
Výzkumný terénní víkend Kladecko 2017 
 
Moravský ornitologický spolek zve své členy a příznivce na Výzkumný terénní víkend (VTV), 
jehož hlavním cílem je nabýt znalosti o ptácích na méně probádaných lokalitách. Rok 2017 
zakončuje čtyřleté úsilí sběru dat pro nový atlas hnízdního rozšíření ptáků, proto je potřeba 
se zaměřit na oblasti, ze kterých pochází údajů nejméně. A jednou z nich je právě 
„Českomoravská ostuda“,  rozsáhlá oblast na pomezí Čech a Moravy, kam se ornitologové 
příliš neženou. Pojďme to společně změnit a přesvědčit se, že i neznámé lokality rozhodně 
stojí za pozornost! Vítáni jsou jak zkušení, tak začínající ornitologové, kteří se mohou 
novému přiučit…  
  
Kdy?  Pátek až neděle 2. – 4. června 2017  
 
Program:  
Pátek: Příjezd prvních účastníků předpokládáme během pátečního odpoledne, na chatě 
bude služba cca od 18:00. Po příjezdu lze podniknout kratší výlet do okolí, v případě zájmu a 
příznivého počasí je ve volných chvílích možný odchyt a kroužkování ptáků v okolí místa 
ubytování (lze si vzít vlastní sítě). V pátek večer (cca od 20:00) akci zahájíme procházkou za 
ptáky s noční aktivitou (monitoring chřástala polního a sov). V případě zájmu bude 
následovat posezení a nezávislé debatování nejen o ptácích.  
Sobota: Brzy ráno (nejpozději v 6:00) vyrazíme v malých skupinkách mapovat ptáky v oblasti 
Kladecka. Důraz bude kladen na neobsazené čtverce, kde provedeme nejen hodinovky, ale 
budeme se i snažit prokázat hnízdění v co nejvyšší kategorii. Zvláštní zájem se obrátí na 
zvláště chráněné druhy. Večer lze podniknout opětovné mapování sov, kroužkování ptáků či 
posezení u táboráku. 
Neděle: V dopoledních hodinách bude pokračovat monitoring ptáků tak, abychom 
promapovali co nejrozsáhlejší oblast. Následně se rozjedeme ke svým domovům s možností 
zastavit se na některých vzdálenějších, nejen ornitologicky atraktivních, lokalitách. 
 
Co zajímavého se dá vidět?  
Kladecko patří k oblastem poměrně málo probádaným, lze tedy čekat všelicos… Mimo běžné 
ptáky můžeme v lesích očekávat sovy (puštík, sýc, kulíšek…), šplhavce (datel, žluny…), a kdo 
ví, třeba i lejska malého. Luční porosty v noci oživují svým skřípáním chřástali polní a 
křepelky. A ve dne, na křovinatých mezích, se můžeme setkat s ťuhýkem, pěnicemi nebo 
hrdličkami divokými a strnady lučními. Nechme se překvapit… 
 
Ubytování 
Ubytování je zajištěno na turistické ubytovně v Kladkách (49°38'58.8"N 16°50'03.4"E). Jedná 
se o dvoupatrovou zděnou budovu vybavenou postelemi, sprchovým koutem, splachovacím 
záchodem a elektřinou. V kuchyni je k dispozici sporák, lednice, mikrovlnná trouba a 
samozřejmě i rychlovarná konvice. Pitná voda je dostupná z kohoutku. Maximální kapacita 
kolem 25 míst, neváhejte proto s přihláškami! Ubytování je zdarma. 
 
 
 
 
 



Doprava 
Vlak – Nejbližší vlakovou zastávkou je Nectava, odkud se dá dojít do Kladek po modré 

turistické značce (cca 4 km). Případně zastávka Šubířov, odkud se po žluté turistické 
značce dostanete na rozcestí U Křížku a zde se dáte po zelené do Kladek (cca 4 km). 

Bus – nejbližší autobusová zastávka je Kladky – ZŠ. 
Auto – možno dojet až k místu ubytování včetně parkování aut. 
 
Po předchozí telefonické domluvě je možno pro účastníky dojet autem na některou 
z uvedených či jiných blízkých zastávek. 
 
Stravování 
Jídlo si zajišťuje každý sám. Nejbližší možnost stravování je v penzionu U Sedláka nebo ve 
vinárně U Římana. V chatě je k dispozici lednice, sporák i nádobí.  
Lahvové pivo zajistí organizátoři. 
 
Co si vzít s sebou 
Vlastní jídlo a pití, spacák, dobré terénní oblečení, zvláště pevnou obuv, pláštěnku (může 
pršet!), dalekohled, psací potřeby, výhodou je přehrávač s hlasy ptáků. Vhodné je mít 
turistickou mapu lokality, čelovku a dobrou náladu . 
 
Další informace a kontakt: 
Na akci se, prosím, přihlašujte nejpozději do 28. 5. 2017. Účastníky mladší 15-ti let prosíme o 
písemný souhlas zákonných zástupců. Bližší informace budou s přihlášenými dohodnuty před 
akcí. 
 
Kateřina Ševčíková, e-mail: sevcikovaka@seznam.cz, tel: 776 746 980 
 
 
 
Orientační mapa.  
 



Terénní základna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


