zpravodaj Nepomuckého Ornitologického Spolku
číslo: 5.
BŘEZEN 2007

ÚVOD
V ruce právě držíte nové – „výroční“ číslo našeho zpravodaje DATEL, které vám
přináší jako obvykle aktuální informace o vývoji našeho spolku a jeho aktivitách.
Jaký pro nás byl rok 2006 se dočtete v závěrečné zprávě, která je součástí tohoto
zpravodaje. Předchozí rok 2006 byl pro spolek významný zejména prvním kulatým výročím,
kterého se naše organizace „dožila“. Ano přátelé, 15.11.2006 tomu bylo již 5 let ode dne
oficiálního vzniku naší organizace. Jubileum jsme oslavili na výroční schůzi dne 17.11.2006
od 18:00 v salonku Švejk restaurantu v Nepomuku na náměstí. Byli pozváni všichni současní
i bývalí členové naší organizace a také naši příznivci a zástupci spolupracujících organizací.
Celkem se nás sešlo téměř 30. Po informacích o činnosti organizace následovala chutná
večeře a následně volnější program za doprovodu hudebního vystoupení, které zorganizoval
náš příznivec p. Ing. Kučera z Vlčic, jemuž a jeho kolegům patří poděkování za kulturní
vystoupení na naší oslavě. Všem ostatním děkujeme za dary k 5. narozeninám NOSu.
Ihned po schůzi jsme se opět vrhli do víru činnosti - vyúčtování dotací, závěrečné
zprávy a najednou tu byl rok 2007. V tomto roce nás opět čeká mnoho práce. Máme spoustu
smělých plánů a pokud se je všechny podaří zrealizovat záleží jen na nás a na naší píli. Tak
hurá do další pětiletky…
Přeji vám příjemné čtení našeho zpravodaje a těším se na setkání na některé
z našich akcí.

Václav Kovář – předseda organizace

INFORMACE O ORGANIZACI
Název organizace: N.O.S. – Nepomucký ornitologický spolek, o.s.
Sídlo: Klášterecká 40, 335 01 – NEPOMUK, CZ
Registrace: MV ČR ze dne 15.11.2001 pod. č.j. VS/1-1/48610/01-R
IČO: 265 48 097
DIČ: CZ 265 48 097
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. – divize Poštovní spořitelna, POSTKONTO
č.ú.: 181 813 448 / 0300,
Organizace není plátcem DPH.
Telefon: 777 900 519, e-mail: nos@nepomuk.cz, URL: http://nos.zde.cz
Počet zaměstnanců: 0
Počet členů k 1.2.2007: 22
Současný výkonný výbor organizace:
Václav Kovář – předseda
Jiří Silovský – místopředseda
Vojtěch Hájek – jednatel
Počet členů-kroužkovatelů: 1
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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI N.O.S. V ROCE 2006
N.O.S. – Nepomucký ornitologický spolek je občanské sdružení – nezisková organizace,
která se věnuje ochraně a výzkumu přírody zejména v jihozápadních Čechách. Ačkoliv to
vypadá, že se věnujeme pouze ptákům, opak je pravdou. Udržujeme tůně pro rozmnožování
obojživelníků, mapujeme výskyt zajímavých druhů rostlin a monumentálních stromů, které
nejsou chráněny jako památné a děláme mnoho dalších okrajových aktivit. Spolek nemá
žádné zaměstnance a veškeré aktivity odvádějí členové ve svém volném čase. Spolek vznikl
v roce 2001 a rok 2006 byl pátým rokem úspěšné činnosti naší organizace.

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO)
Během roku 2006 bylo uspořádáno množství osvětových akcí pro veřejnost, které byly
financovány z dotace Plzeňského kraje a z příjmů z vlastní činnosti našeho spolku.
PŘEDNÁŠKY:
V roce 2006 jsme uspořádali pouze 1 přednášku ve spolupráci s MKS v Nepomuku. Postaral
se o ní náš člen Pavel Hospodářský, který před několika lety odjel do džungle na Filipíny.
Během krátké návštěvy ČR pak stačil uspořádat několik přednášek po českých zoologických
zahradách a čas si našel i na přelomu června a července pro přednášku v Nepomuku
v novém sále v restauraci U Zeleného stromu (Švejk restaurant). Po krátkém pobytu v ČR se
vrátil zpět na Filipíny, kde se rozhodl prožít zbytek života. 10. března 2007 se zde oženil se
svoji filipínskou přítelkyní Marisol Pedregosovou.
KROUŽEK MOP:
Mimo letních prázdnin jsme vedli každý čtvrtek kroužek mladých ochránců přírody (KMOP),
do kterého se zapsalo 20 dětí z Nepomuka a Dvorce ve věku 6-15 let. Kromě pravidelného
čtvrtečního odpoledne jsme během roku uspořádali několik „celodenních akcí“ – např. výlet
do ZOO Plzeň, výlet do bazénu v Horažďovicích, pěší výlet do Žinkov, exkurzi do jižních
Čech na rybník Řežabinec a další. Na aktivity kroužku jsme získali dotaci od Plzeňského
kraje. Díky ní byla pořízena TV s DVD a VHS přehrávačem a několik výukových CD, DVD a
VHS kazet. Této techniky bylo využíváno zejména v zimním období nebo při špatném
počasí, kdy se nedaly dělat aktivity venku.
EXKURZE:
V rámci kroužku MOP i pro členy a příznivce jsme uspořádali počátkem června celodenní
exkurzi na rybník Řežabinec u Ražic, které se zúčastnilo 23 lidí, převážně dětí. Počasí sice
nebylo ideální, ale přesto se výlet vcelku vydařil. Obešli jsme celý rybník Řežabinec a viděli
jsme spoustu zajímavých druhů ptáků, savců i rostlin.
CLEAN UP THE WORLD – Ukliďme svět:
V dubnu se zapojilo několik našich členů a dětí z kroužku MOP do této úklidové akce.
Uklízeli jsme v okolí Zelené Hory. Nasbírali jsme několik pytlů odpadu, které následně
zlikvidovalo město Nepomuk.
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AKCE PRO VEŘEJNOST:
Tradičně v období květen – říjen jsme zorganizovali již známé akce jako např. „Vítání ptačího
zpěvu“, „Ptačí víkend“, „Dopoledne s ptáky“ a „Festival ptactva“ a to v Nepomuku, Blovicích,
Přešticích, Klatovech, Švihově, Spáleném Poříčí a Klášteře u Nepomuka. Účast na akcích
byla nižší než v předchozích letech. Za své určitě mohla nižší propagace, obavy z ptačí
chřipky a zákaz ukázek odchytu ptáků pro veřejnost. Mimo to často i počasí a brzký ranní
termín akcí. Celkem naše akce během roku navštívilo několik desítek lidí (část z nich jsou již
pravidelní návštěvníci).

