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■ hranice významného ptačího území
■ vodní plochy a toky
■ lesní porosty
■ otevřené plochy (pole, louky, apod.)
■ zastavěné plochy

Rožďalovické rybníky
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Významné ptačí území
Rožďalovické rybníky

Krajinu Rožďalovických rybníků cha-
rakterizuje komplex lesů na rozhraní
Středočeského a Královéhradeckého 
kraje obklopený více či méně zemědělsky
využívanou kulturní krajinou s obcemi
a malými městy do 3000 obyvatel. 
Vymezená oblast zahrnuje komplex při-
rozených lesních společenstev s dubo-
habrovými háji, rákosiny, vlhké louky
a soustavu více než dvaceti rybníků 

se nachází na rozhraní středního Polabí –
„zlatého pruhu země české“ a Českého
ráje. Z fytogeografického hlediska patří
do teplé oblasti termofytika, podokresu
Rožďalovická tabule. Geologicky je pod-
klad území tvořen horninami České kří-
dové tabule, především slínovci a jílovci.
Reliéf má charakter ploché pahorkatiny
s výškovou členitostí 30–75 m. Nad-
mořská výška území je 210–270 m. Úze-
mí náleží k povodí Labe a jeho přítoku
Mrliny.

rybník Bučice po výlovu Pilský rybník
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táhnoucí se od Dětenic na severozápa-
dě až po Městec Králové na jihový-
chodě.

Krajina, která doposud nepocítila zá-
těž intenzivního turistického využití se
v průběhu staletí zformovala do sou-
časné podoby – mozaiky společenstev
acidofilních doubrav, zbytků lužních

porostů, nivních luk, vodních ploch,
kompaktních litorálních i terestrických
rákosin, mokřadních luk a bývalých
pastvin. Tento pestrý komplex biotopů
tvoří refugium pro výskyt dalších vzác-
ných a ohrožených druhů rostlin a ži-
vočichů, které již v okolní kulturní kra-
jině vymizely.

rybník Zrcadlo má z ornitologického hlediska
velký význam jako tahová zastávka

Lohovský rybník je vzhledem ke své poloze
významným klidovým stanovištěm
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Historie
Formování krajiny, tak jak ji známe dnes,
začalo již ve druhé polovině 15. století
po skončení husitských válek. Zdejší kraj
byl po této bouřlivé době značně vylid-
něný a z ekonomického úpadku, který
nastal, ho bylo nutné vyvést. Lidé zdejší
oblast opouštěli i z důvodů rozsáhlých
jarních a podzimních záplav. V létě pak
místní toky naopak vysychaly. Úbytek ze-
mědělské půdy v povodí zdejších toků
byl značný. Obrovská inundační oblast
měla dalekosáhlý vliv na osídlení a eko-
nomiku oblasti. Bylo nutno zabránit niči-
vým záplavám a zároveň vytvořit, řečeno
současnou mluvou, pracovní příležitosti

v prosperujícím odvětví.
Tímto novým rozvíjejícím se
odvětvím se mělo stát rybní-
kářství.

Zatímco na Chlumecku,
Poděbradsku a Pardubicku
vznikaly velkoryse řešené
vodní nádrže a celé rybniční
soustavy, na Rožďalovicku
a Dymokursku vznikly pod-
statně menší celky vodních
ploch. Bylo to dáno zejména
omezenými zdroji vody
v Mrlině a Štítarském poto-
ce. První rybníky však byly
vybudovány již před koncem 15. století,
před získáním tohoto panství Trčkou
z Lípy. Deskový zápis z roku 1501 vypo-
čítává přes 30 rybníků. Rybníky v této
oblasti se tak z velké části zachovaly do-

dnes. V povodí Cidliny
a Mrliny sbíral své první zku-
šenosti se stavbou rybníků
i sám Jakub Krčín z Jelčan,
a to dávno předtím, než vy-
tvořil svá proslulá díla v již-
ních Čechách.

Severní část Nymburské-
ho okresu, kam většinou
Rožďalovické rybníky patří,
zahrnovala v době svého
největšího rozkvětu okolo
17. století 130 rybníků.
V průběhu staletí mnohé

rybníky zanikly, jiné přibyly. Velké změny
nastaly v krajině v druhé polovině
19. století. Rozorávání luk a rušení sou-
stavy rybníků způsobovalo při záplavách
stále větší hospodářské škody, které ved-
ly k technickému řešení regulace Mrliny
v úseku od Rožďalovic.

