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A B S T R A K T 

Bakalářská práce na téma Draví ptáci a sovy v regionech se soustředí 

na teoretický popis regionu Prahy 12, který je konfrontován 

s dlouhodobými praktickými pozorováními v dané oblasti. V první části 

práce je přesně definován a popsán vybraný region, obecné vlastnosti 

dravých ptáků a sov a jejich přesné zařazení do systematického přehledu 

druhů. Druhá část práce pak popisuje jednotlivé druhy dravců a sov, 

způsoby jejich chování, hnízdění, letu a další zvláštnosti oddělující 

je od ostatních druhů. V třetí části jsou pak systematicky uvedena 

provedená pozorování v přírodě včetně pořízeného fotomateriálu. Poslední 

závěrečná část porovnává obě předchozí kapitoly, zdůvodňuje rozdíly 

a vyvozuje závěry. 



A B S T R A C T 

The Bachalor thesis called Birds of prey and owls in regions focuses 

on theoretical description of chosen region in Prague 12. This theoretical 

background is faced to the long-term practical observation and sighting 

in this given region. In the first part of these bachelor papers there is exactly 

defined and described the chosen region, its specifics, common 

characteristics of birds of prey and owls and their proper and correct 

positions in the systematical overview of bird kinds. The second part 

of papers describes the individual kinds and specifics of bird predators 

and owls. There are described also their typical manners of behavior, 

different breeding, differences in flying and other non-typical specifics 

which separate them from other kinds. In the third part there are 

systematically described main completed observations in the nature, 

including the taken photographies. The last concluding part deals 

with the comparison done based on previous two sections, the theoretical 

and practical ones. All the differences are properly explained 

and conclusion is made. 
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Ú V O D 

Téma této bakalářské práce bylo vybráno na základě dlouhodobého 

osobního zájmu o ornitologii, zejména pak o dravce a sovy. Tato záliba 

je od dětství podporována a rozvíjena pravidelnými procházkami pražskou 

přírodou pod odborným vedením a také systematickou pomocí v záchranné 

a chovné stanici nejen pro handicapované dravce v Komořanech. Zmíněná 

stanice stála u zrodu programu na záchranu sokola stěhovavého' a raroha 

velkého, což pomohlo rozvíjet i mé praktické poznatky a zkušenosti v této 

oblasti. V současné době je hlavním programem stanice, na kterém 

se snažím podílet i já, repatriace sovy pálené do přírody. 

Hlavním cílem této práce je zmapování terénu daného regionu 

a systematické popsání jednotlivých zde se vyskytujících dravců a sov. 

V tomto případě se bude jednat o přírodní region Prahy 12. Práce se nebude 

zaměřovat pouze na druhy, které tu žijí trvale, ale i na opeřence, kteří se zde 

vyskytují pouze v jednotlivých ročních obdobích nebo kteří vybranou 

lokalitou jen prolétají. Systematicky nashromážděné údaje z aktuálních 

terénních pozorování budou následně porovnány a konfrontovány 

s nejrůznějšími informacemi popisovanými v odborné literatuře a s dříve 

uváděnými poznatky. Rozdíly pak budou racionálně vysvětleny a podloženy 

důkazy, které by měly dospět k jasnému závěru. 

Úvodní část bakalářské práce se zabývá především definováním 

a popisem daného regionu, dále vymezením jednotlivých přírodních oblastí 

vybraného regionu Prahy 12 a stručně také jejich přírodní historií 

a vývojem. Celý výklad je podložen mapkami a obrázky zvolené oblasti. 

Druhá polovina této části se pak více soustřeďuje na obecný úvod 

o dravcích a sovách a na jejich přesné zařazení do systematického přehledu 

druhů, kde se poprvé objeví dále rozebírané druhy dravců a sov. 

1 Sokolí samice zde odchovaná hnízdila na Týnském chrámu od roku 1995 až do roku 
2001. 
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Druhá část bakalářské práce je zaměřena na podrobný popis jednotlivých 

druhů dravců a sov z hlediska odborné literatury, zejména té, odkazující 

na chování dravců a sov vyskytujících se na území ČR, popřípadě Prahy, 

potažmo přímo městské části Praha 12. A to dle nejvhodnější nalezené 

literatury. 

Poslední část práce je samotný závěr, který se soustředí především na 

vymezení hlavních nalezených shod a rozdílů mezi vlastním pozorováním 

uvedeným v třetí, předchozí, části práce a teoretickým popisem 

zesumarizovaným z prostudovaných odborných zdrojů. 

Hlavním přínosem této bakalářské práce by mělo být podrobné porovnání 

obou prostudovaných zdrojů (teoretického z odborné literatury 

a praktického na základě pozorování), vymezení diferencí a kongruencí 

a nalezení hlavních důvodů zapříčiňující tyto rozdíly či shody. Druhým 

významným přínosem by mělo být samotné zevrubné zmapování vybrané 

oblasti včetně mnoha dílčích pozorování, které by měly ve výsledku 

poskytnout velmi podrobný obrázek o dění v dané oblasti, a to zejména 

z hlediska chování, hnízdění a výskytu zmíněných sov a dravců. 
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1. T E O R E T I C K Á Č Á S T 

1.1 REGION PRAHA 

Lesy v Praze pokrývají asi 4 850 hektarů, což je téměř 10% rozlohy města. 

Všechny pražské lesy jsou zařazeny do kategorie lesů příměstských 

a rekreačních podle § 8 Zákona o lesích (289/1995 Sb.). Asi 2 400 hektarů 

pražských lesů vlastní hlavní město Praha a vlastnické právo zastupuje 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, lesy vlastněné 

městem obhospodařuje městská organizace Lesy hl. m. Prahy nebo Lesy 

ČR. Výsadbou přibývá přibližně 10 hektarů lesů ročně. Městské lesy jsou 

doplňovány rekreačními prvky, parkovou výbavou a uvítacími tabulemi s 

konkrétními informacemi o daných lesích. Asi 750 hektarů lesů na území 

Prahy vlastní jiné fyzické a právnické osoby, například lesík za depem 

metra Hostivař patří Dopravnímu podniku hl. m. Prahy. Organizace Lesy 

hl. m. Prahy má ve správě též většinu pražských potoků. Lesy jsou členěny 

do osmi základních lesnických úseků, které spravují jednotliví lesní 

z hájoven v daném místě. 

> Šárka (464 ha: Šárka, údolí Únětického potoka, Sedlec) 

> Cibulka (287 ha: Obora Hvězda, Lesopark Cibulka) 

> Chuchle (401 ha: Chuchelský háj, Prokopské údolí) 

> Hodkovičky (279 ha: Modřanská rokle, Zátiší, Kamýk) 

> Kunratice (326 ha: Kunraticko-michelský les) 

> Hostivař (145 ha: Hostivařský lesopark) 

> Hloubětín (278 ha: Xaverovský háj, Smetanka, Čihadla) 

> Bohnice (214 ha: Ďáblický háj, Čimický háj, Bohnické údolí)2. 

U většiny výše zmíněných pražských lesních celků je rozdrobenost lesních 

pozemků poměrně velká, což klade vyšší nároky na jejich obhospodařování. 

Náročnější je zejména doprava lesních pracovníků na pracoviště a samotné 

vykonávání jejich práce v místě, které je obvykle v těsné blízkosti zástavby 

2 NĚMEC, Jan, LOŽEK, Vojen. Ochrana přírody. Dostupný z www: http://envis.praha-
mesto.cz/rocenky/CHRUZEMl/cr2_cztx/chu-ochr.htm. 
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či pozemních komunikací. Velmi zvýšené je i riziko vzniku černých 

skládek, které vyžaduje větší ostražitost ze strany lesníků a častější 

preventivní obchůzky. 

V roce 2003 bylo v Dolních Počernicích a ve Vinoři založeno 

7,64 ha nových lesních ploch, v roce 2004 bylo nově zalesněno 

5,96 ha (Dolní Počernice, Hloubětín, bývalá skládka Řepy), v roce 2005 

3,6 ha v Satalicích.3 

1.2 POPIS REGIONU PRAHY 12 A JEHO VÝVOJE 

1.2.1 Točná-Šance 

Největší chráněnou oblastí Prahy 12 je Točná-Šance tvořená zachovalými 

doubravami několika přirozených typů na mělkém podloží se skalními 

výchozy a vytvořenou skalní stepí. Svahy Břežanského údolí (viz Obr. 1) 

jsou poseté zakrslými doubravami s vřesem a teplomilnou vegetací. 

