
KOŘENY MORAVSKÉ ORNITOLOGIE 
Ornitologie zaujímá v historii města Přerova výjimečné a specifické postavení podobně jako archeologické nálezy v Předmostí. Již v předminulém století působili  
na Moravě významní ornitologové JUDr. S. Schwab (1801-1877), J. Talský (1836-1907), prof. J. Janda (1865-1938). Neměli však na Moravě vlastní organizaci a tak praco-
vali při Ornitologickém spolku ve Vídni. Později vznikaly různé regionální přírodovědecky zaměřené organizace a po vzniku samostatného Českoslovenka se stal prvním 
moravským ornitologickým sdružením právě přerovský Ornitologický spolek. 
Jeho ustavující schůze se konala 4. prosince 1932 v restauraci Akciového pivovaru v Přerově za účasti 21 členů. Předsedou byl zvolen učitel František Ginter. Je obdivuhod-
né, kolik energie a entuziasmu dokázal šířit jediný člověk a získávat pro myšlenku výzkumu a ochrany ptáků nejen desítky přátel, ale i důležité osobnosti z řad městských  
i státních úředníků a vědeckých pracovníků. Dalšími členy výboru byli MVDr. Alfred Chajda, městský zvěrolékař a později ředitel městských jatek; Zdeněk Šulc, úředník  
Akciového pivovaru; Karel Janovský, fotograf. Během krátkého období spolek organizoval ornitologická pozorování v okolí Přerova, Chropyně a Lednice. Na podporu spolku 
byly pořádány koncerty v parku Michalově a bylo zřízeno tzv.  „Ptačí muzeum“ prozatímně umístěno v prostorách přerovského zámku.  

Koncem roku 1933 na druhé valné hromadě byl spolek přejmenován na Moravský ornitologický spolek. V tu dobu sdružoval téměř 200 členů a odvážně začal vydávat  
časopis Moravský ornitolog (leden 1934). Pro nečekaný zájem byl časopis přejmenován na Československý ornitolog, stal se časopisem vědeckým i popularizujícím  
a rychle pronikl i mezi širší veřejnost. Tento časopis byl nejen prvním československým ornitologickým časopisem, ale tehdy také jedinou odbornou ornitologickou periodic-

kou publikací v republice. Do časopisu nadšeně přispívaly naše tehdejší vědecké kapacity a časopis si našel i cestu do zahraničí. V r. 1934 začal Moravský ornitologický 
spolek s kroužkováním ptáků. Kroužky vlastní výroby s označením MOS-Přerov-ČSR vyráběli po domácku z hliníkových hrnečků manželé Šulcovi a slečna Křivá. Obětavost  
a trpělivost „výrobců“ prý byla obdivuhodná. V následujícím roce se další úspěšnou aktivitou spolku stala výroba a vyvěšování umělých vlaštovčích hnízd, podle návrhů  
F. Gintera. V r. 1935 členové také okroužkovali více než 2 800 ptáků! Nejdůležitějším rozhodnutím spolku v tomto roce však byla stavba Ornitologické stanice v Přerově. 
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Podle návrhu F. Gintera začal spolek od roku 1935 vyrábět umělá vlaštovčí hnízda a dutiny pro sýkorky a další drobné pěvce. 


