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SLOVO ÚVODEM 
 
 

 Je za námi znovu poměrně náročný kalendářní rok. Zabezpečovali jsme řadu našich 
tradičních akcí, ale měli jsme možnost vyzkoušet i některé nové aktivity. O všech se dočtete 
v tomto čísle KonSterny. Potěšitelné je pak to, že se v našich řadách objevily nové mladé 
tváře, kterých v tomto roce pojmula naše organizace nejvíce za poslední roky. Nepolevili 
jsme v řešení problémů v rámci hospodaření v lesních zvláště chráněných územích (Rohová, 
Psí kuchyně a Králova zahrada). V oblasti působení na veřejnost pak hrála patrně 
nejdůležitější roli výstavba nové ornitologické pozorovatelny ve Svitavách u Dolního rybníka. 
Končil i poslední rok mapování ptáků do nového hnízdního atlasu České společnosti 
ornitologické. I proto celý rok mnohým z nás velmi rychle uplynul. V tom novém se musíme 
připravit zejména na to, že podle novely zákona nebudeme moci hájit zájmy ochrany přírody 
a krajiny podle stavebního zákona, neboť politická garnitura prosadila bezprecedentní 
omezení práv občanské společnosti, které v demokratických systémech nemá v historii naší 
země obdoby. Doufejme, že dojde ke zhodnocení tohoto kroku v brzké době jako 
protiústavní jednání. 
 Letošní rok se ale nesl především v duchu „oslav“ našeho dvacetiletého působení na 
poli ochrany přírody v oblasti Svitavska. Měli jsme dvě možnosti (kromě např. článku ve 
zpravodaji Naše město), jak si připomenout, co je za námi už jako historie. V rámci té první 
jsme čestné členství v Rybáku věnovali panu Jiřímu Pěničkovi v rámci jeho 85. narozenin. Při 
podzimním setkání pak nechyběla i řada dobových fotografií. Přestože se ne vždy vše 
povedlo tak, jak bychom si přáli, troufnu si tvrdit, že za sebou máme velký kus práce, který by 
se neobešel bez osobní angažovanosti řady z nás nejen ve správních řízeních, ale také při 
veřejných akcích nebo práci v praktické ochraně druhů nebo lokalit. Chtěl bych i touto cestou 
všem současným i bývalým členům, stejně tak ale i těm, kteří nás podporují mimo náš 
spolek, vřele poděkovat. 
Chcete-li se více seznámit s oblastmi našich aktivit a naší činností, doporučuji nahlédnout do 
výroční zprávy, která je umístěna zde: www.csopsvitavy.cz 
 
 

 Jiří Mach 

 
 
 
 

ZPRÁVY Z VÝBORU 

 
■ Pro rok 2017 se registrovalo za naši organizaci 13 členů. Novými členy se stali: Pavlína 
Gregorová a Filip Vorba. Počátkem července pak u středí ČSOP zapisujeme další novou tvář 
našeho spolku – Natálii Císařovou z Javorníka, která studuje ve Svitavách gymnázium. 
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■ První setkání členů ZO v roce 2017 se uskutečnilo 28. ledna v restauraci Na Kopečku 
ve Svitavách. Za přítomnosti šesti členů Rybáku, dále Kamila Sopouška a nového člena ZO 
Filipa Vorby, jsme chtěli zejména poblahopřát panu Jiřímu Pěničkovi k jeho 85. narozeninám. 
Při tomto slavnostním setkání jsme mu udělili čestné členství v naší organizaci. 
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■ V březnu se stal Jakub Vrána v Pardubicích na jarní schůzi Východočeské pobočky 

České společnosti ornitologické na tři roky jejím místopředsedou.      
 

■ V sobotu 11. listopadu využil J. Mach příležitosti k účasti na semináři v Brně, v rámci 

kterého se od JUDr. Svobody, který spolupracuje s ČSOP, dověděl novinky v oblasti možností 
hájení zájmů ochrany přírody a krajiny. Novelou totiž prošel stavební zákon, podle kterého se 
již občanská sdružení nemohou domáhat v rámci stavebních řízení svých práv (zůstává tak 
prakticky jen zákon o ochraně přírody a krajiny). Viníkem je hlavně Hospodářská komora a 
bývalá i současná ministryně Šlechtová. Bezprecedentní a doufejme, že i protiústavní 
„novinky“, odporující demokratickým principům, prošly u zákonodárců hladce bez jakékoliv 
studie o potřebách změn, zároveň přes stížnosti řady odborníků, právníků, organizací, 
spolků, občanů. I toto je možné pod současnou politickou mocí (a za podpory médií) v čele 
s prezidentem Zemanem, který je známým příznivcem omezování práv v oblasti ochrany 
přírody (a nejen tam). Systém s omezováním občanským práv se ale zejména stane 
složitějším a náročnějším pro státní úřady. Původním argumentem navrhovatelů novely 
zákona byla samozřejmě deklarovaná snaha správní řízení zjednodušit a zrychlit ☺. Kromě 
jiného stát také omezil možnosti hájit zájmy ochrany přírody i v rámci procesu EIA 
(posuzování vlivů na životní prostředí) a vyloučil ze stavebních řízení i osoby, které mají 
vlastnické právo na sousedních parcelách míst, kde se bude provádět nějaká stavba 
(například výstavba průmyslových hal, obchodních center a podobně). 
 

■ V neděli 26. listopadu se uskutečnilo výroční setkání spolku Rybák k příležitosti 
oslavy letošního dvacátého výročí existence naší základní organizace Českého svazu 
ochránců přírody. V této době k tomuto aktu vychází i článek z pera předsedy v měsíčníku 
Naše město (svitavský zpravodaj o dění ve městě, můžete přečíst na: 
http://www.svitavy.cz/cs/m-27-mesicnik-nase-mesto/). Sešli se jak nynější členové 
(M.Janoušek, F.Jetmar, J.Mach, J.Pěnička, M. Polák, M.Šrajbr, F.Vorba, a P. Zobač), tak naši 
členové bývalí (K.Kočí – dříve Ehrenbergerová), ale i současní příznivci a spolupracovníci 
(O.Hrubý, P. Lustyk, K.Sopoušek a J.Richtr). V přátelské atmosféře se vzpomínalo díky 
historickým fotografiím na léta začátečnická i nedávná, a to i díky výroční zprávě. Předseda 
J.Mach krátce také nastínil hlavní oblasti dvacetileté činnost, a to opět díky dokumentačním 
fotografiím.  

Součástí odpoledního programu v restauraci Na Kopečku byla i netradiční soutěž „Jak 
znáš členy Rybáku“, ve které přítomní poznávali osoby spjaté s našim spolkem podle 
fotografií se zakrytými obličeji. Vítězem a znalcem se stal Milan Janoušek, který je členem 
naší organizace celých 20 let. M.j. takoví „mohykáni“ jsou ještě tři - F.Jetmar, J.Mach a 
M.Polák. Celou výroční zprávu si lze přečíst na www.csopsvitavy.cz. 
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NAVRHUJEME, VYJADŘUJEME SE, …  

 

■ Filip Jetmar jedná v lednu s ing. Hanou Jarolímovou, vedoucí úseku výstavby 
ředitelství silnic a dálnic ČR na pardubické správě o našem názoru na návrh vedení přeložky 
silnice I/14 z České Třebové do Opatova na silnici R43, která je v tzv. červené variantě 
dokonce navrhována přemostěním západní části rybníka Hvězda. Navrhuje zejména zabývat 
se variantou tzv. modrou, která překonává významnou rybniční oblast v prostoru kolem 
hráze rybníka Hvězda. V současné době je třeba čekat na důležité posouzení vlivu stavby na 
životní prostředí v rámci procesu EIA. 
 

■ Přihlášku podáváme do správního řízení, v rámci kterého má Ředitelství silnic a dálnic 
ČR, s.p. získat výjimku ze zákona pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, které budou 
dotčeny výstavbou nového koridoru silnice D35 v úseku mezi Janovem a Opatovcem. 
Krajský úřad nám proto poskytl všechny podkladové materiály, včetně výsledků terénních 
průzkumů (migrační studie) a návrhů ochranných opatření, kterými je jeden ekodukt a dva 
tubosidery, neboť v místech mezi Mikulčí, Gajerem a Opatovcem se nachází nadregionální 
biokoridor. 
 Ve správním řízení po naší intervenci a také po stanovisku AOPK ČR byla žádost o 
výjimku pro zvláště chráněné druhy živočichů rozšířena také o velké savce - losa evropského, 
medvěda hnědého, rysa ostrovida a vlka obecného. Na základě toho by se měly měnit 
parametry migračních prvků této stavby v jejich prospěch. Do řízení se přihlásila DUHA 
Olomouc, která podpořila naše připomínky ve věci našeho zpochybnění některých 
navrhovaných migračních prvků (ekodukt má být rozšířen). 
 Koncem května KrÚ vydává povolení, ve kterém pro zvláště chráněné druhy živočichů 
řeší zejména podobu migračních prvků (včetně např. navazujícího oplocení) pro obojživelníky 
a savce, dále vytváření tůní, technickou podobu stěn podél silnice tak, aby nedocházelo ke 
střetům s ptáky a další podmínky během stavby. Vyslovuje potřebu provést detailní 
biologické hodnocení pro průběh stavby stanovuje osobu, která bude provádět „ekologický 
dozor“.  

Úspěchem je tedy to, že byl akceptován návrh naší ZO (řešil F.Jetmar) k rozšíření 
obou ekoduktů v kilometru 67,5 na šířku 40m z důvodů, které jsme předkládali. 
 

