
Výzkumný terénní víkend Březná 2015 
 
Přírodní park Březná – „Hic sunt leones - zde jsou lvi“! Pojďte se s námi převléci do kůže 
dávných objevitelů – „lvy společně vyženeme“! O ptácích zdejšího kraje se moc neví, stojí 
tedy za to, se po nich podívat! 
 Moravský ornitologický spolek zve své členy, příznivce i další zájemce na Výzkumný terénní 
víkend (VTV), jehož hlavním cílem je rozšíření našich znalostí o výskytu ptáků na méně 
ornitologicky probádaných lokalitách a spolupráce při monitoringu. Akce se tentokrát koná 
v jádru přírodního parku Březná. Výsledky poslouží pro hnízdní atlas ptáků, ale i pro potřeby 
ochrany ptáků (a lesních porostů) v tomto malebném kraji! 
 

Kdy?  Pátek až neděle 5. – 7. června 2015  

 

Program:  
 
Pátek 
Příjezd prvních účastníků předpokládáme již během pátečního odpoledne, na chatě bude 
služba již od 17:00. 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. Bude následovat posezení a nezávislé debatování nejen o ptácích.  
 
Sobota 
Brzy ráno (nejpozději v 6:00) vyrazíme v malých skupinkách mapovat ptáky přírodního parku 
Březná s hlavním důrazem na bučinové 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 
největší území přírodního parku Březná. Následně se rozjedeme ke svým domovům 
s možností zastavit se na některých vzdálenějších, ornitologicky atraktivních, lokalitách 
(Moravičany, CHKO Litovelské Pomoraví, poldr Žichlínek…) 
 
Co zajímavého se dá vidět? Jak již bylo řečeno, území není ornitologicky příliš prozkoumané. 
Proto, jako objevitele, nás mohou potkat mnohá překvapení. Mimo běžné druhy ptáků lze 
předpokládat přítomnost ptáků vázaných na bučiny: žluny, datel černý, holub doupňák. 
Známý je výskyt čápů černých, měly by zde být i sovy (mimo puštíka lze očekávat třeba i 
kulíška, dost možná sýce…). Ale kdo ví, třeba zaznamenáme i něco vzácnějšího… 
 
Ubytování 
Ubytování je zajištěno na skautské základně Březná severovýchodně od obce Hoštejn, 
souřadnice GPS 49.8854836N, 16.7578553E – viz http://www.hostejn-brezna.cz/. V chatě je 
latrína, pitnou vodu je třeba dovážet (zajistí organizátoři). Elektřina na chatě není k dispozici. 
Maximální kapacita kolem 20 míst, neváhejte proto s přihláškami! Spaní ve spacáku na 
vlastní karimatce. 
 
 



Doprava 
Vlak – nejbližší vlakovou zastávkou je Hoštejn (2,2 km). Cesta vede po červené turistické 

značce, později (v ostré zatáčce) pokračuje pěšina po pravém břehu říčky Březné. 
Bus – nejbližší autobusová základna je Hoštejn, pila, která se nachází kousek od vlakového 

nádraží. 
Auto – možno dojet až k místu ubytování 
 
Po předchozí telefonické domluvě je možno pro účastníky dojet autem na některou 
z uvedených či jiných blízkých zastávek. 
 
Stravování 
Stravování si zajišťuje každý sám. Lahvové pivo zajistí organizátoři. Nejbližší restaurace 
v Hoštejně u nádraží.  
 
Co si vzít s sebou 
Vlastní jídlo a pití, spacák, karimatku, dobré terénní oblečení, zvláště pevnou obuv pláštěnku 
(může pršet!), dalekohled, psací potřeby, výhodou je přehrávač s hlasy uvedených druhů 
ptáků. Vhodné je mít turistickou mapu lokality, čelovku a dobrou náladu . 
 
Další informace a kontakt: 
 
Kateřina Ševčíková, e-mail: sevcikovaka@seznam.cz, tel: 776 746 980 
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