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SLOVO ÚVODEM 
 
 

Vážení čtenáři tohoto čísla našeho zpravodaje, 
 
kromě tradičního každoročního poděkování nejen hlavním tvůrcům činnosti naší ZO, ale i 
dalším podporovatelům nebo těm, kteří neváhají přiložit i „ruku k dílu“ v terénu nebo na poli 
úředních listin, si dovolím připomenout, že v tomto čísle KonSterny najdete celou řadu snad 
velmi hodnotných a rozmanitých informací. Vycházejí především z našich terénních aktivit, 
které jsou předpokladem nejen k řadě zajímavých a užitečných informací o stavu bioty 
v našem regionu, ale dokáží se přispět i k významným počinům v oblasti ochrany přírody a 
krajiny. Mezi ty nejdůležitější za několik posledních desítek let je bezesporu vyhlášení 
národní přírodní rezervace Rohová, na kterém má i naše malá organizace podíl. Více nejen 
v tomto čísle, ale nezapomínejte na naše webové stránky a Facebook. 

 Jiří Mach 
 

ZPRÁVY Z VÝBORU 

 
■ Pro rok 2018 se registrovalo za naši organizaci 13 členů (N. Císařová, P. Gregorová, M. 
Janoušek, F. Jetmar, K. Kolářová, J. Mach, P. Novák, M. Polák, D. Šrajbr, M. Šrajbr, F. Vorba, J. 
Vrána, P. Zobač). Od letošního roku už není naší členkou Jitka Jirečková, kterou práce lékařky 
„zaválo“ do Brna. Děkujeme ze letitou podporu. Dále je čestným členem ZO pan J.Pěnička. 
 

■ V sobotu 17. února se část členů schází v restauraci Na Kopečku k neformálnímu 
posezení, jehož cílem je také poblahopřát panu Pěničkovi k jeho 86. narozeninám. 
 

■ Díky aktivitě a práci Jakuba Vrány jsme jako organizace uspěli v několika žádostech o 
dotaci na naši činnost. U Českého svahu ochránců přírody to bylo v programu Ochrana 
biodiverzity na cyklus přírodovědných exkurzí „Po Svitavsku za…..“ 10.000,-Kč a na 
managementové práce v lokalitě Střelnice u Semanína pak částka 26.000,-Kč.  
U Krajského úřadu Pardubického kraje jsme získali na záchranný transfer obojživelníků 
v Hradci nad Svitavou 7.000,-Kč. Připočíst musíme i tradiční podíl podpory, kterou máme u 
města Svitavy, kde jsme prostřednictvím odboru životního prostředí (OŽP) získali 11.000,-Kč. 
Rozpočet ZO se v letošním roce podařilo vylepšit objednávkou od obce Hradec nad Svitavou, 
které J.Vrána a J.Mach prováděli zoologické posudky dřevin, určených v budoucnu 
k odbornému dendrologickému ošetření. Zde to byla částka 20.000,-Kč. Navíc jsme u OŽP 
získali prostředky i za posouzení lípy na ulici Vančurova (3.000,-Kč) a za opravu budek ve 
Vodárenském lese (1.000,-Kč). Obě tyto akce zajišťoval J.Mach. 
 

■ Rozhodnutím listopadového Sněmu ČSOP dojde v roce 2019 ke změně výše členských 
příspěvků, resp. odvodů z členských příspěvků, takto - výdělečně činný 400,- Kč, senior nad 
70 let  pak 100,- Kč, rodina 500,-  Kč, kolektivní člen 500,- Kč a ostatní (např. studenti) 200,-  
Kč. 
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NAVRHUJEME, VYJADŘUJEME SE, …  

 

■ Pracovní setkání k PR Maštale 

 
16. 10. 2018 se na Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR, regionálním pracovišti 

Východní Čechy v Pardubicích uskutečnilo pracovní setkání pracovníků agentury, krajského 
úřadu a dalších odborníků a zástupců spolků, aby diskutovali nad problematikou současné a 
budoucí ochrany přírodní rezervace Maštale. S úvodním příspěvkem vystoupil Filip Jetmar 
(http://csopsvitavy.cz/wp-content/uploads/2018/12/Ma%C5%A1tale-16.10.2018.pdf).  

Diskutujícími bylo konstatováno mimo jiné nevhodné lesnické hospodaření, potřeba 
nových biologických průzkumů a byla otevřena možnost úpravy hranic chráněného území 
(mluvilo se o zmenšení rezervace). Další postup plně závisí na krajském úřadu, který musí 
učinit potřebné kroky a zahájit příslušná jednání. Bohužel se úřad aktuálně potýká s 
nedostatkem zaměstnanců.  

 
Podle názoru ZO ČSOP 
Rybák Svitavy dochází k 
devastaci lesů v rezervaci 
holosečnými těžbami. Z 
toho důvodu byl také 
začátkem července podán 
podnět České inspekci 
životního prostředí, která 
však šetření ani po půl 
roce neuzavřela. 
Vzhledem ke značné 
velikosti PR Maštale je 
velice obtížné sledovat 
dění v celé rezervaci, 
proto by náš spolek uvítal 
nové spolupracovníky, 
kteří by pomohli hlídat 
dodržování zákona o ochraně přírody a krajiny v PR nebo mapovat výskyt druhů. 

            Filip Jetmar 
 

■ Právě v PR Maštale žádal v tomto roce hospodařící subjekt (Městské lesy Litomyšl) 
Krajský úřad Pardubického kraje o povolení používání fungicidu Novozir pro ošetřování 
semenáčků borovic proti houbové nákaze (sypavce). Naší ZO se navrhované podmínky 
používání tohoto pesticidu nelíbily, a proti kladnému rozhodnutí KrÚ jsme se odvolávali 
k Ministerstvu životního prostředí. To nakonec sice rozhodnutí KrÚ potvrdilo, ale alespoň 
pozměnilo jednu podmínku, týkající se ploch možnosti použití Novoziru. Proti rozhodnutí 
MŽP jsme nakonec ke konci roku podali tzv. rozklad, neboť jsme i nadále přesvědčeni o 
nevhodnosti použití fungicidu v území PR. 
 
 

http://csopsvitavy.cz/wp-content/uploads/2018/12/Ma%C5%A1tale-16.10.2018.pdf
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■ K Ministerstvu životního prostředí jsme adresovali podnět k přešetření vyjádření 
Krajského úřadu Pardubického kraje, ve kterém úřad souhlasí s existencí mysliveckého 
posedu v území PR Maštale, nedaleko chaty Polanka. Naše ZO vyslovila názor, že taková 
stavba (ne malých rozměrů) by ve ZCHÚ neměla být. MŽP odpovědělo, že není třeba vést 
nějaké řízení o odstranění stavby a nedochází k žádnému nezákonnému jednání. 
 

■ Z Ministerstva zemědělství nám přišlo rozhodnutí, ve kterém ministerstvo ruší 
rozhodnutí KrÚ Pardubického kraje, proti kterému jsme se odvolávali. Řadu měsíců se vlekl 
spor o odmítnutí části naší žádosti o poskytnutí informací z lesních hospodářských plánů pro 
LHC Simmo – Proseč a LHC Gerimo – Paseky, které se týkají území přírodní rezervace 
Maštale. KrÚ tak musí celou záležitost řešit znovu, ale protože rozhodnutí o zrušení vyjádření 
KrÚ je napsáno dost „nerozhodně“, vyhlídka na to, že se nám nakonec vyhoví v plné míře, je 
malá. 
 

■ Použití biocidů (tentokrát proti kůrovci) v jižní části území PR Hřebečovský les řešil 
také Krajský úřad Pardubického kraje dalším správním řízením, do kterého jsme se přihlásili. 
Rozhodnutí KrÚ jsme nakonec akceptovali především proto, že úřad převzal vyjádření AOPK, 
které sice nebylo úplně podle našich představ, ale považovali jsme ho za přijatelné. Také ale 
proto, že KrÚ převzal v rozhodnutí i většinu našich připomínek. 
 

■ V území EVL Hřebečovský hřbet požádala lesní správa Svitavy Lesů ČR s.p. u Krajský 
úřad Pardubického kraje o další rozhodnutí, tentokrát k provádění nahodilých těžeb 
v lokalitě výskytu kriticky ohroženého ploštičníku evropského v souvislosti s výskytem 
kůrovce, přičemž se jednalo i o některé návrhy, které se měly stát součástí lesního 
hospodářského plánu. Naše ZO vyjádřila kategorický nesouhlas s návrhy Lesů ČR, které nás 
mírně řečeno „nazdvihly“.  

I toto správní řízení potvrzuje to, jak státní podnik špatně v lesích hospodaří, a jak 
zastaralé přístupy je schopen praktikovat tento „moloch“. Navíc se naprosto bezostyšně 
snaží prosazovat zásahy, které jsou často zapříčiněny právě špatným hospodařením i tam, 
kde jde o lesy v chráněných územích nebo jejich blízkosti. Zde skutečně lesníci nejsou 
dobrými ochránci přírody, o čemž se přesvědčujme v tomto roce už poněkolikáté. 

Případy žádostí o nahodilé těžby podobného druhu jsme bohužel zaznamenali i 
v území PR Králova zahrada a PR Psí kuchyně. Zkušenosti s šířením a výskytu kůrovce v jiných 
lokalitách jasně vyplývá, že maloplošná území nejsou místem, odkud se do hospodářských 
monokulturních lesů kůrovec dostává. Na vině je špatné hospodaření právě v okolních 
porostech. V územích PR by mělo jít (až na výjimky) o určitý druh „bezzásahovosti“, zejména 
pak v případě stavů, které rozhodně nehrozí nějakou „kalamitou“. 
 

■ V dalším zvláště chráněném území, přírodní rezervaci Králova zahrada, se rovněž 
nedaří Krajskému úřadu postupovat podle našich představ. Narychlo schválený Plán péče je 
podivností, za kterou stojí nejspíš známá osoba J.S. Protože nám nebylo umožněno se k tomu 
zásadnímu dokumentu vyjádřit, ale třeba i proto, že KrÚ ignoroval vyjádření AOPK, podali 
jsme v prosinci proti postupu KrÚ Pardubického kraje stížnost. 
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■ V podzimním období jsme museli řešit na louce u obchvatu obce Opatov  (lokalita „u 
lišek“), kde došlo ze strany obhospodařovatele pozemku trvalého travního porostu 
k navezení zeminy z oprav, které probíhaly u rybníka Hvězda. V zemině však byly i některé 
druhy odpadů a hrozilo, že dojde ke kontaminaci půdy. Nám však vadilo i to, že dojde 
k úpravám terénu, které nebudou podporovat rozmanitost rostlinných společenstev. Navíc, 
nebýt zřejmě naší aktivity, mohlo dojít i v zavážení malého údolíčka, kde rostou zákonem 
chráněné druhy rostlin. Věc jsme řešili s majitelem hospodařící firmy, se starostou Opatova a 
s orgány státní správy MěÚ ve Svitavách. Nakonec jsme se museli smířit s uložením zeminy 
(vyčištěné od odpadků) na části předmětné parcely. Vzhledem k tomu, odkud zemina 
pochází, obáváme se, že dojde k negativní změně druhového složení lučního společenstva. 
 

■  Dvě desítky měsíců dohlíží Filip Jetmar na průběh revitalizace Zádolského potoka, 
kterou provádějí Lesy ČR v prostoru za Mušlovým rybníkem, nedaleko PR Králova zahrada. 
Na podzim pak finišovaly práce, směřující k dalším zásahům do dřevin u koryta potoka. 
Přestože řada prací bude ještě probíhat (zásahy do koryta, tvorba tůní a podobně), přijďte se 
sem někdy podívat, jak se zdejší prostředí mění i díky nám k lepšímu. 
 

■ V letním období jsme byli přizváni k průběhu oprav fasád revitalizovaných panelových 
domů na ulici Svitavská. Šlo zejména o rady a podmínky, za kterých nebudou dotčena hnízda 
jiřiček obecných, ve kterých se ještě nacházela mláďata. Doufejme, že k negativnímu zákroku 
do několika hnízd jiřiček nedošlo. 
 

■ Poměrně častým nešvarem, se kterým se setkáváme v lesním prostředí, je čištění, 
kosení příkopů podél některých lesních cest, kde navíc dochází k používání herbicidů. 
Konkrétně nám vadí to, že k těmto praktikám dochází v době vrcholného květu, a že jsou tím 
zbytečně postihovány i vzácnější druhy rostlin. Na Opatovsku to byl v minulosti prstnatec 
Fuchsův, jednokvítek velekvětý, okrotice bílá a hruštička menší. Nyní na Hřebečovském 
hřbetu v PR Rohová zjistil Kamil Sopoušek zásah do míst vývoje kruštíku Greuterova. Podali 
jsme proto KrÚ Pardubického kraje podnět, který má směřovat k tomu, aby lesníci o této 
problematice věděli. Má sloužit i k tomu, aby KrÚ zajistil ochranu ohrožených druhů rostlin, 
které by mohly být na tento druh hospodaření v lesích velmi citlivé. 
 

■ Prostřednictvím Filipa Jetmara jsme se angažovali v posuzování podmínek ze strany 
KrÚ Pardubického kraje pro závod Cyklo Maštale, který probíhal v PR Maštale v červnu 
tohoto roku. Díky našim loňským připomínkám došlo letos k úpravě některých pravidel a 
pořadatelským změnám, které byly ve prospěch ochrany přírody znatelné při letošním 
ročníku. Přesto se nám původní rozhodnutí KrÚ vůbec nelíbilo. Pořádání závodu považuje i 
nadále za poměrně velkou zátěž pro některé typy prostředí rezervace. S určitými návrhy na 
úpravy pak přišli sami pořadatelé závodu. 
 

■ V lednu po delší době schválil KrÚ Pardubického kraje Plán péče o území PR Psí 
kuchyně. Velkou zásluhu na jeho pro nás přijatelné podobě má dvojice Filip Jetmar a Ondřej 
Hrubý, který patří poděkování za iniciativu a dohled v celém nelehkém procesu jeho 
schvalování. 
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BLESKOVKY  

 
        V našem regionu poprvé registrujeme dlouhodobější zimní a předjarní výskyt 
poměrně nenápadného pěvce – lindušky horské. Nejprve v prostoru hnojiště v polích 
východně od Hradce nad Svitavou (v severní části k.ú. obce) zde především Milan Janoušek 
několikrát pozoruje i v zimě až dva jedince. Prakticky v tu dobu i později v únoru a březnu se 
daří několikrát lindušku sledovat u Opatova na Novém rybníku, ale hlavně pak na rybníku 
Hvězda, kde jí vyhovuje snížený stav vody, tedy obnažené břehy rybníka. V dubnu jsou zde 
zaznamenány i čtyři ptáci. V celé ČR není příliš mnoho míst, odkud bylo zimování lindušek 
horských v tomto roce hlášeno. 
 