Ve vlhčích částech přibývá na rozmanitosti flory i fauny. Tato lokalita 

pod označením "Závist" byla kolem roku 1900 nejznámější entomologickou 

lokalitou v okolí Prahy.4 

Obr. 1 Břežanské údolí 

3 Lesy hl.m. Prahy : Pražské lesy. Dostupný z: http://www.lesypraha.cz/index.php?cat=204 
4 NĚMEC, Jan, LOŽEK, Vojen. Chráněná území Prahy : Šance. Dostupný z: 
http://envis.praha-mesto.ez/rocenky/CHRUZEMl/cr2_cztx/CHU.70.htm 

http://www.lesypraha.cz/index.php?cat=204
http://envis.praha-mesto.ez/rocenky/CHRUZEMl/cr2_cztx/CHU.70.htm


Draví ptá' y v regionech 

1.2.2 Modřanská rokle 

Jedním z větších celistvých přírodních celků Prahy 12 je Modřanská rokle 

(viz Obr. 2), rozprostírající se na 134 ha. Tato v současnosti chráněná oblast 

je tvořena údolím, jež protíná 4,6 km dlouhý Libušský potok. V současnosti 

má toto území význam zejména krajinářský. Výchozy proterozoických 

břidlic a slepenců lemují lužní lesy. Kolem roku 1899 se zde začalo 

intenzivně zalesňovat (dříve sloužilo území především jako pastviny), 

ovšem především nevhodnými akáty původem ze Severní Ameriky, které 

byly postupem času nahrazeny smrkem, a to zejména na levém k severu 

obráceném svahu. Dno rokle pokrývá výsadba jasanů.5 

1.2.3 V Hrobech 

Malé území mezi lesoparkem Kamýk a areálem meteorologické stanice 

v Libuši, které nepřesahuje 2 ha a leží na břidlicovém podloží, se nazývá 

V Hrobech (viz Obr. 3). Jedná se o bývalou pastvinu na svahu obráceném 

k jihu, která má mělký údolní zářez, a kde se vyskytují některé teplomilné 

rostliny a drobní živočichové.6 

5 NĚMEC, Jan, LOŽEK, Vojen. Chráněná území Prahy : Modřanská rokle. Dostupný z: 
http://envis.praha-mesjo.cz/rocenky/CHRUZEMl/cr2_cztx/CHU36.htm 
6 NĚMEC, Jan, LOŽEK., Vojen. Chráněná území Prahy : V Hrobech. Dostupný z: 
http://envis.praha-mesto.cz/rocenky/CHRUZEMI/cr2_cztx/CHU78.htm 

http://envis.praha-mesjo.cz/rocenky/CHRUZEMl/cr2_cztx/CHU36.htm
http://envis.praha-mesto.cz/rocenky/CHRUZEMI/cr2_cztx/CHU78.htm


Obr. 3 Přírodní památka V hrobech 

1.2.4 Choiupická bažantnice 

16 ha veliká Choiupická bažantnice (viz Obr. 4 a Obr. 5) se nachází 1 km 

jihovýchodně od obce Cholupice a zahrnuje lesní území bývalé bažantnice. 

Nadmořská výška tohoto území je 314 378 m a toto pásmo čítá dvě 

chráněná lesnatá území tvořená převážně lužními lesy a habrovými 

doubravami. Nachází se zde dvojice dubů letních starých přes 200 let. 

Z typologického hlediska pokrývá 90% plochy vlhká habrová doubrava 

břdlicová a 10% vrbová olšina mokřadní. Ve skladbě dřevin je nejvíce 

zastoupen jasan ztepilý a dub letní. Oblast si zachovává přirozenou skladbu 

porostů včetně biocenóz na ně vázaných. Půdy jsou hlubší, jílovitohlinité, 

hnědozemního typu, místy oglejené, u vývěru pramenů až gleje. Hnízdí zde 

káně lesní, holub hřivnáč, strakapoud velký, z pěvců budníček lesní, rehek 

zahradní, červenka obecná, sýkory aj. V CHÚ byl v minulosti zřízen rybník 

na prameništi, pak byl ale zrušen a území bylo využíváno jako bažantnice. 

Chráněný biotop není ohrožen, vhodné by bylo postupně odstraňovat 

nežádoucí dřeviny a udržet převážně listnatý charakter porostu.7 

7 NĚMEC, Jan, LOŽEK, Vojen. Chráněná území Prahy : Choiupická bažantnice. Dostupný 
z: http://envis.praha-mesto.cz/rocenky/CHRUZEMI/cr2_cztx/CHU20.htm 

http://envis.praha-mesto.cz/rocenky/CHRUZEMI/cr2_cztx/CHU20.htm


Obr. 4 Letecký pohled na Cholupickou bažantnici 

Obr. 5 Cholupická bažantnice, interiér 

1.2.5 Ostatní oblasti Prahy 12 

Mezi další kousky souvislé přírody na území Prahy 12 můžeme zařadit 

Komořanské údolí, Hodkovičské údolí a pásmo tůní pod Komořanami 

spadající pod CHKÚ Prahy 12. Komořanské údolí protkává Komořanský 

potok a je zalesněné jehličnatými i listnatými stromy. Hodkovičským 

údolím protéká Zátišský potok. Ve střední a horní části tohoto toku jsou 

nádrže, mezi kterými, ve strženém břehu hnízdili ledňáčci říční. Každoročně 
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na jaře zaplavované příbřežní pásmo tůní pod Komořanami bylo původně 

zbudováno kvůli tomu, aby neměla velká voda tak ničivý dopad. Tato 

stavba kaskád způsobila, že tůně zarostly a vytvořily území tvořené lužním 

společenstvím, stromovými a keřovými porosty. 

1.3 DRAVCI A SOVY OBECNĚ 

Od doby, kdy na zemi vznikl život, probíhá mezi všemi jeho formami 

neustálý boj, boj o život, boj o lepší životní podmínky. V rostlinné říši 

probíhá boj o lepší místo na slunci, o lepší přístup k živinám nebo vláze, ale 

je ve své podstatě stejně krutý jako ten, který se děje v říši živočišné. 

Zde lovec pronásleduje kořist, smrt jednoho dává život druhému. Žrát nebo 

být sežrán. Tento naprosto přirozený děj je motorem života na této planetě. 

Lovec potřebuje pro svou obživu rozsáhlá teritoria, která musí uživit tolik 

kořisti, aby všichni zde žijící lovci měli co lovit nejen dnes, zítra, ale 

po celý život, a přitom si svoji kořist nevylovili. Lidé svou činností bohužel 

neustále ničí životní prostředí samozřejmě nejen sobě, ale i ostatním 

živočichům, a veliká teritoria lovců jsou menší a menší. Tento rychlý 

postup ničení je v současnosti nejzávažnějším problémem ochrany přírody. 

Lovci proto patří k velmi ohroženým živočichům. 

Dravci a sovy jsou lovci mezi ptáky, vývojově nejsou vůbec příbuzní, 

jediné, co mají společné, je způsob obživy lovem. Jsou to impozantní 

zvířata, která od pradávna přitahovala pozornost lidí pro svůj vzhled, sílu 

a mimořádné schopnosti. Jsou to masožravci, kteří svoji potravu většinou 

získávají sběrem, a jen někteří výkonní lovci ji opravdu loví. Potrava 

samotná je velmi různorodá, od bezobratlých jako je hmyz nebo měkkýši 

přes ryby, plazy, savce až po mršiny. Dravci jsou navzdory své velikosti 

velice silní, patří k nejrychlejším letcům (a tím i živočichům na naší 

planetě) a mají vynikající zrak. Sovy se zase vyznačují mimořádně 

dokonalým sluchem. 
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Hlavní úlohou všech lovců v přírodě, tedy i dravých ptáků a sov, 

je udržování přirozené rovnováhy tím, že loví převážně zvířata mladá, 

nemocná, poraněná či jinak postižená. Tuto úlohu "čištičů" však mohou 

soustavně plnit pouze proto, že jsou v podstatě špatnými lovci. Jen tímto 

výše popsaným způsobem je zajištěn přirozený výběr neboli selekce 

ve volné přírodě. Za předpokladu, že by byli všichni lovci skutečně dobrými 

a úspěšnými, vybírali by si své oběti náhodně, nezaměřovali by se na slabá 

a nemocná zvířata a příroda by velmi rychle ztratila svoji křehkou 

rovnováhu. 

Podle vědeckých pozorování vykonaných v přírodě je až každý 

10. až 15. útok úspěšný. Proto všichni lovci patří mezi velmi lenivá zvířata, 

která se nikdy nepohybují zbytečně. Energie je pro ně totiž příliš cenná 

a ve volné přírodě se těžko získává. 

