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Úvod 

 

Naše organizace ZO ČSOP Spálené Poříčí, která provozuje od roku 1990 záchrannou 

stanici pro poraněné živočichy, se v roce 2015 rozhodla, že se pokusí o návrat (repatriaci) sýčka 

obecného do volné přírody. Důvodem rozhodnutí byla nízká a stále ubývající divoké populace na 

celém území ČR. V roce 2016 jsme se začali zabývat chovem sýčků a podařilo se nám odchovat 

první mláďata.  

V roce 2017 jsme se rozhodli podat tento projekt na Krajském úřadě Plzeňského kraje. 

Projekt byl podpořen. Po získání povolení na vypouštění zvláště chráněného druhu živočicha 

jsme ve spolupráci se Zoo Plzeň vypustili prvních 9 jedinců do volné přírody. Po zkušenostech 

z této repatriace jsme se rozhodli v našem záměru pokračovat i v roce 2018. 

 

 

Chov 

 

V roce 2018 jsme ve stanici sestavili čtyři nepříbuzné chovné páry sýčků obecných. Jedná 

se o exempláře odchované v lidské péči. Díky zázemí  záchranné stanice živočichů a prostředků, 



které jsme díky tomuto projektu získali, se podařilo vytvořit vhodné podmínky a všem čtyřem 

chovným párům se podařilo zahnízdit. První chovný pár snesl celkem pět vajec. Dvě mláďata se 

podařilo odchovat. Druhý pár snesl také pět vajec, ale bohužel se jim nepodařilo odchovat žádné 

mládě. Vejce byla oplozena, mláďata se bohužel nevylíhla. Přesný důvod neúspěchu neznáme. 

Vzhledem k plaché povaze sýčka obecného je velmi obtížné sledování chovných zvířat při 

hnízdění. Jakékoliv zásahy v době hnízdění mohou mít fatální následky. Další dva chovné páry 

odchovaly dvě a jedno mládě. Celkem bylo tedy v letošním  roce odchováno 5 mláďat.  

 V současné době čekají mláďata na určení pohlaví. Poté budou systematicky připravována na 

vypuštění do volné přírody, případně předána do jiného chovu. 

Díky prostředkům z projektu bylo zajištěno krmivo na sezonu 2018. Jednalo se o 

jednodenní kuřátka, krmný hmyz a laboratorní myši. Byl založen chov laboratorních myší a díky 

finanční podpoře bylo zajištěno i krmení těchto hlodavců. 

 

 

Příprava na vypouštění 

 

Již koncem roku 2017 byla zahájena příprava jedinců určených na vypuštění. K přípravě 

našich odchovaných exemplářů byla využita zrekonstruována rozletová voliéra pro ptactvo 

v prostorách záchranné stanice živočichů, stejně jako v předchozím roce. Byly zde nainstalovány 

stejné hnízdní budky, jaké mají ptáci k dispozici ve vypouštěcí voliéře. V rozletové voliéře se 

dostali sýčci do kondice, aby byli schopni plnohodnotně létat a byli připraveni na vypuštění. 

V průběhu přípravy byla předkládána výhradně živá potrava. Hlavně se jednalo o živé laboratorní 

myši domácí. Pro tento účel byl speciálně založen chov hlodavců v přírodním šedém zbarvení pro 

lepší adaptaci ptáků na přirozenou potravu. Mimo to byl předkládán v dostatečném množství 

krmný hmyz (larvy potemníků, cvrčci a sarančata). Hmyz tvoří velmi důležitou součást 

jídelníčku těchto malých sov. 

Místem vypuštění zůstala stejná lokalita jako v předchozím roce. Jedná se o menší osadu, 

okr. Klatovy. Konkrétně jako místo vypuštění byla zvolena kamenná tvrz. Místo bylo celkově 

vybráno vzhledem k ekologii daného druhu. V okolí se nachází řada vhodných objektů, dále pak 

louky a sady s nabídkou vhodné potravy, zejména hmyzu a hlodavců. 

 

 

Samotné vypouštění 

 

Počátkem roku se uskutečnila v Zoo Plzeň schůzka projektu. Na schůzce byli přítomni 

zástupci naší organizace, jako nositele projektu (Petr Jandík, Ing. Petr Pelikán a Lenka Kozlová),  

zástupci Zoo Plzeň (Jiřina Pešová a Ing. Tomáš Peš, Ing. Klára Jandová) a pracovník KÚPK, 

odboru životního prostředí (Ing. Jiří Vlček). Dále pak spolupracující ornitologové (Václav 

Strolený a RNDr. Lubomír Peške). Na schůzce byla navržena nová strategie, postup a 

harmonogram. Nová strategie byla výsledkem získaných zkušeností z předchozího roku. 

