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V příspěvku popisuji první prokázané hnízdění poštolky rudonohé (Falco vespertinus) 
v České republice po roce 1973. V roce 2019 zahnízdil pár poštolek rudonohých v zemědělské 
krajině u obce Hrdibořice (Olomoucký kraj, kvadrát 6569) a úspěšně zde vyvedl pět mláďat. 
Ojedinělé zahnízdění poštolky rudonohé v České republice může souviset s nárůstem počet-
nosti hnízdní populace v Maďarsku a na Slovensku, případně se souběžnou gradací hraboše 
polního (Microtus arvalis), který tvoří významnou složku potravy tohoto druhu.

Here I describe the first confirmed breeding of the Red-footed Falcon (Falco vespertinus) in the 
Czech Republic after 1973. In 2019, a pair of the Red-footed Falcon bred in a rural landscape 
near Hrdibořice (Olomouc region, mapping square 6569), while five young successfully 
fledged. Such a unique breeding event of the Red-footed Falcon in the Czech Republic may 
correspond with an increase of the breeding populations in Hungary and Slovakia, as well 
as with a parallel population peak of the Common Vole (Microtus arvalis) – the important 
component of the Red-footed Falcon diet.
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Poštolka rudonohá obývá střední a vý-
chodní Palearkt, přičemž střední Evropou 
probíhá západní hranice jejího hnízdní-
ho areálu (BirdLife International 2019). 
V České republice se vyskytuje pravi-
delně na průtahu, zvláště na podzim-
ním, kdy do Česka pronikají především 
mladí ptáci pocházející pravděpodobně 
z hnízdišť ve východní Evropě (Hudec & 
Šťastný 2005). Podzimní průtah začíná 
v polovině srpna a vrcholí v první polo-
vině září (Landsfeld & Šírek 2010, Chytil 
2015, Kadava & Vrána 2015); poslední 
protahující ptáky lze pozorovat ještě po-

čátkem října (Cepák et al. 2008). Během 
návratu z jihoafrických zimovišť bývá po-
štolka rudonohá pozorována od polovi-
ny dubna do konce května (Landsfeld & 
Šírek 2010, Chytil 2015, Kadava & Vrána 
2015). V letech 1999–2009 bylo v České 
republice zaznamenáno 154 pozorová-
ní poštolek rudonohých, přičemž 70 % 
z nich pocházelo z jižní a střední Moravy 
(Landsfeld & Šírek 2010). Nejčastěji jsou 
pozorováni jednotliví ptáci, ojediněle 
bylo zaznamenáno až 58 ex. na jedné 
lokalitě (17. 9. 2014, Klenovice na Hané, 
K. Poprach; viz ČSO 2019).



118

Boháč O. / Zahnízdění poštolky rudonohé v ČR

Poštolka rudonohá sporadicky hníz-
dila na území České republiky do 70. let 
20. století; poslední prokázané hnízdě-
ní bylo zjištěno v roce 1973 u Grygova 
(Hudec & Šťastný 2005, Landsfeld & 
Šírek 2010). Poté ještě následovalo ně-
kolik záznamů nasvědčujících hnízdě-
ní – poslední pozorování páru a později 
i mladých ptáků pocházejí z Olomoucka 
a Uničovska v roce 1989 (Suchý 1989, 
Hudec & Šťastný 2005). Od té doby jsou 
záznamy z hnízdní doby jen sporadic-
ké (Hudec & Šťastný 2005, Landsfeld 
& Šírek 2010). V tomto článku popisuji 
prokázané hnízdění poštolky rudonohé 
(Falco vespertinus) v České republice 
v roce 2019.

V roce 2019 byly poštolky rudonohé 
pravidelně pozorovány na pomezí okre-
sů Olomouc a Prostějov (Olomoucký 
kraj), cca do 20 km jižně od Olomouce. 
Nejdříve byly různými pozorovate-
li opakovaně zaznamenány na polích 

u Hrdibořic (okres Prostějov, kvadrát 
6569, 205 m n. m.), a to od 7. do 11. 5. 
v maximálním počtu 3 ex.; 3–4 ptáci zde 
byli zjištěni také 31. 5. (ČSO 2019). Dne 
1. 6. jsme s T. Oplockým na stejné loka-
litě pozorovali 4 ex. Dne 3. 6. jsem zde 
po svítání zjistil minimálně tři poštolky 
rudonohé neurčeného věku, které zřej-
mě nocovaly na drátech elektrického 
vedení. Až do 23. 6. se na stejném poli 
vyskytovali čtyři ptáci. V období 1.–23. 6. 
jsme s T. Oplockým na lokalitě odchytili 
a okroužkovali celkem pět poštolek ru-
donohých – jednu samici 2K, dva samce 
2K a dva samce +2K (obr. 1). Opakovaně 
jsme pozorovali jednoho samce, jak od-
létá s potravou pokaždé stejným smě-
rem. Po 23. 6. zarostlo pole kukuřicí 
a poštolky rudonohé již nebyly během 
tří následujících návštěv na této lokalitě 
pozorovány.

