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DOBROVOLNÝ EKOLOGICKÝ SPOLEK - OCHRANA PTACTVA                                                                                                                                                                       Kontrola a doplnění 17.2.2008 o.k.   
Záchranná stanice živočichů                                                                                                                                                          
ul. Zábělská 75, 312 00  PLZEŇ   
www.desop.cz           
ptactvo@desop.cz 
 
 
Tel:  37 74 600 88,  777 145 960,  777 194  095 
  

Zpráva z kontroly hnízd a kroužkování mláďat čápa bílého                Rok 2007        
 
 
V roce 2007 členové DES OP opět asistovali kroužkovatelům N. MUZEA PRAHA /Dr. S. Beneda (PM), K. Lang (PM), V. Kovář (PJ), K. 
Machač (TC), M. Paisker (PM), K. Makoň (PM)/ při kroužkování mláďat a kontrole hnízd čápa bílého na území bývalých okresů TC, DO, PS, 
PJ, PM a částečně CH, BE a KV. 
 

Mimo jiné byly provedeny ze strany organizace (DES OP) a ve spolupráci s Krajským úřadem Plzeňského a Karlovarského kraje některé 
úpravy hnízdišť, hnízd a hnízdních podložek (označeno tučným písmem).  
 
Veškeré výsledky a informace za tento rok jsou zpracovány v této  zprávě. 
 

Zprávu zpracoval: Karel Makoň  (DES OP),  Dr. Stanislav Beneda (ZČP ČSO) 
 
Rekonstrukce hnízd:  K.Makoň,  H. Robejšková, M. Paisker, V. Kural st., Václav Kural ml., Jana Saghianová, Kateřina Tvrdíková, Martina 
Hartmanová, Alena Jírová. 
 
Realizováno za podpory: Krajského úřadu Plzeňského kraje, Karlovarského krajského úřadu.  
 
Další spolupráce: f. HANYŠ – Plzeň, Hasiči Plzeňského kraje, Plzeň a Domažlice a vedení Plzeň, ŽZ MEA MEISINGER, s.r.o  Plzeň,  
ZČE Plzeň, Nadace ČEZ, firma VOLKA a syn spol. s r.o. Hlinné, Městský úřad Planá, Poběžovice, Plošina firmy Nejlepší pažity s.r.o. 
Plzeň, Dobřanské pekařství  –  Fonhauser a syn, Kovárna Merklín,  f. Střechy Homolka (Roman Homolka – Bor u Tachova), f.EUTIT 
s.r.o., Stará Voda a další. 
 
Rovněž děkujeme všem zpravodajům a spolupracovníkům, kteří nám ochotně pomáhají či posílají svá data.
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Hnízdo, hnízdiště, lokalita: Okres: Tech. údaje o stavu hnízda: Aktuální tech. stav 
hnízda: 

Úpravy, poznámky: 

Kontaktní spojení: 
Zpravodajové: 

Aktuální stav (mláďata, kroužkování): Kroužkoval: 
 

Značka: 

Stříbro 
Nepřístupné hnízdo na 
vysokém cihlovém 
komíně na náměstí, 
v areálu bývalého 
Pivovaru . 

TC Středně velké hnízdo na poměrně 
zachovalém klasickém cihlovém 
komíně, vycházejícího ze střechy 
skladové budovy. 
 

Nepřístupné velké 
hnízdo. 

Sklad  
Zelenina Karpjak s.r.o 
374624656   
Zrušeno – zánik. 
Zbyněk Folk 
Jiráskova 778 
349 01 Stříbro 

Hnízdo v  roce 2007  
jen nepravidelně navštěvováno 

jedním čápem 
(Zb. Folk)  

 
 
 
 
 

0 HB1 

Holostřevy 
Silnice Stříbro a.s. 
Obalovna a sklad živic 
Holostřevy 

TC Staré menší hnízdo na dřevěném  
nefunkčním A sloupu v areálu 
obalovny 
(stará, uměle vytvořená hnízdní 
podložka) 

Hnízdo přístupné 
pomocí jednoho dílu 
(6 m) žebříku 
z plechové stříšky 
sousední budovy. 

České a moravské 
obalovny 
Na Švadlačkách 478/II., 392 
01 Soběslav 
374693127 
Bor u Tachova 
 

2007 
Hnízdo dlouhodobě neobsazeno. 

Hnízdiště  zrušeno. 
Rekonstrukce areálu 

Neobnovováno 
 

0 
 
 

HC 

Bor u Tachova 
Zámek 
Hnízdo v areálu 
Borského zámku na 
věžičce. 

TC Staré hnízdiště na věžičce zámku. 
V roce 2000 těsně před příletem 
věžička opravena a nainstalována 
nová (provizorní) umělá hnízdní 
podložka. Dobře přístupné ze 
střechy. Počátkem roku 99 
zahájena oprava a rekonstrukce 
střechy zámku /MÚ/.  

16.4. 00 instalace 
nové  hnízdní 
podložky na věžičku 
zámku. Snesení 
hnízda z funkčního 
komína od kotelny 
/mazut/ a instalace 
hnízdní zábrany. 
DES OP 

Město 
Bor u Tachova 
Ul. Borská 547 
348 03 BOR 
374790348 
374790 215 

Hnízdo průběžně kontrolováno 
neobsazeno 

 
 

Kontrola 9.6.07 
 

 
 
 
 

0 
 
 

HO 

Bor u Tachova 
Pekárna u nádraží 

 

TC Hnízdo na dobře přístupném, 
cihlovém, 4 m vysokém, 
obdélníkovém komíně bývalé 
pekárny E 50. Eternitová střecha 
+ stupačky 
Znovu zprovozněn komín 
Hnízdiště zrušeno! 
Podzim 2003 

Poměrně zachovalé, 
dobře přístupné, 
nízké hnízdo.  

Pekárna E - 5O 
bez majitele 
Zpravodaj: 
p.Miroslav Kostroun 
Nádražní 458 
34803 Bor u Tachova 
tel. 604997829 
 

Zrušeno 
postavena nová hnízdní podložka.

Bor u Tachova I. 
 
 
 

0 
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Bor u Tachova  I. 
Pekárna u nádraží 

TC Nová uměle vytvořená hnízdní 
podložka s hnízdním základem na 
samostatném betonovém sloupu 
v objektu cca 30 m od původního 
hnízdiště. 
 
DES OP jaro 2004 
Střechy Homolka 

Dobře přístupné nové 
hnízdo opatřené 
speciální přístupovou 
lávkou a napevno 
nainstalovaným 
žebříkem. 
 
DES OP jaro 2004 
Střechy Homolka 

p.Roman Homolka 
Nádražní  386 
348 02 Bor u Tachova 
Mobil. 603236764 
 
Střechy Homolka  
Nádražní 653 
348 02 Bor u Tachova 

9.6.07 hnízdo obsazeno celým 
párem s mláďaty . 

 
Kroužkováni 4 pulli. 

(3-4 týdny) 
BX 16380, 81, 82, 83 

 
 
 
 

M. Paisker 
PM 
 
 

HPm4 

Nový Dvůr 
Komín u Dolního 
Novodvorského 
 

TC Nově zjištěné hnízdo, postavené 
na dřevěné hnízdní podložce 
(zrealizované ? kolegou) na 
vysokém, cihlovém komíně u 
bývalé cihelny. Objekt se nachází 
mezi Novodvorskými rybníky. 
Zjištěno jaro 2006 
 
8.2 07 a 24.2.07  
celková rekonstrukce dřevěné 
hnízdní podložky a její výměna 
za kovovou, pozinkovanou 
konstrukci. 

Přiměřeně dobře 
přístupné nové 
hnízdo. Stupačky 
jsou vedeny vnitřkem 
komína.  
 

p. Karel Machač 
Jana Ziky 1729/18 
Tachov 
Mobil 721 962 801 

2007 
 

Jeden čáp přilétl  31.3.a zdržoval 
se v okolí hnízda do 5.6. 

(K. Machač) 
 

 
8.2 07 a 24.2.07 

celková rekonstrukce dřevěné 
hnízdní podložky a její výměna 

za kovovou, pozinkovanou 
konstrukci. 

 

0 
 

HB1 

Stráž u Tachova I. 
Rodinný domek 
(prodejna potravin ) na 
náměstí.  

TC Staré hnízdiště na uměle 
vytvořené podložce instalované 
na hřebenu plechové střechy 
jednopatrového rodinného domu.  
Jaro 2001 kompletní rekonstrukce 
hnízdní podložky. Instalace 
nového rámu s rozestavěným 
hnízdem . 
Zrušeno – rekonstrukce střechy - 
neobnoveno  
jaro 2004 

Majitel domu v roce 
1997 hnízdo snížil 
(zrekonstruoval). 
Hnízdo je velice 
dobře přístupné 
přímo z plechové 
střechy. 
Obnoveno. 

Obecní úřad 
374780991 

2007 
Dlouhodobě neobsazeno. 

Zrušeno. 
 

Náhrada Stráž u Tachova II. 
 
                 Kontrola 9.6.07 

 
 
 
 

 

0 
 

HC 
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Stráž u Tachova II. 
Kotelna u bytovek , 
budova 305 
(třípatrový panelák) 

TC Podzim 1999 
Po vzájemné dohodě s obcí a 
okresním úřadem byl  komín ze 
strany DES OP upraven tak, aby 
zde mohlo v následujících letech 
dojít k zahnízdění. 
Podzim 01 rekonstrukce kotelny – 
převedení na plyn. 
Zima 00/01 na základě tech. 
závady původní hnízdo shořelo. 
Z bezpečnostních důvodů bylo 
hnízdiště zrušeno a nainstalována 
hnízdní zábrana .  
 

Kotelna 
plynofikována! 
  
Jaro 2003 odstranění 
hnízdní zábrany, 
znovuobnovení 
hnízdiště,  instalace 
hnízdní podložky 
s imitací 
rozestavěného 
hnízda. 

Kotelník (správce) 
p. Komárek 
374780765 
Stráž u Tachova 
Pí. Eva Lapská 
Stráž u Tachova 303 
374 78 07 71 

2007  
Hnízdo průběžně kontrolováno 

neobsazeno 
Zrušeno – sundáno. 

 
Kontrola 9.6.07 

 
 
 
 
 
 
 

0 
 

HC 

Souměř I. 
Farma na chov 
kožešinových zvířat, 
komín u administrativní 
budovy. 

TC Bývalé hnízdiště na funkčním, 
hranatém, cihlovém komíně 
administrativní budovy. 
Snadno přístupné hnízdo ze 
střechy a železné lávky . 

Hnízdo je každý rok 
po vyhnízdění čápů 
odstraněno, komín 
připraven na další rok 
(realizuje sám 
majitel). 
 

f. JAMJA 
Jiří Jáchim 
Stráž u Tachova 
Souměř 348 05 
374780936-8 
602 43 66 65 
 

2007 
Hnízdění neobnoveno. 

Neobsazeno. 
 

Kontrola 9.6.07 
 
 

0 
 

HC 

Souměř II. 
Farma na chov 
kožešinových  zvířat, 
posed nad klecemi 
v areálu. 

TC Nové hnízdo na střeše strážní 
budky (posedu - kazatelně) 
v oploceném chovném zařízení 
(nad klecemi). 

Nízké přístupné 
hnízdo na střeše 
posedu. Přístupné ze 
žebříku posedu a 
pomocí háčku. 

f. IJAMJA 
p. Jiří Jáchim a 
Ing. Lenka Juráňová 
Stráž u Tachova 
Souměř 348 05 
374780936-8 
0602  43 66 65 
 

9.6.07 na hnízdě 1 adult 
(bez kroužku)  

1 čerstvě vylíhlé pull.  
a 2 vejce. 

