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Zden k Kl z na Pta ím ostrov  v roce 1944

Mr. Zdenek Kluz on The Bird Island in 1944

Milan erný
Jana Masaryka 1361, 500 12 Hradec Králové
email: cerny.system@seznam.cz

Úvod
Když v roce 1997  p ipravovala redak ní rada – Milan erný, Tomáš

Diviš, Ji í Prášil – k tisku ú elovou publikaci Východo eské pobo ky SO
autora Zde ka Kl ze: Léto na Pta ím ostrov , tak koncipovala její rozsah
formou, která by tená m umožnila p edstavit, pokud možno co nejobsáh
leji, osobnost Zde ka Kl ze (19201979), rodáka ze severovýchodních ech.
Zám r dokládají i v ty Tomáše Diviše na obálce vydané publikace (KL Z
1997): Historie eské ornitologie je historií ornitologie amatérské. P esto
a nebo snad práv proto je historií, která je hodna p ipomenutí a zaslou
ží si úctu i obdiv sou asník . Jejími skute nými tv rci byli ti, kte í nad
rámec p íjemných radostí své  záliby nebo daleko za hranicemi pracov
ních povinností byli ochotni kdykoliv nabídnout a také ob tovat as
a svoje  síly pro lepší  p íští, a to za podmínek dnes zt ží uv itelných.
Jednou z významných osobností eské ornitologie byl pan Zden k Kl z,
lov k, který své  vášni  v noval nejen  všechen sv j as,  síly a nemalý
talent, ale snad ji ob toval i ást svého zdraví. Prvním vydáním jedné
z jeho nejrozsáhlejších  p vodních prací budiž alespo   z ásti vyrovnán
náš dluh památce tohoto mimo ádn pracovitého a ob tavého lov ka.
P ipomínáme si  jím nedožité p tasedmdesátiny autora z roku 1995 a dva
cáté  výro í jeho p ed asného úmrtí v roce 1979.

as, aktivity  východo eských ornitolog , objevy nových archiválií,
to  vše p isp lo k návratu studia literárního odkazu Zde ka Kl ze, zejména
pak k pobytu na Pta ím ostrov v Baltickém mo i v roce 1944. Zden k Kl z
se nedožil oficiálního vydání své práce, psané dlouhou dobu s láskou
a nadšením, dílka nabízeného nakladatelstvím, redakcemi však odmítaného,
dílka nehodícího se do doby svého vzniku, obsahov nepat i ného. Autor
nás opustil. Ale  p íhody z mo ského ostrova, které prožil jako „t iadvace
tiletý mládenec“, budou eské ornitology oslovovat stále.  P ísp vek by
nevznikl bez aktivní ú asti Ji ího Prášila  ( ERNÝ & DOHNAL 1996,
HUDEC 1999). Za jeho maximálního p isp ní spat ily sv tlo sv ta vzácné
materiály dokumentující životopis Zde ka Kl ze. On byl iniciátorem nápa
du, ob tav pomáhal  p i tvorb . Pat í mu up ímné pod kování.

P ísp vek není rozborem ani recenzí práce Zde ka Kl ze: Léto na Pta
ím ostrov . Spíše jde o pomocný  nástroj tená e. Lze jej chápat i jako
výzvu eským ornitolog m k opublikování aktuálních poznatk z výzkumu
avifauny Ostrova Lodivod , po  více než 60 rocích od  p sobení Zde ka
Kl ze zde.
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Metodika a materiál
P ísp vek hledá odpov di zejména na otázky, které jist napadnou kaž

dého tená e knihy Zde ka Kl ze: Léto na Pta ím ostrov (KL Z 1997).
Prioritní otázky možno formulovat následn : kde získal Zden k Kl z materi
ál k sepsání své knihy, kdy pobýval na lokalit , jak se eský našinec v dob
vále ných událostí dostal na ostr vek v Baltickém mo i, jak se sem dopra
vil, ím se zde vlastn zabýval, jaké  získal poznatky o avifaun lokality,
publikoval  výsledky ornitologických výzkum ješt  n kde jinde než ve své
knize? adu áste ných odpov dí na otázky nalezne tená  p ímo v dodatku
knihy (KL Z 1997), ve vzpomínce Marie Kl zové, autorovy manželky a dr.
Františka Obhlídala, autorova p ítele. Pro pot eby p ísp vku byly odpov 
di hledány zejména v ornitologických bibliografiích, resp. zam ených na
obratlovce (RO EK 1973, HUDEC & KOKEŠ 1982, KOŽENÁ et al. 1983,
KOŽENÁ, HUDEC, SANIGA 1994). Osobnost Zde ka Kl ze v etn publi
ka ní innosti byla zhodnocena (HUDEC 1999), kde je uvedeno 53 publika
cí. P i kompletaci publika ní innosti Zde ka Kl ze byla zjišt na ur itá dis
proporce v po tu publikací. Další jasnost do publika ních aktivit autora
Léta na Pta ím ostrov   p inesla možnost studovat v jeho písemném odka
zu, obsahující korespondenci a archiv rukopis prací. Vzniklý seznam pub
likací má informa ní hodnotu, blížeji  p edstavuje Zde ka Kl ze, má svoji
hodnotu pro ornitology  p sobící v autorov regionu, a proto je za azen,
bez nároku na úplnost. Do seznamu nejsou za azeny práce, které  z staly
pouze v rukopisu, ale jsou uvedeny v oddílu Literatura tohoto p ísp vku.

