky celý rok diskutujeme 

nad zveřejněním záměru ŘSD ČR 
postavit silniční přivaděč I/14 ze směru 
od České Třebové do Opatova k silnici 
I/43 přes pro nás velmi spornou oblast 
rybníka Hvězda a Nový. Začátkem zimy 
se pak snažíme dělat první kroky 
k tomu, aby co nejvíce orgánů a institucí 
vědělo, že s touto variantou nebudeme 
souhlasit. Filip Jetmar navrhuje i další 
varianty přivaděče, o kterých by se 
mohlo později jednat. 
 

■ Na podzim roku 2016 začaly stavební práce na opravě střešní krytiny kostela sv. 

Kateřiny v Hradci nad Svitavou. Pro zdejší římskokatolickou farnost jsme už na jaře vydali 
stanovisko, ve kterém jsme upozornili na výskyt netopýrů v kostelní věži a současně na 
výskyt rorýsů v podstřeší hlavní lodě kostela. Na základě tohoto stanovil Krajský úřad 
Pardubického kraje podmínky, za kterých je možné opravy provést. Pro KrÚ pak Český svaz 
na ochranu netopýrů vydal posudek, na základě kterého potvrdil využívání podstřeší kostelní 
věže netopýrem velkým. Mezi podmínky stavebních úprav pak proto patřila taková technická 
opatření, která umožní otevřenost půdních prostor pro netopýry.  
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■ V tomto roce pokračovala některá jednání, ve kterých šlo o řešení situace s výskytem 

kormoránů velkých na rybnících, kde hospodaří společnost Rybářství Litomyšl. Jednak jsme 
se vyjadřovali k opatření obecné povahy, kterým má MŽP stanovit obecně platný postup, 
kterým bude svým rozhodnutím v budoucnu vydávat Krajský úřad Pardubického kraje 
povolení pro odstřel kormoránů. V tomto ohledu se podařilo vymezit nejen pro nás 
přijatelnou dobu (1.9.-31.3.), ale zejména lokality, ve kterých se nemá odlov kormorána 
provádět – jde o významné ornitologické lokality: např. rybníky Hvězda a Nový nebo 
svitavské rybníky Dolní a Horní. Do konce kalendářního roku však OOP nevyšlo v platnost. 
 

■ Pokračovalo se i v projednávání správního řízení, ve kterém Rybářství Litomyšl 

vyžadovalo používání plynového děla na rybnících v Třebařově. Přestože jsme s jeho 
používáním nesouhlasili, stejně jako obec Třebařov, nakonec v září dostává RL povolení pro 
použití plynového děla na rybníku Velký (Prostřední) a Mlýnský, ale naštěstí jen v období 
října až prosince kalendářního roku a u ostatních rybníčků (hlavně „kaskáda“) to může být až 
do 10. dubna (výstřely však stejně budou ovlivňovat i výskyt ptáků na sousedních rybnících 
Velký a Mlýnský), což se nám rozhodně nelíbí. Rozhodnutí je pro nás proto „šalamounské“ a 
budeme doufat, že ptactvo si bude na tento nepopulární prostředek zvykat. Vadit určitě 
bude ale návštěvníkům přírody a hlavně obyvatelům obce. 
 

■ V květnu předkládá Filip Jetmar vedení oddělení ochrany přírody výzvu k novému 
projednání formy územní ochrany EVL Hřebečovský hřbet (střední a severní část). Součástí 
navrhovaných témat je například vyhlášení přírodní rezervace Mladějovské tisy. 
 

■ Ve správním řízení, ve kterém obec Budislav chtěla kácet 22 lip v centru obce, jsme 
požadovali opatření odborného posudku pro tento poměrně razantní zásah do zeleně. Proti 
rozhodnutí, ve kterém obec nevyhověla našemu požadavku, jsme se odvolali ke Krajskému 
úřadu Pardubického kraje. Mezitím nám přišlo oznámení od obce, že ustupuje od tohoto 
kroku a bude se kácením nejspíš zabývat v jiných souvislostech (projektech). 
 

 ■ S Povodím Moravy řešíme dlouhodobě neutěšený stav na obou poldrech 

v Moravském Lačnově. Jde především o umisťování nejrůznějších nepůvodních vodních 
druhů rostlin, ale hlavně pak ryb do míst, která byla původně určena obojživelníkům. Ti se 
zde však nemohou vyskytovat díky dravým rybám, které sem někdo vysazuje. Povodí 
dopátralo osobu, která stojí za tímto stavem (alespoň v severním poldru), a vyzvala ji 
k odstranění nežádoucích organizmů a k uvedení do původního stavu do konce měsíce října. 
 

■ V podzimním období jsme byli osloveni správou toků Lesů ČR k jejich záměru obnovit 
studánku v lesním porostu v PR Psí kuchyně. Za naši organizaci komunikoval a drobnou 
připomínku v podobě použití opuky místo žuly ke zpevnění podal F. Jetmar.  
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BLESKOVKY 
     
          Při lednovém sčítání zimujících vodních ptáků v České republice, zaznamenal J.Mach 
neobvykle vysoké počty skorců vodních. Nejprve na řece Svitavě mezi Březovou n. Svitavou a 
Stvolovou to bylo 13 a na řece Křetínce od Hamrů po Horní poříčí pak 16 jedinců. 
 
 Nezvykle brzké první pozorování vlaštovky obecné na jaře, zaznamenal již 19. března 
nad hladinou Nového rybníka v Opatově Milan Janoušek. 
 
        Čápi bílí v letošním roce vyhnízdili na Svitavsku v Opatovci (4 mláďata – na snímku), 
Opatově (2), Vendolí (4) a Radiměři (3). V blízkém okolí pak například v Třebovicích, 
Litomyšli, Třebařově, Starém Městě, Kunčině, Linharticích nebo pak na blízkém Lanškrounsku 
(Tatenice, Sázava, Luková, Žichlínek, Lanškroun) . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 V místech starého hnízda čápa černého na smrku, objevil Filip Jetmar v lesích západně 
od Opatova na konci dubna čtyři mláďata výra velkého.  
 
 Několik pozorovatelů bylo svědkem výskytu orla křiklavého u obce Javorník, který se 
zde zdržel (zřejmě díky vhodné dostupné potravní nabídce) několik dní v polovině června. 

 
Od května do července došlo v okrese Svitavy k úspěšnému vyhnízdění labutí velkých 

na 14 lokalitách: Dolní rybník (Svitavy), rybník Sychrovec (Opatovec), rybník Hvězda 
(Opatov), rybník Hvězdička (Opatov), odkalovací nádrž Masokombinátu (Kamenec), rybník 
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Dubovec (Jedlová), Luční rybník (Jedlová), rybník Borovec (Tržek), rybník Velký Košíř 
(Litomyšl), Nový rybník (Budislav), Velký rybník (Třebařov), rybník Nohavica (Třebařov), 
rybník Rohlíček (Třebařov) a retenční nádrž (Moravská Třebová). I bez připočtení 
neúspěšného pokusu na retenční nádrži v Třebařově jde za 37 let, kdy labutě na okrese 
Svitavy hnízdí, o rekordní počet. Zajímavé byly v některých případech i počty zjištěných 
mláďat. Například pár z Dolního svitavského rybníka jich vyvedl 10, stejně jako na rybníku 
Hvězdička u Opatova. Celkem jich bylo 87, což je průměr 6,2 mláďat na jeden pár. Tento údaj 
je druhý nejvyšší od roku 1980. Připomeňme, že kromě J.Macha, pocházejí údaje z „labutího 
roku“ především od L.Urbánka a K.Sopouška. 

