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Přehled výSkytu Sov (StrigiformeS)  
v karlovarSkém kraji

Kristýna Matějů, Jan Matějů, Oldřich Bušek, Pavel Řepa & Dětmar Jäger

Úvod

Mapování výskytu, početních stavů a hnízdění sov (Strigiformes) má u nás dlouhou tradici. 
Tento článek si klade za cíl seznámit čtenáře se zástupci tohoto řádu, kteří se vyskytují, či vy-
skytovali v Karlovarském kraji a zejména poskytnout souhrnné informace o výsledcích jejich 
mapování od roku 2005 do současnosti. Spolu s aktuálními soupisy pozorování jednotlivých 
druhů jsou zmíněny i záznamy z let 1955-2004. To umožňuje částečně porovnat současný 
a historický výskyt a přiblížit místa dlouhodobého pravidelného výskytu jednotlivých druhů 
v Karlovarském kraji.

metodika

Faunistické údaje byly shromažďovány z celého území Karlovarského kraje, tj. z okresů Karlo-
vy Vary (KV), Sokolov (SO) a Cheb (CH), případně byla zahrnuta i pozorování z lokalit ležících 
těsně za hranicí v sousedním Ústeckém a Plzeňském kraji. Při sledování v terénu bylo obvyk-
le využito provokace pomocí nahrávek hlasu. Provokace byly prováděny pomocí přenosného 
CD přehrávače vždy v následujícím schématu: 5 min poslech na lokalitě, pokud nebyl zazna-
menán žádný hlasový projev, byla puštěna 1 min teritoriálního hlasu příslušného druhu, ná-
sledoval poslech v délce 3 až 5 minut. Pokud nebyl zaznamenán hlasový projev ani tentokrát, 
byla nahrávka přehrána ještě jednou. Negativní nálezy nejsou ve výčtu pozorování zahrnuty. 
Údaje o starších pozorováních byly převzaty zejména ze soupisů faunistických pozorování 
v západních Čechách vycházejících pravidelně od roku 1975 ve Sborníku Západočeského Mu-
zea v Plzni. Informace o pozorováních sov na území dnešního Karlovarského kraje se v něm 
objevují od roku 1979. Dalším zdrojem údajů ze šedesátých a sedmdesátých let byly zá-
znamy přírodovědného oddělení muzea v Karlových Varech a archiv D. Jägera. Rovněž byly 
převzaty informace z inventarizačních průzkumů chráněných oblastí a monitoringu ptačích 
druhů v CHKO Slavkovský les a Doupovských horách. Publikované i nepublikované Zprávy zá-
padočeské podskupiny Skupiny pro výzkum dravců a sov při České společnosti ornitologické 
(SVODS ČSO) z devadesátých let a další prameny laskavě poskytl pan L. Schröpfer, kterému 
tímto za jeho pomoc velmi děkujeme.

Místa pozorování a hnízdění z let 1955-2004 byla přibližně zanesena do mapy pomo-
cí programu ArcGIS 9.3 a zkombinována s novějšími pozorováními. Nové informace o vý-
skytu sov jsou souhrnem záznamů Správy chráněné krajinné oblasti (CHKO) Slavkovský les 
(P. Řepa), výsledků monitoringu ptačích druhů v Doupovských a Krušných horách (O. Bušek) 
a mapování prováděného od roku 2006 krajským střediskem Agentury ochrany přírody a kra-
jiny ČR (AOPK ČR) v Karlových Varech (J. Matějů). 

Recentní faunistická data (od roku 2005 včetně) jsou u jednotlivých druhů řazena podle 
následujícího vzoru: XXXX – číselný kód označující pole středoevropské mapovací sítě KFME 
(Kartierung der Flora Mitteleuropas, velikost pole 10 min zemské šířky × 6 min zemské délky, 
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což v ČR činí cca 11,2 × 12 km; EhrEndorfEr & hamann 1965; Slavík 1971); katastr kde se lokali-
ta nachází; nejbližší sídlo nebo významný místopisný orientační bod v rámci katastru; okres; 
datum nálezu; počet exemplářů (ex.) a typ pozorování (hlasový projev, pozorování apod.); 
zkratka jména pozorovatele – pozorovatelů.

zkratky jmen pozorovatelů:
Adamec Petr, Mgr. (AP)1 Bušek Oldřich, RNDr. (BO)
Cehláriková Petra, Mgr. (CP)3 Hrbková Lucie, Mgr. (HL)1

Holub Miloš, Ing. (HM)2 Jiskra Petr, Ing. (JP)1

Jiskrová-Petáková Jana, Ing. (JPJ)1 Krása Petr, Bc. (KP)1

Matějů Jan, Mgr. (MJ)1 Melichar Vladimír, Mgr. (MV)1

Nechvátal Pavel (NP)2 Nový Pavel (NOP)2

Peckert Tomáš, RNDr. PhD. (PT)3 Piskáčková Věra, Ing. (PIV)2

Procházka Václav, Ing. (PV)2 Řepa Pavel, RNDr. (ŘP)2

Svobodová Jitka, Mgr. (SJ)1 Tájek Přemysl, Mgr. (TP)2

1 Středisko AOPK ČR Karlovy Vary
2 Správa CHKO Slavkovský les
3 Správa CHKO Český les

výSledky

Sova pálená (Tyto alba)

Původním prostředím sovy pálené jsou skály a dutiny stromů, avšak postupně se ve vel-
ké části svého areálu výskytu stala synantropním ptákem. Četnost hnízdění během roku je 
závislá na dostupnosti potravy, zejména drobných hlodavců. Její výskyt se v ČR postupně 
přesouvá do vyšších poloh. V Krušných horách hnízdí do výšky 500-600 m n. m., se zimním 
výskytem v 830 m (hudEc 1983).

Ačkoliv se jedná o druh v České republice pravidelně hnízdící, početnost populací sovy 
pálené v České republice kolísá a v posledních letech se jedná o silně ubývající druh. V letech 
1985-89 se početnost odhadovala na 400-700 párů (ŠťaStný & BEjčEk 1993 ex hudEc & ŠťaStný 
2005), po r. 1990 na 300-350 párů (danko et al. 1994 ex ŠťaStný et al. 2006; PoPrach 2000 
ex ŠťaStný et al. 2006). V letech 2001-2003 hnízdilo v České republice 130-500 párů, při-
čemž v průběhu těchto let patrně došlo ke značnému úbytku početnosti (ŠťaStný et al. 2006). 
V červeném seznamu ČR je vedena jako ohrožený druh (ŠťaStný & BEjčEk 2003).

Starší zprávy o výskytu v Karlovarském kraji (viz obr. 1) uvádějí nález hnízda sovy pálené 
v Aši v r. 1955 (Jäger; záznamy Muzea Karlovy Vary) a pozorování v Lipové u Chebu (1966, 
Tobrman; záznamy Muzea Karlovy Vary) a Nahořečicích (1969, Kroča; záznamy Muzea Kar-
lovy Vary). Z roku 1976 jsou známa pozorování z Nebanic a Tuřan (Jäger) a z roku 1978 z Vo-
kova (ŠEdo 1979). SchröPfEr (1993) zmiňuje nálezy uhynulých exemplářů označených krouž-
kem v Chebu v letech 1968 a 1979 a v Lomničce v roce 1987. Ve všech případech se jednalo 
o jedince kroužkované v Německu. V osmdesátých letech zmiňuje ŠEdo (1982) pozorování 
v Božetíně. Faunistická pozorování evidovaná Těťálem v letech 1984-1987 udávají výskyt ve 
Skalné, pravidelné hnízdění na věži kostela v obci Pšov, výskyt v Lomničce a v bývalé obci 
Doupov (těťál 1985, 1986, 1987, 1988). BuŠEk et al. (1990) uvádějí také nález hnízda na stře-
še kláštera v Ostrově (1980, Teplý) a nález uhynulého mláděte v kostele v Boru (1967, Teplý). 
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V roce 1990 byl nalezen mrtvý exemplář v Chebu (těťál 1992a). V roce 2000 byl jeden po-
raněný jedinec nalezen v Třšnicích a další odchycen v obci Žírovice (SchröPfEr & vacík 2001). 
V lednu 2002 byl na statku v obci Bor (okres Karlovy Vary, referoval MJ) nalezen mrtvý exem-
plář označený kroužkem. Podle záznamu kroužkovací stanice se jednalo o mladého ptáka 
označeného v předešlém roce v Praze-Libni.

Od roku 2005 byla v Karlovarském kraji zaznamenána následující pozorování:
5743: bor u karlových varů, okr. KV, 7. 1. 2008, 1 ex., hala statku (Z. matějů, ústní sdělení)
5840: Chvoječná, okr. CH, 26. 3. 2008, čerstvé vývržky (KP, MJ, MV, SJ); 19. 3. 2009, čerstvý 

vývržek (MJ, HL, SJ)
5940: dolní dvory, okr. CH, 26. 3. 2008, čerstvé vývržky na půdě kravína (KP, MJ, MV, SJ); 

19. 3. 2009, starší vývržky (MJ, HL, SJ).

výr velký (Bubo bubo)

Výr velký se v horách i nížinách zdržuje na místech s dostatečnou možností úkrytu, na ska-
lách, kamenitých stráních či ve zříceninách hradů uprostřed lesů, ale zpravidla nedaleko od 
otevřených ploch. Nejčastěji se zdržuje ve středních nadmořských výškách a obvykle hnízdí 
více let po sobě na stejném místě. Dřívější pronásledování výra v celé Evropě vedlo téměř 
k jeho vyhubení. U nás došlo, díky tomu, že je od r. 1929 chráněn zákonem, k jeho značnému 

Obr. 1: Místa pozorování sovy pálené (Tyto alba) v Karlovarském kraji, resp. nálezů vývržků po roce 2005 (včetně) 
jsou vyznačena kroužky. Trojúhelníky označují místa pozorování před rokem 2005 evidovaná Muzeem Karlovy 
Vary či uveřejněná ve Sborníku Západočeského muzea (Šedo 1982; Těťál 1985, 1986, 1987, 1988, 1992b; BuŠek et 
al. 1990; Schröpfer 1993; Schröpfer & Vacík 2001; d. Jäger, vlastní data). 
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rozmnožení, které dokonce umožňuje i vyvážení výrů z Čech do okolních států k reintrodukci 
(hudEc & ŠťaStný 2005).

V České republice je výr velký hnízdícím stálým ptákem. Z let 1940-45 se uvádí početnost 
cca 75 párů, v r. 1949 to bylo již 443 jedinců (SEkEra 1954 ex hudEc & ŠťaStný 2005). V letech 
1973-77 hnízdilo v České republice již 400-600 párů a v letech 1985-1989 počet stoupl na 
600-950 párů, přičemž došlo téměř ke zdvojnásobení počtu obsazených čtverců výskytu 
(ŠťaStný et al. 1996). V období 2001-2003 početní stavy výra velkého zůstaly na 600-900 
párech (ŠťaStný et al. 2006). V novém červeném seznamu byl zařazen mezi druhy ohrožené 
(ŠťaStný & BEjčEk 2003).