Ještě v 19. století popisuje v této ob-
lasti mnohá pozorování z rybníků, které
dnes již neexistují, významný český orni-
tolog Dr. Vladislav Šír. Příroda tohoto
kraje zůstala však relativně dobře ucho-
vána i v druhé polovině 20. století.
Určitou úlohu hrál i fakt, že rozsáhlé les-
ní porosty v blízkosti vojenského výcvi-
kového prostoru Mladá měly sloužit jako
případné shromaždiště vojenských kolon
Varšavského paktu v případě válečného
konfliktu.

meandrující Mrlina a původní charakter luk se zachovaly do začátku 70. let

70. léta byla ve znamení technické regulace toku
Mrliny a rozorávání luk
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Prostředí
Podstatný význam pro populace zde
hnízdících vzácných ptačích druhů je za-
chování některých stávajících druhů pro-
středí. V krajině utvářené po staletí za
větší či menší asistence člověka na mno-
ha místech vznikly cenné lokality.
Nejedná se pouze o vodní plochy a okol-
ní rákosiny nebo rozsáhlé lesní porosty.
Vytvořila se zde i lužní společenstva po-
dél vodotečí vytvářejících spletitou síť ve
volné krajině i okolních lesích. Mnohé
nádrže se postupným zazemňováním
přeměnily v mokřiny, jiné mokřiny vznik-
ly v důsledku upuštění od nákladné péče
o vodoteče.

Využití území
Současné využívání území vyplývá z jeho
charakteru a z historických souvislostí.
Nejvýznamnějším je zemědělské, rybář-
ské a lesnické hospodaření. Zemědělsky
je využívána značná část bezlesého úze-
mí ptačí oblasti. Mírně se zvyšuje podíl
ladem ležících ploch a nebo ploch, kde
se mění orná půda na pastviny. Vodní
plochy jsou využívány rybářskými sub-
jekty k chovu ryb. Lesní plochy mají cha-
rakter hospodářského lesa. V oblasti je
velké množství objektů využívaných k ví-
kendové rekreaci a chalupaření. Turis-
ticky je území využíváno pouze k indivi-
duální pěší turistice a cykloturistice. Přes
území vede několik železničních tratí lo-

kálního významu a kromě místních sil-
ničních komunikací i jediná silnice I. tří-
dy mezi Poděbrady a Jičínem.

rekonstrukce Bučického mlýna spolu s výsadbami a obnovou luk 
a pastvin v okolí v je ukázkou harmonického a citlivého využití krajiny

většina rybníků je rybářsky využívána,
pozitivní změnou je upuštění od kaprokachního způsobu hospodaření 

v lesích převažují dubohabrové porosty

IBA_rozd.qxd  23.5.2005 11:25  StrÆnka 6



Ohrožení
Vzhledem k jejich biologickým nárokům je
největším rizikem pro oba kritériové druhy
oblasti, jeřába popelavého a motáka po-
chopa, přímá ztráta biotopů, ztráta hnízd-
ních možností nebo rušení a predace.

zásadním způsobem mění charakter
a funkci krajiny (průmyslové zóny, golfo-
vá hřiště, zábavné parky a centra, roz-
sáhlé vodohospodářské úpravy). K likvi-
daci hnízdišť může dojít necitlivým
odbahněním litorálních porostů, ale
i odstraňováním pobřežních a rákosino-
vých porostů. K narušení hnízdění pak
dochází při kolísání hladiny v rybníce

v období, kdy si ptáci staví
hnízdo nebo hnízdí.

Mnohé z cenných lokalit
mohou být ohroženy snahou
o tzv. revitalizaci rybníků,
která spočívá v mechanic-
kém odbahnění jejich dna.
Tím se velmi nešetrným způ-
sobem odstraní pobřežní po-
rosty, tedy z biologického
hlediska to nejhodnotnější.
Negativně mohou působit
i protipovodňová opatření,
kterými se zdůvodňují dras-
tické zásahy do příbřežních
ekosystémů.  Je zcela nezbyt-
né zkoordinovat činnost
všech zainteresovaných stran

působících v této oblasti a předejít po-
dobných nešetrným zásahům do prostře-
dí provedených často z neznalosti věci.

Při nízkém stavu, či kolísání vodní hla-
diny je velkým rizikem pro hnízda obou
kritériových druhů i predace černou zvě-
ří, liškou nebo psíkem mývalovitým. Jis-

tým rizikem pro ptáky jsou i dálkové
elektrovody, které se nevyhýbají ani vod-
ním plochám a nivám.

Hnízdiště tak vzácného druhu jako je
jeřáb popelavý jsou populární a daleko
více navštěvované zájemci o birdwat-
ching. I zde je třeba se vyvarovat zbyteč-
ného rušení.