 
 Díky upozornění panem M. Chaloupkou jsme mohli v tomto roce zaregistrovat 
hnízdění páru ledňáčka říčního v břehu zatopeného lomu ve svitavských lesích Brand 
Moravského Lačnova. V blízkosti pak vyhnízdil na dně vypuštěného Lačnovského rybníka 
bahňák kulík říční. V konci května byl pozorován dospělec při inkubaci 4 vajec (foto J.Mach). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Další případ zajímavého hnízdění jsme zaznamenali ve Svitavách. Vlaštovka obecná si 
k umístění hnízda vybrala vstupní část zatrubnění Studeného potoka u dopravního hřiště na 
Sokolovské ulici. Zde pár využil kovové traverzy v již pokročilém stupni koroze, která se 
nacházela nad hladinou. Při sledování ptáků, hnízdících v okolí gymnázia, zde toto hnízdění 
objevil J.Mach. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marian Velešík zjistil v Baníně ropuchy zelené (Bufotes viridis) v jezírku zbudovaném 
na základě našich připomínek jako náhrada za bývalou silážní jámu, kde se tento druh dříve 
rozmnožoval. 
 



 9

 Úspěch při pozorování dravců zažil během tří dnů J.Mach v druhé polovině září. 
V pátek 23. zastihl na polích u ZD v Radiměři káni bělochvostou (jedno z mála pozorování 
v okrese Svitavy), v sobotu 24. sledoval mladého sokola stěhovavého v polích mezi Vendolím 
a Svitavami při pokusu o lov holubů a v neděli 25. pak na polích u silnice I/34 mezi Květnou a 
Poličkou zaznamenal 10 luňáků červených s jedním luňákem hnědým. 
 
 Na jaře roku 2016 vydala obec Hradec nad Svitavou knihu, ve které představuje jak 
svoji historii, tak současnost. Kapitolu, která popisuje přírodní podmínky území obce pak 
zpracoval J. Mach na žádost pana L.Štefky. 
 
         V létě tohoto roku vyšel v reedici nakladatelství Academie svazek Fauny ČR – Ptáci 1. 
Aktualizuje a doplňuje ornitologické poznatky z našeho území až do roku 2012 u řádů 
vrubozobí, potáplice, trubkonosí, potápky, plameňáci, čápi, brodiví a pelikáni a veslonozí. 
Výzvy k předání informací z jednotlivých oblastí republiky od autora knihy Karla Šťastného 
využil J. Mach, který předal souborná pozorování a data nejen z Poličska a Svitavska k výše 
uvedeným ptačím skupinám. Z konkrétně uvedených pozorování vybíráme například záznam 
o zimním výskytu dvaceti bernešek bělolících na vodním díle Nové Mlýny (Mach a Novák) 
z roku 2010, o našem společném pozorování volavky červené tamtéž 29.12.2000 nebo o 
mimořádném sledování pelikána bílého (Janoušek a Mach) v dubnu roku 2004 u Lánského 
rybníka ve Svitavách. 
 
 Koncem srpna a začátkem září se znovu podařilo prokázat u Kamenné Horky výskyt 
poštolky rudonohé. 
 
              Ze zprávy Faunistické komise ČSO za rok 2015 (M.Vavřík) se dovídáme zajímavou 
informaci o pohybu satelitně sledovaných orlů královských (Aquila heliaca) na Svitavsku. 
Orel „Jákó“ přeletěl 29. 4. 2015 z jižní Moravy na Třebíčsko, pokračoval na sever přes 
Litomyšl a nocoval u Ústí nad Orlicí; 30. 4. pokračoval dopoledne k jihozápadu do okolí 
Havlíčkova Brodu, kde se stočil k jihu na Jihlavsko a zpět na jižní Moravu, nocoval už jižně 
Znojma. Orlice Esperanza nejprve zalétla 7. 4. 2015 západně Třebíče; 9. 4. 2015 opět vlétla 
do kraje Vysočina, tentokrát východně Třebíče, přelétla Žďárské vrchy a nocovala v okolí 
Chrudimi; 10. 4. pokračovala na sever do Královéhradeckého kraje a přes Broumovsko 
odlétla do Polska. Na jižní Moravu se vracela 11.–12. 4. přes Jeseníky, kde nocovala. Dne 23. 
4. byla opět na pomezí Moravy a Čech jihovýchodně od Svitav a konečně 4. 6. znovu vlétla do 
Čech jižně Třebíče a pokračovala do okolí Svitav, kde nocovala. Dne 5. 6. byla zaznamenána 
na přeletu Krkonoš směrem do německo-polského pohraničí. V Polsku pokračovala až k 
lotyšské hranici a napříč Polskem se vrátila k tradiční moravské cestě nad hřebenem 
Jeseníků, kde nocovala z 13. na 14. 6. 
 
         Zcela mimořádný počet sýkořic vousatých (21) zaznamenal 20. října v rákosině Horního 
rybníka Luboš Novák. Jeho domněnkou je to, že zde mohli tito krásní pěvci nocovat (šlo 
pravděpodobně o ranní rozlet). Při rozletu špačků z prostoru rákosiny sousedního Dolního 
rybníka pak odhal, že jde o cca 11 tisíc jedinců. 
 

Trojice Darina Kabrhelová, Jakub Vrána a Petr Zobač pozorovala 12.11.2016 na 
rybníku Hvězda 6 morčáků bílých (Mergus albellus). Jedná se o dosud největší zjištěný počet 
tohoto druhu na Svitavsku. 
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Z ČINNOSTI ORGANIZACE 

 
● I tento rok patří pro mnohé z nás mezi náročnější ve smyslu účasti na projektech 
České společnosti ornitologické při monitoringu ptáků v terénu. V zimním období to je 
Mezinárodní sčítání vodního ptactva, kde jde především o zjišťování pobytu zimujících ptáků 
na řekách Svitava a Křetínka. V hnízdí sezóně se J.Mach podílí na svém čtvrteém ročníku 
Jednotného programu sčítání ptáků (linie Svitavy-Vendolí-Radiměř-Svitavy) a společně s 
Jakubem Vránou pokračují ve svých čtvercích v mapování hnízdících ptáků na Svitavsku 
(Poličsku) v rámci již třetího roku, kdy se mapují hnízdní populace ptáků v celé ČR. V jarním 
období se J.Mach zapojuje znovu do mapování hnízdišť čejky chocholaté na Svitavsku a 
Poličsku. J.Mach a J.Vrána počítají dravce v programu sčítání kání v zimním období na území 
ČR.  
 

● Nová ornitologická pozorovatelna u Dolního rybníka – zahájení příprav 

Na konci měsíce ledna podává naše organizace k ústředí našeho svazu přihlášku do 
programu „Blíž přírodě“, jejímž generálním partnerem je společnost NET4GAS. 
Prostřednictvím J.Macha žádáme o finanční příspěvek na stavbu nové ornitologické 
pozorovatelny v území Dolního rybníka ve Svitavách, a to v místech čtvrtého zastavení 
naučné stezky „K pramenům řeky Svitavy“. Vybíráme si jižní břeh rybníka, odkud jsou z mírně 
podmáčených míst dobré rozhledové poměry. Má jít o drobnou stavbu s přístupovou lávkou 
na pozemku Státního pozemkového úřadu. Ve výběrovém řízení jsme uspěli a byla 
podepsána dohoda o přidělení finančních prostředků ve výši 166. tisíc Kč. Na jaře se poté ale 
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ukazuje, že SPÚ není schopen vydat reálné povolení k výpůjčce pozemku, zejména pokud je 
součástí lokality rybníka, která je v užívání rybářů z Litomyšle.  