Starší údaje (EBEr 1892 ex hůrka 1987, looS 1904 ex hůrka 1987), zmiňují hnízdění v údo-
lí Ohře, na Loketsku, Karlovarsku a v okolí Bečova a nynější obce Bor. Tradiční lokalitou s vý-
skytem výra velkého je v Karlovarském kraji Šemnická skála a již v roce 1932 byla z důvodu 
jeho pravidelného hnízdění vyhlášena přírodní památkou. Záznamy o pozorování výra v Kar-
lovarském kraji evidované v Muzeu Karlovy Vary udávají kromě Šemnické skály (1969, Valen-
ta) také výskyt u obce Vodná (1961, 1964, Kankrlík), na kopci Velký Travný u Jakubova, nad 
silnicí mezi Jakubovem a Velichovem (1966, 1969-1970, Habrman) a u Lokte (1975, Baško-
vá). Jäger zaznamenal v letech 1971 a 1972 nálezy poškozeného hnízda na skalách nedaleko 
Podlesí v okrese Cheb. V roce 1978 bylo nalezeno hnízdo s mládětem v lomu u Slapan (Jä-
ger). V letech 1985-1989 byla sledována úspěšnost hnízdění výra velkého na osmi lokalitách 
v CHKO Slavkovský les: Nová Ves, Psí skála u Bečova, Louka, Planý vrch, soutok Otročínského 
potoka a Teplé, železniční most v údolí Teplé, Podlesí a Milhostov (vojtěch & ŠEdivý 1990). Na 
některých z těchto lokalit (Nová Ves, Psí skála, Louka, Podlesí, ústí Otročínského potoka do 
Teplé) bylo pozorováno hnízdění i počátkem devadesátých let (Řepa). Na poslední jmenova-
né lokalitě bylo hnízdění zaznamenáno i v letech 2004, 2007 a 2008 (viz níže). Krom toho 
byla v průběhu osmdesátých let zaznamenána další pozorování a vesměs neúspěšná hnízdě-
ní na dalších místech, např. v okolí Vojkovic, Štědré, Mnichova, Sovolusk, Podílné a Milíkova 
(ŠEdo 1982, 1983, 1984; těťál 1985, 1986, 1987, 1988, 1989). Kroužkované uhynulé exem-
pláře byly nalezeny v roce 1980 ve Stráži nad Ohří, v roce 1982 v Jáchymově a v roce 1986 
v Libé, přičemž jedinec z posledně jmenované lokality pocházel z Německa (SchröPfEr 1993). 
Z let 1990-1993 jsou známa pozorování z lomů u Lomničky a Vackova (těťál 1992a, 1993; 
vacík 1996). V roce 1993 bylo rovněž zjištěno hnízdění v Libockém dole u Opatova a v Liboc-
kém údolí u Květné (vacík 1996). Dále byly v devadesátých letech západočeskou podskupi-
nou SVODS ČOS zaznamenány údaje o hnízdění u obcí Podlesí, Merklín, Stráž nad Ohří či 
Vojkovice (nepublikované Zprávy o činnosti západočeské podskupiny SVODS ČOS; l. SchröP-
fEr, písemné sdělení). V roce 1991 hnízdil jeden pár ve stěně pískovny Pomezná, ale hnízdění 
v dalších letech již nebylo zjištěno. V r. 1993 byl výr pozorován v PR Rathsam. Výr také opa-
kovaně hnízdil v lomu v Libé (jägEr 2006). V roce 1995 byla pozorována mláďata výra velkého 
v PR Údolí Teplé u obce Tisová (vacík 2002a). Z let 2001 a 2002 je známo opakované hnízdě-
ní v Hájích u Chebu a hnízdění na Branišovském vrchu (SchröPfEr & vacík 2002, 2003). Tyto 
a další záznamy do roku 2004 jsou souhrnně vyneseny do mapy na obr. 2.

Od roku 2005 byla v Karlovarském kraji zaznamenána následující pozorování výra 
velkého:
5644: damice, okr. KV, 20. 3. 2009, 1 ex., hlas (BO); Peklo (k. ú. Peklo), čedičová žíla Boč, 

okr. KV, 25. 3., 30. 3. a 7. 4. 2006, 1 ex., hlas (BO); 5. 3. 2007, hnízdo s 2 vejci (Teplý, 
Zavadil); 6. 3. 2008, 1 ex., hlas (BO); 2. 3. a 18. 3. 2009, 1 ex., hlas (BO); Stráž nad 
ohří (k. ú. Peklo), Himlštejn, okr. KV, 30. 3. 2005, 1 ex., hlas – samec (BO); 22. 2. 
2006, 1 ex., hlas (JP, KP); 25. a 30. 3. 2006, 1 ex., hlas (BO); 6. 3. 2007, 1 ex., hlas 
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(BO); 22. 2. a 4. 3. 2008, 1 ex., hlas (BO); 28. 3. 2009, 1 ex., hlas (BO); voj. újezd 
hradiště, Korunní – Zámeček, okr. KV, 15. 3. 2008, 1 ex., hlas, pozorování (BO); 25. 3. 
2009, 1 ex., hlas (BO); voj. újezd hradiště, vrch Stoličná, okr. KV, 25. 3. 2006, 1 ex., 
hlas (BO); 7. 4. 2006, 1 ex., hlas (BO); 2. 3. 2009, 1 ex., hlas (BO)

5743: Sedlečko u karlových varů, okr. KV, 7. 1. 2008, 1 ex., pozorování (MJ); Sedlečko, lo-
kalita u saní, okr. KV, 9. 9. 2007, 3 ex., současně, hlas (MJ); šemnice, Šemnická skála, 
okr. KV, 14. 3. 2006 a 18. 8. 2007, 1 ex., hlas, 26. 1. 2007, 2 ex., hlas (MJ); 30. 9. 2007, 
1 ex., pozorování (MJ); 27. 2. a 6. 3. 2007, 1 ex., hlas (BO); 26. 2. 2008, 1 ex., hlas, 
hnízdní kotlinka (BO); 2. 3., 18. 3. a 20. 3. 2009, 1 ex., hlas (BO); velichov, Liščí vrch, 
okr. KV, 15. 3. 2009, 1 ex., hlas (MJ, MV); 20. 3. 2009, 1 ex., hlas (BO)

5744: voj. újezd hradiště, Lučiny, okr. KV, 16. 4. 2006, hnízdo s 2 vejci (BO)
5842: třídomí, Krudum, okr. SO, 6. 4. 2006, 1 ex., hlas (JP, MJ, JPJ)
5843: Stanovice, Stanovická přehrada – skály, okr. KV, 13. 2. 2006 a 15. 3. 2006, 1 ex., hlas 

(MV)
5845: Chyše, okr. KV, 15. 1. 2008, 1 ex., hlas, mezi obcemi Chyše a Čichořice (JP, JPJ); 1. 4. 

2006, ve skalách hnízdo s 2 vejci, 28. 5. 2006 pozorována 2 juv. (BO); 3. 3. 2009, 
1 ex., hlas (HL, MV); jeřeň, Orlík, okr. KV, 24. 2. 2007, pobytové stopy (BO); vroutek, 
Vrbička, okr. Louny (Ústecký kraj), 2. 4. 2009, 1 ex., hlas (BO)

Obr. 2: Místa pozorování výra velkého (Bubo bubo) v Karlovarském kraji z let 2005-2009 jsou vyznačena kroužky. 
Černé trojúhelníky označují přibližně místa pozorování uvedená v záznamech Muzea Karlovy Vary a uveřejněná 
v soupisech faunistických pozorování před rokem 2005 (Šedo 1982, 1983, 1984; Těťál 1985, 1986, 1987, 1988, 
1989, 1990, 1992a, b; Vacík 1996, 2002a, 2006b; Schröpfer & Vacík 2002, 2003; Jäger 2006, o. BuŠek, vlastní data; 
l. Schröpfer, písemné sdělení). Místa kde byla v letech 1985-1989 pracovníky CHKO Slavkovský les sledována 
úspěšnost hnízdění (VoJTěch & ŠediVý 1990) jsou označena bílými křížky. 
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5942: louka u mariánských lázní, NPR Pluhův Bor, okr. CH, 23. 4. 2009, hnízdo (Vojtěch); 
louka u mariánských lázní, PR Údolí Teplé, okr. SO, hnízdění v letech 2007 a 2008 
(TP, PT, Vojtěch)

5943: měchov, Měchovský rybník, okr. KV, 13. 8. 2005, 1 ex., pozorování (TP)
5944: Sovolusky u bochova, vrch Čerťák, okr. KV, 8. 3. 2007, 1 ex., hlas, nad Žlutickou pře-

hradou (JP, MJ)
5945: nový dvůr u Žihle, okr. Plzeň-sever (Plzeňský kraj), 15. 1. 2008, 1 ex., hlas ve skalách 

S od Rabštejna nad Střelou (PJ, JPJ)
6042: michalovy hory, okr. Tachov (Plzeňský kraj), 26. 4. 2007, 2 ex., pár (TP); ovesné 

kladruby, PR Podhorní vrch, okr. CH, 1. 4. 2006, 2 ex., pár (TP); Pístov, Lazurový vrch, 
okr. Tachov (Plzeňský kraj), 10. 2. 2008, 2 ex., pár (TP); Služetín u Poutnova, okr. CH, 
2. 8. 2006, 1 ex., pozorování cca 0,5 km SZ od obce (TP) 

6043: heřmanov u Starého Sedla, Stěnský vrch, okr. CH, 2. 4. 2009, 1 ex., hlas (MV).

Nadmořská výška uvedených lokalit je v rozmezí od 390 m n. m. (Liščí vrch u Velichova) do 
836 m n. m. (Podhorní vrch). Většina lokalit se nachází v nadmořské výšce 500-600 m n. m. 
Na obr. 2 je patrné, že novější pozorování se částečně překrývají s pozorováními z předcho-
zích let, zejména z okolí Jakubova, Velichova, Šemnické skály a v PR Údolí Teplé.

kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum)

Kulíšek nejmenší je typickým boreo-montánním druhem a žije převážně v tajze severní Ev-
ropy a ostrůvkovitě v některých horských oblastech střední a jižní Evropy, např. na Šumavě, 
v Karpatech, Pyrenejích a Alpách. Místy se vyskytuje i v souvislých lesích v nižších polohách, 
u nás například v brdských a křivoklátských lesích. Obývá staré jehličnaté či smíšené lesy, 
zejména v horách a to až po horní hranici lesa. V době hnízdění je aktivní i přes den, blízkost 
člověka mu nevadí. Hnízdí jednotlivě, samec se zdržuje v hnízdním revíru po celý rok a v zimě 
se potuluje po okolí. 

V České republice je kulíšek nejmenší stálým, hnízdícím druhem. Jeho hnízdiště jsou 
uváděna z Beskyd, Jeseníků, Krkonoš a Šumavy (hudEc 1983). Nejrozsáhlejší hnízdní oblast 
se nachází v jižních Čechách. Pozorovatelé se začali na kulíška nejmenšího více soustřeďo-
vat při mapování hnízdění v 70. letech (ŠťaStný et al. 1987) a celkový počet se v letech 1985-
1989 odhadoval na 900-1300 párů. Díky intenzivnímu mapování se zvýšil i počet obsazených 
čtverců a v letech 2001-2003 již byla početnost odhadnuta na 1200-2000 párů. V novém čer-
veném seznamu je zařazen v kategorii VU – druh zranitelný (ŠťaStný & BEjčEk 2003).

Patrně nejstarším údajem o výskytu kulíška nejmenšího na území nynějšího Karlovar-
ského kraje je záznam Šíra (Šír 1889) o hnízdění u Valče. V listopadu 1949 byl pozorován 
v Českém lese SZ od Mariánských Lázní a jsou rovněž známa pozorování v Krušných horách 
z hnízdní doby (hudEc 1983). První doložené hnízdění na Chebsku bylo zaznamenáno u Pol-
né v roce 1978 (Mattas), ze stejné doby pocházejí také pozorování z Výhledů a Vysokého Ka-
mene (ŠEdo 1979; hůrka 1982). Z let 1979-1996 jsou známy údaje o pozorování v pohranič-
ních oblastech, např. u Smrčiny, Horních Lubů a Újezdu. Rovněž jsou známy údaje o hnízdění 
z okolí Merklína, Hroznětína a Ostrova z konce osmdesátých a začátku devadesátých let (tě-
ťál 1985, 1986, 1987, 1988, 1990, 1992a, b, 1993; vacík 1996). Na začátku devadesátých let 
bylo rovněž zaznamenáno pozorování v lesoparku u Františkových Lázní (těťál 1992b). V le-
tech 1995 a 1996 byl kulíšek pozorován v Podhradí u Aše (vacík 2002a, b) a z let 1996-1999 
jsou záznamy o hnízdění u Ostrova (nepublikované Zprávy o činnosti západočeské podsku-
piny SVODS ČOS; l. SchröPfEr, písemné sdělení). Z let 1997-2004 je známo hnízdění u Štítar 
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v roce 1999, opakované hnízdění na jižním svahu Klínovce v letech 2001-2004, hnízdění 
u Beranova, Kladrub a Šafářských domků (SchröPfEr & vacík 2004, 2005). Ze stejného období 
pocházejí i pozorování z okolí PR Holina, NPR Kladské rašeliny, Aše, Podhradí, Hájů u Che-
bu, Mariánských Lázní, Paliče, Jáchymova a z Vítkovy hory u Karlových Varů (SchröPfEr & va-
cík 2004, 2005; vacík 2006a, b; Bušek; Řepa). jägEr (2005) se zmiňuje o pozorování kulíška 
nejmenšího v lesním komplexu u Bystřiny v roce 2002 a v lese u Pastvin v NPP Lužní potok. 
tyml (2004) uvádí, že pozoroval v roce 2003 tok jednoho páru u obce Podílná. Tyto a další 
údaje jsou shrnuty v mapě na obr. 3. Početnost kulíška nejmenšího v západních Čechách 
byla v r. 1995 odhadnuta na 200-300 párů (růžEk & SchröPfEr 1997). 