 Právě snížení hladiny na rybníku Hvězda u Opatova vedlo naše kroky do této oblasti 
v letošním jaře častěji. Především po delším ochlazení na konci měsíci březnu, přilákaly 
podmínky řadu vodních ptáků hlavně v první dubnové dekádě. Ve spojení s rybníkem Novým 
zde bylo možné vidět třeba 50 kopřivek obecných, 180 poláků chocholaček, desítky čírek 
obecných i modrých, husici nilskou, husici liščí, vůbec poprvé zde pak i husici rezavou, 
morčáky prostřední, dále hvízdáky, lžičáky, hoholy severní, ostralky, potápku černokrkou, 
volavky bílé, kormorány velké nebo až tři orlovce říční a pár jeřábů popelavých. Z bahňáků to 
pak byli kulíci říční (až 16), kulík písečný, vodouši tmaví, kropenatí a rudonozí, jespák obecný, 
jespák bojovný, čejka chocholatá, bekasina otavní a vzácně i koliha malá a koliha velká. 
 Díky nedostatku srážek se i v létě na mělkých březích vytvořily podmínky k hledání 
potravy pro brodivé (čápy bílé a černé, volavky popelavé a bílé), krátkokřídlé (jeřáby 
popelavé), racky a druhy kachen (např. i husice rezavé), ale hlavně dlouhokřídlé (např. 
jespáka křivozobého, břehouše černoocasého, vodouše tmavého nebo i štíhlého a další). 
 
 Po čase se znovu podařilo zachytit výskyt kulíků zlatých na Svitavsku při jejich 
zastávkách na migrační trase směrem do tundry severu Evropy. Tentokrát to byla v průběhu 
měsíce března menší hejnka nad Dolním rybníkem, u Javorníka a ve Vendolí. 
 
 Ve Svitavách se jarním atraktivním druhem stala potáplice severní. Na hladinách 
Horního i Dolního rybníka se 2. dubna vyskytovala (a také lovila potravu) ve svatebním šatě, 
což umocňovalo dojmy z toho neobvyklého záznamu. Potáplice severní se pak v zimním šatě 
zdržovala několik dní v první polovině listopadu na Horním rybníku. V tu samou dobu pak 
lovila na Dolním rybníku jedna potáplice malá. 
 
 Možná i díky poměrně na srážky chudému jaru a létu, se letos nevyvedlo tolik 
mladých čápů na tradičních hnízdech v oblasti Svitavska. V Moravském Lačnově to byla dvě a 
v Opatovci čtyři. Nevyvedlo se hnízdění ve Vendolí a v Opatově. Na komín do Radiměře snad 
letos ani žádný čáp nedorazil. 
 
 Na Lánském rybníce ve Svitavách sledoval Jakub Vrána 1. června dva rybáky bahenní, 
kteří se na Svitavsku v posledních letech vyskytují jen velmi ojediněle. 
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 Zřejmě nejzajímavější ornitologickou zprávu z hnízdní sezóny byl odchyt mláďat 
slavíka modráčka, který se znovu podařil Jakubovi Vránovi. Ten po roce opět (tentokrát na 
konci června) odchytil a okroužkoval ve Svitavách na Lánském rybníku dva mladé modráčky. 
 
 V srpnu byl zjištěn pohyb živého bobra evropského ve Svitavách – Lánech, který byl i 
za tmy několikrát vyfocen. 
 
 Během letních měsíců červenec a srpen jsme zaznamenali hned několik hlášení o 
výskytu kudlanek nábožných, například u Svitav nebo ve Vendolí a na dalších místech. 
Častým zdrojem byly sociální sítě (FB). 
 
 Ornitologicky nejhodnotnějším záznamem letošního roku ve Svitavách může být také 
pozorování dvou mladých kormoránů malých na Dolním rybníku ve Svitavách. Při své 
podvečerní kontrole rybníků je zde objevil J.Mach. Přímo ve Svitavách je to teprve první další 
záznam po historicky známém zástřelu z Horního rybníka (30.9.1950), který byl popsán 
v odborné literatuře jako vůbec první zastižení tohoto druhu na území tehdejšího 
Československa v jeho české a moravské části. 
 
 V srpnu také došlo bohužel k velké ztrátě v podobě úhynu pěti čápů bílých na 
sloupech nízkonapěťového vedení elektrického proudu na lince, která vede ze svitavských 
Lánů k nádrži Žabka v Hradci nad Svitavou. V okolí čističky odpadních vod se na končetinách 
hned tří čápů našly německé kroužky. 
 
 V letošním roce byl zaznamenán vůbec nejmenší počet zjištěných ptačích druhů 
v oblasti svitavských rybníků Dolní a Horní za posledních 21 let. Konkrétně jen 118 druhů, 
přičemž nejnižší byl i počet vodních nebo mokřadních druhů (44) a rovněž nejnižší počet 
hnízdících druhů, vázaných na toto prostředí (8). Důvodem je velmi nízký stav v řádech 
vrubozobých, dlouhokřídlých a pěvců, které tradičně patří mezi nejvíce zastoupené skupiny 
zdejšího ptactva. Pozitivem je naopak zastižení dvou druhů potáplic a dvou druhů 
kormoránů. 
 
 V říjnu viděl Jakub Vrána s Pavlínou Gregorovou sokola stěhovavého a skřivana 
lesního na polích jižně od svitavského Vodárenského lesa.  
 
 
 Rovněž v říjnu se podařilo Jakubovi Vránovi chytit při kroužkování ve Svojanově 
strakapouda prostředního. 
 

 
 16. prosince zaznamenal Milan Janoušek jeden z mála zimních výskytů budníčka 
menšího v našem regionu, konkrétně to byla v prostoru Lánského rybníka ve Svitavách. 
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Z ČINNOSTI ORGANIZACE 

● V pátek 23. února se ve svitavském kině Vesmír konala slavnostní premiéra filmu 
Planeta Česko, který za měsíc na to začala promítat kina v celé republice. Je to první 
celovečerní film Mariána Poláka, který tvořil jako scénárista, kameraman a režisér i na 
základě svých dokumentačních snímků přírody v oblasti rodného Opatova. Našeho člena 
organizace jsme přišli v hojném počtu podpořit a vyjádřit potěšení i uznání z díla, ke kterému 
Mariánovi znovu blahopřejeme. Součástí programu byla nejen afterparty, ale i vernisáž 
fotografií Mariána a kreseb Jana Hoška, který s ním řadu let spolupracuje. Mariánovi přinesl 
film i některá další významná filmařská ocenění, včetně nominace na Českého lva. 

●  Ve čtvrtek 22. března přednášel Jakub Vrána v Muzeu a galerii ve Svitavách, kde nyní 
pracuje, o fauně Svitavska. Pro více jak třicet posluchačů připravil velmi dobře koncipovanou 
a nevšední formu, která se setkala s úspěchem. Pozornost byla věnována živočišným druhům 
i z dávných geologických ér. Především se však zájemci seznámili s druhy v našem regionu 
netradičními či jinak zajímavými, a to i po stránce ekologické nebo ochranářské. Připraveny 
byly také ukázky některých druhů v podobě preparátů  a další přírodniny. Vstupné pak 
putovalo do Záchranné stanice Zelené Vendolí. 
 

● Jarní Ukliďme Česko ve Svitavách 

V sobotu 7. dubna jsme se v hlavním republikovém termínu přidali k akci Ukliďme 
Česko, kterou pořádá spolek Ukliďme Česko a Český svaz ochránců přírody. Pro třetí ročník, 
který organizujeme ve Svitavách, jsme k úklidu zvolili asi dvoukilometrový úsek řeky Svitavy 
podél ulice Svitavská v Lánech. Ten za hezkého počasí prošlo 8 dobrovolníků, kteří měli po 
dobu téměř pěti hodin docela náročnou práci. Podařilo se nám nasbírat přibližně 400 kg 
odpadu (asi 20 pytlů). V něm dominovaly nejrůznější druhy plastů, papíru, skla, kovů 
(zejména hliníkové obaly od nápojů) a tradiční hygienické ubrousky. Mezi naopak neobvyklé 
předměty patřily např. brusle, mobilní telefon, koberec, odpadkový koš, domácí počítač, 
ruční mixér, Morana, pneumatika nebo duše od kola. Za obětavost při skutečně náročné a 
nezáviděníhodné práci děkujeme letošním účastníkům (abecedně): Michalu Blažíkovi, Marii 
Burešové, Renatě Karlíkové, Aleši Křivinkovi, Daniele Křivinkové, Jiřímu Machovi, Alici 
Růžičkové a Martinu Šrajbrovi. Nezbývá, než se pokusit na příští akci přivést více zájemců a 
udělat svitavskému úklidu větší propagaci mezi školáky, spolky a širokou veřejností. 

Jiří Mach 
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● Vítání ptačího zpěvu 

V sobotu 5. května se za slunečného počasí sešlo 27 účastníků akce České společnosti 
ornitologické – Vítání ptačího zpěvu. Vycházku kolem svitavských rybníků Dolní a Horní vedli 
M. Janoušek a J. Mach. Kroužkování ptáků připravil na okraji lesa za rybníky J. Vrána. 
Přestože celkovým počtem pozorovaných druhů (32) patřil tento ročník spíše mezi ty slabší, 
určitě si zájemci odnesli řadu informací, zajímavostí, rad i drobných propagačních předmětů. 
Z pozorovaných druhů vybíráme čápa bílého, pisíka obecného, poláka chocholačku, volavku 
popelavou, potápku malou nebo pěnici pokřovní, kukačku obecnou a poštolku obecnou. Při 
kroužkování jsme pak viděli zblízka třeba králíčka ohnivého, sýkoru uhelníčka, budníčka 
menšího, brhlíka lesního nebo drozda zpěvného. 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

            
Jiří Mach 

 
● Přírodovědné exkurze „Po Svitavsku za…..“ 
 

Jakub Vrána se pro letošní rok ujal pořádání cyklu terénních vycházek, kterými se má 
přiblížit příroda Svitavska veřejnosti. K průběhu akcí přispěl i Český svaz ochránců přírody, u 
kterého jsme jako ZO uspěli v grantovém řízení Národního programu Ochrana biodiverzity. 
Pořadatelem vycházek je také Městské muzeum a galerie, kde Jakub nově pracuje. 

První vycházka ….„za obojživelníky“ se uskutečnila 14. dubna v prostoru, kde v Hradci 
nad Svitavou provádíme záchranný transfer obojživelníků. Během dopoledne pozorovalo 10 
účastníků kuňky obecné, skokany zelené, ropuchy obecné a čolky obecné. Odvážnější si 
mohli vyzkoušet i přenos těchto zvířat z trvalých zátarasů přes silnici až k místům 
rozmnožování v místní mokřině. Potěšil také nález snůšek ropuchy a skokana hnědého. 
Kromě obojživelníků se zde ale účastníci setkali např. se slepýšem křehkým, larvami vážek či 
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vajíčky vodních plžů. Došlo i na pozorování ptáků vodouše kropenatého, bekasiny otavní 
nebo krutihlava obecného. 

V sobotu 23.6. 
proběhla na Lánském rybníce 
a v jeho okolí vycházka „Po 
Svitavsku za vážkami“. I přes 
nepříznivé počasí se akce 
zúčastnilo celkem 23 lidí (z 
toho 8 dětí). Ti se mohli pod 
odborným vedením Michala 
Hykela setkat s vážkou 
černořitnou či šidélky větším, 
kroužkovaným, páskovaným a 
brvonohým. Zaujala také larva 
šídla modrého. Mezi děti se 
podařilo rozdělit zajímavé 
ceny ve znalostní soutěži a 
všichni jsme si užili tento pro 
Svitavsko trochu netradiční zážitek.  

Závěr září byl ve znamení poslední exkurze z cyklu „Po Svitavsku za…“. Tentokrát jsme 
vyrazili ……“za houbami do lesů kolem pramene řeky Svitavy“. Celkem 13 účastníků našlo, 

vidělo a sesbíralo 37 druhů 
hub. Podařilo se nám objevit 
i zajímavé a vzácnější kousky 
jako je třeba slizák růžový, 
muchomůrka tygrovaná, 
pestřec obecný a rudoušek 
uťatý. Děti si pak díky 
znalostní soutěži odnesly 
zajímavé ceny.  

Vycházka vhodně 
doprovodila výstavu hub, 
kterou v muzeu uspořádal 
Jakub Vrána už jako jeho 
zaměstnanec zejména ve 
spolupráci se svitavským 

mykologem Josefem Zedníkem. Bylo možné vidět na 100 různých druhů hub, prohlédnout si 
a přečíst celou řadu informačních materiálům, obdivovat tělo plísně pod mikroskopem nebo 
si pohrát v dětském koutku. Výstava byla moc zdařilá. Škoda, že trvala jen tři dny, s čímž se 
ale vzhledem k přítomnosti živého materiálu tohoto druhu musí vždy počítat. 

Potěšitelné je, že celý cyklus proběhl bez komplikací a s pozitivním ohlasem. Zároveň 
se řada účastníků (včetně dětí) zapojila do více než jedné projektové exkurze, nebo později 
přišla na další akce naší organizace. Můžeme tedy tento nový projekt prohlásit za úspěšný a 
těšit se na další ročník. 

