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Úvod 
 
 Již se stalo zvykem, že jste každoročně na tomto místě, nacházeli úvodní 
proslov předsedy organizace. Nejinak je tomu i letos. Pouze s tím rozdílem, že bude 
úvodník o trochu kratší. Předchozí rok byl pro naši organizaci velmi náročný a plný 
změn. Abychom letos mohli načerpat síly pro další činnost, rozhodli jsme se trochu 
zvolnit. Ubude tak několik akcí pro veřejnost. Nebudeme v roce 2010 žádat o žádné 
dotace na konkrétní projekty. Realizovat se bude pouze „Podpora biodiverzity 
v jihozápadních Čechách“ a projekty Alcedo, Dravci a sovy a Labutě. Ani v oblasti 
investic nechystáme pro letošní rok nic významného. Naopak se budeme snažit 
nejprve splatit veškeré závazky a posílit finanční stabilitu organizace. Teprve poté se 
budeme rozhodovat do čeho dalšího investovat. Zkrátka rok 2010 bude rokem 
určitého útlumu. Tempo, které jsme nasadili v předchozích letech, totiž není 
dlouhodobě udržitelné. 
 
 Přeji příjemné počtení a těším se na setkání na některé z našich akcí. 
 

Václav Kovář – předseda organizace 
 

 
Akce v roce 2010 

 
Akce pro širokou veřejnost: 
 
Vítání ptačího zpěvu:  
SO 8.5. Žinkovy / PJ – sraz v 8:00 na hrázi rybníka u bezpečnostního přepadu. 
NE 9.5. Spálené Poříčí / PJ, sraz v 8:00 před zámkem.  
Festival ptactva: 
SO 25.9. Švihov u Klatov / KT, sraz v 9:00 před radnicí. 
NE 26.9. Nepomuk / PJ, sraz v 9:00 před kostelem sv. Jakuba. 
 
Akce pro členy a příznivce: 
PÁ - NE 21.5.-23.5. - exkurze CHKO Třeboňsko 
SO - NE 31.7. - 1.8. - tradiční odchyty a kroužkování labutí. 
 
Bližší informace k akcím na telefonu 777 900 519. 
 

Kontakt 
 
N.O.S. – Nepomucký ornitologický spolek, o.s.,     
IČO: 265 48 097   DIČ: CZ 265 48 097 
sídlo: Klášterecká 40, 335 01 - NEPOMUK 
tel / fax: 371 584 073  mobil: 777 900 519 (předseda) nebo 607 222 425 (jednatel) 
e-mail: info@nospolek.cz   web:   www.nospolek.cz  
 

 
Organizace je plátcem DPH. 
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Výroční zpráva o činnosti N.O.S. v roce 2009 
 
N.O.S. – Nepomucký ornitologický spolek je nezisková organizace, která se věnuje 
ochraně a výzkumu živočišných i rostlinných druhů, jejich biotopů a ochraně 
životního prostředí a krajiny a to především v jihozápadních Čechách.  Spolek 
provozuje i vedlejší hospodářskou činnost, z jejíchž výnosů dotuje ostatní neziskové 
aktivity. Především se jedná o provoz zahradního centra, odbornou péči o zeleň a 
dále jiné služby v ochraně a výzkumu přírody a krajiny. Spolek v roce 2009 přijal od 
1. května historicky prvního zaměstnance na plný úvazek. Zaměstnanec má na 
starost celý chod organizace a realizaci vedlejší výdělečné činnosti. O něco málo se 
pak starají placení brigádníci. Většina aktivit organizace, zejména původní poslání 
spolku, je však nadále realizována členy v jejich volném čase a bez nároku na 
odměnu.  
 

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO): 
Během roku 2009 bylo uspořádáno množství osvětových akcí, které byly financovány 
z dotace Plzeňského kraje, podpory z Národní sítě středisek ekologické výchovy 
Pavučina a z příjmů z vlastní činnosti našeho spolku. Celková návštěvnost všech 
akcí (pro školy i veřejnost) v roce 2009 byla cca 610 osob – tedy o 260 méně než 
v roce 2008 a naprosto stejná jako v roce 2007. 
 
Přehled hlavních EVVO akcí: 
04.04.2009 Ptačí den v ZOO Plzeň (PM), 
02.05.2009 „Vítání ptačího zpěvu“ v Lužanech (PJ), 
03.05.2009 „Vítání ptačího zpěvu“ ve Spáleném Poříčí (PJ), 
17.05.2009 Vycházka pro rodiče a děti z MŠ Nezvěstice (PJ), 
21.05.2009 Vycházka pro studenty SZeŠ Klatovy (KT), 
21.06.2009 Exkurze na Postřekovské rybníky (DO), 
24.06.2009 Terénní akce pro studenty Gymnázia Klatovy (KT, ST) 
04.07.2009 „Ptačí víkend“ v Klášteře u Nepomuka (PJ), 
09.09.2009 Akce pro ZŠ v Letohradu (ÚO), 
14.09.2009 Akce pro MŠ v Klatovech (KT), 
03.10.2009 „Evropský festival ptactva“ ve Švihově (KT), 
04.10.2009 „Evropský festival ptactva“ v Blovicích (PJ), 
18.11.2009 Seminář–péče o dřeviny rostoucí mimo les v Klatovech. 

