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Editorial

Vážení čtenáři,
dostáváte do rukou nové číslo Sylvie, které náleží k „půlkulatému“ 55. ročníku. Při pří-
ležitosti tohoto jubilea bych proto rád poděkoval všem, kteří se v posledních letech 
na přípravě Sylvie podíleli. 

Poděkování patří především autorům, kteří do Sylvie zasílají své rukopisy – tvůrčí 
autorské texty, které představují výsledky vlastních terénních výzkumů či literárních 
rešerší a zpřístupňují tak čtenářům aktuální poznatky z různých oblastí ptačího 
života. Poděkování patří i těm na druhé straně – redaktorům, redakční radě a re-
cenzentům, kteří společně usilují o to, aby se z mnohdy neuspořádaných rukopisů 
staly publikovatelné texty. V posledních pěti ročnících Sylvie se na recenzování ruko-
pisů kromě členů redakční rady podíleli: Michal Baláž, Vladimír Bejček, Tomáš Bělka, 
Václav Beran, Miroslav Čapek, Tomáš Diviš, Jiří Flousek, Radek Hampl, Jan Hanzelka, 
Vladimír Holáň, Miloslav Hromádko, Josef Chytil, David Jírovský, Bohuslav Kloubec, 
Martin Korňan, Ziemowit Kosiński, Tomáš Koutný, Richard Kvetko, Peter Lešo, Pavel 
Munclinger, Petr Nádvorník, Markéta Nyklová-Ondrová, Tomasz S. Osiejuk, František 
Pojer, Lukáš Poledník, Richard Policht, Jiří Porkert, Libor Praus, Dana Rymešová, Pavel 
Řepa, Peter Samaš, Libor Schröpfer, Roman Slobodník, Jana Svobodová, Michaela 
Syrová, Martin Šálek, Jiří Šírek, Alfréd Trnka, Lubor Urbánek, Martin Vavřík, Jana 
Vokurková, Karel Weidinger a Tomáš Zapletal. 

Příprava Sylvie by se v posledních pěti letech neobešla bez jazykové poradkyně 
Evy Cepákové, grafika Čeňka Kaše a jeho „pravé ruky“ Ondřeje Sedláčka, typografa 
Vladimíra Vyskočila, a v posledním ročníku i čerstvé posily redakce – technické re-
daktorky Lenky Rajmonové. Poděkování za aktivní „draftování“ příspěvků zaslouží 
zejména J. Koleček, P. Procházka a J. Reif, avšak děkuji i dalším nejmenovaným, kteří 
ve svém okolí podněcují potenciální autory. Za cenné rady děkuji předchozím šéf-
redaktorům Sylvie Peteru Adamíkovi a Petru Procházkovi. V posledních pěti letech 
Sylvia vycházela s finančním přispěním Rady vědeckých společností a Českého lite-
rárního fondu. Na finanční stabilitě Sylvie se notným dílem podíleli také její předpla-
titelé a mimořádným mecenášem se v roce 2016 stal Tomáš Grim. Sekretariátu ČSO 
děkuji za převážně neviditelnou, ale přesto esenciální práci na administrativě a pro-
pagaci Sylvie. Zdeňku Vermouzkovi, Petru Voříškovi a výboru ČSO děkuji za pod-
poru rozvoje Sylvie – v posledních letech byly díky této podpoře uvedeny do života 
některé inovace, např. barevný tisk a volný přístup k článkům na webu. 

Časopis Sylvia je tu pro všechny zájemce, kteří se chtějí pravidelně seznamovat 
s výsledky ornitologických bádání přesahujícími svým významem hranice určitého 
regionu ČR. Tuto roli Sylvia plní již od roku 1936. Smyslem odborného přírodověd-
ného publikování je zpřístupňovat aktuální vědecké poznatky a umožnit tak jejich vy-
užití v dalším studiu i jejich aplikaci v disciplínách, jako je ochrana přírody. Poznatky 
uložené „v šuplících“ totiž tento smysl postrádají. Proto věřím, že i nadále bude Sylvia 
plná zajímavých příspěvků, které budou přinášet užitek ornitologům i ptákům. 

Přeji příjemné a poučné čtení, 
Martin Paclík
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