1.4 SYSTEMATICKÝ PŘEHLED TEORETICKÉHO VÝSKYTU 

řád FALCONIFORMES - Dravci 

čeleď ACCIPITRIDAE - krahujcovití 

Rod MILVUS - luňák 

Luňák červený Milvus milvus (Linnaeus, 1758) 

Luňák hnědý Milvus migrans {Boddaert, 1783) 

Rod PERNIS - včelojed 

Včelojed lesní Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) 

Rod ACCIPITER - krahujec 

Krahujec obecný Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) 

Jestřáb lesní Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) 

Rod BUTEO - káně 

Káně lesní Buteo buteo (Linaeus, 1758) 

Káně rousná Buteo lagopus (Pontoppidan, 1763) 

Rod CIRCUS - moták 

Moták pochop Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) 

Moták pilich Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) 
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čeleď FALCONIDAE - sokolovití 

Rod FALCO - sokol 

Poštolka obecná Falco tinnunculus (Linnaeus, 1758) 

Ostříž lesní Falco subbuteo (Linnaeus, 1758) 

Sokol stěhovavý Falco peregrinus (Tunstall, 1771) 

Raroh velký Falco cherrug (Gray, 1834) 

Řád STRIGIFORES - Sovy 

Čeleď TYTON1DAE - sovovití 

Rod TYTO - sova 

Sova pálená Tyto alba (Scopoli, 1769) 

Čeleď STRIGIDAE - puštíkovití 

Rod OTUS - výreček 

Výreček malý Otus scops (Linnaeus, 1758) 

Rod BUBO - výr 

Výr velký Bubo bubo (Linnaeus, 1758) 

Rod ATHENE - sýček 

Sýček obecný Athene noctua (Scopoli, 1769) 

Rod STRIX - puštík 

Puštík obecný Strix aluco (Linnaeus, 1758) 

Rod ASIO - kalous 

Kalous ušatý Asio otus (Linnaeus, 1758) 

Kalous pustovka Asio flammeus (Pontoppidan, 1763) 

Tímto přehledem druhů jsou zároveň vyřešeny otázky odborné 

nomenklatury. 
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2. P O P I S O V A N É D R U H Y 

2.1 OBECNÉ INFORMACE 

Celkově je registrováno přibližně 9 000 druhů třídy ptáků, z toho 

290 dravců a 130 druhů sov. Ptáci jsou druhou nejpočetnější třídou hned 

po rybách, kterých je dohromady 25 000 druhů. Ptáci jsou úzce příbuzní 

s plazi, a to zejména s dinosaury. Ptáci mají s dinosaury téměř shodnou 

kostru s výjimkou ocasní páteře a ozubených čelistí, a to natolik, že při 

nálezu neúplné kostry není možné určit, zda jde o kostru ptáka nebo malého 

dinosaura. Navíc se shodují s dinosaury i v tvrdé vápenité skořápce svých 

vajec. Dokonce bylo u některých druhů dinosaurů prokázané peří. Někteří 

vědci podali návrh na zrušení třídy Ptáci a její nahrazení třídou Dinosauři se 

dvěmi podtřídami, nazvanými Ptáci a Dinosauři. 

Peří a zobák ptáků jsou tvořeny z 80% keratinem a z váhy jejich těla činí 

5- 10%. Nejvíce peří má labuť, a to 25 000 per. Kostra je celkem pouze 4% 

váhy těla, kosti ptáků se vyznačují velkou tvrdostí na jedné straně 

a křehkostí na straně druhé. Kostra je navíc dutá, čímž je dosaženo 

minimální váhy. Krk je velmi ohebný, obratle mají sedlovité plošky a ptáci 

mají celkově více obratlů než savci (labuť 25 obratlů). První obratel, tak 

zvaný nosič, má pouze 1 hrbol (na rozdíl od savců, kteří mají hrboly dva), 

proto jsou ptáci schopni otáčet hlavu více než savci.8 

Svalstvo hladké (srdce a vyměšovací svaly) není ovládáno vůlí, pracuje 

pomalu, ale vytrvale. Svalstvo příčně pruhované (ostatní svaly) pracuje 

velmi rychle a je ovládané vůlí. 

> Červené příčně pruhované: vytrvalí letci jako kolibřík, holubi. 

> Bílé příčně pruhované: výkonný, raketový start bez vytrvalosti, 

hrabaví.9 

8 VESELOVSKÝ, Zdeněk. Obecná ornitologie. s. 80-82. 
9 VESELOVSKÝ, Zdeněk. Obecná ornitologie. s. 84-85 
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Ptáci mají vysoký krevní tlak, systolické hodnoty až 400 mm Hg, proto 

při stresu či příliš vysokému vzrušení dochází k porušení aorty a úhynu. 

Tepová frekvence je u kolibříků až 1200 tepů/min. Let je nejnáročnější 

způsob pohybu, proto v poměru ktělu mají ptáci velká srdce, rychlý tep, 

vysoký tlak a vyšší teplotu 38-39°C, při letu až 43°C. To umožňuje vyšší 

látkovou výměnu, čili metabolismus.10 

Druhy letu: 

> Klouzavý: sup klesne 10 m na 170 m klouzavého letu, 

albatros 10 m na 200 m, 

> plachtění statické: kroužení v termice - vertikální (dravci), 

> plachtění dynamické: plachtění nad mořem - horizontální, 

> veslovací: konec křídla opisuje elipsu, většina ptáků, 

> Vířivý: konec křídla opisuje ležatou osmičku, např. kolibřík. 

Metabolismus ptáků je velmi vysoký, obecně platí, že čím menší 

je živočich, tím vyšší je metabolismus. Kdyby měl člověk metabolismus 

jako kolibřík, musel by za den sníst 11 000 kostek cukru. Energie jedné 

kostky by stačila na pouhých 10 vteřin. Proto malé druhy jako kolibříci 

na noc snižují teplotu, a tím i metabolismus, a to až o 90%. Tento stav 

se nazývá torpor neboli hluboký spánek. S výše popsaným metabolismem 

souvisí i Bergmanovo pravidlo, které říká, že geografické rasy stejného 

druhu jsou větší v chladných oblastech nebo na severu. Větší živočich 

má menší povrch těla k jeho vlastnímu objemu, tudíž menší tepelné ztráty 

a nižší nároky na metabolismus. Proto je severnější forma tygra usurijského 

větší než jižnější tygr sumatránský. Allenovo pravidlo říká, že severské 

druhy mají zmenšené tělesné výrůstky a jižní naopak zvětšené. Je to opět 

10 VESELOVSKÝ, Zdeněk. Obecná ornitologie. s. 111-116. 
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z důvodu omezení tepelných ztrát. Na severu žijící liška polární má sotva 

zřetelné uši, oproti ní fenek má uši obrovské. 11 

Zrak je hlavním a velmi výkonným smyslem (což obecně platí pro všechny 

tvory, kteří musí odhadovat vzdálenost). Ptáci mají mnohem početnější 

světločivné buňky. Pštros má největší oční bulvu ze všech suchozemských 

živočichů, a to 5 cm. Největší oční bulvu ze všech zvířat má pak krakatice 

obří, a to až 38 cm. Lidské oko má ve žluté skvrně 160 000 nervových 

zakončení (světločivných buněk) na 1 mm2, káně 1 milión. 

> Tyčinky: citlivé za sníženého světla, noční černobílé vidění. 

> Čípky: pracují při zvýšeném osvětlení a to barevně. 

Oko denních ptáků obsahuje až 80% čípků. Ptáci rozlišují pět základních 

barev (červená, zelená, modrozelená,modrá a ultrafialová), savci pouze tři. 

Mohutný akomodační sval oka je příčně pruhovaný, u savců hladký, proto 

se mohou dívat proti slunci, aniž oslní, dokáží cíleně stáhnout panenku. 

Většina ptáků vidí monokulárně, zato ve velmi širokém úhlu vidění, což jim 

pomáhá při pozorování co nejširšího možného prostoru kvůli lovcům. Sluka 

vidí do celého prostoru (až 360°), holubi mají zorný úhel 300°.12 

Binokulárně, tedy prostorově, vidí jen některé skupiny ptáků, např. dravci 

a sovy. Každé oko je spojeno vlastním nervem do jedné hemisféry mozku, 

až zde se vjemy spojují. Savci mají nervy z očí spojené v jeden, který vede 

do jednoho centra vidění v jedné hemisféře. Proto se ptáci dívají střídavě 

oběma očima na daný objekt, aby získali lepší vidění. 

11 PŘÍRODA.CZ. Dostupný z www: http://www.priroda.cz/slovnik.php7detaiN697 
12 VESELOVSKÝ, Zdeněk. Obecná ornitologie. s. 147 

http://www.priroda.cz/slovnik.php7detaiN697
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Ptáci vidí přibližně osmkrát podrobněji, což znamená, že mají vysokou 

rozlišovací schopnost. Člověku splývá 20 obr./s, dravci až 150 obr./s.13 

Sluch je u ptáků přibližně stejný jako u člověka, přestože je mnohem 

menším orgánem. Sovy pak mají mezi nimi nejvýkonnější sluch, rozliší od 

sebe tóny 2-3 ms, člověk pouze 15 ms. Sovy mají širokou hlavu, která jim 

díky více vzdáleným uším umožňuje lepší rozlišení zvuků, až 4 ms (zvuk je 

schopen ujít vzdálenost mezi vstupy do zvukovodů za 4 ms, slyší 2 zvuky, 

které jsou potom směrové). Rozdílné postavení uší (levý ušní otvor je výš 

než pravý) pomáhá lépe určovat směr, ze kterého zvuk přichází. 14 

Čich u ptáků není až na výjimky prokázaný, těmito výjimkami pak jsou 

kondoři, kivi, trubkonosí. Sovy a dravci se tedy řadí mezi ptáky 

bez prokázaného čichu.15 

Vývoj chování během života ptáka probíhá zejména učením ze zkušeností 

a je to velmi rychlý proces především v oblasti potravní. Ptáci musí rychle 

reagovat na změny prostředí, na nabídku jiné potravy. Veškeré instinkty 

jsou vrozené, předem dané pro ten který druh a pouze se rozvíjí. Instinkty 

jsou spojené s oblastí sociální, komunikační, poznáváním druhu, 

rozmnožováním, jsou v podstatě neměnné a lze je měnit pouze mutacemi, 

jiným vtiskováním (imprinting). Odborná literatura rozlišuje tři typy 

vtištění: 

> většina ptáků si vtiskuje rodiče ve 3. týdnu života, 

> vrubozobí mezi 22 -24 hodinou na matku, otec je daný, 

> kukačky mají rodiče dané geneticky bez vtiskování.16 

13 VESELOVSKÝ, Zdeněk. Obecná ornitologie. s. 145. 
14 VESELOVSKÝ, Zdeněk. Obecná ornitologie. s. 148-152. 
15 VESELOVSKÝ, Zdeněk. Obecná ornitologie. s. 154. 
16 VESELOVSKÝ, Zdeněk. Obecná ornitologie. s. 204. 
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Rozdělovat zvířata podle jejich škodlivosti či užitečnosti je pouze lidské 

rozdělení, které nemá žádnou vypovídající hodnotu ani smysl v oboru 

biologie. Každý tvor má v ekosystému své (mnohdy nezastupitelné) místo. 