výlet do bazénu v Horažďovicích, podzim 2006

výlet do ZOO Plzeň, podzim 2006
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PROJEKTY
ALCEDO – Výzkum a monitoring populací ledňáčka říčního a skorce vodního v JZ
Čechách:
Již v roce 2005 došlo k prudkému propadu populace ledňáčků říčních v námi sledované
oblasti (povodí Úhlavy a Úslavy, potok Lomnice mezi Radošicemi a Blatnou a úseky řek
v okolí Plzně - Mže, Radbuza, Berounka). Vzhledem k drsné zimě 2005/2006 došlo
k dalšímu propadu a např. v celém povodí Úslavy hnízdilo pouze několik párů ledňáčka.
Další ránou pro tyto zbývající a již hnízdící ledňáčky byly tentokrát povodně na konci května
2006. Mnoho mláďat se utopilo v norách a je možné, že povodeň zabila i některé dospělé
ptáky. Co se týče skorců, tak jejich populace je stále stabilní a skorci jsou nehojně
roztroušeni po celé oblasti. Během roku jsme okroužkovali přes 30 ledňáčků říčních a ve
Ždírci jsme na Úslavě odchytli samici ledňáčka s chorvatským kroužkem (Zagreb Croatia
EAO 6226), která zde za celou sezonu vyvedla 15 mláďat. Údaje o datu a přesném místě
jejího kroužkování zatím nemáme k dispozici. Zimní sčítání vodních ptáků v zimě 2006/2007
ukázalo, že populace ledňáčků v jihozápadních Čechách je stále na minimu. Na celé Úhlavě
a Úslavě jsme pozorovali pouze 2 tyto nádherné ptáky. Naštěstí letošní zima je celá teplotně
nadstandardní a proto jsou zatím vyhlídky takové, že rok 2007 by mohl znamenat zvrat ve
vývoji populace ledňáčka říčního v naší oblasti. Rozhodující ale bude počasí v době
hnízdění, dostatek hnízdních možností a případně následující zima. Projekt byl financován
z programu ČSOP „Ochrana biodiverzity“, na který poskytlo finance MŽP ČR a z vlastních
zdrojů N.O.S..

krmící samice ledňáčka říčního, Ždírec, srpen 2006

HIRUNDO:
V roce 2005 jsme zrealizovali pro Plzeňský kraj „Záchranný program břehule říční
v Plzeňském kraji“. Za pomoci těžké mechanizace došlo k úpravám vybraných pískoven, kde
dříve břehule hnízdily. V roce 2006 jsme pro Plzeňský kraj provedli vyhodnocení
provedených zásahů a opravili některé sesunuté stěny a provedli likvidaci náletových dřevin
v blízkosti hnízdních stěn. Z nepochopitelných důvodů došlo k dalšímu propadu populace
břehulí a na upravených lokalitách se prakticky ani neobjevily. Jedno z mála hnízdění
několika párů se odehrálo u obce Chanovice v areálu firmy Haas Fertigbau ve stěně hlíny
shrnuté při rozšiřování podniku. Ani toto hnízdění nebylo úspěšné. Po silných deštích
v hnízdním období se stěna sesunula a nedošlo tedy k vyhnízdění ani jednoho páru. Naopak
je možné, že kromě mláďat a vajec došlo k pohřbení i dospělých ptáků. Další, velmi
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neobvyklá lokalita, se objevila v Nepomuku u hráze Špitálského rybníka, kde byla vyvedena
4 mláďata v odvodňovacích trubkách kamenné zdi. Snůšky ostatních párů byly opuštěny –
pravděpodobně poté, co roury, ve kterých břehule hnízdily, vypláchla voda po deštích.
Zřejmě jedno z posledních hnízdišť se nachází v Chlumčanech
v areálu firmy Lasselsberger. Údaje z hnízdního období z této lokality však nemáme. Kromě
břehulí jsme provedli okroužkování několika desítek vlaštovek a jiřiček na Nepomucku.
Aktivity kolem břehulí byly financovány Plzeňským krajem, sledování vlaštovek a jiřiček pak
z vlastních zdrojů organizace.
DRAVCI A SOVY:
Vedle projektu ALCEDO druhý hlavní projekt, kterému se naše organizace věnuje.
Působnost v tomto projektu máme na okresech Plzeň-jih a Klatovy. Dále zajíždíme na okres
Strakonice na Blatensko a Strakonicko. Rok 2006 nebyl pro většinu druhů dravců a sov příliš
úspěšný. Deštivé počasí v hnízdní sezoně nejhůře postihlo nejhojnější dravce – poštolky a
káňata. Pro motáky se jednalo v naší oblasti o průměrný rok. Po dlouhé době jsme
okroužkovali 2 výry velké. Z nich se ale dospělosti dožil pouze jeden. Projekt byl financován
z dotace ČSOP – program „Podpora biodiverzity“ a z vlastních prostředků spolku. Mimo
hlavní projekt jsme pro ČSO provedli monitoring druhů přílohy č. 1, směrnice o ptácích –
motáka pochopa na Horažďovicku.

