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Technická zafiízení (zejména v areálech zemûdûlsk˘ch
farem) se stala smrteln˘mi místy pro sovu pálenou, pu‰-

tíka obecného a s˘ãka obecného a dal‰í druhy ptákÛ, pfiípad-
nû jiné Ïivoãichy. V první ãásti byla popsána situace pokud
jde o nádrÏe na melasu. 

Ve druhé ãásti jsou popsány problémy dal‰ích technick˘ch
zafiízení. 

Vertikální roury
Dal‰ím nebezpeãím, které na farmách hrozí zejména sovám,

jsou rÛzné typy vertikálnû stojících rour (vût‰inou od vzducho-
techniky) na pÛdách kravínÛ, ve stodolách apod. Foukání píce
se sice jiÏ v souãasnosti témûfi neprovozuje, nicménû stojící rou-
ry pfiedstavují pro sovy stále velké nebezpeãí. Sova do roury vle-
tí, spadne dolÛ a není jiÏ schopna vzlétnout nebo jinak se
dostat zpût (pfiestoÏe roury mají prÛmûr kolem 50 cm). 

BERKA (in litt.) & KRAUSE (1998) takto uvádí z Bfieclavska
nálezy uhynul˘ch ptákÛ v rourách z areálu jedné farmy: první
roura vzduchotechniky (2 uhynulé sovy pálené, 1 po‰tolka
obecná, 1 kavka obecná), druhá roura (2 po‰tolky obecné). Dále
samostatnû stojící plechové roury o prÛmûru 45 a délce 198 cm
nebo prÛmûru 36 a délce 100 cm: první (prÛmûr 45 cm) 5 uhy-
nul˘ch sov pálen˘ch, druhá (prÛmûr 45 cm) 2 sovy pálené
a tfietí (prÛmûr 36 cm) 1 sova pálená, 2 pûvci a 1 netop˘r. Na

jedné farmû bylo tedy v roce 1998 za blíÏe neurãené ãasové
období v rourách nalezeno celkem 11 uhynul˘ch sov pálen˘ch,
3 po‰tolky obecné, 1 kavka obecná, 2 pûvci a 1 netop˘r. Dále
DIVI· (1996) uvádí nález Dobrovolného, kter˘ v roce 1982 nale-
zl ve stojící plechové roufie ve skladu sena 7 uhynul˘ch sov
pálen˘ch. ·LECHTA (in verb.) nalezl v roce 2001 na zemûdûlské
farmû v okrese Praha-v˘chod ve vertikální roufie 1 uhynulou
sovu pálenou s nûmeck˘m krouÏkem stanice Helgoland. V roce
1998 jsme nalezli 1 uhynulou sovu pálenou ve vertikální roufie
na Bruntálsku a dal‰í sovu v roce 2002 na Novojiãínsku. HER-
TL (in litt.) pak nalezl na Brnûnsku v 1 roufie o prÛmûru 50 cm
a délce 150 cm 1 holuba (hrdliãku?). Je ale zfiejmé, Ïe tûchto
pfiípadÛ bude evidentnû více. 

Obdobnû nebezpeãná jsou na farmách dal‰í technická zafií-
zení (ãistiãky obilovin, vertikální typy dopravníkÛ obilovin
a ‰rotu apod.), která vyúsÈují vnû objektu v horizontální poloze
a v interiéru objektu jsou pak zalomena do vertikální polohy.
I zde sovy mohou zapadnout a následnû hynou hladem. 

Jiné nebezpeãí pfiedstavuje pro sovy také systém rour (ãisti-
ãek, vzduchotechniky), ze kter˘ch se sovy dobfie dostávají, ale
ve kter˘ch nezfiídka mohou i zahnízdit. Tato zafiízení b˘vají
v poãátku hnízdûní v klidu a k jejich spu‰tûní dochází aÏ v prÛ-
bûhu ãervence nebo srpna (v dobû Ïní), kdy sovy mají na hníz-
dû odrostlá mláìata z prvního hnízdûní, nebo druhou snÛ‰ku.

Nebezpeãné technické nástrahy pro sovy
a dal‰í druhy ptákÛ

âást II

Karel Poprach

Roury od fukarÛ a v nich uhynul˘ch
8 sov pálen˘ch, 2 pûvci a 1 netop˘r.
Rakvice, okres Bfieclav, 1998

Foto P. Berka

Zbytky uhynul˘ch sov pálen˘ch v rourách vzduchotechniky. 
Rakvice, okres Bfieclav, 1998 Foto P. Berka
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Po spu‰tûní tûchto zafiízení jsou pak ptáci (mladí i dospûlí)
usmrceni, jak mi bylo jiÏ vícekrát sdûleno pracovníky farem,
ktefií o pfiítomnosti sov nevûdûli.