Vazby mezi živočichy vzájemně a mezi živočichy a rostlinami jsou dány 

vývojem a jsou velmi pevné. Žádný lidský zásah do systému jako náhrada 

za chybějící článek, který byl například vyhuben, nemůže původní segment 

nikdy plnohodnotně (a často ani částečně) nahradit. 

Zvířecí lovci v rámci svého teritoria ročně vyloví až 1,5% celkové 

hmotnosti kořisti žijící v dané oblasti v nenarušeném ekosystému, což 

uchovává trvale udržitelné využívání potravních zdrojů. Lovec sám se 

nemůže přemnožit. Typickým dokladem tohoto tvrzení jsou myši a jejich 

myší roky. Populace myší mají v určitém roce více mláďat, proto i populace 

lovců je v tom roce vyšší. Následující roky se populace lovců opět sníží, 

neboť sleduje početní stavy kořisti. Např. po záplavách v roce 2002, kdy 

byla vyplavena populace hrabošů, někteří z dravců a sov v roce 2003 vůbec 

nezahnízdili. 

2.2 OCHRANA 

Většina dravých ptáků a sov (poštolka, káně, kalous, puštík - obecně 

chránění) patří dle Zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/92 Sb. 

do skupiny zvláště chráněných živočichů. Je proto trestné je nejen 

usmrcovat nebo chovat v zajetí, ale také jakkoliv zasahovat do jejich 

přirozeného života v přírodě. Pokud člověk jakýmkoliv způsobem získá tato 

zvířata, třeba poraněná, je povinen je odevzdat přímo do záchranné stanice. 

Tato přísná ochrana je velmi důležitá, neboť dravci a sovy jsou 

tzv. vrcholoví predátoři (lovci) a jejich výskyt není (s výjimkou několika 

druhů) nijak hojný. Jejich populace jsou z těchto důvodů velmi zranitelné. 

Obdobné nařízení platí i v EU v tzv. ptačí směrnici. 
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2.3 STĚHOVÁNÍ DO MĚST 

Ptáci jsou dnes obecně velmi ohroženou skupinou, a to zejména 

v zemědělsky využívané krajině. Populace ptáků zde za posledních 

20 let klesly průměrně o 30%. Výskyt vrabce na území Anglie klesl 

dokonce o 95%. Intenzivně využívaná krajina je totiž pro zvířata velmi 

chudá, a to jak z hlediska získávání potravy, tak i z hlediska možností 

hnízdění a úkrytu. Takovou krajinu můžeme nazvat kulturní pouští17. 

Monokultury lesní i polní nejsou výživné, zvířata jsou nucena přecházet 

velmi rychle na zcela jinou dietu, typickým příkladem jsou žně. Při žních 

se během jednoho dne naprosto zřetelně změní složení rostlin v dané 

oblasti. Pravděpodobně z těchto důvodů se mnoho živočišných druhů 

stěhuje do blízkosti měst. Příkladem může být kos, který byl původně velmi 

plachý lesní pták, stejně tak i holub hřivnáč, dnes běžně hnízdící 

v kdejakém parku nebo dokonce na lampách osvětlení. Tato obrovská 

změna a zásah do přírody, ale nemění chování pouze ptactva. Ve městech 

se vyskytují lišky (Londýn ve statistikách uvádí přes 40 000 ks), divoká 

prasata, jezevci, srnky, z dravců poštolky, krahujci, káně, přímo v centru lze 

spatřit lesní stráž sojku a také straku. 

2.4 DRAVCI - KONKRÉTNÍ DRUHY 

2.4.1 Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 

Jestřáb lesní je nejvýkonnějším dravcem v poměru k velikosti těla, loví 

různorodou kořist od drobných ptáků až po savce velikosti statného zajíce. 

Jeho jméno je synonymem pro loupeživost a dělá svému jménu čest. Jako 

každý lovec dává přednost menší kořisti, kterou v době hnízdění musí 

samec ulovit a odnést na hnízdo. Přičemž unese kořist vážící maximálně 

polovinu jeho vlastní váhy. Na rozdíl od krahujce má mladý a starý jestřáb 

rozdílné zbarvení. Mladý jedinec je podélně stříkaný (kapkovaný) a v barvě 

17 Tento termín vyskytující se i v odborné literatuře vyjadřuje naprosto nevhodnou krajinu, 
která živočichům nenabízí vůbec nic z toho, co k životu potřebují, a pochopitelně vzniká 
především činností člověka. 
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převládá hnědá a krémová. Starý má příčné krahujování v barvě šedé 

až ocelově modré. Dále se velmi liší kvalita peří, rýdovacích a letových per, 

mladý pták má měkké a delší peří. A to hlavně z důvodu vyvažování 

nezkušenosti mladého dravce při letu, aby si peří hned nezničil, především 

nepolámal. Starý pták má krátké a tvrdé peří, tvrdost zvyšuje rychlost 

a kratší délka snižuje manévrovatelnost. 

Jestřáb byl dříve plachý dravec hlubokých lesních celků. Dnes žije 

i v blízkosti lidských sídlišť, kam se přemístil za potravní nabídkou. 

Ta je v monokulturních lesích vytvořených člověkem velmi omezená, takže 

byl nucen změnit své chovaní, v tomto případě hlavně působiště 

a jít za lepší potravní nabídkou. Při výběru stanovišť hraje rozhodující roli 

dosažitelnost potravy a vhodnost míst pro hnízdění. 

2.4.2 Káně lesní (Buteo buteo) 

Káně lesní je nejběžnějším evropským dravcem. Nejčastěji viditelná je při 

kroužení vysoko nad krajinou, poli a loukami. Káně loví převážně hraboše 

(nikoliv myši, myš je domácí a vyskytuje se v budovách, v komorách, 

na půdách). Hraboši tvoří 32-71% její kořisti. Druhý největší podíl její 

potravy tvoří mršiny, proto sedává podél silnic a sbírá zvířata zabitá auty. 

Při krouživém letu ji poznáme velmi snadno, má dlouhá široká křídla 

a krátký proužkovaný vějířovitý ocas. Káně má velice variabilní zbarvení, 

od tmavě hnědé až po velmi světlou (albinotickou) formu. 

V letech 1973-77 byla pro celou ČR zjištěna průměrná hnízdní hustota 

15 párů/100 km2. Zcela běžné jsou však hustoty mnohem vyšší, na 100 km2 

se řádově pohybují v desítkách párů.18 

Jak bylo zmíněno v obecné úvodní části, zrak dravců je téměř dokonalý, 

přibližně 8x lepší (podrobnější), než je zrak lidský. To umožňuje káni 

18 ŠŤASTNÝ a kol. Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice, s. 98. 
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zpozorovat v trávě hraboše na 400 m, letícího holuba dokonce na 4 km. 

Navíc se klidně může dívat proti slunci, které ji neoslňuje. Stáhne totiž 

panenku v oku na malou tečku svými velmi výkonnými očními svaly, 

a proto vidí dokonale i proti slunci. Její oko má také nesrovnatelně lepší 

rozlišovací schopnost, o které bylo pojednáno v obecné části. Například 

fdm určený pro lidské oko má 25 obr./s, aby byl pohyb plynulý. Dravci 

však vidí každý obrázek zvlášť. Pro jejich dokonalé oči je spodní hranice 

pro plynulý pohyb alespoň 80-150 obr./s. 

2.4.3 Krahujec obecný (Accipiter nisus) 

Krahujec obecný je jeden z nejvýkonnějších dravců v porovnání 

k jeho velikosti, agresivní pták, který obývá smrkové tyčoviny ve stáří 

20 až 30 let. Je to specialista na drobné ptáky, v zimě se přiživuje 

myškařením na polích, je schopen ulovit ptáky do velikosti holuba a sojky. 

V 80. letech začalo přesouvání krahujců do měst. Tento trend stěhování 

do měst je pozorovatelný nejen u krahujce, ale i u ostatních dravců a sov, 

i proto je krahujec dnes běžný dravec městských remízků. V samotné Praze 

bylo zmapováno 70 hnízdících párů v 80. letech. Výzkum krahujce byl 

veden ornitologem Lubošem Peškem.19 

Starý i mladý jedinec mají stejné zabarvení i vzor krahujování, velikost 

přibližně hrdličky. U tohoto dravce je podobně jako u jestřába lesního 

patrný pohlavní dimorfismus ve velikosti, což dokládá vysokou agresivitu. 

