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ÚVOD
V květnu roku 2004 vstoupila Česká republika do Evropské Unie. Jednou
z oblastí, kterou tento fakt ovlivnil nejvíce, je životní prostředí. Už před vstupem
musela Česká republika transponovat do své legislativy řadu právních předpisů
týkajících se ochrany přírody. Základním nástrojem evropské ochrany přírody je
soustava chráněných území NATURA 2000. Cílem soustavy NATURA 2000 je
zachovat současný stav nejhodnotnějších přírodních lokalit a ohrožených druhů
v souladu s hospodářskými i ekonomickými zájmy území a to ve spolupráci
s dotčenými subjekty. NATURA 2000 vychází ze 2 směrnic: směrnice Rady
92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích
rostlin (dále jen směrnice o stanovištích) a směrnice Rady 79/409/EHS o ochraně
volně žijících ptáků (dále jen směrnice o ptácích). Na základě směrnice o ptácích se
vyhlašují tzv. ptačí oblasti (Special protection areas – SPA) pro druhy ptáků uvedené
v příloze I a pro významná pravidelná shromaždiště stěhovavých ptáků.
Odborný návrh ptačích oblastí v České republice zpracovala Česká společnost
ornitologická (ČSO) ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny České
republiky, Správou chráněných území, národními parky a desítkami dalších
spolupracovníků z řad nevládních organizací i státních institucí. Tento návrh
obsahoval celkem 41 ptačích oblastí, z nichž bylo do konce roku 2005 vyhlášeno 38.
ČSO se i nadále podílí na ochraně ptáků a jejich prostředí prostřednictvím
různých projektů a aktivit ve spolupráci s ostatními nevládními organizacemi i státní
správou. Mezi nejdůležitější úkoly patří vedle monitoringu také osvětová činnost,
jejímž cílem je vysvětlit dotčeným subjektům i veřejnosti principy fungování soustavy
chráněných území NATURA 2000. Pouze při oboustranné komunikaci je možné najít
taková řešení, která budou prospěšná nejen pro přírodu, ale i pro lidi hospodařící
v krajině. To bylo také hlavním cílem modelového projektu komunikace s vlastníky ve
dvou ptačích oblastech, na základě jehož výsledků byl zpracován tento manuál.
Oblasti byly záměrně vybrány ve dvou odlišných typech prostředí. Jednou z nich je
Ptačí oblast Králický Sněžník, kterou tvoří především travní porosty v podhorském a
horském prostředí. Druhou je Ptačí oblast Rožďalovické rybníky, která se nachází
v rovinaté krajině Polabí a je tvořena volnou soustavou rybníků umístěných převážně
v lesním prostředí. Nezastupitelnou úlohu při zajištění ochrany ptačích oblastí mají
patronátní skupiny České společnosti ornitologické, které pracují v jednotlivých
územích. Především pro jejich členy je určen tento manuál.
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OD VÝZNAMNÝCH PTAČÍCH ÚZEMÍ K PTAČÍM OBLASTEM
Patronátní skupiny jsou úzce provázané s mezinárodním programem Významná
ptačí území (Important Bird Areas – IBAs) v České republice. Tento program vznikl v
roce 1987, kdy Mezinárodní rada pro ochranu ptáků (ICBP), předchůdce dnešního
BirdLife International, oslovila evropské země, aby sestavily seznamy ornitologicky
významných území. V roce 1989 pak vyšla kniha Významná ptačí území v Evropě s
popisem 2 444 významných ptačích území z 32 evropských zemí, včetně 29 území z
bývalého Československa (13 z ČR a 16 ze SR). První československý seznam
vyšel v roce 1992 (Hora & Kaňuch 1992) a obsahoval popis 36 území (ČR 18, SR
18). Od roku 1995 probíhala revize evropských významných ptačích území a v roce
2000 byl publikován nový seznam Important Bird Areas in Europe: Priority Sites for
Conservation (Heath & Evans 2000), který obsahoval 3619 lokalit z 51 zemí Evropy,
z toho 16 v České republice. V listopadu 2001 vyšla nová publikace Významná ptačí
území v České republice (Málková & Lacina 2001), která shrnuje problematiku
programu IBAs a aktualizované údaje o všech 16 českých územích. Se vstupem
České republiky do Evropské unie byla kritéria doplněna o úroveň C, která vychází
z legislativy Evropské unie. Průnikem původních 16 IBAs s novými lokalitami,
vymezenými podle této úrovně, byl v roce 2002 seznam IBAs rozšířen na stávajících
39 lokalit. Tento seznam se liší od návrhu ptačích oblastí, kterých je celkem 41.
Rozdíl je u dvou IBAs – první jsou Beskydy, kde byly vymezeny dvě ptačí oblasti –
Beskydy a Horní Vsacko, a druhou je Šumava, rozdělená na Ptačí oblasti Šumava a
Boletice. Ani tento seznam IBAs ale nemusí být konečný. V budoucnu se počítá
s pravidelnými revizemi vymezených IBAs a bude tak možné nejen doplnit nové
vhodné lokality, ale pozměnit hranice či dokonce vyloučit ty už nevyhovující.
Hlavním cílem programu je identifikovat území významná jako hnízdiště,
zimoviště nebo tahové zastávky pro ohrožené druhy ptáků. Tato území jsou vybírána
podle standardních vědeckých kritérií na několika úrovních důležitosti (úroveň A –
celosvětová, B – evropská, C – úroveň Evropské unie). Odborná kritéria, na jejichž
základě jsou významná ptačí území vybírána, byla Evropským soudním dvorem
označena jako nejlepší známý odborný podklad pro vyhlášení ptačích oblastí (PO).
Jaký je rozdíl mezi IBA a SPA?
Významná ptačí území (IBAs) jsou vybírána a sledována nevládními
organizacemi sdruženými v mezinárodní organizaci BirdLife International. Jako
taková nemají ze zákona žádný ochranářský statut, ale jedním z cílů programu
IBAs je zajistit jim adekvátní ochranu. Ptačí oblasti (SPAs) vznikají na základě
předpisů EU (směrnice o ptácích) a opírají se o legislativu konkrétního členského
státu. Ten se jejich vyhlášením zavazuje k tomu, že nedojde k poklesu početnosti
ptačích druhů, pro které je dané území vyhlášeno. Členský stát musí pravidelně
monitorovat vývoj početnosti ptačích druhů, pro které byla ptačí oblast vyhlášena
a podávat do Evropské komise zprávu o výsledku monitoringu. Pokud byl zjištěn
jejich dlouhodobý pokles, musí členský stát prokázat, že zajistil adekvátní
ochranu ptačímu druhu/ptačím druhům a přesto nebylo možné negativní vývoj
početnosti zvrátit. V opačném případě hrozí státu sankce ze strany Evropské
komise, která může požadovat nápravu vzniklé situace. Pokud stát nezajistí
odpovídající nápravu, může celý případ skončit až stížností u Evropského
soudního soudu.
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Zajištění ochrany a péče o ptačí oblasti v ČR
Legislativní zajištění
Směrnice EU (směrnice o ptácích a směrnice o stanovištích) jsou předpisy, které
nejsou přímo součástí právních řádů členských států a proto musí být transponovány
národními právními předpisy. V ČR byly tyto směrnice transponovány zejména
novelou zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, která platí od 28. dubna
2004 a je základním právním předpisem. Zákon č.114/1992 Sb. je v současné době
doplněn vyhláškou MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona o ochraně přírody a krajiny, dále vyhláškou č. 468/2004 Sb., o
autorizovaných osobách podle zákona o ochraně přírody a krajiny, vyhláškou č.
667/2004 Sb., kterou se stanoví obsah a rozsah dokumentace jeskyní a vyhláškou č.
432/2005 Sb., kterou se stanoví na základě § 58 zákona podrobnosti o náhradě za
ztížení zemědělského nebo lesního hospodaření.
Rovněž je nutné uvést přehled prováděcích předpisů k zákonu č.114/1992 Sb.,
které byly vydány k implementaci evropské legislativy na ochranu přírody. Je to
především nařízení vlády č. 51/2005 Sb., kterým se definují druhy a počty ptáků, pro
které se vymezují ptačí oblasti. Dále jde o vyhlášku MŽP č.166/2005 Sb., kterou se
provádějí některá další ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny v souvislosti
s vytvářením soustavy NATURA 2000. Obsahem posledně jmenované vyhlášky jsou
druhové seznamy k provedení § 3 odst.2, § 5 a § 5a zákona ve smyslu směrnice o
ptácích a směrnice o stanovištích.
Souhrny doporučených opatření
Ptačí oblasti vymezuje vláda vládními nařízeními (§ 45e zák. 114/1992 Sb. o
ochraně přírody a krajiny), která definují předmět ochrany ptačí oblasti, tedy ptačí
druhy, pro něž je ptačí oblast vyhlášena, a jejich biotopy. Cílem ochrany každé ptačí
oblasti je zachování a obnova ekosystémů významných pro druhy ptáků, pro které je
oblast vyhlášena, v jejich přirozeném areálu rozšíření a zajištění podmínek pro
zachování populací těchto druhů v příznivém stavu. V textu vládních nařízení mohou
být stanoveny činnosti, ke kterým je třeba souhlas orgánu ochrany přírody. Při
stanovení těchto činností jsou zohledněny hospodářské požadavky, požadavky
rekreace, sportu a rozvojové záměry dotčených obcí a krajů a na území vojenských
újezdů také požadavky na zajištění obrany státu.
Na základě zmocnění v zákoně zadává MŽP v případě potřeby Agentuře ochrany
přírody a krajiny ČR vypracování souhrnů doporučených opatření (SDO) k zachování
příznivého stavu populací cílových druhů z hlediska jejich ochrany.
V roce 2005 bylo zadáno zpracování pěti pilotních SDO pro PO Východní Krušné
hory, PO Soutok-Tvrdonicko, PO Králický Sněžník, PO Komárov, PO Rožďalovické
rybníky. V roce 2006 budou zpracovány další SDO, především pro ptačí oblasti ve
vojenských újezdech.
SDO by měly být poměrně přesným návodem k zajištění cíle ochrany pro orgány
ochrany přírody, kterými jsou podle typu území buď správy CHKO nebo NP (tam, kde
je na území ptačí oblasti NP, CHKO nebo národní kategorie maloplošného zvláště
chráněného území) nebo újezdní úřady (u ptačích oblastí na území vojenských
újezdů) nebo MŽP (v ptačích oblastech na pozemcích určených k obraně státu) a
nebo krajské úřady (ve všech ostatních ptačích oblastech). Počítá se s postupným
zpracováním SDO pro většinu ptačích oblasti. Tam kde jsou ptačí oblasti součástí
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CHKO nebo NP by doporučená opatření měla být zapracována do plánů péče a tam
kde jsou na územích ptačích oblastí maloplošná chráněná území, by jejich plány
péče měly v případě potřeby doporučená opatření zohlednit.
Vztah ptačích oblastí ke stávajícímu systému zvláště chráněných území
Ptačí oblasti nepatří mezi zvláště chráněná území (ZCHÚ), jsou vyhlašovaná
nařízením vlády podle § 45e. V terénu se budou vyznačovat podobným způsobem
jako ZCHÚ – podél hlavních cest budou umístěny informační tabule, na kterých bude
uveden název ptačí oblasti a znak soustavy Natura 2000. Nezpracovává se pro ně
povinný plán péče (§ 38) jako pro ZCHÚ, ale pouze podle potřeby tzv. souhrn
doporučených opatření k zachování příznivého stavu populací volně žijících druhů
ptáků. Ptačí oblasti nemají základní ochranné podmínky ze zákona, jako ZCHÚ, ale
pouze tzv. bližší ochranné podmínky, uvedené v jednotlivých zřizovacích předpisech
(nařízeních vlády). Za omezení zemědělského a lesního hospodaření podle § 58 lze
přiznat vlastníkovi či nájemci pozemku v ptačích oblastech náhradu újmy, pokud ji
vlastník nebo nájemce prokáže. Ptačí oblasti mohou být vyhlášeny tak, že půjde o
územní překryv se stávajícími ZCHÚ, částečný či úplný. Pak je nutné respektovat
legislativu platnou jak pro příslušnou PO, tak pro příslušné ZCHÚ. Státní správu
v ptačích oblastech vykonávají správy příslušných chráněných krajinných oblastí, na
území národního parku příslušná správa národního parku (§ 78).