 
7.7.07 na hnízdě kroužkováni  

3 pulli.  (3-4 týdny) 
BX 11021, 22, 23. 

 
 

K.Makoň 
PM 
 
 
 
 
 
 
 

HPm3 
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Mchov 
Umělá hnízdní 
podložka na louce 
u dálnice 

TC Údajně cca od r. 1996 existující 
hnízdiště na louce mezi obcí a 
dálnicí.  

Hnízdo na 
ocelovém, 
příhradníkovém, 
nefunkčním sloupu 
el. vedení. Poměrně 
dobře přístupné. 

p.Císař Jaroslav 
Mchov 23 
34 801 
pošta Staré Sedliště 

2007 
Neobsazeno. 

Shozeno orkánem Kiril 
(J. Císař) 

 
 

0 HC 

Dlouhý Újezd 
Hnízdo na střeše 
sušáku hasičské 
zbrojnice 
Nově zjištěné hnízdo 

TC Zhruba dva roky staré hnízdo na 
cca 13 m vysokém sušáku na 
hadice. 
 
28.3. 07 
Instalace přístupové lávky, 
zpřístupnění hnízda.  

Přístupné od roku 
2007 z přístupové 
lávky. Původně 
špatně přístupné, 
pouze é za pomoci 
jeřábu. 

 
 

28.3. 07 
Instalace přístupové lávky, 

zpřístupnění hnízda. 
 

9.6. 07 kontrola hnízda, 
na hnízdě 2 adult. (bez kroužku) 

a celkem 3 pull. (18-21 dní). 
 

Mláďata okroužkována 
BX 16373, 74, 75. 

 
13.6. 07 úhyn mláděte  

(vyhozeno mimo hnízdo) 
BX 16373 

(hlásil a kroužek zajistil  
K.Bobál  ZSŽ Tachov) 

M. Paisker 
PM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kroužek 
odečten 

HPm2 

Tachov I. 
Umělá ocelová hnízdní 
podložka na bývalé 
budově OSP 
Dr. Beneda  
Tachov 2 

TC Staré hnízdo na umělé hnízdní 
ocelové podložce. Trubka 
zaražená do starého nefunkčního 
komínu cca 3 m nad plechovou, 
přístupnou, téměř rovnou 
střechou. 
Rekonstrukce 
DES OP jaro 2004 

Přístupné pomocí 
krátkého žebříku (3 
m) nebo větších štaflí.

Fa. K Komplet 
Třída Míru 1981 
Tachov 
3742130 
 
p. Karel Machač 
Jana Ziky 1729/18 Tachov 
Mobil 721 962 801 

 
  

 
 
 

  

Tachov I. 
Umělá ocelová hnízdní 
podložka na bývalé 
budově OSP 
Dr. Beneda  
Tachov 2 

TC Celková rekonstrukce hnízdní 
podložky. Výměna  nosné 
konstrukce, posunutí hnízda. 
 
DES OP jaro 2004  
f. Komplet střechy s.r.o. 
Jaroslav MORGENSTEIN 

Velmi dobře 
přístupné, speciální  
nosná konstrukce 
s přístupovým 
žebříčkem 

K. Komplet střechy s.r.o. 
Jaroslav MORGENSTEIN 
Třída Míru 1981 
347 01 Tachov 
tel. 603 454 247 
     602 471 296 

9.6.07 obsazeno celým párem, 
samice sedí na hnízdě, podrobný 

stav neprověřován. 
Obsazeno párem, samice seděla do 

začátku června. Koncem května 
pozorováno několikrát páření, 

mláďata nebyla 
(K. Machač) 

  

 0 HPo 
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Tachov II. 
Pokus o stavbu 
nového hnízda. 
Dr Beneda 
Tachov 3 

TC Základ nového hnízda na 
přístupném, čtvercovém, zděném 
komíně přímo přes ulici (Třída 
míru) naproti bývalému OSP (cca 
800 m od starého hnízda ) 

Nízké hnízdo 
(hnízdní základ) 

? 2007 
Zbytky hnízda již nejsou vidět . 

Hnízdo zaniklé. 
 
 
 

 

0 
 

HC 

Hlinné 
Suška 
Agroservis s.r.o. 
Nyní Volka a syn 

TC Staré hnízdo na nižším, 
čtvercovém, cihlovém komíně 
chátrajícího objektu sušky. 
Značně poškozená, polorozpadlá, 
eternitová střecha. 
Podzim 2003 hnízdo zrušeno, 
komín zbourán.  
Montáž náhradní hnízdní  
podložky na sousední  sedlovou 
střechu  budovy.    DES OP jaro 
2003 

Zrušeno. 
 
 
 
 
 
Přístupné pomocí 
výsuvného žebříku ze 
střechy budovy.  
 
 

p.  Flora 
374787705 
 
Majitel:  
p. Volka  
603418582 
605281187 

9.6.07 kontrola hnízda, 
na hnízdě pozorováni  2 adult.  

(bez kroužku)  
Kroužkováni 4 pulli.  

(3 týdny)  
BX 16376, 77, 78, 79. 

 
19.6.07 úhyn mláděte  

(vyhozeno mimo hnízdo) 
BX  16379 

 

M. Paisker 
PM 
 
 
 
 
 
Kroužek 
odečten 

HPm3 

Halže 
Dřevařské dílny, umělá 
hnízdní podložka, 
ocelový stožár. 

TC Hnízdní podložka na samostatném 
ocelovém,  
10 m vysokém, čtyřhranném 
stožáru vedle plotu a garáží, 
uvnitř areálu. 
Náhrada za staré hnízdo na 
funkčním komíně zhotovena 
v režii firmy, obsazeno od 
roku 1997 

Jaro 2001 instalace 
železných stupaček a 
přístupové lávky . 
Podzim 2001 nátěr 
celého stožáru.  
NUTNO upravit 
jeden funkční sloup 
el vedení /křižovatka/ 
přímo v areálu 
nedaleko hnízda 
 – příčina častého 
úhynu ! 

f.Preost vest a.s 
výroba EUROOKEN 
3747834407 
 

2007 
Dlouhodobě neobsazeno. 

Nekontrolováno. 
 

V roce 2007 se vůbec neukázali 
(zaměstnankyně firmy). 

 
 
 

0 HO 

Velké Dvorce 
Statek 

TC Staré rozpadlé hnízdo na komíně 
sedlové střechy. 

Již několik let 
neobsazené, staré, 
rozvalené hnízdo, 
zarostlé plevelem 

p. Zatloukal 
374 96 222 

2007 
Dlouhodobě neobsazeno. 
Hnízdo rozpadlé a zarostlé. 

Nekontrolováno. 
 

0 
 

HO 

Svobodka 
Areál úpravny pitné 
vody, betonový komín 

TC Dřevěná hnízdní podložka na 
jednom ze dvou betonových 
skružových 25 m vysokých 
komínech. (DES OP r. 1998) 

Přístupné přímo 
z ocelového žebříku 
namontovaného ke 
komínu. 

Úpravna pitné vody Svobodka 
374722283 
p. Vaněk mistr 

2007 
Neobsazeno. 

Nekontrolováno. 
 

0 EP 
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Zadní Chodov 
Areál MV – kotelna 

TC Nově objevené hnízdiště v areálu 
kasáren MV. Starší hnízdo na 
obdélníkovém komíně kotelny. 
Výška cca 15-20m. 

Hnízdo přístupné 
pomocí zazděných 
trubkových stupaček. 
Areál opuštěný těžce 
přístupný. 

p.Štefan Šurányi 
Kyjov 34 
348 15 
Planá u M. Lázní 

9.6.07 kontrola hnízda, hnízdo 
obsazeno celým párem s mláďaty. 

Kroužkováni celkem 3 pulli. 
BX 16370, 71, 72. 

 
Oba adult. bez kroužků. 

M. Paisker 
PM 
 

HPm3 

Planá u M. Lázní 
Osada Karlín 
Bývalá suška státního 
statku, umělá hnízdní 
podložka. 
 
Dr. Beneda 
Planá 3 

TC Ocelová, umělá hnízdní podložka 
na velkém obdélníkovém, 
cihlovém, nefunkčním komíně 
v areálu bývalé sušky. Hnízdiště 
založeno DES OP v roce 1995. 
Výměna dřevěné podložky za 
ocelovou DES OP v roce 1999. 

Dříve náročně 
přístupné hnízdo, 
nyní snadno 
přístupné pomocí 
dvojdílného žebříku 
(cca 8 m) z rovné 
lepenkové střechy 
sousední budovy. 

p.Klynický 
603259088 
374794081-2 
 
Jiří Kořínek 
<KorinekJiri@ seznam.cz> 
 

 
9.6.07 kontrola hnízda. 

Hnízdo prázdné, zarostlé. 
 

Na jaře hnízdo obsazeno párem, 
pozorováno páření i sezení, pak 

pár hnízdo opustil 
(J. Kořínek) 

 

0 
 
 
 
 
 

HPo 

Planá u M. Lázní 
Kasárna – náměstí 
 
Dr. Beneda  
Planá 2 

TC  Staré hnízdo na vysokém 
nepřístupném cihlovém komíně 
proti areálu bývalých kasáren. 

Značně vysoké, 
zvenku nepřístupné 
hnízdo. 

p. Petr Křížek 
Komenského 675 
348 15 Planá u M.L. 
mobil. 737363491 
pouze SMS 

 
 

  

 TC Rekonstrukce starého hnízda 
za podpory  Hasičů Tachov 
a Plzeňského krajského úřadu. 
 
DES OP léto 2005 

- snížení hnízda 
- čištění střechy a okapů 
- likvidace hnízdního 

materiálu 

Nepřístupné - snížené Klíče od objektu  
MěÚ Planá u M.L. 
374752911 
p. tajemnice Mertová 
Hasiči Tachov 
374732111 
 

9.6.07 na hnízdě nepozorován 
žádný pohyb. 

Hnízdo obsazeno párem,  
 mláďata nebyla 

(P. Křížek) 
 

 

 
HPo 
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Planá u M. Lázní 
Ul. Hřbitovní 64 
 
Dr. Beneda 
Planá 5 

TC Novější hnízdo na atypickém, 
obdélníkovém, rozvaleném, 
cihlovém komíně jednopatrového 
obytného domu. Výška nad 
taškovou, šikmou střechou  
cca 3 m. 
Jaro 2006 – rekonstrukce střechy, 
oprava komína, instalace 
přístupového žebříku a nového 
hnízdního základu. 

 
 

Obtížně přístupné 
hnízdo pomocí 
krátkého (3 m) 
žebříku ze šikmé, 
taškové střechy 
v havarijním stavu. 
Varující je zejména 
havarijní stav komína 
a el. vedení natažené 
pod střechou. 
Plánovaná 
rekonstrukce spolu 
s opravou střechy 
/město/ 

MÚ Planá u M.Lázní 
374794 168 
 
p. Křížek Petr 
Komenského 675 
Planá 

9.6.07 kontrola hnízda 
obsazeno celým párem, 

 na hnízdě celkem 2 pulli  
(3týdny). 

Kroužkováni 
BX 16368, 69. 

 
Dále pozorováni 

2 adult. bez  kroužku 
 
 

 
 
 

M. Paisker 
PM HPm2 

Planá u M. Lázní 
Nemocnice  
 
Dr. Beneda 
Planá 1 

TC Staré hnízdo na nefunkčním, 
obdélníkovém, cihlovém komíně. 
V roce 1998 zrekonstruováno 
(sníženo, zmenšeno). Rovněž 
vyměněna a opravena stará 
přístupová lávka. 