 
Práce s dětmi a mládeží: 
Již od roku 2005 pravidelně, min. 1 x týdně (mimo období školních prázdnin), 
vedeme tzv. KMOP – kroužek mladých ochránců přírody. Kroužek je určen pro děti 
z Nepomuka a okolí ve věku 7-15 let. V roce 2009 do kroužku docházelo 10-15 dětí. 
V rámci kroužku bylo během roku podniknuto mnoho zajímavých aktivit. V sezóně 
byly děti rozděleny do skupinek po 4 a téměř denně některá skupinka (aby se 
všechny prostřídaly) vyrážela spolu s V. Kovářem do terénu. Děti se tak účastnily 
např. kroužkování poštolek, ledňáčků, čápů apod. Děti z KMOP se také zúčastnily 
dnů vědy a techniky v Plzni. 
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Terénní akce pro studenty klatovského Gymnázia 24.6.2009, Bezděkov u Chanovic 

 

 
Sraz účastníků Vítání ptačího zpěvu v Lužanech 
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Kroužkování ptáků 
 
V roce 2009 působil ve spolku stejně jako v předchozích letech 1 kroužkovatel, který 
v průběhu roku označil celkem 320 jedinců (z toho 261 mláďat) 31 druhů ptáků. 
Jedná se o nejnižší počet okroužkovaných ptáků v historii organizace, způsobený 
více faktory. V průběhu roku přišlo několik zpětných hlášení na námi kroužkované 
ptáky (především ze zahraničí). 17.-18.10. jsme se zúčastnili Kroužkovacího aktivu 
v Klatovech. 
 

 
Vývoj počtu okroužkovaných ptáků v rámci činnosti NOS 

 

 
V roce 2009 jsme poprvé používali plastové odečítací kroužky 
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Projekt „ALCEDO“ 
(Výzkum a monitoring populací ledňáčka říčního a skorce vodního v JZ Čechách) 

 
Dlouhodobý projekt věnující se zejména ledňáčkovi říčnímu. V roce 2009 jsme se 
nestíhali projektu věnovat tak, jak bychom chtěli a to byl jeden z hlavních důvodů, 
proč jsme okroužkovali znatelně méně jedinců tohoto druhu než v roce 2008. Projekt 
byl financován z programu ČSOP „Ochrana biodiverzity“, na který poskytlo finance 
MŽP ČR a z vlastních zdrojů N.O.S. Od roku 2010 bude projekt jen v režii spolku.  

 
Projekt „Dravci a sovy 2009“ 

 
Stejně jako každoročně od roku 2002 jsme se i v roce 2009 věnovali monitoringu 
hnízdního rozšíření dravců a sov v námi sledované oblasti (PJ, KT, ST). V roce 2009 
byla pozornost věnována zejména výru velkému hnízdícímu ve zvláště chráněných 
územích Plzeňského kraje a pak především poštolce obecné a motáku pochopovi. 
Prováděno bylo kroužkování mláďat dravců a sov na přístupných hnízdech. U 
poštolek jsme se zaměřili na hnízdní úspěšnost a počty vajec a mláďat na hnízdě. U 
výrů stejně jako v předchozích letech docházelo k nelegálnímu vybírání hnízd. Na 
podzim došlo k vyčištění všech barelů pro poštolky a instalaci stříšek u těch, kde 
chyběly. Projekt byl financován z vlastních zdrojů N.O.S., monitoring výra velkého 
v chráněných územích Plzeňského kraje byl podpořen Plzeňským krajem.  

 

 
Snůška poštolek obecných na zámku v Oselcích 
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Kontrolovaná hnízdiště poštolek v roce 2009, mapa z programu Google Earth 

 
Projekt „Brodiví“ 

 
Na okrese Plzeň-jih jsme prováděli monitoring hnízd čápů bílých a černých. Na 
přístupných hnízdech jsme kroužkovali jejich mláďata. Volavky popelavé nebyly 
v roce 2009 kroužkovány. 
 

 
Kroužkování mláďat čápů černých 
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Projekt „Racci“ 
V roce 2009 z důvodu nízké hladiny Kozčínského rybníka a volně přístupného 
ostrova nebylo hnízdění racků chechtavých úspěšné. Namísto nich opět využilo 
zarostlého dna množství bahňáků.  
 

Projekt „Hirundo“ 
V projektu „Hirundo“ sledujeme 3 druhy z čeledi vlaštovkovitých – vlaštovky, jiřičky a 
břehule. V roce 2009 jsme se věnovali pouze břehulím říčním. Udržovali jsme 
hnízdiště v Nepomuku u Špitálského rybníka a monitorovali hnízdní výskyt na dalších 
lokalitách regionu. Projekt byl financován z vlastních zdrojů N.O.S. 
 

Projekt „Labutě“ 
Jako každoročně se těší velké oblibě letní dobrodružné odchyty a kroužkování labutí 
velkých.  V roce 2009 jsme o víkendu 25. – 26.7. okroužkovali 27 jedinců a další 4 
kroužkované jsme odečetli. Od roku 2002 jsme okroužkovali již přes 140 labutí 
velkých.  V roce 2009 přišlo několik zpětných hlášení z ČR i okolních států. Projekt je 
financován z vlastních zdrojů spolku. 

 
 

 
Odchyt labutí, červenec 2009 
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Odchyt labutí, červenec 2009 

 
Sčítání a monitoring vodních ptáků 

Tento projekt se víceméně prolíná s dalšími projekty jako např. Alcedo, Brodiví a 
Labutě. Každý leden se účastníme zimního sčítání vodních ptáků v povodí Úhlavy a 
Úslavy. Během roku pak navštěvujeme vodní plochy v námi sledované oblasti a 
monitorujeme druhové složení a početnost ptáků na těchto lokalitách. Nejvíce 
pozornosti je věnováno „problémovým“ druhům - volavce popelavé a kormoránu 
velkému. 
 

Sledování a ochrana pískoven, lomů, tekoucích a stojatých vod a mokřadů 
Opět v návaznosti na další projekty jsme se věnovali ochraně těchto specifických 
biotopů, hostících mnoho vzácných druhů rostlin a živočichů. V roce 2009 jsme se 
projektu věnovali pouze pasivně. Účastnili jsme se správních řízení, která se týkala 
zásahů do těchto biotopů – např. úpravy koryt toků, odbahňování rybníků, vypouštění 
(polo)divokých kachen na rybníky, kácení břehových porostů, zásahy do lomů a 
pískoven apod.. Aktivní management nebyl prováděn. Nyní jednáme o odkupu či 
dlouhodobém pronájmu mokřadu a rybníka nedaleko Nepomuka. 
 

