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Evropského atlasu hnízdního rozšíření ptáků a

také chalupář z Dolní Světlé.

Jaký máte vztah k Lužickým horám?

Mohl byste se čtenářům prosím
krátce představit?

Je mi 54 let, vystudoval jsem
Přírodovědeckou fakultu a jsem
ornitolog. Zabývám se hlavně
monitoringem ptáků, to znamená
jejich sčítáním a mapováním od
lokální úrovně, až po monitoring
ptáků v rámci Evropy. A právě tomu
se s kolegy věnujeme posledních 20
let. 

Pracujete v ČSO. Čím konkrétně se Česká společnost ornitologická zabývá a co tam
děláte vy?

Celá ČSO se zabývá širokým spektrem činností, obecně by se dalo říct ochranou             
 a výzkumem ptáků. Výzkum v sobě zahrnuje hlavně velkoplošné programy mapování        
a sčítání ptáků. Působí zde nejrůznější specializované skupiny, například na evidenci
čapích hnízd. Činnost společnosti se pohybuje na pomezí vědy a amatérské ornitologie,
protože většina členů ČSO jsou amatéři a ornitologii mají jako koníčka. Do výzkumných
programů tedy přispívají většinou tím, že se zapojí do nějakého programu sčítání nebo
mapování. 
Ochranářská část je taky hodně široká. Řešíme například problémy nezákonného
pronásledování ptáků, hlavně trávení. Máme na to speciální psí jednotku, psovodku se
psy vycvičenými pro hledání otrávených návnad, která spolupracuje s policií.
Budujeme také vlastní soukromé rezervace. 

K Lužickým horám jsem se vlastně dostal zprostředkovaně přes moji manželku, protože
její rodiče tam kdysi v 70. letech koupili chalupu v Dolní Světlé. Tehdy jsme tam začali
jezdit a jezdíme tam dodneška. Když manželka říkala „máme chalupu v severních
Čechách“, tak si člověk představil zdevastovanou krajinu Podkrušnohoří a ne takovou,
jaká je v Lužických horách. Od doby, co tam jezdíme, jsem si ten kraj oblíbil. Lužické hory
jsou úžasné. 



My tomu říkáme ptačí parky, protože slovo rezervace evokuje omezení vstupu a my
chceme, aby to bylo pro ptáky i pro lidi volně přístupné. Jeden takový ptačí park zrovna
budujeme u České Lípy, jmenuje se Mnišské louky. Nejstarším a nejrozsáhlejším parkem
pak jsou Josefovské louky u Jaroměře. Velkou pozornost věnujeme práci s veřejností – od
výchovy, přes propagaci, programy po školách, až po sčítání ptáků na krmítkách.
Snažíme se řešit konflikty jako třeba lidská infrastruktura versus ptáci, nárazy ptáků do
skel, do elektrického vedení a podobně.  
Já s kolegy se věnujeme hlavně mezinárodnímu monitoringu. Od roku 2002 koordinujeme
v ČSO sčítání běžných druhů ptáků v Evropě. Loni jsme dokončili Evropský atlas
hnízdního rozšíření ptáků. Pokoušíme se taky pomáhat s rozvojem monitoringu v dalších
zemích, hlavně ve východní Evropě, kde jsou mnohem složitější podmínky. Snažíme se
tedy tamním ornitologům zprostředkovávat metodiku, know-how nebo peníze. 

Když už mluvíte o Evropském atlasu hnízdního rozšíření ptáků, ta kniha má přes
900 stran a je pod ní podepsáno několik desítek autorů z celého světa. Jak dlouho
práce na takovém díle trvala? A jak to vůbec probíhalo?