Poměrně přístupné 
hnízdo z dřevěné 
lávky pod hnízdem. 
Nízké 
zrekonstruované 
hnízdo.  

Nemocnice Planá 
374775111 
 

9.6.07  kontrola hnízda 
Neobsazeno – hnízdní  materiál 

smeten větrem, zůstává jen 
podložka 

 
 

Dr. Beneda 
PM 

EP 

Planá u M. Lázní 
Lesní závod 
 
Dr.Beneda  
Planá 4 

TC Staré hnízdiště. Na původní 
funkční komín v areálu byla 
nainstalována zábrana 
 /i přesto v roce 1996 na zábraně 
pár vyhnízdil/. Náhradní hnízdní 
podložka se jeví jako 
nevyhovující/ houpe se, 
nezpevněná, bez hnízdního 
základu  

15.2.2000 celková 
rekonstrukce původní 
nevyhovující hnízdní 
podložky 
(DES OP – nová) 

Lesní společnost 
Planá u M.L. 
a.s 
Planá u M.L 348 15 
Tel: 374794101-2 
p. Lívanec 
0606 818 073 
pí. Lidická - stavby 

 
Dlouhodobě neobsazeno. 

Kontrola 9.6.07 
 
 
 
 

0 EP 
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Planá u M. Lázní 
Naproti nádraží . 
Učňovské dílny. 
 
Dr.Beneda 
Planá 6 

TC V roce 1999 nově založené 
hnízdiště na cihlovém, 
čtvercovém, nepřístup. 
 (cca 10 m vysokém) komíně 
učňovských dílen, vedle prodejny 
potravin u vlakového nádraží. 

Hnízdo se nacházelo 
na funkčním komíně, 
a proto bylo v měsíci 
říjnu 1999 sundáno. 
Po konzultaci s OkÚ  
hnízdiště zrušeno 
/nainstalována 
hnízdní zábrana/. 
V rámci náhradního 
opatření bylo 
zrekonstruováno staré 
neobsazené hnízdiště 
v nedalekých 
dřevařských 
závodech /viz 
předchozí hnízdiště/ 

Střední odborné učiliště 
Odloučené pracoviště 
ul. Jateční 
348 15 Planá u M.L 
tel: 374993073 
p.Jelínek 
p. Horák 
606 916 144 

 
Zrušeno – zaniklé hnízdo. 

Kontrola 9.6.07 
 
 

 

0 HC 
1999 

Brod nad Tichou 
Velkokapacitní vepřín

TC Dlouhodobě opuštěné hnízdo na 
obdélníkovém, cihlovém komíně, 
kotelny areálu vepřína pod 
rybníkem. 

Dobře přístupné 
polorozpadlé hnízdo 
se stávajícím 
 ocelovým žebříkem .

pí. Kotrcová 
037491191-2 

Dlouhodobě neobsazeno 
Hnízdo rozpadlé a zarostlé 

Kontrola 9.6.07 
 
 
 

0 EP 

Chodová Planá 
Navijárna motorů 
v areálu bývalého 
státního statku, 
u zámečku. 

 TC Menší hnízdo na čtvercovém, 
cihlovém komíně, tyčícím se 
z přístavku u areálu. 
 
 
Vyčistit střechu, větve !! 

Přístupné pomocí 
jednoho dílu (6m) 
žebříku z  plechové 
střechy přístavku. 
Komín měří cca 7 m, 
a proto je třeba se 
pod hnízdem 
připnout k ocelovému 
rámu kolem  komína 
a sáhnout do hnízda 
z poslední stupačky 
žebříku. 

Navijárna motorů 
f. Dipos 
37499450 
p. Bohuslav Slípka 
Slovany 220 
34813 Chodová Planá 
 
p Ondíková Jaroslava 
Lučina 293 

9.6.07 kontrola hnízdiště, 
 hnízdo obsazeno celým párem 

s mláďaty. 
Na hnízdě kroužkováni  4 pulli.  

(stáří 3-4 týdny) 
BX 16364, 65, 66, 67. 

 
3 mláďata vyvedena 

(B. Slípka)  
 

 
 
 
 
 
 

M. Paisker 
PM 
 

HPm3 
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Lhotka 
Pila Lhotka – pod 
rybníkem 

TC Nově obnovené (objevené), staré 
hnízdiště na kulatém, cihlovém 
komíně v areálu katru. 

Komín má stupačky, 
ale hnízdo je vysoké 
a vybočené ke 
stupačkám. 
Nepřístupné. 

Pila – truhlářství Lhotka, 
Václav František ing. 
Tel. 374 791 141, 
374 791 174 
Stanislav Fišer, Tisová 84, 
Tel. 728 

 9.7.06 na hnízdě  pozorován  
1 adult. a  minimálně 1 pull. 

 
Obsazeno párem s 3 pulli 

Vyvedena 3 mláďata 
(St. Fišer) 

0 
 

HPm3 

Staňkov 
Komín od kotelny 
U bytovky č.334 
 

DO Nepravidelně obsazované 
hnízdiště na obdélníkovém, 
betonovém, funkčním komíně od 
plynové kotelny. Poslední 
hnízdění zaznamenáno v roce 
1995 
Pravděpodobně zrušeno – 
rekonstrukce kotelny   
jaro 2003. 
 

Nově zhotovená 
(DES OP r. 1999), 
ocelová, čtvercová 
hnízdní podložka + 
hnízdní základ. 

MÚ Staňkov 
nám.T.G.Masaryka35 
345 61 Staňkov 
Tel: 379492411 
Provozovatel kot. 
TEZA – Domažlice 
p. Martin Kubica 
Na tržišti 334/I. 
Staňkov 

2007 
 průběžná kontrola hnízdiště 

dalekohledem. 
Hnízdiště neobsazeno, 

 
 

22.6.07 na komíně pozorován  
1 adult.  a v okolí hnízda průběžně 

10 – 15 nehnízdících jedinců.  
 

7.8.07 nalezen čerstvě uhynulý, 
kroužkovaný dospělý  jedinec      
u trafostanice za Staňkovem  

BX 12050 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kroužek 
odečten 

HC 
2003 

Hostouň  
Komín od kotelny u 
bytovky pod 
hřbitovem 

DO Novější (cca 3 roky staré) 
hnízdiště na obdélníkovém, 
betonovém, funkčním komíně od 
plynové kotelny.  
 

Přístupné ze střechy a 
přístupové lávky. 

?  
Neobsazeno – zrušeno (sundáno). 

 
Kontrola 9.6.07 

 

0 HC 
2005 
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Horšovský Týn 
Sídliště 
 

DO 
 

Umělá hnízdní podložka zřízena 
na samostatné, ocelové, trubkové, 
příhradníkové, samonosné 
konstrukci mezi bytovkami 
v sídlišti. Zhotoveno MÚ v roce 
1991. 
 

Středně velké, dobře 
přístupné a 
kontrolovatelné 
hnízdo. 
Výška konstrukce 13 
m. 
 

Město Hor. Týn 
Nám. Republiky 52 
346 01 Hor. Týn 
Tel. 0188/422521 
p.Marie Horníková 
Sylvánova 184 
346 00 Horšovský Týn 
tel.737304071 

22.6.07 kontrola hnízdiště.  
Na hnízdě samice a 3 pulli.  

1 pull. výrazně menší. 
28.6.07 kontrola hnízda a na 
hnízdě kroužkováni 2 pulli. 

B 33474, 75. 
Třetí nejmenší pull. nalezen 

uhynulý pod hnízdem 
Původně sneseno 5 vajec, rozbita 

při bojích, 2.snůška 3 vejce 
(M. Horníková) 

 

M. Paisker 
Plzeň 
 

HPm2 
 

Dolní Metelsko 
Náves – sila 

DO Staré hnízdiště na ocelovém sile u 
stodoly ZD. Umělá hnízdní 
podložka. 

Nově 
zrekonstruovaná 
hnízdní podložka. 
Staré hnízdo strženo 
a nainstalována nová 
ocelová, čtvercová 
hnízdní podložka + 
hnízdní základ. DES 
OP rok 99 

ZD Meclov 
Meclov 10 
Tel. 0188/422363 
Zpravodaj 
p. V. Barnáš 
Tel: 379422373 

28.6.07 kontrola hnízda. 
Neobsazeno.  

 
 

P. Růžek 
DO 
 

HO 

Bělá nad Radbuzou 
Sídliště 

DO Speciálně zhotovená, železná 
kruhová hnízdní podložka na 
samostatném, železném 
příhradníkovém sloupu u sídliště. 
Postaveno v roce 1980 (hasiči). 
Výška stožáru 11 m 
 

Kompletní 
rekonstrukce hnízda 
 DES OP v  roce 
1998: 
- Sundání starého 

vysokého hnízda 
- Nátěr hnízdní 

podložky 
- instalace nového 

hnízdního 
základu 

- instalace zábrany 
proti zahnízdění 
na sousední 
komín 

Jaro 2001: 
- instalace přístupové 
lávky 
Podzim 2001: 
- nátěr přístupové 
lávky a části stožáru 

p.M. Kadeřábková 
sídl. Za pivovarem 
345 26 
Bělá nad Radbuzou 
Tel. 379495002 

9.6.07 kontrola hnízdiště 
 hnízdo prázdné a nedaleko hnízda 

pozorován celý pár dospělých 
čápů. 

 
 
 

0 
 

HPo 
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Poběžovice 
Spořitelna – náměstí 
 

DO Uměle vytvořená, dřevěná 
hnízdní podložka na hraně střechy 
budovy ČS. a.s. 
Zhotoveno městem Poběžovice 
v roce 1988. 

20.3.05 DES OP 
rekonstrukce hnízdiště: 
- úklid a likvidace starého 

zničeného hnízda 
- vyčištění okapů, úklid 
- instalace nové ocelové 

hnízdní podložky na místo 
hnízda původního 

- instalace imitace  
rozestavěného hnízda 

Vzhledem 
k rekonstrukci 
budovy bylo hnízdo 
v roce 99 sundáno a 
vybudováno 
z podnětu  žadatele 
(ČS) náhradní 
hnízdiště (Poběžovice 
II.) 
 

Město Poběžovice 
Nám. Míru 47 
345 22 Poběžovice 
 
Tel: 379497281 
(Ing.. Lindová) 

 
9.6.07 kontrola hnízdiště 

Hnízdo neobsazeno – hnízdní 
základ rozebrán. 

 
 
 
 

0 
 
 

HO 

Poběžovice III. 
Komín bývalého 
zahradnictví 

 Nové nouzové hnízdo ze srpna 
roku 2004 na komíně místního 
zahradnictví. 

Hnízdo nepřístupné a 
nevhodně umístěné. 
 

Město Poběžovice 
Nám. Míru 47 
345 22 Poběžovice 
 
Tel: 379497281 
(Ing.. Lindová) 

20.6.07 pokus o okroužkování. 
Obsazeno celým párem 
s minimálně 2 mláďaty. 

Neokroužkováno, nepřístupné 
Obsazeno párem s 2 pulli, 

2 mláďata vyvedena 
(Ing. Lindová) 

 

0 HPm2 

Poběžovice II. 
Pod čerpací stanicí, 
u kina. 

DO Uměle zhotovená, železná hnízdní 
podložka se samostatnou 
přístupovou lávkou, na 
příhradníkovém sloupu pod 
čerpací stanicí u kina. Zhotoveno 
v roce 1999 
Č.S. a.s ve spolupráci s městem, 
OkÚ a DES OP. 
Výška stožáru 10 m  

Nově zhotovené a 
obsazené hnízdiště. 
Velice dobře 
přístupné hnízdo 
(speciálně upravené)  
 
Na sousední komín 
od kotelny pro 
bytovky byla 
nainstalována železná 
zábrana proti 
zahnízdění  
(DES OP r. 1999) 
 

Město Poběžovice 
Nám. Míru 47 
345 22 Poběžovice 
 
Tel: 379497281 
(pí. Lindová) 

9.6.07 kontrola hnízda,  
v den kontroly bez vajec,  

mláďat i dospělých jedinců. 
 