ČINNOST PATRONÁTNÍ SKUPINY
Patronátní skupiny ČSO
První patronátní skupiny v České republice vznikaly v rámci projektu Významná
ptačí území, který je popsán na straně čtyři. Jsou tvořeny amatérskými a
profesionálními ornitology, členem se ale může stát každý zájemce, který se podle
svých možností a svého zájmu zapojí do některé z činností v oblasti výzkumu,
ochrany nebo výchovy a propagace v příslušné ptačí oblasti. Seznam kontaků na
patronátní skupiny je uveden mezi přílohami.
Činnost patronátních skupin řídí koordinátor patronátních skupin, který zpravidla
bývá součástí sekretariátu ČSO. Mezi jeho hlavní aktivity patří zejména koordinace
monitoringu druhů chráněných podle směrnice o ptácích. Dále by měl být patronátní
skupinou informován o případech, kdy ptačí oblasti hrozí reálné nebezpečí (týká se
to i správních řízení) a nebo, v tom horším případě, pokud už k negativnímu zásahu
došlo. Veškeré aktivity patronátní skupiny při řešení těchto případů (např. oslovení
medií nebo inspekce životního prostředí), by měly probíhat s vědomím koordinátora.
V případech, kdy je to žádoucí, se koordinátor může zúčastnit i významných jednání
zaměřených na aktivity v IBAs – SPAs.
Jelikož kritéria pro vyhlášení těchto území byla později Evropským soudním
dvorem uznána jako nejlepší známý odborný poklad pro vymezení ptačích oblastí,
všechny vyhlášené ptačí oblasti jsou současně i významným ptačím územím.
Patronátní skupina pro významné ptačí území se tak zároveň stává patronátní
skupinou i pro ptačí oblast. V současnosti tedy v České republice existuje celkem 41
patronátních skupin, které pokrývají i 3 dosud nevyhlášené ptačí oblasti. Seznam
kontaktů na jednotlivé patronátní skupiny naleznete v příloze.
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Základní informace o patronátní skupině:
• patronátní skupiny (PS) významných ptačích území/ptačích oblastí (dále jen IBAsSPAs) jsou tvořeny dobrovolníky
• členství v PS je stanoveno na dobu neurčitou a podléhá schválení koordinátorem
IBAs-SPAs ČSO. Schválení předchází konzultace s koordinátorem PS
• počet členů PS není omezen
• PS nemá sídlo ani právní subjektivitu, ve struktuře ČSO má úlohu poradní a
konzultační
Náplň činnosti PS:
- hájí postoje a stanoviska ČSO na úrovni jednotlivých IBAs-SPAs
- sleduje dodržování bližších ochranných podmínek, stanovených v nařízeních
vlády ČR nebo jejich návrzích pro jednotlivé IBAs-SPAs
- provádí nebo se podílí na monitoringu druhů, které jsou předmětem ochrany
IBAs-SPAs a dalších druhů přílohy I. Směrnice o ptácích, včetně druhů podle
článku 4.2. této směrnice podle schválených monitorovacích plánů a metodik
pro jednotlivé druhy ptáků
- sleduje stav biotopů zmíněných druhů a v případě jejich ohrožení upozorňuje
příslušné orgány a ČSO na jejich poškozování
- předává aktualizované údaje koordinátorovi IBAs-SPAs
- připravuje zprávy pro semináře a porady
- v rámci možností se účastní jednání o IBAs-SPAs
- spolupracuje s dalšími subjekty, které v IBAs-SPAs hospodaří nebo vyvíjejí
další aktivity, zejména se zemědělci, rybáři, myslivci, orgány místní
samosprávy, případně provozovateli a pořadateli sportovních aktivit. Udržuje
s nimi funkční komunikaci a má přehled o jejich aktivitách
- v rámci svých možností propaguje IBAs-SPAs formou osvětové práce, šířením
propagačních materiálů ČSO nebo dalších subjektů s ČSO spolupracujících.
- spolupracuje se školami, s centry ekologické výchovy, médii, záchrannými
stanicemi živočichů, obecními úřady a dalšími subjekty v regionu