Od roku 2005 byla zaznamenána v Karlovarském kraji následující pozorování:
5542: ryžovna, okr. KV, 28. 3. 2006, 1 ex., hlas u silnice k vrchu Tokaniště (BO); 28. 3. 

2006, 1 ex., hlas u silnice na Myslivny (BO)
5543: boží dar, okr. KV, 28. 3. 2005, 1 ex., hlas pod Jahodovou loukou (BO); 6. 4. 2006 

a 23. 3. 2007, 1 ex., hlas SZ od obce u hranic (BO); ryžovna, Myslivny – Blatenský pří-
kop, okr. KV, 28. 3. 2006, 1 ex., hlas (BO); 19. 4. 2007, 1 ex., hlas (BO); ryžovna, Staré 
Hamry, okr. KV, 15. 4. 2006, 1 ex., hlas (BO); 18. 4. 2007, 1 ex., hlas (BO); ryžovna, 
Tetřeví hora, okr. KV, 6. 4. 2006, 1 ex., hlas (BO); 12. 4. 2007, 1 ex., hlas (BO); ryžov-
na, Zlatý kopec, okr. KV, 6. 4. 2006, 1 ex., hlas (BO); 12. 4. 2007, 1 ex., hlas (BO) 

5641: heřmanov v krušných horách, okr. SO, 21. 2. 2008, 1 ex., hlas, cca 1,5 km severně 
od obce (HL, JP, MJ, JPJ); Přebuz, Lučiny, okr. SO, 9. 10. 2007, 1 ex., hlas (MV) 

5643: jáchymov, bývalý důl Eduard, okr. KV, 18. 4. 2006, 1 ex., hlas – samec (BO); 6. 3. 
2007, 1 ex., hlas (BO)

5741: heřmanov v krušných horách, okr. SO, 18. 2. 2007, 2 ex., hlas, pozorování (KP); lib-
nov, okr. SO, 8. 2. 2007, 1 ex., hlas (JP) 

5743: Sedlečko u karlových varů, okr. KV, 10. 12. 2005, 1 ex., nalezen mrtvý na návsi obce 
(MJ); šemnice, Šemnická skála, okr. KV, 26. 1. 2007, 2 ex., hlas (MJ); 27. 8. 2007, 
16. 11. 2008, 1 ex., hlas, opakovaně (MJ) 

5744: voj. újezd hradiště, okr. KV, 22. 3. 2005, 1 ex., hlas cca 1 km V od obce Dubina (BO); 
voj. újezd hradiště, Tmavý vrch, okr. KV, 5. 4. 2009, 1 ex., hlas, (MJ, MV) 

5839: libá, okr. CH, 2. 4. 2009, 1 ex., hlas – samec (HL, KP, MJ); libá, Mezný vrch, okr. CH, 
2. 4. 2009, 1 ex., hlas (HL, KP, MJ); nový Žďár, Kozina, okr. CH, 2. 4. 2009, 1 ex., hlas 
(HL, KP, MJ); Polná u hazlova, Kančí údolí – Jelení vrch, okr. CH, 2. 4. 2009, 1 ex., 
hlas (HL, KP, MJ) 

5840: velký rybník u Skalné, okr. CH, 22. 2. 2007, 1 ex., hlas (JP)
5842: kamenice u březové, okr. SO, 16. 2. 2007, 2 ex., hlas (KP); krásno nad teplou, okr. 

SO, 23. 2. 2006, 1 ex., pozorování (A. maSoPuStová, ústní sdělení); nadlesí, okr. SO, 
19. 2. 2007, 2 ex., hlas, pozorování (MV); třídomí, okr. SO, 19. 2. 2007, 1 ex., hlas 
(VM) 

5843: Český Chloumek, okr. KV, 26. 2. 2006, 1 ex., J na cestě za hájenkou Hůrka (HM); Čí-
haná u javorné, okr. KV, 10. 2. 2007, 1 ex., hlas, pozorování, (MV); dlouhá lomnice, 
Lomnický rybník, okr. KV, 3. 1. 2009, 1 ex., hlas (MV); dražov, Uhelný vrch, okr. KV, 
2. 1. 2009, 2 ex., hlas (MV); Stanovice, okr. KV, 11. 2. 2007, 1 ex., hlas, nad vodní ná-
drží Stanovice (MV); 25. 12. 2008, 1 ex., hlas – samec cca 2 km JZ od obce Pila (MV); 
3. 1. 2009, 1 ex., hlas – samec cca 1 km JV od obce (MV)

5844: mirotice u kozlova, Mirotický les, okr. KV, 1. 4. 2007, 1 ex., hlas (MV) 
5940: Starý hrozňatov, okr. CH, 28. 2. 2008, 1 ex., hlas (JP, MJ, SJ)
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5941: kladská, Bílá hájovna, okr. CH, 21. 4. 2009, 1 ex., hlas – samec (ŘP, NP); 13. 3. 2007, 
1 ex., na křižovatce cca 1 km J (ŘP); kladská, U dřevěnky, okr. CH, 21. 4. 2006 a 21. 4. 
2009, 1 ex., hlas – samec, opakovaně na cestě k Bílé hájovně (ŘP, NP, resp. ŘP, NOP); 
lazy, okr. CH, 14. 2. 2005, 1 ex., hlas – samec, JV od obce u křižovatky (ŘP, CP, HM); 
28. 2. 2005, 1 ex., hlas – samec u osady Štípkovna (ŘP, CP, HM); 21. 4. 2009, 1 ex., 
U Žitné S od obce (ŘP, PV); lázně kynžvart, okr. CH, 14. 4. 2009, 1 ex., hlas – samec 
u cesty k PR Holina (ŘP, Schlossar); lázně kynžvart, PR Holina, okr. CH, 14. 4. 2006, 
1 ex., (ŘP, Schlossar); mariánské lázně, PR Kladská, okr. CH, 4. 4. 2005, 1 ex., hlas 
– samec, u ryb. Uhlíř (TP, CP); 21. 4. 2006, 2 ex., pár, cca 500 m V od ryb. Uhlíř (PV); 
21. 4. 2009, 1 ex., hlas – samec, u NPR Lysina (PV); 20. 4. 2006, 1 ex., na Dlouhé ces-
tě (TP); Podlesí u dolního Žandova, Podlesí, okr. CH, 7. 4. 2005, 1 ex., hlas – samec, 
u přítoku Podleského potoka (ŘP, HM); 7. 4. 2005, 1 ex., hlas – samec, S od Kamen-
né hory (ŘP, HM); 7. 4. 2005, 1 ex., hlas – samec, J od Kamenné hory (ŘP, HM); 11. 4. 
2005, 1 ex., hlas – samec, u potoka V od Kamenné hory (ŘP, CP); 11. 4. 2005, 1 ex., 
hlas – samec, cca 0,5 km Z od obce (ŘP, CP); Studánka u kostelní břízy, okr. SO, 
31. 3. 2005, 1 ex., hlas – samec, u bývalé osady Studánka (CP, HM); Úbočí u dolního 
Žandova, okr. CH, 13. 4. 2005, 1 ex., hlas – samec, pod vrchem Kružný (TP); Úbočí 
u dolního Žandova, U školky, okr. CH, 14. 3. 2005, 1 ex., hlas – samec (ŘP, CP, PV); 
13. 4. 2005, 1 ex., hlas – samec (TP); 14. 4. 2009, 1 ex., hlas – samec, v zámeckém 
parku (ŘP, Schlossar) 

5942: Čistá u rovné, okr. SO, 16. 4. 2009, 1 ex., hlas – samice, u Zaječího vrchu (HM); 
kladská, Bílá hájovna, okr. CH, 21. 4. 2006, 1 ex., hlas – samec, na cestě ke Ztrace-
né; 1 ex., hlas – samec, na cestě k Rovné (ŘP, NP); 21. 4, 2009, 1 ex., hlas – samec 
(ŘP, NOP); NPR Paterák, okr. CH, 21. 4. 2006, 1 ex., hlas – samec, na Z okraji (ŘP, NP); 
13. 3. 2007, 1 ex., na S okraji (ŘP); 21. 4. 2009, 1 ex., (PV); louka u mariánských 
lázní, okr. SO, 24. 3. 2006, 1 ex., hlas, v údolí Teplé (HM); 2. 4. 2009, 1 ex., hlas – sa-
mec, u silnice v údolí Teplé (HM); louka u mariánských lázní, NPR Pluhův bor, okr. 
CH, 22. 3. 2005, 1 ex., hlas – samec, na J okraji (ŘP, CV, HM); 24. 3. 2006 a 2. 4. 2009, 
1 ex., hlas – samec, opakovaně podél J okraje (HM); 22. 3. 2009, 1 ex., hlas – sa-
mec, na Z okraji (ŘP, CV, HM); mariánské lázně, okr. CH, 5. 4. 2006, 1 ex., hlas – sa-
mec, křižovatka na cestě od Polomu (ŘP, NP); mariánské lázně, PR Kladská, okr. CH, 
26. 3. 2005, 3 ex., hlasy u stezky (BO); 6. 4. 2006, 1 ex., hlas – samec, u Dlouhé stoky 
(HM); 1 ex., hlas – samec, u odbočky k NPR Malé rašeliniště (HM); 20. 4. 2006, 1 ex., 
hlas – samec, na V okraji NPR Tajga (HM); 20. 4. 2006, 1 ex., hlas – samec, na silnici 
Kladská – Prameny (HM); 21. 4. 2006, 1 ex., na křižovatce J od NPR Paterák (ŘP, NP); 
11. 6. 2008 nalezena obsazená hnízdní dutina ve smrčině za rybníkem (BO); 21. 4. 
2009, 1 ex., hlas – samec, na cestě k NPR Lysina (PV); 31. 3. 2009, 1 ex., hlas – sa-
mec, u NPR Husí les (ŘP, NOP); mariánské lázně, PR Smraďoch, okr. CH, 13. 3. 2009, 
1 ex., hlas – samec (TP); Prameny, okr. CH, 10. 5. 2005, 1 ex., u kapličky S od obce 
(CP); 1 ex., hlas – samec, u Mýtského rybníka (HM); 16. 4. 2009, 1 ex., hlas – samec 
(HM); rájov u mariánských lázní, okr. CH, 5. 4. 2006 a 15. 4. 2009, 1 ex., hlas – sa-
mec, na cestě k Rájovské hájence (ŘP, NP)

5943: měchov, okr. KV, 11. 6. 2005, 1 ex., cca 200 m Z od obce (rynEŠ, ústní sdělení)
5944: Prohoř, Zbraslav – Prohoř, okr. KV, 23. 1. 2008, 1 ex., hlas, pozorování (JP, MJ, JPJ)
6041: valy u mariánských lázní, Alej svobody, okr. CH, 6. 4. 2009, 1 ex., v Z části (ŘP, PIV); 

8. 4. 2009, 1 ex., hlas – samec, v Z části (urBanová, ústní sdělení)
6042: lázně kynžvart, PR Holina, okr. CH, 13. 4. 2006, 1 ex., na V okraji (ŘP, Schlossar, 

Vojtěch); mariánské lázně, okr. CH, 9. 4. 2009, 1 ex., hlas v PR Žižkův vrch (ŘP); 
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mariánské lázně, Na polomu, okr. CH, 5. 4. 2006 a 15. 4. 2009, 1 ex., (ŘP, NP); ma-
riánské lázně, Na polomu – Rájovská hájovna, okr. CH, 5. 4. 2006, 1 ex., (ŘP, NP); 
13. 3. 2009, 1 ex., hlas – samec (ŘP, NP); ovesné kladruby, okr. CH, 15. 4. 2006 
a 6. 4. 2009, 1 ex., hlas – samec, u Podhorní nádrže (NP, resp. ŘP, NP); valy u mari-
ánských lázní, Alej svobody, okr. CH, 9. 4. 2009, 1 ex., hlas – samec (ŘP, PIV); 15. 4. 
2006, 1 ex., – samec, na cestě k železniční trati (PV); valy, U krále smrků, okr. CH, 
15. 4. 2006, 1 ex., (PV); výškov u Chodové Plané, PR Lazurový vrch, okr. Tachov (Pl-
zeňský kraj), 4. 1. 2007, 1 ex., hlas – samec (ŘP); výškovice u michalových hor, okr. 
Tachov (Plzeňský kraj), 1. 4. 2009, 1 ex., hlas – samec, u býv. lomu (ŘP, NP) 

6043: heřmanov u Starého Sedla, Stěnský vrch, okr. CH, 19. 2. 2008, 1 ex., hlas – samec, 
na JV úpatí u Stěnského rybníka; 19. 2. 2008, 1 ex., hlas – samec, na S svahu (JP, KP, 
MJ, JPJ); heřmanov u Starého Sedla, Špičák-lom, okr. CH, 19. 2. 2008, 1 ex., hlas 
(JP, KP, MJ, JPJ); klášter teplá, Ovčí Dvůr, okr. CH, 19. 2. 2008, 1 ex., hlas (JP, KP, MJ, 
JPJ).