Stávající využívání krajiny a lidská čin-
nost v ní oběma druhům vyhovuje a díky
tomu se zde zachovaly jejich stabilní po-
pulace. Rizikem ztráty biotopu by mohly
být pouze velké investiční záměry, které

nevhodná manipulace s hladinou je negativním 
zásahem do rozmnožování prioritních druhů

necitlivé odbahnění má za následek likvidaci 
litorálních biotopů
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Ochrana území
I když se jedná o velmi hodnotné území,
bylo zde první zvláště chráněné území,
přírodní památka rybník Kojetín (12 ha),
vyhlášeno až v roce 1990. Je příkladem
biocentra v zemědělské krajině upro-
střed rozsáhlého bezlesého komplexu ze-
mědělských pozemků. Proto jsou zdejší
porosty vrbin a rákosin stanovištěm
mnoha vzácných druhů rostlin. Na-
lezneme zde například kamyšník přímoř-
ský (Bolboschoenus maritimus), pcháč
šedý (Cirsium canum) nebo svízel sever-
ní (Galium boreale). Zároveň je tento

přírodní památka rybník Kojetín

IBA_rozd.qxd  23.5.2005 11:26  StrÆnka 8



rybník bohatou ornitologickou lokalitou.
Pravidelně zde hnízdí moudivláček lužní
(Remiz pendulinus), rákosník velký (Acro-
cephalus arundinaceus) a slavík obecný
(Luscinia megarhynchos). Nachází se zde
také kolonie potápek černokrkých
(Podiceps nigricolis) a poslední hnízdní
kolonie racka chachtavého (Larus ridi-
bundus) v okrese Jičín.

Neznamená to však, že by dalším úze-
mím zahrnovaných do významného pta-
čího území nebyla věnována pozornost.
V 80-tých letech bylo navrhováno několik
přírodních rezervací tvořených převážně
rybníky s litorálními porosty a okolními
loukami: Hasina, Bučický rybník, Ko-
márov, Pilský rybník, Jakub, Holské rybní-
ky, Perna a Bahenské louky. Na těchto lo-

Program Významná ptačí území je aktivi-
tou mezinárodního sdružení nevládních orga-
nizací na ochranu ptactva BirdLife Inter-
national. Má za cíl zabezpečit nejhodnotnější
lokality pro ochranu ohroženého ptactva.
Jeho náplní je identifikace a ochrana sítě lo-
kalit důležitých pro ohrožené druhy ptáků –
hnízdišť, zimovišť a tahových zastávek.

Významná ptačí území představují ve
svém součtu plochu nutnou k ochraně ohro-
žených ptačích druhů, pro které jsou vyhlá-
šena. Zaručují přežití těchto druhů i v přípa-
dě, že by jiné lokality mimo významná ptačí
území byly zničeny nebo poškozeny.

Významná ptačí území jsou vybírána po-
mocí standardních vědeckých kritérií použi-
telných kdekoli na Zemi a k výběru těchto lo-
kalit dochází na několika úrovních důležitosti
(u nás tři: úroveň Evropské unie, celoevrop-
ská a celosvětová). Tato kritéria umožňují vy-
hledávat území s mezinárodním významem
pro ohrožené druhy ptáků, shromažďující se
druhy ptáků, shromaždiště ptačích druhů
s omezeným výskytem a shromaždiště pta-
čích druhů vázaných na určité prostředí. Jako
nejlepší známý vědecky podložený způsob vý-

běru lokalit důležitých pro ochranu ptáků
jsou kritéria výběru používána i pro vyhlašo-
vání ptačích oblastí.

Ptačí oblasti jsou území vyhlášená podle
evropské směrnice o ochraně volně žijících
ptáků (zkráceně směrnice o ptácích). Spolu
s evropsky významnými lokalitami vyhlášený-
mi podle směrnice o ochraně přírodních
stanovišť, volně žijících živočichů a planě ros-
toucích rostlin (směrnice o stanovištích)
vytvářejí soustavu Natura 2000, jejíž vybudo-
vání je jednou z povinností České republiky,
jakožto člena Evropské unie.

Ptačí oblasti nejsou zvláště chráněnými
územími. Vyhlašuje je vláda nařízeními, ve
kterých nejsou žádné zákazy, ale pouze zde
mohou být stanoveny činnosti vyžadující
souhlas orgánu ochrany přírody. Ptačí oblasti
nepředstavují překážku v hospodaření nebo
turistice, naopak je zde podporován k přírodě
šetrný způsob hospodaření, který zohledňuje
cennost území. V České republice bylo na-
vrženo celkem 41 ptačích oblastí o celkové
rozloze cca 706 000 ha, tj. necelých 9 % roz-
lohy státu. kalitách probíhaly zoologické a botanic-

ké průzkumy a byly připraveny plány
péče a podklady pro vyhlášení některých
území. Zánikem okresních úřadů se však
tento proces zastavil a je stále ve fázi ná-
vrhů. V současné době má k nejcenněj-
ším lokalitám mimo plochy rybníků vlast-
nický nebo nájemní vztah Pozemkový
spolek Polabí Polabského ekocentra
ČSOP, který na něm hospodaří v souladu
se zájmy ochrany přírody.