kroužkování mláďat motáka pochopa, Horažďovicko, červen 2006

PAMÁTNÉ STROMY:
Po aktivitách z roku 2005 jsme se snažili prosadit vyhlášení lípy rostoucí v Nové Vsi u
Nepomuka za památnou. Splňuje pro to veškeré předpoklady. Daly by se tak i sehnat dotace
na její údržbu. S návrhem jsme však u OVŽP MěÚ Nepomuk nepochodili. Naše snahy
vyhlásit některé vybrané stromy za památné i přes tento neúspěch nekončí.
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lípa s kapličkou v Nové Vsi u Nepomuka, červenec 2006

BUDKY:
Jako každoročně jsme se věnovali údržbě rozsáhlé sítě budek a dalším umělých hnízd,
jejichž počty dosahují několika set kusů.
KROUŽKOVÁNÍ PTÁKŮ:
V roce 2006 došlo z důvodu množství aktivit a k orientaci na konkrétní druhy ptáků k poklesu
množství okroužkovaných ptáků. Celkem jsme okroužkovali 426 ptáků 43 druhů, z toho 323
mláďat. Přišlo nám několik zpětných hlášení na námi kroužkované ptáky z ČR a zejména ze
zahraničí (pouze Evropa). Sami jsme odchytli 1 ptáka s chorvatským kroužkem.
ZIMNÍ SČÍTÁNÍ VODNÍCH PTÁKŮ:
Tradičně jsme se zúčastnili lednového sčítání vodních ptáků zejména na řece Úhlavě a
Úslavě. Rybníky byly v době sčítání vesměs zamrzlé.
DALŠÍ:
V hnízdní sezoně jsme jako v minulých letech provedli kroužkování mláďat racka
chechtavého na Kozčínském rybníce u Kvášňovic. Kontroly hnízd čápů bílých (letos díky
počasí nebylo co kroužkovat) a kroužkování rodinek labutí velkých.

CHOD ORGANIZACE
NOVÉ SÍDLO ORGANIZACE:
Od podzimu 2006 sídlí naše organizace na nové adrese: Klášterecká 40, 335 01 –
NEPOMUK.
ÚČAST VE SPRÁVNÍCH ŘÍZENÍCH:
Obnovili jsme žádosti o informování o všech zahajovaných správních řízeních a
uvažovaných zásazích, při nichž by mohly být dotčeny zájmy ochrany přírody, podle zák.
114/1992 Sb. A u jednotlivých úřadů jsme specifikovali konkrétní aktivity, o nichž chceme být
informováni. Jedná se o Krajský úřad Jihočeského kraje, Krajský úřad Plzeňského kraje a
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MěÚ Blatná, Horažďovice, Klatovy, Nepomuk, Blovice, Přeštice a Magistrát města Plzně.
Zřídili jsme si elektronický podpis a veškeré písemnosti s úřady jsme tak vyřizovali pomocí
elektronické pošty. Během roku jsme byli účastníky v několika desítkách správních řízení.
SLUŽBY:
Kromě hlavní činnosti organizace jsme za účelem získání financí na činnost prováděli i
hospodářské aktivity. Jednalo se zejména o péči o zeleň, riziková kácení stromů, výškové
práce horolezeckou technikou a v neposlední řadě jsme tvořili i různé posudky, zprávy aj. –
např. jsme prováděli vertebratologický průzkum 2 lokalit u vápencového lomu v k.ú. Hejná a
k.ú. Velké Hydčice, ornitologický průzkum lokality v k.ú. Velký Bor a roční ornitologická
sledování několika lokalit na okrese PJ z důvodu uvažované výstavby větrných elektráren.

vápencový lom u Velkých Hydčic, červen 2006

ROZVOJ ORGANIZACE:
V rámci finančních možností docházelo k nákupu nového technického vybavení a k
modernizaci a údržbě stávajícího. Členská základna je stabilní. K 1.3.2007 měl spolek 22
členů. Od roku 2005 je N.O.S. kolektivním členem ČSOP a zároveň členem oborové
platformy Zelený kruh. Spolek dále úzce spolupracuje s dalšími obdobnými organizacemi
v okolí – ZO ČSOP Neurazy a DESOP Plzeň. Dále s ČSOP, ČSO, HOK, ZO ČSOP Spálené
Poříčí a s orgány státní správy a místní samosprávy.
HOSPODAŘENÍ:
CELKEM PŘÍJMY v roce 2006: 145.207,32,- Kč
CELKEM VÝDAJE v roce 2006: 113.693,10,- Kč