Bibliografie Zde ka Kl ze

1. KL Z Z., 1939: Jarní návrat ptactva v r.1939 do okolí L. B lohradu
(sv. echy). Sylvia 4: 2627.

2. , 1939: Nové hnízdišt kví al ob.  /Turdus pilaris/ v echách.
Sylvia  4:27.

3. , 1941: Valná hromada eské ornithologické spole nosti.
Sylvia 6: 3132.

4. , 1941: Hnízd ní uhýka rudohlavého evr. /Lanius senator senator L./
v okolí Lázní B lohradu. Sylvia 6: 74.

5. , 1942: Ornitologické tabulky. Ochrana rostlin 18: 87158.
6. , 1942:Hnízd ní kví aly ob. /Turdus pilaris L./ v okolí LázníB lohradu.

Sylvia 7: 32.
7. , 1942: Dvakrát m a jednou ež – i v ochran ptactva.

Zem d lské zprávy 42: 8687.
8. , 1942: tvernozí nep átelé ptactva 42.Zem d lské zprávy 42: 132133.
9. , 1943: Obilí a semena ve vrab ím žaludku. M rolník 25: 2.

10. , 1943: Úsp šný boj proti vrabc m. P ítel zahrad 1943: 9294.
11. , 1943: Škoda a užitek vrabc v sadech a zahradách.

Pražská zahradnická bursa 25: 2.
12. , 1943: Kdo smí hubit vrabce? Pražská zahradnická bursa 25: 3.
13. , 1943: Ornitologické tabulky. ÚOCHRVÚZ Praha.
14. , 194344: Neobvyklé rozm ry a váhy vajec vrabce polního evropského

/Passer montanus montanus /L.//. VP 22: 274275.
15. , 194344: Byl to b lo it. Vesmír 22: 126.
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16. , 194344: Zum Berinen nestjungen Höhlenbr ter.
Vogelzug 14: 115117.

17. , 1944: Zwergelege des Feldsperlings. Beitr. Ftplfl. V gel 20: 135.
18. , 194445: Hromadné nocovišt šoupálk krátkoprstých  (Certhia

brachydactyla brachydactyla Brehm). VP 23: 6061.
19. , 1945: Nenechte sklízet vrabce. M. rolník. 4: 4.
20. , 1945: Jak hubit vrabce? Ovocnické rozhledy 36: 11.
21. , 194546: Tragedie v pta í budce. Vesmír 24: 1718.
22. , 194546: Datel erný jako škodná? Vesmír 24: 86.
23. , 1946: K otázce zjiš ování hustoty osídlení krajiny ptactvem.

O 13:1316.
24. , 1946: Lidové  názvosloví našeho ptactva. O 13: 24.
25. , 1946: Neobvyklé umíst ní hnízda strnada obecného  /Emberiza

citrinella L./. Sylvia 8: 41.
26. , 194647: Zvonek zelený  /Chloris chloris/ jako šk dce na semenech

brukve. Ochrana rostlin 1920: 105107.
27. , 194647: Jak chytáme ptáky ke kroužkování? Vesmír 25: 1011.
28. , 1947: Chra me ptactvo. Rádce zem d lce sv. 33. Praha. Brázda.
29. , 1947: Mandelík hnízdí v Byši kách. Pod Zvi inou 2: 126128.
30. , 194647: Hnízd ní b ehulí. Vesmír 25: 138.
31. , 194748: lenská sch ze eskosl. ornitologické spole nosti

v Bratislav ve dnech 15.17. kv tna 1948. Sylvia 910: 56.
32. , 194748: Rozm ry vajec ve sn šce n kterých pta ích druh ze

Severního a Baltického mo e. Sylvia 910: 6065.
33. , 1948: N kolik poznámek o škodlivosti a užite nosti pták v echách

v roce 1943. Ochrana rostlin 21: 4850.
34. , 1948: Nebojácný kos. Vesmír 27:  65.
35. , 194950: P ísp vek k hnízdní biologii rorýse obecného evropského,

Micropus apus apus /L./. Sylvia 1112: 3751.
36. , 194950: Valná hromada s. ornithologické spole nosti v Praze dne

26. b ezna 1950. Sylvia 1112: 58.
37. , 1952: ejky. Vesmír 31: 178.
38. , 1954: Pta í budky a jejich zhotovení. Živa 2: 237239.
39. , 1955: Ein sonderbares Kiebitznest  /Vanellus/. Regulus 35: 39.
40. , 1956: Racek chechtavý hnízdí na Miletínsku. OP 11: 84.
41. , 1956: Za ptactvem na Island. Sborník p ednášek 1. s. ornitolog.

konference, p. 1618.
42. , 1957: P ísp vek k hnízdní bionomii ejky chocholaté  /Vanellus

vanellus L./. OP 2: 1519.
43. , 1957: Jednoduchá pta í budka. Zprávy MOS 1957 /1/, 58.
44. , 1960: Pokyny pro kroužkování pta ích mlá at. Zprávy SOS 6: 331.
45. , 1962: Rorýsí tragédie. Ob žník ornitologického kroužku v Ji ín .
46. , 1965: Pomocné ornitologické tabulky. 2. vyd. NM Praha.
47. , 1969: Ope ení p átelé. /P eklad Henze O., Zimmenann G./ SZN

Praha: 1168.
48. , 1971: Klasická ochrana ptactva v novém pojetí. OF 5 /23/:
49. , 1972: Fenologická pozorování v r. 1971. Zpr. SOS 12: 2223.
50. , 1977: Naše ptactvo v lidovém názvosloví a v decké terminologii.