V době hnízdění má samec úlohu zásobovat hnízdo potravou, hlídat 

a obsazovat teritorium a samice musí být větší, aby sebe a mláďata 

na hnízdě dokázala ochránit před zvýšenou agresivitou samce v době 

hnízdění. Samec je váhově do 15 dkg , samice do 30 dkg. 

Krahujec se nežene přímo za kořistí, můžeme ho zahlédnout jak párkrát 

máchne křídly, a potom klouzavým letem těsně kopíruje terén. Hnízdí 

19 Ústní sděleni P. Kolomazník 2009 
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relativně pozdě v roce, zasedá na hnízdo v průběhu nebo koncem května a 

mláďata se vylíhnou v červnu a červenci. Tím má krahujec zajištěnou 

potravu pro mladé, protože v té době už jsou z hnízd vylétnutá mláďata 

drobných pěvců. 

V současné době je počet mláďat krahujce čtyři až šest. V 80. letech mívali 

maximálně jedno až dvě mláďata, v důsledku znečištění potravního řetězce 

pesticidy (DDT), které ovlivňují reprodukci (dochází k odumírání zárodků 

nebo tenčení skořápky). Tento problém s neplodností nebyl pouze 

u krahujce, týkal se i sokola, ostříže, a většiny tzv. ptačích specialistů. Ptačí 

potravní řetězec je více zatížen chemickým znečišťováním, protože život 

drobných ptáků je delší než život hlodavců, tzn. má delší čas na akumulaci. 

Navíc bylo používáno vždy více chemických přípravků proti hmyzu 

než proti hlodavcům. Hlavní potrava krahujce, je vrabec, který v současné 

době prakticky vymizel, tím pádem je i negativně ovlivněna četnost 

krahujce20. 

2.4.4 Luňák červený (Milvus milvus) 

Luňák červený je vzhledem velmi hezký dravec, který je v Evropě velmi 

vzácný (Pyrenejský poloostrov, západní a střední Evropa), avšak v tropech 

Afriky a Asie se naopak vyskytuje velmi hojně. V přírodě tropů má velmi 

důležitou úlohu. Luňák není lovcem, ale sběračem mršin. Obvykle 

je zpozorován, jak ve vesnicích a městech sedává na střechách chatrčí 

a domů a živí se odpadky. Je schopen zhltnout prakticky všechno, větvičky, 

peří, zbytky lidského jídla, různé plody. I jeho hnízdo je slušně řečeno 

hromada smetí na větvi. Je postaveno kromě větví i z materiálu, který 

nalezne u lidí, jako například papír, látky, provazy, igelity. Ve středověku 

žili luňáci i v evropských městech a živili se právě odpadky. Luňáci zde žijí 

v nivách řek a rybníků (nejblíže v lužních lesích u Mělníka) a živí 

se mršinami ryb. V přírodě jej snadno rozpoznáte od jiných dravců, jako 

18 ŠŤASTNÝ a kol. Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice, s. 98. 
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jediný má do vidličky vykrojený ocas, je poněkud větší než káně lesní 

a má užší a delší křídla. 

V roce 1985 hnízdilo na jižní Moravě minimálně 5 párů, v roce 1998 

již 8 párů, v roce 1989 dokonce 11 párů21. Největší hustota hnízdění 

v ČR byla zaznamenána v jedinečné lokalitě Obora Soutok u Lanžhota, 

kde v letech 1998 až 2000 hnízdilo 7 až 8 párů na cca 40 km2.22 

2.4.5 Moták pochop (Circus aeruginosus) 

Moták pochop je na první pohled dravec velikosti káně lesní, 

při bližším pozorování je však mnohem více subtilní, čemuž nasvědčuje 

i jeho poloviční váha v porovnání s kání. Je to velice štíhlý dravec, jehož 

tělo připomíná anorektickou modelku mezi dravci. Patří do skupiny 

takzvaných motáků, což jsou velice zvláštní dravci nejen kvůli výše 

popsané stavbě těla, ale také díky způsobu lovu. Jejich let je třepotavý, létají 

nízko nad terénem, a zdálky vypadají jako by se v letu motali, od toho také 

pochází jejich název. Jsou to i přes první mylný dojem velmi obratní letci. 

Ve starší literatuře se můžeme dočíst, že nemají vole, není to však pravda, 

stejně jako ostatní dravci ho mají. Kromě samce motáka pilicha jsou všichni 

tažní. Motáci hnízdí poněkud netradičně na zemi, moták pilich většinou 

v lesích, ostatní druhy motáků u vody v rákosinách či v obilí. Kořistí 

motáků jsou především drobní obratlovci. 

Na hnízdě se v květnu líhnou přibližně tři až čtyři mláďata. U motáků 

je typické barevné rozlišení samce od samice, nejpatrnější je u pilicha, 

motáka lužního a motáka stepního, jejichž samci jsou téměř šedobílí. 

Samice jsou převážně hnědé, jen u motáka pochopa mají krémovou hlavu.23 

21 Horák in Danko a kol., 1994. 
22 ŠŤASTNÝ a kol. Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice, s. 84. 
23 Ústní sdělení P. Kolomazník 2009. 
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2.4.6 Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 

Poštolka obecná je jeden z nejběžnějších dravců Evropy, od 70. let hojný 

také ve městech, kde obývá vysoké budovy, kostely a paneláková sídliště. 

Je to lovec hlodavců (hrabošů) a hmyzu. Denně uloví každá poštolka 

2 hraboše, který za rok sežere 2 kg obilí. Poštolky se mohou dožít 

až 10 let ve volné přírodě, a tak za svůj život takto jediná poštolka zachrání 

kolem 15 000 kg obilí. Jméno poštolky vzniklo od jejího způsobu letu 

nad polem. Umí se třepotat na jednom místě - postát, naši předci ji proto 

nazývali postojka a moderní čeština tento název změnila na dnešní poštolka. 

2.4.7 Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 

Sokol stěhovavý nejrychlejší živočich naší planety v absolutní rychlosti, 

při střemhlavém letu dosahuje rychlosti až 360 km/hod. Je to nesmírně 

senzitivní dravec, specializovaný na lov ptáků (především holubů), které 

loví výhradně v letu. Rychlost těchto dravců je na úkor jejich obratnosti. 

Sokol létá na obrovské vzdálenosti a jeho akční rádius je neuvěřitelný. 

V současnosti se sokoli používají při biologické ochraně letišť a také vinic. 

Sokoli jsou velmi vnímaví na cizorodé látky v potravě, například pesticidy 

používané v zemědělství na ochranu proti hmyzu. Tyto látky způsobují 

neplodnost a sokol v důsledku toho téměř vyhynul. Proto se v mnoha 

zemích světa (USA, Kanada, Velká Británie, Německo, Francie) 

uskutečnily záchranné programy na pomoc a rozmnožování sokolů 

stěhovavých. Sokoli odchovaní uměle v zajetí v chovech sokolníků 

se vypouštějí do přírody a i hlavní město Praha má dnes díky sokolníkům 

své sokoly.24 

2.4.8 Včelojed lesní (Pernis apivorus) 

V č e l o j e d lesní j e j e d e n z n e m n o h a p ř í sně t a ž n ý c h d r a v c ů , c o ž j e d á n o 

p o t r a v n í spec ia l i zac í na b l a n o k ř í d l ý h m y z . Ž i j e r o z t r o u š e n ě a nepř í l i š h o j n ě 

po ce lé r epub l i ce , p ř e v á ž n ě v l i s tna tých n e b o s m í š e n ý c h les ích . 

24 Ústní sdělení J. Sedláček 2009 
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V monokulturních jehličnatých lesích nenachází totiž dostatek potravy. 

Na hnízdišti se nejčastěji prozradí nápadnými svatebními lety, kdy krouží, 

křičí a v letu o sebe tleská křídly. Jeho přítomnost v lese se také může 

poznat na rozhrabaných hnízdech včel a vos. Pro laiky v letu tento dravec 

připomíná káni, od které se dá odlišit delším ocasem a vysunutou „holubí" 

hlavou, pro dravce netypickou. Málo zahnuté včelojedovy pařáty jsou též 

nedravčí, uzpůsobené spíš k hrabání než lovu. 

Včelojed hnízdí oproti ostatním dravcům později, v červnu a červenci 

a dorostlá mláďata vylétají z hnízda až v srpnu, což je opět způsobeno jeho 

potravní specializací. Při tahu se shromažďuje až do stotisícihlavých hejn, 

která táhnou přes Izrael a Malou Asii, kde jsou vyhlášená pozorovací 
, . 25 

místa. 

2.5 SOVY - KONKRÉTNÍ DRUHY 

Sovy jsou převážně noční živočichové, kteří jsou na toto prostředí velmi 

dokonale uzpůsobeni. Mají vynikající smysly a nic netušící kořist 

přepadávají v noční tmě. Patří k výkonným lovcům a většina sov se živí 

lovem hlodavců, se kterými jsou velmi spjati. Když je například tzv. myší 

rok, sovy mají početnější snůšky a více mláďat, když hlodavci z nějakého 

důvodu nejsou početní (již výše uvedené záplavy), nemusí sovy hnízdit 

daný rok vůbec. Tento příklad názorně ukazuje, jak jsou živočichové 

vzájemně propojeni, což platí obecně pro všechny organismy. Pro mnoho 

lidí jsou sovy tajemní tvorové právě pro jejich noční způsob života. Mají 

nápadně tichý let, často obývají staré opuštěné budovy, kostely, hřbitovy, 

zemědělská stavení, řada z nich vydává přímo strašidelné zvuky. 