Byli jsme tedy nuceni hledat náhradní parcelu. Vhodná se nacházela prakticky 
v sousedství původního místa. Byl to pozemek ve vlastnictví Rybářství Litomyšl, se kterým 
jsme jednali již s podporou starosty Svitav Davida Šimka. Výraznou pomoc jsme od počátku 
našich snah získali i od ing. Marka Antoše, vedoucího odboru životního prostředí MěÚ. Bylo 
potřeba vytvořit projektovou dokumentaci, získat rozpočet a hledat firmu, která stavbu 
provede. Ani tyto kroky se však neobešly bez potíží, zejména když bylo jasné, že částka od 
ČSOP rozhodně nebude stačit. Na podzim získáváme stavitelskou firmu (truhlářská firma 
pana Zahálky z Hradce nad Svitavou), upravuje se projekt, zahajují se práce na veřejnoprávní 
smlouvě u stavebního úřadu a žádáme město Svitavy o částku 127.900,-Kč, kterou 14. 
prosince zastupitelstvo města schvaluje. Ve stejnou dobu už máme v ruce veřejnoprávní 
smlouvu i smlouvu s Rybářstvím Litomyšl a 16. prosince se zarážejí do země nosné dubové 
piloty pro konstrukci pozorovatelny a lávky. To vše po téměř roce práce, jednání, změn, 
návrhů, úprav a dalšího nejrůznějšího zařizování. 

 
● 10. ročník záchranného transferu obojživelníků v Hradci nad Svitavou 

 
Jubilejnímu transferu předcházela jednání o dalším osudu obou mokřin. Díky velkému 

zájmu všech zúčastněných a osobnímu vkladu Leoše Štefky získala nakonec kýžený pozemek 
obec, jež v  následujících letech plánuje ve spolupráci s dalšími institucemi (městský úřad ve 
Svitavách, Krajský úřad a Povodí Moravy) opravit a biologicky zatraktivnit celou oblast. 
Dokonce by mělo dojít i na stavbu trvalých podchodů pro obojživelníky! 

Optimistický předvoj se možná trochu promítl také do stavby zátarasů, jež patřily k 
nejlepším za několik posledních let. Dne 12.3. jsme tak mohli začít s přenášením. Celkově se 
do akce končící 8.5. zapojilo 28 lidí (v abecedním pořadí: Bojanovský J., Císařová N., Doláková 
E., Dolák T., Etzler J., Etzlerová P., Gregorová H., Gregorová P., Gregor T., Gut M., Hauptová 
E., Hauptová I., Charvát D., Janoušek M., Jetmar F., Mach J., Mach O., Richtr J., Šmídová L., 
Šrajbr D., Šrajbr M., Šumová R., Velešík M., Velešík V., Vondra L, Vorba F., Vrána J., Zobač P.).  

Předchozí prokopání přítoku k horní mokřině a výroba provizorního stavidla přinesla 
očekávané ovoce. Lokalita si totiž po celý rok 2015 udržela více méně stabilní vodní hladinu, 
takže jsme dohromady přenesli 562 žab a čolků. Je to sice druhý nejhorší výsledek, ale ve 
srovnání s minulým transferem (335 ex.) poměrně výrazný pokrok. Navíc ani nyní horní nádrž 
přes léto nevyschla. 

V rámci jednotlivých druhů bylo tentokrát nalezeno a v mnoha případech tak 
zachráněno 498 ropuch obecných (Bufo bufo), 10 čolků velkých (Triturus cristatus), 6 kuněk 
obecných (Bombina bombina) a 3 skokani zelení (Phelophylax kl. esculentus). Ve všech 
případech se jedná o lehký nárůst oproti předcházejícímu ročníku. Naopak méně (2 ex.) bylo 
skokanů hnědých (Rana temporaria), u nichž jsme však na výrazné změny v početnosti již 
zvyklý. Čolků obecných (Lissotriton vulgaris) bylo zjištěno 63 ex., což přibližně odpovídá 
výsledkům z předešlého roku (65 ex.). 

Závěrem tedy můžeme konstatovat, že možnost trvalých zátarasů začíná nabírat 
reálné kontury. Samotné přenášení pak snad díky úpravám na alespoň jedné mokřině 
vyvázlo z nejhoršího a obojživelníků bude i přes současné sucho pomalu přibývat. Rád bych 
touto cestou poděkoval všem, kteří se do tohoto i všech předchozích transferů zapojili a 
pomohli tak přírodě Svitavska překlenout některá nelehká období.   

Jakub Vrána 
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● Akce „Ukliďme Česko“ díky nám i na Svitavsku 

      V letošním roce jsme se rozhodli uspořádat dvě úklidové akce v rámci kampaně 
„Ukliďme Česko“. První z nich organizoval J.Mach ve Svitavách, kde se 9. dubna za trvalého 
deště a teploty 6°C rozhodlo nakonec šest dobrovolníků přispět k lepšímu stavu čistoty 
koryta řeky Svitavy v délce 2 
km. Ve spolupráci s Povodím 
Moravy nakonec ve Svitavách od 
Lanškrounské ulice po obchod 
LIDL naplnili 8 pytlů odpadků 
(celková hmotnost s dalším 
odpadem byla asi 200 kg). 
Poděkování především za 
obětavost patří Ing. Renatě 
Karlíkové, studentkám tercie 
gymnázia Hance Kunčákové a 
Emě Palatkové a členům Rybáku 
Danovi a Martinovi Šrajbrovým. 

      Druhou akci pak zabezpečoval Jakub Vrána v sobotu 16. dubna v Opatově u rybníku 
Hvězda. Příjemné počasí nakonec přilákalo sedm účastníků,  kteří během dopoledne dokázali 
uklidit nejvíce znečištěný východní břeh a dokonce i část severní strany rybníka. Všichni 
přitom předvedli velké nasazení při úklidu v mnohdy krkolomných  podmínkách. Patří jim za 
to velký dík. 
      O celostátní kampani (uklízelo 65 000 lidí na 1850 místech) se více dočtete na 
http://www.uklidmecesko.cz/ 
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●    Vítání ptačího zpěvu 

  V rámci celorepublikové akce České společnosti ornitologické jsme 1. května 
uspořádali Vítání ptačího zpěvu znovu ve Svitavách. Zúčastnilo se jej 26 pozorovatelů a 
posluchačů, kteří registrovali celkem 46 ptačích druhů, zejména z městského, polního a 
rybničního prostředí. Nejprve jsme prošli ulice městské části Lány, kde jsme viděli například 
hnízda drozda kvíčaly s mláďaty, poslouchali zpěv kosa černého nebo stehlíka, pěnkavy, 
zvonohlíka a rehka domácího. Pozorovali jsme jiřičky, poštolku nebo rorýse. Před příchodem 
k Lánskému rybníku jsme u polní cesty sledovali strnada obecného, konipase bílého, špačka 
obecného, sýkoru modřinku, straku obecnou nebo bělořity šedé. U Lánského rybníka jsme 
upozornili na poláka velkého, pisíka obecného, potápku roháče, kukačku obecnou, vlaštovky 
obecné nebo lysku černou a pěnici pokřovní. Některé druhy jsme pozorovali stativovým 
dalekohledem a ukazovali jsme si měření průhlednosti vody v rybníku pomocí Secchiho 
desky. Při ukázce kroužkování ptáků (zabezpečoval V.Klejch a P.Kuta) jsme pak obdivovali 
pěnici černohlavou, pěnici pokřovní, strnada rákosního, strnada obecného, budníčka 
menšího, kosa černého, sýkoru modřinku, cvrčilku zelenou nebo rákosníka proužkovaného. 
Pro děti jsme připravili několik her a soutěží. Účastníkům jsme pak předali drobné 
upomínkové předměty, které věnovala ČSO. To vše za příjemného počasí i atmosféry. Na 
fotografiích je pak vidět velký věkový rozdíl mezi zájemci o ptactvo ve Svitavách. 