SZN Praha: 1208.
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51. , 1977: P ibývá labutí velkých a áp erných v eských zemích.
Živa  25: 149150.

52. , 1978: Sbírka pta ích vajec v Krajském muzeu v Teplicích.
Zprávy a studie KM v Teplicích 13: 4156.

53. , 1980. Ochrana ptactva. SZN Praha, 1980: 1174.
54. , 1980: Pomocné ornitologické tabulky. 3. vyd. KSSPPOP Ostrava.
55. , 1997: Léto na Pta ím ostrov . V M Pardubice.

56. KADLEC O., KL Z Z., 1941: VI. Kroužkovací zpráva eské spole nost
ornithologické za rok 1940. Sylvia 6: 3363.

57. VAIS J.,  KL Z Z., 1941: Jarní návrat ptactva v r. 1940 do okolí Lázní
B lohradu. Sylvia 6: 1213.

58. PAŠEK J., KL Z Z., 1944: Hejna vrabc – prázdné sýpky! Svaz zem d l
ství a lesnictví Praha: 116.

Informace byly  získány i z p vodního samizdatového vydání autorovy
práce (KL Z 1964), které byly podkladem pro oficiální vydání. N kolik
poznatk  p ineslo studium fragment Kl zovy korespondence. P i tvorb
p ísp vku byla využívána informa ní  dálnice internetu. V p ísp vku jsou
užívána jména pták sou asné doby.

Vlastní výsledky

Okolnosti možnosti pobytu
…Lo ského roku se mi dostalo jako prvnímu echovi povolení

k pobytu na jednom z t chto pta ích ostr vk v Baltickém mo i… (KL Z
1945a)

Co  p edcházelo tomu, než se mohl Zden k Kl z vylodit na Ostrov
Lodivod , na svém Pta ím ostrov ? Zásadní roli ur it sehrálo aktivní za
pojení do kroužkovací innosti v rámci eskoslovenské spole nosti orni
thologické, do které se písemn  p ihlásil dne 8. kv tna 1938:

Odvolávaje se na zprávu v „ eském slov “ prosím o zaslání podrob
ných údaj a podmínek v kroužkování ptactva, pop . kroužkovacího
materiálu.

D kuji  Vám již  p edem za Vaší laskavost a porou ím se s veškerou
úctou

Zden k Kl z
studující III. obchodní akademie

v Ho icích v Podkrkonoší

Odpov z Prahy musela p ijít obratem, nebo mladý student, už za 18
dní po prvním písemném kontaktu, odpovídá vedoucímu Kroužkovací sta
nice (26. kv tna 1938):



103

p. Ing. Otta KADLEC, Praha – VII., Kamenická 35

Vážený pane!

D kuji  Vám za zaslané kroužky a ostatní pot ebné tiskopisy. Jsem
velmi  rád, že se mohu  zú astniti kroužkování. Prosím za prominutí, že se
nemohu již letos p ihlásiti za lena sl. ornit. spole nosti. Veškeré  výlohy
a poplatky za zaslané  p edm ty Vám milerád uhradím, za lena bych se
p ihlásil  až  p íštím rokem. Ra te  být tak laskav a promi te mi, že se
nemohu p ihlásit již letos. Prosím laskav o zaslání 5 – 10 kroužk typu
„B“ a „C“ a po 10 kroužcích typu „D“ a „E“.

D kuji Vám za Vaší laskavost, a porou ím se veškerou úctou
Zden k Kl z

Oba ornitologové – kroužkovatelé, Ing. Otta Kadlec (HUDEC 1999)
a Zden k Kl z, provozovali ilou korespondenci. Kadlec, jako vedoucí
Kroužkovací stanice eské spole nosti ornithologické, zapojil mladšího
kolegu také ihned do výroby kroužk . Kadlecovou zásluhou,  p inejmenším
za jeho aktivní pomoci,  získal Kl z v roce 1941 pracovní místo v Praze.
Od 1.  b ezna 1941 byl  už zam stnán ve službách eské zem d lské rady.
Spolupráce se prohlubovala. Vyústila spole ným zpracováním VI. kroužko
vací zprávy eské spole nosti ornithologické za rok 1940 (KADLEC &
KL Z 1941), která vyšla 30. 12.1941. Kadlec rychle zangažoval Kl ze i ve
hnutí eské spole nosti ornithologické (KL Z 1941). A byl to nakonec
snad i Ing. Otto Kadlec, jenž inspiroval Zde ka Kl ze k sestavení Ornitho
logických tabulek, která poprvé vyšla v ro ence Ochrana rostlin (KL Z
1942). V pr b hu druhé poloviny roku 1941 byl totáln nasazen do Štýrské
ho Hradce, kde setrval pravd podobn do b ezna/dubna roku 1943 (KL Z
1997 – Marie Kl zová). V dubnu totiž už pozoroval p ílet rorýs obecných
(Apus apus) v Lázních B lohradu (30. 4. 1943) a dále sledoval pr b h jejich
hnízd ní až po odlet – 4. 8. 1943 (KL Z 194950). V pr b hu roku 1943 pak
nastoupil do Státních  výzkumných ústav zem d lských (KL Z 1997 –
Marie Kl zová), resp. do Ústavu pro ochranu rostlin  výzkumných ústav
zem d lských. Tento ústav jej také vyslal v r. 1944 na Ostrov Lodivod
v Baltickém mo i (KL Z 1997 –Marie Kl zová). A koliv pro období 194243
není k dispozici žádný objektivní d kaz o korespondenci Kadlec – Kl z, na
stran druhé není známa žádná indicie, že by nem la pokra ovat. Naopak
lze uvozovat, že v dob  p ípravy na pobyt na Ostrov Lodivod konzulto
val pe liv problémy s Ing. O. Kadlecem. Debatoval s ur itostí s Bed ichem
Karlem Kinským (HUDEC 1999), s panem hrab tem, a dr. Františkem Obhlí
dalem. Samoz ejm , že okruh konzultant byl jist širší.