POHLEDÁVKY: 0,- Kč
ZÁVAZKY:
0,- Kč
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Stav k 31.12.2006
Do roku 2007 se převádí celkem 31.514,22,- Kč, z toho:
- na bankovním účtu: 29.640,72,- Kč
- v pokladně: 1.873,50,-Kč
Původně jsme měli v plánu již od roku 2006 účtovat pouze v podvojném účetnictví. Nakonec
jsme toto odložili a podvojné účetnictví bylo vedeno pouze paralelně vedle běžné účetní
evidence a stále jsme se ho učili. Od 1.1.2007 účtujeme již jen podvojně a to v účetním
programu Winduo Benefit.
2006
Příjmy:
Převod z roku 2005:
26.518,71,- Kč
Členské příspěvky:
850,00,- Kč
Kroužek mladých ochránců přírody:
3.990,00,- Kč
Dary:
37.404,00,- Kč
Dotace:
50.500,00,- Kč
Úroky z účtu:
59,82,- Kč
Vlastní výdělečná činnost:
25.884,79,- Kč
Celkem příjmy v roce 2006:
Výdaje:
PHM + cestovné:
Poštovné:
Provozní režie:
Vzdělávání:
Služby:
Investice:
Členské příspěvky:
Reprezentace:
Celkem výdaje v roce 2006:

145.207,32,- Kč

17.414,10,- Kč
414,00,- Kč
24.752,00,- Kč
3.468,00,- Kč
7.993,00,- Kč
53.909,00,- Kč
500,00,- Kč
5.243,00,-Kč
113.693,10,- Kč

naše aktivity jsou plné mnoha dobrodružných okamžiků, mokrý červen 2006
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PROPAGACE:
Propagaci činnosti spolku nebylo v roce 2006 věnováno příliš času, spíše byly propagovány
jednotlivé akce pro veřejnost. Pouze počátkem jara jsme ve spolupráci s TV NOVA natočili
reportáž o vybírání hnízd výrů velkých, kterou následně převzala různá tištěná či internetová
periodika. V dalších médiích došlo k propagaci našich akcí pro veřejnost. Můžu zmínit např.
ČRo Plzeň, rádio Šumava, rádio Karolína, MF Dnes (regionální i celostátní vydání), Plzeňský
deník, Lidové noviny atd. Z regionálních tiskovin můžu zmínit např. Nepomucké a Blovické
noviny. Propagace akcí se děla i prostřednictvím Internetu – např. na www stránkách
EKOLIST, ENVIWEB, ŠUMAVANET a dalších. Jediné materiály, které jsme v roce 2006
vydali byl další ročník zpravodaje „Datel“, který vyšel v počtu 150 výtisků + elektronická
verze. Pravidelně byly aktualizovány i naše webové stránky (http://nos.zde.cz).
PODĚKOVÁNÍ:
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem členům za nezištnou a obětavou práci ve prospěch
naší organizace a zejména ochrany přírody a ptactva. Dále děkujeme všem partnerům,
spolupracovníkům, institucím, sponzorům a jednotlivcům, kteří činnost N.O.S. v roce 2006
jakkoliv podpořili nebo využili našich služeb. Mezi ně patří zejména:
Plzeňský kraj, město Nepomuk, obec Klášter u Nepomuka, Český svaz ochránců přírody,
Česká společnost ornitologická, ZO ČSOP Neurazy, DESOP – Záchranná stanice živočichů
Plzeň, manželé Kučerovi (Vlčice), manželé Kučerovi (Praha), Restaurace Pyramida
(Nepomuk), MMA – Activity (Nepomuk), L. Klinger (Kokořov), J. Suda (Bezděkov), manželé
Máškovi (Žinkovy), L. Jenčíková (Nepomuk), E. Vencovská (Dvorec), J. Sýkora (Přeštice),
GET, s.r.o. (Praha), Ing. J. Cihlářová (Pačejov), D. Šálková (Praha), M. Hrouzek (Uherské
Hradiště), SBD Škodovák (Plzeň), p. Ryšánek (Bzí), manželé Kubíkovi (Nepomuk), manželé
Gregoriadesovi (Starý Plzenec) a mnoho dalších, na které jsme zde jistě zapomněli.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ČLENY
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 2007:
Protože na tom není spolek finančně úplně nejhůř a vyhlídky na následující rok také nejsou
úplně nejhorší, s přihlédnutím k hospodaření v roce 2006, kdy členské příspěvky tvořily
naprosto zanedbatelnou část příjmů, a k množství času, jež mnozí členové pro spolek
obětují, navrhl předseda organizace členské příspěvky pro rok 2007 zrušit. Svůj návrh
přednesl na poradě po zimním sčítání vodních ptáků v polovině ledna 2007. Většina
přítomných byla pro zachování současného rozsahu členských příspěvků a tím pádem se
oproti loňskému roku nic nemění. Sazby jsou tyto:
Studující bez rozdílu věku:………………..….. 50,-Kč / rok
Ostatní:………….…………….................……. 200,-Kč / rok
Nad 65 let:...................................................... zdarma
Dle ujednání z výroční schůze ze dne 14.1.2006 ti, kteří během předchozího kalendářního
roku odpracují, dle pokynů členů zvoleného výboru, pro spolek alespoň 50 hodin, nemají,
narozdíl od ostatních, povinnost členské příspěvky platit (ale samozřejmě je zaplatit mohou).
Pokud máte pochybnosti o tom, jestli jste tohoto limitu dosáhli, kontaktujte předsedu
organizace.
Příspěvky uhraďte, nejpozději do 15. dubna na náš účet č. 181 813 448 / 0300, jako
variabilní symbol uveďte datum Vašeho narození – např.: 01121985 (1.12.1985). Platbu
můžete provést i osobně u V. Kováře.
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NOVINKY ZE SPOLKU:
Naše organizace prochází dynamickým vývojem a tak stále vylepšujeme naši činnost,
služby, pořizujeme nové technické vybavení a procházíme postupnou profesionalizací.
V poslední době spolek zaznamenal 2 zásadní události. První z nich je, že od 1. února 2007
má N.O.S. pojištěn majetek svůj a další, např. pronajatý majetek, nacházející se na
klubovně organizace v bývalých kasárnách na Zelené hoře a na adrese sídla organizace,
proti odcizení a vandalismu. Dále byla pojištěna naše činnost. Pokud tedy při naší činnosti
(např. péči o zeleň) vznikne někomu škoda na majetku nebo zdraví, bude tato škoda
uhrazena z našeho pojištění až do výše 1.000.000,- Kč. Smlouva byla uzavřena
s pojišťovnou Uniqa.
Že je počítač a další jeho komponenty nezbytný pro naši práci není třeba asi nikomu
vysvětlovat. Počínaje korespondencí, tvorbou webových stránek a konče e-mailovou
komunikací, sepisováním žádostí o dotace, psaním projektů, zpracováním výsledků,
vedením účetnictví, fotodokumentací a dalšími aktivitami. Přesto spolek více než 5 let neměl
vlastní počítač a veškeré každodenní aktivity byly vykonávány na rodinném počítači V.
Kováře. Po změně sídla organizace se objevila nutnost pořídit vlastní počítač. Další žhavou
novinkou tohoto roku je tedy pořízení vlastního počítačového vybavení a základního
softwaru. Samozřejmostí je, že další software bude dle našich možností v budoucnu
dokupován tak, abychom nepoužívali nic nelegálního. Počítač zatím není připojen k síti
Internet a proto veškerá elektronická komunikace se odehrává přenesením dat na datové
kartě na jiný počítač, který je k Internetu připojen. V letošním roce tedy počítáme ještě
s připojením k Internetu, abychom mohli počítač lépe využívat.