Uvedené lokality se nacházejí v nadmořské výšce od 430 m n. m. (nález kadaveru na návsi 
v Sedlečku) do 1015 m n. m. (hraniční les u Božího Daru). Nejčastější záznamy pocházejí 
z nadmořských výšek nad 600 m n. m., což je v souladu s již publikovanými fakty, které uvá-
dějí, že kulíšek nejmenší dává přednost vyšším nadmořským výškám (hudEc et al., 1983). 
Místa starších a novějších pozorování se překrývají na lokalitě Nadlesí a zejména v PR Klad-
ská a jejím okolí.

Obr. 3: Místa pozorování kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum) v Karlovarském kraji od roku 2005 do 
současnosti jsou vyznačena kroužky. Černými trojúhelníky jsou vyznačena přibližně místa pozorování uvedená 
v záznamech Muzea Karlovy Vary, publikovaná v soupisech faunistických pozorování atd. do roku 2004 (Šedo 
1979; Těťál 1985, 1986, 1987, 1988, 1990, 1992a, b, 1993; hůrka 1982; Vacík 1996, 2002a, 2002b, 2006a, 
2006b; Schröpfer & Vacík 2004, 2005; Tyml 2004; Jäger 2005; O. BuŠek, vlastní data; V. melichar, ústní sdělení; 
L Schröpfer, písemné sdělení).
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Sýček obecný (Athene noctua)

Sýček osidluje především nižší polohy a preferuje otevřenou krajinu s jednotlivými stromy. 
V současnosti nejčastěji obývá vesnická sídliště a hospodářské budovy ale i panelová sídliště 
ve velkých městech. Je to stálý, ojediněle přelétavý pták. Vyskytuje se především v nižších 
polohách, směrem do hor jeho početnost ubývá a ve výškách nad 600 m n. m. se vyskytuje 
spíše jen výjimečně (hudEc & ŠťaStný 2005). 

V České republice byl sýček obecný dříve značně početný, nyní se jeho počty snižují. 
V letech 1985-1989 byla jeho početnost v ČR odhadnuta na 700-1000 párů (ŠťaStný & BEjčEk 
1993 ex hudEc & ŠťaStný 2005), v letech 1993-1995 na 1000-2100 párů (SchröPfEr 1996). Od-
hadovaná početnost pak v letech 1998-99 klesla na 500-1000 párů (SchröPfEr 2000) a v le-
tech 2001-2003 to bylo již jen 250-500 hnízdních párů (ŠťaStný et al. 2006). V Červeném se-
znamu je sýček obecný zařazen mezi ohrožené druhy (ŠťaStný & BEjčEk 2003)

Údaje o pozorování sýčka obecného na Chebsku shromážděné D. Jägerem v letech 1972-
1980 uvádějí opakovaný výskyt u obcí Stebnice, Milhostov, Nový Drahov, v Chebu a hníz-
dění ve Skalné v roce 1980. Dále byl v tomto období sýček pozorován i v Dolním Pelhřimo-
vě, u Střížova, Hartoušova, Hluboké, Nebanic a Hněvína (Jäger). jägEr & gonSchorEk (1981) 
uvádějí hnízdění sýčka obecného v osadě Nový Drahov a také nález mrtvého ptáka v PR 
Soos v roce 1979. V roce 1980 byl výskyt sýčka zaznamenán u Chebu (ŠEdo 1981) a Bušek 
roku 1984 zaznamenal jeho hlasové projevy po celý měsíc v Karlových Varech-Tuhnicích (tě-
ťál 1985). Dalším místem pozorování byl v roce 1985 Velký Luh na Chebsku (těťál 1986). 
Z osmdesátých let je rovněž znám výskyt v parku ve Františkových Lázních (v. mElichar, úst-
ní sdělení) a pozorování v Sokolově, Ostrově a Radošově (těťál 1990). těťál (1992a) udává 

Obr. 4: Pozorování sýčka obecného (Athene noctua) v Karlovarském kraji již dříve publikovaná v soupisech 
faunistických pozorování (Šedo 1981; Jäger & gonSchorek 1981; Těťál 1985, 1986, 1990, 1992, 1993; Vacík 1996, 
2002a, 2002b; D. Jäger, vlastní data). Novější údaje o jeho výskytu bohužel nejsou známy.
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také výskyt na statku v Herstošicích a u obce Hájek v PR Soos. Zprávy o pozorování zejména 
z druhé poloviny devadesátých let shromážděné vacíkEm (1996, 2002a, b) pocházejí přede-
vším z Chebska. Výskyt byl tehdy zaznamenán převážně poblíž lidských sídel (Dvorek, Hrzín, 
Vonšov, Nový Drahov, Povodí, Třebeň, Nová Ves, Mariánské Lázně). SchröPfEr (1996) udává 
přítomnost pěti hnízdních teritorií v Chebské pánvi v letech 1993-1995, ale v letech 1998-
1999 již nebylo v těchto místech hnízdění sýčka potvrzeno (SchröPfEr 2000). Od roku 1996 
bohužel nebyl výskyt sýčka obecného v Karlovarském kraji prokázán. Historické údaje jsou 
vyneseny v mapě na obr. 4.

Puštík obecný (Strix aluco)

Vyskytuje se od nížin až do hor, směrem do vyšších poloh jeho početnost ubývá. Obývá 
starší lesy, zejména listnaté, žije však i v lesích smíšených, jehličnatých, v alejích s dutými 
stromy, v zahradách a parcích. Je to stálý, z menší části přelétavý pták, který se obvykle na 
svém hnízdišti zdržuje po celý rok. Vyskytuje se na celém území České republiky, v Krušných 
horách, Krkonoších, Jeseníkách a Beskydech do 800-900 m n. m., na Šumavě až do 1200 m 
n. m. (hudEc & ŠťaStný 2005).

Je to pravděpodobně naše nejpočetnější sova. Celková početnost v České republice se 
v letech 1985-1989 odhadovala na 6000-9000 párů (ŠťaStný & BEjčEk 1993 ex hudEc & ŠťaStný 
2005) a v roce 1990 danko et al. (1994 ex ŠťaStný et al. 2006) odhadli počet na 5000-7000 
párů. Vzhledem k tomu, že v letech 2001-2003 dosahovaly počty 10 000-18 000 párů, je 
pravděpodobné, že předchozí odhady byly značně podhodnocené (ŠťaStný et al. 2006).

Starší záznamy o výskytu puštíka obecného v západních Čechách uvádějí z konce 70. let 
výskyt u Libé, Lužné, Chebu a Františkových lázní (ŠEdo 1979). Od roku 1979 do devadesá-
tých let je také pravidelně zaznamenáván výskyt v Podhradí u Aše. V roce 1983 byl puštík 
pozorován v PR Holina u Lázní Kynžvart (ŠEdo 1984) a tamtéž byl pozorován i v roce 2004 
(Řepa). V letech 1987 a 1988 bylo pozorováno hnízdění přímo v Karlových Varech u Vyhlídky 
Karla IV. (těťál 1988, 1989). Z roku 1990 pochází záznam o hlasových projevech na Kladské 
(těťál 1992a). Dalšími známými místy výskytu jsou okolí Chebského hradu, Vernéřova, Újez-
du, Lázní Kynžvart, Jakubova, Merklína a Hroznětína (těťál 1986, 1988, 1989, 1990, 1992a, b, 
1993; vacík 2002a; SchröPfEr & vacík 2003). Rovněž nepublikované Zprávy západočeské pod-
skupiny SVODS ČSO (l. SchröPfEr, písemné sdělení) uvádějí hnízdění v budkách u Merklína, 
Hroznětína a Ostrova v letech 1991-1997. Tento druh byl také pozorován v PR Rathsam, u Po-
mezné (jägEr 2006) a také v okolí Valče, Vladořic a Mariánských Lázní (Bušek). Tyto a další 
záznamy jsou vyneseny v mapě na obr. 5.

Od roku 2005 byla zaznamenána následující pozorování:
5638: trojmezí, Lužní potok, okr. CH, 9. 1. 2008, 1 ex., pozorování (AP, JP, MJ)
5641: lesík, Borovina, okr. SO, 21. 2. 2008, 2 ex., hlas – pár (HL, JP, MJ, JPJ)
5642: děpoltovice, Březový vrch, okr. KV, 26. 2. 2008, 1 ex., hlas – samec (JP, MJ); lužec 

u nejdku, okr. KV, 26. 2. 2008, 2 ex., hlas – pár (JP, MJ)
5643: bystřice u hroznětína, okr. KV, 24. 3. 2006, 1 ex., pozorování (Čepelák); krásný les, 

Kameniště, okr. KV, 28. 3. 2008, 1 ex., hlas – samec, na svahu kopce (MJ, MV); květ-
nová, okr. KV, 28. 3. 2008, 1 ex., hlas – samice, v lese mezi obcemi Květnová a Mo-
řičov (MJ, MV); maroltov, okr. KV, 28. 3. 2008, 1 ex., hlas – samice, SV od obce (MJ, 
MV); Pstruží u merklína, Vlčinec, okr. KV, 9. 1. 2007, 1 ex., hlas, v lese na svahu kop-
ce (MJ, MV); 11. 4. 2007, 1 ex., hlas, v lese na svahu kopce (MV) 

5644: krásný les, Horní hrad, okr. KV 22. 2. 2006, hlas a pozorování 3 ex., na cestě ke hra-
du a hlasy dalších ex., J, SSV a SSZ od obce (JP, KP); Peklo, Himlštejn, okr. KV, 22. 2. 
2006, 1 ex., hlas na Z a JZ svahu u hradu (JP, MJ); Peklo, okr. KV, 29. 3. 2006, 1 ex., 
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hlas, ve skalách u Ohře (JP, MJ); voj. újezd hradiště, okr. KV, 29. 3. 2006, 1 ex., hlas 
poblíž osady Kamenec (JP, MJ); voj. újezd hradiště, Jakubov – nad sadem, okr. KV, 
15. 6. 2006, 1 ex., hlas (MJ, MV); vojkovice, okr. KV, 28. 3. 2008, 1 ex., hlas – samec, 
SZ od obce (MJ, MV) 

5645: Suchý důl u klášterce nad ohří, Meziříčí, okr. Chomutov (Ústecký kraj), 19. 3. 2009, 
1 ex., hlas – samec, ve svahu S od obce (KP, MJ, MV); vintířov u radonic, okr. Cho-
mutov (Ústecký kraj), 19. 3. 2009, 1 ex., hlas – samice (KP, MJ, MV); voj. újezd hra-
diště, Jindřichov, okr. KV, 26. 8. 2008, 1 ex., hlas – juv. (JP); voj. újezd hradiště, 
Ostružinec, okr. KV, 26. 8. 2008, 1 ex., hlas – samec (JP); Úhošťany, Zvoníčkov, okr. 
Chomutov (Ústecký kraj), 19. 3. 2009, 1 ex., hlas – samec (KP, MJ, MV)

5738: Pastviny u Studánky, okr. CH, 9. 1. 2008, 1 ex., pozorování (AP, JP, MJ)
5740: horní luby, okr. CH, 22. 2. 2007, 1 ex., hlas na střelnici v bývalém lomu (JP); Smrči-

na, okr. CH, 22. 2. 2007, 2 ex., hlas, pozorování (JP); vackov, Vackovský kopec, okr. 
CH, 22. 2. 2007, 1 ex., hlas (JP); valtéřov u kraslic, okr. SO, 15. 3. 2007, 2 ex., hlas – 
pár (HL, MJ); výspa, okr. CH, 22. 2. 2007, 1 ex., hlas a pozorování na signálce u hranic 
S od býv. obce; 1 ex., hlas, u kopce Bažantnice (JP)