Popisúzemía doba pobytu
…Ostrov Lodivod , na n mž jsem prožil skoro tvrt roku sám a sámmezi

tisíci  páry rack bou ních, st íb itých a chechtavých, rybák obecných,
dlouhoocasých a malých, kulík   píse ných, mezi tenkozobci opa nými,
úst i níky velkými, mor áky prost edními, husami velkými a liš ími, vo
douši rudonohými a jinými pta ími druhy, leží u jižních hranic Dánska, tam,
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kde Baltické mo e zabíhá hlubokým zálivem do východního pob eží Jutského
poloostrova (KL Z 1945a).

Materiál pro svoji knihu  získal Zden k Kl z  b hem pobytu na Pta ím
ostrov v Baltickém mo i. Pta ím ostrovem nazval malý ostr vek, který leží
v ústí „fjordu“ Schei,  východn od oblasti Schleimünde (54° 40,3´ N, 10°
02,2´ E) v severní ásti SRN, ve spolkové zemi SchleswigHolstein. Ostrov
je oficiáln nazýván Lotseninsel – Ostrov lodivod . Ostr vek ten m í asi
800 000 tvere ných metr , tedy necelý jeden tvere ný kilometr; je zhru
ba dva kilometry dlouhý a v n kterém míst  až 600 metr široký. Ostrov je
plochý,  t etinu tvo í  písek a kamení, zbytek je pokryt sporým porostem
trávni ky,  r zných ost ic a bodlá í; jediným stromem je vetchá osika,
zdaleka viditelná na širém mo i jako jediný vyšší bod na celém ostrov .
Strávil jsem zde tu nezapomenutelné chvíle, vysedávaje po mnoho hodin u
pta ích hnízd. Bydlel jsem v prosté chat s ješt prostším za ízením: tvo i
la je malá kamínka, pod okny hrubý  d ev ný st l a židle, na st n police
s kuchy ským ná adím a skrovnými  zásobami potravin, podél st ny jed
noduché  l žko, pocházející z vysloužilé ponorky; u stropu jsem postupem
asu nav sil pta ích kostí a kožek, jež mi byly studijními pom ckami.

A p ece jsem byl zcela spokojen s tímto prost edím; ve er jsem se vždy rád
vracel k hrubému pracovnímu stolu, abych si do deníku zaznamenal  zá
žitky kon ícího dne (KL Z 1945a). Zden k Kl z se ve své práci n kolikrát
zmi uje o ece Lín – Schlei. A koliv tato vodní plocha vypadá jako eka, je
ve skute nosti mo ským zálivem (n mecky Förde), který vznikl lidskou in
ností, když koncem 18. století byl dokon en pr kop u Maasholmu a Kap
pelnu a vody Baltického mo e dosáhly  až m ste ku Schleswig (fjord je
dlouhý 40 km). Autora k volb   názvu vodní plochy možná  p ivedl „p e
klad“ pojmenování tohoto území do eštiny: Schlei → e Schleie →  lín.
Na Ostrov Lodivod se dostal pom rn komplikovan . Cestoval vlakem –
z Prahy do Hamburku, a  dále do m ste ka Kappeln. Odtud parníkem do
rybá ské vesnice Maasholm. Poslední etapu dlouhé cesty na Pta í ostrov
pak motorovým lunem. Za  t i dny dorazil na místo pobytu, vzdálené od
Prahy cca 500 km vzdušnou arou. A s velkou bagáží. Zden k Kl z pobý
val na ostr vku, který je v sou asné dob chrán ným pta ím územím, a byl
jím ostatn i v dob Kl zova pobytu, od druhé poloviny dubna 1944 (p es
né datum se nepoda ilo zjistit) do 15. ervence 1944 (tento údaj nemusí být
nejp esn jší). Setrval zde, jak  sám poznamenává: t i m síce – skoro tvrt
roku (KL Z 1997). Pracoval zde jako strážce pta í rezervace a sb ra vajec
rack . Spole n s pomocníkem nasbíral 27 947 vajec, racka bou ního (Larus
canus) – 27 147 kus a racka chechtavého (Larus ridibindus) – 800 kus .
Na okraj – vybírání hnízd bylo provád no na popud Spolk na ochranu
mo ských pták . Ú elem  této akce byla snaha redukovat po et rack , ze
jména rack bou ních. Ale sb r vajec jej nebavil, pokládal tuto innost za
ztrátu asu. Konzumaci vajec se  však nebránil, spíše naopak. I když ho
kuliná ské úpravy zdržovaly. Vajec sn dl ale hodn . Rekordn mnoho! Kl z
pokládal pobyt na Pta ím ostrov hlavn za pobyt studijní.  P edm tem
zájmu bylo studium hnízdní bionomie mo ských pták , fotografování a fil
mování pták , m ení a vážení vajec,  získávání  oologického materiálu.
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Zden k Kl z se pon kud nadnesen nazývá Robinsonem (KL Z 1964).
Nebyl  však na konci sv ta. Byl  vícemén ve stálém kontaktu s blízkou
civilizací. Byl  zásobován potravinami, pitnou vodou, pot ebným materiá
lem a hlavn dostával poštu, od rodiny a ornitologických  p átel. Psaní
dopis jej také pom rn dosti zam stnávalo. Jako p íklad “spisovatelské”
vášn uvádíme zde zkrácené texty 2 dopis adresované Ing. Ottovi Kadle
covi, ze Schleimünde,

19. kv tna 1944

Vážený pane inženýre!