To vše dalo vzniknout mnoha pověrám, například o poslech neštěstí nebo 

smrti, o strašidlech v budovách. Pro starověké Řeky jsou symbolem 

moudrosti, pro ostatní národy spíše hlouposti. Mnoho lidí se domnívá, 

25 VESELOVSKÝ, Zdeněk. Obecná ornitologie. s. 309. 
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že sovy ve dne nevidí, a již od mládí se také každý učí, že sovy houkají. 

Mnohé z uvedeného však není pravda. 

Sovy vidí samozřejmě i ve dne a to dokonce lépe než v noci. Oko 

je uzpůsobené na zachytávání světla, čím více světla, tím lépe pracuje. 

A protože více světla je ve dne, musí oko sovy pracovat lépe taky ve dne. 

Oči sov jsou tak obrovské, vyplňují 2/3 prostoru hlavy, že s nimi nemohou 

pohybovat. Proto mají velmi pohyblivou hlavu, umí ji otočit 

o 270° na každou stranu. Jen velmi málo sov opravdu houká. 

2.5.1 Kalous ušatý (Asio otus) 

Kalous ušatý je druhá nejběžnější sova, zabarvením je velmi podobná 

výrovi. Žije v parcích, sadech a zahradách vilových čtvrtí. Mláďata kalouse 

se typicky ozývají po celou noc pronikavým pískáním, což často 

znepříjemňuje spánek jejich lidským sousedům. Nejen kalousi, ale všechny 

sovy jsou výrazně dalekozraké, mají zrak zaostřen do dálky a nevidí proto 

na krátkou vzdálenost. K soví dalekozrakosti přispívá i fakt, že obě jejich 

oči jsou nepohyblivé, a proto nejsou sovy schopné stočit oční osy na blízké 

prostorové vidění. Proto si sova ohmatává potravu zobákem a oči má při 

tom zavřené, takže pozorovatel nabývá dojmu, že ji nevidí a mylně 

si to spojí s denním světlem. 

2.5.2 Puštík obecný (Sírix alucó) 

Puštík obecný nejhojnější evropská sova žijící v lesích a parcích, kde obývá 

staré duté stromy, a jako jedna z mála skutečně hezky melodicky houká. 

Ovšem pouze velice krátce časně zjara, po zbytek roku obvykle ani 

nehoukne. Všechny sovy mají velice jemné peří (s výjimkou sovic lovících 

přes den), které jim umožňuje tichý let, jenž je důležitý pro lov v noci. 

Veliké oči jsou uzpůsobené k zachytávání maximálního množství zbytků 

světla v noci. A jejich noční vidění je zhruba lOOx lepší než to lidské. 
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2.5.3 Sova pálená (Tyto alba) 

Sova pálená je označovaná za nejkrásnější sovu. Bohužel dnes je velmi 

vzácná a vyskytuje se pouze na vesnicích. Obývá staré opuštěné domy, 

kostely a stodoly. Ozývá se zvláštním skřekem a ve spojení s noční tmou 

a místem výskytu, je zřejmé, proč vznikly pověry o tajemných 

a strašidelných tvorech, strašidlech a nadpozemských bytostech. Lem 

na obličeji zvaný závoj pomáhá zachytávat zvuky a sovám nahrazuje lidské 

ušní boltce. Sluch mají nejlepší ze všech živočichů, je jejich primárním 

smyslem. Dokáží pomocí něj chytat kořist, aniž by ji viděly. Sova pálená 

je velmi specializovaná na lov hlodavců. Dokonce je schopná chytit 

hlodavce pod sněhem. 

Dutinové sovy jako sova pálená, puštík obecný a sýček obecný velmi často 

lezou do úzkých otvorů či dutin, ve kterých se pak nemohou otočit, a vylézt 

ven, a proto zde uhynou. Většina zvířat neumí jít tam, kam nevidí, což platí 

i o sovách. 

2.5.4 Sýček obecný (Athene noctua) 

Sýček obecný je dle svého jména velmi známou sovou, dostal 

se i do vyjmenovaných slov, jeho skutečnou podobu zná ale málokdo. 

Na sýčkovi obecném je velmi nápadná jeho plochá hlava se žlutýma očima. 

Nelítá rovně, ale v dlouhých obloucích. Obvykle loví svou potravu 

za soumraku, někdy dokonce i ve dne. 

Jeho nejčastějším teritoriem jsou klidné vesnice, v Praze a okolí 

se vyskytuje jen ostrůvkovitě, často poblíž vodního toku. Sýček klade velké 

biotopové nároky na blízkost lovišť. Naprosto nevyhovující 

je pro něj souvislá zástavba, ze které se rychle stěhuje do klidnější 

a na loviště vybavenější krajiny. 1 proto jeho výskyt je v Praze a okolí 

na ústupu. 
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Nejčastěji může být sýček slyšen během jara, jak láká svého sovího 

partnera. Jeho hlas zní jako táhlé volání připomínající české slovo „pojď', 

což v kombinaci s opuštěnými domy, stodolami a hřbitovy, což jsou jeho 

nejčastější místa výskytu, navíc často za noční tmy, vyvolává u lidí pocity 

strachu. Asi i pro výše zmíněné důvody vzniklo lidové rčení označující 

sýčka za nositele špatných zpráv.26 

2.5.5 Výr velký (Bubo bubo) 

Výr velký je jedna z největších sov naší planety, u nás poměrně hojná, žijící 

ve velkých lesních komplexech se skálami. Má obrovské pařáty s drápy, síla 

stisku je 3x větší než ruka dospělého člověka. Nemá přirozeného nepřítele 

kromě člověka a protože je velmi výkonným lovcem, nemají ho myslivci 

moc v lásce. Výr loví prakticky vše, od hlodavců až po lišku. Jeho 

specialitou je lov ježků, kteří tvoří kolem třetiny jeho potravy. Díky tomu, 

že má výr delší drápy než ježek bodliny a poměrně hrubý povrch spodní 

části svých pařátů, ochranné ježkovy bodliny mu nečiní žádné potíže. 

Do výrova top potravního žebříčku se řadí dále hraboši, káně, zajíci, potkani 

a sovy puštík a kalous. Výr je vrcholovým predátorem, protože loví i ostatní 

lovce. Další zvláštností výra je, že hnízdí na zemi. Lidé o této jeho 

specialitě ale neví a často zachraňují v dobré víře malé výrátko, které je ale 

na zemi doma! Jeho mláďata, resp. mláďata obecně jsou téměř 

bez zápachu, nelákají pozornost ostatních predátorů a na zemi jsou proto 

v bezpečí. Rodiče často v průběhu dne dohlížejí z korun stromů v blízkém 

okolí na svá mláďata usazená v hnízdě na zemi, v hnízdě se s nimi vyskytují 

zřídka.27 

2.5.6 Výreček malý (Otus scops) 

Výreček malý je jedna z nejmenších sov na světě hned po kulíškovi 

nejmenším. U nás je výreček velmi vzácný, na jižní Moravě 

26 Ústní sdělení P. Kolomazník, J. Sedláček, 2009. 
27 HUDEC, Karel a kol. Fauna ČSSR : Ptáci - Aves, Díl III. s. 58. 
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je zaznamenán jeden hnízdící pár. Poměrně běžně se vyskytuje výreček 

malý na jihu Evropy. Je výlučným hmyzožravcem, proto je tato sova 

přísně stěhovavá a zimuje až v Africe. Všechny sovy žijící ve stromech 

mají typické ochranné zabarvení - mimikry. Jejich peří má vzor kůry 

stromů a má zamezit jejich odhalení. Tomuto účelu také napomáhají 

tzv. ouška. Ta, kromě toho, že svým postavením vyjadřují náladu, narušují 

obrys těla a tím znesnadňují jakékoli odhalení. Stejný účel mají různé 

obrazce či pruhy na tělech zvířat. Sova pálená je původem z pískovcových 

skal, proto má barvu peří jako skála včetně malých křemínků.28 

Důvodem je přirozený instinkt všech ostatních ptáků. Jakmile totiž objeví 

ve svém teritoriu sovu, ihned na ni útočí a snaží se ji zahnat pryč. 

Tím se chrání, aby je sova v noci, když se nemohou bránit díky špatné 

či žádné viditelnosti ve tmě, neulovila. 