Specifika vybraných ptačích oblastí
Ptačí oblasti se liší svými přírodním podmínkami, počtem i pestrostí ptačích
druhů, rozlohou a mnoha dalšími parametry. Prakticky žádná ptačí oblast se
neskládá výhradně z jednoho typu prostředí, přesto je lze alespoň přibližně rozdělit
do tří hlavních skupin podle vyhlašovaných ptačích druhů. Z celkového počtu 41
navržených ptačích oblastí je 21 vyhlášeno převážně pro lesní druhy, 6 pro druhy
zemědělské krajiny a 14 je především spojeno s vodním prostředím. Pojďme si
ukázat na stručném popisu dvou ptačích oblastí vybraných pro projekt komunikace s
vlastníky, jak se specifika ptačích oblastí promítnou do výběru subjektů vhodných ke
spolupráci:
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Ptačí oblast Králický Sněžník

Ptačí oblast Rožďalovické rybníky

PO Králický Sněžník o rozloze 30 191,67
ha byla vyhlášena pouze pro jediný druh –
chřástala polního (Crex crex). Počet
volajících samců se pohyboval kolem 200,
což představuje jednu z nejpočetnějších
populací v České republice. Přibližně 39 %
území spadá do Pardubického kraje,
zbytek náleží do kraje Olomouckého.
Téměř 19 000 ha z celkové rozlohy tvoří
zemědělské pozemky, zejména louky a
pastviny. Zdejší zemědělství je zaměřeno
na živočišnou výrobu. K 31. 12. 2004 bylo
na území Ptačí oblasti Králický Sněžník
zhruba 8 200 ha zemědělské půdy
evidováno v systému ekologického
zemědělství. Proto jsou louky v Ptačí
oblasti využívány především extenzivně a
poskytují tak chřástalovi polnímu vhodné
životní prostředí. Kromě chřástala polního
se v ptačí oblasti vyskytují i další druhy
jmenované přílohou I směrnice o ptácích.
Na loukách s rozptýlenými keři a stromy je
možné pozorovat ťuhýka obecného (Lanius
collurio), který se zde vyskytuje v počtu
více než 100 párů, v okolních lesích hnízdí
kolem 5 párů čápa černého (Ciconia nigra).
V oblasti také hnízdí čáp bílý (Ciconia alba)
nebo ledňáček říční (Alcedo atthis).

Celková rozloha PO Rožďalovické rybníky je
6 616,37 ha. Jedná se o volnou soustavu
rybníků malé až střední velikosti ležících na
rozhraní Nymburska a Jičínska. Většina
rybníků je obklopena lesními porosty
(převážně doubravami). Území se rozkládá na
hranici mezi Královéhradeckým a
Středočeským krajem. Ptačí oblast byla
vyhlášena pro dva ptačí druhy, jeřába
popelavého (Grus grus) a motáka pochopa
(Circus aeruginosus). První hnízdění jeřába
popelavého bylo na Pilském rybníce zjištěno
už v roce 1979, v posledních letech zde
pravidelně hnízdilo 3–7 párů. V rákosinách
hnízdí 15–17 párů motáka pochopa. Kromě
těchto dvou druhů má v ptačí oblasti hnízdní
výskyt dalších 20 druhů z přílohy I směrnice o
ptácích jako např. bukač velký (Botaurus
stellaris), bukáček malý (Ixobrychus minutus),
chřástal kropenatý (Porzana porzana),
chřástal malý (Porzana parva), čáp černý
(Ciconia nigra), chřástal polní (Crex crex),
lelek lesní (Caprimulgus europaeus) nebo
strakapoud prostřední (Dendrocopos medius).
Od roku 1995 v oblasti pravidelně hnízdí
jeden až dva páry orla mořského (Haliaeetus
albicilla). Za tahu se na lokalitě vyskytuje až
3 000–4 000 vodních ptáků, včetně hus.

Při srovnání obou ptačích oblasti je zřejmé, že při jejich ochraně je nutné oslovit
rozdílné subjekty. V případě PO Králický Sněžník se jedná zejména o zemědělce,
kteří svým hospodařením ovlivňují hnízdní úspěšnost chřástala polního. Proto byla
v průběhu realizace projektu navázána úzká spolupráce s občanským sdružením
PRO-BIO, Svazem ekologických zemědělců se sídlem v Šumperku, které je
v pravidelném kontaktu se zdejšími zemědělci. V PO Rožďalovické rybníky oba ptačí
druhy nejvíce ohrožuje hospodaření na rybnících, proto je nutná spolupráce s rybáři,
kteří zde hospodaří (v tomto případě se jedná o Rybářství Chlumec nad Cidlinou
as.). Důležitým partnerem při řešení projektu se stalo Polabské ekocentrum ČSOP
se sídlem v Nymburce, které se aktivně angažuje v ochraně zdejší přírody. Otázkám,
kdo může být vhodným partnerem a na co je při jeho výběru třeba myslet, se více
věnuje kapitola Výběr partnerů.

Komunikace s vlastníky a uživateli
Přímá komunikace s majitelem/uživatelem pozemku
Přímá komunikace s majitelem nebo uživatelem pozemku je jedním
z nejefektivnějších nástrojů, jak zajistit ochranu konkrétní cenné lokality. Mezi
přednosti tohoto přístupu patří možnost poznat lépe majitele nebo uživatele pozemku
a vytvořit s ním dlouhodobější pracovní a v některých případech i přátelský vztah.