Bylo to 10 let práce. Rozhodnutí, že ten atlas vznikne, padlo v roce 2010 a v roce 2020
jsme ho vydali. Nejdříve bylo třeba připravit metodiku a vybudovat síť spolupracovníků.
V každé zemi jsme měli koordinátory, kteří si práci ve své zemi řídili sami. Od roku 2013
do roku 2017 pak probíhalo mapování v terénu. V zásadě jsme měli celou Evropu
rozdělenou na území o rozloze 50x50 km a pro každý takový čtverec jsme se snažili
zjistit všechny druhy, které tam hnízdí, a v hrubých kategoriích odhadnout jejich
početnost. Pak následovala systematičtější práce – v daném kvadrátu se vytvořil seznam
všech druhů zaregistrovaných v typickém případě během pochůzek trvajících hodinu
nebo dvě. Na základě toho pak vznikaly podrobnější modelované mapy
pravděpodobnosti výskytu v síti 10x10km pro celou Evropu. Něco takového proběhlo na
kontinentální úrovni vůbec poprvé.  
Na vzniku atlasu se kvalifikovaným způsobem podílelo odhadem 120 000 lidí napříč
Evropou. Práce na knize se skládala z několika fází – nejdříve pilotní, kdy jsme si na pár
druzích vyzkoušeli, jak to funguje. K tomu jsme měli speciálně naprogramované online
nástroje. Velmi často nastala situace, kdy jeden kvadrát zasahoval do více zemí a bylo
potřeba, aby se lokální koordinátoři shodli, co tam vlastně je, protože neviděli na tu
druhou stranu. Tohle všechno se řešilo online. A když byla data pohromadě                    
 a zkontrolovaná, začali jsme sepisovat knihu. Jsou tam obecné kapitoly, které jsme
dávali dohromady my jako širší koordinační tým, a pak tam jsou kapitoly druhové
s mapami a texty. Ty vypracovali specialisté na jednotlivé druhy. Na závěr přišlo na řadu
vytištění a vydání. Teď připravujeme online verzi. 

A ta práce probíhala hlavně v terénu nebo online?

To se v jednotlivých zemích lišilo. U nás to lidi dělali individuálně, každý měl svůj
kvadrát. Ve většině zemí včetně Česka byly kvadráty pro vlastní práci v terénu menší



a záleželo na každém, jak si práci rozvrhne a jestli bude do terénu chodit sám nebo
třeba ve dvojicích. Například v nepřístupných oblastech na severu Ruska, kam bylo
nutné létat vrtulníkem, to byly z bezpečnostních důvodů expedice několika lidí. Podíl
práce v terénu a u počítače se lišil podle toho, jakou roli člověk měl. Třeba moje
koordinační práce se odehrávala hlavně u počítače. Ale osobně jsem také mapoval, mimo
jiné třeba kvadrát v Dolní Světlé, který ovšem z větší části zasahoval do Německa. 
Také jsme hlavně ve východní Evropě organizovali terénní školení a workshopy. Bylo
totiž potřeba metodiku dostat ve spolupráci s národním koordinátorem mezi tamní
ornitology podílející se na mapování. Nebylo to ale tak, že bychom jim někde něco
vykládali - šli jsme s nimi rovnou do terénu a mapovali. Obvykle jsme jeli třeba 4 až
5členná skupina z vícero zemí, na místě se sešli s místními, rozdělili se na několik skupin
a mapovali jsme společně. Oni si to ozkoušeli a dál už mapovali sami. Školili jsme takhle
třeba v Bělorusku. Bylo nás tam pět z Česka, tak jsme se domluvili, že po konci školení
ještě zůstaneme a zmapujeme jim tam jeden kvadrát. To bylo fajn. 

Jsou Lužické hory nějak ornitologicky zajímavé?

Šíří se tam luňák červený, potom
lze zaznamenat běžné druhy
jehličnatých lesů – králíčky,
šoupálky dlouhoprsté, sýkory
uhelníčky nebo ořešníky. Ti jsou
během roku poměrně skrytě žijící,
ale na podzim zaletují do zahrad      
a jsou dost slyšet a vidět. Nějakou
„supervzácnost“ by tam asi člověk
hledal těžko, ale jako celek působí
Lužické hory příjemným utěšeným
dojmem. 

Máte v Lužických horách nějaká oblíbená místa?

