
Zápis z členské schůze Moravského ornitologického spolku – středomoravské pobočky 

ČSO  

Členská schůze Moravského ornitologického spolku – středomoravské pobočky ČSO se 

konala 19. února 2021 od 17:00. Vůbec poprvé v historii proběhla online – tedy formou 

vynucenou aktuální situací s epidemií covid-19. Technická pomoc při práci na platformě 

zoom poskytnuté ČSO byla zajištěna O. Belfínem. Schůze byla řádně svolána, všichni 

členové MOS obdrželi instrukce ke způsobu připojení (účasti na schůzi) i k možnosti aktivně 

se schůze zúčastnit (tedy možnost hlásit se do diskuse apod.).  Schůze proběhla dle pozvánky 

od 17:00. 

Od stanoveného začátku se účastníci schůze postupně připojovali, počet účastníků se 

pohyboval po většinu schůze přes 20 (maximální počet byl 25 účastníků). Z celkového počtu 

bylo 23 členů MOS a 2 hosté.   

Během schůze se projednaly následující body: 

1) Přivítání, úvodní slovo, organizační informace: Účastníky schůze přivítala 

předsedkyně MOS K. Ševčíková a stručně je seznámila s prací v programu zoom a 

s možnostmi, jak se hlásit do diskuze. 

2) Činnost v roce 2020 a výhled do roku 2021 (K. Ševčíková): Naprosto zásadní 

informací druhého bodu je skutečnost, že k 1. 1. 2021 proběhla fúze Moravského 

ornitologického spolku s Moravským ornitologickým spolkem – středomoravskou 

pobočkou ČSO. Podklady byly odeslány k soudu a čeká se na oficiální schválení. 

Nadále velmi dobře fungují a jsou využívány sociální sítě. Pokračujeme v pravidelném 

vydávání zpravodaje Moudivláček, v přípravě k odeslání do tisku je další číslo Zpráv 

MOS.  K. Ševčíková vyzvala k zasílání příspěvků do publikací i na web. Určitě 

potěšitelná je zpráva o výrazném nárůstu členské základny MOS – v roce 2020 

přistoupilo celkem 41 nových členů, nikdo nezemřel.  

Nemalou část agendy i nadále tvoří správní řízení; loňský rok nebyl výjimkou. 

Nejčastěji se jednalo o kácení nelesní zeleně, negativní vliv a návrhy náprav v případě 

zateplování domů a zásahy do životního cyklu zvláště či do biotopu zvláště 

chráněných druhů živočichů. Významnou činností v této oblasti jsou i biologické 

dozory při kácení v olomouckých parcích a ve Fakultní nemocnici Olomouc.  

Ne úplně nejlépe, ale ani nejhůře, si vedeme v účasti v monitoringu běžných druhů 

ptáků v rámci projektu LSD  – v Olomouckém kraji se zatím sčítá na jen na 9 linií. 

Členové MOS pokračují v účasti na řadě kroužkovacích akcí (Bartošovice, Nesyt, 

Červenohorské sedlo), kde pokrývají nemalou část odchytů. Výrazně se také podílíme 

na monitoringu vybraných druhů/skupin ptáků v ptačích oblastech (Libavá, Jeseníky, 

Beskydy, Hostýnské vrchy, Lit. Pomoraví).  

Pozemky města Přerova v ptačí rezervaci Malá Lipová jsou těsně před vykoupením. 

Pro letošní rok se na lokalitě plánuje první brigáda a exkurze.  

Exkurze byly v roce 2020 dosti omezeny kvůli pandemii coronaviru. Přesto se nějaké 

akce podařilo uskutečnit. Pro rok 2021 se předpokládá uskutečnit akce v tradičním 

rozsahu, vše ale bude záležet na aktuální epidemiologické situaci. Vzhledem 

k aktuální situaci s covidem bylo rozhodnuto letos nepořádat žádný VTV, jako 

náhrada budou členové MOS směřováni k monitoringu hnízdících labutí velkých 

(předběžný termínem je 4. - 6. června 2021).  



Závěrečným bodem úvodní prezentace bylo poděkování všem partnerům a příznivcům 

MOS.  