Jak zabránit úhynÛm sov 
ve vertikálních rourách

Vertikálnû stojící roury (vût‰inou jiÏ nepouÏívané) lze bez
potíÏí pfievrátit na podlahu, ãímÏ se stávají pro sovy zcela
ne‰kodné. âasovû nároãnûj‰í je v‰ak vyhledávání tûchto rour
v objektech zemûdûlsk˘ch farem. V‰echny ostatní typy rour
vyúsÈující z rÛzn˘ch technick˘ch zafiízení je moÏno uzavfiít krá-
liãím pletivem. Na farmách je pak Ïádoucí sovám nabídnout
bezpeãnou hnízdní budku, která jiÏ pfiedem eliminuje jakékoli
ztráty z dÛvodu technick˘ch nástrah a souãasnû chrání sovy
pfied predací kunou.

Komíny
Jiné nebezpeãí, jiÏ mimo areál farem, pfiedstavují pro sovy

nevyuÏívané komíny (u domkÛ a chaty poblíÏ lesa apod.), kte-
ré sovám poskytují zpÛsob úkrytu. I do interiérÛ tûchto
komínÛ sovy (pu‰tík obecn˘, sova pálená, s˘ãek obecn˘) pro-
nikají, ve vût‰inû pfiípadÛ se nedostanou zpût a následnû
hynou vyhladovûním. Nepfiekonatelnou pfiekáÏkou pro únik
sov z komínÛ tvofií azbestocementová roura, kterou je koufio-
vod v nadzemní ãásti prodlouÏen, pfiípadnû rÛzné typy komí-
nov˘ch vloÏek a glazur. U zdûn˘ch komínÛ bez vloÏek a pro-
dlouÏen˘ch rour neuniknou ti ptáci, ktefií prolezou do roury
od kamen (DIVI· 1996, ZVÁ¤AL 2002).

Nask˘tá se otázka, zda se sovy mohou dostat nahoru
i v pfiípadû zdûn˘ch ãi kameninov˘ch komínÛ? Pokud je mi
známo, nález uhynulého jedince z tûchto typÛ komínÛ nebyl
dokumentován. MAR·ÁLEK (in litt.) pak uvádí, Ïe únik
z tûchto komínÛ sovám neãiní problémy.

Pfiípad uhynulého pu‰tíka obecného v roufie od kamen
uvádí ve své povídce pro dûti „Dvû soví tragédie“ jiÏ MÜHL-
STEIN (1963).

Dal‰í pfiípady úhynu sov v komínech popisuje MAR·ÁLEK
(in litt.). V letech 1969–1971 nav‰tûvoval dfievûnou chatu
u Stfienû – nyní v CHKO Litovelské Pomoraví (chata se nachá-
zí bezprostfiednû u lesa). Z toho 2x vÏdy po zimû na‰el zapa-
dané pu‰tíky obecné v kamnech. V prvním pfiípadû se jedna-
lo o 2 jiÏ uhynulé jedince. Ve druhém pfiípadû mu po otevfiení
dvífiek od kamen 1 pu‰tík vlétl pfiímo do tváfie a poté narazil
na okno. Pták byl následnû chycen a vypu‰tûn do pfiírody.
Komín v této chatû je azbestov˘, o prÛmûru 15 cm.

Dal‰í nálezy uhynul˘ch sov v komínech uvádí MAR·ÁLEK
z obce Radnice na Bouzovsku. V roce 1974 se sousedem

zatopili v novû postavené chatû. ProtoÏe z komín se zaãal oz˘-
vat hluk, byla provedena kontrola komína inspekãními dvífi-
ky, z nichÏ po jejich otevfiení vylétl 1 pu‰tík. Z pu‰tíka se za
letu je‰tû koufiilo. V komínu pak byly nalezeny zbytky dal‰ích
3 sov, z nichÏ podle MAR·ÁLKA se v 1 pfiípadû jednalo
o kalouse u‰atého. Druh˘ den byla nalezena poblíÏ chaty 1
ohofielá sova, zfiejmû jedinec z pfiedchozího dne. V tomto
komínu byly nalezeny zapadané sovy jiÏ také dfiíve: jedna
uhynulá a jedna je‰tû Ïivá sova, pfievzata do péãe a poté
vypu‰tûna. Komín chaty je osinkocementov˘, o prÛmûru 15
cm.