        Jiří Mach a Jakub Vrána 
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● Záchranný transfer obojživelníků  
 

Na jaře 2007 by nikoho z nás, kteří  jsme v Hradci budovali první zátarasy, asi 
nenapadlo, co všechno se za 12 let může změnit (toho tmavovlasého kluka, jímž jsem tehdy 
byl, teda určitě ne). Je otázkou, zda někdo tehdy vůbec tušil, že se tu přenášení žab a čolků 
budeme věnovat tak dlouho. Ale nechme vzpomínání a pojďme se věnovat zatím poslednímu 
ročníku 2018. 
 Ten probíhal od 24.3. (posun kvůli nepřízni počasí) do 12.5. a zúčastnilo se ho 27 lidí - 
žačkou základní školy počínaje a univerzitním profesorem konče (v abecedním pořadí: N. 
Císařová, M. Dokoupil, A. Etzlerová, M. Etzler, T. Etzler, H. Gregorová, K. Gregor, P. 
Gregorová, H. Gregorová, K. Gregor, P. Gregorová, T. Grim, E. Hauptová, D. Charvát, H. 
Janoušková, L. Janoušková, M. Janoušek, J. Mach, J. Moláčková, P. Pechanec, J. Richtr, M. 
Šrajbr, D. Šrajbr, R. Šumová, M. Velešík, V. Velešík, L. Vondra, T. Vorbová, J. Vrána, P. Zobač).  

Bohužel transfer letos trpěl extrémním suchem a s 986 přenesenými ex. nevybočil z 
posledních, na obojživelníky chudých let. Nejvíce postiženou přitom je   ropucha obecná 
(Bufo bufo). Ta je sice s 535 ex. stále nejhojnějším druhem, ale ve srovnání s téměř 6000 ex. z 
roku 2011 jde v hodně ohledech o příslovečné Pyrrhovo vítězství. Dohromady 2 přenesení 
čolci velcí (Triturus cristatus) pak odpovídají realitě posledních let a blatnici skvrnitou 
(Pelobates fuscus) nikdo nezaznamenal již od roku 2009.  
 Naopak mírný nárůst (11 ex.) oproti posledním transferům byl zaznamenán u kuňky 
obecné (Bombina bombina). Skokani hnědí (Rana temporaria) byli sice nalezeni jen 2, což je 
ale pořád o 2 víc než v roce 2017.  Skokanů zelených (Pelophylax kl. esculentus), jež byli 
poprvé zjištěni až v roce 2014, 
naopak přibývá a nyní se nám 
podařilo přenést již 10 ex. K nim 
můžeme do celkového počtu 
přičíst ještě 4 blíže neurčené 
zelené skokany (Pelophylax sp.). 
Tím se tak trochu dostáváme k 
prvnímu ze dvou velkých 
letošních pozitiv. Dne 11.4.2018 
byl při transferu nalezen skokan 
krátkonohý (Pelophylax 
lessonae). Jedná se o nový druh 
jak pro samotnou lokalitu, tak i 
celý Hradec nad Svitavou. 
Potěšitelné je, že o dva dny 
později byl nalezen ještě jeden další jedinec. Druhým výrazným pozitivem je nárůst 
početnosti u čolka obecného (Lissotriton vulgaris) – na fotografii výše. Konečných 418 ex. je 
druhým nejlepším v historii hned za rokem 2012, kdy bylo přeneseno 489 ex. 
 Z výše uvedeného tak vyplývá paradoxní závěr, že ročník 2018 byl třetím nejchudším 
na počet jedinců a zároveň nejbohatším na počet druhů. Dobrou zprávou na úplný konec pak 
může být, že obec díky aktivitě Leoše Štefky skutečně začíná dělat důležité kroky k 
potřebnému managementu lokality a vybudování trvalých zátarasů. Ještě nás ale pár dalších 
transferů čeká a já bych rád poděkoval všem, kteří se zapojili do toho právě hodnoceného.  
 

Jakub Vrána 
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● Ochrana přírody na semanínské Střelnici  
 

Z národního programu Ochrany biodiverzity se nám v letošním roce podařilo zajistit 
v dotačním řízení peníze také na ryze praktickou ochranařinu, které se zde naše organizace 
věnuje díky Filipovi Jetmarovi a Jakubovi Vránovo už řadu let. Ze štědrého grantu jsme 
nakoupili mimo jiné nový křovinořez, sekery a zajistili i bagr na vybudování tůně. Podzim 
2018 se tak mohl opět nést v duchu managementové činnosti na bývalé střelnici u Semanína. 
 Zaměřili jsme se přitom na místa v jihozápadní části lokality. Nejprve jsme posekali a 
shrabali louku, jež zde vznikla v roce 2011 v rámci projektu podpořeného programem Thing 
Big. Následovalo prosekávání vrbových porostů a několika bříz. Tímto způsobem jsme 
vytvořili novou louku, prosvětlili tu stávající a zároveň i udělali prostor pro novou tůň. Její 
budování se sice trochu protáhlo, konečný výsledek je však víc jak uspokojivý. Navíc se 
podařilo strhnout také několik drnů na dříve posekané louce a upravit odtok jedné již 
existující tůně.  

  Celkově se tak podařilo zatraktivnit Střelnici pro řadu vzácných druhů, jako jsou 
například čolek obecný (Lissotriton vulgaris) a velký (Triturus cristatus) nebo prstnatec 
májový (Dactylorhiza majalis), hladýš pruský (Laserpitium prutenicum) a všivec lesní 
(Pedicularis sylvatica).  

Velký dík patří všem, kteří se na akci podíleli. Konkrétně se jedná o Pavlínu 
Gregorovou, Filipa Jetmara, Mariana Poláka, Mariana a Vladimíra Velešíkovi, Filipa Vorbu a 
Jakuba Vránu. Bagr a práci s ním pak zajistila ZO ČSOP Jaro Jaroměř a pan Jiří Lux. Věřím, že  i 
v dalších letech se nám bude dařit podobně pečovat o biologicky a významné oblasti 
Svitavska.  

Jakub Vrána 
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● Za zvířecími sousedy 

      Podruhé se naše organizace připojila k akci České společnosti ornitologické a České 
společnosti pro ochranu netopýrů, která má formou letních vycházek připomenout, že 
prostředí lidských sídlišť sdílíme i s některými typickými druhy ptáků a netopýrů, kteří si 
zasluhují naši pozornost i ochranu. Hlavní náplní setkání zájemců se stalo kroužkování v 
okolí svitavské Ottendorferovy knihovny (chytily se samice kosa černého a vrabce domácího) 
a procházka, při které se 15 
účastníků zaměřilo na rorýse, 
vlaštovky, jiřičky, holuby, rehky, 
kavky, vrabce a další synantropní 
ptačí opeřence. Nakonec na 
sídlišti Dimitrovova byli svědky 
výletů netopýrů rezavých na noční 
lov a ukázky použití detektorů 
netopýřích ultrazvuků. 
Organizátorsky akci připravili J. 
Vrána a J. Mach. 

 
●   Festival ptactva v Opatově 
 

V sobotu 6.10. proběhl na rybnících Nový a Hvězda u Opatova další ročník Festivalu 
ptactva (tentokrát v podání „evropský“). Celkem 57 účastníků exkurze (z toho 29 dětí) mohlo 
pozorovat celkem 596 opeřenců zastupujících 36 druhů. Mezi vůbec nejzajímavější patřili 
bekasina otavní, vodouš šedý, orel mořský nebo čírka obecná. Obnažené břehy rybníka 

Hvězda skýtaly určitou 
pravděpodobnost, že bychom se 
mohli dočkat nějakého zajímavějšího 
druhu, ale to se nekonalo. Ani celkový 
výše uvedený počet spatřených 
druhů nepatří mezi nějakou 
„hitparádu“. Dvojice M. Janoušek a J. 
Mach dovedli návštěvníky festivalu 
ale k J. Vránovi, který připravil nejen 
hry a soutěže, ale hlavně ukázku 
kroužkování. Ta se tradičně povedla. 
Podařilo se odchytit a kroužkem 
obdařit třeba poštolku obecnou, 

brhlíka lesního, červenku obecnou a řadu sýkor. Pěknému počasí a velké účasti by možná 
svědčilo ještě několik vzácnějších druhů (zejména na nebi nebo na obnažených březích 
rybníka Hvězda), i tak se ale jednalo o vydařenou akci. 

Jiří Mach 

 

http://csopsvitavy.cz/2015/10/znovu-zdarily-podzimni-festival-ptactva/
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ZÁŽITKY A POSTŘEHY Z TERÉNU 

     
Pilotní ročník pravidelného kroužkování na Lánském rybníce 

 V letech 2011-2017 proběhlo na Lánském rybníce u Svitav několik odchytů 
zaměřených především na západní část rybníku, kde poměrně rozsáhlé rákosiny přechází v 
mokřadní porosty. Přestože se jednalo jen o pár ojedinělých akcí, podařilo se během nich 
okroužkovat několik zajímavých a vzácných opeřenců, mezi něž patří například vodouš 
bahenní (Tringa glaerolus), ledňáček říční (Alcedo athis), bramborníček hnědý (Saxicola 
ruberta) a strakapoud malý (Dendrocopos minor). Nebylo však z nich možné přesněji stanovit 
druhové složení a početnost hnízdících ptáků. V roce 2018 jsem se zde proto rozhodl provést 
opakované kroužkování, které by pokrylo hnízdní období většiny druhů a pomohlo získat 
relevantní údaje potřebné k připravovanému článku o této lokalitě. Zároveň jsem také chtěl 
pro případné pokračování v dalších letech stanovit minimální množství sítí potřebných k 
dobrému pokrytí zkoumané oblasti. 

 Nakonec se od dubna do července podařilo provést čtyři odchyty (každý v jednom 
měsíci). Na první dva jsem roztáhl celkem 45 metrů sítí na pěvce a jednu "dravcovku" o délce 
10 metrů. Při následujících dvou kroužkování jsem pak celkovou délku "pěvcovek" zvýšil na 
70 metrů, což je minimum požadované pro CES. Nutno též podotknout, že 1.6 a 26.6. 
proběhli také dva krátké odchyty během muzejního programu pro školy. Při nich bylo do 21 a 
17 metrů sítí odchyceno celkem 8 ptáků zastupujících čtyři běžně hnízdící druhy rákosníků. 

 Vše začalo 21.4., kdy jsme s Pavlínou Gregorovou, Jitkou Moláčkovou, Honzou 
Richtrem a Milanem Janouškem během odpoledne připravili místa pro sítě a začali 
kroužkovat. Jelikož na lokalitě ještě nebyli rákosníci, podařilo se odchytit jen 18 ptáků. 
Nejpočetnějším druhy se stali strnadi rákosní (Emberiza schoenclus) a obecný (Emberiza 
citrinella) se 7 ex. v prvním a 4 ex. v druhém případě. Zajímavý byl rovněž párek zvonků 
zelených (Carduelis chloris) a především samice kachny divoké  (Anas platyrhynchos). Naše 
snažení jsme pak ukončili během poledne následujícího dne a tento model (dvoudenní 
odchyt začínají první den odpoledne a končící druhý den v poledne) jsem držel i při 
následujících odchytech. 

 Květnový odchyt (25.-26.5.) byl početně bohatší a společně s Pavlínou, jež se jako 
jediná z pomocníků zúčastnila všech odchytů, jsme ze sítí vytáhli celkem 30 ex. Nejhojnější 
byl tentokrát rákosník obecný (Acrocephalus scripaceus) se 14 nově okroužkovanými ex. 
Mezi vzácnější ptáky lze pak řadit pěnici slavíkovou (Sylvia borin) a 2 cvrčilky zelené 
(Locustella naevis). Potěšitelný je i odchyt 3 rákosníků obecných a 1 rákosníka 
proužkovaného (Acrocephalus schoenobaenus) okroužkovaných na lokalitě v roce 2017.  

 Červnová akce (29.-30.6.), do níž se vedle Páji zapojili také Luboš Novák a Honza 
Škaroupka, byla na svém konci nepříznivě ovlivněna sílícím větrem a i přes výskyt prvních 
vzletných mláďat se podařilo chytit pouze 25 opeřenců. Nejvíce bylo opět strnadů rákosních 
(8 ex.), které následovalo 6 rákosníků zpěvných (Acrocephalus palustris). Menší počet 
okroužkovaných ptáků byl však vynahrazen při jedné z posledních kontrol, kdy jsme v síti 
objevili slavíka modráčka středoevropského (Luscinia svecica cyanoleuca). Šlo navíc o mládě 
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s dosud nedorostlými letkami a krovkami. Po první doloženém hnízdění zde z roku 2017, 
jsme tak dokázali objevit i jeho opakování v následujícím roce. 

 Poslední termín (20.-21.7.) jsme měli (já, Pája, Martin Zemánek a na chvíli i Honza 
Škaroupka s kamarádkou Katkou) konečně štěstí na ideální podmínky a okroužkovali tak 117 
ex. Dominantním druhem byl přitom rákosník obecný s celkem 68 ex. (9 ad.+59 1K ex.). 
Všechny navíc určitě potěšila cvrčilka slavíková (Locustella luscinoides), budníček lesní 
(Phyloscopus sibilatrix), ťuhýci obecní (Lanius collurio), rákosník velký (Acrocephalus 
arundinaceus) a další 2 mláďata slavíka modráčka. Skutečnou tečkou za tím naším případem 
se pak při sklízení sítí stal ještě sameček poštolky obecné (Falco tinnuncullus). 

 Celkem jsme tedy nově okroužkovali 198 opeřenců (190 ex. během pravidelných 
kontrol a 8 ex. při muzejních programech) zastupujících 21 druhů (tab. 1). Navíc se podařilo 
odchytit i 4 ptáky z roku 2017. Získané výsledky pak naznačují, že v roce 2018 na Lánském 
rybníce hnízdil minimálně 1 pár rákosníka velkého, 1 pár slavíka modráčka 
středoevropského, 2-3 páry rákosníka proužkovaného, 3-6 párů rákosníka zpěvného, 5-8 
párů strnada rákosního a hlavně 10-15 párů rákosníka obecného, což je u tohoto druhu o 
něco více než se očekávalo. Počet odchycených jedinců i množství použitých sítí přitom 
umožňují zapojení do programu CES. Je však otázkou, zda je nyní v silách jednoho 
licencovaného kroužkovatele zvládnout takto náročný projekt vyžadující 12 odchytů za 
hnízdní období. Zcela jistě budu ale tuto akci v minimálně stejném rozsahu opakovat také v 
roce 2019. Závěrem bych přitom rád poděkoval všem, kteří mi přišli pomoc a podíleli se tak 
velkou měrou na získaných výsledcích. 