5741: boučí, okr. SO, 5. 3. 2007, 1 ex., hlas (KP); heřmanov v krušných horách, 21. 2. 
2008, 1 ex., pozorování, mezi obcemi Jindřichovice a Heřmanov (HL, JP, MJ, JPJ); 
jindřichovice v krušných horách, okr. SO, 21. 2. 2008, 1 ex., pozorování, Smrčina – 
V od obce (HL, JP, MJ, JPJ); 21. 2. 2008, 1 ex., pozorování SV od obce (HL, JP, MJ, JPJ)

5742: děpoltovice, Děpoltovický rybník, okr. KV, 25. 4. 2008, 1 ex., hlas – samec (MJ); 
nová role, vrch Čepec, okr. KV, 26. 2. 2008, 1 ex., hlas – samec (JP, MJ) 

5743: andělská hora, okr. KV, 1. 2. 2006, 2 ex., hlas mezi Travným – Kamenným vrchem, 
(JP, MJ); dalovice, okr. KV, 20. 9. 2005, 1 ex., hlas, (MV); karlovy vary, Kouzelné 
Městečko, okr. KV, 13. 3. 2006, 3 ex., hlas, pozorování (JP, MJ, MV); 4. 1. 2007, 3 ex., 
hlas, pozorování (JP, MJ, JPJ); karlovy vary, okr. KV, 10. 9. 2006, 1 ex., hlas (JP); 24. 2. 
2007, 1 ex., hlas, samec, Karlovy Vary – Drahovice (MV); 23. 1. 2008, 1 ex., hlas – sa-
mec (MV); 28. 3. 2008, 1 ex., hlas – samec, v lese mezi střelnicí a Hubertusem SV od 
města (MV); nová kyselka, okr. KV, 1. 2. 2006, 2 ex., hlas a pozorování (JP, MJ); ol-
šová vrata, okr. KV, 24. 5. 2008, 1 ex., mrtvý, na silnici u obce (JP, MJ); 28. 3. 2009, 
1 ex., hlas – samec, na Bukovém vrchu (MV); Sedlečko u karlových varů, okr. KV, 
30. 1. 2006 a 12. 9. 2006, 1 ex., hlas, v lese cca 1 km J od obce (MJ); 30. 1. 2006, 
1 ex., hlas cca 1 km z od obce (JP, KP); 21. 3. 2006, 1 ex., pozorování (HL, JP, MJ, JPJ); 
15. 1. 2009, 1 ex., hlas u potoka JZ od obce (MJ); Stráň, Studený vrch, okr. KV, 16. 9. 
2006, 2 ex., hlas (MJ); Stráň, Nejda – u Kaštanu, okr. KV, 1. 2. 2006, 1 ex., hlas a po-
zorování (JP, MJ); šemnice, Šemnická skála, okr. KV, 12. 9. 2006, 26. 1. 2007, 1 ex., 
hlas, v okolí (MJ); 26. 1. 2007 a 19. 9. 2007, 1 ex., hlas opakovaně (MJ); 18. 8. 2007, 
2 ex., hlas – pár (MJ); 30. 11. 2008, 1 ex., hlas – samec, v okolí (MJ); voj. újezd hra-
diště, Skalky skřítků, okr. KV, 22. 3. 2005, 1 ex., hlas – samec (BO) 

5744: velichov, okr. KV, 29. 3. 2006, 2 ex., hlas, (JP, MJ); voj. újezd hradiště, okr. KV, 15. 1. 
2009, 3 ex., hlas – dva samci a samice, mezi vrchy Větrovec a Vysoká pláň (KP, MV); 
voj. újezd hradiště, Lučiny, okr. KV 19. 3. 2009, 1 ex., hlas – samec, V od obce (KP, 
MJ, MV); voj. újezd hradiště, Mlýnská, okr. KV 4. 3. 2007, 1 ex., hlas, (HL, JP, MJ, JPJ); 
voj. újezd hradiště, Na pile, okr. KV 4. 3. 2007, 2 ex., hlas, pozorování (HL, JP, MJ, 
JPJ); 5. 4. 2009, 1 ex., hlas – samec (MJ, MV); voj. újezd hradiště, Nad Ovčárnou, okr. 
KV, 4. 3. 2007, 1 ex., hlas (HL, JP, MJ, JPJ); 5. 4. 2009, 1 ex., hlas – samec (MJ, MV); 
voj. újezd hradiště, Nový Mlýn – Doupov, okr. KV, 4. 3. 2007, 1 ex., hlas, pozorová-
ní (HL, JP, MJ, JPJ); voj. újezd hradiště, Pustý zámek, okr. KV, 5. 4. 2006, 1 ex., hlas, 
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(MJ, MV); 4. 3. 2007, 1 ex., hlas (HL, JP, MJ, JPJ); voj. újezd hradiště, Starý Činnov, 
okr. KV, 6. 3. 2006, 2 ex., pozorování, hlas, (JP, MJ, MV); voj. újezd hradiště, Ředni-
ce, okr. KV 24. 5. 2008, 1 ex., hlas – samec (HL, MJ, MV); voj. újezd hradiště, Tmavý 
vrch, okr. KV, 5. 4. 2009, 1 ex., hlas – samec (MJ, MV); voj. újezd hradiště, u Fialovny, 
okr. KV 4. 3. 2007, 1 ex., hlas, (HL, JP, MJ, JPJ); voj. újezd hradiště, u Milířů, okr. KV, 
4. 3. 2007, 2 ex., hlas (HL, JP, MJ, JPJ); voj. újezd hradiště, u Ruské věže, okr. KV, 3. 3. 
2009, 1 ex., hlas – samec (HL, MV); voj. újezd hradiště, u Studeného dvora, okr. KV, 
4. 3. 2007, 1 ex., hlas (HL, JP, MJ, JPJ); voj. újezd hradiště, Zakšov, okr. KV, 4. 3. 2007, 
1 ex., hlas (HL, JP, MJ, JPJ) 

5745: konice u mašťova, okr. Chomutov (nálezy na pomezí s okr. KV – Voj. újezd Hradiš-
tě) 24. 5. 2008, 1 ex., hlas – samice, nad silnicí S od obce (HL, MJ, MV); 19. 3. 2009, 
1 ex., hlas – samec nad silnicí S od obce (KP, MJ, MV); 19. 3. 2009, 1 ex., hlas – sa-
mec, na svahu vrchu Lopota JZ od obce (KP, MJ, MV); voj. újezd hradiště, Mětikalov, 
okr. KV, 5. 4. 2009, 1 ex., hlas – samec (MJ, MV)

5839: libá, okr. CH, 2. 4. 2009, 1 ex., hlas – samec v pohraničním lese Z od obce (HL, KP, 
MJ); Polná u hazlova, Kančí údolí, okr. CH, 2. 4. 2009, 1 ex., hlas (HL, KP, MJ); Po-
mezná, okr. CH, 2. 4. 2009, 1 ex., hlas – samec (HL, KP, MJ)

5841: Paseka u březové, okr. KV, 16. 2. 2007, 1 ex., hlas, pozorování, mezi obcemi Lobzy – 
Kamenice (KP)

5842: loket, Supí potok, okr. SO, 19. 1. 2006, 1 ex., hlas, (JP, KP, MJ); Údolí u lokte, okr. 
SO, 13. 3. 2007, 1 ex., hlas – samec cca 1 km V od obce (ŘP, NP); Údolí u lokte, Lo-
ketský vrch, okr. SO, 13. 3. 2007, 1 ex., hlas – samec (ŘP, NP)

5843: Český Chloumek, Chloumecký kopec, okr. KV 30. 3. 2009, 1 ex., hlas – samec (MV, 
Váňová); dražov, Uhelný vrch, okr. KV, 10. 2. 2007, 1 ex., hlas, pozorování – samec 
(MV); dražov, u červeného kříže, okr. KV, 25. 3. 2006, 1 ex., hlas (MV); kolová, okr. 
KV, 20. 2. 2006, 1 ex., pozorování u rybníka Kolovák, (MV); kolová, okr. KV, 19. 2. 
2007, 2 ex., hlas, pozorování, mezi obcemi Pila a Kolová (MV); dlouhá lomnice, Vý-
hledy, okr. KV, 19. 2. 2007, 2 ex., hlas, pozorování (MV); 21. 3. 2009, 2 ex., hlas – pár 
(MV) 

5844: horní tašovice, okr. KV, 6. 3. 2006, 1 ex., pozorování, hlas (JP, MJ, MV); voj. újezd 
hradiště, Albeřice, okr. KV, 13. 3. 2006, 1 ex., hlas, pozorování (JP, MJ)

5845: malý hlavákov, Prokopy – údolí Blšanky, okr. KV 24. 5. 2008, 2 ex., hlas – pár (HL, MJ, 
MV); Podštěly, okr. KV, 15. 1. 2008, 1 ex., hlas – samec (JP, JPJ); valeč, okr. KV, 13. 3. 
2006, 1 ex., hlas, pozorování u zámku (JP, MJ); 16. 3. 2009, 1 ex., hlas – samec (MV); 
19. 3. 2009, 1 ex., hlas – samec, vrch Orlík, JV od obce (KP, MJ, MV); valeč, Bělá, okr. 
KV, 13. 3. 2006, 1 ex., hlas u křižovatky V od obce, (JP, MJ); 24. 5. 2008, 1 ex., hlas – 
samice, Sklárna S od obce (HL, MJ, MV); valeč, Ořkov, okr, KV, 13. 3. 2006, 1 ex., hlas, 
pozorování (JP, MJ); velký hlavákov, K lukám, okr. KV, 13. 3. 2006, 1 ex., pozorování 
(JP, MJ); voj. újezd hradiště, Lochotín, okr. KV, 13. 3. 2006, 1 ex., hlas (JP, MJ); voj. 
újezd hradiště, Malý Hlavákov, okr. KV, 13. 3. 2006, 1 ex., hlas, pozorování (JP, MJ) 

5941: kladská, NPR Paterák, okr. CH, 21. 4. 2009, 1 ex., hlas – samec na cestě k Bílé hájov-
ně (ŘP, NP); krásná lípa u březové, okr. SO, 26. 2. 2007, 1 ex., hlas – samec, u pře-
hrady (ŘP, NP); lázně kynžvart, okr. CH, 2. 2. 2006, 1 ex., hlas – samec, na cestě 
k PR Holina (ŘP, PV); 14. 2. 2006, 1 ex., hlas – samec, v serpentině cca 1 km S od 
obce a 1 ex., hlas – samec u silnice na Lazy (ŘP, PV); 2. 2. 2006, 26. 2. 2007 a 12. 4. 
2007, 1 ex., hlas a pozorování, u hřbitova (ŘP, PV; ŘP, NP; ŘP); lázně kynžvart, okr. 
CH, 21. 2. 2007, 1 ex., hlas – samec, u ryb. Uhlíř (ŘP, NP); lázně kynžvart, PR Holi-
na, okr. CH, 2. 2. 2006, 1 ex., hlas na S okraji (ŘP); 21. 2. 2007, 2 ex., hlas – samci, ve 
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V části a 1 ex., hlas – samec v Z části (ŘP, NP); Smrkovec u březové, okr. CH, 14. 2. 
2006 a 26. 2. 2007, 1 ex., hlas – samec, cca 3 km SZ od obce u odbočky na býv. Smr-
kovec (ŘP, PV); 14. 2. 2006, 1 ex., hlas – samec, na silnici cca 1 km JZ od obce (ŘP, 
PV); zlatá u kynšperka nad ohří, Dvorečky, okr. SO, 26. 2. 2007, 1 ex., hlas – samec, 
V od osady u Malé Libavé (ŘP, NP) 

5942: mnichov u mariánských lázní, PR Planý vrch, okr. CH, 17. 6. 2008, 1 ex., (ŘP); Pra-
meny, okr. CH, 18. 2. 2006, 1 ex., hlas – samec (ŘP, NP, TP) 

5943: bečov nad teplou, okr. KV, 22. 8. 2008, 1 ex., hlas – samec (MJ); toužim, Obora, okr. 
KV, 2. 4. 2009, 1 ex., hlas (MV)