nové počítačové vybavení v sídle organizace

AKTIVITY SPOLKU V ROCE 2007:
BĚŽNÁ ČINNOST – v roce 2007 nás nečeká příliš mnoho změn. Budeme se nadále věnovat
projektům a činnostem, kterým jsme se věnovali v minulých letech. EVVO, ledňáčci, dravci a
sovy, projekt HIRUNDO, racci, čápi, labutě, výdělečné aktivity apod.
ENVIC – pro roky 2007 a 2008 jsme se zapojili spolu s dalšími organizacemi a institucemi
(např. Ekocentrum Spálené Poříčí, Úhlava, o.p.s., Západočeská univerzita, ČHMÚ,
Pedagogické centrum Plzeň, Receptt... a další) do projektu ENVIC – Environmentální
informační centra Plzeňského kraje, který je financován z Evropského sociálního fondu a
státního rozpočtu ČR. Naše organizace má v obou těchto letech uspořádat tématické
vycházky k tématu ochrana přírody pro nově vzniklá environmentální a informační centra.
V roce 2007 se jedná o Plasy, Sušici, Kladruby a Klatovy a v roce 2008 o Plzeň, Spálené
Poříčí, Domažlice a Radnici. Akce budou vedeny obdobně jako jiné naše vycházkové akce
pro veřejnost.
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mládě káně lesní, Zdemyslice, květen 2006
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZIMNÍ SČITÁNÍ VODNÍCH PTÁKŮ, leden 2007
I v roce 2007 se naši členové zúčastnili zimního sčítání vodních ptáků. Jeho výsledky jsou v tabulce
níže. Tabulku jsme zvolili srovnávací s rokem 2006. Z počtů je patrný zejména vliv rozdílného počasí
v obou uvedených letech, ale i třeba propad populace ledňáčků říčních.
Oba roky se sčítalo tradičně v polovině ledna.
2006: vyšší sněhová pokrývka, všechny stojaté vody zamrzlé, zamrzlé i pomaleji tekoucí části toků,
denní teploty cca 5 stupňů pod nulou. Obdobné počasí bylo i celých 14 dní před sčítáním.
2007: bez sněhové pokrývky, všechny stojaté vody bez ledového příkrovu, denní teploty 5-10°C nad
nulou, obdobné počasí bylo i 14 dní před sčítáním.
V roce 2006 se sčítalo pouze na Úhlavě z Beňov u Klatov do Předenic a na Úslavě z Plánice do
Nezvěstic. Zamrzlé rybníky vůbec nebyly kontrolovány. V roce 2007 se kromě výše uvedených úseků
řek sčítali i ptáci na vybraných vodních plochách v okolí sčítaných úseků, nedošlo tedy k sečtení všech
ptáků v oblasti. V roce 2006 bylo sčítání mnohem snazší, protože se všichni ptáci stáhli na řeky,
kdežto v roce 2007 došlo naopak k víceméně rovnoměrné distribuci po celé krajině na nezamrzlé
rybníky a na řekách toho k vidění moc nebylo. Děkujeme všem zúčastněným sčitatelům.
druh
2006
2007
kormorán velký
97
0
volavka popelavá
42
44
volavka bílá
1
0
husice nilská
0
2
labuť velká
6
38
neurč. husy
24
2
kachna divoká
2013
1375
čírka obecná
0
2
polák chocholačka
0
2
lyska černá
0
7
ledňáček říční
13
2
konipas horský
1
11
konipas bílý
1
3
skorec vodní
9
5
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PÉČE O ZELEŇ