 

Tab. 1: Souhrn druhů a jedinců okroužkovaní na Lánském rybníce v roce 2018.  

druh počet   druh Počet 

budníček lesní 1  rákosník proužkovaný 14 

budníček menší 7  rákosník velký 2 

cvrčilka slavíková 1  rákosník zpěvný 16 

cvrčilka zelená 2  slavík modráček 3 

kachna divoká 1  strnad obecný 8 

kos černý 2  strnad rákosní 34 

pěnice černohlavá 1  sýkora koňadra 1 

pěnice hnědokřídla 6  sýkora modřinka 1 

pěnice slavíková 1  ťuhýk obecný 3 

poštolka obecná 1  zvonek zelený 2 

rákosník obecný 91       
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Kuba Vrána při kroužkování.              Cvrčilka zelená. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slavík modráček středoevropský.                                              Rákosník velký. 
               

Jakub Vrána 
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Lanškrounské rybníky 
 
 Ze Svitav přes Opatov, Třebovské (Třebovické) sedlo a Rudoltice se dá autem přibližně 
za 20 minut dojet na severozápadní okraj města Lanškroun, ale také Podorlické pahorkatiny. 
Zde byla počátkem 15. století v nivě Ostrovského potoka založena soustava rybníků (Krátký, 
Dlouhý, Olšový, Pšeničkův, Slunečný a Plockův). Celá kaskáda v nadmořské výšce přibližně 
380 m n.m., má rozlohu 45 ha a v širším měřítku leží na severu Boskovické brázdy, která tvoří 
poměrně významný migrační koridor pro řadu organizmů, což dává geograficky místním 
organizmům značný potenciál. Co ale jako sousedi ze Svitavska vlastně víme o tomto 
prostoru? 

Rybníky byly zasazeny do zalesněné partie, a tak i proto se postupem času staly cílem 
zájmu návštěvníků, především pak obyvatel Lanškrouna. Ti prostor zachovalé části okolní 
krajiny využívají k rekreačním a sportovním účelům. Kolem rybníků vede celá řada stezek 
(naučná, turistické, cyklistické a běžecké), a je tedy třeba počítat s tím, že při pobytu se zde 
budete setkávat často s lidmi. Zejména u rybníka Krátký (sportovní rybolov), Olšový (na 
fotografii) a Dlouhý. Ten je také z rybníků největší (16,5 ha) a nejvíce rekreačně využívaný 
(kempování, přes zhoršenou kvalitu vody koupání, plavba lodí, windsurfing). I proto nebyl 
zařazen do žádné z částí územní ochrany. Výjimku tvoří jen zadní porosty pobřežní vegetace, 
která patří do přírodního parku.  

 
V této partii byla nedávno postavena i ornitologická pozorovatelna. Podle mého 

názoru to ale šťastné řešení příliš není. Pominu-li poměrně obtížný pohyb díky nedostatku 
místa při výstupu a sestupu, tím hlavním neduhem je samotné umístění. Stavba není 
v blízkosti vodní hladiny, ve výhledu brání vzrostlé stromy, a postaví-li se dospělý člověk 
s dalekohledem na horní plošině, oči má nad úrovní okraje střechy, která tak brání dobrému 
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výhledu. Jde spíš tedy o rozhlednu, protože ptáky odtud pozorovat příliš nelze, ale žádné 
výhledy do krajiny nečekejte. 
 Sice jsou popisovány (viz naučná tabule nebo materiály KrÚ Pardubického kraje) 
některé záznamy o místním výskytu druhů jako třeba orlovec říční, orel mořský, hohol 
severní, chřástal vodní, rákosník velký a další, ale ornitologové ani pozorovatelé ptáků si 
území Lanškrounských rybníků k pravidelným návštěvám v posledních desetiletích nijak 
neoblíbili. Jak je to s vodními ptáky si netroufnu hodnotit, ale až naivně může vyhlížet 
připravená hnízdní plošina pro rybáky obecné na Olšovém rybníku. To byla skutečně 
nevydařená snaha a investice, hodna spíše rybníka Hvězda u Opatova. Paradoxně pro znalce 
lokalit v našem okolí také bude působit uvedení lokality Lanškrounských rybníků v letáčku 
České společnosti ornitologické (ČSO) „Kam na ptáky v Česku“ 
(www.birdlife.cz/kamnaptaky). Stačí se podívat do ornitologických pozorování ČSO(!) na 
birds.cz/avif, kde je jedno pozorování za celkovou dobou letitého provozu databáze (skoro 9 
let), a to je ještě v komentáři zpochybňováno.  
 Zjistit objektivní realitu by bylo ale moudré až po uskutečnění solidního počtu návštěv 
na rybnících ve vhodném období (výzva i pro nás!). Vždyť o zajímavé druhy tu dříve nouze 
rozhodně nebyla, přestože doba i prostředí se samozřejmě mění. Stačí nahlédnout do práce 
pana Františka Štancla, který zde v 60. až 80. letech minulého století pozoroval např. kvakoše 
nočního, bukáčka menšího (hnízdící), turpana hnědého, morčáky, břehouše černoocasého, 
chřástala malého nebo cvrčilky a řadu dalších. Zájemce odkazujeme na:  
http://www.tkv.cz/pdf/actareginaehradecensis/1981/223_268.pdf. Jako kroužkovatel pak 
také vlastnil celou řadu zajímavých zpětných hlášení ze zahraničí. 

Přestože mi připadají rybníky dost podmínkami podobné rybníkům svitavským, 
nemají oproti nim rozsáhlejší litorální porosty, jsou protáhlého tvaru a dost uzavřené lesními 
porosty. Otázkou jsou tedy nejen hnízdní nebo migrační možnosti, ale i potravní nabídka pro 
ptáky. Připomeňme, že zde hospodaří Rybářství Litomyšl (dokonce i za využití dotačního 

titulu EU k podpoře udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury 😊). Zřejmě proto také 
zmizela na jaře v roce 2009 malá hnízdní kolonie volavek popelavých. 
 Z dalších zajímavějších druhů živočichů by se zde měli vyskytovat někteří obojživelníci 
(rosnička zelená, skokan zelený, skokan štíhlý nebo čolek horský a čolek obecný) a savci 
(bobr evropský nebo několik druhů netopýrů) . Údaje pocházejí z podrobnějšího monitoringu 
obratlovců, který zde v posledních letech (rok 2009) prováděl RNDr. Vladimír Lemberk 
(http://www.vcm.cz/data/files/prace_a_studie/lemberk_prace_a_studie_17_2010.pdf).      

Propagační materiály Krajského úřadu Pardubického kraje se také zmiňují o výskytu 
modráska bahenního na rybníkům přilehlých vlhkých loukách nebo o rakovi říčním v Zadním 
potoku, který mezi rybníky Pšeničkův a Olšový přitéká z lesa ze severu od Jakubovic. 
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 Hlavním cílem ochranářských snah 
ze strany státních orgánů ochrany přírody 
se však staly právě prvky nivy Zadního 
potoka, která je zarostlá ze severu od 
rybníků lužním jasanovo-olšovým lesem 
s typickým podrostem, a dále litorál za 
rybníky Olšový a Pšeničkův, plynule 
přecházející do mokrých bezkolencových 
luk se zajímavější druhovou skladbou 
rostlin (ostřice, kostřavy, metlice a další). 
Ty jsou botanicky nejcennější plochou na 
území Evropsky významné lokality 
v soustavě NATURA 2000 (viz např. práce 
Bárta F. a kol. /eds./, 2006: Pardubický 
kraj – Natura 2000. Krajský úřad 
Pardubického kraje, Pardubice, 56 pp), ale 
i přírodní rezervace. Roste zde např. 
prstnatec májový, vachta trojlistá nebo 
suchopýr úzkolistý, které jsou znakem 
existence slatinných rašelinišť. Celkově má 
lokalita EVL rozlohu 41,5 ha a patří do ní 
v jižní části i vrch Kypuš s nadmořskou 
výškou 450 m n.m. 
 Větší rozlohu má potom plocha 
přírodního parku Lanškrounské rybníky, který byl v 90. letech minulého století vyhlášen 
především kvůli  svým estetickým a přírodním hodnotám. Do území patří i část zadní 
pobřežní partie s ornitologickou pozorovatelnou. 
 Od ledna roku 2017 byla také vyhlášena přírodní rezervace Lanškrounské rybníky. 
Rezervace zahrnuje plochu rybníků Pšeničkův a Olšový s bezkolencovými loukami a dále nivu 
Zadního potoka se zmiňovanými jasanovo-olšovými lesními porosty (viz mapka). Kéž by 
Krajský úřad vyslyšel hlasy, které potvrzují minimálně stejně (ne-li více) hodnotné plochy u 
Nového rybníka u Opatova.  
 Návštěvu oblasti Lanškrounských rybníků doporučuji si naplánovat na období měsíců 
dubna až června. V tu dobu lze nejlépe zhodnotit přírodní kvalitu tohoto území. 
 

          Jiří Mach 
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Kde se vzal sup bělohlavý na nebi v našem regionu? 
 

Žijeme v době, ve které už není zdrojem potvrzeného výskytu ptačích druhů jen přímé 
pozorování jedince, poslech a záznam hlasového nebo jiného zvukového projevu, některý 
druh pobytové stopy (otisky stop, nález pera, vejce, hnízda, trusu, vývržku a podobně), 
případně samotný ptačí kadaver.  

Řadu informací stále sice přináší metody identifikovaných jedinců pomocí 
nejrůznějších tělesných značek a kroužků (avšak s nízkým počtem zpětných informací), ale 
v posledním desetiletí se pak zejména pro účely sledování ptačí migrace, pohybu, fitness a 
dalších údajů ze života jedince (mortalita, využití potravních zdrojů, chování v období 
rozmnožování a podobně), využívají moderní technologie v podobě telemetrických systémů 
(radiotelemetrie, GPS nebo GSM lokalizace) s využitím družic a nejrůznějších druhů vysílacího 
zařízení (geolokátory), které se neustále inovují. Proto se nejen ve vědeckých publikacích, ale 
i populárně naučných článcích, setkáváme s touto tematikou. 

Jeden takový příspěvek od Mariny Kipson, která v tomto roce pracovala v ČR pro 
Českou společnost ornitologickou, mě zaujal v Ptačím světě č. 3, který vyšel v létě tohoto 
roku (2018). Byl v něm popsán příběh mláděte supa bělohlavého, které se dostalo v roce 
2017 v hnízdní době spolu s dalšími sourozenci do záchranného centra v Beli na ostrově Cres 
v Chorvatsku. Zde byl nedospělý sup, pojmenovaný Kruna (česky Koruna), počátkem května 
roku 2018 vypuštěn do volné přírody. Mě pak zejména zaujala přiložená mapka, na které je 
vidět pohyb Kruny na území našeho státu, přičemž z ní bylo jasné, že se musel sup pohybovat 
i nad naším regionem, jak je vidět na mapce, ukazující pohyb Kruny v měsíci červnu: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

To mě přimělo k tomu, abych navázal dopisem kontakt s pisatelkou článku, která mě 
odkázala na chorvatskou organizaci BIOM (www.biom.hr), která je partnerem BirfLife 
International. Zde mi ochotně pracovník BIOMu Verdan Lucić poskytl satelitní snímky, kde je 
pohyb Kruny monitorován v jednotlivých měsících letošního roku, a to v bodech po půl 
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hodinách, které pak tvoří linie trasy pohybu. Je tak snadno rozeznatelné i to, kde sup 
přenocoval nebo jak rychle je schopen se letem přesunovat. 

A co jsem všechno z map a dalších údajů zjistil? 

Kruna byl z Cresu vypuštěn 4. května 2018. Zalétl neobvykle severním směrem až na naše 
území, kde se letem přes Slovensko objevil 28. května na jižní Moravě. Pak se rozhodl zamířit 
na Karlovarsko, kde se pár dní zdržoval. Přes Německo a Polsko podél našich hraničních hor 
doletěl k hranicím na Opavsku, které překonal ráno 6. června, kdy se v 9:30 ocitl na 
Bruntálsku (v okolí v.n. Slezská Harta). V tu chvíli si nejspíš vzpomněl, jak se mu líbilo 
v západních Čechách a nabral západní kurz. Z bodů na mapě je jasně vidět jak celou dobu 
udržoval konstantní rychlost svého letu, a nejspíš se ani nikde nezdržoval posedem. Přes 
Uničov a Mohelnici se tak dostal do našeho regionu. Nejprve přelétl Třebařov a Rychnov na 
Moravě, aby byl registrován satelitem v 11:30 v bodě č. 238 u Mladějova u svahů 
Hřebečovského hřbetu. Pak se jeho trasa musela linout pře katastrální území obcí Opatov, 
Opatovec, Mikuleč a Trstěnice, aby byl jako další bod (239) satelitem zaznamenán ve 12:00 
nad obcí Poříčí u Litomyšle (viz mapky s údaji níže). Já jsem v tu dobu nejspíš seděl v jídelně 
tábora TOSu Vesmír, kde jsem pojídal oběd v rámci školního sportovně biologického kurzu. 
S velkou pravděpodobností mě tedy sup prolétnul i přímo nad hlavou nad Budislaví, protože 
další trasa Kruny mířila na Proseč, odkud pak přes Chrudimsko, Čáslavsko a Berounsko 
doletěl v pozdním odpoledni na Rakovnicko, kde nocoval.  
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 Pro nás toto zjištění znamená, že můžeme supa bělohlavého počítat mezi druhy, 
které se vyskytly v našem regionu. V novodobé historii ornitologie a pozorování ptactva na 
Svitavsku jde bezesporu o první doložený údaj. Existují také písemné záznamy z druhé 
poloviny 19. století, kdy mělo dojít k zástřelu supa na severu Poličska (Šír V., Ptactvo české, 
Praha 1886), přesněji u Pusté Kamenice, kde měl dokonce sup i hnízdit, ale moderní 
ornitologická odborná literatura tyto prameny dále necituje a nepoužívá je tak k hodnocení 
české avifauny. 