■  Na jaře se znovu zapojuje F.Jetmar ve spolupráci s O.Hrubým do procesu ochrany 
lesních porostu EVL Psí kuchyně. Tentokrát jde o těžbu dřevin, o které žádají Lesy ČR. Řízení 
navazuje na předešlé z roku 2016. Nesouhlasíme zejména s kácením listnatých dřevin (buky) 
v oblasti „Roklinky“. Ty nakonec skutečně KRÚ ve svém rozhodnutí, vydaném počátkem 
července, nepovolil. Důvodem našeho nesouhlasu byl výskyt zvláště chráněných druhů: sýc 
rousný, holub doupňák, lejsek malý, zdobenec zelenavý a lesák rumělkový. Dále se jednalo o 
30 ks stromů, které mají být nebezpečné pro uživatele lesní komunikace (při terénním 
šetření 25. dubna jsme byli při jejich kontrolování). KrÚ povolil jejich pokácení, přestože 
někdy šlo o doupě buky, se kterými jsme nesouhlasili, byť jsme nakonec museli přiznat, že 
rizikové být mohou.  
 I v této „kauze“ jsme nakonec spokojeně uznali, že naše aktivita přinesla dobrý 
výsledek ve prospěch ochrany tohoto území. 
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■  Na žádost Lesů ČR o kácení dalších dřevin (lokalita Hřebeč – podél staré silnice) 

reagujeme s uspokojením, že mají Lesy ČR snahu pokácenou hmotu (jde tentokrát o 
nebezpečné stromy pro provoz silnice) buků nebo jedlí v místech jejich dosavadního růstu. 
Jde ale jen o 4 stromy (většinou zlomce). 
 

■ Dalším problémem v území Rohové je žádost lesů ČR na KrÚ o provedení nahodilé 
těžby v EVL Hřebečovský hřbet, v připravované NPR Rohová a zároveň prozatím v PR 
Rohová. Jedná se o nahodilou těžbu po vichřici z 29. 10. 2017 (téměř 40 ks vývratů nebo 
zlomů smrků). Je zjevné, že největší soustředěné množství vichřicí poničených stromů 
(vývratů a zlomů) se nachází při horní hraně kuesty a v bezprostřední návaznosti na holinu, 
vzniklou při nedávné úmyslné těžbě. Proti žádosti podáváme protesty. Vzniklý stav je totiž 
důsledkem nevhodného způsobu hospodaření (špatného obnovního postupu), neboť 
porosty na nestabilním geologickém podloží byly odkryty působení větru od západu, když 
došlo k odtěžení sousedního porostu (v ochranném pásmu rezervace) formou holého 
náseku. K podobným situacím dochází v PR Rohová opakovaně už mnoho let a je alarmující, 
že Lesy ČR, s. p. dosud nepřijaly odpovídající opatření k omezení vzniku větrných kalamit 
v chráněném území. Na rizika spojená s těžbou porostů v ochranném pásmu přírodní 
rezervace jsme upozorňovali několikrát, naposledy v našem stanovisku z 10. 9. 2017, v němž 
jsme vznik dalších polomů předpovídali. 
 

■ Velmi nelibě neseme žádost Rybářství Litomyšl k povolení umísťování plynových 

plašičů v prostoru rybníků Nový a Hvězda kvůli plašení kormoránů velkých. Koncem června 
píše F.Jetmar za naši ZO nesouhlasné vyjádření. Plynové plašiče na těchto rybnících úřad 
naštěstí v období od ledna do dubna nepovolil, ale v rámci tzv. předběžné informace (nejde o 
správní řízení) umožnil zde, ale i na jiných rybnících), použití plašičů v období od. 1.9. do 
31.12. Hned na podzim se jeden plynový plašič objevil na rybníku Nový, a my měli možnost 
sledovat plašení zvláště chráněných i ostatních druhů ptáků „v přímém přenosu“, z čehož 
budeme vyvozovat závěry. 
 

■ V květnu jedná J.Mach a F.Jetmar s paní V. Samkovou-Stratílkovou, která chce 

narychlo získat povolení pro závod „Stratílek Trail Running Toulovcovy Maštale“, přičemž 
jde o pohyb běžců po turistických trasách. Společně ji závod v květnovém nebo červnovém 
období vymlouváme, neboť území přírodní rezervace v tuto roční dobu dostává skutečně od 
návštěvníků a různých závodníků „dost zabrat“. Doporučujeme příště závod pořádat v jiném 
období. Závod se nakonec uskutečnil mimo území PR. 
 

■ V červnu až listopadu se znovu prostřednictvím F.Jetmara zapojujeme do dalšího kola 
revitalizace Zádolského potoka v oblasti PR Králova zahrada. Znovu změněný projekt 
hodnotíme jako dobře připravený a přihlašujeme se do správního řízení, které povede 
Krajský úřad Pardubického kraje. 
 

■ V červenci vydává KrÚ Pardubického kraje rozhodnutí, ve kterém vydává povolení pro 
nezvyklý způsob hospodaření v lesích PR Maštale. Jde o naorávání půdního krytu ve 
prospěch zmlazování borovice lesní na dvou menších lesních pasekách. My jsme se do 
tohoto řízení přihlásili a F.Jetmar připravil vyjádření, ve kterém rozporujeme oprávněnost 
provést zásah na jedné s pasek (z důvodu nesouladu tohoto zákroku s plánem péče PR). 
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K naorávání na druhé pasece vyjadřujeme určité podmínky, za kterých zásah provést lze. 
V záměru obce Budislav se také vyjadřuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, která 
rovněž stanovuje podmínky, na základě kterých lze zásah povolit. Tato doporučení zároveň 
s některými našimi připomínkami nakonec správní orgán do svého rozhodnutí zahrnul. 
 

■  V podzimním období jsme požadovali po Krajském úřadu zpřístupnění informací 
(data schváleného lesního hospodářského plánu (LHP) pro lesní hospodářský celek (LHC) 
Lanškroun, kód 510000, k dokumentům LHP pro LHC Lanškroun, popř. tabulkovou část LHP a 
mapovou část a to pouze pro revíry LHC Lanškroun, ve kterých se nachází PR Psí kuchyně a 
PR Třebovské stěny). Proti odmítavému stanovisku KrÚ jsme podali odvolání k Ministerstvu 
životního prostředí a Ministerstvu zemědělství. 
 

■ Náročné období pokračuje na podzim zejména pro F.Jetmara, který se za naši 
organizaci zúčastnil terénního šetření v Nedošínském háji u Litomyšle. Krajský úřad navrhuje 
některá nová managementová revitalizační opatření v této přírodní památce. Jde konkrétně 
např. o odstraňování odumírajících jasanů, dále některých modřínů, smrků, uvolňování 
prosvětlováním doupných dubů nebo buků, ošetření potencionálně nebezpečných dřevin 
v blízkosti cest, výsadbu dřevin nebo vytvoření tůně pro obojživelníky. 
 

■ F.Jetmar navíc pokračuje v péči o území Střelnice u Semanína. Obrací se na AOPK i 

úřady s návrhy na zlepšování zdejších podmínek v rámci „druhé vlny“ zásahů, které daným 
institucím navrhuje. Jedná se např. o tůně a terénní úpravy, úpravu plazníků, přestavbu 
ohrady v dopadové ploše, rekonstrukci dřevinné skladby nebo výřezy náletů dřevin. 
 

■ J.Vrána ve spolupráci s RNDr. L.Štefkou řeší na podzim podobu herních prvků a 
informačních tabulí, které by se měly v příštím roce z dotačních prostředků objevit u rybníků 
v Hradci nad Svitavou, kde provádíme záchranný transfer obojživelníků. Informační tabule 
mají návštěvníkům území přiblížit život zdejších organizmů. Stejně tak jako nyní pracujeme 
na tom, jak zlepšit podmínky pro rozmnožování žab a čolků na lokalitě. Na jaře zde m.j. došlo 
k úpravám na řece Svitavě u jezu, odkud se rybníčky napájí. 
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BLESKOVKY (tentokrát ryze ornitologické) 

 
        Počátkem března se až určitou atrakcí i mezi veřejností stalo pozorování „velkých“ 
racků na svitavském Horním rybníku (Rosnička).  Době, kdy se začal vlivem zvyšujících se 
teplot rozpouštět na rybníku led, se také objevila řada uhynulých ryb. Na tuto potravní 
nabídku hbitě zareagovali právě protahující hejna racků bělohlavých. Rádi posedávali na 
ledu, kam si také většinou ryby vytahovali. Přitom se také docela hlasitě ozývalo jejich volání, 
což právě neuniklo pozornosti návštěvníků Rosničky. Maximum racků zde bylo zaznamenáno 
6. března, kdy se zdržovalo (spolu také s racky chechtavými i bouřními) celkem 48 
bělohlavých. To skutečně ve Svitavách nepamatujeme. Mezi nimi se také podařilo odečíst 3 
jedince s plastovými žlutými kroužky. Jednalo se o polské kroužkovance. Také v naší 
republice se tento statný racek vyskytuje již několik let zejména na jihovýchodu Moravy, kde 
také hnízdí (například na Novomlýnských nádržích). Větší množství těchto racků také na 
našem území zimuje (hlavně právě na Moravě). Sem se šíří z východu (popř. severovýchodu), 
protože původní oblastí tohoto racka je oblasti Černomoří a Kaspického moře. S tím, jak 
postupně ubývala plocha ledu klesal i počet racků bělohlavých na rybníku. 10. března už 
nebyla ani stopa po ledu, přesto se tu ještě několik racků po několik dní zastavovalo. 
S oblibou využili odpočívadel pro plavce, které také „ozdobili“ dávkou trusu nebo odpočívali 
na vodní hladině. 

 
 14. března jsme mohli být svědky intenzivního jarního průtahu hvízdáků 
euroasijských přes území Svitavska. Dokonce se pak na hladinách rybníků ve Svitavách a 
v Opatově objevila nevšedně početná hejna, čítající 96, resp. 109 těchto plovavých kachen. 
 
 Kulíky zlaté viděl J.Vrána na polích jižně od Lánského rybníka. Šlo po dva dny (14. a 
15. března) o 27 a 37 ptáků v hejnu. 

 
 4. května s překvapením pozoroval M.Janoušek u Nového rybníka v Opatově samce 
poštolky rudonohé. V tomto ročním období jde i v rámci celé ČR o neobvyklý jev. 
 
 Po několika letech znovu registrujeme přelety vlh pestrých přes region Svitavska. 
Nejprve M.Polák v Opatově viděl dva jedince 11. května. O dva dny později pak J.Mach 
sledoval vlhu nad obcí Jaroměřice u Jevíčka. 
 
