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První prokázané hnízdění puštíka bělavého (Strix uralensis) 
v Ptačí oblasti Hostýnské vrchy

The first confirmed breeding of the Ural Owls (Strix uralensis) in the Special 
Protection Area Hostýnské vrchy
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Abstract: The Ural Owl is one of the species with increasing abundance and expanding range of 
breeding occurrence in the territory of the Czech Republic. Together with Šumava Mts., where the 
species was successfully reintroduced, the Moravian-Silesian Beskydy Mountains is currently one 
of the two areas where the species regularly breeds. Based on observation of freshly fledged juve-
niles in June 2021, we present the first record of breeding of the Ural Owl in the Special Protection 
Area Hostýnské vrchy, thus providing further evidence of its expansion in westernmost part of 
the Carpathians. 

Populace puštíka bělavého Strix uralensis (Pal-
las, 1771) prošla z hlediska početnosti v posled-
ních desetiletích na našem území výraznými 
změnami. Na Šumavě, kde na přelomu 19. a 20. 
století patřila tato sova k relativně běžným 
ptačím druhům, zde pravidelně hnízdilo ně-
kolik desítek párů (Kloubec 1997). Začátkem 
20. století byl zaznamenán postupný pokles 
jeho početnosti a poslední hnízdění bylo potvr-
zeno v roce 1922 (Andreska 2017). V roce 1970 
byl v Národním parku Bavorský les zahájen re-
introdukční program a od roku 1990 se k němu 
připojila i Česká republika na území Národního 
parku Šumava. Od začátku realizace tohoto 
projektu až do jeho ukončení v roce 2010 bylo 
do volné přírody vypuštěno 107 jedinců, kteří 
vytvořili relativně stabilní a reprodukce schop-
nou populaci 15–20 párů (Kloubec & Kössl 
2010). Výrazný nárůst početnosti, který byl 
v dalších letech pozorován, byl v roce 2021 me-

todou akustického monitoringu potvrzen. Bylo 
zjištěno 60–80 párů, jejichž teritoria byla situo-
vána především do jižní části Šumavy (Kloubec 
in. verb. 2021). 

Druhým souvislým areálem na našem území, 
kde se puštík bělavý v současné době vyskytu-
je, jsou Moravskoslezské Beskydy. Tato oblast 
tvoří západní hranici středoevropské populace, 
která v posledních desetiletích vykazuje nárůst 
početnosti i rozšiřování areálu (Vermouzek et 
al. 2004). Z období před rokem 2000 existuje 
z Beskyd minimum zdokumentovaných nálezů. 
Otázkou zůstává, jestli zde puštík historicky 
skutečně nehnízdil nebo se pozorování nikdo 
nevěnoval. První hnízdění zde bylo potvrzeno 
až v roce 1983, a to v Národní přírodní rezerva-
ci Mionší (Kondělka 1984), další v Přírodní re-
zervaci Smrk v roce 1989 (Čapek 1991). V roce 
2001 byly v Beskydech známy 3 lokality s pro-
kázaným hnízděním a odhadovanou početnos-
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tí 3–5 párů (Vermouzek & Dvořák 2001). Na 
základě systematického monitoringu v letech 
2009–2014 byla velikost populace celkově 
odhadována na 20–30 párů v CHKO Beskydy 

a 2–3 páry v oblasti Slezských Beskyd. Za nej-
stabilněji obsazovanou lokalitu lze považovat 
Ptačí oblast Beskydy, kde byl prokázán výskyt 
15–20 párů. V Ptačí oblasti Horní Vsacko byly 

Obr. 1: Puštík bělavý (Strix uralensis) v Ptačí oblasti Hostýnské vrchy, červen 2021. Foto Z. Němeček. 
Fig. 1: Ural Owl (Strix uralensis) in Special Protection Area Hostýnské vrchy, June 2021. Photo Z. Němeček.