Připomeňme ještě, že v celé ČR se akce konala na 125 místech a zúčastnilo se jí 3200 lidí. 
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● V sobotu 4. června jsme opět připravili na našem tradičním stanovišti v parku Jana 

Palacha při příležitosti Dne dětí dvě aktivity. Mladší děti měly poznat čápa a vybrat mu z 
„jídelního lístku“ potravu, kterou by si vybral k obědu. Starší děti zase přiřazovaly větvičky a 
šišky k názvům našich 6 jehličnanů. Na programu spolupracovali Jiří Mach, Martin Šrajbr, 
Ondra Mach a Tinka Šudáková. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Druhým rokem pokračoval J.Mach v měření průhlednosti vod v rybnících a nádržích 
pomocí Secchiho desky na Svitavsku, Poličsku, Moravskotřebovsku nebo Vysokomýtsku. 
Získané hodnoty o kvalitě vody z pohledu „biologického zákalu“ se i podstatně lišily nejen 
v závislosti na roční době měření (květen-červenec), ale i na typu vodní plochy a způsobu 
jejího obhospodařování. Zatímco některé nádrže například na Poličsku nebo 
Moravskotřebovsku s extenzivním 
chovem ryb mohou mít průhlednost až 
180 cm, pak zejména na větších 
rybnících Svitavska nebo Vysokomýtska 
s intenzivním chovem ryb dosahuje 
hlavně v letním období jen 30 cm. Snad 
s úspěchem se také podařilo zapojit do 
měření i studenty gymnázia (fotografie). 
O celém programu České společnosti 
ornitologické se více dočtete na 
http://new.birdlife.cz/secchiho-deska-
clanek/. 
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● V červenci se stejně jako v loňském roce vydala trojice J.Mach, O.Mach a J.Pěnička na 

kontrolu čapích hnízd Svitavska a Moravskotřebovska. Hnízda s čápaty pak měli možnost 
vidět v Radiměři, Vendolí, Opatovci, Opatově, Třebovicích (Českotřebovsko), Lukové 
(Lanškrounsko), Žichlínku (Lanškrounsko), Třebařově, Starém Městě, Kunčině a Linharticích. 
Celkem pak navštívili 17 hnízdišť (umělé sloupy s podložkou – 9x, sloupy el. vedení – 2x, 
sloupy žel. vedení – 1x, hasičská siréna – 1x, sušička na hasičské hadice – 1x a komíny – 3x). 
 
 

●   Festival ptactva v Opatově 
 

V sobotu 1. října se za slunečného počasí sešlo 44 účastníků u opatovských rybníků 
Hvězda a Nový. Většinu tvořily opět děti z choceňského oddílu ČSOP Spongilit. Především pro 
ně bylo kromě vlastního pozorování ptáků třeba i ve stativovém dalekohledu připraveno 
soutěžení, ukázka struktury ptačího pera pomocí mikroskopu nebo zkouška psaní brkem a 
inkoustem. Díky Kubovi Vránovi a jeho pomocníkům (Pája Gregorová, Natka Císařová, Martin 
Zemánek a Martin Šrajbr) úspěch tradičně sklidila u všech ukázka kroužkování řady ptačích 
druhů, které se chytily do sítí (sýkory, mlynařík, budníček, brhlík, červenka, strnad, pěnice, 
pěvuška, kos,…..). Celkem to bylo 39 ptáků v 10 druzích. Z vypozorovaných druhů, které pak 
ukazovali u rybníků M.Janoušek a J.Mach, snad mohli zaujmout: racek bělohlavý, hohol 
severní, kormorán velký, bekasina otavní, ledňáček říční, volavky bílé nebo lovící orel mořský. 
Radost ale mnohým udělal i konipas horský, volavky popelavé nebo potápky roháči. Nakonec 
jsme zaregistrovali přibližně 660 ptáků o 47 druzích. Pokud vás zajímá, jak dopadl tento 
ročník festivalu v celé naší republice, pak se podívejte sem: 
http://www.cso.cz/index.php?ID=2976. 

Byla to opět povedená akce, ze které si účastníci také odnesli řadu propagačních 
materiálů od hlavního pořadatele – České společnosti ornitologické.  
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● V končícím roce 2016 oslavila Česká společnost ornitologická 90 let od založení. U 

příležitosti tohoto výročí připravila ČSO krátký spot ČSO...od roku 1926, oslavující eleganci 
ptáků, krásu krajiny ve které žijí i nadšení lidí, kteří je pozorují a chrání. Současně byl 
vytvořen sedmiminutový dokument nazvaný Lidé, kteří pozorují ptáky, zábavný i naučný film 
o lidech a o ptácích, o vývoji lidských představ o ptačím stěhování, o postupném zapojování 
lidí do sledování ptáků i o tom, jak je to důležité pro jejich ochranu. Obě videa naleznete na 
YouTube kanále ČSO https://www.youtube.com/user/CSOBirdLife. Na přípravě zmiňovaných 
materiálů spolupracoval i náš Marian Polák. Řada záběrů tak pochází i ze Svitavska. 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁŽITKY A POSTŘEHY Z TERÉNU 

     
Zkameněliny Svitavska a okolí 

 Zkameněliny nepatří na Svitavsku mezi úplně vyhledávané a obdivované přírodniny 
laickou veřejností. Nezmění to patrně ani snaha některých učitelů popularizovat 
paleontologii mezi dětmi a mládeží. Ani odborníci se v posledních desetiletích do těchto míst 
příliš nehrnou. Kdo má však snahu pátrat po důkazech života, který se miliony let skrývá před 
lidským zrakem a slunečním světlem, přijde si jistě na své. 
 Výskyt zkamenělin nejen přímo na Svitavsku určovalo především zalití mořem v době 
druhohor. Zejména v období zvaném křída se díky sníženině (Vysokomýtské synklinále, která 
je součástí České křídové tabule – rozsáhlý polabský útvar), dařilo v mělkých a prohřátých 
mořích hlavně bezobratlým druhům živočichů. Ze schránek měkkýšů (mlžů, plžů a 
hlavonožců), korýšů a případně ostnokožců se tak po ústupu mělkého moře v následných 
geologických dobách dochovaly jejich otisky i fosilizované schránky. Ty dnes nacházíme 
nejčastěji. Jsou tedy staré přibližně 94-100 milionů let. Z pohledu odborníků pocházejí 
z jednotek cenoman, turon a coniak, řazené do tzv. svrchní křídy. Šlo vlastně o jedno 
z nejmladších období druhohor.  