28 HUDEC, Karel a kol. Fauna ČSSR : Ptáci - Aves, Díl III. s. 39. 
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3. P R A K T I C K Á Č Á S T 

3.1 POPIS A ZÁZNAMY JEDNOTLIVÝCH POZOROVÁNÍ 

3.1.2 Úvod 

Jednotlivá pozorování jako součást praktického úseku práce byla shrnuta 

do jednoduché tabulky zaznamenávající základní informace o uskutečněné 

návštěvě (kde - lokalita, kdy - datum), nálezu (hnízdo nebo něco jiného, 

kterého z popisovaných dravců či sov, popřípadě nějaký postřeh 

či zajímavost) a fotografii, pokud nějaká byla pořízena (v tomto sloupci 

se nacházejí pouze odkazy na fotografie uvedené jako součást podkapitoly 

3.2 Fotodokumentace). 

3.2.2 Popis typické návštěvy lesa (za účelem nalezení dravce nebo sovy) 

První a nejdůležitější je samotná znalost biotopu, která v mnohém ulehčí 

samotnou návštěvu lesa. Předem je vybrána lokalita a období, 

kdy je největší předpoklad, že se zde a v danou dobu bude hledaný živočich 

vyskytovat. Bez znalosti biotopu se jedná o návštěvy naslepo, které mohou 

skončit spíše náhodným úspěchem. 

Druhou velmi důležitou znalostí je orientace v hnízdících technikách, 

druzích hnízd a znalost typicky vyhledávaných míst pro hnízdění dle druhu 

dravce či sovy, a to na základě jak teoretických znalostí, tak i praktických 

zkušeností. 

Po objevení hnízda dojde na místě k detailními zkoumání, zda je hnízdo 

obsazeno, a pokud ano, tak kým. Hlavní stopou výskytu je prachové peří 

přímo na hnízdě, dalekohledem je hnízdo pozorováno, popřípadě 

je po vylezení na strom ohledáno opravdu zblízka. Dalším velmi důležitým 

ukazatelem jsou stříkance pod stromem. Pokud jsou to stříkance bílé, 

tak jde o dravce, pokud jde spíše o dožluta zbarvené kupičky, tak se jedná 

většinou o sovu. Veškeré ohledání místa hnízdění musí probíhat s největší 

opatrností a ohleduplností k přírodě i hnízdícímu druhu. Za žádných 



8.4.2009 Draví ptáci <i sovy v regionech 35 

okolností nesmí dojít k vyrušení, které by mohlo ohrozit a narušit jakýmkoli 

způsobem klasický přirozený průběh hnízdění. 

Mimo samotného hnízdění je nutno pozorovat i různé stopy dravců 

a sov po lese. Příkladem je vypelichané peří29, trhaniště, stopy po trusu 

či vývržky. Pokud vývržek obsahuje i drobné kosti, jedná se o sovu. Neumí 

trávit kosti. 

V d o b ě h n í z d ě n í d r a v c ů n e b o sov m ů ž e být v lese p o u ž i t a n a h r á v k a 

t o k a j í c í h o p t áka , a to především v místě předpokládaného výskytu. Puštěná 

n a h r á v k a p a k n a l á k á p ř í s l u š n é h o p t á k a a on n a ni z a r e a g u j e a o z v e se, č í m ž 

p o t v r d í svo j i p ř í t o m n o s t na hn ízd i š t i . 

Velmi důležitou součástí každé návštěvy lesa jsou strukturované zápisky 

z pozorování s určením přesné lokality, druhu hnízdícího ptactva, četností 

mláďat na hnízdě. Nejlepší je ihned po provedení pozorování a ohledání 

místa provést alespoň krátký zápisek někde ve skrytu lesa, aby nedošlo 

k vyrušení druhu. Četnost pozorování musí být v době hnízdění poměrně 

častá, aby byl obraz hnízdění souvislý a měl vypovídající charakter. 

3.2.2.1 Hnízdění dle druhu dravce či sovy 

Jestřáb lesní: hnízdí spíš hlouběji v lese, na vzrostlých stromech, většinou 

jehličnatých, hnízdo vždy v místě, kde větev nasedá na kmen stromu. 

Káně lesní: hnízdí většinou na kraji lesů, ale lze ji najít hnízdit i uprostřed 

polí na několika stromech, umístí hnízdo kamkoliv jak do koruny stromu, 

tak na jeho na vidlici, či ke kmeni, z hlediska hnízda není vybíravá. 

Káně rousné: v ČR pouze od října do března na zimovišti. 

29 Je rozdíl mezi vypelichaným a vyškubnutým nebo popřípadě i vykousnutým peřím, který 
je nutno brát v potaz. Vypelichané peří dravce je celé, vyškubnuté peří může být i s kusem 
kůže nebo tkáně, vykousnuté peří predátorem je polámané a překousané, rozhodně není 
neporušené jako peří vypelichané. 
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Krahujec obecný: hnízdí v tyčovinách smrkových, poblíž nějaké paseky, 

na kterou mívá výhled, hnízdo umísťuje obdobně jako jestřáb u kmene. 

Luňák červený: v dané lokalitě se nevyskytuje. 

Pochop rákosní: hnízdí na zemi v rákosí nebo ve vysokém obilí, vždy 

v blízkosti vody. 

Poštolka obecná: hnízní na budovách a v různých výklencích, stožárech 

vysokého napětí, budkách. 

Sokol stěhovavý: městská populace hnízdí v budovách, v opuštěných 

půdách, pod výklenky střech, na věžích televizních vysílačů. 

Včelojed lesní: v zapadlejších lesích listnatého charakteru, na stromech. 

Kalous ušatý: zahrádky, sady, parky, nejčastěji ve smrcích nebo 

borovicích, kde jsou rok stará slehlá hnízda po strakách (v tomto směru 

závislý na strakách). 

Kalous pustovka: v ČR pouze od října do března na zimovišti. 

Puštík obecný: využívá listnaté staré vzrostlé stromy s dutinami. 

Sova pálená: hnízdí ve věžích kostelů, na půdách neobývaných lidmi, často 

ale i v hnízdních budkách. 

Sýček obecný: využívá dutiny starých stromů, často vrb, potřebuje být 

v blízkosti vody, ale i věže, vodní stavby, hnízdní budky. 

Výr velký: hnízdí na zemi, hnízdo nestaví, vyskytuje se tam, kde jsou 

skalnatá údolí, rokle apod. 

Výreček malý: v popisované lokalitě se nevyskytuje. 

3.2.3 Souhrn úspěšných pozorování 

Vzhledem k množství provedených návštěv a pozorování byly do tabulky 

zaznamenány jen ty, při kterých bylo dosaženo alespoň minimálních 

pozorovacích výsledků (čili pouze ty pozitivní). 
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Loka l i t a D a t u m Nález Fo to 
Točná-Sance 111.2008 

V.2008 
Obsazené hnízdo káně lesní na borovici 
Strom s hnízdem káně lesní pokácen 

Obr. 1 
Obr. 2, 3 

Točná-Sance IV.2008 

V.2008 

Obsazené hnízdo jestřába lesního na 
modřínu 
Nalezena 2 mláďata (samec, samice) 

Obr. 4 

Točná-Sance IV.2008 Prázdné, tento rok neobsazené hnízdo 
jestřába lesního 

Obr. 5 

Točná-Sance IV.2008 

V.2008 

Na esovitě prohnuté borovici nalezeno 
hnízdo káně lesní 
Pár kání vyvedl 2 mláďata 

Obr. 6 

Točná-Sance V.2008 

VI.2008 

Pár pochopa rákosního na rybníku 
Pozorováno mládě pochopa poletující 
s rodiči 

Obr. 7, 8, 9 

Modřanská rokle IV.2008 
V.2008 

Obsazené hnízdo puštíků obecných 
Mláďata puštíka obecného nepotvrzena 

Modřanská rokle IV.2008 

V.2008 

Pozorován pár krahujců pohybující se 
v pravé stráni před nádrží 
Hnízdo krahujce obecného nenalezeno 

Modřanská rokle IV.2008 

V.2008 

Nalezeno hnízdo puštíka obecného 
v dutině stromu na konci rokle 
Hnízdo obsazené, mláďata potvrzena 

Obr. 10 

Modřanská rokle IV.2008 
V.2008 

Nalezené obsazené hnízdo káně lesní 
Mláďata nenalezena 

Obr. 11 

Cholupická bažantnice IV.2008 Nalezeno poničené opuštěné hnízdo, 
předchozí roky obývané kání lesní 

Obr. 12 

Cholupická bažantnice IV.2008 
V.2008 

Nalezena opuštěná soví budka 
Budka zůstala neobsazená 

Obr. 13 

Točná-letiště III.2008 

V.2008 

Zaslechnut tok káně, pozorovány 2 páry 
Dohledána 2 hnízda na borovici černé a 
modřínu Obr. 14, 15 

Točná-letiště III.2008 
V.2008 

Pozorování páru jestřábů 
Nalezeno hnízdo jestřába lesního, 
mláďata neprokázána 

Točná-letiště IV.2008 

VI.2008 

Obsazené hnízdo káně u studánky u 
Cholupického potoka 
Nalezeni 2 mladí jedinci pohybující se u 
hnízda 

Točná-letiště III.2008 

IV.2008 

Pozorován jestřáb lesní u Chol. potoka 
Další spatření jestřába v lese u potoka, 
hnízdo neobjeveno 

Točná-letiště III.2008 

V.2008 

Nalezeno nevhodné vyrobené hnízdo pro 
sovy 
"Budka" naštěstí neobsazena 

Obr. 16 

Rozhraní Cholupic a 
Písnice 

IV.2008 Obsazené hnízdo káně na smrku, 
mláďata neprokázána 

Obr. 17 

Rozhraní Cholupic a 
Písnice 

IV.2008 Hnízdo káně lesní na borovici, mláďata 
nenalezena 

Obr. 18 



3.2 FOTODOKUMENTACE 

3.2.1 Točná-Šance 

Obr. 1 Obsazené hnízdo káně lesní 

Nalezeno obsazené hnízdo káně 
lesní na borovici (III.2008) 

Obr. 2 Strom s hnízdem pokácen 

Po dvou měsících pozorování, kdy 
bylo pozorováním potvrzeno 
aktivní hnízdění káně na borovici, 
byl strom necitelně pokácen zřejmě 
z důvodu těžby, na místě vznikla 
mýtina, která je dobře vidět na 
fotodokumentaci. 