Obsazeno párem,  
mláďata nebyla 
(ing. Lindová) 

 

0 HPo 
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Postřekov 
Hasičárna 

DO Uměle zhotovená , železná 
hnízdní podložka na samostatném 
příhradníkovém stožáru v obci  u 
hasičské zbrojnice. 
Zhotoveno obcí v roce 1990 
(přesun starého hnízdiště 
z kostela). Výška stožáru 12 m. 
Instalace přístupové lávky  
DES OP jaro 2004 
 ( 28.3.2004) 

Středně velké hnízdo 
přístupné pomocí 
trámu pod hnízdem.  
 
Současně 
kroužkováno pomocí 
hasičů ze žebříku, 
jiným 
kroužkovatelem.  
Nově zpřístupněné 
DES OP 2004 

Obecní úřad 
Postřekov 
č. budovy 270 
345 35 Postřekov 
Tel: 0189/ 794219 
       0189/ 794142 
Pavlína Andrlová 
Postřekov 146 
Tel: 379796980 
 

9.6.07 na hnízdě 2 adult. 
(bez kroužků) 

a 4 pulli. (4 –5 týdnů) 
Původně 5 pull. – 1 pull. ve věku 

4 týdnů vyhozeno (mrtvé). 
 

Kroužkováni 4 pulli. 
BX 16384, 85, 86, 87. 

 
 

M. Paisker 
PM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HPm4 
 
 

Chodov I. 
Rodinný dům u školy.

 

DO Přirozeně postavené hnízdo na 
komíně rodinného domu u školy 
č.p. 113. 
Hnízdo na základě havarijního 
stavu a žádosti majitele domu 
sundáno a přemístěno na náhradní 
umělou hnízdní podložka 
(Chodov II.) 

Značně velké hnízdo, 
v roce 1998 sundáno 
a nainstalována 
hnízdní zábrana. 

p.K. Hrubý 
ul. Čelakovského 
Plzeň 
 
Tel. Přímo do domu 
Chodov  
 

2007 
Zrušeno – neobnoveno. 

Neobsazeno 
 
 
 

0 
 
 

HC 

Chodov II. 
Umělá hnízdní 
podložka (stožár) 
zahrada. 

DO Uměle zhotovená, speciální, 
čtvercová, železná hnízdní 
podložka nainstalována na 
samostatném, 11 m vysokém 
betonovém sloupu.  
Zhotoveno DES OP za podpory 
fa. ESMOS Domažlice, na 
zahradě 
p. Hrubého v roce 1998. 

Nově postavená a 
obsazená hnízdní 
podložka přístupná 
pomocí dvoudílného 
žebříku 
a přístupové traverzy 
pod hnízdem. 

p.K. O. Hrubý 
ul. Čelakovského  
Plzeň 
 
 
Tel. Přímo do domu 
Chodov 
 

9.6.07 na hnízdě 2 adult. 
(bez kroužků)  

s 5 pulli. (4 týdny)  
 

Kroužkováno 5 pull. 
BX 16388, 89, 90, 91, 92. 
Všech 5 mláďat vyvedeno 

(K. O. Hrubý) 
 
 

M. Paisker 
PM 
 

HPm5 

Kdyně 
Zahrady u garáží 

DO Uměle zhotovená, kruhová, 
železná hnízdní podložka na 
samostatném, příhradníkovém 
sloupu u garáží v areálu 
u zahrádek. Zhotoveno městem  
Kdyně  roce 1988. 
Výška sloupu 15,6 m. 

V roce 1998 hnízdo 
zrekonstruováno 
(DES OP): 
- sundání starého 

hnízda 
- instalace nového 

hnízdního 
základu 

Podzim 2001: 
Nátěr přístupové 
lávky 

Městský úřad 
Kdyně 
Námestí 1 
Kdyně 345 06 
 
Václav Kozák 
Družstevní 500 
345 33 Kdyně 

 
 9.6.07 kontrola hnízda. 

Na hnízdě sedící samice na 4 
vejcích. 

 
20.6. vejce zastydlá 

 
 
 
 

M. Paisker 
PM 

HPo 
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Kout na Šumavě 
Prostor za prodejnou. 

DO Uměle zhotovená, železná, 
kruhová hnízdní podložka na 
samostatném betonovém sloupu, 
za prodejnou potravin. Zhotoveno 
obcí v roce 1995 (náhradní 
hnízdiště za hnízdo na komíně 
kotelny prodejny, nainstalována 
zábrana proti zahnízdění. 

V roce 1998 hnízdní 
podložka částečně 
snížena. Nyní 
přístupná pomocí 11 
m žebříku.  
Jaro 2001: 
-  instalace stupaček  
Podzim 2001: 
- nátěr přístupové 
lávky a stupaček  

Ing. E.Černá 
603 85 49 91 
 
Kout na Šumavě 70 
345 03 
 

 
9.6.07  kontrola hnízda,  

obsazeno celým párem s 1 pull. 
(cca 14 dní) 

 
20.6.07 na hnízdě kroužkován  

1 pull. B 33473 
 

22.8.07 odchyceno kroužkované 
mládě B 33473 s dlouhodobě 

deformovanou levou nohou  jako 
nevzletné, drobné a slabé mimo 

hnízdo. 
 

 Tři  měsíce chováno v ZSŽ  
Plzeň, 

následně z důvodu zs. utraceno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kroužek 
odečten 

HPo 

Všeruby u Kdyně I. 
Náves u rybníka 

DO Nově postavená hnízdní podložka 
na betonovém sloupu 
s přístupovou lávkou a 
stupačkami. Náves u rybníka. 
DES OP, Obecní Úřad  
a f. ESMOS Domažlice 
Postaveno v říjnu 2001 

Snadno přístupné 
hnízdiště 
s přístupovou lávkou 
a stupačkami. 

Obecní úřad Všeruby 
Všeruby 77, p. Jan Jiřík 
 
Nebo p. Ševčík 
 
(starosta – domů) 

9.6.07 na hnízdě 1 adult. 
(bez kroužku)  

s 3 pulli. (3 týdny)  
Kroužkováni 3 pulli. 
BX 16393, 94, 95. 

 
18.8.07 odchyceno kroužkované 

mládě BX 16393 jako špatně 
létající mimo hnízdo (poškozené 

opeření – růstová deformace letek)
 

22.8.07 odchyceno druhé 
kroužkované mládě BX  16394  
jako špatně létající mimo hnízdo 

(poškozené opeření – růstová 
deformace letek) 

 
Obě mláďata přes zimu  

chována (léčena)  v ZSŽ Plzeň 
 

M. Paisker 
PM 
 
 
 
 
Kroužek 
odečten 
 
 
 
Kroužek  
odečten 

HPm1 
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Všeruby u Kdyně II. 
Sloup el. vedení u 
křižovatky 

DO Nově postavená hnízdní podložka 
na funkčním betonovém sloupu 
elektrického vedení.  
Postaveno z iniciativy místních 
občanů v roce 2005 za podpory 
ZČE. 

Bez plošiny a vypnutí 
proudu nepřístuponé. 

Obecní úřad Všeruby 
Všeruby 77, p. Jan Jiřík 
 
Nebo p. Ševčík 
 
(starosta – domů) 

9.6.07  neobsazeno. 
 
 

0 
 
 
 
 

HO 

Domažlice 
Park u zahradnictví 

DO Uměle vytvořená hnízdní 
podložka na železném 
příhradníkovém stožáru, 
uprostřed parčíku. 

Obtížně přístupné.  
Úprava vhodná. 
Jaro 2001: 
-  instalace přístupové 
lávky 
Podzim 2001: 
- nátěr přístupové 
lávky 

OkÚ Domažlice 
 
 

9.6.07 kontrola hnízda,  
obsazeno celým párem  

s 1 pull. (cca 7 dní)  
a jedním nevyklubaným vejcem. 

1 adult. bez kroužku. 
 

20.6.07 na hnízdě kroužkován  
1 pull.   B 33472 

 
 
 
 
 
 
M. Paisker 
PM 

HPm1 

Srbice 
Obecní úřad – střecha 

DO Speciálně zhotovená, čtvercová, 
pozinkovaná hnízdní podložka na 
budově 
Obecního úřadu. 
Zhotoveno v roce 1997 
DES OP a ZD. 

Nově postavené 
hnízdo obsazené 
v průběhu roku 
1998 a1999 několika 
nehnízdícími ptáky. 
Velice dobře 
přístupné přímo ze 
střechy. 
Každoroční údržba 
okapů budovy (DES 
OP). 

OÜ Srbice 
č. b. 25 
345 43 Srbice 
Tel: 0188/494 243 
 
Pí. Hanková 
Srbice 49 
Tel: 379494852 

2007 
Neobsazeno. 

 
 
 

0 HO 

Osvračín 
Areál MŠ  

DO Uměle zhotovená, železná, 
kruhová hnízdní podložka na 
samostatném betonovém sloupu 
v areálu mateřské školy. Výška 
sloupu 12 m. 
Zhotoveno obcí v roce 1997. 

Po rekonstrukci 
pomocí 11 m žebříku 
a lávky dobře 
přístupné (vysoké) 
hnízdo. 
Jaro 2001: 
- instalace 

stupaček 
Podzim 2001: 
- nátěr kovových 
prvků  

OÚ Osvračín 
č.b. 81 
Osvračín 
Tel: 379492625 
p. Fr. Šuller 
Osvračín 155 
Tel. 379427071 

2007 
Hnízdo prázdné, zarostlé, 

neobsazené.  
 
 
 
 
 

0 HO 
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Havlovice 
(místní část Domažlic) 
Hnízdo nově zjištěné  
v roce 2004 
 

    DO Hnízdo na věži hasičské 
zbrojnice, staré asi 3 roky 
(od 2003) 
 
Plánovaná úprava hnízdiště 
(zpřístupnění hnízda) 
-  8.9.06 osazení stupaček 
- 16.9.06 nátěr stupaček 
 

Dobře přístupné za 
pomoci nově 
navařených stupaček 
. 
Realizace DES OP 
podzim  

Jana Staviarská, 
Havlovice83 
 
  

9.6.07 kontrola hnízda, 
 hnízdo obsazeno celým párem 

s mláďaty. 
Kroužkováni celkem 3 pulli. 

(4 týdny) 
BX  17595, 96, 98. 

 
Vyvedena 2 mláďata 

(J. Staviarská) 
 

Dr. Beneda 
PM 

HPm2 

Šťáhlavy 
Křižovatka u zámečku 
Náměstí Šťahlavy. 

PJ Staré hnízdo na cca 30 m 
vysokém, klasickém komínu 
v areálu ZD (na křižovatce) 
Hnízdo rekonstruováno  
DES OP v r.1995 

Značně velké hnízdo. 
Hnízdo přístupné 
pouze za asistence 
hasičů.  

Zpravodaj: 
p. František Vik 
Šťáhlavy 84 
Tel. 606334848 

Hnízdo obsazeno celým párem 
sedícím na vejcích. 

25.4. 07 zajištěna hnízdící samice 
pod hnízdem, údajně po souboji a 

nárazu na komín  
(pohmožděné pravé křídlo). 

Od 25.4 do 12.5.07 léčena v ZSŽ 
Plzeň a 12.5.07 vypuštěna na 

lokalitě (BX  15761 kr. stanice) 
25.4. 07 z hnízda sundána 3 ze 4 

vajec a převezena do líhně 
Vlastimila Voráčka (Roupov). 