obnova a údržba luk je pravidelnou letní činností 
Pozemkového spolku Polabí na Rožďalovicku
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Ptačí oblast Rožďalovické rybníky o cel-
kové rozloze 6115 ha byla nařízením vlá-
dy č. 606 vyhlášena 27. října 2004
pro dva ptačí druhy – motáka
pochopa a jeřába popelavé-
ho. Početnost populací
obou uvedených druhů
zde dlouhodobě splňuje
náročná kritéria pro vy-
hlášení ptačí oblasti.
Optimální podmínky pro
oba ptačí druhy je nutné
v ptačí oblasti udržet společ-
ným úsilím státních orgánů, ve-
řejnosti laické i odborné, místních
úřadů, vlastníků i společností hospodaří-
cích ve zdejší krajině. Charakter zdejšího
území a skladba a kvalita místních bio-
topů, vodních nádrží, mokřadů, lesních
komplexů a zemědělské krajiny vytváří
z hlediska výskytu ptačích druhů velmi
cennou oblast.

Moták pochop (Circus aeruginosus)
je štíhlý dravec, který si pro své hnízdění
vybírá rozsáhlé a málo přístupné rákoso-
vé porosty v otevřené krajině. Zde si sta-
ví hnízdo ze stébel rákosu a větví. Při

vu. V tom pokračuje i po vylíhnutí mlá-
ďat a samice donesenou kořist porcuje
a mláďata krmí. Na hnízdě mláďata tráví
zhruba měsíc a půl, v nebezpečí se roz-
lézají do okolního rákosí a i po dosažení
vzletnosti se ještě nějaký čas do hnízda
vracejí na noc. Menší část potravy po-
chopů tvoří ptáci, hlavním podílem jsou
drobní savci, které pochopi loví na
polích v okolí hnízda. Moták pochop je

toku předvádí v letu akrobatické kousky.
Začátkem května samice snáší v dvou-

denních intervalech 3-6
vajec, která od začát-

ku pečlivě zahřívá.
Samec samici na
hnízdě nestřídá,
ale po celou
dobu inkubace
jí přináší potra-

Ptačí oblast Rožďalovické rybníky

moták pochop
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převážně tažný druh, který na zimoviště
v jižní Evropě a Africe odlétá v srpnu až
říjnu. Na hnízdiště se vrací v březnu až
dubnu.

V oblasti Rožďalovických rybníků na-
chází mnoho možností k zahnízdění
i k opatření si dostatečné potravy v okol-
ní otevřené krajině.

Jeřáb popelavý (Grus grus) byl do
nedávna neznámý ptačí druh na hnízdní
mapě České republiky. Kombinace vod-
ních ploch, lesních komplexů a kulturní
zemědělské krajiny jako zdroje potravy
byla šťastnou příčinou toho, že tento
druh nalezl vhodné podmínky ke hnízdě-
ní právě v oblasti Rožďalovických rybní-
ků. Kromě současných hnízdišť je zde
i několik perspektivních lokalit do kte-
rých by se tento druh mohl rozšířit.

Jeřábi jsou o něco větší než čápi, lé-
tají v klínovitých formacích a ozývají se
nezaměnitelnými troubivými zvuky.
U nás se vyskytují na několika málo mís-
tech na jižním okraji svého hnízdního
areálu. Zimují ve Středomoří a v Malé
Asii, kam odlétají v červenci a srpnu. Na
hnízdiště se vracejí v březnu a dubnu.
Při toku předvádějí charakteristický ta-
nec, při kterém se uklánějí a vyskakují
do výšky. Vyhledávají rybníky s rozsáh-
lými rákosinami případně bažinatá úze-
mí, kde si z rostlinného materiálu staví
kupovité hnízdo. Do něho v dubnu až
květnu snášejí obvykle 2 vejce, z nichž
se po měsíci líhnou mláďata. Ta jsou ne-
krmivá a rodiče je vodí ještě dalších
8–10 týdnů než jsou vzletná. I potom se
jeřábí rodina zdržuje pohromadě. Živí
se hmyzem, rostlinami, zrním a hlízami
či kořínky. Na tahu se jeřábi často zdr-
žují na polích.