O den později (7.6.) se sup vydal přes Plzeň na Tachovsko, kde se zdržoval několik dní. 
První přímé sledování Kruny, které bylo publikováno na databázi AVIF České společnosti 
ornitologické (www.birds.cz) bylo zaznamenáno 15. června u obce Prostiboř mezi Stříbrem a 
Horšovským Týnem, což pochopitelně vyvolalo velké pozdvižení. Kruna se na Tachovsku a 
později i na Toužimsku  potuloval až do 31. července, kdy se v 9 hodin rozhodl vracet na 
Balkánský poloostrov. Dlouhým celodenním přeletem přes Plzeň, Strakonice, Prachatice, 
Český Krumlov a Dolní Dvořiště, dolétl v Rakousku v 18:30 k městu Gloggnitz, kde nocoval. 
Ráno 1. srpna pokračoval přes západní Maďarsko, sever Chorvatska do Bosny a Hercegoviny, 
krátce se objevil na chorvatským Dubrovníkem, aby další dny počátku srpna trávil v srbských 
Dinárských horách. V odkazu záchranného centra v Beli se můžete dovědět více o práci 
https://www.facebook.com/BeliVisitorCentre/, ale také zde najdete i aktuality, týkající se 
Kruny. Ten se z oblasti Srbska (přírodní rezervace u kaňonu řeky Uvac) vydal na začátku října 
přes Kosovo a Makedonii do Řecka, odkud přes Bosporský průsmyk a severní hranici Turecka 
doletěl ve společnosti tří supů hnědých (jeden označen vysílačkou v Bulharsku!) v druhé 
polovině měsíce listopadu do hor v oblasti hranic Turecka, Sýrie a Iráku. 

http://www.birds.cz/
https://www.facebook.com/BeliVisitorCentre/
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Kdo ví, jaký bude její osud v okamžicích, kdy čtete tyto řádky. Díky zkušenostem, 

které máme z oblasti Balkánského poloostrova nebo Blízkého východu a Středomoří, se 
musíme vážně obávat o život tohoto majestátného dravce, který je (jako mnoho dalších 
druhů) člověkem s puškou v ruce stále pronásledován, případně na něj číhá řada nebezpečí v 
podobě lidských staveb (větrné elektrárny, vedení elektrického proudu a podobně). 
Dokládají to m.j. i zprávy o dalších supech, pocházejících právě z chorvatské Beli.  

 
Máte-li zájem sledovat migrační pohyby některých dalších druhů ptáků, pak například 

doporučuji http://www.birdtelemetry.cz (telemetrické sledování vybraných druhů dravců 
nejen u nás) nebo http://www.ptaki-silesiana.pl (polští čápi, ale častokrát i na našem území). 

 

          Jiří Mach 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.birdtelemetry.cz/
http://www.ptaki-silesiana.pl/
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Floristický kurz 2018 v našem regionu 
 

Ve dnech 8.–13. července 2018 proběhl v Poličce celostátní floristický kurz České 
botanické společnosti, kterého se zúčastnilo zhruba 80 botaniků z celé republiky. Trasy 
terénních exkurzí směřovaly do širšího okolí Poličky a Svitav, směrem západním zasahovaly 
k Hlinsku, na sever k Proseči a na jihovýchod k Letovicím. Navštívili jsme také severní část 
CHKO Žďárské vrchy. Celkem bylo realizováno 45 exkurzních tras, jejichž vedení se ujalo 
celkem 15 vedoucích. Speciální bryologická exkurze vedla do PP Kaviny a nechyběly ani již 
tradičně oblíbené dendrologické exkurze do městských parků a zámeckých zahrad v Chrasti, 
Letovicích, Litomyšli, Luži i Poličce.  

Účastníci kurzu měli možnost navštívit některá zvláště chráněná území, jako např. 
NPR Dářko, NPR Radostínské rašeliniště, PP Louky v Jeníkově, PP V Jezdinách, PR Maštale a 
PR Meandry Svratky, ale také řadu dalších zajímavých lokalit. Na exkurzních jsme se setkávali 
především s různými typy mokřadů (rašelinné a vlhké louky, přechodová rašeliniště, pobřeží 
vod), mezofilními loukami i suchými teplomilnými trávníky, potočními luhy, mezofilními lesy i 
se skalními biotopy. Potvrzeny byly výskyty vzácnějších druhů – např. hladýše andělikového 
(Laserpitium archangelica), kapradě hřebenité (Dryopteris cristata), mokrýše vstřícnolistého 
(Chrysosplenium oppositifolium), ostřice blešní (Carex pulicaris), o. dvoudomé (C. dioica), o. 
šlahounovité (C. chordorrhiza), o. tlapkaté (C. pediformis), sasanky lesní (Anemone sylvestris),  

                             Hladýš andělikový (Laserpitium archangelica) v údolí k Ostrému Kameni. 
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sleziníku hadcového (Asplenium cuneifolium), střevíčníku pantoflíčku (Cypripedium 
calceolus), suchopýrku alpského (Trichophorum alpinum) či zvonečníku hlavatého (Phyteuma 
orbiculare).  
 

Během kurzu byly učiněny také některé velmi významné nové nálezy. 
Z nejzajímavějších lze jmenovat např. dejvorec velkoplodý (Caucalis platycarpos) a prorostlík 

okrouhlolistý (Bupleurum rotundifolium) u 
Horního Poříčí, zcela nová lokalita střevíčníku 
(Cypripedium calceolus) u Jobovy Lhoty, 
vzácné archeofyty rozrazil polní a r. matný 
(Veronica agrestis a V. opaca) u Trpína či v ČR 
první zplanělý výskyt rodgersie noholisté 
(Rodgersia podophylla) u Lubenské hájenky. Za 
zmínku stojí také nálezy druhů, které se 
v poslední době šíří a z našeho regionu dosud 
známé nebyly – nenápadná tráva milička 
polabská (Eragrotis albensis) v Poličce a 
kuřinka solná (Spergularia marina), která se 
přirozeně vyskytuje vzácně na slaniscích, ale 
v poslední době se šíří po zasolených okrajích 
silnic (nyní i mezi Poličkou a Svitavami). 

Ubytování i stravování v internátě 
Středního odborného učiliště v Poličce 
uspokojilo snad všechny účastníky, stejně jako 
večerní botanicko-ochranářské rozpravy 
tamtéž, které následně pokračovaly 
v poličských restauracích, zejména pak v  
Klubu Polička v Tylově domě. 

 
Suchopýrek alpský (Trichophorum alpinum)                                                                                                        
 na rašelinné louce u Herálce.        Pavel Lustyk 
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Kritický stav na rybníku Rosnička  
 

O tom, že ekologická situace na rybníku Rosnička (Horní) ve Svitavách není 
dlouhodobě v pořádku, pokud se poměrů v oblasti množství živin a výskytu sinic týká, ví 
v naší oblasti „kde kdo“. Známá je nelichotivá každoroční situace s „vodním květem“ na 
začátku letního období, kdy se úředně nedoporučuje koupat ve vodě rybníka, který je ve 
vlastnictví města Svitavy a hospodařícím subjektem je místní organizace Českého rybářského 
svazu. 
 V letošním roce však došlo k prohloubení důsledků zvýšeného výskytu organické 
hmoty díky zimnímu a jarnímu nedostatku vody. Projevilo se i to, že rybník je poměrně 
mělký, a tak už v dubnu (díky teplému  a suchému počasí) došlo k nebývalému namnožení 
sinic a řas. Jejich masový výskyt nebyl nijak řešen, a tak došlo v teplém letním období na 
konce července a začátkem srpna k vygradování tohoto stavu, který způsobil po uhynutí 
většiny mikroskopického „fytoplanktonu“ prudký úbytek množství kyslíku ve vodě. To 
nepřižila prakticky celá rybí obsádka a situace byla hodnocena jako ekologická katastrofa. 
Nepomohlo ani naprosto nedostatečné prokysličování vody jedním čeřidlem. Nezbývalo, než 
posbírat uhynulá těla ryb a povápnit břehy rybníka. 
 Možná ke „katastrofě“ nemuselo dojít, kdyby se podařilo finančně zajistit kroky, které 
by pomohly situaci alespoň zmírnit. Sice podobná situace nastala v létě i na několika dalších 
rybnících v Čechách i na Moravě (např. na největším moravském rybníku Nesyt), ale podle 
názorů mnoha odborníků byla situace ve Svitavách důsledkem dlouhodobého 
nedostatečného způsobu péče o rybník a jeho okolí. Alarmující bylo už například to, že na 
rybníku nehnízdí několik let prakticky žádné vodní ptactvo nebo se zde nevyskytují téměř 
žádné druhy obojživelníků. Nelichotivý byl také stav s místním zooplanktonem nebo pobřežní 
makroskopickou vegetací. Kam to ukazuje? Na nevhodnou rybí obsádku. Ta se například 
dlouhodobě neslovuje a zjevně má nevhodné druhové složení a počty jedinců. Přemíru 
organických látek lze jistě přičíst nejen špatné kontrole města a úřadů toho, jak okolní 
zahrádkáři zacházejí se svými odpady (není zde kanalizace), zejména pak, když jim bylo 
umožněno zde trvale bydlet, ale velký podíl organické hmoty se musel do rybníka roky 
dostávat přikrmováním ryb návnadou, kterou rybáři (byť sportovní) do rybníka „nasázejí“ při 
chytání ryb. 
 Věřme, že poučení musí nastat právě u majitelů a hospodářů Rosničky, ale také u 
dalších uživatelů rybníka. Zájem i plány, jak situaci řešit, město má. Začíná je pomalu 
prosazovat. Jejich realizaci poznáme zejména během příštího roku, kdy se m.j. má změnit 
nejen rybí obsádka, ale také kontrola okolních ploch, kde lidé hospodaří nebo bydlí, stejně 
tak jako jsou připraveny „biologické“ kroky v podobě změny podmínek pro druhy rostlin a 
živočichů, které mají rybník oživit. Rybník má být rozdělen na tři zóny (rybářská, rekreační a 
biologická) a změnit se má také charakter litorálního pobřežního pásma. Přibydou ostrůvky a 
čekají nás, doufejme, změny, které budou prospěšné všem, který rybník z různých důvodů 
užívají. Situaci i budeme pečlivě sledovat.  

        Jiří Mach 
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VŠIMLI JSME SI   
 

Marián Polák přichází s celovečerním filmem „Planeta Česko“ 

V pátek 23. února se ve svitavském kině Vesmír konala slavnostní premiéra filmu 
Planeta Česko, který za měsíc jde do distribuce kin v republice. Je to o první celovečerní film 
Mariána Poláka, který tvořil jako scénárista, kameraman a režisér i na základě svých 
dokumentačních snímků přírody v oblasti rodného Opatova. Našeho člena organizace jsme 
přišli v hojném počtu podpořit a vyjádřit potěšení i uznání z díla, ke kterému Mariánovi 
znovu blahopřejeme. Součástí programu byla nejen afterparty, ale i vernisáž fotografií 
Mariána a kreseb Jana Hoška, který s ním řadu let spolupracuje. 

Film vyvolal velký ohlas mezi veřejností a vyšla i celá řada recenzí na toto dílo, které 
na čtyřiceti živočiších ukazuje, že nevšední zážitky s nimi nemusíme nutně hledat jen za 
našimi hranicemi státu. Marián zažil v rámci uvádění filmu do kin po celé republice velmi 
hektické období. Vyšlo také hned několik rozhovorů s ním v nejrůznějších časopisech a 
dalších médiích. Premiéru v České televizi měl film hned 1. ledna roku 2019 v hlavním 
vysílacím čase (na ČT2). 

Přírodní rezervace Psí kuchyně byla rozšířena 
 

Celková výměra PR Psí kuchyně dnes činí 274 ha, kromě převažujících lesních porostů 
zahrnuje i nelesní biotopy na bývalé vojenské střelnici u Semanína. Vstup do porostů je 
omezen. 
 
První návrhy na 
územní ochranu Psí 
kuchyně vznikly v 60. 
letech 20. století, 
avšak teprve v roce 
1994 zde byla na 
ploše necelých 36 ha 
vyhlášena přírodní 
památka. Úspěch 
ochrany přírody to 
byl jen částečný, 
například značná část 
zachovalých bučin a 
mnohé cenné lokality 
zůstaly mimo 
chráněné území.  

Prvního rozšíření se Psí kuchyně dočkala v roce 1999, kdy bylo zřízeno stejnojmenné 
zvláště chráněné území o rozloze necelých 117 ha, a to v přísnější kategorii přírodní 
rezervace. Jenomže to samo o sobě k účinné ochraně biotopů nemusí stačit. Naštěstí se v 
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následujících letech podařilo zabránit opakovaným snahám lesníků uplatnit v rezervaci 
„běžné hospodaření“ (tedy vytěžit staré bučiny). Zásluhu na tom má i aktivní činnost našeho 
spolku (mapováním zvláště chráněných druhů v území, účast ve správních řízeních).  

K poslednímu rozšíření chráněného území na současných 274 ha došlo díky 
podrobnému mapování biotopů, které slouží jako odborný podklad při vytvářením evropské 
sítě chráněných území Natura 2000. Evropsky významná lokalita Psí kuchyně byla zařazena 
na evropský seznam na přelomu let 2011/2012 a 1. dubna 2017 vešlo v platnost Nařízení 
Pardubického kraje č. 1/2017 o zřízení přírodní rezervace Psí kuchyně a stanovení jejích 
bližších ochranným podmínek. 

Cílem ochrany lesních porostů v rezervaci jsou také samovolné vývojové procesy a 
lesy jsou zde postupně ponechávány bez zásahu, což s sebou přináší zvýšené riziko pádu 
stromů. Proto byl v bližších ochranných podmínkách omezen vstup veřejnosti do přírodní 
rezervace a návštěvníkům je povolen pohyb pouze po značených turistických stezkách a 
cyklotrasách. Doporučujeme toto omezení respektovat a zejména při větrném počasí do lesa 
nevstupovat. K pádům silných větví nebo i celých kmenů však dochází i za bezvětrného 
počasí (například při mlze vlivem srážení vlhkosti v korunách stromů). Rizikové stromy podél 
značených cest jsou ve spolupráci s lesní správou káceny. 

Začátkem listopadu 2018 bylo dokončeno pruhové značení hranic přírodní rezervace 
(vždy dva červené pruhy) a instalace cedulí se státním znakem na přístupové cesty. Podél 
cest byly také rozmístěny malé tabulky upozorňující na omezení vstupu do porostů. 