Vejce však zastydlá a mláďata se 
nevylíhla 30.5.07 vejce z líhně 

vyndána. 
 

Kroužek  
stanice DESOP 
 
 
 
 
 
 
 
 

HPo 

Šťáhlavice 
Sklady CO  
u dubové aleje. 

PJ Hnízdo na komíně skladů CO u 
dubové aleje k nádraží. 
Poměrně dobře přístupné hnízdo 
na nižším, čtvercovém komínu se 
stupačkami (výška cca 5 m nad 
střechou). 

Hnízdo snižováno 
DES OP v roce 1997 

Sklad CO MMP 
tel : 377969229 
Jaroslav Novák, Šťáhlavy 301 

2007 
Nárazově navštěvováno  

celým párem. 
Rozpadlé -.torzo. 

 

0 HC 
2005 

Spálené Poříčí 
Bývalý lihovar 

PJ Hnízdo na cihlovém, kulatém 
komíně vyčnívajícího ze sedlové 
střechy bývalé budovy lihovaru. 

Obtížně přístupné 
hnízdo, komín bez 
stupaček. 
Snížení hnízda 
28.11.00 
DES OP , Hasiči 
Přeštice 
ČSOP Spálené Poříčí 

Zpravodaj: 
Ing. Jaroslav Tolar 
Spálené Poříčí 258 
33561 

 
Obsazeno párem se 3 pulli, 

vyvedena 3 mláďata 
(J. Tolar) 

 

0 HPm3 
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Blovice  
Za čerpací stanicí 
naproti kostelu (fara) 

PJ Uměle zhotovená starší podložka 
na obdélníkovém, poměrně 
přístupném komínu se 
stupačkami.  
 

Hnízdo již delší dobu 
neobsazeno 
(rozpadlé, sundáno). 

Zpravodaj: 
Libor Polívka 
5.května 679 
Blovice 
33601 

2007 
 

Zrušeno – dlouhodobě 
neobsazeno 

 

0 HC 
1998 

Nepomuk I. 
Ocelový sloup - umělá 
hnízdní podložka 

PJ Uměle vytvořená hnízdní 
podložka z iniciativy MÚ 
Nepomuk. Ocelový stožár, 
 12 m vysoký, zabetonovaný 
v zemi a zakotvený třemi 
ocelovými lany na soukromém 
pozemku v zahradě za MÚ 
Nepomuk. 
 

Podložka zhotovena a 
obsazena v roce 
1997. Přístupné 
pomocí vlastních 
stupaček a speciálně 
vyrobené přístupové  
lávky .  
Jaro 2001: 
- instalace stupaček 
- nátěr celé 
konstrukce 

MÚ Nepomuk 
p.  Kůgler 

 
p.Václav Kovář 
Dvorec 92 
335 03 Nepomuk 3 
mobil. 777900519 
 
p.L adislav Koželuh 
Zelenodolská 53 
33501 Nepomuk 
tel. 371592586 
 

2007 
Hnízdo obsazeno párem se 4 pulli 

(L. Koželuh) 
 

28.7.07 na hnízdě zjištěno 
nevzletné mládě s výrazně 

deformovanou levou nohou 
 (levá noha kratší  pravděpodobně 
zaškrcení provázkem a následně 
deformace růstového charakteru) 
 Mládě sundáno (V. Kovářem), 

dočasně léčeno v ZSŽ Plzeň       
a následně z důvodu zs. utraceno.  

 

V. Kovář 
PJ 
 
 
 
 
 

HPm3 

Nepomuk II. 
Cihlový komín u 
bytovek (sídliště) 

PJ Uměle vytvořená dřevěná hnízdní 
podložka na 30 m nefunkčním 
komíně od kotelny v sídlišti u 
bytovek. Zhotovil DES OP v roce 
1996 

Přístupné, zatím 
neobsazené hnízdo. 
Komín byl vystaven 
v roce 1973 a má po 
obou stranách 
funkční venkovní 
stupačky. 
 

 
 

Zrušeno – neobsazeno. 
 

0 EP 

Prádlo 
Komín likérky  
STOCK a.s 
 

PJ Nově zřízená hnízdní podložka, 
dle požadavků  
DES OP, na přístupném , 
cihlovém komíně likérky.  
Podzim 2002 instalace umělého 
hnízdního základu. 
2006 zbourán komín – zrušeno. 
 

Přístupné pomocí 
stupaček a konzole.  

STOCK Plzeň 
Závod Prádlo 
335 01 Nepomuk 
p. Šitner 
mobil:603103727 
 
 

2007 
Neexistuje – zrušeno. 

 (V. Kovář) 
 
 

0 HC 

Kasejovice 
Statek u rybníka 
(cihelna) 

PJ Cihlový, nepřístupný komín 
v areálu bývalé cihelny u silnice. 
Zhotoveno r. 1998 DESOP 
 

Umělá hnízdní 
podložka. 
Nepřístupné. 

Obecní úřad 
pí. Čápová Marie 
p. Bohumil Flachs 
Kasejovice 253 
335 44 Kasejovice 

2007 hnízdo poprvé obsazeno 
párem s 5 mláďaty, všech 5 mláďat 

vyvedeno 
(B. Flachs) 

 
 

0 
 

HPm5 
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Záhorčičky 
 

PJ Uměle zhotovená hnízdní 
podložka na jednopatrové budově 
skladu ZD. Výška stožáru čnícího 
nad střechu je 5,5 m. 
Pravděpodobně přístupné pomocí 
žebříku.  

Neověřeno. Mgr. Stanislav Chvapil,Stanice 
ekologické výchovy, Máchova 
1309,413 01Roudnice nad  
Labem, tel.416 8370603 
e-mail: 
 ciconia.roudnice@centru,.cz 

 
2005 na stožáru jen malé  

množství klacíků, zaniklé hnízdiště
(S. Chvapil) 

 

0 HC 

Mladý Smolivec 
Ocelový příhradníkový 
stožár - umělá hnízdní 
podložka 

PJ Umělá hnízdní podložka. 
Staré hnízdo na ocelovém, 
čtvercovém, příhradníkovém 
stožáru, výška 12 m. Volně 
přístupné. 
Hnízdo sníženo – DES OP 
9.10.1999 

Přístupné pomocí 
speciálně vyrobené 
kroužkovací lávky. 
Lávka instalována 
28.3.00 členy DES 
OP. 
Podzim 2001: 
- Nátěr lávky a 

části stožáru 
- Snížení hnízda 

Kontaktní osoba 
Na tel: 
 
Zpravodaj: 
Petr Kub 
Ml. Smolivec 90 
 

2007 
obsazeno párem, 
sneseno 5 vajec, 

vylíhla se a vyvedena 3 mláďata 
(P. Kub) 

16.6. kroužkováni 4 pulli 
 BX 13223,  24, 25, 26 

(V. Kovář) 
 

V. Kovář  
PJ 

HPm3 

Újezd u Kasejovic 
Stodola u chalupy 
Pana F.Valeny 

 

PJ Umělá, sedlová, železná hnízdní 
podložka, nainstalovaná na 
hřeben stodoly (9.10.1999) 
DES OP 
 

Zatím bez hnízda – 
nové. 

p.František Valena 
Slavíčkova 2/372 
160 00  PRAHA 6 
2 24 32 38 55 
603 248 998 
chal: 371595395 

2007 nekontrolováno 
 

0 
 

EP 

Oselce 
Učiliště (zámeček) 

PJ Nové hnízdo na funkčním 
obdélníkovém, tříprůduchovém 
komínu plynové kotelny 
učňovského areálu (zámečku) 

Komín je opatřen 
ochozem a žebříkem. 
Hnízdo bylo 
obsazeno pouze 
v roce 1996, kdy bylo 
rovněž zajištěno proti 
spalinám speciálně 
vyrobeným 
nástavcem. 

 Lokalita neobsazena, 
hnízdo zrušeno. 

 
 

0 HC 

Žinkovice 
Bývalý statek (katr) 

PJ Nepřístupný, 15 m vysoký, 
čtvercový, cihlový, polorozpadlý 
komín u bývalého statku, nyní 
katru. 

Hnízdo na 
zchátralém, absolutně 
nepřístupném 
komíně. Staré, 
vysoké a velké. 

p.Emil Láska 
Březí 3 
335 54 Žinkovy 
tel. 371596423 

2007 
obsazeno párem se 3 pulli, 

vyvedena 3 mláďata 
(K. Lásková). 

 
 
 
 

0 HPm3 
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 Příchovice I. 
Komín zámku 
 
 

PJ Relativně nově objevené 
hnízdiště, na nefunkčním 
obdélníkovém komíně 
zrekonstruovaného zámečku. 

Jaro 2001: 
Instalace přístupové 
lávky na hřeben 
střechy. 

Zpravodaj: 
Pí. Božena Erbenová 
Příchovice 128 
Tel. 732178785 
 
Správce zámku. 
p. Bešta  
Příchovice 4 
Mobil. 602 668 597 

2007 
Z jara údajně obsazeno  

celým párem - následně hnízdo 
neobsazeno. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

HB2 
 
 
 
 
 
 
 

Příchovice II. 
Cihlový komín 
v objektu ZD 
 

PJ Hranatý, nefunkční komín cca 7m 
vysoký, bez stupaček nad 
eternitovou střechou kotelny  
a zámečnické dílny místního ZD. 

Přístupné z eternitové 
střechy objektu za 
pomoci cca 9 m 
vysokého žebříku. 

Vlastník objektu: 
ZD Příchovice 
Tel. 377 982 105 

20.6.07 kontrola hnízdiště. 
Hnízdo obsazeno celým párem  

(bez kroužků) 
se 4 pulli (cca 4 týdny) 

 
Kroužkováni 4 pulli. 
B 33468, 69, 70, 71. 

 
 

M. Paisker 
PM 

HPm4 

Dolní Lukavice 
ZD u zámečku, naproti 
kostelu ve dvoře 

PJ Nepřístupný, 20 m vysoký, 
kulatý, cihlový komín bez 
stupaček v havarijním stavu 
uprostřed dvora ZD u kostela. 
 
Havarijní stav hnízda i komínu! 

Velké a vysoké staré 
hnízdo na naprosto 
nevyhovujícím 
komíně. 
Stav komína je víc 
než kritický (velké 
podélné trhliny ve 
stěnách) . 

Zpravodaj: 
p.Josef Netrval 
Dolní Lukavice 172 
Tel. 377980371 

2007 
obsazeno párem se 2 pulli, 

vyvedena 2 mláďata 
(J. Netrval) 

 
 

 HPm2 

Přeštice 
Lakovna, u trati 

PJ Staré vysoké hnízdo na kruhovém 
komíně v areálu bývalého 
pivovaru. 
 

Nepřístupné hnízdo 
(vnitřní stupačky). 

Zpravodaj: 
Jiří Siegl 
Přeštice 
Husova 696 
33401 

20.6.07  
hnízdo neobsazeno - zarostlé 

 
 
 

 HO 

Bezděkov u 
Chanovic 

 

PJ Hnízdní podložka na střeše bývalé 
školy a fary zřízená 1994 po 
likvidaci hnízda na střeše kostela 
z důvodu generální opravy 
střechy. Nikdy neobsazena. 

Neověřeno Mgr. Stanislav Chvapil 
Máchova 1309 
Roudnice n. Labem 

 
Na střeše bývalé školy a fary je 

nová krytina, podložka neexistuje 
(S. Chvapil) 

 

 HC 
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Chocenice 
Komín  
 

PJ Hnízdo na cihlovém, kulatém 
komíně v areálu. Komín má 
venkovní stupačky. 