Ukázalo se, že vypouštění více jedinců najednou může vést k větším ztrátám. Teritorium 

obsadí obvykle pouze jeden chovný pár a ostatní jedinci se rozptýlí v krajině. Umístění jednoho 

páru bylo vyhodnoceno jako efektivnější varianta. Před umístěním ptáků do vypouštěcí voliéry 

byly do hnízdních budek instalovány kamery pro monitoring hnízdění a také byl na místě 

instalován kamerový systém pro sledování prostoru celé voliéry. Bez finanční podpory projektu 

by tento monitoring nebyl možný. Před vypuštěním byly také zabezpečeny komíny okolních 



objektů proti pádu do komínových šachet. Musíme poděkovat velmi vstřícným sousedům 

v osadě, že mají pro celý projekt pochopení a umožnili nám přístup i na jejich pozemky.  

Sovám umístěným ve vypouštěcí kleci byla po celou dobu předkládána živá potrava stejně 

jako při přípravě v rozletové voliéře ve Spáleném Poříčí. Probíhala zde pravidelná kontrola. 

K radosti všech se podařilo sovám zahnízdit a odchovat mláďata. Rodičovský pár snesl celkem 

šest vajec a dokázal odchovat neuvěřitelných 5 mláďat. Díky kamerovému systému jsme mohli 

on-line pozorovat a zaznamenávat velmi cenné informace od snesení prvního vejce,  krmení 

mláďat až po opuštění budky. Teprve v době opouštění hnízdní budky byly sovy puštěny do 

přírody. Zvolená strategie se ukázala jako správná, neboť vyvolává v rodičích velmi pevné 

mateřské pouto a vazbu k místu vyhnízdění. 

 

 

Telemetrické sledování 

 

Již před započetím celého záměru repatriace sýčka obecného bylo jasné, že bez sledování 

vypuštěných jedinců nemá pro nás projekt takový význam. Z našich zkušeností z roku 2017 a 

znalostí biologie sýčka obecného víme, že se jedná o velice plachou a nenápadnou sovu. Sledovat 

sýčka bez potřebné techniky, je téměř nemožné. Jsme velice rádi, že se nám podařilo navázat 

spolupráci s panem RNDr. Lubomírem Peškem, který je v tomto oboru uznávanou kapacitou u 

nás i v zahraničí. 

 Pro naše potřeby bylo opět zvoleno klasické telemetrické sledování. Vzhledem 

k teritoriálnímu chování sýčka je nejvhodnější. Několik dní před vypuštěním nainstaloval pan 

Peške na rodiče a čtyři mláďata VHF vysílačky. Díky těm jsme mohli získávat a stále získáváme 

cenné informace o životě a pohybu sýčků v přírodě. Poděkování patří také vedení a zřizovateli 

Zoo a BZ Plzeň za podporu projektu. 

Veškeré informace z telemetrického sledování budou po ukončení sledování zpracovány 

ve zvláštní zprávě. 

 

Závěr 

 

Závěrem bychom rádi zhodnotili, co bylo výsledkem celého projektu. Rozhodně jsme 

přesvědčeni, že jsme se posunuli správným směrem a podařilo se nám dosáhnout pěkného 

výsledku. Poznatky, které jsme získali v loňském roce, byly velice důležité. Ukázalo se, že 

rozhodnutí a změna strategie byla správná. Zejména vypuštění sýčků až po vyhnízdění. Teplé 

slunečné počasí se také ukázalo v době vypouštění za klíčové. Určitě jsme pevně rozhodnuti 

v našem záměru záchrany tohoto kriticky ohroženého druhu i nadále pokračovat. Přes dílčí 

úspěch je před námi ještě dlouhá cesta. Cílem je rozhodně opětovné zahnízdění chovného páru a 

vychování potomstva. Jen tak se nám podaří mladé jedince přirozeně začlenit do volné přírody. 

V roce 2019 bychom rádi na místě doplnili další mladé jedince z našeho chovu, aby se podařilo 

spojení nových nepříbuzných párů. Pak můžeme moci teprve mluvit o vzniku nové samostatné 

populace. Dalším úkolem, který je neméně důležitý je prezentace a propagace naší práce. 

Není snadné přesvědčit některé odpůrce repatriací nebo pesimisty a čeká nás ještě mnoho 

práce tohle změnit. Do budoucna máme záměr najít a připravit další vhodnou lokalitu. K tomu se 

nám musí samozřejmě dařit i vlastní chov a odchov mláďat vhodných pro vypuštění. Sezona 

2019 se blíží a my se budeme těšit na další příležitosti na záchranu sýčka obecného v naší krajině. 

 

 



Fotodokumentace  
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Instalace VHF vysílačů 

 

 
 

 



Rodičovský pár odchoval v rozletové voliéře pět mláďat  

 

 
 

 

 



 
 

 



Aktivita samice 25.10. 2018 

 

 
 

Monitoring 25. – 26.10. 2018 
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