Tisková zpráva
Sokoli v Unipetrolu začali hnízdit a sedí na
vejcích. Sledujte je online.
Sokoli stěhovaví jsou zpět! Pár sokola stěhovavého se opět po roce usídlil v
litvínovské chemičce a připravuje se na vyvedení mladých. V hnízdní budce umístěné
ve stometrové výšce na komínu teplárny, která je energetickým srdcem největšího
chemického závodu v Česku, již sedí samička na čtyřech vajíčkách. Každodenní dění
právě v této budce lze sledovat na webových stránkách Unipetrolu
www.unipetrol.cz/cs/zodpovedna_firma/Stranky/Starame-se-o-sokoly.aspx. Kromě online přenosu jsou na stránce také umístěny fotogalerie a videogalerie toho
nejzajímavějšího ze sokolího hnízdění.
V litvínovské chemičce jsou umístěny dvě hnízdní budky. První je na komínu zdejší teplárny a druhá
na komínu etylenové jednotky. Obě jsou instalovány ve výšce přes sto metrů, protože sokoli si pro
hnízdění hledají co nejvyšší místa, kde mají absolutní klid a výborný rozhled.
Každý rok na jaře ornitolog Václav Beran ze sdružení ALKA Wildlife budky kontroluje. A stejně tomu
bylo i letos v březnu: „Zatím se sokoli usadili jen na komínu teplárny. Právě zde je instalována on-line
kamera, takže o dění v hnízdě máme výborný přehled. Sokoli sedí na vajíčkách zhruba měsíc. Pokud
vše dobře dopadne, mohli bychom se potomků dočkat během dubna. Na komín se vydáme koncem
dubna, abychom mláďata okroužkovali.“
Sokoli jsou součástí litvínovského chemického areálu již od roku 2011. Kromě litvínovského závodu si
sokoli oblíbili také komíny rafinérie v Kralupech nad Vltavou a areál neratovické Spolany. „Za tu dobu
se vylíhlo již 25 mláďat tohoto kriticky ohroženého druhu. Nadějně to vypadá i letos. Kromě Litvínova
se sokoli uhnízdili také v rafinérii v Kralupech nad Vltavou a v dalším našem závodě, ve Spolaně
Neratovice. A i tam již samička sedí na třech vajíčkách,“ řekl Pavel Sláma, ředitel jednotky EKO
skupiny Unipetrol.
Sokol stěhovavý se dožívá až dvaceti let a na svá oblíbená hnízdiště se vrací celý život. S maximální
rychlostí při střemhlavém letu přes 350 km/h je pravděpodobně nejrychlejším živočichem na Zemi.
Sokol stěhovavý je na českém území tradičním ptačím druhem. Populace tohoto predátora lovícího
holuby, kachny a další menší ptáky a netopýry byla nejsilnější ve čtyřicátých a padesátých letech
minulého století, kdy se na území tehdejšího Československa hnízdilo minimálně šedesát párů. Z
české krajiny sokoli vymizeli v 70. letech minulého století kvůli nadměrnému používání pesticidů v
zemědělství. Opětovně se začali objevovat na konci 80. let. Na přelomu tisíciletí v Česku hnízdilo již
zhruba dvacet párů. Dnes díky přísné ochraně žije na našem území zhruba sto párů sokola
stěhovavého.
Skupina Unipetrol je největší rafinérskou a petrochemickou společností v Česku. Zaměřuje se na
zpracování ropy a na výrobu, distribuci a prodej pohonných hmot a petrochemických produktů –
zejména plastů a hnojiv. Ve všech těchto oblastech patří k významným hráčům na českém i
středoevropském trhu. Do skupiny Unipetrol spadají rafinérie a výrobní závody v Litvínově a
Kralupech nad Vltavou, společnost Paramo se značkou Mogul v Pardubicích a Kolíně, neratovická
společnost Spolana a dvě výzkumná centra v Litvínově a Brně. Součástí Unipetrolu je i síť čerpacích
stanic Benzina v Česku a na Slovensku. V Česku je Benzina s počtem 416 stanic největším řetězcem.
Unipetrol je v České republice jedna z největších firem z hlediska obratu. Za rok 2019 utržila 129
miliard Kč a zaměstnává více než 4 800 lidí. Unipetrol je kromě rozvoje podnikání hrdý na to, že je
společensky odpovědnou společností. Proto věnuje stejnou míru pozornosti iniciativám zaměřeným na

kultivaci a podporu udržitelného rozvoje, vzdělávání, místních komunit a životního prostředí. V roce
2005 se Unipetrol stal součástí skupiny PKN Orlen, která je největším zpracovatelem ropy ve střední
Evropě.
Pro více informací navštivte sekci „Zodpovědná firma“ na www.unipetrol.cz.
Kontakt: Pavel Kaidl, tiskový mluvčí, telefon: +420 225 001 407, +420 736 502 520, e-mail:
pavel.kaidl@unipetrol.cz

