
Fenomén fotopast 

Blogy s použitím fotek z fotopasti. Co fotopast zachytila a dalo se to na blog. 
 
Řekni sýýýr aneb vyletí ptáček 

To si pamatujeme my, kteří jsme chodili občas do ateliéru profesionálního fotografa. A jak je to 
obráceně? Když se fotí sám ptáček, nebo někdo jiný? 
Vyzkoušel jsem svůj vánoční dárek – fotopast. Byl jsem zvědav, zda se vůbec do „pasti“ někdo 
chytne. Zda jsem to dobře zapnul a bude to fungovat. A jestli jsem to dal na příhodné místo. 

Tady jsou ty nejlepší výsledky. Chyba je v (ne)nastavení data, ale to se dá snad omluvit. 
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Kdo je tu pánem? 

Máme pozemky zapsané v katastru nemovitostí. Nicméně na zdejší pány si můžeme hrát jen když 
tu jsme. Když tu nejsme, tak tu panuje někdo jiný. 

Oni tam panují nejen, když tam nejsme, ale i když tam jsme. Občas se nám ukážou. A kdo jsou 
oni? No přece zvířata, zejména ptáci, ale hlavně zdejší panovník. 

Takhle nám to panstvo našich luk a minilesa zachytila fotopast. Tak jsme si chtěli pomocí ní ověřit, 
kdo že k nám chodí na návštěvu, ale vypadá to, že návštěvníci jsme tu my. 
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Kdo chodí na louku před chatkou? 

Umístili jsme fotopast tak, aby viděla na loučku před chatkou. Překvapení se nekonalo. Tedy 
věděli jsme přesně kdo nás navštěvuje, ale přece jen jedno překvapení bylo. 

Fotopast nasekala strašně moc fotek, jenže byly takové monotématické. Stále stejný pohled, 
ovšem měnící se polohy vysoké trávy, případně jinak větve. Chtěl jsem fotopast trochu skrýt, aby 
si ji někdo nevšiml ze silnice, tak jsem ji dal tak, aby ji ta vysoká tráva a větvičky trochu zakrývaly. 

To se povedlo a tvůrcem většiny fotek nebyl pohyb zvěře, ale větru. Tak nám vítr fotil o sto šest. 
Nutno konstatovat, že nejlepší umístění fotopasti se podařilo hned napoprvé, bylo tam pár 
skvělých záběrů (hlavně ptáků), podruhé to bylo horší a potřetí asi nejhorší. Hlavně vybrat z toho 
množství fotky s nějakou zvěří byl náročný úkol. 

Zachycených zvířat bylo málo, zejména co do druhů. Takže zkusíme zas něco jiného a nasměrovat 
to na větve. Ale jednu výhodu tohle umístění mělo, hlavně v noci. Krásně se nám vyfotili noční 
návštěvníci. A kdo že to byl? 
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Fotky, které bych sám nikdy nevyfotil 

Tak se zdá, že nejlepší fotky živočichů vznikají díky naší nepřítomnosti a díky zařízení zvaném 
fotopast. Ta dokonce něco hezky nafotí i v noci. 

Kdo se nám usmál do její čočky tentokrát? 

Aktivní a nejvíc fotogeničtí byli střízlík s brhlíkem. A jako obvykle srnky, těm se u nás líbí a rády 
se nechávají zvěčnit. Také tu máme jedno noční zvířátko, takovou „myšičku“. Znalec nejsem, že 
by to byl plch? 
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Zdroj: https://jtichy.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=774807 

 

https://jtichy.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=774807
https://u-blogidnes.1gr.cz/blogidnes/article/7/77/774807/774807_article_photo_asi-uz-pujdu-jinam.jpeg?r=27bq
https://u-blogidnes.1gr.cz/blogidnes/article/7/77/774807/774807_article_photo_vpravo-nocni-tvor.jpeg?r=27bq


Vystrč růžky nebo parůžky 
 

to jsou záběry části rukou nebo části obličeje, kolikrát rozmazané. Ale někdy se člověk chytí do 
pasti celkem Kdo se nám tentokrát rád vyfotil? Sýkorka koňadra už se vyfotila hezky a 
nerozmazaně, také skokanka srnka přidala záběr v pohybu. 