Publikační činnost 
Od poloviny roku jsme začali vydávat (pouze v elektronické podobě ve formátu *.pdf) 
informační občasník Datlík. Je distribuován e-mailem mezi členy a příznivce spolku. 
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Země Živitelka 
Poprvé jsme se jako vystavovatelé zúčastnili výstavy Země Živitelka v Českých 
Budějovicích a to v termínu 27.8. – 1.9. Hlavním cílem byla propagace zahradního 
centra N.O.S. a prodej sazenic. Krize však dolehla mezi lidi a i přes rekordní 
návštěvnost lidé téměř nic nekupovali. Pocítili to hlavně společnosti, které tam jezdí 
dlouhodobě a již berou účast na výstavě jako jistý výdělek. Loni všichni žehrali, že 
povezou většinu zboží zpět. Náš stánek byl sice na poměrně atraktivním místě na 
hlavní trase, ale ani u nás se nenaplnil předpoklad plánovaného obratu. Byli jsme 
rádi, že se nám alespoň zčásti vrátily náklady. Vzhledem k vysokým cenám výstavní 
plochy a výše uvedené zkušenosti tak byla naše účast na výstavě minimálně na 
nějakou dobu poslední. Nevylučujeme ale, že do budoucna si něco podobného opět 
zkusíme. Přes vše uvedené to byla dobrá zkušenost. 
 

Vzdělávání 
V roce 2009 jsme oproti předchozím rokům investovali výrazně méně do vzdělávání 
členů organizace. Jediný seminář, který absolvovali 2 členové N.O.S. se konal 5.-6. 
února na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy Univerzity v Brně a týkal se 
Oceňování dřevin rostoucích mimo les. 

 
Péče o zeleň – ARBORISTIKA a zahradní centrum N.O.S. 

Projekt, který je výdělečný a z jehož příjmů jsou hrazeny náklady na ostatní projekty 
a vlastní fungování organizace. V roce 2009 bylo realizováno množství zakázek a 
běžel obchod se sazenicemi a dalšími souvisejícími produkty. Díky vyššímu obratu 
jsme se od 1.9.2009 stali plátci DPH. Výnosy z těchto  a níže uvedených aktivit tvoří 
drtivou část příjmů organizace a díky nim si spolek mohl dovolit zaměstnance a 
financovat ostatní aktivity. 
 

Další výdělečné aktivity 
Z dalších výdělečných aktivit v roce 2009 jsme realizovali zejména ornitologické 
průzkumy vybraných lokalit. Pro Českou společnost ornitologickou jsme monitorovali 
výskyt motáka pochopa na Horažďovicku, pro Plzeňský kraj jsme provedli monitoring 
výra velkého ve vybraných chráněných územích Plzeňského kraje (viz. projekt Dravci 
a sovy 2009), pro společnost ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. jsme uskutečnili roční 
ornitologický průzkum lokalit pro stavbu větrných elektráren u Stříbra a Zhoře u 
Stříbra a pro firmu Ekologické služby Hořovice, s.r.o. jsme prováděli pozorovací 
činnost a sběr dat v rámci průzkumu polesí Chejlava. Dále jsme sepsali několik 
drobných dendrologických posudků a vyjádření. 

 
Sběr hmyzu z padacích pastí v polesí Chejlava 
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Obě fotografie: výsadby stromů v rámci projektu „Regenerace sídelní zeleně 

v Nepomuku, okres Plzeň-jih“ 
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Hospodaření v roce 2009 
 

Výsledek hospodaření v roce 2009 je patrný z přiložené rozvahy a výkazu zisků a 
ztrát. Účetnictví bylo vedeno v účetním programu Winduo Benefit. Jak je vidět, jedná 
se o nejvyšší obrat v historii organizace. Skončili jsme sice v červených číslech, ale 
to jen z důvodu, že do konce roku nedorazila dotace z čerstvě zrealizovaného 
projektu „Regenerace sídelní zeleně v Nepomuku, okres Plzeň-jih“.  
 

ROZVAHA 
 AKTIVA 1.1.2009 31.12.2009 
A. Dlouhodobý majetek celkem 25 847,00  55 572,00  
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 25 847,00  0,00  
A.I.2 Software 25 847,00  0,00  
A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 0,00  69 466,00  

A.II.4 
Samostatné movité věci a soubory mov. 
věcí 0,00  69 466,00  

A.IV. 
Oprávky k dlouhodobému majetku 
celkem 0,00  -13 894,00  

A.IV.7 Oprávky k samostatným movitým věcem 0,00  -13 894,00  
B. Krátkodobý majetek celkem 305 804,00  408 532,00  
B.I. Zásoby celkem 268 794,50  376 000,00  
B.I.1 Materiál na skladě 117 779,00  376 000,00  
B.I.7 Zboží na skladě a v prodejnách 151 016,00  0,00  
B.II. Pohledávky celkem 0,00  20 258,00  
B.II.1 Odběratelé 0,00  2 637,00  
B.II.10 Daň z přidané hodnoty 0,00  17 621,00  
B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem 37 009,29  12 274,00  
B.III.1 Pokladna 3 296,00  1 049,00  
B.III.3 Účty v bankách 33 713,00  11 225,00  

Aktiva celkem (A+B) 331 651,00  464 104,00  
PASIVA 

A. Vlastní zdroje celkem 233 172,00  84 104,00  
A.I. Jmění celkem 0,00  0,00  
A.I.1 Vlastní jmění 0,00  0,00  
A.II. Výsledek hospodaření celkem 233 172,00  84 104,00  
A.II.1 Účet výsledku hospodaření 0,00  -149 068,00  