jeřáb popelavý
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V oblasti Rožďalovických rybníků se samozřejmě vyskytuje
i celá řada dalších ptačích druhů. Ornitologický význam
tohoto území tkví především v jeho zachovalosti jako
celku. Mozaikovitá struktura vodních ploch, lesů,
úhorů a obydlené krajiny ji činí pro ptactvo velmi
atraktivní. Na území ptačí oblasti bylo zjištěno
hnízdění velmi vzácných a ohrožených druhů.
Pravidelně zde hnízdí některé kriticky ohrožené
druhy ptáků, jako jsou bukač velký (Botaurus
stellaris), bukáček malý (Ixobrychus minu-
tus), orel mořský (Haliaetus albicilla), luňák
červený (Milvus milvus), luňák hnědý

(Milvus migrans) a strnad luční
(Miliaria calandra). Ze silně

ohrožených druhů jsou to např.
chřástal kropenatý (Porzana porzana),

čáp černý (Ciconia nigra), včelojed lesní
(Pernis apivorus), konipas luční (Motacilla
flava), rákosník velký (Acrocephalus arundinace-
us), slavík modráček středoevropský (Luscinia sve-
cica cyanecula), sýkořice vousatá (Panurus biarmi-
cus). Nalézá se zde také hnízdní kolonie volavek po-
pelavých (Ardea cinerea), která je jediným hnízdiš-
těm tohoto druhu ve Středočeském kraji. Pravidelný
výskyt v hnízdní době a tím i pravděpodobné hníz-
dění bylo zaznamenáno u některých druhů kachen,
chřástala malého (Porzana parva) a rybáka černého
(Chlidonias niger).

Ornitologický význam
Podrobný výzkum oblasti teprve probí-

há. Až do současné doby bylo možné ve
sledovaném území zastihnout 205 druhů
ptáků. Hnízdících druhů je evidováno

136, z toho 127 každoročně.
Tato oblast je nejen hníz-
dištěm, ale i velmi vý-

znamnou tahovou za-
stávkou mnoha pta-
čích druhů. Jako zají-
mavost stojí za zmín-
ku pozorování pla-
meňáka růžového
(Phoenicopterus ru-
ber), slučky malé
(Lymnocryptes mi-
nimus), kolihy malé

(Numenius phaeo-
pus), orlíka krátkoprs-

tého (Circaetus gallicus)
a orla křiklavého (Aquila

pomarina). Husice rezavá
(Tadorna ferruginea) byla zastiže-

na dokonce opakovaně ve dvou po sobě
jdoucích letech. Zjištěn zde byl i výskyt
rybáka velkozobého (Sterna caspia), opa-
kovaně byl zjištěn výskyt rákosníka ostři-
cového (Acrocephalus paludicola) a rá-
kosníka tamaryškového (Acrocephalus
melanopogon).

V zimním období většina vodních
ploch i toků zamrzá. Za příznivých pod-
mínek se však území stává také význam-
ným zimovištěm vodních ptáků – ka-
chen, hus, volavek, ale i orla mořského.brhlík lesní je běžný druh rožďalovických lesů

orel mořský
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Flóra je dosti pestrá a je v ní zastoupeno
především teplomilnější křídlo středoev-
ropské květeny. Převažují dubohabrové
háje s lučními enklávami. V minulém
století byly do lesních ploch vtroušeny
menší plochy smrčin, které význam-
ně ochuzují bylinné patro. Z význam-
ných lesních druhů můžeme uvést lýko-
vec jedovatý (Daphne mezereum), aron
plamatý (Arum maculatum) nebo lilii
zlatohlavou (Lilium martagon). Velmi
cenná je i vegetace mokřadních a vlh-
kých luk s upolínem evropským (Trollius
europaeus) a kosatcem sibiřským (Iris
sibirica). Nejnápadnějšími a nejohrože-
nějšími rostlinami jsou však orchideje.
Setkáme se zde se vstavačem nachovým
(Orchis purpurea), prstnatcem pleťovým
(Dactylorhiza incarnata), prstnatcem
májovým (Dactylorhiza majalis), bra-
dáčkem vejčitým (Listera ovata), veme-
níkem dvoulistým (Platanthera bifolia)

i kruštíkem drobno-
listým (Epipactis
microphylla).

Fauna odpoví-
dá silně pozmě-
něné kulturní
krajině hercyn-
ského původu, se
západními vlivy.
Velmi pestrá je
skladba bezobrat-
lých reprezentovaná
měkkýši, denními a
nočními motýly nebo brou-
ky. Asi nejnápadnějším druhem je roháč
obecný (Lucanus cervus).