V dubnu 1979 zaslechl MAR·ÁLEK v poledne houkání
sovy. Pokou‰el se hlas lokalizovat a zjistil, Ïe houkání vychá-
zí ze zamãené chaty. Upozornil proto písemnû vlastníka cha-
ty, Ïe v komínu je zapadená sova. Odpoledne jej vlastník cha-
ty nav‰tívil a sdûlil, Ïe jedna sova z chaty vylétla (do lesa)
a druhá (pu‰tík obecn˘) byla jiÏ ãerstvû uhynulá. Pu‰tík mûl
zakrvavená pera a aÏ na kost odfiené zapûstní klouby kfiídel,

Spojené roury vzduchotechniky, kde byly nalezeny 
2 uhynulé po‰tolky obecné. Rakvice, okres Bfieclav, 1998

Foto P. Berka

Zbytky uhynul˘ch po‰tolek obecn˘ch v rourách 
od vzduchotechniky. Rakvice, okres Bfieclav, 1998

Foto P. Berka

Uhynulá sova pálená ve vertikálnû stojící roufie od
vzduchotechniky. Hlinka (okres Bruntál), 22.7.1998

Foto K. Poprach



OCHRANA P¤ÍRODY, 58, 2003, ã. 8 247

jak se pokou‰el dostat komínem nahoru. Komín chaty byl
osinkocementov˘.

Z dal‰ích zaznamenan˘ch pfiípadÛ byla na Zlínsku v letech
1994 a 1997 v komínu zemûdûlské usedlosti a dal‰ího objek-
tu nalezena vÏdy 1 uhynulá sova pálená (jedinec nalezen˘
v roce 1997 pak byl ãerstvû uhynul˘, s opálen˘m pefiím –
RÁDL, OkÚ Zlín in litt.). Podobnû v okrese Vy‰kov byla
v komínu myslivecké chaty v polích v zimû 1995/1996 nale-
zena uhynulá sova pálená. Dal‰í uhynulou sovu pálenou
v komínu ‰pejcharu na PlzeÀsku zaznamenal v roce 1999
HRU·KA (in litt.). BURE· (in verb.) zjistil v roufie od kamen
v objektu lesnického uãili‰tû ve ·ternberku v roce 1985 zbyt-
ky 2 pu‰tíkÛ obecn˘ch, 1 strakapouda a 2 s˘kor sp. PfiibliÏ-
nû kolem roku 1985 jsem vídal pod betonovou stfií‰kou toho-
to komína pu‰tíka pravidelnû sedat.

DIVI· (1996) zaznamenal v bûÏném typu komína osamoce-
né chaty na kraji malého lesa v polích okresu Náchod v obdo-
bí do 22. 10. 1995 – 1. 1. 1996 celkem 25 zapadan˘ch pu‰tí-
kÛ obecn˘ch, z nichÏ pouze jedin˘ pták byl náhodnû zji‰tûn
Ïiv˘ a vypu‰tûn. V samotném komínu bylo nalezeno 19 pu‰tí-
kÛ a dal‰ích 6 pu‰tíkÛ proniklo aÏ do roury od kamen. ZVÁ-
¤AL (2002) uvádí ze Zlínska dokonce desítky! doloÏen˘ch
nálezÛ uhynul˘ch sov z interiérÛ komínÛ (av‰ak blíÏe je neko-
mentuje) a domnívá se, Ïe u pu‰tíka obecného úhyny v komí-
nech pfiedstavují nejv˘znamnûj‰í faktor v mortalitû druhu.
Dále uvádí z komínÛ úhyny také u po‰tolky obecné, holuba
sp., havrana polního, Ïluny sp., s˘kory a jifiiãky obecné.

Vût‰ina uhynul˘ch sov v komínech b˘vá zji‰Èována z dÛvo-
dÛ ‰patného tahu kamen v dÛsledku ucpání koufiovodu (vût-
‰inou roury od kamen) tûlem sovy.

Komíny sovy vyhledávají v prÛbûhu zimy jako úkryt, kter˘
je chrání pfied nepfiízniv˘mi klimatick˘mi vlivy a zfiejmû také
na jafie pfii hledání hnízdní dutiny. Sovy pfiitom zalézají spí‰e
do komínÛ, které nejsou pfiíli‰ zaneseny sazemi, tedy do
komínÛ nov˘ch nebo nepravidelnû pouÏívan˘ch.

Urãit˘m typem komínÛ, kde sovy padají a hynou, jsou také
na zemûdûlsk˘ch farmách vûtrací ‰achty kravínÛ a vepfiínÛ
(u kaÏdého kravína ãi vepfiína je jich pfiítomno vÏdy nûkolik).
Pokud jsou tyto ‰achty ve spodní ãásti uzavfiené, bez úniko-
vého otvoru, vytváfiejí pro sovy obdobou past jako komíny
koufiovodÛ. Napfi. na Znojemsku byla v ãervnu 1998 ve vût-
rací ‰achtû vepfiína nalezena uhynulá sova pálená. Negativní
zku‰enosti s úhynem sov ve vûtracích ‰achtách jsou známy
také z Nûmecka (GRAEF in verb.).