 Zpěv samce slavíka tmavého nedaleko železniční trati v Opatovci slyšel 18. a 19. 
května F.Jetmar. Je to jeden z mála historických dokladů o výskytu tohoto pěvce na celém 
území okresu Svitavy. 

 
U Opatova byl třikrát spatřen orel křiklavý. Poprvé 23. května nad Novým rybníkem 

(L.Novák), pak jej na jiném místě zaznamenal 28. května M.Janoušek a znovu v prostoru 
Nového rybníka se objevil 3. června (L.Novák). 
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        29. května se podařilo v prostoru Dolního rybníka ve Svitavách zastihnout 225. druh 
rybniční soustavy. Jde o hýla rudého, kterého zde zaznamenal Luboš Novák. Na Horním 
rybníka pak uvádí výskyt bukáčka malého. Ve stejný den se pak Jiřímu Machovi a Milanovi 
Janouškovi naskytl pohled na 1 dospělou labuť zpěvnou, která zjevně využívala vhodné 
potravní nabídky na Lánském rybníku, který se v tu dobu právě napouštěl (4. června byla pak 
zpěvná labuť zaznamenána na nedaleké soustavě rybníků u Třebařova – pozoroval 
P.Moutelík). O den později Na Dolním rybníku ve Svitavách se potom zdrželi minimálně dva 
dny 4 kvakoši noční, které sledoval J.Mach a L.Novák. Tomu se tentýž povedlo registroval 
možná stejného jedince hýla rudého u obce Javorník. Hýl rudý byl v této době (ale i dříve) 
viděn i u Nového rybníka v Opatově (M.Janoušek, F.Jetmar a L.Novák). 
 
 Zřejmě nejzajímavějším ptačím druhem, který jsme viděli v prostoru na jaře tradičně 
dopouštěného Lánského rybníka byl jespák malý. Tento bahňák hnízdí v tundře až na samém 
severu Evropy nebo na Sibiři. Na přelomu května a června se zde zastavili na kamenité lavici 
dna rybníka dva jedinci, které pozoroval M.Janoušek a J.Mach. Mezi další druhy této lokality, 
které patří mezi méně obvyklé, zařaďme třeba ještě lindušku horskou, chřástala 
kropenatého, jespáka bojovného, jespáka šedého, 53 vodoušů bahenních nebo slavíka 
modráčka. 

 
 V červnu pozorujeme několik dospělců motáků lužních při pohybu na polích mezi 
Opatovem a Dětřichovem. Je pravděpodobné, že by zde mohlo dojít k zahnízdění. Bohužel 
poměrně neobvyklé sečení v této době patrně tyto dravce z těchto míst vyhání. Těžko říct, 
zda-li našli nějaký jiný vhodný polní porost k umístění případného hnízda. V. Klejch pak 
obejvil hnízdo s vejci tohoto druhu na poli mezi Sebranicemi a Horním Újezdem. Zde však 
k vyvedení mláďat nedošlo kvůli silnému dešti, který porost ječmene zdecimoval. V letním 
období byl však pár sledován na sousedních polích, kde nakonec i úspěšně vyhnízdil. 
 
      I v letošní hnízdní sezóně bylo možné pozorovat pár jeřábů popelavých na Svitavsku. 
Konkrétně u opatovského Nového rybníka. Letos jsme se znovu sice nedočkali mláďat, ale 
vkládáme do těchto pozorování velké naděje. 
 
 S podobnými nadějemi již několik let na stejné lokalitě sledujeme výskyt hýla rudého 
v prostoru mezi rybníky Hvězda a Nový, kde v červnu i červenci zpívá jeden patrně mladý 
samec. 
         
 J.Mach a J.Pěnička (v doprovodu paní Svobodové) letos znovu zkontrolovali několik 
čapích hnízd na Svitavsku, Českotřebovsku, Lanškrounsku a Moravskotřebovsku. Přímo u 
Svitav zjistili, že nedošlo k úspěšnému vyhnízdění na komíně f. Aqua v Radiměři, ale naopak 
mláďata (bylo jich letos ale docela málo) byla pozorována na sloupu v Moravském Lačnově 
(1), Vendolí (2), Opatovci (4) a na siréně u kostela v Opatově (2). Další čapí ratolesti pak 
zaznamenali v Třebovicích, Lukové, Žichlínku, Třebařově, Kunčině, Starém Městě a 
Linharticích. Zajímavostí bylo hnízdo v obci Žichlínek, které letos nově čápi vytvořili na torzu 
kmene lípy u jednoho stavení (hnízdí zde samice z Polska – z hnízda asi 115 km vzdáleného). 
Kroužkovaný je i samec čápa na hnízdě v Kunčině, o kterém se snad také dovíme další 
podrobnosti. 
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 V první červencové dekádě registroval J.Mach svoji návštěvu svitavského Dolního 
rybníka číslo 4.000. Databázi kontrol tohoto území si vede od podzimu roku 1996 (viz 
samostatný článek v KonSterně č. 27, kde hodnotí 20 let strávených u rybníků Dolní a Horní). 
 
 Odchytem 3 vzletných mláďat slavíka modráčka a následným prověřováním této 
skutečnosti u dalších ornitologů bylo doloženo první úspěšné hnízdění tohoto pěvce na 
území okresu Svitavy. Šťastným kroužkovatelem, kterému se slavíci chytli do sítě u Lánského 
rybníka ráno 23. července, byl Jakub Vrána. 
 
 S dalším zajímavým dokladem úspěšného vyhnízdění přichází Marián Polák, který 
dokumentuje hnízdní dutinu s pěti mláďaty sýce rousného v lesích u Gajeru nedaleko 
Janova. 
 
 S radostí přijímáme i zprávu o dalším povedeném hnízdění páru orla mořského na 
tradičním hnízdě v lesích Opatovska. Tentokrát jsme vypozorovali pohyb dvou mláďat jak na 
hnízdě, tak v jeho okolí. 
 
 V srpnu byla pozorována na Dolním rybníku po dva dny samice poláka malého.   Od 
konce srpna se až do 22. listopadu neustále pohybovali až dva poláci malí na rybnících 
Hvězda a zejména pak na Novém rybníce u Opatova. 
 
 I v letošním roce jsme se mohli těšit z výskytu poštolek rudonohých na polích u 
Svitav, byť šlo jen o jedno pozorování dvou jedinců v jeden den. Neobvykle velkou 
koncentraci poštolek obecných pak zaznamenal Jiří Mach na polích u Dolního rybníka 
v polovině měsíce září. Šlo o více jak 28 jedinců, kteří využívali dostupnost potravní nabídky 
při podzimních polních pracích. 
 
 Na konci srpna sledoval na rybníku Velký třebařovský Petr Moutelík nezvyklý počet 
(25) pisíků obecných. 
 
 O jedno z ornitologicky nejzajímavějších pozorování na rybnících Svitavska se 
postarala dvojice Milan Janoušek a Jiří Mach, kteří měli možnost 26. září na rybníku Horní ve 
Svitavách pozorovat hejno potápek, složené z 12 potápek černokrkých, 2 potápek 
rudokrkých a 2 juvenilních potápek žlutorohých. 
 
 Podzimní období tahu pak přineslo například pozorování 10 ostralek štíhlých na 
Novém rybníku (Filip Jetmar), lov tří ostřížů lesních nad Horním rybníkem (Jiří Mach), 
poměrně pozdní záznam k rackovi černohlavému (6.11. na Dolním rybníku ve Svitavách 
pozoroval Jiří Mach) nebo záznam o 31 strnadech lučních (19.11. v nivě Vendolského potoka 
u Hradce nad Svitavou viděl Jakub Vrána). 
 
 Ještě na začátku teplotně příznivého prosince se dali neobvykle pozorovat při 
přeletech skřivani polní u Svitav a později i rehkové domácí, lindušky luční, pěvuška modrá 
nebo slučka malá v prostoru Lánského rybníka nebo polí mezi Svitavami a Hradcem nad 
Svitavou. 
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Z ČINNOSTI ORGANIZACE 
 

●  Milan Janoušek, Filip Jetmar a Jakub Vrána v neděli 8. ledna v mrazivém počasí 
upravovali vyřezáváním dřevin ostrůvky na rybníku Hvězda u Opatova proto, aby se zde 
zlepšily podmínky pro hnízdění zejména racků chechtavých.  
 

● V lednu kontroluje své lokality pro Mezinárodní sčítání vodního ptactva Jiří Mach 
(řeka Svitava mezi Březovou n. Svitavou a Rozhraním + řeka Křetínka mezi Hamry a Horním 
Poříčím), Jakub Vrána (Horní a Dolní rybník + řeka Svitava od Svitav po Hradec nad Svitavou) 
a Petr Zobač (Lánský rybník). Letošní zima je dost mrazivá a s neobvyklou sněhovou 
pokrývkou, což se odráží i na stavu výskytu vodních ptáků. Ti se proto vyskytují jen na 
nezamrzajících úsecích Svitavy (od Březové n. Svitavou níže) a Křetínky. Z druhů se 
vyskytovali: kachna divoká, čírka obecná, volavka popelavá, volavka bílá, kormorán velký a 
skorec vodní. 
 

● V únoru provedl Jiří Mach kontrolu a čistění budek – sýkorníků v parku u Sponerovy 
vily (6 ks), v areálu gymnázia (6 ks) a v okolí Horního rybníka (12 ks). V parku Jana Palacha 
pak odstranil staré budky a vyvěsil znovu 6 nových sýkorníků. 
 

● Od 1. dubna platí z výnosu nařízení Rady Pardubického kraje nové ochranné 
podmínky v přírodní rezervaci Psí kuchyně. K tzv. přehlášení a zejména rozšíření území 
rezervace přispěla výrazným dílem (ve spolupráci s Ondřejem Hrubým) i naše organizace 
svými aktivitami ve směru k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu 
Pardubického kraje. Velký dík za tento výsledek patří především Filipovi Jetmarovi. 