 
          Filip Jetmar 

 

Rohová se dočkala nejpřísnější ochrany v kategorii národní přírodní 
rezervace 
 

Národní přírodní rezervace Rohová vznikla de jure 1. 1. 2019, kdy vyšla v platnost  
Vyhláška MŽP č. 271/2018 Sb. Přírodní rezervace Rohová se tak po 20 letech existence 
rozdělila na dvě chráněná území - větší část (jižně od Hřebečského tunelu) bude nově 
chráněna nejpřísnějším stupněm ochrany jako NPR Rohová, menší část (severně od tunelu) 
již byla vyhlášena jako přírodní rezervace Hřebečovský les. 

Ve vyhlášce jsou orientační mapy s vyznačením vedení hranice NPR a jejího 
ochranného pásma, hlavní 
předměty ochrany a bližší 
ochranné podmínky. Orgánem 
ochrany přírody, který zajišťuje 
péči o NPR, je Agentura ochrany 
přírody a krajiny ČR. Věříme, že 
nyní zde už budou skutečně 
preferovány přírodní procesy a že 
postupně bude možné hodnotit 
celé chráněné území jako přírodní 
les (prales). 
Musíme ale také zmínit dva 
poměrně vážné nedostatky, které 
nás mrzí: 
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1) Neprošel původní návrh, aby NPR zahrnovala i střední segment Evropsky významné 
lokality Hřebečovský hřbet (severně od Hřebečského tunelu), kde se vyskytuje nejbohatší 
populace kriticky ohroženého ploštičníku evropského v ČR, kde byl zjištěn poslední doložený 
exemplář kriticky ohroženého tesaříka alpského z území Hřebečovského hřbetu a které je 
velmi významné i po stránce geomorfologické. 
2) Vyhlášeno bylo rovněž ochranné pásmo s bližšími ochrannými podmínkami, což se obecně 
jeví jako posun k lepšímu. Ale zatímco původní PR Rohová měla ze zákona ochranné pásmo o 
šířce 50 m podél celé hranice PR, velká část NPR nebude mít nyní ochranné pásmo žádné (!). 
Přitom hrozí holosečná těžba porostů až k hranici chráněného území (stejně jako se to dělo 
dodnes při nerespektování ochranného pásma PR) a následné poškození lesa v rezervaci, 
který roste na nestabilním podloží kuesty, přepadavými větry od západu. Bližší ochranné 
podmínky navíc nejsou dostatečně přísné, neboť nadále umožňují pasečný způsob 
hospodaření v ochranném pásmu. Zda budou v ochranném pásmu NPR Rohová skutečně 
vznikat nové paseky, nebo bude uplatňován šetrnější způsob hospodaření (výběrný nebo 
podrostní), záleží na státním podniku Lesy ČR a také na orgánu ochrany přírody...  

           Filip Jetmar 
  
Doplňující informace (Jiří Mach): 
 
Akt vyhlášení části území Rohové za NPR je velkým zadostiučiněním a vítězstvím sil ochrany 
přírody, které již roky vyvíjejí místní ochranáři jak ze strany naší ZO (Filip Jetmar), tak za 
přispění dalších důležitých osob jako jsou Pavel Lustyk, Kamil Sopoušek, Leoš Štefka a 
zejména Ondřej Hrubý. NPR by také nevznikla bez úsilí pracovníků Agentury ochrany přírody 
a krajiny ČR - jmenovitě Aleše Kopeckého, Vlastimila Peřiny, Jana Jetenského, Evy Jetenské a 
Jana Horníka. Nerad bych na někoho důležitého zapomněl, protože osob zainteresovaných 
bylo v celém procesu víc. 
Připomeňme, že zrodem myšlenky vyhlášení NPR byla velká kauza, která byla zahájena 
zájmem Lesů ČR, s.p. (zejména tehdejšího vedení Lesní správy Svitavy prostřednictvím M. 
Bačovského, který neváhal proti nám využít za peníze daňových poplatníků štvavého článku v 
místním tisku s "očerňováním"  předsedy ZO Rybák) o těžbu dřeva v přírodní rezervaci, která 
měla být posvěcena pracovnicí Krajského úřadu Pardubického kraje Janou Svobodovou (od 
té doby jsme se začali vymezovat proti této osobě, která jednoznačně "kopala" za Lesy ČR a 
ne za ochranu cenného území ve správě státní ochrany přírody). Vše začalo v dubnu roku 
2010 a celý spor vygradoval nechutnými odvetnými opatřeními proti naší ZO, které se řešily 
až do jara roku 2012 přes "nejvyšší místa" Lesů ČR, vedení ČSOP, Pardubického kraje a státní 
orgány ochrany přírody. 
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Z konference Biodiverzita zemědělské krajiny  
 

Ve středu 28. listopadu 2018 se již počtvrté v konferenčním sále hotelu Clarion 
Congress v Olomouci sešli účastníci konference, kterou pořádá časopis Naše příroda. 
Tématem byly příspěvky k aktuálnímu tématu, týkající se stavu bioty ve stále intenzivněji 
obhospodařované krajině naší republiky. 

Z referátů a mých poznámek se daly jasně formulovat hlavní problémy, se kterými se 
nejen ochrana přírody v zemědělské krajině potýká. Přestože již dávno umíme řadu těchto 
problémů prostudovat a pojmenovat, nenachází se dostatek vůle, prosazovat inovativní a 
vhodnější přístupy v hledání jejich řešení a nápravě, která je pro udržitelný život tak 
nezbytná: 
•   pokračující homogenizace prostředí (velké půdní bloky, velká mechanizace, malá pestrost  

     pěstovaných plodin, erozně nebezpečné plodiny,….), 

•   vysoké dávky dusíkatých hnojiv (znečištění vod, zhoršená kvalita vody,…..), 

•   vyčerpanost půdy (změny její struktury a dalších vlastností,…..), 

•   vysoké dávky pesticidů (+ vyšší účinnost látek,…..), 

•   absence krajinotvorných, ekologizačních a klimatologických prvků, 

•   nízká biodiverzita druhů, ale i množství biomasy v podobě různých organizmů (sterilizace  

     prostředí,…..), 

•   dotačním politika EU (obecně chemizace, intenzifikace,…….), 

•   nevůle politická a ekonomická ke pozitivním změnám (obecně chybný a nedostatečný  

     přístup k přírodním hodnotám), 

•   chybí finanční motivace (často nerozhodují vlastníci, ale hospodáři), 

•   chybí alternativní subjekty (partneři) v hospodaření v krajině, které zajímá osud krajiny,  

     oproti „velkohospodářům“, 

•   pokračující industrializace zemědělské krajiny (fotovoltaika, větrné elektrárny, průmyslové  

     zóny, doprava,….) 

 
Zájemcům o bližší informace doporučuji navštívit http://www.konference-priroda.cz, 

kde si můžete přečíst i abstrakta jednotlivých konferenčních příspěvků. 
Jiří Mach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.konference-priroda.cz/
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Z CEST A PUTOVÁNÍ                                                                
 

Po sedmi letech znovu v předjaří u polského Baltu. 
 

 Uplynuly dva roky od naší poslední ornitologické zahraniční výpravy a začali jsme 
s Milanem Janouškem přemýšlet nad možným cílem skoro už tradičních „zimních“ výprav. 
Tedy podle toho, zda-li jarní prázdniny vycházejí na únor nebo březen. Už minulý rok jsme 
zvažovali cestu k polskému Baltu, ale nakonec z toho sešlo. Vcelku snadno jsme vytvořili 
čtveřici, doplněnou znovu Davidem Lučanem a našim stabilním řidičem Jardou Richtrem, a 
mohli jsme po všech hlavních organizačních záležitostech v pátek 9. března večer vyrazit.   
 Milan ani David v Gdaňské zátoce, na poloostrově Hel nebo na pobřeží v oblasti 
Slowiňského národního parku nebyli, a tak přišly vhod mé zkušenosti, které jsem zde 
načerpal při pobytu s jinými ornitology počátkem března roku 2011. Podařilo se zajistit 
ubytování na stejném místě – v Mořské stanici Ústavu oceánografie Univerzity v Gdaňsku, 
která se nachází na samotném konci poloostrova Hel ve stejnojmenném městě. Díky našemu 
členství v České společnosti ornitologické jsme měli levnou příležitost využít ideálních 
podmínek pro vytvoření naší „základny“. Navštívili jsme nejen zdejší fokárium (záchranná 
stanice pro tuleně), ale i různé obchůdky, pub Capitan Morgan (s jedinečným interiérem 
v námořním stylu a výbornými rybami), ale především přístav, kde se koncentrují v místních 
úživných vodách řady vodních ptáků. Jde o kormorány velké, nejrůznější druhy racků, poláky, 
morčáky velké nebo turpany hnědé. Mezi nimi občas i kajka mořská.  

 
Stejně jako při mé poslední návštěvě Helu se tady ale dají nejlépe pozorovat stovky až tisíce 
hoholek ledních. Nezapomenutelné jsou jejich typické hlasové projevy. Prostor pláží i 
samotného města osídlovali havrani polní, kavky obecné nebo vrány šedé a zaznamenali 
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jsme zde i první drozdy zpěvné a především pak intenzivní průtah skřivanů polních. Kromě 
Helu se vodní ptáci dali na poloostrově dobře pozorovat u Kužnice. Pucká zátoka tu byla ještě 
dost zamrzlá, a tak i zde se při břehu ptáci soustředili. Také tady počty labutí velkých, hoholů 
severních, poláků chocholaček nebo morčáků dosahovaly tisíců jedinců. K tomu rackové, 
labutě zpěvné, volavky popelavé, hoholky, kachny, lysky, orli mořští a překvapivě i luňák 
červený. Nad ledem znovu v menších skupinách přeletovali skřivani polní a hejna čejek 
chocholatých.      

První den našeho pobytu v Polsku jsme však mířili do delty řeky Wisly při pobřeží, 
východně od města Gdaňsk. Cestu sem jsme sice měli naplánovanou až na neděli, ale 
protože jsme měli zprávy o výskytu dvou raritních druhů vodních ptáků, zaparkovali jsme u 
pobřeží už brzy v sobotu ráno po tranzitu polským územím. Přivítala nás zatažená obloha, 
která nás prakticky po celou dobu pobytu doprovázela (k tomu po další dny i občasný déšť, 
naštěstí ne intenzivní). Už v tuto dobu zde nepátráme sami po samci turpana bělokřídlého. 

Dost se podobá turpanovi hnědému, a tak spoléháme na to, že ho uvidíme při břehu. Dlouho 
se nám to nedaří. Přejíždíme blíž ke Gdaňsku (areál Stogi), kde už vidíme skupinu polských 
ornitologů. Ti nám ukazují, kde se turpan pohybuje. Bohužel to nebylo u pobřeží, ale znaky, 
podle kterých se tento druh pozná, jsme ve stativovém dalekohledu viděli. V Polsku jde o 
teprve druhý výskyt tohoto sibiřského vodního ptáka. Jinak jsou zde početná hejna turpanů 
hnědých, racků, kormoránů velkých, labutí, potápek roháčů, morčáků velkých i hoholek 
ledních. David zpozoroval i jednu potáplici a já pak při odjezdu v rákosině bukače velkého. 
Zamířili jsme přes Gdaňsk do sousedních Sopot. Druhým druhem, se kterým bychom se na 
pobřeží Baltu zde měli setkat, je samice kajky královské. Máme od Poláků docela přesný 
popis jejího tradičního místa výskytu, a tak po příjezdu na místo nám netrvá dlouho její 
objevení. Ani kajka není nijak blízko, ale je to lepší pozorování, než v případě turpana. Škoda 
jen, že nejde o krásně vybarveného samce. Pobavení vyvolávají zdejší otužilci, kteří se do 
moře chodí zchladit z místní sauny.  
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Naprosto spokojeni míříme do místa našeho ubytování Helu. Přitom se ještě 
stihneme zastavit v přístavu, který nám rovněž umožní hned několikrát za náš pobyt 
vychutnávat pozorování ptáků. Jde o město Wladyslawowo. Tady se rádi zdržují hejna racků, 
kteří nacházejí dostatek potravy od místních rybářů.  Jsou tu rackové bělohlaví, stříbřití, 
chechtaví, bouřní, řidčeji potom mořští, žlutonozí a k našemu překvapení i jeden černohlavý. 
Poprvé se setkáváme s morčáky malými (jsou zde ale i velcí a prostřední). Mezi loděmi se 
pohybují kormoráni, lysky nebo poláci (poprvé i kaholky). Na volném moři je znovu spousta 
hoholek, morčáků velkých, turpanů hnědých, ale k radosti hlavně Milana i turpani černí (foto 
na předchozí stránce). Jeden samec se přibližuje k nám tak, že si jeho lov mlžů skutečně 
vychutnáváme. Můžeme i porovnávat způsob potápění, který je u obou běžných druhů 
turpanů rozdílný. Asi o půl šesté přijíždíme do Helu, kde po proceduře ubytování v kuchyni 
vaříme a debatujeme. Konstatujeme, že zřejmě dnešní ornitologicky velmi povedený den už 
asi těžko v Polsku překonáme. 
 Přesto s nadějí hned druhý den ráno prohlížíme ptáky v helském přístavu. Drobně 
prší, ale množství vody, kterou během jedné hodiny naše oblečení nasaje, je nakonec docela 
dost. Žádné překvapení u ptáků se nekoná. A tak se zaměřujeme na racky (chechtavé, 
bouřní, stříbřité a bělohlavé), kteří odpočívají na písčitém břehu. Řada z nich má plastový 
odečítací kroužek, a proto se snažíme čísla a písmena rozluštit (a také se nám ve všech 
případech daří). Pro dnešní den jsme se rozhodli vyrazit k Žarnowieckému jezeru, které se 
nachází asi 50 kilometrů severozápadně od Helu. Cestou se zastavujeme ve městečku 
Jastrzebia Góra. Jde o typické letovisko, kde i v tuto dobu je docela dost návštěvníků na 
pobřeží Baltu. Ptáků je tu však málo. Nakonec hlavně prolétající rackové, hejna čejek, 
skřivanů nebo i hus a kormoránů. Největší „pozdvižení“ vyvolává další luňák červený, kterého 
spatříme náhodou z okna restaurace, kde si Jarda dává porci masa a my ostatní jedno pivo.  