Určitě Dolní Světlá a její nejbližší okolí. Když mám čas, tak vyběhnu na kopec nebo třeba
do lesa. Potom třeba okolí Heřmanic v Podještědí a Krompachu, také okolí přehrady
Naděje. 

Když budu vycházet z toho, co jsem zaznamenal já hlavně v okolí Dolní Světlé, tak jsou
tam převážně lesy a horské louky a tudíž pro ně typické druhy. Lesy jsou docela
zachovalé, v rozsáhlých bučinových porostech může člověk narazit na holuba doupňáka. 
Holub doupňák. Ilustrace: Jan Hošek

Teď v době podzimního tahu se dají vidět třeba tisícihlavá hejna hřivnáčů nebo menších
pěnkavovitých ptáků. 



No, to je strašně zajímavý příběh! Asi nejzásadnější roli hraje osoba Veleslava Wahla. To
byl významný český ornitolog, který pocházel z dobře situované pražské advokátské
rodiny a zapojil se už během druhé světové války do protinacistického odboje, kdy velel
Zpravodajské brigádě. Pak se stal nejmladším členem České národní rady za Pražského
povstání, po roce 1948 se s majorem Jaromírem Nechanským zapojili do
protikomunistického odboje a v roce 1950 byli oba komunisty popraveni. To je jen ve
stručnosti ta jeho občanská část života, o které by se ale dalo mluvit dlouho. Jeho
ornitologická činnost, která je neméně pozoruhodná, tkví hlavně v knize Pražské ptactvo
napsané během války. V době vydání mu bylo 22 let, za heydrichiády mu popravili otce     
i strýce a jeho zachránilo před totálním nasazením to, že byl na přímluvu profesora Julia
Komárka přijat jako odborný asistent do pražské zoologické zahrady. Během působení  
 v zoo napsal i tuhle knihu, která vyšla ve dvou vydáních: nejprve v roce 1944 a pak ještě
o rok později. Ta kniha je takový přehled pražské avifauny té doby, i když s nějakými
exkurzy do historie - pracuje tam třeba s údaji z 19. století. Kromě soupisu druhů
s komentáři, co se kde v Praze vyskytuje a jaký pták byl kde pozorovaný, tam jsou           
 i obecné kapitoly o ptácích, jejich prostředí a ochraně. Tohle všechno dohromady je
unikátní. Wahl v mnoha věcech předběhl dobu, takové publikace o avifauně ve městech
v té době vůbec nebyly běžné a způsob, kterým to zpracoval, je v podstatě geniální.  
A to, jak jsme se k tomu dostali, tkví v tom, že Wahl předtím, než ho popravili, napsal
poslední vůli, ve které mimo jiné vyslovil přání, aby tehdy ještě doktor Walter Černý
působící na Přírodovědecké fakultě jeho knihu vydal znovu a ještě ji vylepšil. To se
nestalo a my jsme usoudili, že by bylo dobré jeho vůli po 80 letech aspoň z části naplnit.
A protože pražská avifauna se od té doby hodně změnila, změnili se ptáci i město, tak
jsme se rozhodli, že vydáme jeho původní texty a k nim napíšeme i texty nové,
reflektující tyto změny. K tomu navíc dodáme historické kapitoly o jeho životě                
 a vzpomínky pamětníků (kterých už je ale bohužel zoufale málo.). Takže to bude kniha  
 o pražském ptactvu a zároveň i o Veleslavu Wahlovi. 

ČSO každý rok volí ptáka roku. O co v té volbě vlastně jde a máte nějakého favorita
pro příští rok?

Teď mimo jiné pracujete na znovuvydání knihy Pražské ptactvo od Veleslava Wahla.
Mohl byste trochu přiblížit, o co vlastně jde?