Jeho největší nevýhodou je časová náročnost - především u velkých ptačích oblastí
není možné komunikovat tímto způsobem se všemi. Klade také velké nároky na
komunikační dovednosti, protože špatnou komunikací se dá více ztratit než získat.
Někteří ze zemědělců, rybářů, lesníků mají přednostní zájem hospodařit v souladu
s přírodou, ale pro převážnou většinu z nich představuje jejich činnost především
zdroj obživy a otázky ochrany přírody jsou pro ně pouze jedním z mnoha aspektů, na
které musí brát ohled. Proto je velmi důležité jim dobře vysvětlit, co je na jejich
pozemcích cenného z pohledu ochrany přírody. Kromě dobrých znalostí o ptácích,
které se u patronátní skupiny předpokládají, je výhodou znát i způsoby hospodaření.
Každý hospodář ocení, když s ním dokážete komunikovat jeho řečí a roste tím i
šance, že se nakonec obě strany dokážou domluvit. Již před oslovením majitele
nebo uživatele pozemku je třeba mít jasnou představu o tom, jaký způsob
hospodaření by byl z pohledu ochrany chráněných ptačích druhů nejlepší. Při jeho
definování by se mělo vycházet z obecných znalostí o životních nárocích daného
druhu upravených podle místních podmínek. Cílem vzájemné komunikace je potom
najít takový způsob hospodaření, které vyhovuje jak majiteli/uživateli pozemku, tak i
chráněnýmh ptačím druhům.
Některá z opatření, která mohou danému ptačímu druhu pomoci, nemusí
vyžadovat žádné významné finanční náklady. Příkladem může být třeba změna
průběhu pastvy při ochraně chřástala polního. Pokud se na některé pastvině objeví
více volajících samců, lze např. domluvit se zemědělcem posun pastvy na co
nejpozdější období nebo snížení počtu dobytka na co nejnižší přijatelný počet.
Dalším opatřením, které má velký vliv na hnízdní úspěšnost chřástala polního je
způsob kosení luk. Při běžně praktikovaném kosení od okrajů do středu uhyne podle
studií až 60 % přítomných mláďat chřástala polního, pokud se kosí od středu
pozemku k jeho okrajům, sníží se úhyny až o dvě třetiny. Je jasné, že tento způsob
kosení je technicky i finančně náročnější. Většině zemědělců ale není lhostejné, že
jejich stroje zabíjejí nejen mláďata ptáků, ale i srnčata nebo mláďata zajíců a je tak
velká šance, že sami budou mít zájem změnit způsob kosení. Velkou výhodou je,
pokud je možné zemědělcům nabídnout finanční dotaci za šetrné způsoby
hospodaření - v PO Králický Sněžník je např. možné využít agro-environmentálního
programu na ochranu chřástala polního. Tyto finanční nástroje by se měly uplatňovat
pouze na těch nejvhodnějších lokalitách (půdních blocích) s výskytem chráněného
druhu.
Doporučení:
♦
♦
♦
♦
♦
♦

dobře se na schůzka připravte
požádejte o schůzku v předstihu
pokud není žádoucí opak, plánujte setkání mimo „hlavní“ sezónu
přineste informační materiály
nechte na sebe kontakt (např. telefon, vizitka)
nabídněte vlastníkovi/uživateli pozemku ornitologický zážitek na jeho pozemku
(např. vycházka s upozorněním na lokality s výskytem chráněných ptačích druhů)

Setkání s více vlastníky/uživateli
Setkání s více vlastníky najednou má oproti přímé komunikaci několik výhod.
Jednou z nich je možnost oslovit více osob najednou. To sice šetří čas, ale je nutné
počítat s tím, že organizace takových akcí je náročnější. Další výhodou těchto
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setkání je možnost konfrontace problému z více úhlů pohledu. Přináší to na druhou
stranu větší nároky na řízení diskuse, která by měla zůstat věcná a bez emocí. Oproti
přímé komunikaci s vlastníky může být nevýhodou úřední prostředí, tj. nemožnost
řešit problémy přímo v terénu. Dá se to částečně vyřešit naplánováním doprovodné
exkurze, při tom je však nutné najít vhodnou lokalitu, na které je možné řešenou
problematiku názorně předvést. Zajistit na kvalitní úrovni takový doprovodný program
je sice organizačně náročné, ale zkušenosti z Králického Sněžníku ukazují, že to
stojí za to. Pokud je žádoucí prezentovat některá ze setkání v médiích, je exkurze
velkou výhodou, protože taková zpestření jsou mediálně atraktivní. Podobný efekt
má také účast osobnosti regionálního, národního nebo dokonce mezinárodního
významu na jednání.
Doporučení:
♦
♦

♦
♦
♦
♦
♦

začněte plánovat podobné akce s dostatečným předstihem, vhodné je několik
měsíců dopředu
neplánujte akce na nevhodné roční období (např. pro zemědělce je optimální
podzim a zima) a čas (pokud zveme úředníky, tak pokud možno v jejich pracovní
době, ale mimo obvyklé úřední hodiny - pondělí a středa do 17°°)
pokud to dovolí prostředky, které máte k dispozici, zajistěte malé občerstvení
využijte média pro propagaci
zajistěte propagační materiály
využijte informační technologie (powerpointové prezentace, film, obrázky)
šetřte čas – využívejte akcí organizovaných někým jiným nebo, pokud je to
vhodné, je organizujte ve spolupráci

Výběr partnerů
V některých případech může ke kvalitnější ochraně ptactva a jeho hnízdních
lokalit přispět spolupráce PS s dalšími subjekty. Najít vhodného partnera ale není
vůbec snadná věc. Ještě před zahájením spolupráce je nutné zvážit veškerá možná
rizika a spolupráci zahájit pouze v případě, že přínos nového partnerství (např.
znalost prostředí, specifické dovednosti, technické vybavení nebo finanční podpora)
převládá nad jejími riziky. Těmi mohou být např. problémy při organizaci společných
akcí (nespolehlivost, neschopnost týmové práce), „špatná mediální pověst“ nebo
sebeprezentace na úkor druhého partnera. Bohužel některé z nich se těžko odhadují
dopředu, proto by každá spolupráce měla být průběžně vyhodnocována a poté by
mělo být rozhodnuto, zda je i nadále výhodné v ní pokračovat.
Prakticky ve všech oblastech České republiky jsou aktivní občanská sdružení.
Jejich zaměření mohou být nejrůznějšího charakteru, přesto i u na první pohled zcela
odlišných sdružení může vzniknout oboustranně výhodná spolupráce.
Vhodnými partnery se mohou stát:
♦
♦
♦
♦
♦
♦

nevládní organizace (spolupráce při pořádání akcí, vzájemná podpora)
zájmové spolky – myslivci, rybáři (spolupráce na ochraně lokalit)
místní samospráva (poskytnutí zázemí, finanční podpora)
krajské úřady (finanční podpora)
zemědělské agentury (možnost využít jejich akcí pro zemědělce)
regionální pracoviště AOPK (odborná spolupráce)
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♦

správy jednotlivých chráněných území (odborná spolupráce, možnost využít jejich
komunikace s majiteli a uživateli)
♦ podnikatelská sféra (finanční podpora)
♦ školy (zázemí, výchova dětí)