A.II.3 
Nerozdělený zisk - neuhrazená ztráta 
minulých let 233 172,00  233 172,00  

B. Cizí zdroje celkem 98 479,00  380 000,00  
B.III. Krátkodobé závazky celkem 98 479,00  380 000,00  
B.III.23 Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 98 479,00  380 000,00  

Pasiva celkem (A+B) 331 651,00  464 104,00   
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Výkaz zisku a ztráty 
A. Náklady 
A.I. Spotřebované nákupy celkem 1 425 038,00 
A.I.1 Spotřeba materiálu 1 423 967,00 
A.I.2 Spotřeba energie 1 071,00  
A.II. Služby celkem 460 821,00  
A.II.5 Opravy a udržování 5 487,00  
A.II.6 Cestovné 150 603,00  
A.II.7 Náklady na reprezentaci 42 051,00  
A.II.8 Ostatní služby 262 679,00  
A.III. Osobní náklady celkem 182 779,00  
A.III.9 Mzdové náklady 128 179,00  
A.III.10 Zákonné sociální pojištění 54 600,00  
A.IV. Daně a poplatky celkem 26 789,00  
A.IV.16 Ostatní daně a poplatky 26 789,00  
A.V. Ostatní náklady celkem 6 782,00  
A.V.23 Manka a škody 1 025,00  
A.V.24 Jiné ostatní náklady 5 757,00  
A.VII. Poskytnuté příspěvky celkem 500,00  
A.VII.32 Poskytnuté členské příspěvky 500,00  

Náklady celkem 2 116 602,45  

Výnosy 

B.I. 
Tržby za vlastní výkony a za 
zboží celkem 1 721 517,00  

B.I.2 Tržby z prodeje služeb 461 364,00  
B.I.3 Tržby za prodané zboží 1 260 153,00  
B.IV. Ostatní výnosy celkem 28 168,00  
B.IV.15 Úroky 249,05  
B.IV.18 Jiné ostatní výnosy 28 168,00  
B.VI. Přijaté příspěvky celkem 3 600,00  
B.VI.27 Přijaté příspěvky (dary) 1 500,00  
B.VI.28 Přijaté členské příspěvky 2 100,00  
B.VII. Provozní dotace celkem 214 250,00  
B.VII.29 Provozní dotace 214 250,00  

Výnosy celkem 1 967 535,00  

C. 
Výsledek hospodaření před 
zdaněním -149 068,00  

34. Daň z příjmů 0,00  

D. 
Výsledek hospodaření po 
zdanění -149 068,00  
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Členská základna a výkonný výbor organizace 
V roce 2009 měl spolek řádně zaregistrováno celkem 22 členů. Výbor pracoval ve 
složení: 
Václav Kovář (Nepomuk) – předseda 
Jiří Silovský (Praha) - místopředseda 
Vojtěch Hájek (Švihov) - jednatel 

 
Poděkování 

Děkujeme všem členům a příznivcům za nezištnou a obětavou práci ve prospěch 
naší organizace a zejména ochrany přírody a ptactva. Dále děkujeme všem 
partnerům, spolupracovníkům, institucím, sponzorům, dárcům, jednotlivcům, městům 
a obcím, kteří činnost N.O.S.u v roce 2009 jakkoliv podpořili nebo využili našich 
služeb (čímž nás podpořili). Zejména pak: Plzeňskému kraji – Krajskému úřadu, 
městu Nepomuk, obci Dolní Lukavice, obci Vrčeň, městu Blovice, společnosti Silnice 
Nepomuk, s.r.o., Českému svazu ochránců přírody, České společnosti ornitologické 
a její západočeské pobočce, rodině Vavříkových – Příkosice, Haně Vorlové – Plzeň a 
mnoha drobným dárcům z řad návštěvníků našich akcí.  
Za spolupráci děkujeme DESOPu - Záchranné stanici živočichů Plzeň, 
Holýšovskému ornitologickému klubu, ČSOP ZO Neurazy, Západočeské pobočce 
ČSO při Zpč. museu v Plzni a médiím. Pokud jsme zde na někoho zapomněli – 
omlouváme se. 
 

 
Hospodaření v jednotlivých letech od vzniku spolku 
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Náš plán se očividně nelíbí párku kulíků zlatých, kteří se nás všemožně snaží odlákat 
od hnízda. Předstírají různá zranění a snaží se upoutat pozornost na sebe. V tu dobu 
ještě netušíme, že tento sympatický druh nás bude provázet po celou dobu naší 
dovolené. 
 

Na poloostrov Snaefellsnes jedeme kvůli, dle průvodce, nejhezčímu pobřeží a 
výhledům na ledovec Snaefellsjökull.  Tento západní výběžek nás rozhodně 
nezklamal. Procházíme se podél pobřežních útesů, na nichž hnízdí alky a buřňáci, 
odoláváme na hlavu směřujícím útokům rybáků. Jsou opravdu vytrvalí. Zastavujeme 
na prohlídku muzea rybářství, které je umístěno v charakteristickém domku se 
střechou z travních drnů. Od Snaefellsnesu na severovýchod míjíme západní fjordy a 
pokračujeme dál na východ na poloostrov Vatnsnes. Projíždíme poklidnou zelenou 
krajinou, míjíme pasoucí se stáda ovcí a koní, osamělá zemědělská stavení. Míříme 
na sever poloostrova, kde se má nacházet kolonie tuleňů. Několik tuleňů se nám 
skutečně předvede. Jsou zvědaví, takže připlouvají docela blízko. U cestičky podél 
pobřeží málem šlápneme na kajčí mámu sedící na hnízdě, pro které si vybrala 
odhozenou pneumatiku. Později zjišťujeme, že místní farmáři záměrně nabízejí 
kajkám tyto hnízdní příležitosti. Po vyvedení mláďat pak sbírají velmi cenné kajčí 
peří, výborný izolační materiál, který se používá například do bund a spacích pytlů. 
 