Nepřístupné vysoké 
hnízdo. 

Zpravodaj: 
Vladimír Pelcer 
Chocenice 83 
33601 Blovice 

20.6.07 
hnízdo neobsazeno – zarostlé 

(V. Pelcer) 

0 
 

HO 

Letiny 
Kovárna u ZD, pod 
kostelem. 

PJ Čtyřhranný, cihlový, 6 m nad 
střechu se tyčící komín. Pod 
hnízdem je klasická, sedlová, 
tašková střecha a šikmá eternitová 
střecha (obě střechy  jsou ve 
značně havarijním stavu). Hnízdo 
je po rekonstrukci z roku 1995 
(DES OP) a vedeno jako 
nepřístupné. 

V roce 1999 hnízdo 
shořelo,a proto byla 
na komín 
nainstalována 
zábrana proti 
zahnízdění a 
připravena náhradní 
ocelová hnízdní 
podložka na sousední 
sloup 
(DES OP) po 
několika marných 
pokusech o 
přestěhování 
hnízdícího páru byla 
zábrana odstraněna a 
komín opět osídlen   
v r. 2000 hnízdícím 
párem. 

ZD Letiny 
p. Ing. Kůs 
 
 
OÚ Letiny 
 
Zpravodaj: 
Ing. Zdena Pelešková 
Letiny 9 

 
 

0  

Letiny 
pokračování 

PJ Podzim 1999 
Celková rekonstrukce  hnízdiště a 
komína 
(p. Petcr 0603 159 367) 
 
Kompletní rekonstrukce. 

Nově 
zrekonstruované 
hnízdiště. Dne 
29/10/99, byl ze 
strany ZD,  
DES OP a sponzorů, 
starý komín ubourán 
a snížen. Na takto 
upravený komín byla 
následně 
nainstalována 
železná, čtvercová a 
vyvýšená nová 
hnízdní podložka 
(plech, azbest, 
hnízdní základ)  

 2007 
hnízdo neobsazeno 

(Ing. Pelešková) 
 

 
 

HO 
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Merklín 
Kovárna u potoka 
 
 
 

PJ .Kompletně zrekonstruovaná 
hnízdní podložka (DES OP) z 

roku 1994. Na funkčním komíně 
jednopatrové budovy kovárny. 
V roce 1997 rekonstruována 

majitelem objektu sřecha budovy 
a krycí stříška pod hnízdem. 

Na podzim 2003 snížení hnízda 
na třetinu (DES OP). 

 
Podzim 2007 (9.10.07) 
Čištění střechy a okapů. 

 

Přístupné pomocí 
ocelového žebříku 
nainstalovaného 
28.3.00 členy DES 
OP. 
Střecha pod hnízdem 
je oplechována, a tak 
není třeba stoupat na 
nové tašky. Každý 
rok je zde prováděna 
údržba hnízda DES 
OP. 
10/2000 nátěr 
žebříku. 

Kovárna MERKLÍN 
p Duháček 
p. Šnajdr 
377912142 
377912400 domů 
 
p. Emil Dvořák 
Náměstí 48 
Merklín u Přeštic 
Tel 377912469 

12.6.07 kontrola hnízdiště 
na hnízdě 4  pull. (4 týden) 

a 1 adult. (bez kroužku) 
 

Kroužkováni 4  pulli. 
BX 16400, B33465, 66, 67. 

 
Vyvedena 3 mláďata 

(E. Dvořák) 
 

Podzim 2007 (9.10.07) 
Čištění střechy a okapů. 

 
 

M. Paisker 
PM 
 
 

HPm3 

Chotěšov 
Pekárna 

PJ Hnízdo na čtyřhranném, cihlovém 
komíně (cca 12m nad střechou) s 
ocelovým žebříkem na pekárně. 
Rekonstruováno (snižováno) DES 
OP v roce 1996. 
 

Poměrně snadno 
přístupné hnízdo díky 
vlastnímu ocelovému 
žebříku 

Mgr. Libor 
Schröpfer 
Holýšov 
 
Pavel Růžek 
Sokolovská 173 
Holýšov 

2007 
Hnízdo obsazeno celým párem 

sedícím na 4 vejcích.  
15.4.07 hnízdící samec  

(BX 7232 kroužek odečten) 
 zraněn po nárazu na hromosvod 

(fraktura křídla)  
Zajištěn ZSŽ  Spálené Poříčí, 

nepřežil operaci a uhynul. 
 

15.4. 07 zajištěna členy DES OP 
4 nasezená vejce, převezená do 

líhně  Vlastimila Voráčka 
(Roupov). Vejce se nevylíhla 

30.5.07 z líhně vyndána 
. 

0 
 
 
 
Kroužek 
odečten 

HPo 
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Dobřany I. 
Pekárna. 

PJ Hnízdo na nefunkčním, 
čtvercovém, cihlovém komíně 
v areálu soukromé pekárny. 
Přístupné pomocí dlouhého 
žebříku (6m) nebo pomocí hasičů.
 

Podzim 2007 
čistění střechy a okapů 

9.10.07 
 

Středně velké hnízdo. 
Každým rokem je zde 
členy DES OP 
prováděn úklid 
střechy a čištění 
okapů. 
16.9.04 
čištění střechy a 
okapů. 

p.F.Hauser 
377972732zam. 
37765821 domů 
 
p. K.Sýkora 
Jiráskova 613 
334 41 Dobřany 
tel. 377972343 

12.6.07 kontrola hnízdiště 
na hnízdě 4 pulli. (4 týdny) 

a 1 adult. (bez kroužku) 
 

Kroužkováni 4 pulli. 
BX  16396, 97, 98, 99. 

 
Podzim 2007 

čistění střechy a okapů 
9.10.07 

M.Paisker 
PM 
 

HPm4 

Dobřany II. 
Dům služeb 

PJ Dva roky staré hnízdiště, na 
komíně jednopatrového domu cca 
800 m od sousedního hnízda na 
pekárně. V roce 1999 prováděla 
kominická firma opravu komína a 
po dohodě s DES OP firma zřídila  
železnou hnízdní podložku 
s hnízdním základem, vysazenou 
mimo komín.   

Nové obsazené 
hnízdo na nově 
zřízené hnízdní 
podložce.  
  

p. Marie Němečková 
Lidická 119 
Dobřany 
 

12.6.07 kontrola hnízdiště, 
pod hnízdem nalezen   

1uhynulý  pull. 
 (cca 14 dní starý) 

 
 
 

 
 

0 
 

HPo 

Heřmanova Huť I. 
Betonový funkční sloup 
el. vedení u nádraží 

PS Betonový funkční sloup u 
nádraží, na kterém od r. 1995 
hnízdí 1 pár čápů. 
Původní hnízdo na střeše školy 
bylo po rekonstrukci budovy 
zrušeno a neobsazeno. Nově 
zbudovaná podložka (DES OP) 
z roku 1995 na staré vodárenské 
věži nebyla obsazena. 
 

Přístupné pomocí 
rozkládacího 
dvoudílného žebříku 
(11m). Je však nutno 
vypnout proud. 
ČEZ pobočka Stříbro 

  
2007 neobsazeno 

 
 

0 HO 

Heřmanova Huť II. 
Sklárna 
Cihlový komín 

PS Nové hnízdo starého páru, na 
vysokém, cihlovém komíně 
v areálu sklárny. 
V roce 1999 nainstalována 
hnízdní podložka na 1 m široký 
průduch komína /DES OP/ 

Přístupné pomocí 
venkovních stupaček. 
Výška cca 25 – 30 m.

Sklárna 
Heřmanova Huť 
p. František  Bistřický 
Sídliště 222 
330 24 Heřmanova Huť 
tel. 377893373 

2007 
Obsazeno celým párem , 

mláďata nebyla 
(F. Bistřický) 

 
 

 

0 
 

HPo 

Horní Bříza I. 
Louka u čistírny 
odpadních vod. 

PS Speciální umělá hnízdní podložka 
na samostatném betonovém 
sloupu u čističky pod ZD. 
Zřizovatel V.Lang rok 1998. 

Přístupné pomocí 
dvojdílného žebříku. 
Výška cca 11 m. 

 2007 
Hnízdo neobsazeno. 

 
 

 

0 
 
 

HO 
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Horní Bříza II. 
Smrk v zahradě 

PS Umělá hnízdní podložka na 
uraženém smrku u stodoly 
v zahradě naproti ZD a ČOV. 
Nově zřízeno únor 2000 
DES OP. 

Dobře přístupné po 
větvích stromu. 

 2007 
Neobsazeno. 

 
 

0 EP 

Úlice   
Nepřístupné hnízdo na 
cca 25 m vysokém 
cihlovém komíně, vlevo 
od silnice na Stříbro. 

PS Hnízdo je občasně po odletu čápů 
sundáno (pravděpodobně zajišťuje 
správce areálu, nebo obec). 
Přístupné pouze vnitřní stranou 
komína. 

Na komíně jen 
několik větví.. 

Obecní úřad Úlice 
 

 

20067 
Neobnoveno – zaniklé. 

. 
 

0 HC 
2001 

Plasy 
Bývalý pivovar. 

 

PS Hnízdo na přístupném starém 
pivovarském komíně u bytovek. 
Klasický, kulatý, cihlový komín 
se stupačkami, mimo areál 
pivovaru (na zelené louce). 
 

V roce 1998 (DES 
OP) staré hnízdo 
sundáno, 
nainstalována nová 
dřevěná hnízdní 
podložka a připraven 
nový hnízdní základ. 
Přístupné po 
stupačkách. 

p. Jan Matějka 
Plasy 342 
Tel. 373322126 

19.6.07 kontrola hnízdiště 
na hnízdě 3 pulli. (4 týdny) 

a 2 adult. (bez kroužku) 
 

Kroužkováni 3 pulli. 
BX  11018, 19, 20. 

 
Obsazeno párem se 3 pulli. 
Od 10.8. třetí mládě chybí 

(J. Matějka) 

K. Makoň 
PM 

HPm2 

Kožlany 
f. KERAMO 

PS Klasický kulatý, cihlový komín se 
stupačkami v areálu firmy 
KERAMO Kožlany v.d. Do 
komína je svedeno odvětrání pecí 
a komín je vyvložkován. 
Rekonstrukce r. 1998 
(DES OP) 

Přístupné pomocí 
stupaček a jištění. 
Komín je upraven pro 
hnízdění čápů 
(dřevěná podložka). 

f. KERAMO 
0182/396674 

Neobnoveno. 
Trvale  neobsazeno. 

 
 

0 HO 
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Chotíkov 
 Komín od bývalé 
cihelny 
 
 
 

PS Klasický kulatý, cihlový komín 
v polorozpadlém areálu bývalé 
cihelny. Již  několik let evidované 
hnízdiště rekonstruované 
pravděpodobně v roce 1995 (DES 
OP)  
 

Přístupné pouze 
 za pomoci 
hasičského žebříku. 

Jan Bočánek,Chotíkov 50  
Tel.377821504 

2007 
Obsazeno celým párem, 

Vyvedena 2 mláďata 
(J. Bočánek) 

 
 

 
 

HPm2 

Čemíny  
Areál ZD 
 

PS 
 

Klasický kulatý, cihlový komín 
bez stupaček, v areálu statku, 
majitel p. Josef Vít. 
Rekonstrukce hnízda 
- 18.9.06  snížení hnízda  na 

minimum. 
Realizováno DES OP za pomoci 
Hasičského záchranného sboru 
Plzeňského kraje  
 

Nepřístupné. p. MiloslavaWeberová 
Čemíny 16 
Tel. 377921039 

2007 
Zrekonstruované (snížené) hnízdo 

strženo větrem. 
 