V té době se hlavním fosilizačním materiálem staly horniny, vzniklé procesem 
usazování především drobných pískových a jílových částic. Podle jejich velikosti a materiálu, 
který drobná zrnka stmeloval, vznikaly nejen na Svitavsku hlavně slínovce a jílovce. V těchto 
dvou usazených horninách dnes nejčastěji zkameněliny na Svitavsku i v jeho okolí nacházíme. 
Další rozšířená hornina pískovec, která pochází také ze jmenovaných geologických dob, už 
není tak vhodný fosilizační materiál. Přesto i v některých druzích této známé horniny se 
zkameněliny nacházejí. Ještě více známý než název slínovec je lidovější označení opuka. Je to 
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druh slínovce, který obsahuje více drobných jílových částic. Název opuka patrně dostala 
podle svých mechanických vlastností. Dobře je znají kameníci, zedníci a stavaři. To, že je to 
využitelný stavební materiál poznáme nejen na četných domech, stodolách, kostelech a 
dalších stavbách. Kamenné zídky nebo schodiště z opuky má na zahrádce u domu celá řada 
rodin. Díky její barvě se také místům, kde se dostává opuka na povrch v krajině říká „bílé 
stráně“. Tato hornina se vyskytuje v blízkosti města Svitavy, ale díky Loučenské tabuli 
zasahuje její rozšíření i na sousední Poličsko, Litomyšlsko, Moravskotřebovsko i 
Českotřebovsko. 
 Každý, kdo se dříve v naší 
oblasti začal zajímat o 
zkameněliny, nemohl v 
Kapesním atlase zkamenělin 
z roku 1981 pominout fotografii 
fosilie s otiskem klepeta raka 
Protocallianassa antiqua a s 
kresbou rekonstrukce těla raka 
podle A.Friče, která pocházela 
z Morašic u Litomyšle. V textu se 
pak zmiňují i naleziště v okolí Litomyšle a České Třebové. Je pravdou, že jde o jeden 
z nejznámějších druhů bezobratlých, který se právě v Loučenské tabuli nachází. Bude patrně 
obohacovat nejednu školní sbírku nebo domácnost. Jedna ze známých nálezových lokalit 
tohoto druhu je lom opuky a pískovce v Benátkách u Litomyšle. O tom, že u Svitav se kromě 
Protocallianasy mohou najít i jiné druhy korýšů víme minimálně od roku 2012. Tehdy při 
gymnaziální exkurzi našel student Jakub Olšán v opukovém výchozu nad železniční zastávkou 
ve Vendolí krásný pozitiv klepete raka Enoploclytia leachi. 
 Svitavsku a širšímu okolí však dominují nálezy pozůstatků života mořských měkkýšů. 
Nejčastěji se nacházejí otisky lastur mlžů Pina (kyjovka), Pecten (srdcovka) nebo Inoceramus. 
Rozměry takových zkamenělin mohou dosahovat až 20-25 cm. Ty jsou ale spíše v nálezech 
výjimkou. Co do velikosti pak patří mezi atraktivní nálezy loděnek. Spirálně stočené schránky 
těchto hlavonožců mohou mít v průměru i 30 cm. Jednu takovou nalezl Jan Richtr na území 
Moravského Lačnova v roce 2005 a šlo o rod  Eutrephoceras (psali jsme v KonSterně č. 17). 
Dalším druhem hlavonožce je pak amonit Collignoniceras woolgari. Skupina měkkýšů je jistě 
zastoupena ještě celou řadou druhů mlžů (například i ústřice Exogyra), ale i plžů. 
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Další skupinou bezobratlých Svitavska jsou ostnokožci. Jejich nálezy nejsou už ale tak 
časté. Přesto pozornosti neunikají především ježovky rodu Micraster. Jedna taková se 
například našla při stavbě silničního obchvatu v Opatově. Právě z doby provádění této 
komunikace pocházejí nálezy, které ve své bakalářské práci shrnuje v roce 2012 studentka 
MU v Brně Hedvika Poukarová. Z této práce se dají čerpat informace i o druzích, které byly 
na Opatovsku zjištěny v dřívějších dobách i nedávno. Víme tak například o zkamenělinách 

ramenonožců (hojný je Gibbithyris semiglobosa), prvoků (dírkonošců), houbovců, 
korálnatců (např. Parasmilia centralis) nebo kroužkovců (zde jde spíše o pozůstatky jejich 
hloubených chodeb). 
 Zřejmě poutavější jsou pak ale nálezy, které pocházejí od skupin obratlovců. Jistě 
nejznámější zkameněliny tohoto druhu pocházejí z Opatova a jde o třetihorního chobotnatce 
Deinotherium levius. Při výkopových pracích na stavbě železničního koridoru Brno-Česká 
Třebová se v roce 1852 našly spodní čelisti, kly i zuby a o rok později i končetiny, které jsou 
dnes součástí expozic Národního muzea v Praze. Vědci pak hodnotí pozůstatky deinoterií (z 
odborného překladu „hrozných zvířat“) z Opatova jako přelomové pro lepší poznání této 
skupiny prehistorických savců, žijících před 25 miliony let v pobřežních močálech. Zpráva o 
nálezu kostí dozorčím trati Štěpánkem při sesuvu u trati byla publikována v roce 1853 i 
v časopisu Živa. Podrobněji nálezy deinotherií komentuje ve své bakalářské práci v roce 2015 
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Roman Šmejkal z UK v Praze. V práci se píše i o nálezech u České Třebové, kde se v roce 1889 
objevily části spodní čelisti příbuzného Deinotheria cuvieri, které vlastní i českotřebovské 
muzeum. 
 Ze Svitavska nebo Litomyšlska 
může pocházet patrně nejznámější 
mediální nález z posledních let. Krásný 
otisk ryby rodu Osmeroides byl objeven 
v roce 2005 v renovovaných zdech 
litomyšlských Klášterních zahrad. Otisky 
zubů ryb nebo žraloků však nebudou 
žádnou vzácností. Dokumentuje to už 
zmiňovaná práce H.Poukarové, ve které 
je popisována přítomnost šupin ryby 
rodu Osmeroides z Opatova. 
 Ze sousedního Litomyšlska uvádím i zajímavou fosilii Mosasaura. Jeden 

z nejcennějších nálezů pochází z roku 1960 z Dolního Újezdu, kde na své zahradě měl při 
rozebírání opukové zídky najít Josef Hurych zuby a části čelisti z tohoto až 
dvanáctimetrového obávaného predátora ze skupiny ryboještěrů, příbuzného dnešním 
varanům. 
 Z mladších období (čtvrtohory) pak patří mezi jistě zajímavé fosílie zuby (stoličky) 
mamuta srstnatého. Našly se například u České Třebové nebo Moravské Třebové. 
V moravskotřebovském muzeu pak najdete ukázku zubů medvěda jeskynního. 
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 Kdo má rád paleontologii neměl by minout návštěvu právě muzea v Moravské 
Třebové. Dozví se zde o existenci lokality, která patří mezi známá naleziště nejen kvalitního 
pískovce, který byl využit na mnoho známých sloupů, soch nebo kašen. Na samém 
východním okraji Východočeské křídové tabule se v sedimentárních horninách v okolí obce 
Maletín (patří již k Mohelnicku v okrese Šumperk) nalezly kromě již výše uvedených 
typických druhů pro svrchnokřídové sedimenty například žraločí zuby nebo tzv. ichnofosílie – 
fosilní stopy po činnosti mořských živočichů (většinou jde o chodby kroužkovců, měkkýšů, 
ramenonožců nebo ostnokožců).  
 Maletínské lokality jsou ale známé především výskytem rostlinných fosílií. Příkladem 
jsou třeba otisky krytosemenných (listy platanu, magnólie a řady dalších) i nahosemenných 
rostlin (cykasy, šišky borovice nebo sekvoje). Popsán byl odtud i nový druh stromové 
kapradiny Protopteris maletinensis. Valná část zkamenělin odpovídá z pohledu 
paleoekologie prostředí říční nivy s meandry a bažinatými segmenty. Fytofosílie v pískovci 
díky nálezům v Kubíčkově lomu (na úpatí Vysokého vrchu sz. od obce) proslavily naši 
republiku i v zahraničí. Přehled o lokalitě a její biologické cennosti najdete například 
v diplomové práci Josefa Greguše (UP v Olomouci v roce 2015). Rozsáhlou sbírku z Maletína 
vlastní moravskotřebovské muzeum. 

         Jiří Mach 

Dvacet let u svitavských rybníků 
 

V září roku 2016 uplynulo už dvacet let od doby, kdy mě naplno ornitologicky 
připoutala lokalita svitavských rybníků Dolní (Svitavský) a Horní (Rosnička). Mé úplně první 
vycházky do tohoto místa se ale uskutečnily už na jaře roku 1995, kdy jsem od začátku 
měsíce března začal navštěvovat hlavně rybník Lánský. V té době už jsem rok a půl učil na 
zdejším gymnáziu, ale bydlel stále v Poličce. Proto k mým pravidelnějším kontrolám zdejších 
rybníků určitě přispělo i to, že jsem se v roce 1996 do Svitav přestěhoval. Co mě však 
„přikovalo“ na další roky ke svitavským rybníkům bylo určitě pozorování dvou břehoušů 
rudých a osmi jespáků malých od 22. září na dně Dolního rybníka, který byl od předchozího 
dne vypouštěn. Přibyli i jespáci obecní a bojovní. Všichni se zdrželi až do výlovu, který byl 
tehdy nezvykle brzy - 2. října. O určité výjimečnosti situace svědčí i to, že břehouši rudí nebyli 
pak už do současnosti ve Svitavách spatřeni. 