Parůžky nám vystrčil mladý srneček a růžky šnek. Dokonce v noci a na větvi. To jsem ještě neviděl 
šneka na větvi. 

Fotopast zabírá i nás, hlavně při vypínání či zapínání, když ji potřebujeme sundat, či naopak 
nandat. Obvykle fotogenicky. 
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Poslední fotka není z fotopasti, ale z mobilu. Objevil jsem díru na kraji kompostu. Nějaké 
zvířátko si vyhrabalo noru. Kdo to asi bude? Možná se dozvíme příště. 

 
 

Nalíčil jsem nyní fotopast přímo na noru. Ale nevím, jestli jsem to nedal moc blízko a také, zda mi 
to zvíře náhodou neshodí a neodnese s sebou do nory. 

Ale rád bych, aby fotopast zůstala a příště vydala opravdový poklad. Tak si říkám jezevec nebo 
liška? Pokud by to byl jezevec, neustlal si už k zimnímu spánku? Tak snad příště možná bude 
záhada rozluštěna. Jak se říká, lišky tu dávají dobrou noc, třeba to některá vzala doslovně. 

V každém případě musím na jaře s vidlemi v kompostu opatrně a z druhé strany. 
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Kdo obývá noru? 
 

Záhada, kdo obývá noru na kraji kompostu, byla rozluštěna. Říkali jsme si, že by to mohla být buď 
liška nebo jezevec. 

Ukázalo se, že jde o jiné zvíře. Podobně jako jezevec je to noční zvíře, je to také šelma, a dokonce 
je s ním příbuzná. Takže obyvatelka nory je zvěčněná jen za tmy. Ale kolem nory je živo nejen v 
noci, ale i ve dne. 

Tak se podívejme, koho a jak zachytila fotopast u nory.  
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Takže kuna, to zrovna žádná vzácnost není. Ale do přírody patří a je fajn, že si vyhrabala noru. 

Denní a noční život na kompostu 

Už víme, že v noře bydlí kuna. Tak jsem dal fotopast zase kousek vedle (ale blízko nory) a čekal 
jsem, kdo se chytí do slušného záběru. 

Kuna se tam samozřejmě dostala, ale většinou díky své rychlosti je focená jako rozmazaná 
šmouha, tak pár fotek, kde je identifikovatelná. V noci přišla na návštěvu nějaká (že by toulavá) 
kočka. Samozřejmě nechybí srnky a z ptáků se tentokrát ukázala sojka. 

Začneme denními zvířátky vč. blíže neidentifikovatelné hnědé koule. A samozřejmě pokračujeme 
životem nočním, především fotkami kuny. 
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Návnada 

Minule jsme na chatě nasypali ptáčkům do krmítka. A přidali jsme i lojové koule. Dvě jsme nechali 
v síťce, dvě jsme zkusili zadrátovat (bez plastové síťky). 

Pak mě napadlo přivázat poslední lojovou kouli na větev před fotopast. A jak to dopadlo? Nejen 
sýkorky nám vlezly do záběru, ale v noci si na kouli pochutnávala i myš a v dešti se objevila 
veverka. Dokonce past zachytila ptáky v letu. Jednu koňadru a jednoho většího ptáka. 

U něj si nejsme moc jistí, zda to je nějaký dravec nebo spíš sova. Osobně bych tipnul sovu. Posuďte 
sami. 

Jo, a už jsem si pořídil „nádobu“ na lojové koule, takže ptáčkům už žádný plast. 
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Přehlédnuté úlovky 

Takový kompilát fotek z fotopasti, které mne zaujaly při vymazávání těch nepovedených. Některé 
jsem přehlédl, jiné mne na první pohled hned nezaujaly. 