● Vítání ptačího zpěvu 

Po třech letech jsme zavítali ve Svitavách znovu k Dolnímu a Hornímu rybníku. 
Samotnému datu akce - sobota 29. dubna - předcházelo několikadenní velmi chladné a 
srážkově bohaté počasí. Dokonce den před vycházkou ráno nasněžilo. A tak existovaly 
oprávněné obavy, kolik nadšenců vlastně vůbec přijde. Nakonec se ráno na hrázi Dolního 
rybníka a v průběhu dopoledne sešlo 31 zájemců o pozorování ptáků. Ujali se jich J. Mach a 
M. Janoušek, kteří měli na pomoc k determinaci druhů připravené stativové dalekohledy. 
Uplatnily se hlavně na nové ornitologické pozorovatelně u Dolního rybníka, odkud byli velmi 
dobře sledovatelní například lžičáci pestří (bylo jich rekordních 25), hnízdo labutě velké, 
volavka bílá v orobincovém ostrůvku nebo samec čírky modré. Hodily se ještě při pozorování 
potápek roháčů nebo vodouše rudonohého a pisíka obecného (to už na Horním rybníku). 
Vůbec poprvé byli ten den nad hladinou rybníka spatřeni tento rok rorýsi. K zajímavostem 
pak ještě patřil například rybák černý, rehek zahradní, krutihlav obecný nebo tři motáci 
pochopi. Na konci vycházky na nás všechny čekal Václav Klejch, který ochotně přijel na 
ukázku kroužkování ptáků. Z více než deseti druhů jistě upoutal především lejsek černohlavý 
nebo králíček obecný. Dětem jsme pak připravili několik soutěží o upomínkové předměty, 
které dodal hlavní pořadatel – Česká společnost ornitologická. Během tří dopoledních hodin, 
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kdy nás provázelo pěkné jarní a slunečné počasí, jsme viděli a slyšeli celkem 53 ptačích 
druhů, což také přispělo k úspěchu naší tradiční jarní akce pro veřejnost. 

 J.Mach 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Víkendový výzkumný tábor Malá Haná 

 
      Ve dnech 12.- 14. května uspořádala Východočeská pobočka ČSO v oblasti tzv. Malé 
Hané na Jevíčsku již 24. ročník Víkendového výzkumného tábora. K hlavní organizaci 
(ubytování, stravování, výběr mapovaných lokalit) byl osloven J.Mach. 

Důvodem výběru této oblasti na samém jihovýchodním konci Pardubického kraje byla 
především neobsazenost kvadrátů letos končícího celostátního mapování hnízdního rozšíření 
ptáků. Stejně tak metodicky prováděných hodinovek v mapovacích čtvercích 6266, 6365 a 
6366 bylo do letošního jara provedeno velmi málo.  
      K účasti na VVT se sešlo 12 zájemců (Eva Červenková, Martin Fejfar, Ladislav Jasso, 
Petr Kafka, Jiří Mach, Karel Málek, Aleš Regner, Jiří Rohlena, Michal Staněk, Jaroslav Vaněk, 
Karel Tomeš a Alexandra Trublová). Dobré podmínky pro ubytování a stravu našli v penzionu 
a restauraci Trojan v Jaroměřicích u Jevíčka.  
      Hned v pátek podvečer se podařilo zaznamenat při přeletu nad Jaroměřicemi vlhu 
pestrou a při večerním průzkumu pak v jednom z opuštěných lomů výra velkého a hlasy tří 
puštíků obecných. Sobotní dopoledne se neslo ve znamení hodinovek v oblasti Vranové 
Lhoty, Biskupic, Jevíčka, Zadního Arnoštova, Nectavského údolí a údolí řeky Třebůvky u 
Pěčíkova a Petrůvky. Při nich jsme sledovali například hned několik včelojedů lesních, 
krutihlavů obecných, jestřába lesního, slavíka obecného, žluvu hajní, kulíka říčního, lejska 
bělokrkého nebo čápa černého. Odpoledním programem pak byla společná návštěva vodní 
plochy zvané biocentrum u Jevíčka, kde jsme se sice podivovali absenci vodního 
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„hladinového“ ptactva, ale nakonec jsme viděli a slyšeli moudivláčky lužní, rákosníka 
obecného, rákosníka velkého, motáka pochopa nebo kukačku obecnou. Následoval přesun 
do údolí řeky Třebůvky u Pečíkova, kde jsme kontrolovali stav v jedné z největších hnízdních 
kolonií volavek popelavých v kraji. Odhadujeme, že v letošním roce zde vyhnízdilo na 33 
párů. Pěkné zážitky nám potom připravili na obloze dravci. Sledovali jsme v jednu chvíli 
střídavě kroužení dvou včelojedů lesních a dvou úspěšně lovících ostřížů lesních.  

Nedělním programem byly znovu dopolední hodinovky, tentokrát ve Velkých 
Opatovicích, Radkově a u Slatiny. Výsledkem byl záznam například čírky obecné, ledňáčka 
říčního nebo  holuba doupňáka. 
     Celkem se nám podařilo zaregistrovat úctyhodných 98 ptačích druhů a provést 13 
hodinovek ve třech mapovacích čtvercích. Krajina s říčkami Třebůvkou, Nectavou a Jevíčkou, 
lesnaté stráně a vrchy s bukovými porosty, ale jistě i další partie zdejšího kraje překvapily i 
zapůsobily na řadu z nás. Doufáme, že podařená byla i společenská stránka letošního VVT. 
 

           Jiří Mach 
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● Ornitologická pozorovatelna – slavnostní zahájení provozu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve středu 31. května byla na Dolním rybníku ve Svitavách slavnostně otevřena do 

provozu nová ornitologická pozorovatelna. 
Naše organizace ji nechala vystavět firmou Tesařství Zahálka na pozemku Rybářství 

Litomyšl s.r.o. při jižním okraji rybníka na trase naučné stezky K pramenům řeky Svitavy v 
rámci programu Českého svazu ochránců přírody „Blíž přírodě“, jehož generálním partnerem 
je společnost NET4GAS. Druhým finančním donátorem se stalo město Svitavy. Informační 
prvky zhotovila firma GRAFIKO Svitavy a projektantem stavby byl Ing. Lubomír Klodner. 

Slavnostního zahájení se zúčastnila Kateřina Adámková za ČSOP, Zuzana Kučerová za 
NET4GAS, starosta města Mgr. David Šimek, za Rybářství Litomyšl Ing. Radek Vach a za naši 
ZO stříhal pásku autor tohoto příspěvku. 

Velký dík za výraznou a nezbytnou pomoc při realizaci celé stavby a procesu, který 
dospěl koncem května do finální fáze, patří Ing. Markovi Antošovi – vedoucímu odboru 
životního prostředí MěÚ Svitavy.    

 
Právě od Ing. Antoše vzešla hned potom, co se dověděl o likvidaci předchozí vyhlídky 

u rybníka, nabídka na spolupráci a pomoc při organizování postupu, který měl vést k nové 
pozorovatelně. To bylo v létě roku 2015. Prakticky už v této době jsem věděl, že bude 
potřeba pracovat na vzniku nové pozorovatelny, ale na jiném (možná méně kontroverzním) 
místě. Vyhlídl jsem okraj zahrádkářské kolonie, kde je umístěná naučná tabule č. 4 na trase 
NS K Pramenům řeky Svitavy, kde by bylo možné umístit desku s ohrazením do porostů 
jižního břehu Dolního rybníka. Pozemek to byl Státního pozemkového úřadu, se kterým 
začala jednání. Souběžně se vedení města (jmenovitě starosta Šimek) začalo bavit o našem 
záměru s představiteli Rybářství Litomyšl, které na pozemku SPÚ hospodaří. V lednu 2016 
jsem podal žádost do grantového řízení ČSOP „Blíž přírodě“, ve kterém naše ZO uspěla a 
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získala dotaci 166.000,-Kč. Oslovit se muselo i zemědělské družstvo Opatovec, neboť jeho 
pozemků by se práce také dotkly. Na jaře 2016 se však situace začíná měnit a i komplikovat. 
Pozemek opatovského ZD odkoupil vlastník jedné ze zahrádek a muselo se vyměřovat 
v terénu, kde je cesta vedle rybníka. Město Svitavy se také stalo vlastníkem jednoho dílu 
parcely, která původně patřila zemědělcům (šlo o cestu, a tak nebyly s prodejem pozemků 
potíže). Komplikace nastaly v této době dvě. Ukázalo se, že vyhlídnutá parcela ke stavbě 
nemůže být SPÚ pronajata naší ZO, když už je zároveň vytvořena smlouva s Rybářstvím 
Litomyšl. Opustil jsem tedy původně vybranou lokalitu (což se pochopitelně musí řešit i 
s ČSOP, se kterou jsme už měli sepsanou smlouvu) a vybral sousední parcelu, kterou přímo 
vlastní litomyšlské Rybářství. S ním jsem nyní musel vejít do užšího kontaktu a žádat o 
pronájem pozemku. Připravit se musela projektová dokumentace, které se ochotně ujal Ing. 
Klodner.  

V létě 2016 se podařilo sice sehnat stavební firmu, která stavbu zrealizuje, ale na 
vybraném místě se držela i v létě voda, a tak se rozhodlo (naštěstí to opět činovníci ČSOP i 
NET4GAS „zkousli“), že se bude stavět až v době podzimního vypouštění rybníka. Tedy další 
jednání s rybáři, protože například napouštění rybníka by mohlo přijít na řadu hned po 
výlovu. Konečný termín realizace celé stavby byl stanoven na konec měsíce března 2017.  

Následovala podzimní jednání s úřady, rybáři a ČSOP. Teprve 20. prosince se mohlo 
začít s pracemi (konkrétně s uzemňováním kotvících dubových pilotů pro základní desku i 
přístupový chodník). Měli jsme totiž povolení od stavebního úřadu (stavba je dočasná – do 
roku 2031). Práce pak pokračovaly na jaře koncem března. I z níže přiložené fotografie je 
jasně vidět, že k úbytku vody na staveništi rozhodně nedošlo (důvodem je jílovitá půda). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jedním z dalších úkolů ještě roku 2016 bylo „sehnat“ 134.000,-Kč, neboť rozpočet byl 

docela vysoký. Naštěstí opět zapracoval Ing. Antoš a pan starosta Šimek, kteří mohli předložit 
městskému zastupitelstvu návrh smlouvy o dotaci pro naši ZO. Smlouva byla také v prosinci 
2016 schválena. To byl vlastně poslední důležitý krok na cestě k nové pozorovatelně.  
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Jarní čas také sloužil k vytvoření informačních tabulí, za které děkujeme svitavskému 
GRAFIKU (konkrétně Tomáši Hladíkovi). Připravil jsem text a většinu fotografií (některé 
ochotně dodal náš člen Marián Polák). Příznačně na sv. Jiří byla celá pozorovatelna 
připravena na slavnostní otevření, po které ale také muselo ještě proběhnout kolaudační 
řízení. Prvním „ostrým testem“ provozu bylo naše Vítání ptačího zpěvu, které proběhlo 29. 
dubna (článek výše). 