Pokračujeme podél severního pobřeží směrem na východ do malebného 
městečka Akureyri a pak dál do Húsavíku, kde chceme vyplout na další pozorování 
velryb. Nemůžeme vynechat jeden z nejkrásnějších vodopádů Godafoss. Je 
nádherné počasí a tak si užíváme procházku okolo tohoto přírodního skvostu. Jak 
proměnlivé počasí je v této zemi, poznáváme v Husavíku, který se před námi schoval 
v mlze. Váháme, jestli vůbec pokoušet plavbu, nakonec vyrážíme. Jsme odměněni 
skupinkou delfínů, která nás chvilku doprovází.   
 

Další cíl je Národní park Jökulsárjúfur pojmenovaný po řece Jökulsá, na které 
je mnoho kaskád a vodopádů. Největší z nich, Dettifoss, je zároveň i nejmohutnějším 
vodopádem v Evropě. Ohromné masy vody padají z výšky 45 metrů na dno kaňonu. 
Lidé v porovnání s touto vodní stěnou vypadají jako figurky z Člověče, nezob se. 
V parku je možno obdivovat i bizardní tvary skal, které vytvořila ve svém korytě řeka 
a do ruda zbarvené skály, pozůstatek vulkanické činnosti. Projíždíme parkem a 
pokračujeme jižním směrem k jezeru Mývatn. Oblast okolo Mývatnu je velmi 
vulkanicky aktivní. Jedno z míst kde si to člověk plně uvědomí je Hverir.  Horká 
bublající bahenní jezírka, všudypřítomný zápach síry a syčící pára dávají tušit, jak 
mocné síly se skrývají pod povrchem země. Stanujeme v kempu na břehu jezera. 
Samotné jezero je rájem ptactva. Pozorujeme zde potápky žlutorohé, turpany černé, 
hoholy islandské a dokonce párek potáplic ledních i s potomstvem, které si vezou na 
zádech. Vystoupáme na nedaleký kráter Hverfjall a kocháme se výhledy do 
prazvláštní krajiny, jež hraje všemi barvami. Zdejší nejaktivnější sopkou je Krafla. Ta 
už párkrát místním lidem pěkně zatopila v dobrém i ve zlém. Na jejích svazích se z 
hloubky země čerpá horká pára o teplotě 280°C. Islanďané ji využívají k výrobě 
energie. “Odpadní“ voda z geotermální elektrárny, kde je zchlazena na 38 °C, je 
vypouštěna do přírodních bazénů, které slouží jako termální lázně. Můžeme vřele 
doporučit. Celý jeden den věnujeme výletu do vnitrozemí k sopce Askja. V některých 
kráterech jsou barevná jezera o různých teplotách.  
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V jednom z nich si dáváme koupel. Pistáciově zelená voda má příjemných třicet 
stupňů, zatímco vedlejší tmavě modré jezero je téměř celé zamrzlé. Opouštíme 
Mývatn a míříme na jih ostrova, kde chceme navštívit ostrůvek Papey, známý 
koloniemi papuchalků a alek. Nocujeme ve velmi příjemném hotýlku v malinkém 
přístavu. Ráno vyrážíme na moře, je to houpavá plavba. Loďka není zrovna největší 
a tak s námi vlny hází ze strany na stranu. Papey je parádní příležitost jak pozorovat 
papuchalky zblízka. Jsou zvyklí na lidi, a tak se nechávají fotit a nijak je to neruší. 
Místní věří, že na tomto ostrůvku, žijí neviditelní lidé. Dle ság hodné odměňují a zlé 
trestají. Nám se naštěstí nic nestalo.  
 

Velkou část jihovýchodu Islandu pokrývá ledovec Vatnajókull. Jeho splazy si 
razí cestu údolími, která míjíme cestou k ledovcovému jezeru Jökulsárlón. 
Jökulsárlón je v podstatě laguna, ve které se mísí odtávající voda z ledovce s vodou 
mořskou.  Na hladině plují kry různých tvarů a velikostí. Voda v laguně je tyrkysově 
modrá, jakož i některé kry. Je možno zaplatit si vyjížďku obojživelným vozidlem a 
pozorovat vše zblízka. Některá místa ostrova jsou naštěstí dostupná pouze pěšky, a 
tak se přesouváme do NP Skaftafell, podniknout pěší túru. Nabízejí se nám nádherné 
výhledy na ledovcové splazy Vatnajjökullu. Dále pokračujeme do vesničky Skógar 
odkud vede prý jeden z nejlepších tracků na Islandu do Pórsmörku. Ve vesničce je 
mimochodem také velice pěkný vodopád Skógarfoss, vysoký 62 metrů. Pastvinami, 
kamenitou pustinou, přes zasněžené sedlo mezi dvěma ledovci, se dostáváme do 
Tórova lesa (Pörsmörk). Zelené svahy porostlé břízkami, zakrslými vrbami, 
rozmanitými divokými květy a nad nimi se zvedající ledové vrcholy, působí opravdu 
pohádkově.  
 

Naší předposlední zastávkou je podivuhodné místo Landmanalaugar, krajina 
horkých pramenů. Ačkoli teplota vzduchu (14°C) rozhodně nenabádá ke koupeli, 
přemáháme se a převlékáme do plavek. Stojí to za to. Jediné, co nám znepříjemňuje 
setrvávání v této krajině rudých kráterů, modrých a zelených jezer, jsou neskutečná 
hejna malých mušek. Dotěrný hmyz, který nám zalézá do nosu i uší a ztěžuje 
fotografování, nás nakonec nutí opustit tento odlehlý kout o den dříve, než bylo 
v plánu. 
 