Všechno to začalo v roce 2002. Spolek nefungoval ani rok a ukázalo se, že sehnat peníze na
činnost nebude nic lehkého. Měli jsme základní horolezecké vybavení, které jsme zakoupili
za účelem kroužkování mláďat ptáků na nepřístupných hnízdech a najednou se zrodil nápad
– budeme si přivydělávat řezem a kácením stromů. Ani jeden z nás neměl žádné zkušenosti,
neměli jsme žádné vybavení a přesto jsme začali nabízet tuto službu. Na první zakázky jsme
si museli půjčovat nářadí a udělali jsme vše, co jsme na očích zákazníků viděli. O tom, že ne
vše jsme dělali zrovna odborně jsme se přesvědčili až časem s přibývajícími zkušenostmi.
Postupně jak v pokladně přibývaly peníze se pořizovalo vlastní vybavení. Portfolio služeb se
značně rozšířilo a od roku 2006 jsme si konečně mohli říct – stávají se z nás profíci. Děláme
vše, co se zelení souvisí, od návrhů zahrad a parků, přes jejich realizace, zakládání a
údržby trávníků a zahrad, výsadba keřů a stromů, řez živých plotů, stříhání ovocných stromů,
řezy stromů (bezpečnostní, zdravotní, redukční, výchovné), kácení stromů včetně
problémových i v hůře přístupných místech a další aktivity související se zelení. Své služby
nabízíme všem subjektům, obcím, právnickým i fyzickým osobám. Používáme vlastní
profesionální vybavení, pouze na některé zakázky většího rozsahu si pronajímáme
mechanizaci – např. vysokozdvižnou plošinu. Spolupracujeme i s odbornými firmami.
V oboru péče o zeleň funguje mnoho firem, většina z nich však ne na příliš odborné úrovni a
tyto firmy mohou svým zákazníkům způsobit problémy se zákonem, např. při nevhodném
ořezání stromů může zákazník obdržet pokutu od České inspekce životního prostředí za
závažné poškození stromu. My včas říkáme zákazníkům, co můžeme a nemůžeme
z odborného hlediska uříznout a tak se naši zákazníci nemohou do podobné situace dostat.
Členové, kteří uvedené práce vykonávají jsou proškoleni v oblasti bezpečnosti práce a jsou
zdravotně způsobilí tyto práce vykonávat. Navíc jsme nově pojištěni proti případným
škodám, které by mohly při naší činnosti vzniknout. Pokud máte chuť podpořit náš spolek,
můžete využít našich služeb. Vděčni budeme i za reklamu a doporučení vašim známým.
Fotografie z vybraných akcí jsou na následujících fotografiích.
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řez lip, Rokycany, září 2006

kácení 3 havarijních lip, Starý Plzenec, únor 2007
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kácení smrku, Plzeň, prosinec 2006

kácení ořešáku, Spálené Poříčí, leden 2007
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kácení borovice, Spálené Poříčí, leden 2007

po práci
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kácení smrku, Strakonice, červenec 2006

řez nebezpečné části jírovce, Bzí, červen 2006

DALŠÍ SLUŽBY SPOLKU
Kromě péče o zeleň nabízíme i další služby související s činností naší organizace, a to
zejména:
- úklidové práce,
- výškové práce horolezeckou technikou (natírání balkonů, okapů apod.)
- inventarizace lokalit,
- realizace projektů v ochraně přírody a krajiny,
- tvorba posudků a vyjádření,
- přírodovědné průzkumy (zejména ornitologické a dendrologické)
a další práce v terénu...

17

5 let činnosti N.O.S. – 5 let kroužkování
Koncem roku 2006 oslavil spolek 5 let úspěšné činnosti a po celých těch 5 let jsme i
kroužkovali ptactvo. Rukama nám prošlo velké množství ptáků různých druhů. Níže vám
přinášíme jejich seznam a počty za období 20.1.2001 – 31.12.2006. Všichni tyto ptáci prošli
rukama V. Kováře, stále jediného kroužkovatele, který ve spolku působí. Druhy řazeny
systematicky.
Potápka malá:............2
Čáp bílý: ..................17
Labuť velká:.............50
Kachna divoká:..........7
Polák chocholačka:...1
Moták pochop:.........74
Moták lužní:...............5
Krahujec obecný:.......1
Káně lesní:...............12
Poštolka obecná:....131
Lyska černá:...............8
Pisík obecný:..............2
Racek chechtavý:....594
Hrdlička zahradní:......2
Sova pálená:..............3
Výr velký:....................3
Puštík obecný:............7
Kalous ušatý:..............5
Rorýs obecný:...........15
Ledňáček říční:.........79
Krutihlav obecný:........1
Žluna zelená:..............1
Strakapoud velký:......14
Strakapoud prostřední:1
Strakapoud malý:.........1
Břehule říční:.............24
Vlaštovka obecná:...288
Jiřička obecná:...........89
Konipas horský:..........81
Konipas bílý:...............17
Skorec vodní:..............19
Střízlík obecný:.............6
Pěvuška modrá:..........22
Červenka obecná:.......48
Slavík obecný:...............5
Slavík modráček:...........1
Rehek domácí:.............57
Rehek zahradní:...........37
Bramborníček hnědý:.....1
Kos černý:..................115
Drozd kvíčala:..............10
Drozd zpěvný:..............21
Cvrčilka zelená:.............5
Cvrčilka říční:.................1
Rákosník proužkovaný:.13
Rákosník obecný:..........62
Rákosník zpěvný:..........17