U rybníků jsem zažil 
nejrozmanitější podoby počasí a 
ptáky se snažil zastihnout 
v nejrůznější roční i denní době. 
K nejzajímavějším pozorovaným 
druhům jistě patří bukač velký, 
bukáček malý, kvakoš noční, 
volavka červená, orel mořský, 
hoholek lední, husa indická, 
berneška velká, chřástal 
kropenatý, chřástal malý, kulík 
písečný, jespák malý, jespák 
obecný, jespák bojovný, vodouš 
rudonohý, vodouš tmavý, břehouš 
rudý, břehouš černoocasý, slučka 
malá, racek malý, rybák velkozobý       Volavka popelavá na hnízdě, Dolní rybník, 21.5. 2011, foto J.Mach 
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nebo sýkořice vousatá, slavík tmavý a slavík modráček. Nezapomenutelné budou lovy 
ryb orlovcem říčním, sledování stavby hnízd moudivláčka lužního, pozorování padesátky 
rybáků černých při lovu hmyzu nad hladinou, nocování tisíců špačků obecných nebo 106 
sedících volavek na poli u Dolního rybníka. Jako prvnímu vůbec se mi poštěstilo přivítat na 
rybnících orla královského, orlíka krátkoprstého, luňáka hnědého, racka žlutonohého, racka 
černohlavého nebo rybáka bahenního a bělokřídlého. Byl jsem i přitom, když na Dolním 
rybníku hnízdila volavka popelavá, několik párů potápky černokrké a téměř dva tisíce párů 
racků chechtavých. Celkem jsem z dnes doložených 224 ptačích druhů obou rybníků zde 
zastihl rovnou dvoustovku. Bylo to za 3836 dní (počítáno od září 1996 ke konci měsíce září 
2016). Nejvíce kontrol (200-282 za rok) jsem pak vykonal v letech 1999-2004. A zažil jsem 
přitom řadu i dalších zajímavých okamžiků při pozorování přírody, počasí, rostlin i dalších 
živočichů, například netopýrů, lasic, vydry, rejsců, vážek, motýlů, brouků nebo žab. 

Za 20 let bylo nasbíráno mnoho údajů o výskytu ptáků, kterými jsem mohl navázat na 
období 40. – 60. let minulého století, odkdy máme poslední ornitologické záznamy od pana 
Vojtěcha Sajdla. S nimi je dnes také můžeme porovnávat. Jsem rád, že sklon a vášeň 
k pozorování ptáků na obou rybnících nemám jen já. Pro zdejší stále ještě zajímavou lokalitu 
je dobré, že je více takových obdivovatelů i ochránců ptactva přímo ze Svitav, se kterými 
mohu spolupracovat a také se těšit z toho, že v našem městě se taková ornitologická 
možnost nabízí. Stejně tak jsem rád za to, že jsem se mohl podílet tvorbou textů a výběrem 
obrazového materiálu na obnovení naučné stezky, která územím rybníků prochází, stejně 
jako na stavbě ornitologické pozorovatelny.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Jespák obecný, Horní rybník, 30.8. 2013, foto J.Mach 

 



 22

VŠIMLI JSME SI   

 
Další způsob ochrany ptáků na elektrickém vedení 

 Jednou z oblastí, kde se nám 
daří účinně prosazovat ochranu 
přírody v našem okolí, je otázka 
zabezpečování sloupů a tratí 
nízkého elektrického vedení. 
Především v oblasti rybníků a polí u 
města Svitavy se po našich 
zkušenostech a intervenci díky 
ochotě provozovatelů vedení a díky 
některým dalším ornitologickým 
spolupracovníkům podařilo zajistit 
ochranné prvky, umisťované jenom 
na sloupy v oblasti izolátorů. Tyto 
druhy ochranných prvků můžete vidět například v polích u Lánského a Dolního rybníka, 
v západní části Moravského Lačnova nebo u Schindlerova háje. Poslední zabezpečení bylo 
provedeno po nedávném případu úhynu luňáků červených u Kamenné Horky.  

 V srpnu roku 2016 jsme 
si s potěšením i překvapením 
všimli další instalace plastového 
krytí v oblasti izolantů na 
sloupech při vedení u polní 
cesty z Kamenné Horky od ZD 
k silnici I/34 Svitavy-Koclířov. 
Navíc jsou zde ale použity 
soubory deseti plastových 
(černých a bílých) pásků, které 
jsou připevněné přímo na 
elektrický kabelový nadzemní 
vodič. Tyto pásky jsou 
pohyblivé díky proudění 

vzduchu a mají odrazovat ptáky hlavně proti průletu v blízkosti u vedení a proti přímému 
střetu v letu. Jde o podobný systém, který se používá ve větších městech při průletech ptáků 
(hlavně labutí) nad říčními mosty. Známé případy jsou z Prahy nebo Hradce Králové. Úsek 
mezi dvěma sloupy obsahuje ale jen pouze 2 soubory, což se zdá pro větší účinnost málo. 
Celkem jde o pokrytí trasy dlouhé asi jen 400 metrů. S podobným stylem zabezpečení jsme 
se v praxi nesetkali. 

          Jiří Mach 
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Nové hřiště s přírodními prvky u chaty Rosnička a nejvyšší terénní 
bod Svitav 
 

      6. října bylo slavnostně 
otevřeno nové hřiště Rosnička u 
Horního rybníka. Ten nese název podle 
žáby, která sice už docela dávno 
v těchto místech nežije, ale stala se 
průvodkyní herních prvků u 
stejnojmenné chaty. Pojetí hřiště je 
především výukové, čímž je zároveň i 
dost atypické. Například pískoviště je 
2000 krát větší, než je vajíčko rosničky. 
Od tohoto bodu pak děti nenásilně 
mohou procházet od jednoho ke 
druhému herními prvku (celkem jich je 

21) a přitom se dovídat zajímavosti o jednotlivých vývojových stádiích rosničky. Představena 
jsou i různá prostředí, ve kterých tento známý a oblíbený obojživelník žije. Nechybí možnost 
si vyzkoušet, jak rosnička leze „do bezu“ nebo na stupínky žebříku při předpovídání počasí. 
Oblíbené budou jistě i nejrůznější skluzavky nebo průlezy. Nechybí i naučná tabule 
s fotografiemi a textem, který je věnován rosničce zelené (vytvořil Garden servis). Děti se u 
rybníka určitě nudit nebudou.  
      Připomeňme ještě, že stavba trvala necelý měsíc a nechalo ji zhotovit město Svitavy 
za 600 tisíc Kč s podporou Pardubického kraje. 
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      V podzimním období vznikl v parku Patriotů další nový prvek. Díky navážce zeminy 
z průmyslové zóny tu vznikly výraznější terénní tvary, které se město rozhodlo využít i 
k mírně recesistickému účelu. Na jednom z vrchů, který nejspíš bude také sloužit k zimním 
radovánkám (pokud bude dost sněhu) v podobě bobování nebo sáňkování, vznikl „nejvyšší 
terénní bod na území města Svitavy“ s označením „Kopec patriotů“. Jeho zeměpisná výška je 
453 m n.m. Cedulkami jsou zde pak označené nejen světové strany, ale i vzdálenosti 
některých hlavních měst na zeměkouli od Svitav. 

     Z našeho pohledu je sympatické, že vzniká v této části okraje města partie s vyšším 
podílem nejrůznějších stromů a keřů, kde se již nyní daří ukrývat nebo hledat otravu celé 
řadě ptáků, zejména pěvcům. 