P edem mých ádk   p ijm te ode mne mnoho srde ných pozdrav .
Nezlobte se na mne, pane inženýre, že nepíši více, ale je to tu všechno nové
a  všechno zajímavé, to bych se upsal. Obrázky a vypráv ní to pov dí  líp.

Nyní se jen snažím posbírat co nejvíce, mám už pro p. hrab te asi 600
kus ! A mezi nimi i slušné (kulík  píse ný, rybák dlouhoocasý a obecný,
úst i ník velký, racek bou ní atd.) a ješt toho hodlám hodn sehnati.
Velice mne  p ekvapuje, jak vychází vst íc Helgoland s kroužkováním!
Už mám na cest 3. zásilku kroužk ; podle jejich typ vidím, že nám ješt
asi 2 chybí, mezi R a K a menší než M. Ale o tom pozd ji (nap . jsem nem l
ím okroužkovat kulíka píse ného), u nich je to . 8.

Na stravu se tu mám  výborn , na jednu ve e i jsem slupl 20 vajec
rack ! Že jsem m l dosti o tom net eba pochybovati, ale cht l jsem p e
troufnouti Ringletena, který držel rekord se 17 kusy. Za vejce vym uji od
rybá ryby a tak si žiju vesele. Samota mne netrápí, volný as nemám,
naopak, chybí mi  vždy spousta hodin, jen když prší, jinak po ád  vážím,
m ím a foukám. Tvá e mne n kdy bolí (dnes jsem vyfoukl p es 120!), na
ukazová ku mám mozol od vrtání! Na foto a filmování jsem m l také již
n kolik hezkých dní, ale po  n kolik dn jsem strašn mrznul, také bez
pitné vody už jsem jednou byl, když bylo mo e rozbou eno. Inu, je to tro
chu dobrodružné, ale krásné. Rackové bou ní hnízdí asi 2025 krok od
chaty, kolonie rybák dlouhoocasých mám asi 40 krok ode dve í.  T ším
se už na obrázky, které mi dr. Starý slíbil u nás v ústav ud lat. Ovšem, že
Vám n jaké pošlu, to hlavní  až po p íjezdu.

Mimo hejn pták tu také  létají am. 4 mot. bombar áci, minulou sobo
tu mi tu jeden shodil 2 tanky po benzinu, na št stí ne na chatu, jinak bych
byl m l po vají kách! A si s tím dají chlapi pokoj,  já je sice upot ebím
jako skrýš k fotografování hnízd (je to jako velká bomba, asi  2ý m dlou
hé), ale moc o n zrovna nestojím. Jeden spadl as 200, druhý 230 m od
chaty! Ale je na n hezký pohled, jak si tak klidn po 5060 kusech letí,
200300 kus najednou!… Passer domesticus chybí! … Ale te obchodní
v ci: pane inženýre, prosil jsem Vlka, aby  Vám donesl 700 Tabulek
z tiskárny (V. Horák a spol., Soukenická 15 ve dvo e). P inesl Vám je? …
Za rozprodej bych  Vám byl velice povd en, pane inženýre, protože to
aspo nebude tak zastaralé; také finan n to bude dobré, budu zase
p ikupovat filmy a tak bude aspo za co… D kuji Vám v každém p ípad
za Vaši laskavou informaci o tabulkách. Vám m že dát firma Horák nebo
u nás v ústav . Zbytek si vezmu do ústavu…

Váš oddaný Z. Kl z
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11. ervence 1944

Vážený pane inženýre,
s f rou ostatní pošty p išel i Váš milý dopis. D kuji Vám za n j mnoho

kráte, už jsem skoro myslel, že jste na mne zapomenul.
Dostal jsem rozkaz k okamžitému návratu, ale nemám žádné kloudné

spojení a tak se ten „okamžik“  už protáhl o celých 14 dní. Pta ích novi
nek tu je spousta, nyní po ád kroužkování (už  p es 800 kus , pro „nás“:
husa liš í, mor ák prost ední, tenkozobec opa ný, kulík  píse ný, rybák
obecný a dlouhoocasý a malý, racek st íb itý, bou ní a chechtavý, vodouš
rudonohý – inu, samá nová rubrika ve statistice!), vajec tu už je jen málo,
samé nasezené.

Kdybych  v d l, že to neprozradíte p. hrab ti, tak bych Vám sd lil
po et pro n j nasbíraných vajec, ale já chci sám vid t pana hrab te, jak si
hvízdne, až mu ten st hovací v z s nimi pošlu. Kdyby se to dov d l spolek
v Hamburgu, tak by mne nechali pov sit na  té jedné osice zde na ostrov ,
ale snad to n jak utajíme.