Obr. 2: Odrostlá mláďata puštíka bělavého (Strix uralensis) v Přírodní rezervaci Čerňava, červen 2021. Foto Z. Němeček. 
Fig. 2: Grown up chicks of the Ural Owl (Strix uralensis) in the Čerňava Nature Reserve, June 2021. Photo Z. Němeček.
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jednotlivé lokality obsazovány nepravidelně 
s předpokládanou početností 3–5 párů. Mimo 
ptačí oblasti byla teritoria obsazována větši-
nou rozptýleně a krátkodobě a odhadnuta na 
5 párů (Křenek & Pavelka 2015). V roce 2016 
byl pozorován menší nárůst početnosti přede-
vším ve Slezských Beskydech a východní části 
Beskyd. V PO Beskydy bylo zjištěno 18 obsaze-
ných lokalit, v PO Horní Vsacko 4, ve Slezských 
Beskydech 5 a v CHKO Beskydy mimo uvedené 
ptačí oblasti 4 obsazená teritoria (Křenek et al. 
2017). Početnost populace v těchto oblastech 
je i v letošním roce (2021) souhrnně odhadová-
na na 30 párů (Křenek in. verb.). Je pravděpo-
dobné, že oblast Moravskoslezských Beskyd je 
puštíkem bělavým prakticky saturována a další 
výraznější nárůst početnosti již nelze očekávat. 

Díky prosperující beskydské populaci se puš-
tík bělavý šíří do oblastí, které nejen přímo 
navazují na lokality jeho trvalého výskytu, ale 
i do vzdálenějších oblastí. Jednou z nich jsou 
Hostýnské vrchy. První pozorování na tomto 
území bylo zaznamenáno v roce 2016 (ČSO 
2020; Boháč in litt.) a o rok později bylo 1 te-
ritorium znovu potvrzeno (Vymazal 2017b,c). 
Při mapování ptačí oblasti metodou akustické-
ho monitoringu byla v roce 2019 zjištěna 3 teri-
toria, a to v údolí Na Bystřičkách a v Přírodní re-
zervaci Čerňava (Vymazal et al. 2019).  V roce 
2021 byla platnost 3 teritorií znovu potvrzena 
(Vymazal 2021) a bylo prokázáno první hníz-
dění. K dalším mimobeskydským zjištěním pa-
tří oblast Bílých Karpat, kde byl puštík bělavý 
poprvé pozorován v roce 2016 (Křenek et al. 
2017) a první hnízdění bylo prokázáno v roce 
2020 (Večeřa in. verb.). V CHKO Jeseníky byl 
jeho výskyt poprvé zaznamenán v roce 2018 
(Šaj in. verb.). 

V červnu letošního roku (2021) se podařilo po-
tvrdit první hnízdění puštíka bělavého v Hos-
týnských vrších. V podvečer 25. VI. 2021 byla 
v Přírodní rezervaci Čerňava pozorována 3 mlá-
ďata (P. Shromáždil, Z. Němeček & J. Beran, 
observ.), která posedávala na větvi blízko kme-
ne vzrostlého buku. Postupně se několikrát 
přemístila o několik desítek metrů dál, kde se 
vždy krátce ozývala. Kolem osmé hodiny ve-
černí byl v jejich blízkosti zahlédnut i jeden z ro-
dičů. PR Čerňava se nachází v nadmořské výšce 

545 až 727 m a většinu plochy tvoří karpatský 
les pralesovitého charakteru. Stromovému pa-
tru dominuje buk lesní (Fagus sylvatica) a javor 
klen (Acer pseudoplatanus) s četnými vyvráce-
nými a trouchnivějícími kmeny.

Z dosud zjištěných dat je zřejmé, že puštík bě-
lavý pro zdárné obsazení lokality upřednostňu-
je pralesovitý ráz lokality, ale je schopen usadit 
se i v obhospodařovaných lesních porostech. 
V nadcházejících letech tak můžeme očekávat 
jeho další šíření západním směrem. 
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