Děkuji tímto tedy ještě jednou všem, kteří jakkoli přispěli ke zdárnému výsledku 
v podobě nového atraktivního prvku svitavských rybníků, který doufejme bude sloužit nám 
všem co nejdéle. Konečný stav stál nejen peníze, ale i mnoho sil. Řadu úkonů - jednání, 
vyjadřování, žádostí a podobně, jsem záměrně nezmiňoval. Tak hodně pěkných zážitků při 
pozorování ptáků na Dolním rybníku! 

          Jiří Mach 

 

● Den dětí v parku Jana Palacha 

V parku Jana Palacha ve Svitavách se za slunečného počasí konal v sobotu 3. června Den dětí, 
který organizuje SVČ Tramtáryje. Na jednom ze stanovišť, které již tradičně obsadila naše 
organizace, se mohly děti u J.Macha více dozvědět o některých živočiších naší přírody 
prostřednictvím 4 typů úkolů, rozdělených podle věku.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
● Za zvířecími sousedy 
 

V pátek 14. července se naše organizace přidala k několika dalším pořadatelům akce 
pro veřejnost, kterou Česká společnost ornitologická nazvala "Za ptačími sousedy". I proto, 
že ČSO spolupracuje na některých projektech ochrany ptáků v městském prostředí s Českou 
společností pro ochranu netopýrů, doplnili jsme i my nabídku pozorovat i netopýry a 
upozorňovat na nebezpečí pro ně v souvislosti s různými stavebními zásahy (zateplování a 
další rekonstrukce budov). 
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Proto jsme akci ve Svitavách, kterou zabezpečoval Jakub Vrána a Jiří Mach 
(spolupracovali i Pavlína Gregorová a Milan Janoušek), nazvali "Za zvířecími sousedy". K 
našemu překvapení se nakonec sešlo 18 zájemců (byli jsme rádi především za dětské 
účastníky!), kterým jsme mohli například ukázat zblízka odchyceného a kroužkovaného 
vrabce domácího. Pozorovali jsme desítky rorýsů obecných při jejich leteckých manévrech 
kolem hnízdišť na sídlišti Dimitrovova i při lovu jejich potravy. Hodně jsme mluvili o jejich 
zvláštnostech těla a způsobu života. Podívali jsme se pak i na místo, kde rorýsové přímo sídlí. 
Dostalo se pochopitelně i na problematiku ochrany právě jejich hnízdišť. Došli jsme k místu 
(byla to budova státní policie), kde svá hnízda umísťuje i další synantropní ptačí druh - jiřička 
obecná. Mezitím jsme několikrát narazili právě na problematiku nebezpečí, která hrozí 
druhům, žijícím v prostředí města. Při podvečerním stmívání jsme se potom zaměřili na 
netopýry. Několik jich z jednoho z panelového domu vylétalo, ale bohužel ne tolik jako 
obvykle. Na sídlišti a pak v parku jsme zájemcům, kteří vydrželi do večerních hodin, mohli 
pomocí detektoru ukázat jak lidskému sluchu znějí ultrazvukové vlny, které netopýři 
používají pro lov potravy, vzájemnou komunikaci a orientaci v terénu. Rozdali jsme také řadu 
propagačních a upomínkových předmětů, které pomohou k lepší informovanosti v 
problematice ochrany našich ptáků a netopýrů ve městě v souvislosti s různými stavbami. 

Byli jsme nakonec rádi, že se akce pro veřejnost, kterou jsme pořádali poprvé, podle 
slov všech zúčastněných povedla. 

          J.Mach 
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●   Záchranný transfer obojživelníků v Hradci nad Svitavou 

Záchranný transfer v Hradci nad Svitavou vstoupil již do druhé desítky svého 
svébytného života. Ještě před jeho začátkem došlo ke stavbě nového náhonu a pročištění 
roury přivádějící na lokalitu vodu, takže obě mokřiny zvládly většinu roku bez vyschnutí. 
Velký dík za to patří Leoši Štefkovi a Kamilu Pavlišovi z obecního zastupitelstva a našim 
členům i příznivcům, kteří se na této práci podíleli. V krátké době bude ještě vybudována 
naučná stezka a na řadu by mělo přijít také prohloubení dna horní nádrže a tvorba jezírek. 
Řešena je nyní též výstavba trvalých zátarasů. 

               Samotný přenos začal 12.3.2017, kdy jsme v sestavě P. Gregorová, I. Hauptová, J. 
Mach, R. Šumová, M. Šrajbr, F. Vorba a J. Vrána postavili zábrany. Následovala série kontrol, 
do níž se zapojilo celkem 27 lidí (v abecedním pořadí O. Boháč, J. Bojanovský, N. Císařová, M. 
Dokoupil, M. Etzler, T. Etzler, E. Hauptová, I. Hauptová, D. Charvát, K. Gregor, P. Gregorová, 
M. Janoušek, J. Kollár,  J. Mach, J. Márová, P. Pechanec, J. Richtr, K. Rodina, M. Šrajbr, D. 
Šrajbr, R. Šumová, V. Velešík, L. Vondra, F. Vorba, T. Vorbová, J. Vrána, M. Vrána). Vše přitom 
vyvrcholilo 13.5., kdy byly zátarasy odinstalovány (provedli I. Hauptová, J. Richtr, R. Šumová 
a F. Vorba) a transfer tak ukončen. 

Celkem se nám podařilo přenést a před možnou smrtí pod koly aut zachránit 1017 
obojživelníků. Pokračuje tak pomalý vzestup v početnosti jednotlivých druhů po zatím 
nejslabší sezóně 2015. Velký podíl na tom mám se 751 ex. nejhojnější ropucha obecná (Bufo 

bufo). U čolka obecného (Lissotriton vulgaris) pak představuje 255 nalezených jedinců 
historicky druhý nejlepší výsledek hned po rekordním roku 2012 (498 ex.). Propad (z 10 na 2 
ex.) byl zjištěn u jeho vzácnějšího příbuzného čolka velkého (Triturus cristatus). Takovéto 
změny však u ně nepředstavují nic výjimečného. Kuněk obecných (Bombina bombina) bylo 
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přeneseno 7, což nepředstavuje výrazný rozdíl oproti předchozím letem. Navíc je během 
páření z mokřiny a okolí slyšet cca 10 samců, jež zřejmě táhnou i mimo námi pokrytou oblast. 
Přeneseni byli rovněž 2 skokani zelení (Pelophylax kl. esculenta). Od svého první zjištění v 
roce 2014 je zde tento druh nacházen pravidelně a celá oblast se pro ně zřejmě stává 
zajímavou. Vůbec poprvé naopak chyběl skokan hnědý (Rana temporaria). Ten však mohl 
táhnout ještě před stavbou zátarasů. Absence blatnice skvrnité (Pelobates fuscus) je potom 
zdá se již trvalejšího rázu. 

Na závěr můžeme říct, že se populace zdejších žab a čolků postupně vzpamatovávají z 
enormního sucha předchozích let. Provedené úpravy a poměrně deštivý rok 2017 by přitom 
mohly tento trend dále podporovat a snad také urychlit. Nyní ale musíme hlavně poděkovat 
všem dobrovolníků, co se na transferu podílí. 

 Jakub Vrána 

●   Festival ptactva v Opatově 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Již více jak 20 let na Svitavsku probíhají festivaly ptactva, na nichž se laická veřejnost 
může seznámit s řadou našich táhnoucích opeřenců. Letošní ročník proběhl v sobotu 30.9. 
opět na rybnících Nový a Hvězda u Opatova a 52 účastníků (z toho 23 dětí) se setkalo s 
celkem 443 ptáky patřícími do 50 druhů. Mezi ty vůbec nejzajímavější přitom určitě patřil 
jespák malý se sedmi potápkami černokrkými. Z kachen nás potěšili zejména hvízdáci 
euroasijští, čírky obecné a lžičáci pestří. Nezklamali ani orli mořští majestátně kroužící na 
obloze. Samostatnou kapitolu potom představovalo kroužkování. Vůbec poprvé se podařilo 
odchytit káně lesní, které vyvolalo obdiv na tvářích mnoha příchozích. Zaujali také noblesní 
šoupálci dlouhoprstí, krásné červenky obecné a maličký střízlík obecný. Zajímavé bylo i 
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srovnání čtyř odchycených druhů sýkor (koňadra, modřinka, babka a lužní). Nakonec se 
podařilo odchytit a ukázat 28 jedinců reprezentujících 12 druhů. Pro naše nejmenší byla nově 
připravena hned dvojice her, když ke znalostní poznávačce přibylo i umělečtější kreslení. 
Všichni výherci měli ze získaných cen velkou radost a ti méně šťastní si soutěžení dozajista 
též užili. K dobré náladě určitě pomohlo pěkné počasí, tak nepodobné deštivým posledním 
týdnům. Akce se tak určitě může srovnávat se svými úspěšnými staršími bratříčky a je třeba 
za ni poděkovat všem organizátorům (Milan Janoušek, Jiří Mach, Jakub Vrána) a obětavým 
pomocníkům (Zuzana Blažková, Natálie Císařová, Pavlína Gregorová a Martin Šrajbr). 

        Jakub Vrána 

● V závěru roku 2017 instaloval J.Mach v pobřežních prostorách Dolního rybníka 4 nové 

posedové plochy pro odpočinek nebo zvýšení loveckých možností vodního ptactva. Jedná se 
o bidla tvaru „T“ nebo „TT“. S oblibou na těch stávajících byli pozorováni například rybáci, 
rackové, ledňáček, moták, ale také kachny, volavky nebo slípky a některé další druhy ptáků. 