Obr. 3 Vytěžená oblast lesa 

Pohled na vytěženou oblast lesa, 
kde původně hnízdila káně lesní. 
Přesný důvod těžby se bohužel 
nepodařil zjistit. A ani jaké 
následky měla těžba na obyvatele 
obsazeného hnízda. 



Obr. 4 Jestřábí obsazené hnízdo 

Přímo na kopci nad Břežanským 
údolím nalezeno obsazené hnízdo 
jestřába lesního na modřínu 
(IV.2008), další měsíc (V.2008) 
na hnízdě nalezena 2 mláďata 
(samec a samice). Mláďata byla 
okroužkována omitologem 
Jindřichem Sedláčkem. 

Nedaleko od obsazeného jestřábího 
hnízda nalezeno prázdné staré 
jestřábí hnízdo. 

Nedaleko, opět v oblasti Točná-
Šance (IV.2008), zhruba 50 m 
od obsazeného hnízda jestřába 
nalezeno na esovitě zahnuté 
borovici obsazené hnízdo káně 
lesní, přímo na vrcholu svahu 
Břežanského údolí. V květnu 
nalezena na hnízdě 2 mláďata, která 
byla dlouhodobě pozorována. 

Obr. 6 Hnízdící káně lesní 



Obr. 7 Hnízdící pár motáka pochopa 

Obr. 8 Vlastní hnízdo motáka pochopa 

Na louce v oblasti Točná-Šance 
IV.2008 pozorováno poletování 
samce pochopa rákosního, 
především v okolí rybníku 
před Točnou. Popsané poletování 
bylo z důvodu zabírání teritoria. 
V průběhu dubna a května 
zahlédnut jak samec tak i samice, 
několikrát viděna předávka kořisti, 
hnízdo snejvětš í pravděpodobností 
schované v rákosinách, kvůli vodě 
nedostupné. Na konci měsíce 
června zahlédnuti tri motáci, 
předpoklad, že jedno z nich bylo 
mladé, těžko rozeznatelné, zbarvení 
stejné jako samice (krémová hlava). 

Hnízdo motáka pochopa spatřeno 
po opadnutí vody. 

Hnízdo fotografováno pro svoji 
jedinečnost z mnoha úhlů. Zde, 
pro motáka s typickým okolím, 
travinami a vodou. 

Obr. 9 Hnízdo a okolí motáka pochopa 



V první části Modřanské rokle, 
v místech, kde tvoří Libušský 
potok jakési esíčko, nalezeno 
hnízdo puštíka obecného 
v dutině starého stromu. I přes 
několik pravidelných pozoro-
vání se bohužel přítomnost 
mláďat se nepodařila zjistit. 

V dubnu 2008 nalezena 
na úplném konci rokle, v lesích, 
které začínají spadat spíš 
pod Písnici, hnízdní dutina 
puštíka obecného. O měsíc 
později se při pozorováních 
podařilo potvrdit výskyt mláďat. 

Modřanská rokle - nalezeno 
hnízdo káně lesní zhruba v 
polovině rokle v listnaté části 
(IV.2008), mláďata nenalezena 
V.2008 

3.2.2 Modřanská rokle 

Obr. 10 Hnízdní dutina puštíka obecného 

Obr. 11 Hnízdo káně lesní 

3.2.3 V Hrobech 
Fotodokumentaci se nepodařilo pořídit. 

3.2.4 Cholupická bažantnice 

V remízku v poli v oblasti 
Cholupická bažantnice na pravé 
straně od bažantnice nalezeno 
poničené a prázdné hnízdo, které 
bylo předchozí roky obýváno 
kání lesní (IV.2008). 

Obr. 12 Cholupická bažantnice 



Obr. 13 Soví budka na JV 

3.2.5 Ostatní lokality Prahy 12 

Cholupická bažantnice - nalezena 
budka připravená zřejmě pro menší 
sovičky, směřovaná na JV, 
neobsazená (IV.,V.2008). 

Obr. 14 Hnízdo káně lesní na borovici 

Točná - letiště - opakovaně 
zaslechnut tok káně lesní (III.2008), 
pozorováni 4 jedinci, V.2008 
dohledána 2 hnízda, první na 
borovici černé, druhé na modřínu 

Obr. 15 Druhé hnízdo káně na modřínu 



Točná - letiště - III.2008 
nalezeno velice nevhodně 
udělané a špatně umístěné 
hnízdo pro sovy, naštěstí 
neobývané, V.2008 budka stále 
neobsazena 

Obr. 16 Nevhodná budka 

Rozhraní Cholupic a Písnice -
nalezeno obsazené hnízdo káně 
lesní na smrku a v těsné blízkosti 
ještě jedno hnízdo káně na 
borovici, bohužel v ani jednom 
případě mláďata nenalezena 

Obr. 17 Obsazené hnízdo káně 
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Obr. 18 Další obsazené hnízdo káně 
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Z Á V Ě R 

Ve srovnání teoretické části práce s praktickým pozorováním nedochází 

k žádným větším rozporům, většina teoretických poznatků z odborné 

literatury byla potvrzena v praktických procházkách po přírodě. Vybraný 

zanalyzovaný region odpovídá velmi přesně výskytu dravců a sov, jejich 

chování, hnízdění, zvykům a návykům popsaných v literatuře, ze které 

práce čerpala. 

Terénní pozorování nevykazují větší odchylky a poměrně přesně potvrzují 

dobu, délku a způsoby hnízdění dle druhu vybraných dravců a sov. Jedinou 

výjimkou je luňák červený, který se vdané vybrané lokalitě nevyskytuje 

a do teoretické části práce byl zařazen zejména kvůli své příbuznosti 

s ostatními popisovanými druhy a také kvůli své výjimečnosti. 

Systematicky prováděné terénní průzkumy jsou podloženy množstvím 

fotografií dokazující přítomnost hnízd ve vybrané oblasti. Další fotografie 

byly pořízeny jako důkazy výskytu dravců či sov v určitém biotopu. I tyto 

fotografie naprosto přesně potvrzují výskyt daného druhu v závislosti 

na biotopu (druhu lesa, přítomnosti vodní plochy atd.). Vlastní obyvatele 

těchto hnízd se vyfotografovat nepodařilo, a to zejména vzhledem kjejich 

plachosti a rychlosti. Byli však nesčetněkrát zahlédnuti při provádění 

ohledání hnízdních míst i při vábení na pouštěnou nahrávku. 

Hlavní cíl, tedy zmapování terénu daného regionu a systematické popsání 

jednotlivých zde se vyskytujících dravců a sov, podrobné porovnání obou 

prostudovaných zdrojů (teoretického z odborné literatury a praktického 

na základě pozorování), vymezení diferencí a kongruencí a nalezení 

hlavních důvodů zapříčiňující tyto rozdíly či shody, se podařilo splnit. 

Stejně tak jako samotné zevrubné zmapování vybrané oblasti včetně mnoha 

dílčích pozorování, které ve výsledku poskytly velmi podrobný obrázek 

o dění v dané oblasti, a také rozšířily moje praktické znalosti a vylepšily 

mou pozorovací a úsudkovou schopnost. 
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S E Z N A M Y P Ř Í L O H V T E X T U 

A) POUŽITÉ OBRÁZKY V TEORETICKÉ ČÁSTI 

Obr. 1 Břežanské údolí 

Obr. 2 Modřanská rokle 

Obr. 3 Přírodní památka V hrobech 

Obr. 4 Letecký pohled na Cholupickou bažantnici 

Obr. 5 Cholupická bažantnice, interiér 

B) FOTODOKUMENTACE V PRAKTICKÉ ČÁSTI 

Obr. 1 Obsazené hnízdo káně lesní 

Obr. 2 Strom s hnízdem pokácen 

Obr. 3 Vytěžená oblast lesa 

Obr. 4 Jestřábí obsazené hnízdo 

Obr. 5 Opuštěné jestřábí hnízdo 

Obr. 6 Hnízdící káně lesní 

Obr. 7 Hnízdící pár motáka pochopa 

Obr. 8 Vlastní hnízdo motáka pochopa 

Obr. 9 Hnízdo a okolí motáka pochopa 

Obr. 10 Hnízdní dutina puštíka obecného 

Obr. 11 Hnízdo káně lesní 

Obr. 12 Cholupická bažantnice 

Obr. 13 Soví budka na JV 

Obr. 14 Hnízdo káně lesní na borovici 

Obr. 15 Druhé hnízdo káně na modřínu 

Obr. 16 Nevhodná budka 

Obr. 17 Obsazené hnízdo káně 

Obr. 18 Další obsazené hnízdo káně 
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