odchyt ledňáčků, Úslava, květen 2006
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Rákosník velký:...............1
Sedmihlásek hajní:..........2
Pěnice pokřovní:............32
Pěnice hnědokřídlá:.......14
Pěnice slavíková:...........31
Pěnice černohlavá:........65
Budníček menší:..........110
Budníček větší:................9
Lejsek šedý:.....................5
Lejsek černohlavý:...........2
Mlynařík dlouhoocasý:....10
Sýkora babka:.................15
Sýkora lužní:...................24
Sýkora parukářka:............1
Sýkora uhelníček:............24
Sýkora modřinka:...........223
Sýkora koňadra:.............481
Brhlík lesní:.....................61
Šoupálek dlouhoprstý:......4
Šoupálek krátkoprstý:.......1
Ťuhýk obecný:.................16
Sojka obecná:...................7
Špaček obecný:..............144
Vrabec domácí:..............122
Vrabec polní:..................103
Pěnkava obecná:.............23
Pěnkava jikavec:................1
Zvonohlík zahradní:...........9
Zvonek zelený:...............171
Stehlík obecný:................15
Čížek lesní:......................10
Konopka obecná:.............16
Čečetka zimní:...................3
Hýl obecný:........................8
Dlask tlustozobý:..............13
Strnad obecný:.................42
Strnad rákosní:.................60
Strnad luční:.......................2