Akce pro veřejnost
Mnoho lidí má o soustavě Natura 2000 zkreslené informace z tisku i televize. Zde
se totiž objevují nejčastěji kauzy, kdy došlo ke střetu zájmu mezi ochranou přírody a
rozvojem infrastruktury. Je téměř pravidlem, že soustava Natura 2000 se prezentuje
jako překážka rozvoje dané oblasti. Velký důraz se přitom klade na eventuální
pracovní možnosti, které by realizací investičního projektu vznikly. Přitom území,
které je chráněné v rámci soustavy Natura 2000, je naopak možné prezentovat jako
novou příležitost k rozvoji oblasti. Nejedná se pouze o rozvoj turistiky a na ni
navazujících služeb, ale i ostatní podnikatelské projekty mají větší šanci na finanční
podporu. Evropská unie totiž často zvýhodňuje projekty navržené na různých typech
chráněných území včetně soustavy Natura 2000 oproti jiným projektům.
Samozřejmostí ale zůstává, že se musí jednat o takové podnikatelské záměry, které
neohrozí předmět ochrany daného území.
Mezi tradiční akce pořádané pro členy i veřejnost patří Vítání ptačího zpěvu a
Festival ptacva. První akce se pravidelně koná první víkend v květnu, druhá obvykle
v druhý víkend v říjnu. Pravidelně se v obou termínech organizuje několik desítek
akcí v celé České republice a pro milovníky ptactva je to jedna z nejlepších
příležitostí seznámit se nejen s ptačími druhy, které v České republice hnízdí, ale i
těmi, které se zde objevují pouze během migrace.
Při akcích pro veřejnost je důležité zaměřit svou pozornost také na děti a budovat
tak v nich kladný vztah k ochraně přírody.

Příklady akcí pro veřejnost:
1. Ukázka odchytu ptáků
Jedná se o jednu z nejlepších možností, jak oslovit veřejnost a to zejména děti.
Přináší jim možnost prohlédnout si ptáky z blízka a udělat si fotografii na památku.
Doporučení:
♦
♦

Zajistěte si předem veškerá nutná povolení k odchytu daného druhu.
Vyberte vhodné datum pro akci s ohledem na chytaný druh/druhy (např. vrchol
pěvecké aktivity) a současně s ohledem na cílovou skupinu (např. nepořádat akci
pro zemědělce v době žní).
♦ Vytipujte si předem vhodnou lokalitu s výskytem žádoucího druhu/druhů.
♦ Připravte si vhodný komentář (podle typu akce) o daném ptačím druhu a
možnostech jeho ochrany.
♦ Spojte akci s dalšími formálními (např. přednáška) nebo neformálními (např. výlet
nebo táborák) aktivitami.
Ukázka odchytu chřástala polního byla jedním z největších lákadel k účasti na
přednášce o soustavě Natura 2000 v Červené Vodě v Ptačí oblasti Králický Sněžník.
Především díky plánovanému odchytu přišlo na přednášku nečekaně hodně mladých lidí a
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s nimi vydržela na odchyt v nočních hodinách (začátek byl domluven až po 22.00) čekat i
skupinka místních zemědělců. Čas mezi přednáškou a odchodem na lokalitu se vyplnil
opékáním vuřtů, k dispozici byly i nealkoholické nápoje a pivo. U alkoholických nápojů je
nutností zajistit, aby se nedostal do rukou nezletilým a nevznikly tak zbytečné problémy. Po
příchodu místního ornitologa Romana Chaloupka před desátou hodinou se celá skupina
přesunula na předem vytipované místo za městem. Během necelé půlhodiny se Romanu
Chaloupkovi podařilo odchytit 3 volající samce, které před všemi okroužkoval. Mládež i
zemědělci si chřástaly se zájmem zblízka prohlédli a někteří i vyfotografovali. Krátce po
půlnoci akce skončila a všichni se spokojeně rozešli do svých domovů.

2. Přednáška
Velmi častý způsob oslovení veřejnosti. Oproti akcím v terénu má velkou
nevýhodu, že účastníci přijímají podávané informace především pasivně, výhodou je
možnost uspořádat přednášku kdykoliv v průběhu celého roku.
Doporučení:
♦
♦
♦
♦
♦

Zajistěte včas vhodné prostory (spolupráce s místní samosprávou, školami).
Spolupracujte s místními úřady
Zajistěte dostatečnou propagaci akce
Upravte program podle toho, komu je určen (např. připravte hry pro děti)
Využijte fotografie nebo jiný obrazový materiál k doplnění mluveného slova
(možnost využití dataprojektoru, promítání diapozitivů, krátkých filmů atd.)

Ve formě přednášky proběhlo setkání s veřejností v Rožďalovicích v Ptačí oblasti
Rožďalovické rybníky. Dorazilo 24 lidí, bohužel mezi nimi prakticky chyběli zástupci mladé
generace. Po úvodním představení České společnosti ornitologické a soustavy chráněných
území Natura 2000 se promítal film o jeřábu popelavém, který zajímavým komentářem
doplnil člen patronátní skupiny František Stránský. Především informace o místním výskytu
tohoto druhu si zúčastnění se zájmem vyslechli a sami přidali svoje pozorování. Druhý film o
motáku pochopu okomentoval další člen patronátní skupiny Zbyněk Smolík. V závěrečné
diskusi členové patronátní skupiny s účastníky přednášky společně hledali možnosti, jak by
mohla veřejnost přispět ke kvalitnější ochraně obou kriteriových druhů.

3. Výstava
Návštěva výstavy patří mezi oblíbené aktivity spojené s trávením volného času.
Mezi hlavní výhody výstavy patří možnost zvolit si vlastní přístup k jejímu shlédnutí
podle zájmu o danou problematiku a podle volného času.
Doporučení:
♦

Využijte už hotové výstavy. V současné době má Česká společnost ornitologická
3 putovní výstavy – Od významných ptačích území k soustavě Natura 2000 – 23
panelů 140x90 cm (je nutností ji rezervovat několik měsíců dopředu), Ptačí oblast
Rožďalovické rybníky – 5 panelů 90x60 cm a Ptačí oblast Králický Sněžník – 5
panelů 90x60 cm.
♦ Pokud máte zájem připravit výstavu nebo jiné informační materiály
s problematikou ochrany ptactva, konzultujte podobné záměry nejprve se
sekretariátem ČSO. Tisk výstavy nebo jiných informačních panelů mohou
finančně podpořit obecní nebo městské úřady (event. kraje).
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♦

Připravte doprovodný program (např. promítání filmů, hry pro děti, různé soutěže,
přednášky atd.), nejlépe spojený se zahájením nebo s ukončením výstavy.
♦ Zajistěte výstavě dostatečnou propagaci. Oslovte místní média (regionální tisk,
rádia), s propagací může pomoci i sekretariát ČSO (především na národní
úrovni).
♦ Nabídněte výstavu do škol.
V rámci projektu byly připraveny výstavy o obou ptačích oblastech. V průběhu roku se
přemisťovaly po obcích v ptačí oblasti za poměrně velkého zájmu ze strany veřejnosti.
Současně bylo naplánováno několik doprovodných akcí. Nejvýznamnější proběhla v Ptačí
oblasti Rožďalovické rybníky na závěr tradiční kroužkovací akce u rybníka Zrcadlo. Zahájení
výstavy bylo současně spojené s vyhlášením významného ptačího území roku 2005 a
slavnostní akce se zúčastnilo více než 100 lidí. Významnými hosty byli zejména
místopředseda Senátu ČR MVDr. Jiří Liška a náměstek ministra životního prostředí RNDr.
František Pojer, cestu k rybníku si rovněž našlo i několik starostů obcí a měst v Ptačí oblasti
a jeho nejbližším okolí. Po úvodních proslovech oba nejváženější hosté přestřihli rukou
společnou pomyslnou pásku do Ptačí oblasti (v tomto případě to byl vstup do stanu) a
umožnili tak přítomným shlédnout výstavu skrytou uvnitř stanu a přitom si pochutnat na
lahodném občerstvení. Během následujících hodin se pak v neformální diskusi otevřela celá
řada otázek spojených s ochranou ptáků a přírody nejen v Polabí.