 

● V prosinci došlo na tradiční čištění 
ptačích budek ve městě, o které se tentokrát  
podělili J. Mach a J.Vrána. Součástí práce 
v parku J.Palacha bylo vyvěšení 3 nových 
ptačích budek (2 rehkovníky a 1 sýkorník) a 3 
budek pro netopýry. Náklady na jejich koupi a 
instalaci pokryl odbor životního prostředí MěÚ 
Svitavy. 
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●  Ani na konci roku 2017 jsme nemohli vynechat výlet za ptáky na jižní Moravu. Po 

osvědčeném loňském „modelu“ jsme i tentokrát mířili na dvoudenní pobyt, při kterém jsme 
nejprve v pátek 29. prosince zajeli do oblasti na severu Rakouska (Wartberg), kde se i 
v zimním období dají pozorovat dropi velcí. Měli jsme znovu štěstí a nakonec jsme menší 
hejno (17 ex.) objevili v polích jižně od místní dominanty krajiny – kostela sv. Leonharda. 
Odpoledne jsme stihli zkontrolovat přibližně 11 kalousů ušatých v jehličnanech u autobusové 
zastávky a potom sledovali přílety kavek, havranů nebo hus běločelých na nocoviště u řeky 
Dyje při Brodu nad Dyjí. V sobotu jsem pak vyrazili do polí u Drnholce, kde se na 2.300 hus 
běločelých páslo na ozimu a stovky dalších nám přelétaly nad hlavami. Na Novomlýnských 
nádržích jsme viděli například morčáky (velké a bílé), hoholy, volavky bílé nebo orly mořské. 
V oblasti Pavlovských vrchů jsme nakonec úspěšně zapátrali po zedníčkovi skalním, kterého 
jsme našli na vápencových stěnách Soutěsky. Připomeňme ještě, že výletu se zúčastnili: 
Zuzka Blažková, Kamil Sopoušek, Milan Janoušek, Jirka Mach, Filip Jetmar, Kuba Vrána, Petr 
Zobač a Filip Vorba. 
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ZÁŽITKY A POSTŘEHY Z TERÉNU 

     
Botanická zajímavost z Moravskotřebovska 

 Nejen odborná veřejnost dnes již ví, že Jevíčsko a 
Moravskotřebovsko jsou oblasti, kterými se na našem území šíří 
teplomilné druhy rostlin nebo živočichů (zejména pak hmyzu) 
severním směrem. Příkladem je i záraza bílá (Orobachne alba), 
která roste v prostoru přírodní rezervace Dlouholoučské stráně 
v Dlouhé Loučce jižně od Moravské Třebové. Tento druh 
nezelené rostliny, která parazituje na mateřídoušce, zde podle 
botaniků dosahuje svého nejsevernějšího rozšíření na našem 
území. Stačí vyrazit východním směrem ze Svitav a za pár minut 
se nacházíte v oblasti, ve které se ale teplomilné prvky díky 
fenoménu chladných zalesněných kuest (tzv. hřív) 
Hřebečovského hřbetu prolínají s horskými druhy organizmů. Tak 
zajímavá je zdejší příroda a krajina. 

 
 

Jak jsem mapoval ptáky v našem regionu pro Atlas hnízdění 

 Čtyřletý cyklus, vyhlášený Českou společností ornitologickou na území ČR, začal v roce 
2014. Rok to byl ryze „startovací“ a plně se do práce v terénu zapojilo jen málo ornitologů. 
Důvodem mohla být i částečně nová metodika, způsob předávání dat a hlavně málo 
informací a „tlaku“ na mapovatele. Přestože mapování přineslo i řadu zjednodušení (hlavně 
co se týká vkládání a zpracování dat) i já jsem se do něj naplno zapojil až v roce následujícím. 
Přihlásil jsem se k zodpovědnosti (možná i v tom byl „kámen úrazu“ pro některé kolegy) 
získání dat ve dvou mapovacích čtvercích: 6263 (okolí Poličky) a 6264 (okolí Svitav), kde měl 
také každý „vlastník“ čtverce vykonat každý rok 6 tzv. hodinovek v době hnízdění.  
 Terénní ornitologickou práci jsem vzal, kromě pocitu užitečnosti, jako další příležitost 
poznat více svůj region a dostat se do míst, kam se určitě běžně jinak nepodívám. A to i 
v bezprostředním okolí bydliště a dávno „známých“ míst. Takto jsem navštívil některá 
zákoutí u Javorníka a Kukle, Chmelíku, Karle, Trstěnic, na Poličsku třeba lesy, louky a pole u 
Telecího, Oldřiše, Sebranic, Lezníka nebo Vysokého lesa, kde jsem se setkal při jarním 
průtahu se zpívajícím strnadem zahradním nebo u Lubné, kde měl zážitky se slukou lesní. 
Vyrážel jsem na jaře na průzkum výskytu sov a v dubnu až červenci mě kromě zmiňovaných 
hodinovek čekalo především dohledávání co největší průkaznosti hnízdění ptáků (nalezení 
hnízda, krmení mláďat dospělými a podobně). Samozřejmě, že jsem nevynechával ani 
tradičně mnou navštěvované vodní plochy jak na Poličsku, tak ve Svitavách a v okolí.  

Občas jsem přinášel data i z dalších okolních mapovacích čtverců. Využíval jsem 
příležitosti jak při pracovních, tak rodinných a osobních příležitostech, kdy jsem ptáky 
sledoval třeba v Budislavi, Borové, Korouhvi nebo Koclířově a Kamenné Horce. Ještě na 
počátku letních prázdnin jsem na kole třeba vyrážel do oblasti Žďárských vrchů (Svratouch, 
Svratka, Křižánky, Milovy, Březiny,…..). 
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 V roce 2016 jsem začal „pošilhávat“ i po dalších lokalitách, které stály za ornitologický 
průzkum. Šlo především o oblast rybníků v Jedlové (čtverec 6363) a u Stašova (6364) nebo o 
oblast Hřebečovského hřbetu (6265). Bylo ale potřeba se dostávat i do míst ve čtvercích, 
kam dosud skoro nikdo (nebo vůbec nikdo) nezavítal. Tak jsem poznal třeba okolí Letovic 
nebo další místa Žďárských vrchů (Spělkov, Daňkovice nebo rybníky u Fryšavy), kde se mi 
podařilo třeba potvrdit hnízdění obou našich běžných potápek (roháč a malá) nebo sledovat 
mladé skorce na řece Svratce. 
 Poslední rok mapování (2017) byl ale rozhodně „nejvýživnější“. Uvědomoval jsem si, 
že bude potřeba maximalizovat svoje úsilí hned od března. Začalo období, kdy bylo možné 
naposledy využít šance, jak nepropásnout výskyt sov nejen v „mých“ dvou čtvercích, ale 
hlavně v dalších oblastech v okolí, kde je nikdo nezjišťoval. Také jsem se rozhodl přibrat si 
další mapovací čtverce, kde bych se měl v tomto roce objevit vícekrát. Jednalo se o oblast 
pomezí Čech a Moravy (Moravskotřebovsko a Jevíčsko – na fotografii město Jevíčko a okolní 
krajina), které sice nezůstávaly úplně stranou zájmu ornitologů, ale dosavadní výsledky zde 
byly hodně nedostatečné, za co jsme my „svitavští“ byli docela i kritizovaní od vedení ČSO. 

Jednalo se o čtverec 6365 a 6366, kterým se ale naštěstí věnovali i moravští kolegové. 
V prvním případě to byl mikroregion Březové nad Svitavou (včetně třeba obcí Křenov nebo 
Březina). Tak jsem se dostal do lesů a zemědělské krajiny u Želivska nebo Horákové Lhoty, 
odkud jsou m.j. velmi pěkné pohledy do okolní krajiny nebo se setkal s hnízdícím skorcem 
vodním přímo v Březové. Nezapomenutelné byly také chvíle, kdy jsem se během pár minut 
setkal na jižním okraji PR Rohová s hlasy hned pěti našich lesních druhů sov. Velmi se mi 
líbilo také u obce Slatina, kterou jsem už trochu znal. Potěšil mě zde třeba zpěv lindušek 
lesních a cvrčilek zelených, hlas holuba doupňáka nebo čírka obecná a ostříž lesní. Našel jsem 
zde také hnízdo s mláďaty ťuhýka obecného. Do sousedního čtverce 6366 jsem autem 
vyrážel opakovaně, hlavně do Jevíčka a jeho okolí. Docela zajímavé druhy jsem zastihl u 
vodní plochy zvané „biocentrum“. Hnízdil zde moudivláček lužní, moták pochop a nadějné 
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byly zpěvy rákosníka obecného, rákosníka velkého a opakované hlasy chřástala vodního. 
Tato oblast se ne náhodou stala cílem mapovacích aktivit východočeských ornitologů, o 
kterých píši v rubrice „Z činnosti organizace“ (VVT Malá Haná). Je opravdu škoda, že se 
zejména zdejším lesům moc mapovatelů nevěnovalo, protože lejskové bělokrcí, budníčci 
lesní, řada šplhavců, holubi doupňáci nebo nad lesem létající včelojedi a ostříži ledacos 
naznačovali. I zdejší pole, louky nebo vodoteče mezi vrchy u Chornic nebo Jaroměřic 
v Boskovické brázdě měly co nabídnout. V květnu tu byla vlha pestrá, žluva hajní, kukačka 
obecná, krutihlav obecný a řada dalších druhů. Zajížděl jsem v tomto roce častěji také 
k Moravské Třebové (čtverec 6265), protože třeba zdejší retenční nádrž nebo Boršovský 
rybník (zde se mi podařilo třeba sledovat mláďata slípky zelenonohé) či tok řeky Třebůvky 
mohly doplnit chybějící data o některých druzích ptáků stejně tak jako lokalita 
Dlouholoučských strání.  
 Zintenzívnil jsem ale také výjezdy do oblasti čtverce 6363, protože zde neleží jen 