V průběhu roku střídavě 
navštěvováno několika jedinci 

(mladými ptáky)  
 pokoušejícími se o výstavbu 

nového hnízda. 
 

Červen 2007 komín bez hnízda 
 a náznaků hnízdění.  

 HB2 

Kralovice 
Bytovky - sídliště 

PS Pokus o stavbu hnízda na 
obdélníkovém komíně od kotelny 
bytovek v sídlišti v r. 2002 
Hnízdo zrušeno 2003. 

Relativně přístupné.  
 

2007 
Hnízdění neobnoveno,  
bez známek hnízdění. 

 
 

0 HC 

Toužim 
Betonový sloup u 
Náměstí 

KV Umělá, ocelová hnízdní podložka 
na samostatném betonovém 
sloupu u náměstí (starého 
pivovaru). Speciálně zřízená 
městem právě pro čápy. 

Hnízdo přístupné ze 
žebříku (11m) nebo 
plošiny či pomocí 
trámku, lan a ocelové 
konzole pod 
hnízdem. 

Plošina  
Technických služeb Toužim 
p.ředitel Joza 
p. Jaroslav Řehák 
Na zámecké 495 
Toužim 

2007 
Hnízdo na stožáru opuštěno, čápi 
přesídlili na nepřístupný komín 
bývalého pivovaru v sousedství. 

 
 

0 HO 

Toužim II. 
Komín zchátralého 
objektu vedle hnízdní 
podložky (pivovar) 

KV Nepřístupný komín zchátralého 
objektu bývalého pivovaru vedle 
umělé hnízdní podložky. Nově 
postavené hnízdo v roce 2006 

Hnízdo přístupné. Plošina  
Technických služeb Toužim 
p.ředitel Joza 
p. Jaroslav Řehák 
Na zámecké 495 
Toužim 

9.6. 2007 
Na hnízdě pozorován 1 adult  

a minimálně 2 pulli (cca 3 týdny). 
 

Hnízdo obsazeno párem se 3 pulli. 
Vyvedena 3 mláďata 

(J. Řehák) 
 

0 HPm3 
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Teplá u KV 
 

KV Letité hnízdo na cihlovém, 
čtvercovém komíně památkově 
chráněného objektu pod 
rybníkem. 
21.10.07 čištění střechy a okapů 

Hnízdo nepřístupné. 
Čištění střechy za 
pomocí plošiny cca 
15 m. 

 
 

2007 
Obsazeno párem. 

Pravděpodobně vyvedeno 1 mládě 
(Městský úřad Teplá) 

21.10.07 čištění střechy a okapů 

 HPm1 

Bochov 
Kotelna u bytovek. 

KV Hnízdo na speciálně zřízené 
ocelové podložce nainstalované 
na funkčním, obdélníkovém 
komíně u bytovek (kotelna). 
V roce 1996 bylo hnízdo ze strany 
DES OP rekonstruováno 
(sníženo), velký průduch do 
komína, kam čápi dost často 
padali, 
překryt pletivem. 
Jaro 2004 celková rekonstrukce 
hnízda, snesení starého, instalace 
nového hnízdního základu, 
překrytí střechy  (DES OP –
KÚPK) 
27.9.05 čištění střechy a okapů 
21.10.07 čištění střechy a okapů 
 

Velice dobře 
přístupné hnízdo, 
s lávkou na vrcholu a 
ocelovým žebříkem 
(stupačkami). 

Zpravodaj: 
Hana Pajmová, 
Na Kopečku 161,                  
364 71 Bochov 
 

2007 
Pravděpodobně pouze 

navštěvováno lichým jedincem 
 

21.10.07 čištění střechy a okapů. 

0 HB1 

Zbiroh  
Statek pod náměstím u  
potoka. 

RO Starší, znovu obsazené hnízdo na 
cihlovém komíně u statku, pod 
náměstím (u potoka).  
Výška cca 18m  
29.9.06 rekonstrukce (snížení) 
hnízda.  
Realizace z plošiny  
DES OP ve spolupráci 
s vlastníkem objektu. 

Přístupné pouze 
pomocí hasičů 
(autožebříku IFJE) 

Hasiči Rokycany 
Zpravodaj: 
Jiří Kotva 
Zbiroh 97 
33808 

2007 
Hnízdo pouze navštěvováno 

lichým jedincem 
(J. Kotva) 

0 
 

HB1 

Mirošov 
Náměstí 

RO Starší, znovu obsazené hnízdiště 
na komíně býv. pivovaru u 
náměstí. 
majitelka pí. Ludikarová 
18.9.04 snížení hnízda na třetinu, 
úklid střechy a čištění okapu. 
DES OP 

Přístupné pouze 
pomocí hasičů 
(žebříku na IFJE) . 
Nebo pomocí žebříku 
ze střechy - 
neověřeno. 

Zpravodaj: 
Michal Mattas 
Příkosice 126 
Mirošov 338 47 
 

2007 
Hnízdo obsazeno párem se 3 pulli. 

Vyvedena 3 mláďata 
(M. Mattas) 

0 
 

HPm3 
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Osek  
 
 

RO Nové hnízdo na čtyřhranném 
komíně základní školy, na komíně 
2 plechové nástavce, hnízdo vedle 
nich 

Přístupné za pomoci 
žebříku. 
Úprava nutná, 
plánováno na jaro 
2004 
 

Ředitelství základní školy Osek 
u Rokycan 

 
2007 

Hnízdo obsazeno párem se 4 pulli, 
okroužkoval V. Říš. 

Všechna 4 mláďata vyvedena 
(V. Říš)  

Ing. V. Říš 
RO 
 

HPm2 
 

Plzeň zoo I. 
Zahrady. 

PM Nově zřízená hnízdní podložka na 
samostatném betonovém sloupu 
se stupačkami. Hnízdo přístupné 
pomocí žebříku a stupaček. 
Zhotoveno v roce 1998. 

Umělá hnízdní 
podložka, na které 
byla jedním 
nehnízdícím adult 
v roce 1998 zahájena 
výstavba hnízda. 
Hnízdo však nebylo 
dostavěno. 

 2007  
Neobsazeno – zaniklé. 

 
 

0 
 

EP 

Plzeň u zoo II. 
Komín od kotelny  
fa.Zahradnictví  
Bouzek a syn 
 

PM   
 

Hnízdo na uměle vytvořené 
hnízdní podložce instalované  
DES OP – 21.4.2000 

Velmi dobře 
přístupné pomocí 
přístupové lávky a 
stupaček. 
Jaro 2001: 
- kontrola hnízda , 
čištění 

Zahradnictví V.  Bouzek a syn 
Mobil 739 314 984 

2007 
Neobsazeno. 

 
 

0 HO 

Plzeň v zoo III. 
Nefunkční komín, 
jednopatrové budovy  
v areálu ZOO  
 

PM   
 

Nově nainstalovaná hnízdní 
podložka s hnízdním základem na 
komíně jednopatrové vily 
v prostorách ZOO. 
DES OP - květen 2002 

Přístupné ze střechy a 
přístupové lávky pro 
kominíka.  

 12.6.07 kontrola hnízda, 
obsazeno celým párem 

s 1 pull. (3 týdny) 
 
 

Kroužkován 1 pull. 
BX  17597 

 

Dr. Beneda 
PM 
 

HPm1 

Plzeň – Křimice 
Střední zemědělská 
Škola 

PM Dřevěná, umělé zhotovená 
hnízdní podložka na nefunkčním, 
cca 20 m vysokém, komíně 
kotelny. Zhotoveno cca v roce 
1995 DES OP. 

Zatím neobsazeno. 
13.2.2000 kontrola 
hnízdní podložky, 
hnízda a upevnění. 
DES OP. 

SZŠ 
Plzeň – Křimice 
Tel: 37 7822311 
       377822313 

2007 
 Dlouhodobě neobsazeno. 

 
 
 
 
 

0 HO 
 

Horažďovice 
Sodovkárna 

 

KT Staré hnízdo na komíně bývalého 
pivovaru (sodovkárny) u 
náměstí). Značně vysoké hnízdo 
bylo v roce 1998 sníženo členy 
DES OP. Přístupné pouze pomocí 
velké plošiny. 

Hnízdo téhož roku 
obsazeno. 

Městský úřad 
taj. p. Opatrný 
 

 
2007 

Obsazeno párem.  
Na hnízdě kroužkováni 3 pulli 

(J. Vlček) 

J. Vlček  
KT 
 

HPm3 
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Nalžovské Hory 
Zámecká zahrada 
(komín od skleníku) 

KT Letité hnízdiště na čtvercovém, 
cihlovém komíně od bývalých 
skleníků. 
22.10.07 snížení hnízda cca 2 m 
vysokého hnízda, instalace 
nového hnízdního roštu a 
imitace rozestavěného hnízda. 

Přístupné pouze 
s plošiny.  
Komína  cca 10-12m 

Zahradník pan Bouzek 2007 
Obsazeno párem. 

Na hnízdě kroužkováni 2 pulli 
(J. Vlček) 

22.10.07 snížení hnízda cca 2 m 
vysokého hnízda, instalace 
nového hnízdního roštu a 

imitace rozestavěného hnízda. 

J. Vlček 
KT 

HPm2 

Švihov 
Mateřská škola 

KT Letité hnízdiště na obdélníkovém, 
4m vysokém, funkčním, cihlovém 
komíně na dvoupatrové budově 
MŠ. 
Celková rekonstrukce hnízda 
(19.2. 2000 sundáno staré hnízdo 
– DES OP) 
 
13.9.07 
 rekonstrukce - snížení hnízda: 
- snížení hnízda cca na 1/3 
- demontáž ztrouchnivělé 
přístupové lávky 
- úklid střechy, čištění okapů 

Celková rekonstrukce 
hnízdiště, instalace 
nové, speciální, 
kovové hnízdní 
podložky se stříškou. 
DES OP 25.3.00  

 
J. Jirák, 
Švihov, V zahrádkách 400 
Te. 376393367 

2007 
Obsazeno párem. 

Na hnízdě kroužkováni 4 pulli 
(J. Vlček) 

 
Všechna 4 mláďata vyvedena 

(J. Jirák) 
 

13.9.07 
rekonstrukce - snížení hnízda: 

- snížení hnízda cca na 1/3 
- demontáž ztrouchnivělé 

přístupové lávky 
- úklid střechy, čištění okapů 

 J.Vlček 
KT 
 

HPm4 

Dehtín 
Louka u rybníka 

KT Nově zřízená hnízdní podložka na 
samostatném betonovém sloupu 
bez stupaček. Zhotoveno   
jaro  2001 (DES OP) 

  2007 
Neobsazeno, bez hnízdního 

základu (holé). 
 
 
 

0 EP 

Bolešiny I. 
Komín od kotelny 
místního OÚ a 
Hostince. 
 

KT Letité hnízdiště na  7 m vysokém  
obdélníkovém, zděném komíně 
od kotelny místního hostince a 
budovy OÚ. Hnízdiště zrušeno, 
instalována zábrana proti 
zahnízdění a postavena nová 
hnízdní podložka Bolešiny II. 
Podzim 2003 a jaro 2004 

Nevhodně umístěné 
hnízdo, zapletené do 
hliníkové roury na 
odvod tepla 
z kotelny. 
Přístupné ze střechy 
budovy  za pomoci 
zazděných stupaček. 

OÚ Bolešiny Hnízdiště zrušeno. 
 
 

 J. Vlček 
KT 

HC 
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Bolešiny II. 
Betonový sloup u OÚ 
 

KT Nově zřízená (podzim 2003) 
umělá hnízdní podložka na 
betonovém stožáru nedaleko 
původního hnízdiště Bolešiny 
I.Výška 14 m. 
 