4) Vycházka do přírody
Pro mnoho lidí představuje vycházka do přírody ten nejpříjemnější způsob
přijímání informací o ochraně ptáků a přírody. Pokud je průvodcem znalec místního
prostředí, mohou za optimálních podmínek účastníci vycházky vidět ty nejvzácnější
ptačí druhy přímo v jejich přirozeném prostředí a odnést si tak zážitek na celý život.
Přitom je však nutné vždy zajistit, aby nedošlo k rušení pozorovaných ptáků.
Doporučení:
♦

Vyberte takový čas a místo vycházky, aby její účastníci měli šanci vidět co
nejvíce, ale přitom nedošlo k žádnému ohrožení pozorovaných druhů
♦ Zkuste zajistit náhradní program pro případ špatného počasí (např. předběžně si
zajistěte prostory, kde by bylo možné přehrát ukázky reprodukovaných nahrávek
ptáku doplněné Vaším komentářem)
♦ Při vstupu na soukromé pozemky, nejcennější části chráněných území nebo do
vojenských prostor se vždy domluvte se správcem daného území (event. si
zajistěte potřebná povolení)
♦ Pokud je to žádoucí, informujte předem účastníky co s sebou (např. holínky,
vlastní jídlo a pití)
Vycházka byla jednou z plánovaných akcí v Ptačí oblasti Rožďalovické rybníky. Jejím
hlavním cílem mělo být pozorování jeřábů popelavých. Bohužel v průběhu hnízdění byli tito
plaší ptáci vyrušováni zvědavou veřejností, což nakonec přispělo k neúspěšnému hnízdění
jednoho páru. Proto jsme se nakonec rozhodli vycházku neuskutečnit.

Jak pracovat s médii?
Novináři jsou zaneprázdnění lidé, kteří se musí rychle rozhodnout pro jednu z jejich pohledu nejzajímavější - zprávu pro veřejnost z velkého množství podnětů.
Proto je oslovujete pouze v těch případech, které považujete za důležité.
13

Největší význam pro patronátní skupiny mají regionální media (místní noviny,
regionální tisk, rádio i televizní zpravodajství). U místních novin hrají důležitou roli
tiskové zprávy – pokud jsou dobře napsané, přejímají je noviny prakticky celé bez
úprav. Místní tisk a regionální vydání národních periodik je vhodné kontaktovat také
při pořádání akcí pro veřejnost formou stručných oznámení (v příloze je příklad
tiskové zprávy z PO Rožďalovické rybníky).
Jak oslovit média a na co je při komunikaci s nimi důležité pamatovat?
Tisková zpráva
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nejčastěji pokud sami chceme něco do médií dostat
oficiální tiskové zprávy pod hlavičkou ČSO mohou vydávat pouze osoby
pověřené výborem ČSO (domluvit se sekretariátem ČSO)
nesmí být příliš dlouhá, obvykle 1 strana A4
nadpis/název – nemusí být za každou cenu „novinářsky sexy“, důležitá jsou fakta
první odstavec – shrnuje nejdůležitější fakta (kdo, co, kdy, kde, jak, význam pro
ochranu přírody atd.)
další odstavce – rozvést informace podané v 1. odstavci, nepsat však moc, text
musí být jasný, stručný, pokud možno vylučující další interpretace
citování – když je to možné a vhodné, uvést doslovnou citaci výroku významného
pro dané téma (buď přímo pro případ nebo obecně)
další fakta – uvést další důležité údaje, např. velikost populace dotčeného druhu,
míru ubývání druhu a příčiny úbytku, celkový počet podobných případů v nějakém
období apod.
kontakt – přesný kontakt (telefonní číslo) na sebe pro případ, že novináři budou
chtít další informace, rozhovor apod. Poštovní adresa nestačí, novináři pracují
rychle.
fotografie, obrázky – kvalitní a vhodné obrázky vždy pomohou, pozor ale na
možná omezení (viz tipy)
rozeslání tiskové zprávy – podle charakteru tématu, místním či celostátním
médiím (celostátní raději konzultovat s koordinátorem IBAs-SPAs), vhodné je
hromadné zaslání (pošta, email) všem najednou, jindy je vhodné nabídnout
exkluzivitu být první jen jednomu médiu

Rozhovor pro rádio či TV, předtáčený nebo naživo
Je vhodné si předem zjistit, ověřit a zkontrolovat:
• že moje jméno bude uvedeno správně
• jaká bude délka rozhovoru
• komu bude pořad určen
• otázky, které mi budou položeny
• snažit se případně ovlivnit pokládané otázky předem (dohodnout se s
redaktorem)
• mít dvě až tři hlavní věci, které chci určitě publiku sdělit, a pokusit se je do svých
odpovědí dostat, pokud to lze
• mluvit spisovně, nepoužívat příliš speciální či nesrozumitelné výrazy (slovník
případně uzpůsobit předpokládaným posluchačům nebo divákům)
• v TV být přiměřeně oblečen a upraven (manekýn/a vs. lesní muž/žena)
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•
•
•

v TV se ujistit, zda koukat do kamery nebo na toho, kdo pokládá otázky
rozhovory naživo – nelze dodatečně překroutit co řekneme, ale nelze to též
opravit či vzít zpět!
mít připravena stručná, jasná a téměř heslovitá sdělení. Z celého rozhovoru může
nakonec být použita jediná věta a pokud v celém rozhovoru není nějaké shrnutí,
hrozí, že bude jedna věta vytržena z kontextu a zkreslí všechno co mělo být
sděleno…

Tipy a na co si dát pozor?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dopředu ujasnit, zda vystupuji za sebe nebo za ČSO (Jan Novák, ornitolog x Jan
Novák, ČSO)
v případě nejasností konzultovat se sekretariátem/výborem ČSO
pokaždé si ujasnit, proč věc zveřejňuji a čeho chci zveřejněním dosáhnout
pokud možno autorizovat
při práci v terénu fotografovat, fotografie se mohou hodit, pozor ale na
neoprávněné fotografování zejména osob!
dobře působí negativní příběhy, ale také pozitivní (podívejte, co dobrého se
podařilo!)
mít adresář novinářů a kontakty na ně
pokud je na informaci dočasné embargo, důrazně na to upozornit resp.
nezveřejňovat informaci dříve
dávat pozor na kvalitu psaného i mluveného projevu (pravopisné chyby,
nespisovné výrazy apod.)
pokud podáváme informace jen po telefonu (s výjimkou živého vstupu do
vysílání), ujistit se, zda je rozhovor novinářem nahráván (sám by nám to měl
předen sdělit), riziko zkreslení informací je větší
vždy se snažit o problému nastudovat co nejvíce
nestydět se říci, že něco nevím, je to mnohdy lepší, než se vyjadřovat
nekompetentně, lze odkázat na kolegu
vést si evidenci výsledků (počty článků, relací, jak dopadly apod.)