Co by to bylo za návštěvu Islandu, kdybychom si nechali ujít oblast aktivních 
gejzírů. Ten největší, který dokáže vytrysknout vodní sloupec až do výše 70 metrů, 
od sedmdesátých let minulého století spí, a tak se musíme spokojit s kousky jeho 
menšího souseda, který chrlí vodu do výšky 30 metrů každých 5 minut. Podívaná na 
gejzíry, stejně tak jako vodopád Gullfoss, jsou součástí tzv. Zlatého okruhu, nedaleko 
Reykjavíku. Tento okruh nabízejí snad všechny cestovní agentury, a proto je zde 
neustále spousta turistů.  I my obě tato turistická lákadla navštěvujeme během 
jednoho z posledních dnů naší dovolené. V den odletu jsme dopoledne vyplnili 
koupelí v proslulé Modré Laguně nedaleko mezinárodního letiště, Keflavíku. Tyto 
největší termální lázně Islandu s blankytně modrou vodou a léčivým bílým bahnem 
byly příjemnou tečkou za naším putováním po této úžasné zemi. Ještě bych chtěl 
poznamenat, že Island je rájem pro ornitology, zejména pro ty, kteří se zajímají o 
bahňáky a vodní ptactvo. Některé u nás již velmi vzácné druhy, potkáváme téměř na 
každém kroku. Mám na mysli třeba bekasinu otavní, vodouše rudonohého nebo 
kolihu malou. Dvakrát se nám předvádí také například břehouš černoocasý.  Kulík 
zlatý je všudypřítomný.  
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Pozorované druhy: 
Gavia stellata (Potáplice malá), Gavia immer (Potáplice lední), Podiceps auritus 
(Potápka žlutorohá), Fulmarus glacialis (Buřňák lední), Morus bassanus (Terej bílý), 
Phalacrocorax carbo (Kormorán velký), Cygnus cygnus (Labuť zpěvná), Anser anser 
(Husa velká), Anas platyrhynchos (Kachna divoká), Anas penelope (Hvízdák 
euroasijský), Anas crecca (Čírka obecná), Aythya fuligula (Polák chocholačka), 
Somateria mollissima (Kajka mořská), Melanitta nigra (Turpan černý), Clangula 
hyemalis (Hoholka lední), Histrionicus histrionicus (Kačka strakatá), Bucephala 
islandica (Hohol islandský), Mergus serrator (Morčák prostřední), Falco columbarius 
(Dřemlík tundrový), Lagopus mutus (Bělokur horský), Haematopus ostralegus 
(Ústřičník velký), Charadrius hiaticula (Kulík písečný), Pluvialis apricaria (Kulík zlatý), 
Calidris alpina (Jespák obecný), Tringa totanus (Vodouš rudonohý), Limosa limosa 
(Břehouš černoocasý), Numenius phaeopus (Koliha malá), Gallinago gallinago 
(Bekasina otavní), Phalaropus lobatus (Lyskonoh úzkozobý), Stercorarius parasiticus 
(Chaluha příživná), Stercorarius skua (Chaluha velká), Larus ridibundus (Racek 
chechtavý), Larus argentatus (Racek stříbřitý), Larus fuscus (Racek žlutonohý), 
Rissa tridactyla (Racek tříprstý), Sterna paradisaea (Rybák dlouhoocasý), Fratercula 
arctica (Papuchalk ploskozobý), Cepphus grylle (Alkoun obecný), Uria aalge (Alkoun 
úzkozobý), Alca torda (Alka malá), Asio flammeus (Kalous pustovka), Anthus 
pratensis (Linduška luční), Motacilla alba (Konipas bílý), Troglodytes troglodytes 
(Střízlík obecný), Oenanthe oenanthe (Bělořit šedý), Turdus iliacus (Drozd cvrčala), 
Corvus corax (Krkavec velký), Sturnus vulgarit (Špaček obecný), Carduelis flammea 
(Čečetka zimní), Plectrophenax nivalis (Sněhule severní).  

 
Papuchalkové 

 
Landmannalaugar 
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Úspěšnost hnízdění poštolek obecných v okresech Plzeň – jih a Klatovy 
 
Autor: Petra Vacíková 
 

V roce 2009 jsem kontrolovala známá hnízdiště poštolek obecných z minulých 
let, ať už to byla uměle připravená hnízda, stará hnízda strak či různé výklenky 
budov. Také jsem, převážně v okresech Plzeň – jih a Klatovy, hledala potencionální 
lokality, které jsou vhodné k hnízdění poštolek. Celkem bylo kontrolováno 27 barelů 
pověšených na stožárech velmi vysokého napětí, jeden barel na stromě 
v Neurazech, dřevěná budka na vodním hradě Švihov a dalších 19 lokalit (výklenky 
budov, římsy, díry ve zdech, stará stračí hnízda,…), na kterých poštolky v minulých 
letech hnízdily nebo byly objeveny nově. 

Hnízda poštolek obecných jsem navštěvovala od dubna do července 
s maximálním intervalem mezi jednotlivými kontrolami 21 dní. Termíny kontrol byly 
zpočátku striktně dodržovány, poté se intervaly zkracovaly kvůli kroužkování mláďat. 
Při každé návštěvě jsem hnízda fotila a zapisovala aktuální stav. Takto získaný 
soubor dat jsem následně zpracovala pomocí dvou základních metod pro výpočet 
hnízdní úspěšnosti ptáků.Zjišťovala jsem začátek hnízdění, počet snesených vajec, 
počet vylíhlých mláďat, počet mláďat, která se dožila věku kroužkování a 
předpokládaný počet vyvedených mláďat. Ne všechny kontrolované lokality jsou 
přístupné, takže takto přesná data nemám ze všech hnízd. Když byla na hnízdech 
tak velká mláďata, že hrozilo jejich předčasné vylétnutí, kontrolovala jsem mladé 
pouze pohledem z dálky. V srpnu a září jsem v barelech vyměňovala štěpku. Na 
některých chyběla víka, která jsem nahradila rybníčkovou fólií. Dále jsem (s 
pomocníky) vyvěsila čtyři nové barely na stožáry velmi vysokého napětí a jeden na 
stožár, pod kterým byl na jaře nalezen barel rozbitý. 

