
 
 
 

PROGRAM EVROPSKÉHO PTAČÍHO FESTIVALU V OLOMOUCI 
  

 
PÁTEK 30. září 2016   
(v rámci akce Noc vědců) 
 
 
Jak to vidí ptáci...  
Venkovní aktivity a neformální povídání o nebezpečích, která na ptáky číhají vinou lidských aktivit. 
Ukázky ptačího pohledu na některé překážky lidské civilizace prostřednictvím přenosu z řiditelných 
dronů.  
KDE: Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého (okolí hlavní budovy PřF, 17. listopadu 12) 
KDY:  16:00 – 18:00 
 

 

 
  
 

SOBOTA 8. října 2016    
 

Program v Pevnosti poznání, interaktivním muzeu vědy Univerzity Palackého 
(17. listopadu 7, areál Korunní pevnůstky Olomouc) 
 
7:00 – 9:00  
Ukázky odchytů a kroužkování ptáků, povídání u sítí, to vše v areálu Korunní pevnůstky.  
Upozorňujeme, že se uskuteční jen za dobrého počasí. 
 
10:00  
Evžen Tošenovský (PřF UP, ČSO): 
O ptácích a lidech aneb Čím ohrožujeme ptáky (nejen) ve městech 
Ačkoliv si to často neuvědomujeme, svou činností mnohdy ohrožujeme spoustu tvorů žijících v našem 
blízkém okolí. Nejde přitom jen o „profláknutá“ témata, jako jsou větrné elektrárny nebo prosklené 
protihlukové stěny. Přijďte si poslechnout (a zamyslet se nad tím), co může každý z nás udělat pro 
bezpečnější svět našich ptačích sousedů. 



 
12:00 – 14:00  
Jak to vidí ptáci...  
(okolí hlavní budovy PřF, 17. listopadu 12) 
Venkovní aktivity a neformální povídání o nebezpečích, která na ptáky číhají vinou lidských aktivit. 
Ukázky ptačího pohledu na některé překážky lidské civilizace prostřednictvím přenosu z řiditelných 
dronů. Upozorňujeme, že se uskuteční jen za dobrého počasí. 
 
16:00  
Zdeněk Vermouzek (Česká společnost ornitologická): 
Volná křídla – jak a proč lidé tráví ptáky a co proti tomu můžeme dělat? 
Jen od začátku letošního roku uhynulo u nás po pozření otrávené návnady deset orlů mořských, 
jeden orel skalní a dva luňáci červení. Všechno vzácné a ohrožené druhy, o jejichž ochranu usilují 
desítky lidí a stát i soukromé nadace vynakládají miliony korun. Proč se stále nedaří zastavit traviče a 
jak mohou pomoci speciálně cvičení psi, si přijďte poslechnout od ředitele ČSO Zdeňka Vermouzka, 
který se potírání pronásledování ptáků věnuje přes 15 let. 
 
 

V průběhu celého dne (9:00 – 18:00) aktivity pro děti i dospělé s ptačí tématikou. 
 

 
 
 

NEDĚLE 9. října 2016    
 

Program v Pevnosti poznání, interaktivním muzeu vědy Univerzity Palackého 
(17. listopadu 7, areál Korunní pevnůstky Olomouc) 
 

 
8:00 – 9:00  
Vycházka za pozorováním ptáků olomouckých parků, která začíná přímo v areálu Korunní pevnůstky. 
Upozorňujeme, že se uskuteční jen za dobrého počasí. 
 
10:00  
Lukáš Viktora (Česká společnost ornitologická): 
O nebezpečích skel a elektrického vedení 
Sklo je stále oblíbenějším univerzálním materiálem architektů a stavbařů. Stoupá tak počet ploch, 
které jsou pro ptáky přinejmenším rizikové. Bez elektřiny se neobejdeme, pro její vedení distributoři 



stále preferují nadzemní variantu. O to, jak skloubit dodávku elektřiny s ochranou ptáků, usilují 
ochránci přírody již více než dvacet let.  
 
12:00 – 14:00  
Jak to vidí ptáci... 
(okolí hlavní budovy PřF, 17. listopadu 12) 
Venkovní aktivity a neformální povídání o nebezpečích, která na ptáky číhají vinou lidských aktivit. 
Ukázky ptačího pohledu na některé překážky lidské civilizace prostřednictvím přenosu z řiditelných 
dronů.(uskuteční se jen za dobrého počasí) 
 
16:00  
Zdeněk Vermouzek (Česká společnost ornitologická):  
Proč a jak sčítáme ptáky, aneb občanská věda v ornitologii 
Občanská věda je stále častěji skloňovaným termínem. Ornitologové organizovali občanskou vědu 
mnoho desetiletí předtím, než se vůbec tento termín začal používat. Přijďte si poslechnout, a třeba i 
diskutovat, k čemu je taková občanská věda dobrá a zda by to nebyla dobrá náplň i pro vaše volné 
víkendy. 
 
 

V průběhu celého víkendu od 9:00 do 18:00 aktivity pro děti i dospělé s ptačí tématikou. 
 

 
 
 