Z obojživelníků zde tvoří významné po-
pulace kuňka obecná (Bombina bombi-
na), rosnička zelená (Hyla arborea) a sko-
kan skřehotavý (Rana ridibunda). Z plazů
se setkáme s ještěrkou živorodou (Lacerta
vivipara) a vzácně i zmijí obecnou (Vipera
berus), pro kterou je zdejší ostrůvkovitý
výskyt jednou z nejníže položených lokalit
v ČR. Mimo běžných druhů savců se zde
v 80.–90. letech vyskytovalo několik je-

Fauna a flóra

dinců losa evropské-
ho (Alces alces) a bylo

doloženo i jeho rozmnožování. Losi však
v polovině devadesátých let vymizeli.
Z nepůvodních druhů savců, kteří vý-
znamně ovlivňují složení biotopů je nutné
zmínit výskyt jelena siky (Cervus nippon)
a psíka mývalovitého (Nyctereutes procy-
onoides). Největším problémem jsou ale
vysoké stavy prasete divokého (Sus scro-
fa), které vzhledem ke své všežravosti
výrazně ovlivňuje všechny složky eko-
systému.

ještěrka živorodá rosnička zelená

vstavač nachový
aron plamatý

kosatec sibiřský

roháč obecný

IBA_rozd.qxd  23.5.2005 11:29  StrÆnka 13



Jako v jiných významných ptačích úze-
mích byla i pro Rožďalovické rybníky zalo-
žena patronátní skupina členů České spo-
lečnosti ornitologické (ČSO), kteří v této
oblasti provádí faunistický výzkum míst-
ních ptačích populací. Sledovány jsou jak
vodní plochy a lesní porosty, tak i kulturní
krajina. Největší pozornost je věnována sa-
mozřejmě jeřábu popelavému a motáku

Výzkum a propagace

Patronátní skupina ČSO dlouhodobě
spolupracuje s jednotlivými středisky
Polabského ekocentra ČSOP na pořádání
přednášek pro školy, veřejnost a veřej-
nou správu. Tato činnost zahrnuje reali-
zaci putovních výstav, vydávání tematic-
kých materiálů k ochraně ptáků a jedná-
ní s vlastníky a nájemci pozemků. Ke
snaze o rozšíření spolupráce na ochraně
území s dalšími zájmovými skupinami
i subjekty hospodařícími v oblasti přispí-
vá i pilotní projekt ČSO zaměřený na spo-
lupráci s vlastníky a uživateli pozemků
v ptačích oblastech, jako např. rybáři
a myslivci. Rožďalovické rybníky jsou jed-
nou z ptačích oblastí, kde projekt v le-
tošním roce začíná.

Vítání ptačího zpěvu

pochopovi. Zároveň
jsou sledovány další
ohrožené skupiny
ptáků, které se v ob-
lasti vyskytují – drav-
ci (orel mořský, lu-
ňák hnědý, luňák čer-
vený, moták pilich),
krátkokřídlí (chřástal
kropenatý, malý, pol-
ní), racek chechtavý
a pěvci (slavík modráček, rákosník velký).

V oblasti probíhá celostátní mapování
hnízdního rozšíření ptáků i mezinárodní
sčítání vodního ptactva. Pravidelně jsou
zde pořádána celostátní setkání členů
Skupiny pro výzkum jeřába popelavého.

Každoročně je již po dobu pěti let na
rybníce Zrcadlo pořádána odchytová
akce v rákosinách. Od roku 2004 je
v tomto významném ptačím území orga-
nizováno jarní Vítání ptačího zpěvu.

ČSO ve spolupráci s Masarykovou zá-
kladní školou v Dymokurech a Střední za-
hradnickou školou v Kopidlně zahájila
v této oblasti projekt „Pod jednou oblo-
hou“, v jehož rámci jsou z žáků těchto
škol vybíráni zájemci, kteří pořádají pod
dohledem členů ČSO vycházky po krajině
pro laickou veřejnost.

odchytová akce na Zrcadle
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Česká společnost ornitologická je zájmové sdružení založené
v roce 1926. Zabýváme se výzkumem a ochranou ptáků a jejich
prostředí. Sdružujeme profesionální i amatérské ornitology,
zájemce o pozorování ptáků a milovníky přírody. Jsme národním
partnerem mezinárodní organizace BirdLife International.

BirdLife International je celosvětové sdružení organizací zaměře-
ných na ochranu ptáků, které působí ve více než stovce zemí
světa, kde má 70 partnerských organizací.

Jeho cílem je:
• zabránit vyhubení jakéhokoliv ptačího druhu na Zemi
• snížit počet ohrožených druhů ptáků
• chránit území a stanoviště, která mají zásadní význam pro ptáky
• přispět k udržení celosvětové biologické rozmanitosti a k udržitelnému využí-

vání přírodních zdrojů

Ptáci potřebují naši ochranu.
Staňte se členy České společnosti ornitologické!