5944: Pšov u Žlutic, Velký travniční rybník, okr. KV, 21. 3. 2006, 1 ex., hlas (HL, JP, MJ, JPJ); 
Smilov u štědré, okr. KV 23. 1. 2008, 1 ex., pozorování (JP, MJ, JPJ); verušice, okr. KV, 
23. 1. 2008, 1 ex., hlas u vodní nádrže (JP, MJ, JPJ); zbraslav, Zbraslavský vrch, okr. 
KV, 23. 1. 2008, 1 ex., pozorování (JP, MJ, JPJ); Žlutice, okr. KV, 23. 1. 2008, 1 ex., po-
zorování na JZ okraji obce (JP, MJ, JPJ) 

5945: Chlum u novosedel, Chlumská hora, okr. KV, 3. 3. 2009, 1 ex., hlas – samec (HL, 
MV); jablonná u Chyší, okr. KV, 15. 1. 2008, 2 ex., hlas – pár (JP, JPJ); Poříčí, okr. KV, 
15. 1. 2008, 1 ex., hlas (JP, JPJ); rabštejn nad Střelou, Nučický mlýn, okr. Plzeň-se-
ver (Plzeňský kraj), 3. 3. 2009, 1 ex., hlas – samice (HL, MV); radotín u Chyší, Bohu-
slav, okr. KV, 15. 1. 2008, 1 ex., hlas – samice (JP, JPJ); vladořice, okr. KV, 15. 1. 2008, 
1 ex., pozorování (JP, JPJ)

6040: mýtina, Kyselecký hamr, okr. CH 28. 2. 2008, 1 ex., hlas – samec, v pohraničním lese 
(JP, MJ, SJ); oldřichov u lipové, Březový vrch, okr. CH, 19. 4. 2006, 1 ex., hlas, pozo-
rování, na SZ svahu (JP, MJ); 28. 2. 2008, 1 ex., hlas – samec, na JV svahu (JP, MJ, SJ); 
Slatina u Staré vody, Slatinský les, okr. CH, 23. 2. 2007, 2 ex., hlas – pár, v lese u stát-
ní hranice, (KP, MV)

6041: lázně kynžvart, PR Holina, okr. CH, 24. 4. a 17. 6. 2009, 1 ex., v JZ části (ŘP); valy 
u mariánských lázní, okr. CH, 1. 3. 2006, 1 ex., hlas – samec (NP); 1. 3. 2006, 3 ex., 
hlas – samci, na Z okraji obce a 1 ex., hlas – samec na J okraji obce (NP)

6042: mariánské lázně, okr. CH, 2. 2. a 2. 3. 2006, 1 ex., hlas, u Lunaparku (ŘP; PV); 2. 3. 
2006, 2 ex., hlas – samci, pod Žižkovým vrchem (ŘP, NOP); 21. 2. 2007, 1 ex., hlas – 
samec, ve Smetanově aleji (ŘP, NP); 4. 6. 2008, 1 ex., V od Žižkova vrchu (ŘP); ma-
riánské lázně, Rájovská hájenka, okr. CH, 5. 4. 2009, 1 ex., hlas – samec, na cestě 
k Polomu (ŘP, NP); milhostov u mariánských lázní, okr. CH, 13. 2. 2007, 1 ex., cca 
0,5 km S od obce (ŘP, PT); ovesné kladruby, Podhorní hájenka, okr. CH, 13. 2. 2007, 
1 ex., hlas – samec (ŘP, PT); ovesné kladruby, okr. CH, 13. 2. 2007, 1 ex., hlas – sa-
mec, cca 1 km S od obce Výškovice (ŘP, PT); Pístov, PR Lazurový vrch, okr. Tachov 
(Plzeňský kraj), 13. 2. 2007, 1 ex., hlas – samec, S od PR (ŘP, PT) 

6044: dobrá voda u toužimi, Prachomety – Dobrá Voda, okr. KV, 19. 2. 2008, 1 ex., pozo-
rování, v lesíku u silnice mezi obcemi (JP, KP, MJ, JPJ); kláštěr teplá, Dřevohryzy-Ša- 
fářské domky, okr. CH, 19. 2. 2008, 1 ex., pozorování (JP, KP, MJ, JPJ)

6142: michalovy hory, okr. Tachov (Plzeňský kraj), 13. 2. 2007, 1 ex., hlas – samec (ŘP, PT).

Výše uvedená místa výskytu se nacházejí v nadmořské výšce od 320 m n. m. (Vintířov ležící 
v okrese Chomutov za hranicí Karlovarského kraje) do 910 m n. m. (lokalita u Ruské věže ve 
vojenském újezdu Hradiště). Největší počet lokalit (85 ze 141) se nachází v nadmořské výšce 
500-700 m n. m. Místa starších a novějších pozorování se překrývají na lokalitách Pomezná, 
Libá, Karlovy Vary, Bukový vrch, Šemnická skála, Kladská, Bílá hájenka a také v okolí Merklína, 
Lochotína, Albeřic, Vladořic, Kynžvartu a v Ořkově.
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kalous ušatý (Asio otus)

Podobně jako puštík obývá především nižší a střední polohy a nad 600 m n. m. jeho počet-
nost ubývá. V krajině preferuje lesy střídající se s otevřenými plochami polí a luk. Podle vý-
sledků kroužkovací studie jsou kalousi stálí i přelétaví, z menší části i tažní. Od listopadu do 
března se zejména v nížinách shromažďují skupiny o 20-30 jedincích, které přespávají trvale 
na určitých stromech (hudEc & ŠťaStný 2005). Pozorování 20-25 jedinců sedících v zimě na 
jednom stromě uvádí již Palliardi (1852).

Kalous ušatý je spolu s puštíkem obecným naše nejpočetnější sova. V letech 1985-89 
byla početnost v ČR odhadnuta na 4000-7000 párů (ŠťaStný & BEjčEk 1993 ex hudEc & ŠťaStný 
2005), v letech 2001-2003 na 4000-8000 párů (ŠťaStný et al. 2006). Zdá se tedy, že populace 
u nás nevykazuje významné dlouhodobé změny, pouze dochází k mírným výkyvům v souvis-
losti s dostupností potravy, resp. kolísáním populací hraboše polního.

Starší pozorování kalouse ušatého v Karlovarském kraji pocházejí zejména z okolí Che-
bu a z Ašského výběžku. Udávají pravidelné hnízdění v letech 1970-1974 na Zlatém vrchu 
v Chebu, kde byla v roce 1971 dokonce dvě obsazená hnízda (Jäger) dále v NPP Komorní 
Hůrka, u obcí Dřenice a také u Nejdy u Ostrova. Větší skupiny sov byly pozorovány v lednu 
1987 ve starém parku u statku v Albeřicích (ŠEdo 1979, 1980, 1982, 1983; těťál 1985, 1986, 
1988, 1989, 1990, 1992a, b, 1993; vacík 1996). jägEr & gonSchorEk (1981) uvádějí pravidelné 
hnízdění tří až čtyř párů v PR Soos (viz též ŠEdo 1979). Rovněž byly opakovaně zaznamená-
ny hlasové projevy v lesoparku ve Františkových Lázních a v letech 2001 a 2004 i hnízdění 

Obr. 5: Místa pozorování puštíka obecného (Strix aluco) v Karlovarském kraji z let 2005-2009 jsou vyznačena 
kroužky. Černé trojúhelníky označují přibližně místa pozorování do roku 2004 uvedená v již publikovaných 
soupisech, inventarizačních zprávách atd. (Šedo 1982; Těťál 1986, 1988, 1989, 1990, 1992a, b, 1993; Vacík 
2002a; Schröpfer & Vacík 2003; Jäger 2006; o. BuŠek, vlastní data; l. Schröpfer, písemné sdělení).
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(SchröPfEr & vacík 2002, 2005). Nepublikované Zprávy západočeské podskupiny SVODS ČSO 
z let 1991-1993 uvádějí hnízdění v Hájku, Hroznětíně, Ostrově a Nové vísce (l. SchröPfEr, pí-
semné sdělení). V letech 1994-1995 byla zaznamenána pozorování, resp. hlasové projevy 
u Novosedel na Karlovarsku a u Chvoječné a Vackovce na Chebsku (vacík 2002a). Z let 1997 
a 1998 pocházejí zprávy o hlasových projevech v okolí Valče (Bušek). V letech 2003 a 2004 
je také známo hnízdění u Lužné na Chebsku a výskyt v Karlových Varech a u Teplé (SchröP-
fEr & vacík 2003, 2005). Tento druh byl také zjištěn u Pastvin a lze předpokládat i jeho výskyt 
v PR Bystřina (jägEr 2005). Všechny uvedené údaje viz mapa na obr. 6.

V letech 2006-2009 byl výskyt kalouse ušatého v Karlovarském kraji zaznamenán 
na těchto lokalitách:
5743: nová kyselka, okr. KV, 19. 6. 2006, 3 ex., pozorování (MJ); olšová vrata, Letiště Kar-

lovy Vary, okr. KV, 9. 3. 2008, 2 ex., hlas – pár (MV); Pulovice, okr. KV, 22. 2. 2006, 
vývržky (JP, MJ)

5744: voj. újezd hradiště, u Ruské věže, okr. KV, 5. 4. 2009, 1 ex., hlas (MJ, MV)
5745: voj. újezd hradiště, Mětikalov, okr. KV, 5. 4. 2009, 1 ex., hlas (MJ, MV)
5840: vojtanov, u Sedmi rybníků, okr. CH, 10. 3. 2008, 1 ex., hlas – samec (AP, SJ); 10. 3. 

2008, 1 ex., pozorování u Hliněného rybníka (AP, SJ)
5841: dobroše, okr. CH, 23. 2. 2007, 2 ex., hlas (KP, MV)
5842: krásno nad teplou, okr. SO, 7. 6. 2006, 1 ex., mezi vrchy Malý Špičák a Šibeník (ŘP); 

třídomí, okr. SO, 6. 4. 2006, 1 ex., hlas u potoka cca 0,5 km JZ od obce; 1 ex., hlas 
v Třídomském lese (JP, MJ, JPJ)

5843: Číhaná u javorné, okr. KV, 13. 4. 2006, 2 ex., hlas, pozorování JZ od obce u silnice 
na Číhanou (HL, JP, JPJ); 21. 3. 2009, 2 ex., hlas – pár, v lese Na Klupu (MV); dlouhá 
lomnice, Velký lomnický rybník, okr. KV, 13. 4. 2006, 1 ex., hlas v lese cca 0,5 km J 
od rybníka (HL, JP, JPJ); 10. 2. 2007, 1 ex., hlas, za lesíkem Bažantnice S od rybníka 
(MV); dražov, okr. KV, 2. 6. 2007, 1 ex., u rybníčků mezi obcemi (Bureš); kolová, okr. 
KV, 24. 2. 2008, 1 ex., hlas, v lese cca 1 km Z od obce (MV); olšová vrata, okr. KV 
(na hranici s 5743), 5. 4. 2006, 1 ex., hlas, pozorování (MV); Pila, okr. KV, 9. 11. 2008, 
1 ex., hlas – samice, u Lomnického potoka (MV); Stanovice, Stanovická přehrada, 
okr. KV, 4. 5. 2006, 1 ex., hlas, V od Nových Stanovic (MV) 

5844: bražec u bochova, Bražecké hliňáky, okr. KV, 5. 4. 2006, vývržky (MJ, MV); voj. újezd 
hradiště, Lochotín, okr. KV, 5. 4. 2009, 1 ex., hlas v lese mezi kopci Tonka a Stěna 
(MJ, MV)

5940: háje u Chebu, Svatý Kříž, okr. CH, 28. 2. 2008, 1 ex., hlas – samec (JP, MJ, SJ); Starý 
hrozňatov, okr. CH, 28. 2. 2008, 1 ex., hlas – samice (JP, MJ, SJ); Starý hrozňatov, 
Nový Hrozňatov, okr. CH, 28. 2. 2008, 1 ex., hlas – samice (JP, MJ, SJ); Podhrad, Sla-
pany, okr. CH, 28. 2. 2008, 2 ex., hlas – pár, u vodní elektrárny (JP, MJ, SJ)

5941: lázně kynžvart, PR Holina, okr. CH, 12. 6. 2009, 1 ex., ve V části (ŘP, HJ, TP)
5942: mnichov u mariánských lázní, PR Planý vrch, okr. CH, 17. 6. 2008, 1 ex., (ŘP)
5943: Sedlo u toužimi, okr. KV, 2. 4. 2009, 1 ex., hlas – samec (MV)
5945: radotín u Chyší, okr. KV, 21. 3. 2006, 1 ex., hlas, v lese mezi Radotínem a Jablonnou 

(HL, JP, MJ, JPJ)
6041: lázně kynžvart, PR Holina, okr. CH, 1. 3. 2006, 1 ex., hlas – samec, u Z okraje (NP); 

18. 5. 2007, 1 ex., (ŘP); valy u mariánských lázní, okr. CH, 1. 3. 2006, 3 ex., hlas – 
samci, Z od obce a 1 ex., hlas – samec na J okraji obce (NP)

6042: výškov u Chodové Plané, PR Lazurový vrch, okr. Tachov (Plzeňský kraj), 29. 3. 2007, 
1 ex., hlas – samec (ŘP, NP)
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6043: dobrá voda u toužimi, okr. KV 13. 4. 2006, 1 ex., hlas (HL, JP, JPJ); dobrá voda 
u toužimi, Nový Dvůr, okr. KV, 19. 2. 2008, 1 ex., hlas (JP, KP, MJ, JPJ); klášter teplá, 
Dřevohryzy – Šafářské domky, okr. KV, 19. 2. 2008, 1 ex., hlas – samec (JP, KP, MJ, 
JPJ). 