A pár zajímavých fotek, které jsem ještě nepublikoval, jsem našel a dávám je na blog. Snad potěší 
nějaké to oko. Na něco je třeba se soustředit: jako třeba na let čmeláka. Zachycena byla i naše 
„kamarádka“ kuna, pravda ne úplně celá, ale za to v zajímavém záběru. Také jsou pěkné fotky 
ptáčků zachycených nejen u návnady. 
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Krmítko 

První pokus s namířenou fotopastí nevyšel dle našich představ. Po instalaci navečer ptáci 
nepřilétli, ale fotopast pracovala a něco nasnímala. Sem tam auto, a dokonce večerní vlak. 

Když ráno přilétli ptáci, fotopast byla „kaput“ (zamrzlý objektiv a vybité baterie), a tak první pokus 
nafotil jen prázdné (neobsazené) krmítko. 
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A jak dopadl pokus číslo 2? 

Pokus probíhal v neděli ráno. Žádné velké nálety se už nekonaly, ptáčkům, jako i nám začíná jaro. 
Tak si ptáčci prozpěvují, párují se a ohlíží se, kde zahnízdí. Tak se i jedna modřinka dívala do budky. 
V dutinách stromů se už usídlili špačci, strakapoudi a žluny. Předpokládám, že i sýkorky. 

Ke krmítku se sýkorky slétly. Samozřejmě, když jsem fotopast sundal, přilétlo jich víc. Ale žádné 
větší kousky jako kos, sojka, či dlask, jako jsme již viděli. 

Níže zdokumentovány sýkorky (převážně koňadry). 
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Těšil jsem se na kachny 

Tentokrát jsem namířil fotopast na jezírko. Předpokládal jsem, že tam bude plno kachen. Ale 
nejspíš se fotí nerady. 

Fotek bylo opravdu hodně, dalo by se říct hra světla a stínu a převažovala stébla trávy zachycená 
snad v nesčetně pohybových variacích. Inu, když ta tráva roste rychle a k tomu fouká vítr, tak se 
foťák reagující na pohyb, může zbláznit. 

Přesto pár fotek se vybrat dalo. Mezi nimi i dvě kachny, jedna šedivá v brzké ranní mlze na molu 
a druhá rozmazaně v letu. Tak tu barevnou letící jsem vybral k publikaci. 

Jinak ve vodě se to hemží vším možným: znakoplavky, vodoměrky, potápníci, i plovatku jsme 
viděli. Žábu jsme slyšeli minule kuňkat, ale neviděli. Také jsme nezaregistrovali žádné pulce, ale 
žena údajně zahlédla asi čolka. Vážka ještě nepřilétla (na ni je ještě brzo). 

Jo, a ta voda příjemně chladí. Však je to biotop koupací a až tam vykvetou ty vodní rostlinky, to 
bude krása. 
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Budku obsadily koňadry 

Z odřezků a dalších zbylých prken jsem loni vyrobil ptačí budku. Pod budkou je místo pro fotopast. 
Čekal jsem, zda nějaký pták bude mít odvahu se v budce zabydlet. 

A zda mi fotopast ukáže, jestli se tam někdo uhnízdil. Viděl jsem tam vletět modřinku, ale fotopast 
nakonec ukázala, že budku osídlily sýkory koňadry. Byly častokrát zachyceny s potravou, a kromě 
toho se z budky ozýval křik mláďat. 

V této části se budu věnovat jen sýkorkám, v další části se podíváme i na jiné fotky, zejména jiné 
ptáky. 
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Další ptáci u budky 

Než se podíváme na další ptáky u budky, povím vám, jak to dopadlo s kosicí, která se nám 
uhnízdila na trámu na verandě. Mysleli jsme si, že to s námi přežije a vejce nakonec vysedí. 

Bohužel si to rozmyslela a vejce opustila. Tak jsem po čase bezprizorní hnízdo sundal z trámu a 
pak i s vejci jej umístil na kompost. Předpokládám, že se o ně postará sama příroda, třeba 
prostřednictvím nějaké šelmičky (kuna, lasice, kočka). 