Součástí druhého bodu byla i zpráva o hospodaření v roce 2020, kterou přednesla 

hospodářka J. Lukášová. Na základě zobrazených tabulek nákladů a výnosů a stavu 

majetku poukázala na dosažený zisk. Rozebrala jednotlivé náklady a výnosy. Ohledně 

majetku informovala členy o zápůjčce peněz ve výši 100 000 Kč Jihomoravské 

pobočce ČSO na projekt Přeshraniční spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – 

Česká republika se splatností 31. 12. 2022.  

3) Vystoupení zástupce ČSO:  Za ČSO stručně vystoupil její ředitel Z. Vermouzek. 

Pochválil MOS za odvahu uskutečnit vůbec první pobočkovou schůzi ČSO touto 

formou, zmínil základní směřování ČSO v této době a pochvalně kvitoval účast 

veřejnosti v již 3. ročníků Ptačí hodinky (sledování ptáků na krmítkách).  

4) Voříšek P.: To nej z Evropského atlasu hnízdního rozšíření ptáků:  Následovalo 

velmi očekávané vystoupení P. Voříška (vedoucí jednotky Euromonitoringu v ČSO) 

představující jak druhý hnízdní atlas ptáků Evropy, tak i řadu zajímavostí ze zákulisí 

vzniku. Lepšího přednášejícího MOS nemohl získat – P. Voříšek byl jedním 

z hlavních organizátorů tohoto mapování a je jedním ze tří hlavních autorů vydaného 

evropského atlasu. Během přednášky diváci nejprve zhlédli krátké video shrnující o 

atlase „to hlavní“. P. Voříšek nás krátce seznámil, jak se na výsledky v knize dívat a 

nechybělo ani stručné představení nejzajímavějších výsledků: změny rozšíření 

některých druhů, případné změny početností a další. Povídání bylo zakončeno 

pokračováním plodné spolupráce s různými skupinami ornitologů ze zemí s menšími 

zkušenostmi s dlouhodobými monitoringy, především se zeměmi V Evropy.  Bližší 

informace budou také zveřejněny v recenzi v chystaném čísle Zpráv MOS.  

5) Šírek: Ornitologické zajímavosti: J. Šírek seznámil účastníky schůze s ptačími 

raritami, které se v ČR objevily v roce 2020. Podařilo se pro ČR objevit čtyřstý druh 

ptáka, vodouše žlutonohého. Zajímavý byl mimo jiné nález rorýse velkého na 

pražském sídlišti, ale i pozorování dropa malého na střední Moravě. Samozřejmě 

nezklamaly ani podzimní odchyty na Červenohorském sedle.  FK ČSO posuzovala za 

rok 2020 přes 200 případů, z nichž značnou část tvořila pozorování kulíka hnědého, 

motáka stepního a racka mořského, od roku 2021 nebudou nadále posuzována 

pozorování bernešky tmavé, kulíka hnědého a motáka stepního. 

6) Monitoring ptačích oblastí v roce 2020:  Zástupci patronátních skupin ptačích 

oblastí stručně představili výsledky monitoringuv roce 2020. Za PO Jeseníky O. 

Belfín, PO Hostýnské vrchy M. Vymazal, PO Libavá K. Ševčíková a PO Litovelské 

Pomoraví P. Kovařík.  

7)  Příspěvky účastníků schůze: J. Chytil vystoupil s nejnovější situací ohledně 

výstavby nové ornitologické stanice: Krajský úřad nalezl možnost investice této 

stavby, takže na konci října 2020 bylo předáno staveniště firmě, která byla vybrána ve 

výběrovém řízení. Jedná se o firmu Ptáček (je to opravdu jen náhoda!), v době konání 

schůze MOS jsou již vybetonovány základy nové budovy. Celý projekt (nová budova, 

přestěhování sbírek, knihovny a veškerého mobiliáře, následná generální oprava 

stávající budovy současně s instalací zcela nové expozice „Ptáci Česka“ by měl být 

hotový do necelých tří let. ORNIS je v současné době kvůli rekonstrukci veřejnosti 

uzavřen, dopředu ohlášené návštěvy jsou možné. Záchranná stanice funguje dále bez 

omezení.  



8) Ukončení schůze: K. Ševčíková poděkovala všem za aktivní účast. Schůze byla 

ukončena v 19:30.  

 

Zapsal: 22. 2. 2021       Ověřila: 25. 2. 2021 

 

 

Josef Chytil        Kateřina Ševčíková 

Jednatel MOS        Předsedkyně MOS 