Zrovna tu tu, jak  Vás žrali komá i na stanici,  já tu  mám potíže
s mouchami. Práv jsem otev el  všechna okna, abych tu m l pr van, ale
zase jsem musel honit celou poštu a  všechna lejstra kolem boudy. To jen
tak mimochodem – s t mi kroužky to je k íž, p ece se ta výroba musí n jak
umožnit, po ád to  sám d lat nem žete a sehnat pomocníky, to také není
jednoduché. A trpí  tím pak i Vaše vlastní práce a tu také nelze ob tovat –
pro n jaké škudla e nad láte kroužky a  sám nem žete využít svých boha
tých zkušeností – to je  p ece nemyslitelné.

Za obstarání prodeje Tabulek  Vám jsem nesmírn vd en, pane inže
nýre, musím nyní trochu spravit své finance,  všechno jsem vložil do foto
a filmování+ výsledky ovšem ješt nevím,  záb r by bylo dost, ale je to
nesmírn obtížné: sám nemohu dob e pracovat, ptáci jsou plaší a ke hníz
du se nevábí, asto jsem prosed l celá  p ldne nadarmo. „Sest enice“ tu
nejsou, v tom máte [hergot – zas mn prší na st l] pravdu, mo ské pany
také na mne zapomn ly – patrn s tím plnovousem a nest íhanými vlasy
jim nejsem moc sympatický. Ale pro p íští rok bych se oženil – to by se
snadn ji pracovalo, kdybych se nemusel starat o tu pitomou kuchyni!
Ono smažení vajec netrvá dlouho, ale roztopení kamen p ece jen zabere
mnoho asu. A tak jsem p i hezkém po así hladový jak pes, když ale leje,
tak se zase naperu na n kolik dní nap ed! A plutokrat? S kusy aeroplán
topím po ád, celé stovky mi jich  létají nad hlavou – skoro denn –  p kn
se filmuje, když ty motory tak hlu í – není slyšet hukot kamery! Ale je to
trochu nep íjemný pocit – tolik železa nad hlavou, ob as se n jaký „za
pomene“, onehdy asi 10 minut daleko shodili sud fosforu, asi 200 m od
chaty 2 benzinové tanky (z jednoho mám úkryt fotografování) – inu,  n 
kdy m  p ece jen mrazí v zádech když ta hejna po 5060 kusech zakrývají
sluní ko! Kus anglického padáku Vám p ikládám, toho nebožtíka jsem
nevid l, padák mi naplavilo mo e. Nejv tší strach mám ovšem z cesty dom
(Kiel,  Lübeck, Berlín, Dráž any atd. – inu ta lepší m sta!), zda se tam
v bec se vším dostanu! Z domu mi psali, že 218 p išlo rozbitých! Nyní jich
je ješt hodn na cest , jsem zv dav, kolik jich z toho ubude! Je to nesmír
ná škoda, ale nedá se proti tomu nic d lat, balím to jak jen pe liv mohu!
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Ale nyní trochu  vážn ji; cht l jsem si o tom s Vámi pohovo it  až po
návratu do Prahy, ale Vy zase ujedete na dovolenou a tak by bylo op t
pozd . Jelikož jsem velmi asto mimo Prahu, není mi to zrovna milé, že
musím ty v ci nechávat v ústav apod., tedy u cizích lidí. Vyd lám si nyní
dosti slušn (momentáln ale ne), abych se mohl  oženit a  uživit sebe
i trochu „ornitologicky“ založenou manželku. Cht l jsem se Vás jen ze
ptat, pane inženýre, zda ješt mohu po ítat s vaší pomocí  p i obsazování
místa v našem ornith. ústav . Mám totiž možnost  získati slušné postavení
v soukromém podniku (rad ji bych ovšem  z stal  v ren pták m!!),  p ed
nosta mi také slibuje slušné postavení v ústav – tak jsem na  váhách, na
co se mám  více spolehnout. Snad mi budete moci i Vy, pane inženýre,
pomoci Vaší radou – hodn objektivní… O t ch velikostech kroužk  m že
me ješt hodn  p emýšlet, R je ale pro rorýse akorát! Pro uhýky je ovšem
v tší, ale to by bylo  p ece jen možno voliti nový typ (pro chocholouše,
sk ivany, uhýky);  p ehýbání jako je u Rossiten, Helgoland, je pitomost
nejvyššího stupn , není to tak snadné  dát kroužku náležitý tvar  p ehnu
tím, pak také se snadno stane, že se p ehne mnoho!

Psal mi také p. hrab , že už se  t ší na úlovky ze Schleimünde; po tem
bude p ekvapen (já také, totiž  tím rozbitých vajec!). A kdybych byl nefotil
a nefilmoval a nemusel se starat o  jídlo, tak bych jich sehnal 3x tolik
(ovšem jenom rack bou ních a chechtavých), ale to bych zase  p išel
o palec a ukazová ek  p i vrtání a o plíce p i foukání! Ale i takhle bude
p. hrab spokojen, možná, že to bude – tisíc kus vajec (ne násad!), jež mu
budu moci  p edati. Zatím ale ješt ne, chci si to  sám zpracovati, protože
n které pokusy a poznatky chci uve ejniti. Tenkozobci jsou, ale o Passer
domesticus je nouze, ješt jsem je tu nevid l! To je co íci! Také dr. Obhlí
dal mne již zval do Pardubic (sliboval jsem ukázat obrázky, resp. filmy),
… Po návratu se brzy ohlásím, asi kolem 16.VII. Toto je nejdelší dopis,
který jsem tu psal.