V následujícím textu se pokusím představit Tradiční a Mayfieldovu metodu pro 
výpočet hnízdní úspěšnosti. Jde o velmi zjednodušený popis (hlavně v matematické 
části), který nebere v úvahu některé důležité předpoklady pro použití daných metod a 
zatajuje problémy, které s výpočtem souvisí.   

Tradiční metodou se odhad hnízdní úspěšnosti vypočítá jako podíl úspěšných 
hnízd z celkového počtu hnízd daného druhu v hodnoceném souboru. Ve většině 
případů ale dochází k poměrně velkému nadhodnocení. V praxi se běžně stává, že 
jsou neúspěšná hnízda nalezena s menší pravděpodobností, než hnízda úspěšná. A 
to nejen z důvodu kratší existence (velká část z nich totiž končí neúspěchem dříve, 
než si jich pozorovatel všimne), ale svou roli hraje i nápadnost (hnízda, ve kterých 
jsou mláďata, jsou snadněji nalezitelná). Tradiční metoda je vhodná zejména pro 
výpočet hnízdní úspěšnosti v umělých hnízdech – hnízdních budkách, kde je možné 
sledovat celý hnízdní cyklus.    

Mayfieldova metoda řeší nadhodnocení hnízdní úspěšnosti počítané Tradiční 
metodou. Vychází z toho, že pravděpodobnost přežití závisí na tom, v jaké fázi 
hnízdního cyklu bylo dané hnízdo nalezeno.  Obecně platí, že čím později hnízdo 
nalezneme, tím je větší šance na úspěšné vyvedení mláďat. Jedním z předpokladů 
pro úspěšné aplikování této metody je ten, že hnízda, která najdeme, tvoří náhodný 
vzorek z populace hnízd na pozorovaném území. Je tedy jasné, že tato metoda není 
na nasbíraná data nejvhodnější. Převážně se totiž jedná o hnízdění, která proběhla 
v uměle připravených hnízdištích – plastových barelech. Mayfieldova metoda také 
počítá s tím, že hnízda nacházíme v různých fázích hnízdního cyklu.  
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Ve většině případů byla ale hnízda poštolek obecných kontrolována od počátku 
hnízdění. 

V této metodě hraje důležitou roli termín expozice, doba, po kterou je dané 
hnízdo pozorováno. Za začátek expozice jsem brala den, kdy jsem na hnízdě našla 
min. jedno vejce. U hnízd, ze kterých se alespoň jedno mládě dožilo věku 
kroužkování (taková hnízda považuji za úspěšná pro fázi mláďat i celkově) jsem 
počítala jako konec expozice poslední den kontroly aktivního hnízda.  

Dalším důležitým termínem je denní míra přežívání (DSR), která vyjadřuje, 

s jakou pravděpodobností přežije dané hnízdo jeden den. 
B
ADSR −=1 , kde A je 

počet neúspěšných hnízd daného hnízdního souboru a B je celkový počet hnízdodnů 
(zvolíme – li jako jednotku expozice den). Celkovou hnízdní úspěšnost pak počítáme 
ze vztahu T

T DSRNS = , kde T je doba trvání celého hnízdního cyklu. U poštolek 
obecných je T = 58.  

Denní míra přežívání ale nemusí být konstantní. Spočítala jsem ji zvlášť pro 
vejce a pro mláďata. Poštolky obecné sedí na vejcích průměrně 28 dní a mláďata 
jsou pak na hnízdě přibližně 30 dní. Úspěšné hnízdo pro fázi vajec je takové, ve 
kterém se vylíhlo alespoň jedno mládě. Pro fázi vajec daného souboru dat vyšlo DSR 
= 0,9961, zatímco u mláďat 0,9986. Vzhledem k malému počtu dat je ale tento rozdíl 
statisticky neprůkazný. Přesto jsem pomocí Stratifikované Mayfieldovy metody 
vypočítala odhad hnízdní úspěšnosti ze vztahu: hnízdní úspěšnost 3028. mv DSRDSR=  

Hnízdní úspěšnost všech kontrolovaných aktivních hnízdišť pro sezónu 2009 

počítanou Tradiční metodou vyjadřuje zlomek 
35
30   (85, 71%).  Mayfieldovou metodou 

pak hnízdní úspěšnost vypočítám ze vztahu
58

4,1464
41 ⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ −=NS , to je 85,33 %, beru – 

li v úvahu variabilitu DSR v průběhu hnízdního cyklu, pak 
3028

698
11.

4,766
31 ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ −=SMNS
  

a to je 85, 83 %.   

Přestože je Tradiční metoda na tento soubor dat daleko vhodnější, výsledná 
hnízdní úspěšnost se od hnízdní úspěšnosti vypočítané Mayfieldovou metodou tolik 
neliší.  

Podle literatury je v ČR pouze 13 % neúspěšných hnízdění poštolek 
obecných. Tradiční metodou použitou na daný soubor dat vyšlo, že je neúspěšných 
14,29 %, Mayfieldovou metodou 14,67 % a Stratifikovanou Mayfieldovou metodou 
14,17 %. 

Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří se mnou na kontroly hnízd jezdili, 
hlavně mému tatínkovi a těm, kteří se mnou při revizích barelů lezli na stožáry (Jiřina 
Kubíková, Lukáš Honzík, Martin Sadílek a Vašek Kovář)… V letošním roce chci 
v tomto projektu pokračovat, takže kdyby se chtěl někdo přidat, je vítán ☺ 
        
 

 
 
 
 

Úspěšnost hnízdění poštolek obecných v okresech Plzeň – jih a Klatovy  20 



Použitá literatura: 
Aebischer, N.J., 1999. Multi – way comparisons and generalized linear model sof 
nest success : extensions of the Mayfield method. [Online] 
Johnson, D. H., 1979.Estimating nest success : The Mayfield method and an 
alternative. [Online] http://www.prbo.org/cms/docs/terre/Johnson1979.pdf 
Klett, A. T., Johnson, D. H., 1982. Variability in nest survival rates and  implications to 
nesting studies. [Online] http://www.npwrc.usgs.gov/resource/birds/nestsrv/index.htm 
Mayfield, H.F.,1975. Suggestion for Calculating Nest Succes. –  The Wilson Bulletin, 
Vol.87, No. 4, pp. 456 – 466. [Online] 
http://www.prbo.org/cms/docs/terre/Mayfield1975.pdf 
Manolis, J. C., Andersen, D. E., Cuthbert, F. J., 2000. Uncertain nest fates in 
songbird studies and variation in Mayfield estimation. – The Auk, Vol. 117, No.3, pp. 
615 – 626. 
Weidinger, K., 2003. Hnízdní úspěšnost – co to je a jak se počítá. –  Sylvia, r.39, 24 
s. Praha. 
Willis, E. O., 1981. Precautions in calculating nest success. Ibis 123 : 204-207. 
Závalský, O. 2004. Naši dravci a sovy a jejich praktická ochrana. – Metodika 
Českého svazu ochránců přírody č. 29, 84 s. Nový Jičín. 

 
Kroužkování mláďat poštolek obecných. 

 
Mláďata poštolek na zámku v Oselcích. 
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Zahradní centrum N.O.S. 
 
Nejvýhodnější zásilkové zahradnictví - specializujeme se na prodej ovocných, 
okrasných i lesních dřevin, trav a trvalek. Prodáváme kaktusy a sukulenty, tropické a 
subtropické rostliny, bambusy, kapradiny, semena, substráty, hnojiva a květináče. 
 
Mimo jiné nabízíme: jabloně, hrušně, třešně, višně, slivoně, broskvoně, nektarinky, 
meruňky, mandloně, ořešáky, lísky, vinnou révu, jostu, rybízy, angrešty, maliny, 
jahody, ostružiny, malinoostružiny, kanadské borůvky, brusinky, klikvu, kamčatské 
borůvky, GOJI – kustovnici čínskou, kiwi drobno i velkoplodé, SCHIZANDRU – 
klanoprašku čínskou, muchovníky, rakytníky, dříny, moruše černé i bílé, fíkovníky, 
mrazuvzdorné banánovníky, růže dužnatoplodé, oskeruše, arónie, jeřáby 
sladkoplodé, kdouloně, mišpule, granátová jablka, roubované citrusy (citrony, 
mandarinky, pomeranče, grepy, limetky, calamondin…) 
 
Prodejní plocha pro přímý nákup se nachází v Nepomuku, na adrese Klášterecká 40. 
 
Otevírací doba: 
Prosinec, leden, únor:  PÁ 8 - 17 
Listopad, červen, září: PO 8 - 12, PÁ 8 - 18, SO 8 - 12 
Březen, duben, květen, říjen: PO 8 - 18, PÁ 8 - 18, SO 8 - 12  
Červenec, srpen: PO 8 - 12, PÁ 8 - 18  
 
E-shop: www.nospolek.cz/eshop 

 
Náš spolek také nabízí služby v oblasti komplexní péče o zeleň. Od návrhů zahrad a 
parků až po jejich realizaci, zakládání prvků ÚSES, biokoridorů, alejí. Výsadba 
stromů a keřů, zakládání a údržba trávníků a květinových záhonů, prodej sazenic 
keřů a stromů všech druhů a velikostí. Péče o stromy i keře - řezy výchovné, 
zdravotní, bezpečnostní i redukční. Kácení stromů vč. rizikového ve ztížených 
podmínkách, štěpkování větví, frézování pařezů atd.  

Máte zájem o naše služby? Neváhejte a kontaktujte nás - předložíme Vám zdarma 
nezávaznou cenovou kalkulaci na Vámi požadované práce.  

Dále nabízíme další služby mimo péči o zeleň:  

• realizace aktivit v krajině, terénní úpravy, úklidové práce, 
• biologické průzkumy (zejména ornitologické a dendrologické), inventarizace 

lokalit, 
• zpracování projektů, posudků a vyjádření, 
• výškové práce 

Příjmy z výše uvedené činnosti slouží k financování našich projektů v ochraně 
přírody a krajiny. 
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Tento zpravodaj je neprodejný 
 

© N.O.S., o.s.  
 

 datum tisku: 15.2.2010 
náklad: 100 výtisků + elektronická verze 

 
 

Přihláška za člena Nepomuckého ornitologického spolku 
 
Jméno a příjmení:...........................................................................................................                                       
 
Datum narození:...............................Telefon / mobil:.................................................... 
 
Adresa bydliště:..............................................................................................................                                      
  
E-mail:............................................................................................................................  
 
Datum:........................................................        Podpis:................................................ 

 
 

Podpořte nás svým členstvím. Automaticky budete dostávat tento zpravodaj na Vaši adresu 
ihned poté, co vyjde. Nepravidelně budete dostávat i další materiály. Budete se moci dle 
svých možností a zájmů zapojit do naší činnosti. Vaše projekty rádi podpoříme. Budete moci 
využívat materiální základnu našeho spolku. Průběžně budete informováni e-mailem o všech 
novinkách a aktualitách. Svým členským příspěvkem zároveň podpoříte fungování 
organizace. Čím více členů bude stát za naší organizací, tím více toho pro ochranu naší 
přírody budeme moci udělat. V případě zájmu vyplňte přihlášku, vystřihněte ji a zašlete na 
naši adresu (Klášterecká 40, 335 01 – Nepomuk). 
 