13.9. 07 snížení hnízda  
cca na polovinu (odlehčení). 
 

Dobře přístupné, 
vlastní stupačky, 
přístupová lávka. 
První stupačka ve 
výšce 4,5 m nad 
zemí. 

OÚ Bolešiny 2007 
Hnízdo obsazeno párem. 

Kroužkováni 4 pulli 
(J. Vlček) 

Všechna 4 mláďata vyvedena 
(V. Trojan) 

 
13.9. 07 snížení hnízda 

cca na polovinu (odlehčení). 
 

J. Vlček 
KT 
 

HPm4 

Těchonice 
Hnízdo na komíně 
rekreační chalupy.  
 

KT Letité hnízdiště na čtvercovém 
komíně rekreační  chalupy 
vyčnívající cca 3 m nad hřeben 
střechy.  

Původně značně 
přetížené a velké 
hnízdo. Přístupné 
pouze za pomocí 
plošiny. 
Celková rekonstrukce 
hnízda podzim 2003  
DES OP . 
- snesení starého 

hnízda 
- ubourání 3 řad 

zvětralých cihel 
- montáž  

kovového věnce 
a imitace 
rozestavěného 
hnízda.  

Frant. Valach, 
Těchonice 15, 
34101 Horažďovice 
Tel. 376 396 285 

2007 
Hnízdo pouze navštíveno v červnu 

a červenci jedním párem 
(F. Valach) 

J. Vlček 
KT 

HB2 

Žichovice 
Mlékárna 

 KT Hnízdo na velkém, čtyřhranném, 
cihlovém komíně se stupačkami 
v areálu mlékárny. Značně velké 
hnízdo, bylo na základě žádosti 
OÚ, členy DES OP v roce 1998 
sníženo na min. základ (20cm). 

Hnízdo téhož roku 
obsazeno. 

Obecní úřad 
 
Zpravodaj: 
Jaroslava Miková 
341 62 Žichovice 1 

2007 
Hnízdo obsazeno párem. 

Kroužkováni 4 pulli 
(J. Vlček) 

Údajně vyvedena pouze 2 mláďata
(J. Miková) 

 

J. Vlček 
KT 

HPm2 
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Nýrsko 
Rodinný  dům u 
silnice naproti 
benzínové čerpací 
stanici. 

KT Padesát let staré hnízdo na 
kruhovém cca 16 m vysokém 
cihlovém komíně, který je 
součástí přízemní obytné budovy .

Nepřístupné, terén 
pro použití 
vysokozdvižné 
techniky nevhodný 
(nelze se dostat pod 
hnízdo).  Hnízdo 
značně vysoké, 
přetížené a vyklonění 
mimo komín. 

 
Spoluvlastník domu 
p. Koláček 
 
Zpravodaj: 
Stanislav Míl, 
Klatovská 630, 
34022 Nýrsko 

 
 
 
 

J. Vlček 
KT 

 

Nýrsko – 
pokračování 
 

KT Celková rekonstrukce hnízda: 
- sundání hnízda starého 
- instalace nové hnízdní 

podložky s imitací 
rozestavěného hnízda 

- úklid střechy a čištění okapů 
- likvidace hnízdního materiálu 
DES OP podzim 2005 
 

Přístupné pouze ze 
zadní strany budovy, 
malou plošinnou 
(19m dlouhou rukou 
na dvoukolém 
podvozku – přívěs za 
auto), kterou lze 
dostat za pomoci 
navijáku a prken přes 
podmáčenou louku 
sousedního pozemku  

  
2007 

Hnízdo pouze několikrát 
navštíveno jedním jedincem 

(S Míl)  
 
 

J. Vlček 
KT 

HB1 
 

Točník I. 
Hasičská zbrojnice 

KT Hnízdo na příhradníkovém 
stožáru (sušáku na hasičské 
hadice) za hasičskou zbrojnicí. 
Původně loukoťové kolo 
přidrátované ke stožáru. 
 
13.9. 07 a 29.10.07  
celková rekonstrukce hnízdní 
podložky:  
- stržení hnízda starého včetně 
loukoťového kola. 
- svaření nové (kovové, 
pozinkované) hnízdní podložky 
- osazení hnízdní podložky a 
přístupové lávky. 
- osazení imitace rozestavěného 
hnízda. 

Od roku 2007 velmi 
dobře přístupné 
z přístupové lávky na 
příhradníkovém 
stožáru. 

Obec Točník KT   
2007 

Hnízdo obsazeno párem. 
Kroužkováni 4 pulli 

(J. Vlček) 
13.9. 07 a 29.10.07 

celková rekonstrukce hnízdní 
podložky: 

- stržení hnízda starého včetně 
loukoťového kola. 

- svaření nové (kovové, 
pozinkované) hnízdní podložky 

- osazení hnízdní podložky a 
přístupové lávky. 

- osazení imitace rozestavěného 
hnízda. 

J. Vlček 
KT 

HPm4 
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Točník II. 
Křižovatka – 
telegrafní sloup 

KT 2007 Nenápadný pokus o 
výstavbu nového hnízda na 
dřevěném telegrafním sloupu cca 
100m od obsazené hnízdní 
podložky. 
 
13.9.07 
hnízdní základ ubourán, 
lokalita zrušena.  

Přístupné pouze ze 
žebříku cca 7 m 

 
 

2007 
 Nenápadný pokus o založení 
nového hnízda cca 100  m od 
pravidelně obsazené hnízdní 

podložky Točník I. 
 

Zrušeno – sundáno. 

0 HC 

Klabava 
Komín výrobny 
uzenin 
Firma Schneider 

RO Hnízdo na čtyřhranném, cihlovém 
komíně, bez stupaček  
Jaro 2004 rekonstrukce hnízda, 
staré hnízdo sundáno, instalace 
nového hnízdního základu  DES 
OP 

Nepřístupné. p.Stanislav Kilinger 
Klabava 156 
Tel. 371726063 

2007 
Hnízdo  neobsazeno 

(S. Kilinger). 
 
 
 

0 HO 

Kynšperk nad Ohří 
F. NABAU s.r.o. – 
Nábytek a interiéry, 
Sokolovská 613  

SO Hnízdo na  kruhovém, cihlovém 
komíně v areálu skladů u potoka.  
Cca 30 m vysoký komín. 

Nepřístupné hnízdo. 
Podzim 2002 : 
- snížení hnízda  
- zabezpečení 

hromosvodu 

MÚ Kynšperk nad Ohří 
f. NABAU s.r.o. 
tel: 352683071 
p. Slánský 777732670 
p R. Bobková 777 732 676 
p. Břetislav Slánský 

2007 
Obsazeno párem se 2 pulli. 

Vyvedena 2 mláďata 
(R. Bobková, M. Horáková) 

 
 

0 HPm2 

Mar. Lázně 
Depo MHD 

CH Hnízdo na obdélníkovém, 
cihlovém komíně se stupačkami a 
lávkou v areálu depa MHD. 

Hůře přístupné, 
hnízdo přesahuje a 
stupačky jsou 
v havarijním stavu . 

p. Jiří Diviš 
Tepelská 752 
353 01 Mariánské Lázně 
tel. 354622957 

9.6.07 na hnízdě 2 adult. 
(F s kroužkem na pravé noze) 

 
Kroužkováni 

4 pulli. (4 týdny) 
BX 17591, 92,  93 ,94. 

 

Dr. Beneda 
PM 

HPm4 

Město Touškov 
Kotelna u panelového 
domu - sídliště 

PS Hnízdo na obdélníkovém 
betonovém  komíně u panelového 
domu vedle fotbalového hřiště.  

Pravděpodobně dva 
roky staré hnízdiště, 
velice dobře 
přístupné díky 
stávajícím stupačkám 
a přístupové lávce. 

Starosta obce 
OÚ Města Touškova 
p. Fišer 
mobil. 606 928 793 

2007 
Neobsazeno. 

 
 

0 HO 
 

Zruč u Plzně 
Areál ZŠ kotelna 
 

PS Nové hnízdo na vysokém 
obdélníkovém komíně od kotelny 
v areálu místní ZŠ. 

Nové malé hnízdo na 
horní hraně komína. 

Základní škola TGM 
33008 Zruč u Plzně 
 

2007 neobsazeno 
(Šustrová, ZŠ). 

0 HO 
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Skalná 
Restaurace  
Pod komínem 
 

CH Letité pravidelně obsazované  
hnízdo na tradičním,  kruhovém,   
nefunkčním cihlovém 24 m 
vysokém komíně v objektu 
restaurace. 

28.9.05 celková rekonstrukce 
hnízda: 

- sundání hnízda starého 
- úprava hnízdní podložky 

- odstranění náletových dřevin 
a vegetace z komína 

instalace nové hnízdní podložky 
s imitací rozestavěného hnízda. 

Vně nepřístupné se 
špatnou obslužností, 
hnízdo je vysoké a 
vyosené mimo 
komín. 
Vnitřní stupačky 
přístupné 
Výška údajně 24m. 
 

Restaurace Pod komínem 
Skalná 
Tel. 354594065 
p. Dilinger 

2007 
Obsazeno párem se 3 pulli.. 

Vyvedena 3 mláďata 
(F. Lagarde) 

 

0 HPm3 

Skalná II. 
Sportovní hala Skalná 
 

CH Obdélníkový komín haly TJ 
Skalná. Nově zřízená hnízdní 
podložka s imitací rozestavěného 
hnízda.  
Realizováno na podnět  KVKú 
25.3.06 členy DES OP  
 
- výroba a instalace 

pozinkovaného, samo- 
nosného rámu s hnízdní 
podložkou a imitací 
rozestavěného hnízda. 

- Součástí konstrukce je i 
stříška oddělující funkční část 
komína od hnízda. 

 

Přístupné ze žebříku 
komína. 
 

Sportovní hala Skalná 
Majetek MÚ Skalná 
Skalná 
 
Správce objektu: 
p. Václav Vrba 
Sportovní 412 
315 34 Skalná 
354594916 
608150886 
 

 
2007 

Pravděpodobně neobsazeno 

0 HO 

Stará Voda 
f.EUTIT s.r.o., 
výroba střešních 
krytin 
Hnízdo zjištěné 2005 
 
 

CH 
 
 
 
 
 

Hnízdo na nefunkčním plechovém 
komíně uvnitř závodu 
 
 
 

Přístupné hnízdo, 
komín se 
samostatným 
žebříkem. 
 
 
  

p. Robert Kostolány 
manager obchodu 
tel. 354 789 106,  mobil 603 
203 180 
fax 354 691 480, mail 
kostolany@eutit.cz 
EUTIT s.r.o., Stará Voda 196, 
353 01 Mariánské Lázně 
IČO 47714930 DIČ 125-
47714930 
www.eutit.cz 

2007 
Obsazeno celým párem 

(oba ptáci okroužkováni) 
 

28.3.07 přílet prvního čápa 
23.4.07  přílet druhého čápa 

 
Po 4 týdnech od příletu souboje o 
hnízdo a pár bez vajec i mláďat 

(R. Kostolány) 
 

0 HPo 
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Žebrák 
Středočeský kraj 
Bývalá cihelna u 
dálnice. 
 
 

BE 
 
 
 
 
 

Letité hnízdo na nefunkčním  
cca 16 m vysokém komíně bývalé 
cihelny u dálničního sjezdu do 
obce Žebrák. 
   
18.11. 05 rekonstrukce hnízda: 
- snížení hnízda na cca 30 cm 

původního hnízdního 
základu. 

- čištění střechy a okapů. 
 

Přístupné pouze za 
pomoci plošiny. 
 
 
  

Obec Žebrák  
2007 

Dlouhodobě neobsazené. 
 
 

F. Pojer ? 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


