
Zápis ze setkání ornitologického klubu při Labských pískovcích dne 22.2.2014 v sídle 
AOPK ČR, Správy CHKO Labské pískovce a KS Ústí nad Labem v Děčíně 
 
Přítomni: dle prezenční listiny – Benda, Salov (host), Pleticha (host), Malý, Šena, Rybář 
(host), Kopecký, Ritschel, Beran, Rajchl, Nagel, Heřt, Jelínková, Lobotka Jan, Lobotka Jiří, 
Půlpán, Rohlík, Vondráček, Mikolášková 
 
- P. Benda přivítal přítomné a upozornil, že v letošním roce uplyne 10 let od založení 
ornitologického klubu a 10 let od vyhlášení ptačí oblasti Labské pískovce.  
- Poté omluvil nepřítomné kolegy – Mourek, Šutera, Lumpe, Sedlák, Liška, Dunovský, 
Neckář, Hurychová, Horyna, Procházková, Šprojcar, Augst, Sojka. 
- Zmínil dvě změny v členské základně – vystupuje p. Kalík, který se chce nadále věnovat 
botanice. Nově byl přijat R. Nagel, který se krátce představil. Počet členů tak zůstává na 32. - 
- Dále poděkoval kolegyni R. Jelínkové za sestavení nového Zpravodaje ornitologického 
klubu. 
- Upozornil na materiály k rozebrání a k nahlédnutí. Podrobněji zmínil knihu o hnízdním 
rozšíření ptáků v Sasku, kde je mnoho zajímavých informací – např. hnízdění několika párů 
labutě zpěvné. Představil publikaci o ptácích Labských pískovců, kterou připravili kolegové 
z Německa. Informoval o záměru připravit monografii o ptácích Českosaského Švýcarska. 
- R. Nagel – stručně informoval o akcích k 10. výročí vyhlášení ptačí oblasti Labské pískovce 
ve spolupráci se Správou CHKO Labské pískovce a ČSOP Děčínsko. Akce budou zaměřené 
převážně na 4 prioritní druhy – datla černého, chřástala polního, sokola stěhovavého a výra 
velkého. S těmito druhy budou např. vydány pohlednice pro děti. Měla by být znovu vydána 
v upravené podobě skládačka o ptačí oblasti Labské pískovce. Připravují se putovní panely o 
ptačí oblasti Labské pískovce. Je záměr vydat hlasy ptáků Labských pískovců, měly by být 
vydány pravděpodobně k 15. letům vyhlášení NP České Švýcarsko. Ze záběrů V. Šeny by měl 
vzniknout krátký filmový spot na www stránky. V druhé polovině roku by měl být vytištěn 
pro školy poster s kresbami ptáků labských pískovců.  
- P. Benda – 12. a 13. dubna – další sčítání zimujících ptáků.  
- V letošním roce bude zahájeno mapování hnízdního rozšíření ptáků ČR, které bude trvat 4 
roky. Sčítání bude probíhat výhradně elektronicky. P. Benda nabídl členům, kteří nemají 
přístup na internet, možnost zapisování na Správě NP České Švýcarsko. 
- Informace o ptáku roku – čáp černý a čáp bílý.  
- Informoval o umístění čapího hnízda v lokalitě bývalého pivovaru v Děčíně. 
- Ukázal nové vycpaniny, které přibyli do sbírky – např. netypicky zbarvený samec motáka 
pochopa.  
- M. Rybář – informace o hnízdění sokolů v loňském roce. Vyzval přítomné, aby věnovali 
pozornost v následujících dvou měsících sokolům. Poděkování J. Pletichovi (zástupce 
Českého horolezeckého svazu) za pomoc při uzavírání sokolích hnízd a osvětu mezi 
horolezci.  
- P. Pleticha – lezci jsou již zvyklí na hnízdění sokolů a respektují ho. Problém se zajížděním 
čtyřkolkářů k jednomu potencionálnímu hnízdišti. P. Benda poděkoval horolezcům za 
spolupráci. 
- V. Beran – všechny větší stavby v severních Čechách jsou již letos obsazené sokoli. Kde se 
sokoli objeví, dávají se budky. Je daleko větší úspěšnost, než když hnízdí např. na ochozech. 
V Německu je již přes 300 párů sokolů na lidských stavbách. 
- P. Benda – informace od U. Augusta o hnízdění sokolů na stromech v severovýchodní části 
Německa. 
- P. Benda – dotaz na hnízdění čápů bílých v Rožanech (několik let neobsazeno) a zvážení 
možnosti výřezu stromů v okolí. 



- P. Benda – Kolonie havranů v Rumburku, i přes pokácení hnízdního stromu zahnízdili 
znovu s dalším roce, cca 20 párů. Možnost zahnízdění orla mořského na Staré Olešce 
v loňském roce, před týdnem zde byl pozorován pár. 
- V. Šena – informace o orlech mořských ve Šluknovském výběžku. 
- Přestávka. Výborné občerstvení připravené V. Bendovou 
- Následovala velmi zajímavá přednáška V. Berana o ptácích na sevoročeských výsypkách. 
- P. Benda prezentoval na závěr novou možnost komunikace přes internet v rámci webových 
stránek našeho ornitologického klubu. 