Váš oddaný Zden k Kl z

Jako správný Robinson si ale hned po  p íjezdu na Ostrov Lodivod
vyhotovil mapku lokality. Seznamoval se s územím a ihned pojmenovával
jednotlivá místa a oblasti. Poetikou nešet il. M l ostatn   básnické sklony
a vlohy. Na Pta ím ostrov „našel“: Velkou  pís inu, Poloostrov velkých
rack , Ostrov rybák , Ostr vek rack chechtavých, Ostr vek rack bou 
ních, Zelenou m l inu, Zelené ostr vky, Mušlí  zátoka,  Záliv lodivod ,
Vrch lodivod , Botanický koutek, Labutí  záliv, Pramen, Rybník lodivod ,
Se nou louku, Úho í  záliv, Kachní  zátoky, ej í ostr vek,  Záliv mor ák ,
Malou pís inu, P ístav, Molo, Maják, D m lodivod , Píse nou dunu, Velkou
úžinu, Vlnolamy, Osiku, Chatu, Malou úžinu, Mraven í louku. Celkem 31
názv , tj. 31 lokalit, kam pravideln zacházel za ptáky. Obdivuhodné
s p ihlédnutím k rozloze ostrova. Pracoval systematicky a detailn .  P ijel
p ece na Pta í ostrov ornitologicky pracovat. Kroužkoval. Fotografoval,
filmoval. M l  zám r  získané  výsledky a poznatky zpracovat a doma
v maximální mí e opublikovat. Vypracoval si také podrobnou mapku, která
mu pomáhala v terénní práci – obr. 1 (KL Z 1964).
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Obr. 1: Mapka Pta ího ostrova – Ostrova Lodivod (KL Z 1964).

Fig. 1: Map of The Bird Island.
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Avifauna Pta ího ostrova
Za dobu svého pobytu Zden k Kl z na Pta ím ostrov pozoroval 37

pta ích druh . Následující p ehled (Tab. 1) byl zpracován na základ detail
ního studia jeho práce (KL Z 1997).

Tab. 1: Avifauna Pta ího ostrova – Ostrova lodivod ve hnízdním období
v r. 1944

Tab. 1: Birds of The Bird Island in the breeding season in 1944.

1. Volavka popelavá (Ardea cinerea)
2. Labu velká  (Cygnus olor)
3. Husa velká  (Anser anser)
4. Husice liš í  (Tadorna tadorna)
5. Kachna divoká  (Anas platyrhynchos)
6. Mor ák prost ední  (Mergus serrator)
7. Krahujec obecný  (Accipiter nisus)
8. Kán lesní  (Buteo buteo)
9. V elojed lesní  (Pernis apivorus)
10. Sokol st hovavý  (Falco peregrinus)
11. Úst i ník velký  (Haematopus ostralegus)
12. Tenkozobec opa ný  (Recurvirostra avosetta)
13. Kulík  píse ný  (Charadrius hiaticula)
14. Kulík mo ský  (Charadrius alexandrinus)
15. ejka chocholatá  (Vanellus vanellus)
16. Koliha velká  (Numenius arquata)
17. Vodouš rudonohý  (Tringa totanus)
18. Racek chechtavý (Larus ridibundus)
19. Racek st íb itý  (Larus argentatus)
20. Racek žlutonohý (Larus fuscus)
21. Racek mo ský (Larus marinus)
22. Racek bou ní (Larus canus)
23. Rybák dlouhoocasý  (Sterna paradisea)
24. Rybák obecný  (Sterna hirundo)
25. Rybák malý  (Sterna albifrons)
26. Rybák severní  (Sterna sandvicensis)
27. Kuka ka obecná  (Cuculus canorus)
28. Chocholouš obecný  (Galerida cristata)
29. Sk ivan polní  (Alauda arvensis)
30. Vlaštovka obecná  (Hirundo rustica)
31. Konipas  bílý  (Motacilla alba)
32. Rehek zahradní  (Phoenicurus phoenicurus)
33. B lo it šedý  (Oenanthe oenanthe)
34. Budní ek  v tší  (Phylloscopus trochilus)
35. Špa ek obecný  (Sturnus vulgaris)
36. Konopka obecná  (Carduelis cannabina)
37. Strnad obecný  (Emberiza citrinella)
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Publikování výsledk  p ed vydáním knihy
Zden k Kl z byl v ren svému p edsevzetí, které si dal p ed svým poby

tem na Pta ím ostrov , resp. b hem svého osam lého života na malé plošce
pevniny obklopené vodami Baltického mo e. Výsledky z pobytu zpracová
val, upravoval,  p ednášel, nabízel redakcím, …

Za svého pobytu na ostrov Lodivod v Baltickém mo i v r. 1944 jsem
si  všímal  též rozli ností stavebních  látek u jednotlivých pta ích druh .
K nápadným zjev m pat il  též  výskyt staniolových proužk , jež shazovala
angloamerická letadla nad nep átelským územím. Denní  p elety  n koli
ka set  t žkých bombardovacích, stíhacích i hloubkových letadel pat ily
ne práv k nejp ízniv jším zážitk m na pustém pta ím ostrov , nebo jsem
se nem l kam ukrýt, jednoduchá  d ev ná chata sotva chránila p ed st e
pinami protileteckých st el, zaletujících sem ze vzdáleného pob eží.
Po každém p eletu p ibývalo na ostrov i na mo i nes etné množství lesk
lých staniolových pásk nejr zn jší ší ky a úprav. Mnohdy jsem nacházel
celé svazky ješt „v  p vodním balení“, tak jak byly letci vyhozeny již  p i
návratu jako nepot ebná  p ít ž. Proužk jsem používal jako balícího
materiálu pro zásilky  p írodnin pro Národní muzeum v Praze, ke kteréžtu
ú elu se velmi dob e hodily: chránily dostate n  k ehký obsah v primitivních
bedni kách, sbitých z mo e naplavených rybá ských bedni ek… proužky
ležely roztroušeny po celém ostrov a nijak zvláš mne tedy nep ekvapilo,
že jsem je nalezl vestav ny  též do jednotlivých hnízd ope ených obyvatel
ostrova… (KL Z 1945b).

