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http://www.nusl.cz/ntk/nusl-177616
http://www.nusl.cz
http://www.nusl.cz


V Praze 23.11.2014

Závěrečná zpráva k projektu:

„Hnízdní podpora a další ochrana sokola stěhovavého v Praze v roce 2014“ :

V roce 2014 došlo díky ochranářským opatřením podpořeným Magistrátem k zahnízdění druhého 
páru sokola stěhovavého v Praze. Druhý pár obsadil hnízdní budku osazenou těsně před sezonou  
v areálu ZEVO Malešice a vyvedl 4 mláďata. Také první pár hnízdící v michelském areálu Pražské 
teplárenské a.s (PTAS) v roce 2014 znovu zahnízdil, ale bohužel hnízdil neúspěšně. Loňské michelské 
hnízdění bylo prvním hnízděním tohoto druhu v intravilánu Prahy po desetiletém období, kdy ze sokoli 
nenacházeli vhodné hnízdní podmínky. Zahnízdění druhého páru sokolů téměř okamžitě po osazení 
hnízdní budky znovu ukazuje, že podpora tohoto kriticky ohroženého druhu instalací hnízdních budek je 
velmi efektivním způsobem ochrany a pomoci sokolům. 

Obr.1: Hnízdiště prvního pražského páru - budka instalovaná v roce 2012 na komíně v areálu PTAS 
Michle. V letošním roce byl pár bohužel neúspěšný.



Obr.2: Hnízdiště druhého pražského páru - budka instalovaná těsně před sezonou 2014 byla ihned 
obsazena a sokoli zde vyvedli 4 mláďata.

Možná i díky úspěšnému zahnízdění druhého pražského páru se v průběhu roku 2014 podařilo 
zrealizovat  instalaci ještě dalších dvou hliníkových budek stejného typu na dalších místech po Praze. 
V srpnu 2014 tak byla umístěna budka v dalším vhodném areálu PTAS v Praze Holešovicích a v říjnu pak 
na nemočním komíně FN Motol. Sokoli byli v předchozím období na obou lokalitách pozorováni při 
systematickém monitoringu druhu, který realizujeme a také v průběhu vlastní instalace byly na obou 
komínech nalezeny zbytky holubů – oblíbené sokolí potravy.  To dává reálnou šanci na obsazení budek 
v budoucnosti jakmile se v Praze zformuje případný další sokolí pár. Dále byla potvrzena ochota a 
možnost instalalovat budku v areálu TV vysílače na Žižkově (Radiokomunikace) nicméně k realizaci před 
termínem předání prací v tomto roce zatím nestačilo dojít. 



Obr3 (vlevo): instalace budky v areálu Holešovice. Obr 4 (vpravo):osazená hnízdní budka na komíně v N 
Motol

Obr.5: „OFF line“ monitoring dění v okolí budek pomocí fotopasti (Malešice)



Na dalších dvou dříve osazených budkách na sakrálních stavbách (kostel Sv. Václava ve Vršovicích a 
kostel Sv.Cyrila a Metoděje v Karlíně) proběhla potřebná údržba a oprava budek i jejich okolí a výměna 
hnízdního materiálu. Byl zde prováděn monitoring pomocí fotopastí ale výsledky z okolí těchto budek 
znovu nenasvědčují zajmu sokolů o tyto dvě budky. Preferovány jsou tak nadále jednoznačně budky 
v průmyslových areálech PTAS a PSAS.

V rámci úržby aktivních hnízdišť, kontroly průběhu hnízdění a přípravy budek na další sezonu (včetně 
jejich čištění) jsme realizovali několik výstupů na ochozy s budkami.  Během fáze osamostatňování došlo 
ke zranění jednoho z malešických mláďat nárazem do překážky. Po krátké rekonvalescenci bylo mládě 
opakovaně neúspěšně navráceno na střechu areálu, nicméně později se ukázalo, že obtíže mláděti 
znemožňují eektivní let a bylo tedy odchyceno a předáno na dlouhodobější péči do záchranné stanice 
pro zraněné živočichy s cílem jeho návratu do přírody jakmile to jeho stav dovolí.



Obr. 5: byť relativně lehké zranění, mladá sokolí samička nebyla po pravděpodobném nárazu do 
překážky schopná samostatného letu a musela být rehabilitována v záchranné stanici pro zraněné 
živočichy.

Veškeré dění související s ochranářskými aktivitami v roce 2014 bylo pravidelně medializováno 
pomocí tiskových zpráv ČSO, novinových článků a pomocí projektového facebooku a webových stránek 
„birdlife.cz“  a „Sokoli v Praze“.  Webová presentace ochrany pražských sokolů byla rozšířena o řadu 
nových funkcí  jako  zobrazení sokolích oblíbených míst v Google maps, dvojjazyčná verze (anglická), 
vylepšená správa fotogalerií, přímé sdílení na facebook/twitter, příprava pro budoucí ON line video 
přenos z hnízdění sokolů apod (nové úpravy budou nasazeny do ostrého provozu po ukončneí testování 
začátkem prosince). 

Příklady medializace: 
TZ ČSO: http://www.birdlife.cz/index.php?ID=2608
http://www.novinky.cz/vase-zpravy/praha/1212-22850-ornitologove-umistili-budku-pro-sokoly-na-
komin-malesicke-spalovny.html
http://www.praha.cz/zajimavosti/obsadi-sokol-stehovany-novou-budku-na-komine-zevo-malesice
TZ ČSO: http://cso.cz/index.php?ID=2657
http://www.prazskypatriot.cz/vzacnym-sokolum-se-v-praze-libi-ziji-tu-dva-pary-diky-holubum-
nestradaji/
http://www.prazskypatriot.cz/mladata-vzacneho-sokola-se-vylihla-na-komine-malesicke-spalovny/
http://www.ptas.cz/cs/o-nas/aktuality-informace/aktualni-informace/nase-kominy-jsou-nadeji-pro-
sokoly-10305/
http://hobby.idnes.cz/sokoli-stehovavi-v-praze-kominy-malesice-a-michle-f77-/hobby-
mazlicci.aspx?c=A140526_121407_hobby-mazlicci_mce
http://www.metro.cz/na-komine-spalovny-v-malesicich-se-vylihla-mladata-vzacneho-sokola-1dz-/co-se-
deje.aspx?c=A140522_112928_co-se-deje_rab
http://www.velkaepocha.sk/2014052322101/Je-komin-ZEVO-v-Malesicich-dobrym-domovem-pro-
sokoly.html
TZ ČSO: http://www.birdlife.cz/index.php?ID=2674
http://www.prazskypatriot.cz/vzacnym-sokolum-patri-dalsi-komin-na-prahu-budou-shlizet-z-holesovic/
http://www.praha.cz/zpravy-z-prahy/oblibi-si-sokol-stehovavy-budku-na-komine-teplarny-v-
holesovicich
http://moderniobec.ihned.cz/c1-62520550-kominy-teplaren-zachranuji-populaci-ohrozeneho-sokola-
stehovaveho
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