kroužkování poštolek, Nepomucko, červenec 2006

celkem: 3856 jedinců 85 druhů
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VÝSLEDKY KROUŽKOVÁNÍ
Kroužkování ptáků v minulosti sloužilo zejména ke zjištění, kam ptáci táhnou na zimu a kudy
tento tah probíhá. V dnešní době jsou již tahové trasy většiny evropských druhů zmapované
a tak kroužkování slouží i k jiným poznatkům o životě ptáků. Každé zpětné hlášení
okroužkovaného ptáka je tak velmi cenným údajem. Myslím, že všichni kroužkovatelé vždy
nedočkavě otevírají dopisy s razítkem Národní muzeum Praha a dychtivě hltají řádky
s informacemi kam až jejich „kroužkovanec“ doletěl. Chceme se s vámi podělit o některá
hlášení námi kroužkovaných ptáků za celé pětileté období, co kroužkujeme.
Špaček obecný:
K 423415, kroužkovaný 11.5.2003 jako mládě v budce, Dvorec u Nepomuka / PJ
zastřelen 15.2.2004 u města Arborea, Sardínie, 1151 km, 280 dní
Moták pochop:
D 158327, kroužkovaný 27.6.2004 jako mládě u Horažďovic / KT
Nalezen zraněný 15.8.2006, Jiřice u Miroslavi / ZN, 201 km, 779 dní
Racek chechtavý:
EX 77771, kroužkovaný 11.6.2003 jako mládě, Kvášňovice / KT
Odečten 14.4.2005, Yverdon, Švýcarsko, 596 km, 673 dní
EX 77522, kroužkovaný 11.6.2003 jako mládě, Kvášňovice / KT
Odečten 3.12.2003, Meissen, Sasko, Německo, 192 km, 175 dní
Odečten 19.12.2003, Meissen, Sasko, Německo, 192 km, 191 dní
Odečten 22.12.2003, Meissen, Sasko, Německo, 192 km, 194 dní
Odečten 29.12.2003, Copitz, Sasko, Německo, 173 km, 201 dní
Odečten 31.1.2004, Meissen, Sasko, Německo, 192 km, 234 dní
Odečten 9.12.2005, Praha, ČR, 90 km, 912 dní
EX 92518, kroužkovaný 4.6.2005 jako mládě, Kvášňovice / KT
Odečten 11.9.2005, Losser, Nizozemí, 560 km, 99 dní
EX 92567, kroužkovaný 4.6.2005 jako mládě, Kvášňovice / KT
Odečten 5.12.2005, Bregenz, Rakousko, 358 km, 184 dní
Odečten 23.2.2006, Bregenz, Rakousko, 358 km, 264 dní
EX 88918, kroužkovaný 19.6.2004 jako mládě, Líně / PS
Odečten 11.11.2004, Coswig, Sasko, Německo, 158 km, 145 dní
EX 88911, kroužkovaný 19.6.2004 jako mládě, Líně / PS
Odečten 4.10.2004, Lochau, Sasko-Anhaltsko, Německo, 206 km, 107 dní
EX 92555, kroužkovaný 4.6.2005 jako mládě, Kvášňovice / KT
Odečten 16.1.2006, S´Hertogenbosch, Nizozemí, 639 km, 226 dní
EX 88907, kroužkovaný 19.6.2004 jako mládě, Líně / PS
Odečten 14.8.2004, El Cortalet, Španělsko, 1140 km, 56 dní
EX 88890, kroužkovaný 13.6.2004 jako mládě, Kvášňovice / KT
Odečten 22.12.2006, Vilanova i La Geltru, Španělsko, 1300 km, 922 dní
EX 77599, kroužkovaný 11.6.2003 jako mládě, Kvášňovice / KT
Nalezen pouze kroužek, 4.11.2006 (detektor kovů), Pačejov / KT, 5 km, 1242 dní
Poštolka obecná:
EX 72839, kroužkovaná 5.6.2002 jako mládě, Nepomuk / PJ
Nalezena zraněná 31.1.2003 v Murnau am Staffelsee, Německo, 266 km, 240 dní
EX 88857, kroužkovaná 12.6.2004 jako mládě, Nepomuk / PJ
Nalezena mrtvá 7.2.2005, Reit im Winkl, Německo, 216 km, 240 dní
Vlaštovka obecná:
S 215872, kroužkovaná 15.6.2003, Ždírec / PJ
Odchycena do sítě 14.9.2003, Izsák, Kolon-Tó, Maďarsko, 527 km, 91 dní
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Labuť velká
LB 3901, kroužkovaná 28.3.2002, jako min. 2letá samice, Nepomuk / PJ
Odečtena 12.1.2003, Regensburg-Winzer, Německo, 120 km, 290 dní
Dále každoročně březen-září v Nepomuku / PJ
LB 4113, kroužkovaná jako mládě 7.7.2002, Klášter u Nepomuka / PJ
Odečtena 25.12.2002, Strakonice / ST, 34 km, 171 dní
Odečtena 1.1.2003, Strakonice / ST, 34 km, 178 dní
Odečtena 12.1.2003, Strakonice / ST, 34 km, 189 dní
Odečtena 28.12.2003, Strakonice / ST, 34 km, 539 dní
LB 4114, kroužkovaná jako mládě 7.7.2002, Klášter u Nepomuka / PJ
Nalezena mrtvá po nárazu do drátů 28.4.2004, Kotýřina / PI, 48 km, 661 dní
LB 4123, kroužkovaná jako mládě 12.7.2002, Točník / KT
Nalezen pouze kroužek 25.2.2003, Klatovy / KT, 3 km, 228 dní
LB 4124, kroužkovaná jako mládě, 12.7.2002, Točník / KT
Odečtena 17.1.2006, Mnichov, Německo, 193 km, 1285 dní
LB 4134, kroužkovaná jako mládě 17.7.2004, Třebčice / PJ
Odečtena 30.12.2005, Regensburg-Winzer, Německo, 122 km, 531 dní
LB 4146, kroužkovaná jako mládě 28.8.2005, Horažďovice / KT
Odečtena 22.1.2006, Seewalchen am Attersee, Rakousko, 154 km, 147 dní
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AKCE N.O.S. v roce 2007
SO 5.5.2007 Vítání ptačího zpěvu ve Spáleném Poříčí
Akce začíná v 8:00 před branou do areálu zámku na náměstí ve Spáleném Poříčí.
NE 6.5.2007 Vítání ptačího zpěvu v Klatovech
Akce začíná v 8:00 před hotelem Beránek.
ÚT 8.5.2007 Vítání ptačího zpěvu v Žinkovech
Akce začíná v 8:00 na hrázi u bezpečnostního přepadu žinkovského rybníka.
SO 12.5.2007 Vítání ptačího zpěvu v Kasejovicích
Akce začíná v 8:00 před radnicí v Kasejovicích.
SO 7.7.2007 Ptačí víkend v Klášteře u Nepomuka
Již 4. ročník této akce se bude konat tentokrát od 9:00 do 19:00 na Červeném mostě
přes potok Muchovku u silnice Nepomuk – Klášter. Samozřejmostí jsou po celý den ukázky
odchytu a kroužkování volně žijících ptáků, výstava apod.
SO 4.8.2007 Dopoledne s ptáky v Přešticích
Začátek akce v 9:00 na lávce přes Úhlavu pod kostelem (ulice U Branky).
NE 5.8.2007 Dopoledne s ptáky ve Švihově u Klatov
Začátek akce v 9:00 před branou vodního hradu Švihov.
SO 29.9.2007 Festival ptactva v Nepomuku.
Začátek akce v 9:00 na parkovišti před Poliklinikou.
NE 30.9.2007 Festival ptactva v Blovicích
Začátek akce v 9:00 na lávce přes Úslavu (směr Cecima) pod Lidovým domem.
Součástí všech akcí budou vycházky po okolí, ukázky odchytu a kroužkování ptáků,
odborný výklad o pozorovaných nebo slyšených ptácích a další zajímavý doprovodný
program. Navíc počítáme uspořádat počátkem května 2 večerní akce s názvem „Slavičí noc“
a to v Nepomuku a Blovicích. Kromě toho počítáme s uspořádáním exkurze na některou
ornitologicky zajímavou lokalitu v západních či jižních Čechách a to v průběhu května nebo
června. Jejich termín a další podrobnosti se dozvíte někdy ve druhé polovině dubna na
našich www stránkách. V rámci projektu ENVIC, do kterého se naše organizace zapojila,
uspořádáme v roce 2007 4 vycházky s obdobným programem jako na našich akcích:
v SO 14.7.2007 v Plasích
v SO 21.7.2007 v Sušici
v SO 28.7.2007 v Kladrubech
a v PÁ 3.8.2007 v Klatovech
Přesný čas začátku těchto akcí a místo srazu bude uvedeno na našich www stránkách
nejpozději v průběhu května 2007. Těšíme se na hojnou účast na námi pořádaných akcích.
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