Výše uvedená recentní pozorování pocházejí z nadmořských výšek 420 m n. m. (Dobroše) až 
890 m n. m. (U Ruské věže). Podstatná část lokalit však leží v nadmořské výšce 500-700 m 
n. m. U starších i nově popsaných pozorování je patrné, že se kalousi opakovaně vyskytují na 
stejných lokalitách vždy v rozmezí několika po sobě jdoucích let, např. v PR Komorní Hůrka, 
PR Soos, PR Holina či u Velkého Lomnického rybníka.

kalous pustovka (Asio flammeus)

Kalous pustovka dává přednost otevřeným prostranstvím v nížinách a pahorkatinách, v hnízd-
ní době se pohybuje na vlhkých loukách a bažinách. Sedává na zemi, zřídka na keřích či stro-
mech a loví i za světla. Na podzim a v zimě sedává někdy více jedinců pohromadě na jednom 
místě (hudEc & ŠťaStný 2005). 

Kalous pustovka je tažný, v České republice nepravidelně a řídce hnízdící pták. Počet 
hnízdících párů kolísá v závislosti na početnosti hraboše polního a hnízdění na tomtéž mís-
tě více let po sobě je u nás velmi vzácné (hudEc & ŠťaStný 2005). Většina pozorování u nás 

Obr. 6: Místa pozorování kalouse ušatého (Asio otus) v Karlovarském kraji v letech 2006-2009 jsou vyznačena 
kroužky. Trojúhelníky přibližně označují místa pozorování do roku 2004 (včetně) uvedená v již publikovaných 
soupisech, inventarizačních zprávách atd. (Šedo 1979, 1980, 1982, 1983; Jäger & gonSchorek 1981; Těťál 1985, 
1986, 1988, 1989, 1990, 1992a, b, 1993; Vacík 1996, 2002a; Schröpfer & Vacík 2002, 2003, 2005; Jäger 2005, 
O. BuŠek, vlastní data; D. Jäger, vlastní data; L. Schröpfer, písemné sdělení). 
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připadá na období od září do března, kdy kalousi ze severu táhnou přes naše území zimovat 
do Středomoří a pak se vracejí zpět.

Starší informace o výskytu kalouse pustovky v západních Čechách jsou souhrnně vyne-
sena do mapy na obr. 7. Jedná se o dvě místa hnízdění v Podkrušnohoří zaznamenaná při 
mapování v letech 1973-1977 (hudEc & ŠťaStný 2005), pozorování z okolí Ostrova v zimě roku 
1962 (BuŠEk et al. 1990), z Nového Žďáru u Aše (ŠEdo 1979), okolí Hroznětína (ŠEdo 1982, 
1983) a několik dalších z okolí Chebu (těťál 1987, 1993). V letech 1971-1972 zaznamenal Jä-
ger opakovaně hnízdní chování kalouse pustovky v okolí Ohře u Vokova, Chvoječné a u Cho-
covic. Taktéž zaznamenal pozorování v PR Soos a jejím okolí v letech 1974 a 1977 (jägEr 
& gonSchorEk 1981). V roce 1980 bylo pozorováno hejno asi 80 jedinců na Janském vrchu 
u Doupova (BuŠEk et al. 1990). V roce 1997 byl kalous pustovka pozorován u Litolotova ve 
vojenském újezdu Hradiště (V. tEjrovSký, ústní sdělení), v roce 2002 u Dolních Dvorů (SchröP-
fEr & vacík 2003) a roku 2004 bylo objeveno hnízdo s třemi mláďaty poblíž obce Rájov (vacík 
2006b). 

V roce 2008 byl kalous pustovka pozorován na následujících lokalitách: 
5840: nový drahov, okr. CH, 6. 2. 2008, 1 ex., pozorování (MV, AP); vonšov, PR Soos, okr. 

CH, 6. 2. 2008, 5 ex., pozorování (MV, AP); 21. 2. 2008, 1 ex., pozorování (MV). 

Vzhledem k době pozorování šlo pravděpodobně o jedince táhnoucí přes naše území.

Obr. 7: Místa pozorování kalouse pustovky (Asio flammeus) u obce Nový Drahov a v PR Soos v roce 2008 jsou 
vyznačena kroužky. Trojúhelníky označují místa pozorování uvedená v již publikovaných soupisech faunistických 
pozorování (Šedo 1979, 1982, 1983; Jäger & gonSchorek 1981; Těťál 1987, 1993; BuŠek et al., 1990; Schröpfer 
& Vacík 2003; Vacík 2006b; D. Jäger, vlastní data).
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Sýc rousný (Aegolius funereus)

Sýc obývá rozsáhlé staré lesy, většinou jehličnaté a žije obvykle uvnitř porostů. V ČR se vy-
skytuje i na imisních holinách s ojedinělými stromy. Je to stálý a přelétavý pták. Vyskytuje se 
obvykle v nadmořských výškách nad 800 m. Udává se, že jeho výskyt v nižších polohách je 
limitován přítomností puštíka obecného (hudEc & ŠťaStný 2005). 

V České republice hnízdí sýc rousný pravidelně, zejména na Šumavě, v Krkonoších a Bes-
kydech. Zprávy o jeho hnízdění pocházejí již z 19. století. Skromné údaje o hnízdění v první 
polovině 20. století shrnuje jirSík (1949). V 70. a 80. letech 20. století začal pronikat stále více 
do vnitrozemí (hudEc & ŠťaStný 2005). V letech 1985-1989 byla celková početnost odhadnuta 
na 550-800 párů (ŠťaStný & BEjčEk 1993 ex hudEc & ŠťaStný 2005), danko et al. (1994 ex ŠťaStný 
et al. 2006) odhadli početnost v r. 1990 na 600-700 párů. V letech 2001-2003 byla početnost 
již 1500-2000 párů. V novém Červeném seznamu byl sýc rousný zařazen do kategorie VU – 
druhy zranitelné (ŠťaStný & BEjčEk 2003).

Pravděpodobně nejstarší zmínkou o výskytu sýce rousného na území dnešního Karlovar-
ského kraje je zmínka o zastřelení dvou jedinců v roce 1847 ve Františkových Lázních (Palli-
ardi 1852). Zprávy o hnízdění sýce rousného v Krušných horách uvádí Dathe (dathE 1941 ex 
jirSík 1949). V roce 1974 byl jeden exemplář odchycen na úpatí vrchu Dyleň u obce Vyso-
ká (hůrka 1987). Záznamy z let 1978-2004 publikované ve Sborníku Západočeského Muzea 
v Plzni uvádějí hnízdění v Polné (ŠEdo 1979), v dutině stromu a v budce v okolí Merklína (tě-
ťál 1986, 1990, 1992b), a také v okolí Hroznětína (těťál 1992b) a na Klínovci (SchröPfEr & va-
cík 2002; vacík 2006b). Další údaje z té doby se týkají především hlasových projevů na něko-
lika místech v Ašském výběžku, v okolí Plesné a Ostrova, na vrchu Pustý zámek ve vojenském 
újezdu Hradiště (těťál 1987, 1988, 1989, 1992a, b, 1993; vacík 1996, 2002a, b) a v okolí PR 
Kladské rašeliny (vacík 2006b). hůrka (1987) navíc uvádí hnízdění u Ostrova. Rovněž bylo za-
znamenáno i hnízdění v budkách v roce 1985 u obce Výhledy, v roce 1994 u Vackova a v roce 
1998 u Horních Pasek (těťál 1986; vacík 2002a, b). Nepublikované Zprávy západočeské pod-
skupiny SOVDS ČSO (l. SchröPfEr, písemné sdělení) z let 1991-1994 uvádějí opakované hníz-
dění u Mariánské, Merklína, Hroznětína, Ostrova či Hranic. Z let 1998-2004 pocházejí údaje 
o hlasových projevech z vrchu Větrovec v Doupovských horách, okolí Rájovské hájovny u Ma-
riánských Lázní, pod vrchem Meluzína u Srní (1998, Bušek), z okolí Travného vrchu (1999, 
v. mElichar, ústní sdělení) a Lokte (2004, v. mElichar, ústní sdělení). V roce 2004 SchröPfEr 
& olBErt (2007) pozorovali hnízdění sýce rousného ve dvou navzájem blízkých hnízdních du-
tinách na golfovém hřišti u Kláštera Teplá (viz též SchröPfEr & vacík 2005). Tato a další pozoro-
vání jsou zanesena do mapy na obr. 8.
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V průběhu mapování výskytu sýce rousného byla v letech 2005-2009 zaznamenána 
pozorování v následujících mapových čtvercích:
5542: ryžovna, u silnice k vrchu Tokaniště, okr. KV, 28. 3. 2006, 1 ex., hlas (BO)
5543: ryžovna, Staré Hamry, okr. KV, 6. 4. 2006, 1 ex., hlas, cca 0,5 km J od obce (BO); ry-

žovna, Tetřeví hora, okr. KV, 28. 3. 2006, 1 ex., hlas na JV svahu (BO); 28. 3. 2006, 
1 ex., hlas u Milovské silnice (BO); ryžovna, Zlatý kopec, okr. KV, 15. 4. 2006, 1 ex., 
hlas (BO); 15. 4. 2006, 1 ex., hlas, Z od Hraničního vrchu (BO); 18. 4. 2007, 1 ex., hlas 
cca 0,5 km SSZ od obce (BO) 

5640: krásná u kraslic, Na Nových, okr. SO, 15. 3. 2007, 1 ex., hlas, (HL, MJ); Počátky 
u kraslic, Medvědí, okr. SO, 15. 3. 2007, 1 ex., hlas (HL, MJ); Počátky u kraslic, Počá-
tecký vrch, okr. SO, 15. 3. 2007, 1 ex., hlas (HL, MJ)

5641: heřmanov v krušných horách, okr. SO, 21. 2. 2008, 1 ex., hlas – samec, v lese za po-
tokem Skřiváň (HL, JP, MJ, JPJ); Přebuz, okr. SO, 9. 6. 2007, 1 ex., hlas, v lese za Pře-
buzským vřesovištěm (BO); rolava, Rolavský rybník, okr. SO, 4. 4. 2007, 1 ex., hlas 
(MJ, MV) 

5642: hřebečná, okr. KV, 7. 9. 2006, 1 ex., pozorování (MJ); jelení u nových hamrů, okr. 
KV, 4. 4. 2007, 1 ex., hlas, v lese u štoly (MJ, MV); Pstruží u merklína, Vlčinec, okr. KV, 
11. 4. 2007, 1 ex., hlas, (MV) 

Obr. 8: Záznamy o pozorování sýce rousného (Aegolius funereus) v Karlovarském kraji z let 2005-2009 jsou 
označeny kroužky. Černé trojúhelníky označují přibližně místa výskytu do roku 2004 (včetně), která byla již 
dříve uvedena v soupisech faunistických pozorování apod. (Šedo 1979; hůrka 1987; Těťál 1986, 1987, 1988, 
1989, 1990, 1992a, b, 1993; Vacík 1996, 2002a, b, 2006b; Schröpfer & Vacík 2002, 2005; O. BuŠek, vlastní data; 
V. melichar, ústní sdělení; L. Schröpfer, písemné sdělení).
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5643: jáchymov, vrch Jelení, okr. KV, 22. 4. 2009, 1 ex., hlas (BO); jáchymov, bývalý důl 
Eduard, okr. KV, 6. 3. 2007 a 22. 3. 2007, 1 ex., hlas, SZ a Z od lomu (BO); odeř, Hroz-
ňatův vrch, okr. KV, 4. 4. 2007, 1 ex., hlas (MJ, MV) 

5738: Pastviny u Studánky, Kněžský potok, okr. CH, 9. 1. 2008, 1 ex., hlas (AP, JP, MJ); troj- 
mezí, Lužní potok, okr. CH, 9. 1. 2008, 1 ex., pozorování (AP, JP, MJ) 

5740: Černá u kraslic, Nové Místo, okr. SO, 15. 3. 2007, 1 ex., hlas (HL, MJ); Čirá, Frankovy 
domky, okr. SO, 15. 3. 2007, 1 ex., hlas (HL, MJ)

5741: heřmanov v krušných horách, okr. SO, 18. 2. 2007, 1 ex., hlas, (KP)
5743: šemnice, Šemnická skála, okr. KV, 22. 5. 2007, 1 ex., (TV)
5839: Polná u hazlova, okr. CH, 23. 2. 2008, 2 ex., hlas – pár, v Polenském lese (SJ); 23. 2. 