         Jiří Mach 
 
 

Z CEST A PUTOVÁNÍ                                                                

 
Návrat do severního Holandska za zimujícím ptactvem 
 

     Severní Holandsko, především pak západofríské ostrovy Texel nebo Schiermonnikoog, 
patří mezi tradiční cíle řady zájemců o pozorování ptáků nejen v hnízdní sezóně. Zimní 
období zde nabízí vcelku jedinečnou možnost sledovat zimující ptačí druhy nejen z široké 
oblasti od Severní Ameriky, přes Grónsko až po východní Sibiř, ale navíc setkání s početností 
ptáků, o které se nám středoevropanům může opravdu „jenom zdát“. Proto když jsme se 
v roce 2014 vraceli ze zimního pozorování ptáků  v dánském Själlandu, plánovali jsme do 
těchto míst návštěvu, uskutečněnou od 20. do 23. února 2016 ve složení Milan Janoušek, Jiří 
Mach, Ondřej Mach, David Lučan a Jaroslav Richtr, náš oddaný řidič. 
     Určitě bylo výhodou, že jsme už měli zkušenost s pobytem v této části Holandska z roku 
2012. Stejně jako tehdy nám posloužilo předem zamluvené ubytování v kempu u Den Oeveru 
a i lokality, které jsme měli v plánu navštívit, byly podobné.  
     Po nočním přejezdu německého území a přiblížení se kolem Amsterdamu severu 
Holandska jsme se začali blížit našemu prvnímu cíli, kterým bylo malé městečko Hoogwoud. 
Zde se totiž několik týdnů vyskytoval slavík kaliopa. Po přijetí faktu, že pravidelné zimoviště 
tohoto sibiřského druhu se nachází v oblasti Thajska, Barmy, Vietnamu nebo Filipín, je nám 
stejně podezřelé, že četné údaje o jeho nynějším výskytu pocházejí prakticky z jednoho 
místa. Po málo minutách je jasné, že tím místem je jen jedna krátká a úzká ulička, kam se 
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tento docela dlouhonohý pěvec odvažuje z přilehlé okolní zeleně a zahrad, a to i přes pohyb 
hned několika domácích koček. Stačí opravdu pár chvil nehnutého čekání a pobíhá nám 
prakticky před objektivem. Existuje proto velké množství jeho velmi kvalitních fotografií od 
fotografů s dobrou technikou. Kaliopa je skutečným hitem letošní zimy celého Holandska. 
Nám pomalu dochází, že jsme určitě jedni z mála pozorovatelů z naší republiky, možná jediní, 
kteří měli možnost ho vidět.  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Příjemné zahájení našeho pobytu je za námi a popojíždíme jen pár desítek kilometrů 
směrem k západnímu pobřeží. Mezi městečkem Petten a Camperduin se nacházejí pastviny a 
mokřiny, ve kterých se máme setkat s druhou zdejší raritou – vodoušem žlutonohým. Ten se 
do Holandska dostal zase z druhé světové strany. Tento severoamerický bahňák pravidelně 
zimuje v Jižní a Střední Americe. Při příjezdu na lokalitu je nám však místními pozorovateli 
sděleno, že tu byl, ale odletěl jinam. A tak sledujeme alespoň hvízdáky euroasijské, husy 
běločelé, husy polní, husy velké, bernešky tmavé, bernešky bělolící, vodouše rudonohé, 
vodouše tmavé, ústřičníky velké, kulíky zlaté nebo hejna čejek chocholatých, které nám 
připomínají začátek jara. Protože jsme prakticky za hrází poldru, rozhodneme se prozkoumat 
ještě i pobřeží Severního moře. Objevujeme především racky mořské, žlutonohé, stříbřité, 
chechtavé a bouřní, kteří nacházejí potravu ve vlnách omývajících písečné břehy. Atraktivní 
je sledování pohyblivých jespáků písečných, kteří neúnavně prohledávají pobřežní 
zaplavovanou zónu. Spokojeni se nakonec prvního dne snažíme dostihnout i poslední druh 
(též severoamerický), o kterém jsme dopředu věděli, že by mohl být námi spatřen. Byl to 
hohol bělavý v přístavu jachet v Den Oeveru. Celý den bylo zataženo a navečer se v přístavu 
slušně rozpršelo, což ale nebyl jistě důvod, pro který jsme hohola bohužel neviděli. 
     Věděli jsme, že počasí nám nebude přát ani nadále, a tak s obavami, které nám naháněl 
sílící vítr, plánujeme nedělní cestu do přístavu v Ijmuidenu západně od Amsterdamu. Nejprve 
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vůbec poprvé zastavujeme v jednom ze zálivů Wattového moře mezi Den Oeverem a Den 
Helderem, kde za odlivu docela žasneme nad hejny kolih velkých, kulíků bledých, jespáků 
obecných nebo husic liščích. Poprvé také vidíme bernešky velké nebo jespáky rezavé. 
Protože jsme zjistili, že u Camperduin, kde jsme včera pobývali, byly pozorovány i husy malé, 
kontrolujeme toto místo i cestou do Ijmuidenu. Radost nám dělá nález vodouše 
žlutonohého, kterého hned po našem příjezdu na místo spatřujeme na mokré pastvině mezi 
čejkami, kulíky zlatými, jespáky bojovnými a kameňáčky pestrými. Přímo z auta pořizujeme 
fotodokumentaci. Pátrání po husách malých je neúspěšné.  
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     V Ijmuidenu je opravdu větrno, a tak se naše zastávka zde ztenčuje na malou plochu hned 
v přístavu. Ale i tady máme na kamenitém pobřeží štěstí na několik jespáků mořských nebo 
lindušky skalní. Vidíme i první tuleně obecné. Stále větší vítr s pískem z dun nás zahání do 
auta a nezbývá, než se vydat na zpáteční cestu. Protože nám husy malé „vrtají hlavou“, není 
překvapením, že se rozhodujeme zajet znovu na pastviny k Petten a Camperduin. Novinky 
nás ale nečekají. Přesto zažíváme o kousek dál překvapení, kterým jsou tisícová hejna 
bernešek bělolících, které doplňovaly jistě stovky hus běločelých. Bernešek je přibližně dva 
tisíce pět set a v jednu chvíli se dávají do pohybu. Hezký ornitologický zážitek na závěr 
větrného a zataženého dne. 
     V noci vítr ještě sílí, ale obavy z něj se rozplývají ráno, kdy brzy vyrážíme do přístavu v Den 
Helderu. O půl deváté totiž odplouváme na celodenní prohlídku ostrova Texel. Vítá nás 
deštěm, který ale naštěstí mizí v okamžiku, kdy přijíždíme k západnímu pobřeží u Ecomare. 
Se synem jdeme prozkoumat zdejší muzejní expozice mořského života, ale i část, která slouží 
jako záchranná mořská stanice. Kromě terejů zde zblízka sledujeme oblíbené tuleně obecné, 
tuleně kuželozobé a dvě sviňuchy obecné. Potom už hledáme Milana s Davidem, kteří nás 
na mořském pobřeží upozorňují na různé druhy racků a jespáky písečné. Sice na velkou 
vzdálenost, ale daří se nám identifikovat i tři tereje bílé. Vítr i dnes nám stativy dalekohledů 
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pěkně rozechvívá. Přesouváme se na nejsevernější mys ostrova, kde znovu u písčitého 
pobřeží pátráme po mořských ptácích. V kamenité lavici, vybíhající do moře z pobřeží, 
nacházíme očekávané jespáky mořské, u kterých trávíme téměř hodinu. Pozorujeme dost 
zblízka, jak se obratně pohybují v místech, kde jim příboj mořské vody přináší možnost 
potravní nabídky.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     U městečka Cocksdorp nacházíme severovýchodní pobřeží Texel ve stavu odlivu. Ten nám 
nakonec prostírá „hostinu“ v podobě tisícihlavých hejn mořských ptáků, ale také stáda 
tuleňů na vzdálenějších písečných ostrůvcích. Nemůžeme se nabažit počtu husic liščích, kolih 
velkých, jespáků obecných, ústřičníků velkých nebo hvízdáků euroasijských. Jsou tu i 
ostralky štíhlé, turpani černí, kameňáčci pestří, nebo bernešky tmavé. Zaznamenáváme 
také sokola stěhovavého, potápku žlutorohou, morčáky prostřední nebo lžičáky pestré. Za 
poměrně rychle stoupající hladiny se už loučíme s tímto ptačím rájem, protože před námi je 
ještě polovina ostrovní cesty. Při ní nalézáme další hejna bernešek tmavých a bělolících, 
jednu volavku stříbřitou nebo čejky a ústřičníky. Podél východního pobřeží kontrolujeme 
několik mokřin v poldrech, kde se už na nocování chystají rackové nebo kolihy. Časté je zde 
také pozorování vran černých a kavek obecných, tak jako v celém severním Holandsku. 
     Poslední den už na pozorování ptáků nezbývá příliš času, protože nás čeká náročný 
přejezd hlavně přes celé Německo. Ráno se ale zkoušíme rozhlížet po severní části přístavu 
v Den Oeveru. Naše pozorování stovek ptáků v zálivu u přístavu sice přeruší dešťová silná 
přeháňka, ale daří se nám zde zaznamenat hejno asi padesátky tenkozobců opačných a 
určitě více než dvě stě ostralek štíhlých. Den je pomalu slunnější. Nejen jistě netrpělivá 
hejna ptáků, ale třeba i kvetoucí sněženky a narcisy nám připomínají, že se jaro opravdu blíží. 
Vrátíme se zase někdy do Holandska? Třeba kvůli huse malé? 