rybníky u Jedlové a Korouhve, ale bylo potřeba získat přehled o dalších ptačích druzích 
z jiných prostředí. Tak jsem se objevil několikrát v Jimramově (kde se mi líbilo hlavně u řeky 
Svratky) a v okolních obcích Nedvězí nebo Trhovnice, což už je část okresu Žďár nad Sázavou. 
Stejně jako poslední oblast, kam jsem jezdil „na poslední chvíli“ nejraději. Je to malebná 
Vysočina, můj rodný kraj (jako rodilý Poličák si to snad mohu dovolit), kde jsem prožil dětství. 
Mapovací čtverec to je 6362 a já si ho nakonec také (stejně jako čtverec 6363) vzal „za svůj“, 
tedy přihlásil jsem se jako mapovatel se všemi povinnostmi. Několik výjezdů do této části 
Žďárských vrchů mi vždy udělalo radost nejen ze získaných ornitologických dat. Však toulání 
u Blatin, Samotína, Milov, Krátké, Kadova nebo Fryšavy mělo své kouzlo, jako třeba i výhledy 
z Malinské skály do okolní krajiny (na fotografii). Osobně jsem se vždy rád zastavil u dvou 
zdejších rybníků. Medlovský i Sykovec mají totiž svoji atmosféru, která mi připomíná 
severská jezera. Stačilo si jen představit hlasy jeřábů nebo posed orlovce či orla na větvích 
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stromů na břehů těchto vodních ploch. Za ornitologický úspěch zde považuji doložení 
hnízdění lejska černohlavého nebo data získaná na vlhké louce pod obcí Krátká. Zde byli 
třeba bramborníčci hnědí, ťuhýci obecní, lindušky luční, čejky chocholaté nebo v červenci pak 
opakovaně chřástal polní. Z této oblasti je to už jenom kousek do okolí Nového Města na 
Moravě, kde ještě na začátku roku 2017 nebyla vykonaná žádna hodinovka, což jsem se také 
snažil v počátku hnízdní sezóny 2017 napravit. Naštěstí se do čtverce 6462 později 
vypravovali i další kolegové. Hodinovky také chyběly ve čtverci 6464, a to je také jedno 
z mých oblíbených míst , kde jsem se před lety při ornitologickém průzkumu přírodního 
parku Údolí Křetínky již pohyboval. A tak v květnu a červnu jsem zavítal k Trpínu a Bohuňovu, 
což je zase okrajová oblast Pardubického kraje s krajem Vysočina a krajem Jihomoravským. 
Rozsah mého působení v jižní a jihovýchodní části Pardubického kraje byl zejména 
v posledním roce mapování opravdu slušný.  
 Zkonstatovat tak mohu to, že jsem za dobu mapování udělal 63 tzv. hodinovek. 
Mapovací aktivity jsem rozprostřel nakonec do 16 čtverců, přičemž v sedmi z nich jsem získal 
převážnou část údajů o hnízdním výskytu ptáků a v sedmi dalších jsem se podílel zhruba 
třetinovým až čtvrtinovým podílem na celkovém obrazu o ptácích  daných oblastí. Hlavně 
jsem ale rád za svůj podíl na této mapovací ornitologické akci a za řadu okamžiků při 
poznávání různých míst v mém regionu, který tak znám opět daleko lépe, a to nejen po 
stránce ornitologické. 

   Jiří Mach 

      

VŠIMLI JSME SI   
 

Nový vstup do Vodárenského lesa z cyklostezky 

V závěru roku 2017 jistě návštěvníci Vodárenského lesa všimli nového vstupu do 
prostoru z cyklostezky, která vede od sportovního stadionu směrem k Vendolí. Právě 
cykloturisté patrně přivítají nejvíc možnost dostat se do území tzv. Bažantnice, jak se 
Vodárenskému lesu také někdy říká. Kromě informační tabule je součástí tohoto zastavení 
také altán s přístřeškem a několik stojanů na kola.                J.Mach 
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Pokračování výměny bezpečnějších sloupů elektrického vedení 

      S potěšením můžeme konstatovat, že distributoři vedení elektrického proudu v naší 
oblasti pokračují s výměnou zastaralých sloupů nízkonapěťového elektrického vedení. Další 
příklad náhrady ještě dřevěných sloupů jsme na podzim zjistili v lince od asfaltové cesty 
k Javornickému hřebeni západním směrem v polích za Schindlerovým hájem od Svitav k obci 
Javorník, a to v délce asi 2 kilometrů. Dravců, hlavně poštolek a kání, se tu vyskytuje docela 
dost. Před několika roky zde našla dokonce smrt poštolka, která pocházela z hnízda ve 
východních Čechách. Nyní tak budeme dravce v těchto místech pozorovat s menšími 
obavami o jejich život.                                                      J.Mach 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavba největšího poldru u Svitav dokončena 
 

 V září loňského roku začala stavba dosud největšího poldru ve Svitavách. Byl navržen 
po povodních v letech 1997 a 2002 v prostoru Studeného potoka za bývalou pilou na ulici 
Pražská, v místech hned za železniční tratí na Poličku. Zabezpečovatelem výstavby se stal 
Státní pozemkový úřad ve Svitavách, který nejdříve v rámci pozemkových úprav musel i 
směňovat pozemky s vlastníky, kterým byly nabídnuty jiné plochy v okolí. Po dokončení 
realizace dojde k převodu majetku na město Svitavy. Součástí stavby byla přeložka toku 
Studeného potoka, jeho meandrování, a v prostoru k Schindlerovu háji i vytvoření 
záchytného příkopu (rovněž meandrujícího). Poldr byl koncipován jako suchý, ale přesto se u 
jeho hráze vytvořila menší vodní plocha. Samotná hráz je dlouhá téměř 760 metrů a na 
západním okraji poldru byla vybudována zpevněná polní cesta pro obslužnost poldru, ale i 
zemědělských pozemků. Vysazeno také bylo 84 stromů a 250 keřů. Celková hodnota díla je 
12,6 milionu Kč. Poldr má kapacitu 150 tisíc m3 a zvládnout by měl průtok stoleté vody. 
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Doufejme ještě, že zde najdou oproti sterilní zemědělské krajině útočiště i některé druhy 
živočichů. Budeme tuto plochu nyní také častěji navštěvovat. 

       J.Mach 
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Z CEST A PUTOVÁNÍ                                                                

 
Předvelikonoční cesta do Pobaltí nejen na Kurskou kosu 

 
 Na jaře jsem se sešel s Milanem Janouškem a Honzou Richtrem, který nás pobídnul 
vyjet někam v předvelikonočním čase na zhruba pětidenní cestu do nedalekých zahraničních 
oblastí. Z myšlenek na trasu do teplejších končin Evropy se nakonec zrodil nápad zajet do 
Pobaltí, přičemž hlavním vytyčeným cílem měl být známý poloostrov Kurská kosa a litevské 
pobřeží Baltu. Do auta osvědčeného řidiče Jardy Richtra tak mužskou čtveřici doplnila Jana 
Moláčková a mohlo začít plánovat.  
 Na cestu jsme se vydali ve středu 12. dubna večer. Přes Ostravu odstartoval dlouhý 
noční přejezd Polskem, který ale docela dobře ubíhá. Kromě probírání tradičních témat se 
také snažíme debatovat i nad tím, která místa v západním části Litvy chceme navštívit. Ve 
čtvrtek nad ránem nás únava nutí přečkat zhruba dvě hodiny v Polsku u rušné silnice 
spánkem v autě. Ráno ale po zastávce v supermarketu nabíráme nové síly a pomalu 
vyhlížíme město Suwalki, neboť to už budeme nedaleko litevských hranic. Ve 13:50 vjíždíme 
do země, ve které lidé mají vřelý vztah k přírodě a ještě v nedávné době tolik museli vytrpět 
ze strany Ruska. Počasí je dost proměnlivé a jsou časté přeháňky. Za sluneční paprsky jsme 
rádi, protože čekáme v průběhu našeho pobytu citelné ochlazení. Postupné probouzení jara 
nejprve sledujeme v deltě řeky Nemen. Dojíždíme do míst, kde nás ale říční rozliv po tání 
nepouští tam, kam jsme chtěli. Nevadí, ptáků je zde evidentně dost, a tak hned po výstupu 
z auta ve vesničce Sausgalviai se začínají naše stativáky a dalekohledy poprvé zahřívat. 
Připomínám, že jsme docela blízko hranice s ruskou kaliningradskou enklávou a náš původní 
cíl zde byla obec Rusné. Sledujeme zejména odpočívající hejna hus běločelých a polních, 
celou řadu druhů kachen, (lžičáky, ostralky, čírky obecné a další) mezi kterými neustále 
pobíhají a poletují nějací bahňáci (hlavně jespáci bojovní). Orel mořský zvedá i bernešky 
bělolící a radost nám třeba dělají dva rybáci velkozobí. Toto prostředí by si zasloužilo daleko 
víc času na prozkoumání zdejších ptáků, ale my se musíme dostat do Klaipédy, kde nás čeká 
proces ubytování. Všímáme si v krajině hejn šedých vran a také už přítomnosti čápů bílých na 
hnízdech. Podle tradičních venkovských obydlí, která jsou často opuštěná usuzujeme, že 
životní úroveň v této části Litvy není nejvyšší, ale vnímáme tuto řídce obývanou oblast jako 
možnost pro zdejší přírodu. V podvečer pak vybalujeme naše věci v hostelu Kubu, který se 
nachází  na náměstí Lietuvininku se sochou Martynase Mažvydase (ulice Vilties). Místnosti 
v suterénu spíše starší budovy jsou slušně a nově zařízené, takže jsme s místem našeho 
přespávání, umývání a vaření spokojeni.  
 