2008, 1 ex., hlas na Jelením vrchu (SJ)
5840: vonšov, Kateřina, okr. CH, 22. 2. 2007, 1 ex., hlas, u PR Soos (JP)
5842: bosířany, Stránisko, okr. SO, 13. 3. 2007, 1 ex., – samec (ŘP, NP); Nadlesí, okr. SO, 

6. 4. 2006, 1 ex., hlas, (JP, MJ, JPJ); třídomí, Krudum, okr. SO, 6. 4. 2006, 1 ex., hlas, 
(JP, MJ, JPJ); Údolí u lokte, okr. SO, 13. 3. 2007, 1 ex., hlas cca 1 km SV od obce; 
1 ex., hlas, cca 2 km V od obce (ŘP, NP) 

5843: Český Chloumek, okr. KV, 19. 3. 2008, 1 ex., opakovaně podél lesní cesty mezi obce-
mi Hlinky – Odolenovice (ŘP, NP); dlouhá lomnice, Lomnický rybník, okr. KV, 13. 4. 
2006, 1 ex., hlas, v lese cca 0,5 km J od rybníka (HL, JP, JPJ); 1. 4. 2007, 1 ex., hlas, 
v lese cca 1 km SZ od rybníka (MV); kolová, okr. KV, 6. 3. 2006, 1 ex., hlas, v Mraven-
čím lese J od obce (JP, MJ, MV); 24. 3. 2006, 1 ex., pozorování, v lese u rybníka Ko-
lovák (MV); olšová vrata, okr. KV, 5. 4. 2006, 1 ex., hlas, pozorování v lese u letiště 
Karlovy Vary (MV); 5. 4. 2006, 2 ex., hlas J od letiště (MV); Pila, okr. KV, 25. 1. 2006, 
1 ex., hlas, na JZ okraji obce (MV); 25. 1. 2006, a 4. 5. 2006, 1 ex., hlas, na JV okraji 
obce (MV); 5. 4. 2006, 1 ex., hlas, v lese cca 1 km JV od obce (MV); 18. 1. 2007, 1 ex., 
hlas, mezi obcemi Pila a Kolová (MV); 1. 4. 2007, 1 ex., hlas, v lese cca 2 km JVJ od 
obce (MV); Stanovice, okr. KV, 16. 4. 2007, 1 ex., hlas, v lese cca 1,5 km JZ od obce 
Pila (MV) 

5844: bochov a mirotice u kozlova, Mirotický vrch, okr. KV, 1. 4. 2007, 2 ex., hlas, na pa-
sece v Mirotickém lese a hlasy 2 ex., V lese cca 1,5 km SV a V od Mirotického vrchu 
(MV)

5940: háje u Chebu, Šlingova mýť, okr. CH, 22. 3. 2006, 2 ex., hlas (JP, MJ, Wieser); mýtina, 
okr. CH, 28. 2. 2008, 2 ex., hlas – pár, v lese cca 0,5 km v od obce (JP, MJ, SJ); Sta-
rý hrozňatov, Kostelní vrch – Kozly, okr. CH, 28. 2. 2008, 1 ex., hlas – samec (JP, MJ, 
SJ)

5941: kladská, NPR Paterák, okr. CH, 21. 4. 2006, 1 ex., hlas – samec na cestě k Bílé hájov-
ně (ŘP, NP); mariánské lázně, okr. CH, 21. 4. 2006, 1 ex., hlas na cestě k NPR Lysina 
(PV); vranov u rovné, Bílá hájovna, okr. CH, 21. 4. 2009, 1 ex., (ŘP, NOP) 

5942: Čistá u rovné, okr. CH, 6. 4. 2006, 1 ex., hlas – lokalita u Louky (HM); 6. 4. 2009, 
1 ex., hlas u Zaječího vrchu (HM); kladská, Králův kámen, okr. CH, 6. 4. 2006, 1 ex., 
hlas cca 0,5 km v (TP, CP); mariánské lázně, PR Kladská, okr. CH, 6. 4. 2006, 1 ex., 
hlas – samec u Dlouhé stoky (HM); 7. 4. 2006 a 20. 4. 2009, 1 ex., hlas – samec 
u Mýtské svážnice (TP, resp. HM); 20. 4. 2006, 1 ex., hlas – samec u V okraje NPR 
Tajga (HM); 24. 4. 2009, 1 ex., u JV okraje NPR Tajga (HM); 20. 4. 2006, 1 ex., u Lo-
veckého pahorku u NPR Tajga (HM); mariánské lázně, okr. CH, 7. 4. 2006, 1 ex., hlas 
– samec cca 0,5 km J od Králova kamene (TP); 20. 4. 2006, 1 ex., na křižovatce smě-
rem k Duncanově vyhlídce (HM); 5. 4. 2006, 15. 4. 2009, 1 ex., hlas – samec cca 2 km 
S od města u odbočky k Rájovské hájence (ŘP, NP); 13. 3. 2009, 1 ex., u křižovatky 



224 PřírodovĚdné StatĚ a ČlÁnky | k. matĚjů, j. matĚjů, o. bušek, P. řePa & d. jäger

Nimrod cca 2,5 km S od města (TP); Prameny, Trojhran, okr. CH, 16. 4. 2009, 1 ex., 
hlas – samec (HM); rájov u mariánských lázní, Rájovská myslivna, okr. CH, 5. 4. 
2006, 1 ex., hlas cca 1 km S od Rájovské hájovny (ŘP, NP)

5943: bečov nad teplou, Psí skalka, okr. KV, 26. 3. 2007, 1 ex., hlas – samec (ŘP, NP); Cho-
dov u bečova nad teplou, u Vitriolky, okr. KV, 26. 3. 2007 a 19. 3. 2007, 1 ex., opako-
vaně (ŘP, NP)

5944: nežichov, Třebouňský vrch, okr. KV, 13. 4. 2006, 1 ex., hlas, (HL, JP, JPJ)
6040: nové mohelno, Slatinský les, okr. CH, 23. 2. 2007, 1 ex., hlas, (KP, MJ); 23. 2. 2007, 

1 ex., hlas, lokalita Stará Dvojka (KP, MJ)
6041: valy u mariánských lázní, Alej Svobody, okr. CH, 6. 4. 2009, 1 ex., v Z části (ŘP, PIV)
6042: mariánské lázně, okr. CH, 13. 3. 2009, 1 ex., u silnice k nádrži vodní nádrž Marián-

ské Lázně (TP); martinov u mariánských lázní, Holina, okr. CH, 1. 4. 2009, 1 ex., (ŘP, 
NP); ovesné kladruby, Podhorní hájenka, okr. CH, 6. 4. 2009, 1 ex., cca 0,5 km J od 
hájenky (ŘP, NP); ovesné kladruby, Podhorní nádrž, okr. CH, 15. 4. 2006, 1 ex., hlas 
– samec na V břehu (NP); Pístov, okr. Tachov (Plzeňský kraj), 1. 4. 2009, 1 ex., cca 
1 km V od obce (ŘP, NP)

6043: bezděkov u Prachomet, okr. KV, 13. 4. 2006, 1 ex., hlas, v lese SV od obce u silni-
ce na Bezděkov (HL, JP, JPJ); dobrá voda u toužimi, okr. KV, 19. 2. 2008, 1 ex., hlas, 
v lese u potoka cca 1 km V od obce (JP, KP, MJ, JPJ); dřevohryzy, okr. KV, 19. 2. 2008, 
1 ex., hlas – samec, Dřevohryzský les (JP, KP, MJ, JPJ); heřmanov u Starého Sedla, 
okr. CH, 19. 2. 2008, 1 ex., hlas, pozorování, u silnice cca 0,5 km, V od obce (JP, KP, 
MJ, JPJ). 

Výše uvedené lokality se nacházejí v nadmořských výškách od 452 m n. m. (Kateřina) do 
1015 m n. m. (Hřebečná). Z 87 uvedených lokalit se 49 nacházelo mezi 500 a 700 m n. m. 
Navzdory tvrzení, že výskyt sýce je v nižších polohách omezován přítomností puštíka obec-
ného (hudEc & ŠťaStný 2005), byly v Karlovarském kraji zaznamenány hlasové projevy sýce 
i puštíka v rozmezí několika dnů na lokalitách vzájemně blízkých, např. v okolí Polné (594 m 
n. m.), Kyseleckého hamru (550 m n. m.), Jindřichovic (680 m n. m.), Pily (562 m n. m.), Sla-
tinského lesa (762 m n. m.), rybníka Kolovák (583 m n. m.) a v PR Holina (cca 700 m n. m.). 
Na rozdíl od puštíka obecného, byl ale zaznamenán i výskyt sýce na 10 lokalitách v nadmoř-
ské výšce nad 900 m n. m.

zÁvĚr

Článek přibližuje mapování výskytu sov (Strigiformes) v Karlovarském kraji po roce 2005. 
Celkem bylo v období 2005 až 2009 zaznamenáno celkem 474 údajů o výskytu sedmi druhů 
sov v Karlovarském kraji. Nejhojněji byl zaznamenán puštík obecný (Strix aluco; 167 nálezů), 
kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum; 114 nálezů), a sýc rousný (Aegolius funereus; 91 
nálezů), dále pak výr velký (Bubo bubo; 57 nálezů) a kalous ušatý (Asio otus; 38 nálezů). Jen 
vzácně byl zjištěn výskyt sovy pálené (Tyto alba; 5 nálezů) a na tahu byl dvakrát pozorován 
i kalous pustovka (Asio flameus). Výskyt sýčka obecného (Athene noctua) na sledovaném 
území nebyl recentně potvrzen. Porovnáním se staršími záznamy faunistických pozorování 
je možno vysledovat místa opakovaného výskytu a hnízdění. Navzdory tomu, že mapování 
výskytu sov nebylo z technických důvodů (např. soustavný hluk v oblasti dolů v Sokolovské 
pánvi, hůře přístupné oblasti v Krušných horách) možno provádět rovnoměrně v celém Kar-
lovarském kraji, shromážděné záznamy o výskytu přesto poměrně dobře odrážejí změny ve 
vývoji početnosti jednotlivých druhů v celé ČR.
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Summary

owls (Strigiformes) of the north-western bohemia (karlovy vary region)
Kristýna Matějů, Jan Matějů, Oldřich Bušek, Pavel Řepa & Dětmar Jäger

This is the brief overview of the data from the mapping of abundance of owls (Strigiformes) 
within the Karlovy Vary, Sokolov and Cheb districts. Data collected from 2005 to 2009 (474 re-
cords) show the frequent abundance of Tawny Owl (Strix aluco; 167 records), Eurasian Pygmy 
Owl (Glaucidium passerinum; 114 records) and Boreal Owl (Aegolius funereus; 91 records), as 
well as Eurasian Eagle-owl (Bubo bubo; 57 records) and Long-eared Owl (Asio otus; 38 records). 
However, rare abundance of Barn Owl (Tyto alba; 5 records) and Short-eared Owl (Asio flam-
meus; 2 records of migrating individuals) was also revealed. The recent occurrence of Little Owl 
(Athene noctua) within the area of interest was not confirmed. Comparison with former faunistic 
data reveals the sites of frequent abundance and nesting. Collected records of occurrence reflect 
the changes in abundance of owl species in Czech Republic, however the mapping of abundance 
of owls did not cover the area of districts uniformly. 