Dne 6. 7. jsem u Hrdibořických rybní-
ků – 2 km od místa předchozích pozo-

Obr. 1. Dvě z celkem pěti odchycených poštolek rudonohých (Falco vespertinus) u Hrdibořic 
(Olomoucký kraj) v roce 2019 – samice v druhém roce života (2K; vlevo) a více než dvouletý 
samec (+2K; vpravo) při kroužkování 23. 6. 2019. Foto O. Boháč.
Fig. 1. Two out of five Red-footed Falcons (Falco vespertinus) captured near Hrdibořice 
(Olomouc region) in 2019 – a second year female (left) and more than second year male 
 (right) at the date of ringing on 23 June 2019. Photo by O. Boháč.
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rování a odchytů (kvadrát 6569, 209 m 
n. m.) – pozoroval samce poštolky ru-
donohé intenzivně útočícího na káni 
lesní (Buteo buteo) a motáka pochopa 
(Circus aeruginosus). Naletování sam-
ce na větší dravce jsem zde pozoroval 
i 11. 7. Samice seděla na stromu v re-
mízu a samec na mě začal intenzivně 
naletovat, přičemž se ke mně přiblížil 
i na méně než 4 m. Pozoroval jsem také, 
jak samec předal potravu samici, kte-
rá s ní nenápadně zamířila do porostu. 
Hnízdo – patrně po vráně šedé (Corvus 
cornix) – jsme s T. Oplockým objevili 
na suchém smrku ztepilém (Picea abies) 
přibližně 7 m nad zemí. Hnízdní strom 
byl součástí remízu o velikosti cca 0,5 
ha. V blízkém okolí se nacházela pole 
s kukuřicí, pšenicí, ječmenem a mákem, 
a také linie vzrostlých listnatých stromů. 
Při další kontrole 15. 7. jsme na hnízd-
ním stromě pozorovali dvě plně opeřená 
mláďata, z nichž jedno mělo na hlavě 
ještě zbytky prachového opeření. Dne 
19. 7. jsme pozorovali všech pět mláďat 

přeletujících v blízkosti hnízda (obr. 2). 
Pokus o odchyt mláďat a samice (samec 
byl kroužkován již 1. 6.; viz výše) nebyl 
úspěšný; mláďata ani rodiče na atrapu 
výra nereagovali. Dne 29. 7. byl naposle-
dy zjištěn pár se čtyřmi mláďaty; od 1. 8. 
již ptáci nebyli pozorováni.

Poštolka rudonohá zahnízdila v ČR 
po téměř půlstoletí (viz Hudec & Šťastný 
2005) a toto hnízdění bylo úspěšné. 
Zahnízdění mohlo souviset s dlouhodo-
bým nárůstem početnosti tohoto druhu 
v sousedním Maďarsku a na Slovensku 
(Palatitz et al. 2015, Slobodník et al. 
2017), ale i s gradací hraboše polního 
v roce 2019 (Microtus arvalis; ÚKZÚZ 
2019), který je společně s větším hmy-
zem jednou z hlavních složek potravy 
poštolky rudonohé (Hudec & Šťastný 
2005). Zvýšená potravní nabídka pozi-
tivně ovlivnila hnízdění poštolky rudo-
nohé i na Slovensku, kde byl v roce 2019 
vyveden nejvyšší počet mláďat od roku 
2004 (Ochrana dravcov na Slovensku 
2019). 

Obr. 2. Dvě z pěti vyvedených mláďat poštolky rudonohé, Hrdibořice, 20. 7. 2019. Foto 
O. Boháč.
Fig. 2. Two out of five fledged young of the Red-footed Falcon, Hrdibořice, 20 July 2019. Photo 
by O. Boháč.
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Hnízdění poštolky rudonohé na smr-
ku nebylo v ČR dosud zjištěno, což však 
s ohledem na nízký počet v ČR zdoku-
mentovaných hnízdění (viz Hudec & 
Šťastný 2005) není příliš překvapivé. 
Výběr druhu hnízdního stromu navíc 
závisí na lokálních podmínkách a pre-
ferencích druhů ptáků, jejichž hnízda 
poštolka rudonohá následně obsazuje. 
Smrk je v jiných regionech k hnízdění 
běžně využíván (Glutz von Blotzheim 
& Bauer 1989). V České republice 
a na Slovensku byla hnízda poštolky 
rudonohé nejčastěji umístěna na trnov-
níku akátu (Robinia pseudacacia) nebo 
na topolech (Populus spp.; Hudec & 
Šťastný 2005). 

Zahnízdění poštolek rudonohých po-
skytlo příležitost k pozorování interakcí 
s dalšími druhy dravců. Ve vzdálenosti 
570 m od hnízda poštolek rudonohých 
hnízdil pár luňáků hnědých (Milvus mi-
grans; O. Boháč nepubl.). Lovící luňáci 
byli zjištěni nejblíže 100 m od hnízda 
poštolek rudonohých, aniž by jimi byli 
napadáni. Naopak vůči výše uvedené 
káni lesní a motáku pochopovi se po-
štolky rudonohé chovaly agresivně už 
ve vzdálenosti 300–400 m. Hnízda káně 
lesní ani motáka pochopa nebyla dohle-
dána, takže je pravděpodobné, že tyto 
dva druhy hnízdily ve větší vzdálenosti 
od hnízda poštolky rudonohé. Ptáci tu-
díž nemuseli být na vzájemnou interak-
ci zvyklí, což mohlo být důvodem, proč 
poštolky na tyto dva druhy reagovaly 
agresivně. 

Výskyt poštolky rudonohé v ČR za-
sluhuje v dalších letech zvýšenou po-
zornost. Podrobné informace o výskytu 
druhu v budoucnu odhalí, zda bylo za-
hnízdění v roce 2019 ojedinělé, nebo 
zda souviselo se změnami rozšíření dru-
hu ve střední Evropě.

Děkuji především Tomáši Oplockému 
za intenzivní spolupráci v terénu. Děkuji 
také Romanovi Slobodníkovi, se kte-

rým jsem konzultoval chování poštolek 
rudonohých na hnízdišti a jehož zku-
šenosti rovněž přispěly k objevu hníz-
da. V neposlední řadě děkuji Martinu 
Paclíkovi, Tomáši Bělkovi a Tomáši 
Divišovi za podnětné připomínky k ru-
kopisu a Jaroslavu Kolečkovi za pomoc 
při psaní článku.
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