Vraťme se k budce. Obyvatelé budky se nejčastěji usmívali do čočky s potravou pro ptáčata, ale 
objevoval se tam i brhlík, strakapoud, a dokonce jedna vzácnost. Ptáček, o kterém jsem si myslel, 
že je to šoupálek. Pro jistotu jsem si ho našel na internetu a je to on. Také se vyfotil čmelák. 

Pět kosáků se narodit nemohlo, ale koňadry se určitě v budce rozmnožily a také spousty dalších 
ptáků: špačci, žluny, strakapoudi, brhlíci v dutinách stromů u potoka a doufám, že si vhodnější 
místo ke stavbě hnízd a snůšce našli také kosové, drozdi a spousta jiných ptáků. Vhodných stromů 
a křovin je tam habaděj, máme i hromady větví a dřeva. Ptáky slýcháme a vídáme vždy, když tam 
pobýváme. 

 

 
 

https://u-blogidnes.1gr.cz/blogidnes/article/8/78/787848/787848_article_photo_opustena-kosi-vejce.jpeg?r=27bq


 
 

 
 

https://u-blogidnes.1gr.cz/blogidnes/article/8/78/787848/787848_article_photo_cmelda.jpeg?r=27bq
https://u-blogidnes.1gr.cz/blogidnes/article/8/78/787848/787848_article_photo_brhlik.jpeg?r=27bq


 
 

 
 

https://u-blogidnes.1gr.cz/blogidnes/article/8/78/787848/787848_article_photo_strakapoud-v-hezkem-zaberu.jpeg?r=27bq
https://u-blogidnes.1gr.cz/blogidnes/article/8/78/787848/787848_article_photo_strakaty-barevny-ptak-jeste-jednou.jpeg?r=27bq


 
 

 
 

  

Co se děje na cestě 

Máme takovou cestičku od chatky k lesu, je to cesta dnem bývalého rybníka. Dnes je to travní 
cestička mezi naším biotopem na jedné straně a udržovanou polo-divočinou na druhé. 

Co se myslí tou udržovanou polo-divočinou? Je to prostor, který ohraničují stromy, máme tam 
kompost a sekáme tam jen dvě cestičky (od hlavní cesty ke kompostu a od kompostu k dubu), 
takže spolu s tou hlavní cestou tvoří jakýsi trojúhelník a uvnitř trojúhelníku si (mimo posekaných 
průchozů) tak nějak roste, co chce. 
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Hlavní cestu (k dubu) využíváme nejen my, ale i lesní zvěř. Viděli jsme tam ježka, chodí tudy srnky. 
Chtěl jsem zachytit, kdo chodí do jezírka pít. To se mi nepovedlo z druhé strany (od mola), tak 
jsem zkusil fotopast umístit na cestu. Nechal jsem ji tam tři dny za naší přítomnosti. Nebyla 
namířena přímo na jezírko, resp. na malý bahňáček vedle jezírka, ale hlavně na tu cestu. Směrem 
k bahňáčku to zkouším nyní a jaké výsledky to přinese, uvidím příště. 

Nyní tedy, co se nám zachytilo na cestě. Vzhledem k tomu, že to bylo za naší přítomnosti, tak i 
my, ale hlavně náš pes. A nejen náš. Také ptáci a noční návštěvníci. 
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Dostaveníčko u rybníčku 

Párkrát jsem viděl na vlastní oči ptáčka z našeho jezírka pít. Voda tam je k dispozici, podobně jako 
v potoce. 

Ale možná se tam ptáci neslétají jen kvůli vodě, ale i jiné potravě, přeci je tam větší vlhkost a tím 
asi i dostupnější potrava. 

Fotopast zaznamenala hodně ptáků, většinou i ve větších množstvích. Tak mě zkontrolujte, jestli 
jsem se nepřepočítal a někoho nepřehlédl. 
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Jo, a srnec tentokrát ve dne a k přehlédnutí rozhodně nebyl, naopak si dal záležet, aby byl 
nádherně zvěčněn. A kočička nesmí chybět. 
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