 V pátek 14. dubna je ráno citelně chladno. Nebude víc než 5 °C, je zataženo a 
poprchává. Nám to ale na náladě neubírá. Za chvíli jsme v přístavu u trajektu, který úžinu 
mezi pevninou a poloostrovem překonává během pár minut. Na Kurské kose nejprve míříme 
na severní mys, kde je u Smiltyné delfinárium a muzeum plavby. Při prohlídce lodí a 
tradičních litevských venkovských domů nás už ale doprovázejí první sněhové vločky. 
Nadšeni nejsme, zvlášť když při jízdě do jižnějších částí poloostrova vidíme, že zde místy leží 
čerstvá souvislá sněhová pokrývka. Na východním pobřeží zastavujeme v Joudkranté, které 
jistě poskytuje ideální podmínky pro letní dovolenou. V oblasti zvané Neringa se zastavujeme 
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na delší dobu. Zajíždíme do městečka Nida, kam míří vždy všichni turisté. Proč? Tradiční 
architektura (rybářské domky), restaurace, ale hlavně písečné duny, mořské pobřeží a jantar. 
Na duny se vydáváme hned z parkoviště. Na jednom z vrcholů se pak přesvědčujeme o tom, 
jak je v těchto místech kosa úzká (dohlédneme snadno na obě pobřeží). Pohyby písku díky 
větru jsou tu zřejmě mocné, neboť i samotné městečko Nida bylo už dvakrát zcela zasypáno 
a jeho poloha se tak musela stěhovat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asi největší „svědění“ máme ale z pohledu na část poloostrova, který už patří Rusku. Předtím 
jsme dokonce byli až u samotného hraničního přechodu do míst, kam se mnoho lidí jen tak 
nedostane. Pozornost na dunách z ornitologického pohledu poutá trojice orlů mořských a 
všímáme si silného průtahu pěnkav a lindušek lučních. Milan mezitím vzpomíná, že v těchto 
místech byl s manželkou Hankou. Po návratu na parkoviště nás oslovuje na vozíku sedící paní 
Raisa. Je to svérázná a upovídaná ženština s otevřeným srdcem, od které se dovídáme 
několik zajímavostí z jejího života, ale také nás obdaruje drobnými dárky a kousky jantaru. 
Zve nás také do jejího penzionu k ubytování (tak snad příště ☺). Pak už se chceme 
naobědvat, čímž děláme radost především Jardovi. Po podráždění našich chuťových buněk, 
odpočinku a nákupu drobností na památku našeho zdejšího pobytu se vracíme na sever 
poloostrova k trajektu. Cestou zastavujeme na západním pobřeží kosy. Nesmělý zpěv tu 
předvádějí červenky, špačci nebo střízlíci, ale jinak je tu ptáků docela málo. Na moři u 
pobřeží pluje několik kajek mořských, hvízdáků, hoholek a dokonce i potápky žlutorohé. 
Přítomni jsou samozřejmě rackové. Po návratu do Klaipédy se jdeme ještě projít do 
největšího litevského přístavu a po městě, které zažilo nadvládu Švédů, Francouzů, ale 
hlavně Němců.  Neunikne nám například luxusní restaurace na plachetnici Meridianas nebo 
místní divadlo a hlavně jeden z obchodů, kde dokupujeme zásoby na zítra i několik vzorků 
místního piva (ty samozřejmě spořádáme ještě večer). 
 Sobota 15. dubna byla vyhrazena na návštěvu Lotyšska. Tedy to se týkalo nakonec mě 
a Milana s Jardou, protože Honza chtěl s Janou prozkoumat Palangu, poslední známé litevské 



 31

turistické letovisko na pobřeží, které se nachází před hranicemi s Lotyšskem. S Milanem jsme 
samozřejmě měli své ornitologické cíle, kterými byla především jezera při pobřeží. Nejprve to 
u Pape, kde jsou rozsáhlé rákosiny. V nich se typicky ozývají bukači velcí a zejména se už 
prohánějí sýkořice vousaté. Stojíme na břehu odkud jsou vidět ještě přelétající husy nebo 
kolihy. Mají tu být i ornitologické pozorovatelny, ale plocha je to velká a my nemáme zase 
tolik času. Kontrolujeme ještě celkem prázdné mořské pobřeží (jaký rozdíl mezi pobřežím 
Německa nebo Holandska). Cesty od hlavní silnice k pobřeží jsou nezpevněné, ale pomalejší 
jízda mám zase umožňuje nahlížet do lesa s charakterem, který od nás moc neznáme. 
Borovice se smrky, břízami, vrbami s podrostem bohatým na lišejníky a mechy nebo četná 
podmáčená prostředí na absolutní rovině. Spatřujeme zblízka i první jeřáby popelavé. Krajina 
je tu vcelku liduprázdná a je otázka, jak to zde vypadá v létě. Zato ale příroda tu má větší 
prostor. Však území má statut národního parku. S pocity nastupujícího jara, které nám kazí 
silnější a hlavně docela chladný vítr, jedeme k druhému jezeru. Jmenuje se Liepájské, protože 
leží na okraji většího lotyšského přístavního města Liepája. Nejprve nám prsty u stativáku 
mrznou na pozorovatelně, ze které jsou ale vidět tisíce vodních ptáků, hlavně labutě velké 
(zřejmě i zpěvné), rackové chechtaví, lžičáci pestří, ostralky štíhlé, poláci chocholačky, 
morčáci velcí, hoholové severní nebo potápky roháči. Při pohybu po výběžku pevniny dál do 
středu jezera si všímáme nejen kulíků říčních nebo bělořitů šedých, ale hlavně sedících 
rybáků. Létají tu běžně ti obecní, ale při posedu na kamenitém okraji cesty se nám jeden 
rybák jasně odlišuje od ostatních. Je to rybák dlouhoocasý, který trasu na daleký sever začal 
zjevně docela brzy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Spokojeni odjíždíme do centra města. Parkujeme u kulturní haly, která opět 
připomíná, že jsme i zde v „zemi jantaru“. Procházíme za příjemných slunečních paprsků 
centrum města, kde se na trzích zastavujeme u stánků s „litevským zlatem“ (fotografie výše), 
fotíme místní památky a navštěvujeme informační centrum. Zde se dovídáme přesnější 
polohu pravoslavného chrámu sv. Nikolaje, který chceme navštívit. Je to v místní části zvané 
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Karosta, ale bizardnější polohu bychom možná nečekali. Mezi paneláky snad z poloviny 
minulého století se lesknou pozlacené kopule chrámu s naprosto diametrální architekturou. 
Máme štěstí, protože právě lidé míří do chrámu k velikonočnímu obřadu. Vcházíme tedy 
také, byť uvnitř je „hlava na hlavě“. Patriarcha světí donesené sladkosti a vajíčka v košících 
nebo ošatkách. Atmosféra je tu ale okouzlující a mě dokonce přiměje rusky hovořit 
s odcházejícími ženami (samozřejmě jen kvůli fotografiím a zdvořilostní konverzaci ☺). Ještě 
jedno překvapení nás ale čeká. Nejprve se ale nesmíme zapomenout vyfotit u hraničního 
patníku. 

Honza s Jitkou se rozhodli doplnit svoji celodenní porci kilometrů pěší trasou 
nazpátek z Palangy až do Klaipédy, která měřila dobrých 20 kilometrů. Chtěli jsme je nabrat 
při naší zpáteční cestě, a tak jsme kopírovali jejich přibližnou trasu podél pobřeží před 
Klaipédou. Prakticky na předměstí města jsme u silnice v lesní partii zahlédli dva losy 
evropské. Šlo nejspíš o samici s loňským mládětem. Pásli se skutečně hned u silnice, až jsme 
měli docela strach o jejich osud. Že to nebyla „atrakce“ jen pro nás, svědčí i několik dalších 
aut, která zastavovala se snahou lidí si tento nezvyklý pohled samozřejmě na mobil 
zdokumentovat. Milan tohoto kopytníka vidí poprvé a neskrývá radost z tohoto setkání. 
Dnešní den byl tedy velmi podařený. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Za celou dobu našeho krátkého pobytu jsme se ani neobtěžovali posunout nejrůznější 
časomíry o hodinu dopředu. Nějak jsem to nepotřebovali. Když ale vstáváme v neděli ráno 
v 7 hodin, tak je to znát. Z hostelu jsme ráno docela rychle vypakovaní a za východu slunce 
už míříme na dálnici směr Kaunas. Jarda nejprve na okraji Klaipédy poprvé doplňuje palivo do 
svého Fordu na zpáteční cestu. V noci se zase ochladilo a lehce chumelilo. Na polích tak leží 
poprašek sněhu, ale čím jsme blíž Kaunasu, tím je sněhu víc. Na jednom místě dokonce 
fotografujeme pár čápa bílého na hnízdě při jarních radovánkách, ale tolik sněhu v záběru na 
tento okamžik zase jen tak brzy neuvidím. V Kaunasu je zatažená obloha. Po našem hodinu a 
půl trvajícím pobytu se jako naschvál docela vyčasuje a ukazuje se slunko a modrá obloha. 
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My si mezitím prohlížíme centrální část města, soutok řek Nemen a Neris, kostel Nejsvětější 
Trojice, kostel sv. Jiří a sv. Františka, katedrálu sv. Petra a Pavla, hrad a náměstí s radnicí. 
Řada památek pamatuje slavnou historii Litvy, včetně křižácký bitev nebo jízd králů z Varšavy 
do Petrohradu. Je velikonoční neděle, a tak ulice Kaunasu jsou prakticky prázdné a obchody 
bohužel zavřené. Sníh nám mezitím roztává pod nohama, ale stejně už začínáme nabírat asi 
v 11 hodin směr Polsko a přes Marijampolé pár minut po poledni (našeho času) jsme na 
hranicích. Je už o něco tepleji (asi 7°C) a o půl šesté projíždíme Varšavou. Chceme řešit i 
nějaké teplé jídlo, ale v tento den jsou všichni Poláci buď doma nebo v kostele, takže 
nakonec zůstáváme u nabídky benzinové pumpy. Začínáme pomalu hodnotit náš pobyt 
v Litvě a Lotyšku a konstatujeme, že to nebyl špatný nápad sem vyrazit z tepla domova. 
Počasí nám sice tak úplně nepřálo, ale zato panovala přátelská a pohodová atmosféra a 
vezeme si nové zážitky a poznatky z míst, kde se nám líbilo. Večer o desáté projíždíme přes 
přechod v Českém Těšíně do republiky a kolem půlnoci už jsme ve Svitavách. Jarda poslední 
stovky kilometrů docela šlapal na pedál. 

 Jiří Mach 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

      
 
 
 

 
 
 