         Jiří Mach 
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Znovu v zimě na jižní Moravu, ale tentokrát i do Rakouska za dropy 
 
      Počátkem prosince jsme při jednom setkání v restauraci naplánovali náš oblíbený 
tradiční výlet na jižní Moravu za zimujícími ptačími druhy, a to především na Novomlýnské 
nádrže a do oblasti Pavlovských vrchů. Tentokrát jsme se ale rozhodli akci prodloužit vůbec 
poprvé na dva dny, s cílem lépe celou oblast u Mikulova prozkoumat, užít si společenskou 
večerní část, ale také zajet do příhraničí Rakouska za zdejšími dropy velkými. 
      Hlavního organizování se ujal Kuba Vrána, který byl nakonec společně s Petrem 
Zobačem a mnou zástupcem Rybáku. Původně to měl být i Milan Janoušek (onemocněl) a 
Filip Jetmar (staral se o nově narozeného syna). A tak do dvou aut s námi nakonec ve středu 
ráno 28. prosince, sedají ještě Kubovi známí a kamarádi Pája Gregorová, Darča Kabrhelová, 
Honza Husák a Filip Vorba.  
      Po zdržení při neobvyklém průjezdu Brnem jsme dopoledne začali ptáky vyhlížet 
severně od obce Drnholec. Tady už nás vítají i kolegové z ornitologické branže, kteří nám ale 
oznamují, že berneška rudokrká mezi tisícovkami hus (hlavně běločelých) právě odletěla. 
Viníka našeho zdržení při 
průjezdu Brnem raději nebudu 
uvádět ☺. Na oplátku ale 
oznamuji, že právě vidím jednu 
bernešku bělolící, kterou si 
docela slušně prohlídneme. 
Ještě se poohlížíme po dalších 
druzích, ale za chvíli už míříme 
do samotného Drnholce, kde 
na autobusové zastávce u 
kostela a za sousedním 
hotelem napočítáme 13 
kalousů ušatých, kteří tu 
odpočívají (jde o jejich tzv. 
deniště).  
      Sluníčko nám přeje, ikdyž fouká docela ostrý a chladivý severní vítr. Ten nám ale příliš 
nekazí ani další okamžiky, které trávíme až do setmění u Novomlýnských nádrží. Nejprve u 
Brodu nad Dyjí počítáme na I. novomlýnské nádrži labutě velké, hvízdáky eurasijské, kopřivky 
obecné, morčáky velké, morčáky malé, husy velké a další vodní druhy ptáků, typických pro 
toto roční období. Občas přeletují hejna hus běločelých, ale i polních. Z hráze I. nádrže pak 
hledíme na rozsáhlou a nezamrzlou hladinu II. (Věstonické) nádrže, kde odpočívají i loví 
hlavně hejna kormoránů velkých, hoholů severních, kachen divokých nebo poláků. Mihne se 
i ledňáček nebo ostralka štíhlá, přeletují volavky bílé, rackové nebo čtyři orli mořští. 
Pokračujeme v pozorování na III. nádrži, kde se kocháme stovkami poláků, mezi kterými 
napočítáme i minimálně 33 kaholek, což už je neobvyklý počet. Hoholky lední na kolegy 
avizovaném místě „strachotínských schodů“ ale neobjevujeme. Už se stmívá, ale my 
spokojeně míříme na ubytování do penzionu Fajka v Mikulově. Tady naši zoologickou 
pozornost poutá i stonožka strašek dalmatský, který se u nás vyskytuje právě jen na jižní 
Moravě. 
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      Podvečer trávíme v příjemné restauraci, kde nabíráme tekutiny a sílu pro večerní 
výstup na Svatý kopeček. Za svitu baterek se tam docela rychle dostáváme. Rozhlížíme se po 
rozsvícené krajině. Zejména blikání červených výstražných světel rakouských tisíců větrných 
elektráren je skutečně „úchvatné“. Raději hledíme na osvícené dominanty Mikulova, 
hrajeme na kytaru i na flétnu a zpíváme několik písniček. Po sestupu pokračujeme v družení 
a klábosení v další restauraci, odkud pak jdeme dokončit den do našeho nedalekého 
penzionu.  
      Druhý den ráno zjišťujeme, že je mrazivé, ale slunné ráno, které nám nalévá 
optimizmus do žil. Po nákupu proviantu na čtvrteční den se ubíráme do od Mikulova 
nedalekého Mušlova. 
Název obce výstižně 
dokumentuje výskyt 
zdejších lastur a ulit 
měkkýšů (ale i dalších 
skupin živočichů), kteří 
jsou v bývalé pískovně 
pozůstatkem mořského 
života, zachovaného ve 
vápencích z období 
mladších třetihor. 
Neváháme a odvážíme si 
několik pěkných ukázek do 
našich i školních, 
muzejních i školních sbírek. 
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Pak už míříme do Klentnice, kde na Pavlovských vrších chceme zastihnout zedníčka skalního. 
To se nám k radosti všech daří na tradičním místě – v Soutěsce, kde se desítky minut 
kocháme hbitě se pohybujícím jedincem po vápencové stěně. V lomu u Perné je další, 
kterého však už nekontrolujeme. Ještě před vstupem do lesního porostu a k vápencovému 
bradlu Soutěsky ale vidíme minimálně čtyři orly. Dva z nich jsou mořští a dva královští. To je 
paráda. Vynikají pěkně i na modré obloze.  
      To už ale pomalu začínáme po poledni nabírat směr Rakousko, kde chceme 
zastihnout při zimování dropy velké. Po zhruba hodině a půl jízdy v příhraniční oblasti, 
dojíždíme do lokality obcí Wartberg, Roseldorf a Goggendorf. Zastavujeme nad obcí 
Wartberg u místní krajinné dominanty – kostela St. Leonhard, odkud je nádherný rozhled. 
Jakub poměrně rychle hlásí pohledem do stativového dalekohledu v dálce hejno 29 dropů.  
 

 
      Neváháme pátrat dál a za chvilku zase já ohlašuji hejno 31 dropů, tentokrát 
podstatně blíž. Z místa, kde jsou informační tabule, ale také dobrý „plac“ na postavení 
dalekohledů, si libujeme pohledem na toto hejno. Oceňujeme všechna opatření, kterými se 
zde daří místní populaci těchto nádherných ptáků udržovat. Probíhá zde ale lov bažantů a 
zajíců místních nimrodů, kteří hejno po chvíli zvedají. Alespoň je můžeme vidět i vyfotit 
v letu. Tento impuls nás nutí pomalu přemýšlet o návratu domů. Sice se nám to tak pěkných 
dvou dnech vůbec nechce, ale spokojenost je hnací motor, který nám i krátí cestu do Svitav. 

        Jiří Mach 
 

 
 
 