Pták roku je každoroční vzdělávací a zčásti ochranářská kampaň, jejímž cílem je na onen
vybraný druh upozornit. Pokud má nějaké problémy a potřebuje ochranu, tak sdělit
lidem, jak je možné mu pomoci, ale současně i vzdělávat veřejnost, co se týče života
jednotlivých ptačích druhů. O tom, který druh se stane ptákem roku rozhoduje výbor
ČSO. Já už se jeho jednání pár let neúčastním, ale když jsem tam chodil, tak to bývaly ty
nejvášnivější diskuze. Právě proto, že se třeba zvažuje, který druh je nejvíc ohrožený     
 a taky, aby byl zároveň všeobecně známý a bylo možné se s ním někdy v přírodě setkat. 



Když vyhlásíme ptákem roku druh, který nikdo neuvidí, možnost přímého kontaktu tam
chybí. Ale i z tohoto pravidla existují výjimky - například když jsme ptákem roku vyhlásili
tetřeva, který žije izolovaně na Šumavě a v Beskydech. To je druh, který většina
obyčejných lidí nikdy neviděla a s největší pravděpodobností ani neuvidí. Mělo to
souvislost s tím, co se tenkrát na Šumavě dělo – kácení, zachování divočiny atd. Je to
hodně variabilní, ale obecně platí, že je to vzdělávací kampaň. A druh, který bych tam
rád viděl, ten už tam je - letošní pták roku káně lesní. Já jsem na káni dělal diplomku      
 i dizertaci a strávil jsem s kání docela velkou část života, takže já už mám v tomhle
ohledu splněno. 

Měl byste pár tipů pro začínající ornitology nebo budoucí členy ČSO?

Stát se členem ČSO je to nejjednodušší, co se dá udělat. Vyplnit online přihlášku,
zaplatit členský příspěvek. A tipy, kam třeba chodit pozorovat ptáky? Když začnu od
Prahy, tak jakékoliv parky, Vltava (hlavně v zimě) a rybníky – Hostivické rybníky, Slatina.
Dál od Prahy je těch možností nepřeberně. Zajímavé jsou jižní Čechy, na vodní ptáky
Českobudějovicko, na Třeboňsku už je to dneska spíš na lesní ptáky, ale úplně bez
problémů tam můžete vidět třeba ikonické orly mořské. Lužické hory nebo kterékoliv
z pohraničních hor: Český les, Šumava, Českosaské Švýcarsko, Jeseníky, Beskydy...
Krkonoše také stojí za vidění - tím, že v nich nalezneme i alpinské pásmo, tak tam lze
pozorovat třeba pěvušky podhorní a lindušky horské, které nikde jinde moc nejsou.
Potom třeba jižní Morava - Lednické rybníky, Novomlýnské nádrže. Dále celá oblast
Moravských Úvalů, hlavně v době ptačího tahu od Olomouce na jih. Jinak si ale myslím,
že na ptáky se dá chodit kamkoliv, to je spíš věc rozpoložení, není nutné hned pátrat po
raritách. 
Když se vrátím k Lužickým horám, tak tam asi nežijí druhy, které nelze pozorovat nikde
jinde. Ale stojí za to tam jen tak chodit a vnímat přírodu jako celek. Někdy je
z výzkumného hlediska užitečnější a zajímavější vracet se soustavně na stejné místo
 a dělat seznamy druhů, případně ptáky počítat na jednom místě. Ve výsledku to má
podstatně větší hodnotu a dá se to potom použít třeba v dílech jako Hnízdní atlas nebo
pro sčítání ptáků. 

Foto: Archiv Petra Voříška - Petr J. Juračka, Tomáš Telenský



Chtěli byste se nějak zapojit a pomoci ptákům? Není nic jednoduššího, než v listopadu
začít s jejich přikrmováním.  Většina ptáků nejlépe přijímá slunečnicová semínka, která
můžete zakupovat samostatně nebo přímo ve směsi krmiva pro ptáky. Taky můžete
nechat na stromě pár jablek, či lojové koule, které ocení třeba strakapoudi. Důležité je
umístit krmítko z dosahu predátorů   a pravidelně ho doplňovat.  Více informací
naleznete na webu ČSO nebo přímo na tomto odkazu: 
https://www.birdlife.cz/zapojte-se/pomoc-ptakum/prikrmovani/ 