Řešení konfliktů
Jednou z důležitých aktivit patronátních skupin je dohled na dodržování bližších
ochranných podmínek, stanovených v nařízeních vlády ČR nebo jejich návrzích pro
jednotlivé IBAs-SPAs. To představuje především monitoring stavu biotopů
chráněných druhů. Jak správně postupovat, pokud dojde k jejich ohrožení?
Nejprve je nutné správně definovat, jaké dopady na předmět ochrany může
zjištěný problém mít. Dochází opravdu k porušení ochranných podmínek? Může dojít
následkem zjištěných aktivit k ohrožení populace chráněného druhu? K tomu je
nutno v některých případech získat více informací, což je časově náročné, pokud
však může dalšími aktivitami evidentně dojít k ještě většímu ohrožení populace
chráněných druhů, je nutné začít jednat okamžitě. Příkladem může být např.
manipulace s výškou vodní hladiny rybníka, zemní práce na hnízdišti nebo rušení při
hnízdění. Pokud je to možné, měla by patronátní skupina zajistit fotodokumentaci či
videonahrávku zjištěného problému a co nejdříve informovat sekretariát ČSO.
Prvním krokem při řešení potenciálního ohrožení by měla být pečlivá analýza
situace s definováním potenciální hrozby pro předmět ochrany. K tomu je nutné
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získat více informací komunikací s dotčenými subjekty (vlastníci a uživatelé půdy) a
státní správou. Pokud to vyžaduje situace, bývá krajním řešením oslovení České
inspekce životního prostředí, ale tomuto kroku by měla předcházet snaha o nalezení
řešení vzájemnou domluvou mezi všemi dotčenými subjekty. Všechny důležité kroky
(jednání s vlastníky, práce s médii) by měla patronátní skupina vždy řešit s vědomím
sekretariátu ČSO.

PODĚKOVÁNÍ
Největší dík patří Nadaci Partnerství, která projekt komunikace s vlastníky a
uživateli ve dvou ptačích oblastech podpořila a tím umožnila i vznik tohoto manuálu.
Na realizaci projektu se aktivně podílely patronátní skupiny významných ptačích
území Králický Sněžník a Rožďalovické rybníky, které měly zásadní podíl na tom, že
všechny akce proběhly bez větších problémů a za zájmu veřejnosti. V Ptačí oblasti
Králický Sněžník to byli jmenovitě Aleš Hampl a Roman Chaloupek, v Ptačí oblasti
Rožďalovické rybníky Zbyněk Smolík, Vladimír Šoltys a František Stránský.
Poděkování patří i Davidu Lacinovi z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, který na
jednáních s vlastníky a uživateli představil systém ochrany soustavy Natura 2000 dle
platné legislativy České republiky a současně předjednal s účastníky jednání
možnosti praktické ochrany kritériových druhů.
Na projektu dále spolupracovali: Městské muzeum v Králíkách, PRO-BIO, Svaz
ekologických zemědělců, PRO-BIO, obchodní spol. s r.o., Polabské ekocentrum
ČSOP, MÚ Červená Voda, MÚ Hanušovice, MÚ Rožďalovice, MÚ Dymokury.
Za tým řešitelů projektu a zpracovatelů manuálu bych na závěr chtěl vyjádřit
přání, aby tento manuál přispěl k lepší komunikaci se všemi lidmi, s nimiž se při
ochraně ptáků setkáváte a pomohl tak lépe chránit oblasti jejich výskytu.
Václav Zámečník, Česká společnost ornitologická
Česká společnost ornitologická (ČSO) je dobrovolné zájmové sdružení profesionálů i amatérů,
zabývajících se ochranou a výzkumem ptáků, zájemců o pozorování ptactva a milovníků přírody. ČSO
realizuje vlastní i mezinárodní projekty výzkumu a ochrany ptáků a jejich prostředí, popularizuje a
propaguje ochranu ptáků, pořádá akce pro své členy i nejširší veřejnost. V ČR zastupuje mezinárodní
organizaci BirdLife International.
Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5
tel., fax a záznamník: +420 274 866 700
e-mail: cso@birdlife.cz ◆ internet: www.birdlife.cz
BirdLife International je celosvětové sdružení nevládních organizací zaměřených na ochranu ptáků
a jejich prostředí. Působí ve více než sto zemích světa. BirdLife International prosazuje trvale
udržitelné využívání přírodních zdrojů. Celkový počet jeho členů přesahuje 10 milionů.
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SPECIFIKA VYBRANÝCH PTAČÍCH OBLASTÍ

Foto: Ivo Pecháček

Ptačí oblasti se liší svými přírodním podmínkami,
počtem i pestrostí ptačích druhů a mnoha dalšími
parametry. Na snímku nahoře je Ptačí oblast Králický
Sněžník, vyhlášená na ochranu chřástala polního,
vpravo Ptačí oblast Rožďalovické rybníky, kde je
předmětem ochrany jeřáb popelavý a moták pochop.
Foto: Radko Samek

Vlevo dole chřástal polní (Crex crex),
vpravo dole jeřáb popelavý (Grus grus).

Foto: Andy Hay/RSPB-images.com

Foto: Josef Hlásek
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CO MŮŽE POMOCI K ÚSPĚCHU AKCE PRO VEŘEJNOST?

Foto: archív ČSO

Pozvěte někoho známého. Slavnostního vyhlášení
významného ptačího území roku 2005 a zahájení výstavy
a této ptačí oblasti se rukou společnou ujali
místopředseda Senátu ČR MVDr. Jiří Liška a náměstek
ministra životního prostředí RNDr. František Pojer. I díky
jejich přítomnosti se akce zúčastnilo více než 100
návštěvníků.
Pokuste se zajistit malé občerstvení. Pokud se akce koná
ve spolupráci se státními úřady, mohou se na občerstvení
podílet také. Na obrázku zahájení výstavy o Ptačí oblasti
Rožďalovické rybníky.

Foto: archív ČSO

Zajistěte dostatečnou propagaci
akce. Na snímku nahoře je
pozvánka na výstavu, kterou
starosta Červené Vody zveřejnil na
městské nástěnce.

Foto: archív ČSO

PŘÍKLADY AKCÍ PRO VEŘEJNOST

Foto: archív ČSO

Cílem přednášky, která proběhla v Hanušovicích
(Ptačí oblast Králický Sněžník), bylo představit
zemědělcům soustavu Natura 2000 a zejména
chřástala polního včetně možností jeho ochrany.
Na konci se nad mapami vybíraly další vhodné
půdní bloky do dotačního titulu na jeho ochranu.

Foto: archív ČSO

Výstavu o Ptačí oblasti Rožďalovické
rybníky celkem shlédlo 4 500 návštěvníků,
z toho 2 000 dětí. Výstava putovala po 16
nejrůznějších místech v ptačí oblasti a jejím
nejbližším okolí.