ČSO vítá do svých řad jak zájemce o výzkum a ochranu ptáků a jejich prostředí,
tak všechny, jejichž zálibou je pozorování ptactva a příroda jako celek. Úroveň
znalostí nerozhoduje, důležitý je zájem a snaha pomoci. Členové využívají
množství výhod, od členských publikací, vycházek a exkurzí přes vzdělávací
a výchovné programy až po možnost využívání terénních stanic. Nabízíme dvě
formy členství: individuální a rodinné.

Členské příspěvky v roce 2005: 
• individuální členové: 300 Kč ročně
• členové ve věku 12–18 let, studenti, invalidní důchodci a nepracující

důchodci do věku 70 let: 150 Kč ročně
• důchodci od 70 let: členství zdarma, resp. dobrovolné příspěvky
• rodinné členství: 300 Kč bez ohledu na počet rodinných příslušníků

Pro přihlášení prosím navštivte 
naše internetové stránky nebo nás kontaktujte

Česká společnost ornitologická
Hornoměcholupská 34, 102 00 Praha 10 - Hostivař

tel./fax: 274 866 700, e-mail: cso@birdlife.cz, internet: www.birdlife.cz

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je největší nevládní
organizací v České republice sdružující zájemce o ochranu
přírody a životní prostředí. V současné době má téměř
10000 členů. ČSOP se snaží působit na občany v duchu

odpovědnosti za přírodu a životní prostředí. Vede své členy k úctě a lás-
ce ke všemu živému a jedinečnému. Chápe přírodu jako soubor všech ži-
vých organismů včetně člověka, jejich prostředí a vztahů mezi nimi na-
vzájem. V tomto vztahu uznává rovné právo mezi člověkem a přírodou.

Základní organizace 09/07 Polabí prostřednic-
tvím Polabského ekocentra pokrývá svojí působ-
ností území zahrnující území bývalých okresů
Nymburk, Kolín, Mladá Boleslav, Jičín a Praha-vý-

chod. Cílem je praktická ochrana živočichů, rostlin a cenných lokalit,
koordinace aktivit nevládních organizací, organizace osvětových a vzdě-
lávacích akcí a programů pro školy a veřejnost, vydávání tiskovin, spolu-
práce se státní správou a samosprávou a propagace ochrany přírody. Na
uvedené úseky činností se specializují jednotlivá střediska Polabského
ekocentra.

• Stanice pro hendikepované živočichy – založena v roce 1984,
zakládající člen národní sítě stanic

• Pozemkový spolek Polabí – akreditovaný pozemkový spolek
hospodařící na cca 300 ha přírodně cenných lokalit

• Krajské středisko ekologické výchovy Středočeského kraje 
pro severovýchodní část

• Středisko pro ochranu biodiverzity v Polabí

Zajímá Vás více o naší činnosti? Chcete nám pomoci? 
Kontaktujte nás!

Polabské ekocentrum ČSOP
Tyršova 172, 288 02 Nymburk

Tel:/fax: 325 511 595, e-mail: csop@polabske-ekocentrum.cz
internet: www.polabske-ekocentrum.cz