Už ale při další cestě k jezeru registrujeme v místní krajině zpěv strnadů lučních, 
pohyb čejek chocholatých a první jeřáby popelavé. Zastavujeme nedaleko jezera, kde u obce 
Žarnowiec na polích spatřujeme z auta hejna ptáků. Nejdříve asi dvě stě labutí zpěvných, 
které se typicky ozývají. Některé z nich mají plastové krční límce. Jsou tu jak dospělci, tak 
mladší věkové kategorie. Na druhé straně silnice se mezi čejkami daří rozpoznat asi deset 
kulíků zlatých. Opodál je menší hejnko jeřábů a objevujeme i šest bernešek velkých. Velmi 
podařená zastávka! Samotné jezero je téměř celé zamrzlé. Na nezamrznutých „okách“ jsou 
kachny, labutě zpěvné, hoholi, poláci chocholačky, morčáci malí a velcí, první lžičáci pestří, 
poláci velcí i čírky obecné. Opodál pak i tři mořští orli. Už se stmívá, ale my ještě na cestě 
zpět kontrolujeme stav ptáků v přístavu Wladislawowa. Novinkou oproti včerejšku je čtveřice 
sněhulí severních, které se drží na betonovém výběžku v prostoru travin a ruderálních 
rostlin, kde sněhule hledají semena rostlin. Nepřibližují se k nám příliš, ale pozorování je to 
docela pěkné.  
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Je pondělí 12. března, a pro nás poslední celý den, který můžeme trávit v terénu. Počasí nám 
sice moc nepřeje, ale cíl je jasný – písečné duny Slowiňského národního parku. Cestou 
zastavujeme znovu u polí při Žarnowieckém jezeře, kde je podobná skladba ptáků jako včera. 
Lépe si prohlížíme bernešky velké. Podaří se nám zastavit u pole, kde se pohybuje čtveřice 
jeřábů popelavých. Z auta si je pak díky blízkosti pěkně prohlížíme a fotografujeme. Asi o půl 
jedenácté dojíždíme do vesničky Rabka, která je vstupním místem do národního parku. 
Nejprve zjišťujeme, že i Lebské jezero je ještě zamrzlé, ale přesto se tu vodní ptáci na 

nerozsáhlých hladinách objevují. Ozývají se první konipasové bílí a radost nám dělá přelet 
skřivanů lesních a cvrčal. Za 15 zlotých si kupujeme vstupenku do parku a necháváme se 
přiblížit k dunám po pětikilometrové trase elektromobilem. Pak už nás čekají asi dvě hodiny 
nejen v dunách, ale i u pobřeží. Návštěvníci tu nyní prakticky žádní nejsou, a tak si můžeme 
do jisté míry vychutnávat klid. U moře podél pobřeží sledujeme docela silný tah některých 
druhů. Opět jde hlavně o čejky, skřivany, ale také husy nebo větší hejno ostralek štíhlých. 
Nejvíc nás ale upoutává tah kosů černých (doprovázejí je i drozdi) na okraji písečných dun. 
Ptáci se zde zastavují v porostu nízkých borovic, které jim patrně poskytují možnost 
odpočinku nebo snad i doplnění potravy. Z borovic potom vylétávají postupně za sebou a 
pokračují v cestě na východ. Tolik kosů během chvíle jsme určitě nikdy takto neviděli. 
Zpáteční cestu vlhkým lesem už absolvujeme pešky, ale nečeká nás v něm žádné 
ornitologické překvapení. Na helské kose se ještě krátce zastavujeme u Kužnice, ale i tady 
žádná změna oproti naší včerejší zastávce. Díky slabému dešti už nic neplánujeme a po večeři 
uleháme docela brzy k poslednímu spánku v Polsku.  

Ráno po snídani se naposledy pokoušíme v helském přístavu objevit něco z ptačí říše, 
co jsme zde dosud neviděli. Protože ale znovu poprchává, nejsme v přístavu dlouho. Navíc se 
musíme sbalit a přesouvat se na zpáteční cestu. V obchůdku fokária utrácíme za propagační 
předměty a poslední zloté pak vydáváme v místním obchodním domě hlavně za nejrůznější 
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rybí produkty, které chceme dovést domů rodinám. Následuje závěrečná ornitologická 
zastávka ve Wladislawowě, kde nás v přístavu potěší tři sněhule severní, které si prohlížíme 
velmi dobře nebo znovu pěkné pozorování potápějícího se samce turpana černého. Loučíme 
se s homolkami, turpany, kormorány, racky nebo morčáky a vzdalujeme se Baltskému moři. 
Úplně poslední zastávkou je pak křižácký hrad Malbork. Leží jižně nedaleko od města 
Gdaňsk. Přestože ho z nás zná vlastně jenom Milan, je to zřejmě v místní zemi nejznámější 
hrad. Určitě díky tomu, že není ve světě stavba, postavená z tak velkého počtu cihel a 
zároveň v gotickém slohu. Navíc je to památka UNESCA. Oceňujeme Milanův nápad se 
k Malborku vydat. Obcházíme areál hradu a rozhlížíme se po hladině řeky Nogat. Je půl třetí 
a my se ale musíme vracet zpět tak, abychom stihli být do půlnoci doma. Davida dovážíme až 
před jeho dům nedaleko Přerova a do Svitav nakonec šťastní a plní zážitků dorážíme 
skutečně kolem 23 hodiny. Mezitím kvitujeme, že se nám podařilo v Polsku během čtyř dní 
vidět 82 druhů ptáků, což je prakticky stejný počet, který se nám třikrát podařilo vysledovat 
v Holandsku. Tak kam vyrazíme příště? 
 
Více fotografií z akce si můžete prohlédnout zde:  

https://www.zonerama.com/fotoJM/Album/4184219?secret=OM0T9Kvd45711UO3KqAHMw1TU 

 

         Jiří Mach 

 

Letní výprava do delty Dunaje 
 

Snem snad každého ornitologa, ale i dalších přírodovědců, je poznat jeden z 
přírodních fenoménů Evropy - dunajskou deltu. Devět dní jsem cestoval po Rumunsku a 
poznával rozmanitost této země, odlišnosti v prostředí, živočišných i rostlinných druzích 
nejen v samotné deltě Dunaje od naší přírody.... a bohužel také negativní vlivy člověka na 
zdejší oblast v podobě přítomnosti lidí i v odlehlých částech říční delty, odpadů v řece i na 
souši nebo v podobě silného narušení krajinného rázu díky stovkám větrných elektráren, a to 
i v rezervacích a národních parcích. Přesto se mi touto výpravou splnilo jedno z mých 
dávných přání. 
              Do delty této řeky jsem se chtěl podívat už jako kluk. Naprostá většina 
přírodovědných zájezdů (např. dříve CK Carabus) se ale organizuje a uskutečňuje v měsících 
květen nebo červen, a to v době, kdy jsem nastoupil profesi kantora, nebylo vůbec 
myslitelné. Vše se ale obrátilo v lepší vyhlídky, když se do oblasti delty vydali v roce 2017 mí 
známí – Petr Suvorov a Petr Zobač (v doprovodu Vladana Fajkuse). Jejich cestování „na 
vlastní pěst“ mi dodalo odvahy se „rozhýbat“ a uspořádat hned další rok letní vlastní malou 
výpravu. Sehnat zájemce do takové známé destinace nebyl žádný problém, a tak už brzy po 
prvních plánech byla jasná čtveřice, kterou doplnili Milan Janoušek, Kamil Sopoušek a řidič 
Filip Vorba. Všichni jsme se chystali do této části Rumunska poprvé.  

Po načerpání zkušeností, zajištění ubytování a dalších nezbytných přípravách, jsme 
mohli v sobotu ráno 30. června s nadšením a plni očekávání ze Svitav konečně vyrazit. Kamila 
nabíráme v Moravské Třebové. Už tak malý kufr Renaulta Clio byl napěchován k prasknutí. 
Děkujeme Filipovi, že byl velmi skromný, když si balil své věci, protože kdyby měl tolik 
vybavení jako my ornitologové, tak se do auta jistě nevejdeme. Cesta přes Brno, Bratislavu a 
po maďarských dálnicích probíhá (až na jednu delší kolonu u Budapešti) bez potíží, a tak 
v 17:30 jsme už na hranicích Rumunska. Kolem večerní desáté dojíždíme do lázeňského 
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městečka Baile Herculane v Transylvánských Alpách, kde máme zamluvený nocleh v pěkném 
penzionu Eden. Ráno 1. července odtud pak vyjíždíme do nedaleké Orsavy, kde se znovu 
setkáváme s Dunajem. Tentokrát ale v podobě nádrže, kterou na hranicích se Srbskem 
uzavírá známá hráz ve skalní soutěsce „Železná vrata“. Čeká nás průjezd či objezd přes města 
Craiova, Pitesti a Bukurešť, kde už krajina začíná mít nezaměnitelný charakter Dolnodunajské 
(Valašské) nížiny. Zhruba o půl páté odpoledne odbočujeme z dálnice A2 severně na město 
Harsova, kde naposledy překonáváme Dunaj. Počínaje tímto místem už jednoznačně 
„nasáváme“ charakter krajiny, která nás bude další dny částečně provázet.  

Míříme do známého centra kraje Severní Dobrudža, a také výchozího města do 
oblasti delty Dunaje – města Tulcea. Předtím ale projíždíme lokalitu Babadagského lesa (foto 
výše), kde už na řadě zastávek začínáme botanizovat, ale hlavně pátrat po hmyzu nebo 
ptácích. Přibližně ve 20 hodin jsme v cílovém městečku Mahmudia, kde na pravém břehu 
Dunaje máme domluvený nocleh v naší „základně“. V bývalém centru místních Lipovanů 
(ruských vystěhovalců) na ulici Eternitatii č. 28 nás už čeká náš milý hostitel Calin Ivanov. Po 
ubytování ve skromně (ale pro nás dostatečně) zařízeném a téměř historickém domku ještě 
večeříme, klábosíme a plánujeme zítřejší program. Protože je tu ale o hodinu víc než u nás, 
dostáváme se raději rychle do postele, kde po vybití všech komárů „světničky“ brzy usínáme.  

Ráno 2. července nás budí místní psi a kohouti. U domku nad vchodem do kuchyně 
pilně krmí svá mláďata pár vlaštovek a kukačka nad střechou kuká „o sto šest“. Nad 
Dunajem, lépe řečeno nad Svatojiřským ramenem Dunaje, spatřujeme naše první pelikány 
bílé při ranním rozletu. V okolí domku registrujeme vrány šedé, hrdličky zahradní, čápa 
bílého, racky, havrany nebo vlhy pestré. Vydáváme se po snídani na celodenní výlet do 
pohoří Macin, a to také proto, že předpověď počasí chystá teplý a slunný den. Nejprve ale 
chceme v Tulcei koupit vstupenku do národního parku (a zároveň biosferické rezervace) 
v hodnotě 15 lei na osobu a den, kde se máme po valnou část našeho pobytu pohybovat. 
Sice netrefujeme správnou budovu hned napoprvé, ale za to poznáváme centrum města. Po 
doplnění potravin a nápojů v místním Lidlu vyrážíme krátce po poledni směr Macin. Krajina 
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západně od Tulcei se brzy začíná sympatiky vlnit v podobě místních holých pahorků, na 
kterých bohužel napadlo „chytré hlavy“ stavět větrné elektrárny – mor zdejší krajiny nejen u 
samotných břehů Černého moře. Právě v této části krajiny působí tato monstra skutečně 
nevkusně a rušivě. Za vesničkou Cerna zastavujeme poprvé „v sedle“ nadmořské výšky asi 
150 metrů, ale i odtud je už zajímavý pohled na kopcovitou krajinu s vrcholy jen 300 až 450 
m. n.m. Suchomilná vegetace i první druhy živočichů v podobě sarančat, ještěrek nebo ptáků 
(dudek, linduška úhorní, bělořit plavý, strnad luční, ťuhýk obecný) předznamenávají 
následující okamžiky. Vyhlédnuté máme dvě lokality – vrchy u městečka Greci, a pak u lomu 
při městě Macin. Na okraji Greci stoupáme po modré turistické trase do „horského“ sedla. 
Sem ale dojde jen Filip s Kamilem, kteří nám po návratu ukazují fotku orla nejmenšího. Mě 
s Milanem nezbývá, než se beze slov na sebe podívat. My jsme zase na kamenitém a 
poměrně spoře dřevinami porostlém úpatí kopců viděli rodiny bělořitů plavých, mláďata 
v norách krmící vlhy pestré, zpívající strnady luční, ale především perfektně vyhlížejícího 
sýčka obecného v okénku jedné z opuštěných budov. Všude slyšíme zvuky cikád a přibližují se 
k nám první místní psi, kteří ale nevypadají zlostně. Je citelné teplo a sluneční paprsky se 
nemilosrdně zabodávají do našich nechráněných míst pokožky. Přesto se stačíme kochat 
pohledy do rovin nížiny u Dunaje a po čtyřech hodinách celkem namlsáni zastavujeme u 
žulového lomu při městě Macin.  

Do aktivního lomu nemáme odvahu se přibližovat, což je nakonec škoda, protože 
bychom tu mohli objevit nejen bělořita bělohlavého, ale hlavně skalníka modrého. Musíme 
se spokojit s mandelíky hajními u cesty k lomu a kostelíku, odkud stoupáme po značené 
cestě svahem vrchu Caramalau (277 m n.m.). Cestou k němu vidíme několik bělořitů šedých, 
ale hlavně máme štěstí na přelet samce krahujce krátkoprstého. Chvíli sedíme na vrchu, 
jemuž vévodí velký kovový kříž, trávíme v žaludcích plodenství moruší, přemýšlíme, jestli se 
potkáme s místní želvou žlutohnědou nebo užovkou pardálí (nepotkali) a znovu se mlčky 
kocháme pohledem do krajiny. Vidět je přes Dunaj i do sousední Moldávie a Ukrajiny. 
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Dojíždíme do Mahmudie pozdě večer, přičemž zpáteční cestu volíme podél Svatojiřského 
ramene Dunaje, kde se nachází několik jezer, které by rozhodně také stály za bližší 
prozkoumání. Dnešek nám dal zkušenost, že dunajská delta není jen vodní ekosystém, ale 
pobyt v pohoří Macin stojí rozhodně za návrat, který nemusí být jen jednodenní. 