Jak zabránit úhynÛm sov v komínech
V‰echny typy komínÛ je moÏno jednoduch˘m zpÛsobem

s vynaloÏením minimálních finanãních prostfiedkÛ uzavfiít
pletivem. Pletivo, nejlépe z nerezové oceli, lze zabudovat i pfií-

mo do zdiva komínu (DIVI· 1996). Zde se také nask˘tá moÏ-
nost pro státní orgány ochrany pfiírody vyjadfiující se ke sta-
vebním fiízením (Správy CHKO, Správy NP, MÚ) ukládat do
podmínek ke stavbû dÛsledné zabezpeãení koufiovodu proti
pronikání ptákÛ (uvedenou metodou).

U vûtracích ‰achet kravínÛ a vepfiínÛ je vhodné pro sovy
zajistit únikov˘ v˘chod ve spodní ãásti ‰achty, kde je umís-
tûna pohyblivá záklopka, kterou lze zajistit tak, aby ‰achta
byla stále otevfiená.

Ostatní
V jednotliv˘ch pfiípadech se mohou sovy zachytit drápy v rÛz-

n˘ch konstrukcích stûn a krovÛ. Takto jsme zaznamenali
v okrese Znojmo v roce 2000 sovu pálenou zachycenou drápy
v sítu chladiãe kombajnu, která se nemohla vyprostit a násled-
nû uhynula. Dal‰í pfiípad jsme zaznamenali v okrese Prostûjov
v roce 1998, kdy sova pálená byla zachycena drápy mezi stûnou
objektu a stfie‰ní konstrukcí. V roce 2002 byla nalezena uhy-
nulá sova pálená v okrese Vy‰kov zamotaná do provazÛ
v objektu zemûdûlské haly. V roce 2002 nalezel KRAUSE &
OPLU·TIL (in litt.) na Bfieclavsku uhynulou sovu pálenou uvíz-
lou nohou ve ‰kvífie dovfien˘ch dvefií pÛdy kravína.

Jisté nebezpeãí pro sovy mÛÏe pfiedstavovat také jejich
uvûznûní v sezonnû vyuÏívan˘ch objektech. Úhyny po uza-
vfiení objektÛ jsou v‰ak spí‰e známy z prostorÛ sakrálních
objektÛ. Napfi. v okrese Olomouc jsem na‰el uzavfienou kos-
telní vûÏ s mumifikovanou samicí sovy pálené a vysu‰en˘mi
vejci. Podobn˘ pfiípad uvádí DIVI· (in litt.) z okresu Náchod,
kde v roce 1992 nalezl v uzavfiené kostelní vûÏi 4 mumifiko-
vaná mláìata a 3 vejce sovy pálené (tûchto pfiípadÛ v‰ak
bude evidentnû více).

Dal‰í pfiípad úhynÛ sov ze Slovenska v budovû sila popi-
suje SÁROSSY (2002). Sovy se dostávaly do pûtiposchoìové-
ho sila jedin˘m otvorem v jeho spodní ãásti a posléze jiÏ
pravdûpodobnû nebyly schopné najít cestu zpût. Pfii kontro-
le pak bylo v nejvy‰‰ím poschodí budovy nalezeno 7 uhynu-
l˘ch sov pálen˘ch (evidentnû se jednalo o staré ptáky a niko-
li o mláìata - SÁROSSY in litt.). Tato past byla posléze
zabezpeãena instalací hnízdní budky k pfiístupovému otvoru
do budovy.

Nebezpeãí pfiedstavují pro sovy také elektrické dráty, do kte-
r˘ch sovy naráÏí, dochází pfiípadnû ke zkratu a sovy hynou.
Takov˘to pfiípad úhynu pu‰tíka obecného popisuje MÜHLSTE-
IN (1963). Dal‰í pfiípady úhynu sovy pálené nárazem do drátÛ
z let 2000-2002 jsou známy ze zprávy KrouÏkovací stanice: 2
pfiípady z Novojiãínska uvádí KA·INSK¯, 1 pfiípad ze Znojem-
ska REITER, 1 pfiípad z Chomutovska ÎÁK a 1 pfiípad ze Svi-
tavska REJMAN. O úhynech sovy pálené následkem v˘boje
elektrického proudu na hnízdi‰ti ve zdûn˘ch trafostanicích
z PlzeÀska se zmiÀuje HRU·KA (in litt.). Dvû uhynulé sovy pod
sloupy 22 KV z roku 2000 z PlzeÀska uvádí HRU·KA a 1 sovu
pálenou z Hodonínska HORAL & JAGO· (in litt.).

Dochází k zabití ptákÛ také nárazem do oken ãi prosklen˘ch
ploch, dále jsou mi známy 2 pfiípady ulovení sovy pálené psem
(jednalo se o nevzletná mláìata).
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