IBA_rozd.qxd  23.5.2005 11:29  StrÆnka 15



IBA_rozd.qxd  23.5.2005 11:30  StrÆnka 16



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B103C503C403AD03C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03B5002003C503C803B703BB03CC03C403B503C103B7002003B103BD03AC03BB03C503C303B7002003B503B903BA03CC03BD03C903BD002003B303B903B1002003C003C103BF03B503BA03C403CD03C003C903C303B7002003C503C803B703BB03AE03C2002003C003BF03B903CC03C403B703C403B103C2002E0020039C03C003BF03C103B503AF03C403B5002003BD03B1002003B103BD03BF03AF03BE03B503C403B5002003C403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03AD03C303C9002003C403BF03C50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000520065006100640065007200200035002C0030002003BA03B103B9002003BC03B503C403B103B303B503BD03AD03C303C403B503C103C903BD002003B503BA03B403CC03C303B503C903BD002E00290020039F03B9002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B103C503C403AD03C2002003B103C003B103B903C403BF03CD03BD002003B503BD03C303C903BC03AC03C403C903C303B7002003B303C103B103BC03BC03B103C403BF03C303B503B903C103AC03C2002E>
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406360648062706280637002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000500044004600200628062F0642062900200635064806310020063906270644064A062900200645064600200623062C06440020062C0648062F06290020063906270644064A062900200644064406370628062706390629002006330627062806420629002006270644064606340631002E0020064A064506430646002006440648062B06270626064200200050004400460020062306460020064A062A064500200641062A062D064706270020064506390020004100630072006F0062006100740020064800520065006100640065007200200035002E003000200648062706440623062D062F062B002E0020062A062A06370644062800200647063006470020062706440636064806270628063700200625062F06310627062C002006440644062E0637002E>
    /CZE <FEFF005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F0020005000440046002000730020007600790161016100ED006D00200072006F007A006C006901610065006E00ED006D0020006F006200720061007A016F002C002000700072006F0020006B00760061006C00690074006E00ED002000700072006500700072006500730073002000610020007400690073006B002E00200044006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E0020005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED002000760079017E006100640075006A00ED00200076006C006F017E0065006E00ED0020007000ED00730065006D002E000D000AFEFF005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F0020005000440046002000730020007600790161016100ED006D00200072006F007A006C006901610065006E00ED006D0020006F006200720061007A016F002C002000700072006F0020006B00760061006C00690074006E00ED002000700072006500700072006500730073002000610020007400690073006B002E00200044006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E0020005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED002000760079017E006100640075006A00ED00200076006C006F017E0065006E00ED0020007000ED00730065006D002E>
    /HUN <FEFF0045007A0065006B006B0065006C0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B006B0061006C00200068006F007A0068006100740020006C00E90074007200650020006B0069007600E1006C00F30020006D0069006E0151007300E9006701710020006E0079006F006D00640061006900200065006C0151006B00E90073007A00ED007400E900730072006500200073007A00E1006E00740020006D00610067006100730061006200620020006B00E9007000660065006C0062006F006E007400E1007300FA002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00610074002E00200041002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002000E9007300200061002000520065006100640065007200200035002E0030002C00200069006C006C00650074007600650020006B00E9007301510062006200690020007600650072007A006900F3006900760061006C0020006E00790069007400680061007400F3006B0020006D00650067002E00200045007A0065006B00680065007A0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B0068006F007A00200062006500740171007400ED007000750073002D0062006500E1006700790061007A00E1007300200073007A00FC006B007300E9006700650073002E000D000AFEFF0045007A0065006B006B0065006C0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B006B0061006C00200068006F007A0068006100740020006C00E90074007200650020006B0069007600E1006C00F30020006D0069006E0151007300E9006701710020006E0079006F006D00640061006900200065006C0151006B00E90073007A00ED007400E900730072006500200073007A00E1006E00740020006D00610067006100730061006200620020006B00E9007000660065006C0062006F006E007400E1007300FA002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00610074002E00200041002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002000E9007300200061002000520065006100640065007200200035002E0030002C00200069006C006C00650074007600650020006B00E9007301510062006200690020007600650072007A006900F3006900760061006C0020006E00790069007400680061007400F3006B0020006D00650067002E00200045007A0065006B00680065007A0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B0068006F007A00200062006500740171007400ED007000750073002D0062006500E1006700790061007A00E1007300200073007A00FC006B007300E9006700650073002E>
    /POL <FEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A0020007700690119006B0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F3007700200064006C00610020006E0061015B0077006900650074006C0061006E006900610020007700790073006F006B00690065006A0020006A0061006B006F015B00630069002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E00200055007300740061007700690065006E00690061002000740065002000770079006D006100670061006A01050020006F007300610064007A0061006E0069006100200063007A00630069006F006E0065006B002E000D000AFEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A0020007700690119006B0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F3007700200064006C00610020006E0061015B0077006900650074006C0061006E006900610020007700790073006F006B00690065006A0020006A0061006B006F015B00630069002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E00200055007300740061007700690065006E00690061002000740065002000770079006D006100670061006A01050020006F007300610064007A0061006E0069006100200063007A00630069006F006E0065006B002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F00200432044B0441043E043A043E0433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F044004350434043204300440043804420435043B044C043D044B04450020043E0442043F0435044704300442043A043E0432002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E000D000AFEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F00200432044B0441043E043A043E0433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F044004350434043204300440043804420435043B044C043D044B04450020043E0442043F0435044704300442043A043E0432002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E>
    /TUR <FEFF005900FC006B00730065006B0020006B0061006C006900740065006C00690020006200610073006B0131002000F6006E0063006500730069002000E70131006B0131015F006C006100720020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E002900200042007500200061007900610072006C0061007200200066006F006E00740020006B006100740131015F007401310072006D00610073013100200067006500720065006B00740069007200690072002E000D000AFEFF005900FC006B00730065006B0020006B0061006C006900740065006C00690020006200610073006B0131002000F6006E0063006500730069002000E70131006B0131015F006C006100720020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E002900200042007500200061007900610072006C0061007200200066006F006E00740020006B006100740131015F007401310072006D00610073013100200067006500720065006B00740069007200690072002E>
    /HEB (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