Další ráno (3. července) vstáváme znovu poměrně brzy (tedy až na Filipa, který si 

evidentně rád přispí 😊). S Milanem jdu k řece, kde nad poměrně rychle proudící masou 
zakalené vody poletují nejen rybáci, ale štěstí máme i dva pelikány nebo hlasy žluv hajních. 
Po snídani se za námi zastavuje Calin, se kterým domlouváme zítřejší výjezd lodí do ramen a 
jezer Dunaje. Dnes jsme si naplánovali v poměrně horském a slunném počasí obhlídku jezer, 
která se nacházejí jižně od Svatojiřského ramene. Konkrétně to byla jezera Lacul Murighiol, 
Lacul Säräturi, Lacul Babadag a velké Lacul Razim. Na nich jsme se potkali například 
s kolpíkem bílým, tenkozobcem opačným, pisilou čáponohou, ibisem hnědým, rackem 
černohlavým, bukáčkem malým, volavkou červenou, husicí liščí a celou řadou dalších druhů 
vodních ptáků. U vesničky Plopul a Sarinasuf nás ovšem nejvíce zaujalo velké hejno 
kroužících pelikánů bílých, kterých jsme odhadli na asi 150 jedinců. Byl to jeden 
z nejúchvatnějších okamžiků celého našeho pobytu. K tomu jsme v těchto místech sledovali 
krmící vlhy pestré, posedávající na drátech elektrického vedení v zobácích s vážkami či šídly. 

Nemůžeme si nevšimnout poměrně ostrého vrchu u vesničky Enisala, na kterém je 
vidět zřícenina dřívějšího hradu (Cetatea Enisala). Cesta sem nebyla vůbec marná. Nejen 
kvůli syslům u parkoviště nebo káni bělochvosté, ťuhýkovi menšímu, četným vlhám pestrým 
nebo bělořitům. Hlavně jsme za vstup (6 lei) na tento vápencový ostroh (s jistě dříve 
významným obranným posláním) měli možnost ocenit krajinné výhledy, zejména do okolí 
jezera Babadag a Razim, které je vlastně přehrazeným výběžkem nedalekého Černého moře. 

Další den (středa 4. července) nadešel očekávaný výlet loďkou Calina, který 
v Mahmudii rybaří, do samotné delty. Přestože jsme urazili kolem 50 km, bylo to jen malé 
„rýpnutí“ do obrovské rozlohy celého systému, ve kterém se snoubí panenská divočina 
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s místy, které si postupně zabral člověk pro své zemědělské hospodaření i bydlení nebo 
rekreaci. Výhoda byla v tom, že šest a půl hodiny nás Calin vozil i po místech, které nejsou 
součástí běžných tras návštěvníků delty. Plujeme po jezerech Carasuhat, Rotund, Cuzmintu 
Mare, Gorgova, Potcoava, Isacel, Durnoleatca a Uzlina. Míjíme stromy, obsazené nejen 
kormorány velkými, ale i malými, potkáváme hejno ibisů hnědých, na čtyřicet volavek 
vlasatých, na které si díky blízkosti z loďky můžeme téměř sáhnout, dále četní jsou rybáci 
bahenní a obecní.  Spouště fotoaparátů si neodpočinou a závěrky v objektivech jsou v tichu 
pěkně slyšet. Na jezeře Rotund pak zažíváme jeden z vrcholných ornitologických okamžiků, 
když zastavujeme u jednoho z rybářů, který vytahuje ryby ze sítí. Při něm se sdružují pelikáni 
bílí, kteří majestátně plavou i létají v naší těsné blízkosti. Na takové okamžiky se nezapomíná. 
Při proplouvání prostoru mezi jednotlivými jezery projíždíme kanály, které díky mohutné 
vegetaci připomínají prodírání se džunglí Amazonie. Brzy následuje i překvapení v podobě 
oběda, na který nás Calin pozval. Čerstvý rybí úlovek (kapři, karasi, štiky, plotice nebo 
okouni) se v kotlíku nad ohněm u odlehlého domku na souši mezi rákosinami mění v chutný 
pokrm, kterým nepohrdáme. Přestože by se dalo „bažit“ v rybím a ptačím ráji dál, a očekávat 
ještě silnější okamžiky, všechny prožitky za těch 113 lei na osobu jistě stály za to. Já osobně 
jen smutním nad tím, že jsme neviděli pelikána kadeřavého.  

 

 
Ve zbytku dne pak vyrážíme pěšky kousek od našeho domku k místní turistické atrakci 

(ovšem zjevně opuštěné) v podobě křižníku, který je lanovým centrem, případně atrakcí se 
zorbingem nebo paintballem. Nás tu ale zajímají výhledy na okolí Svatojiřského ramene nebo 
hejna špačků obecných, mezi kterými vyhlížíme (bezvýsledně) nějakého špačka růžového. 
Téměř všudypřítomné jsou vlhy pestré. Večer při jídle a sklence piva či slivovice hodnotíme i 
s Calinem dnešní pěkný den a připravujeme se na zítřek. 

Další slunné ráno mě vytahuje na procházku po blízkém okolí. V keřích ve svahu 
pozoruji ťuhýky obecné a pěnice vlašské. Po osmé už vyjíždíme znovu na břehy jezer jižně od 
Mahmudie. Při cestě nás zbrzďují pastevci se stády ovcí. Aspoň si všimneme kavek obecných, 
které zajímají nejspíš paraziti v srsti ovcí nebo poštolek rudonohých na drátech elektrického 
vedení. Dnešním cílem je skalnaté pobřeží jezer Razim a Golovita. Cestou k nim se na chvíli 
stáváme objektem zájmu místní vojenské stráže, protože při jedné ze zastávek u silnice si 
nevšimneme, že se procházíme vojenským územím. U vesnice Jurilovka odbočujeme 
k východu, kde se dostáváme k historické památce (Argamum Fortress) na břehu výběžku 
mezi oběma jezery. Jde o pozůstatky řecko-římského osídlení. Nás na u skalních srázů zaujalo 
velké hejno havranů, kavek a vran, také rorýsové obecní a četné průlety hejn vlaštovek a 
břehulí, které pronásledovali ostříži. Největší vzrušení ovšem zažíváme při přibližující se 
bouřce v okamžiku, kdy spatřuji dospělého racka velkého při přeletech nad vrcholem 
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skalních srázů. Náš další záměr navštívit oblast lesů u Babadagu přerušuje silný déšť, pro 
který se předčasně vracíme do Mahmudie. Jdeme ukojit kručení v žaludcích do místní 
restaurace a potom doplňujeme zásoby jídla a pití na další dny v místním obchodě. Také 
nakupujeme dárky pro Calina, který nás na večer pozval do svého domu (sousedí s tím, kde 
přebýváme my) na večeři – rybu (žuryk) a domácí ovocné víno. Družně si s ním lámanou 
ruštinou popovídáme o životě jeho i našem a večer jdeme spokojeně ulehnout. 

I poslední ráno u Dunaje vstáváme v 6 hodin. Ti bystřejší z nás už mají brzy po snídani 
a začínají balit věci do auta. Po placení ubytování (1 osoba = 5 nocí za celkem 125 lei) a výletu 
loďkou se loučíme srdečně s Calinem a v 8 hodin vyjíždíme z Mahmudie směr Constanta. 
Cestou poznáváme charakter místních vesniček s typickými povozy, pobíhajícími psy, 
silnicemi třetí až čtvrté třídy, u kterých často někdo sedí a něco se snaží prodávat. Místy 
celkem „zapomenutý kraj“, trpící velkou emigrací obyvatel (zejména mladých), kteří jezdí 
vydělávat peníze do zahraničí. Nešlo také přehlédnout minimálně 320 větrných elektráren, 
které se daly spočítat z jednoho místa (v reálu je jich tu v celé oblasti několikanásobně víc). 

Cestou se zastavujeme (k „radosti“ Kamila 😊) na zajímavé římské památce, kde stále 
probíhá archeologický průzkum. Jde o známou venkovní expozici, ale i muzeum za vesničkou 
Istria, na samém břehu jezera Sinoe. Při odjezdu si všímáme informační tabule, která 
popisuje zdejší dřívější existenci kolonie pelikánů kadeřavých ještě v roce 2004.  V oblasti 
jezera Sinoe nebo Nuntasi by se měla vyskytovat řada zajímavých ptačích druhů. My ale 
v docela parném dni moc chuti nějak pátrat po opeřencích kupodivu nemáme. Při jízdě po 
silnici u vesnice Sacele najednou ale spatřujeme dva kroužící orly nejmenší (na snímku níže). 

To je konečně vzrušující ornitologický okamžik. Kdybychom byli ale lépe na cestu do 
Rumunska připraveni neminuli bychom lokalitu s tisícovkou hnízdících špačků růžových, 
která se nacházela jen pár kilometrů od naší trasy. O tom, že existují webové stránky 
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s aktuálním přehledem o pozorování ptáků i ve zdejší oblasti, jsme se dověděli až po návratu 
do republiky! Při vzpomínce na tuhle chybu se vždy naštvu.  

Naopak „velké chvíle“ nás čekají za pár minut. Míříme totiž k Vadu, které se nachází 
prakticky na břehu Černého moře. Je to osvědčená ornitologická lokalita, na které by se dalo 
trávit několik dní. Očekávali jsme především ouhorlíky stepní. Že je ale potkáme už při 
příjezdu nad městem jak loví nad obilným polem, to jsme netušili. Byli jich zde desítky a 
v letu působili velmi hbitě a elegantně. Pro mě osobně „pták roku“! To je ještě doprovázela 
samice poštolky rudonohé a další typický druh – kalandra zpěvná.  

Povzbuzeni těmito zážitky, a také touhou smočit se konečně v moři, dojíždíme do 
Vadu. Na jeho okraji začíná cesta z betonových desek od opuštěné továrny, lemovaná 
mělkými jezírky a rákosovými porosty. Už záhy sledujeme zblízka hejno osmnácti ibisů 
hnědých (na snímku níže), čejky, kulíky říční nebo jednoho ouhorlíka stepního při koupání a 
pití. Jsou zde pisily, tenkozobci, jespáci bojovní, vodouši bahenní, poláci malí, husice liščí, 
rackové, rybáci, volavky, kolpíci, labutě velké a řada dalších vodních ptáků (v dálce hejna 
hus). Za výbornou lokalitu považujeme dřívější odkalovací nádrže, na kterých hnízdí rybáci 
obecní. Mezi nimi ale vidíme racky chechtavé, racky malé, rybáky bělokřídlé a bahenní a 
jednoho rybáka malého. Překvapuje nás i hejno asi 55 ouhorlíků stepních, kteří dosedají do 
mokřin mezi rákosem hned vedle odkaliště. Ptáků tu musí být (třeba i v jiných ročních 
obdobích) skutečně velké množství.  

Po ornitologické „extázi“ dojíždíme na samotné nedaleké pobřeží Černého moře, kde 
neváháme ani minutu a jdeme okusit zdejší teplotu a slanost vody. Všímáme si na břehu 
vyvrhnuté kořenoústky plicnaté (medúza). „Naštěstí“ nevíme, že kousek od nás pobíhá na 
pobřeží vodouš malý (opět informace zpětně zjištěná na ornitologickém webu rumunských 
ornitologů). Moc se nám odtud nechce, protože víme, že už nás nečeká žádná přírodovědná 
atrakce. Poslední noc oblasti východního Rumunska náš čeká v hotelu Elva v Eforii Sud na 
břehu Černého moře. Je to prakticky jižní předměstí Constanty, kde se nezapomeneme 
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zastavit. Procházíme turisticky atraktivní okolí přístavu, kde bohužel chátrá budova bývalého 
vyhlášeného kasina.  

Ráno 7. července se ještě jdeme podívat k moři, kde smáčíme alespoň nohy. Pozor si 
ale musíme dát na četné drobnější medúzy. Mě neunikl poslední nový ptačí druh – 
sedmihlásek šedý (na snímku níže), který v místní ruderální vegetaci čile poskakoval a 
reagoval na moji nahrávku zpěvu na telefonu. Z víru turistického centra se snažíme uniknout 
brzy. Však nás čeká náročný přejezd prakticky celého jižního Rumunska, a to po dálnici A2 do 
Bukurešti, kterou tentokrát objíždíme severním okruhem.  

U Fetesti naposledy 
v Rumunsku přejíždíme po 
mostě přes Dunaj. U Pitesti si 
všímáme velké oblačnosti, 
která už několik dní sužuje část 
Transylvánských Alp, kde jsou 
dokonce díky povodním po 
déletrvajících deštích i ztráty 
na majetku a lidských životech. 
U města Ramnicu Valcea se už 
silnice zařezává do jižních 
svahů oblouku Karpat. Nás 
čeká jejich přejezd podél řeky 
Olt do vesničky Lotrioara, 

která se nachází v horském údolíčku. Okolní vrchy mají i nadmořskou výšku 1.200 m n.m. a je 
to další z našich rumunských scenérií. Ubytováváme se v pěkném rodinném hotelu Popasul 
Vanatorilor, zařízeném v loveckém stylu. Po krátké procházce údolím podél říčky Lotrioara 
zde večeříme za příjemných 30 lei. Potom z postele sledujeme čtvrtfinále fotbalového utkání 
MS mezi Ruskem a Chorvatskem (vítězí Chorvaté).  

Poslední „rumunské“ ráno je ještě deštivé, ale návštěvě města Sebia, kde 
zastavujeme pro „proviant“, se už vyčasuje. Před námi je docela dlouhá cesta (asi 10 hodin) 
po dálnicích Rumunska (na hraničním přechodu nás čeká hodinová kolona), Maďarska, 
Slovenska, ale i po naší D2, kde v neděli 8. července přejíždíme v 18:20 přes řeku Moravu. Do 
Svitav s ujetými téměř 4.000 kilometry dorážíme okolo půl deváté. Mezitím jsme stihli 
probrat a zhodnotit celou naši výpravu, kterou jistě stojí za to někdy zopakovat. Vřele proto 
doporučujeme do Rumunska vyrazit, a to ještě předtím, než se zde v rámci sjednocovacích 
praktik EU a řady dotací podaří osobitost zdejší krajiny a přírody změnit k obrazu „vyspělé 
země s řadou turistických, kulturních a sportovních atrakcí“, který známe ze západní Evropy, 
a bohužel mnohde i z naší republiky. 
 
Více fotografií si můžete prohlédnout zde: https://www.zonerama.com/fotoJM/Album/4475349 

 

       Jiří Mach 

 
 
 

 
 
 