Na lenské sch zi KPEP – Klub p átel exotického ptactva, která se
konala dne 2. kv tna 1947  p ednášel pan Zden k Kl z na  téma: Léto na
pta ím ostrov . Byl  b hem  války dlouhou dobu hlída em na tomto
opušt ném ostrov v Baltickém mo i. Pouze jednou za as mu tam lun
pob ežní hlídky  p ivezl nutnou stravu. Za  p ednášky promítal nato ený
film a barevné diapozitivy z této doby (KPEP 1999 – internet).

A když nad ostrovem  p etahovaly první severské ejky a dlouhozobé
kolihy, tu nastala i pro mne doba lou ení. Smutn jsem skládal své v ci do
beden; slušná hromádka nato ených film a fotografických desek byla
jen malou út chou. S pta ím ostrovem a jeho chatou jsem se jen nerad
lou il, v nad ji, že snad i v n kterém z p íštích let budou mi na as op t
milým domovem…Kdož ví… – (KL Z 1945a).

Diskuse
Zden k Kl z se na sv j Pta í ostrov nenavrátil. Nenaplnila se jeho

velká touha. O to více se soust edil na opublikování svého rukopisu. Marn ,
marn , marn .

… p e etl jsem si se zájmem rukopis Vaší práci „Léto na Pta ím ostrov “
… jde o dílo  p íliš úzce zam ené, které prozatím pro nedostatek papíru
a naléhav jší edi ní úkoly nem žeme za adit do plánu. V ím, že uznáte
naše d vody a nebudete  nám to zazlívat. Domnívám se  však, že o knihu
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v p epracované a sev en jší podob by mohlo mít  zájem Státní naklada
telství  d tské knihy. Podle mého názoru by snad bylo vhodné upustit od
více  mén deníkové formy vypráv ní, nebo v d ji scházejí dramatické
momenty a dynami nost, zatím co ada mén   d ležitých  v cí se opakuje
a  výsledky se  t íští. Myslím proto, že po charakteristice pta ího ostrova
a  n kolika slovech o Vaší práci by bylo lepší shrnout poznatky o život
ptactva do kapitolek vypráv jících o jednotlivých druzích. Snad by tako
vou knihu, která by byla instruktivní a poutav napsaná,  m lo SNDK
zájem. Pokud se  tý e literárního zpracování, jsem p esv d en, že by Vám
ne inilo potíže… (dopis redaktora nakladatelství ORBIS ze dne 7.  b ezna
1957).

Práce o Pta ím ostrov za autorova života oficiáln nevyšla. Nebylo
proto možné Kl zovo vypráv ní o mo ských ptácích eventueln využít do
díla, které dlouhou dobu formovalo generace eských amatérských ornito
log (HANZÁK & HUDEC 1964). Kl z se nezam il pouze na blednoucí
vzpomínky. Intenzivn pracoval na  r zných ornitologických  tématech.

Oznamuje Vám s pot šením, že V decká rada Masarykovy akademie
práce rozhodla na své sch zi 12. t.m. ud liti  Vám za práci pod heslem
„Ochraná “, podanou v literární sout ži Masarykovy akademie práce
na rok 1951 na thema „Vliv insekticidních prost edk na ptactvo, zvláš
t i na dr bež a na pernatou zv “, cenu … Blahop ejeme Vám k tomuto
úsp chu a podotýkáme, že ud lením ceny za Váš rukopis nabývá Masary
kova akademie práce práva vytisknouti jej do konce roku 1952 aneb jej
jinak využíti (dopis MAP ze dne 18. prosince 1951).

Nezdar otisknout rukopis „Léto na Pta ím ostrov “ v renomovaných
nakladatelstvích p im l Zde ka Kl ze k jist odvážnému rozhodnutí vydat
práci jako samizdatový tisk (KL Z 1964). A tak se autorovy prožitky
a pozorování dostaly mezi eské ornitology. A tisk se stal legendou. Ofici
áln vyšel až v roce 1997 (KL Z 1997).

Souhrn
P ísp vek p ibližuje n které aspekty, které mají vztah k práci eského orni

tologa Zde ka Kl ze (19201979) – Léto na Pta ím ostrov . Materiál k této
práci autor získal za svého pobytu na ostrov Lotseninsel (Ostrov Lodivod )
v SRN, v Baltickém mo i, v oblasti Schleimünde (54°40,3´N, 10°02,2´E) v roce
1944, kde ve hnízdním období pozoroval 37 pta ích druh .

Summary
The paper compiles some aspects related to a book „Summer on The Bird Island“

written by a Czech ornithologist Zdenek Kluz (19201979). The material for the book
was collected during the authoŕ s stay on Lotseninsel (The Bird Island) in Germany in
Baltic Sea (district Schleimünde, 54°40,3´ N, 10°02,2´E) in 1944. He observed there
37 bird species during the breeding season.
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