Ukázka odchytu chřástala polního, která proběhla v
Červené vodě. Na nevšední ornitologický zážitek
vydrželo společně čekat několik zdejších mladých lidí i
zemědělců.

A tady je máme pěkně zblízka..

Foto: archív ČSO

Foto: archív ČSO
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DOPROVODNÉ AKCE

Fotbalové utkání mezi zemědělci
a ornitology může pomoci prolomit
komunikační bariery.

Ptačí oblast Králický Sněžník

Foto: Marián Polák

Foto: Marián Polák

Vypouštění handicapovaných jedinců je velkým
zážitkem hlavně pro ty nejmenší. Moment ze
zahájení výstavy o Ptačí oblasti Rožďalovické
rybníky.

Foto: archív ČSO

Čekání na noční odchyt může zkrátit
opékání vuřtů.
Foto: archív ČSO
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PŘÍKLAD TISKOVÉ ZPRÁVY
Tisková zpráva České společnosti ornitologické
Praha, 11.7.2005
Výstava o Ptačí oblasti Králický Sněžník doputovala do Hanušovic
Prvním městem v Olomouckém kraji, kam doputovala výstava o Ptačí oblasti
Králický Sněžník, jsou Hanušovice. Výstava bude pro veřejnost otevřena dne 14.
července 2005 ve 20:00 v salonku místního pohostinství Na Rychtě, kde bude pro
první návštěvníky připraven program a malé pohoštění. Výstavu, kterou bude
následně možné navštívit od 15. 7. do 11. 8. 2005 v budově místního úřadu v
Hanušovicích, připravila Česká společnost ornitologická za podpory Nadace
Partnerství, Pardubického kraje a Českomoravské myslivecké jednoty.
Výstava byla oficiálně zahájena dne 15. 6. 2005 v Červené Vodě, kde také
proběhl, za velkého zájmu místních obyvatel, úspěšný odchyt a ukázka kroužkování
chřástala polního. „Uspořádáním putovní výstavy o Králickém Sněžníku bychom
chtěli lidem přiblížit jednu z 38 dosud vyhlášených ptačích oblastí v České republice,
které jsou součástí soustavy chráněných území evropského významu Natura 2000“,
říká Václav Zámečník, koordinátor zemědělských projektů České společnosti
ornitologické.
Ptačí oblast Králický Sněžník je jednou z nejvýznamnějších lokalit výskytu
chřástala polního v České republice. Předpokladem pro udržení tohoto vzácného a
tajemného obyvatele místních podhorských luk je zachování extenzivního způsobu
hospodaření. Chřástal je naopak nejvíce ohrožen kosením luk v době hnízdění, kdy
dochází rychlým mechanizovaným kosením od krajů louky směrem do středu k
úhynu až 60 % přítomných kuřat chřástala. Dále ho ohrožuje rozvoj pastvy dobytka,
kdy pasoucí se dobytek udupává a spásá pro chřástala nezbytný vegetační kryt.
Šetrný způsob hospodaření je tedy nutné udržet i do budoucna a to nejen pro
chřástala polního, ale také pro další živočichy včetně myslivecky obhospodařované
zvěře. Ochranu ohroženého ptačího druhu, chřástala polního, lze sloučit s přírodě
blízkým hospodařením na lokalitách jeho výskytu. Na podporu takového hospodaření
byl vytvořen agro-environmentální program, který umožňuje získání finanční podpory
při dodržení podmínek šetrného hospodaření.
Návštěvníci výstavy se mohou seznámit nejen s Ptačí oblastí Králický Sněžník,
ale také se dozvědí více o životě svého souseda, chřástala polního, a o možnostech
jeho ochrany. Po otevření výstavy bude následovat diskuse na téma možnosti
získání dotací na hospodaření na lokalitách výskytu chřástala polního v ptačí oblasti
Králický Sněžník. Za příznivého počasí se v pozdějších hodinách bude konat ukázka
odchytu a kroužkování chřástala polního.
Pro další informace kontaktujte:
Václava Zámečníka, zemědělského koordinátora České společnosti ornitologické, V
Olšinách 449/41, 100 00 Praha 10, tel.: 274780601, email: zamecnik@birdlife.cz;
Janu Holečkovou, koordinátorku projektu „Natura 2000 a EU – vaše nová příležitost“,
Česká společnost ornitologická, Hornoměcholupská 34, 102 00 Praha 10 – Hostivař,
tel.: 274866700, email: holeckova@birdlife.cz
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NOVINOVÝ ČLÁNEK O AKCI
Rožďalovice, kde žije i orel mořský, se staly oblastí chráněných ptáků
Zdroj: Mladá fronta Dnes
Datum: 15.08.2005
Ráj pro vzácné ptáky
Okolí Rožďalovic na Nymbursku může zůstat rájem pro vzácné ptáky. V sobotu
totiž ochránci přírody slavnostně vyhlásili území Rožďalovických rybníků takzvanou
Ptačí oblastí. To jsou místa, která chce chránit Evropská unie kvůli výskytu
ohrožených druhů ptáků. Těch žije kolem Rožďalovických rybníků na pomezí
Nymburska a Jičínska hned několik: je to například jeřáb popelavý, moták pochop a
také orel mořský nebo chřástal kropenatý.
Ptačí oblastí vyhlásila Rožďalovické rybníky už loni česká vláda zvláštním
nařízením. V praxi to ale podle Radko Samka z Polabského ekocentra neznamená,
že se celé území uzavře jako přísně chráněná rezervace, kam nebudou mít lidé
vstup. "Jen se zde stanovily podmínky, za jakých je možné krajinu využívat.
Například pořadatel automobilových závodů by nejprve musel úřady požádat o
souhlas. Pokud by to bylo v době páření nebo hnízdění ptáků, nedostal by ho, aby
ptáky nerušil," vysvětlil Samek.
Ptačí oblastí se rybníky staly hlavně kvůli jeřábu popelavému a motáku
pochopovi. Jeřáb popelavý dříve v Česku vůbec nehnízdil, v okolí Rožďalovic ale
našel hodně potravy. Jeřábi jsou o něco větší než čápi a lidé je poznají podle
charakteristických troubivých zvuků. Vejce snášejí v dubnu, ještě během léta odlétají
do Středomoří a Malé Asie. Moták pochop je zase štíhlý dravec, který si staví hnízda
v rákosí. Je známý tím, že při letu dokáže předvádět akrobatické kousky. Oběma
druhům ptáků v Česku ubývá jejich přirozené prostředí, a jsou proto ohroženi.
Do oblasti míří až 4000 ptáků
Rožďalovické rybníky začaly vznikat už v 15. století, kdy se lidé snažili zabránit
letnímu vysychání potoků a řek a zároveň i jarním záplavám. V 17. století, v době
největšího rozkvětu, tady bylo dokonce 170 rybníků. Roždalovická ptačí oblast se
dnes rozkládá na více než 6100 hektarech. V období tahu sem míří až čtyři tisíce
ptáků. Ve středních Čechách jsou navrženy čtyři Ptačí oblasti. Na Nymbursku leží
ještě oblast Žehuňského rybníku, další byly vyhlášeny na Křivoklátsku a kolem toku
Vltavy a Otavy na hranicích Středočeského a Jihočeského kraje.
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