
 

Chov a repatriace sýčka obecného (Athene noctua) 

Petr Jandík a Jiřina Pešová 

Třetí rok projektu, pod vedením ZO ČSOP Spálené Poříčí, podpory KÚ PK a Zoo a BZ Plzeň (dále jen 
Zoo a BZ), hodnotím jako velmi úspěšný, přestože byl provázen drobnými negativy. Přináší praktické 
zkušenosti, které jsou respektovány v připravovaném národním Záchranném projektu AOPK ČR pro 
sýčka obecného. 

V roce 2019 jsme sestavili pět chovných párů sýčků obecných, čtyři v ZO ČSOP, jeden v Zoo a BZ. Díky 
prostředkům z projektu, zázemí Záchranné stanice živočichů a Zoo a BZ, se podařilo vytvořit vhodné 
podmínky a všem pěti chovným párům se podařilo zahnízdit. Čtyři páry odchovaly mláďata a jeden 
z párů měl bohužel neoplozené vejce. Celkem bylo odchováno 10 mláďat. U všech mláďat bylo 
určeno pohlaví. Mláďata jsou systematicky připravována na vypuštění do volné přírody, případně 
předána do jiného chovu. U nových jedinců v chovu bylo provedeno vyšetřením analýz jaderné a 
mitochondriální DNA. Ta potvrdila náležitost k tzv. západnímu klastru tohoto druhu, což znamená, že 
jsou ptáci doporučeni pro účely repatriace na našem území. 

Pole působnosti, snažení a stejné metody jako v předešlém roce na Klatovsku, jsme rozšířili ještě o 
další dvě stanoviště. V první lokalitě na Klatovsku vyvedl pět mláďat rodičovský pár, který tam zůstal 
z předešlého roku. Bohužel z nějakého důvodu se v průběhu odchovu samice od mláďat vzdálila. 
Musela tak zasáhnout lidská ruka a krmní hlodavce byli pravidelně porcováni. Samec už je pak sám 
mláďatům předkládal. Díky tomuto zásahu dvě mláďata přežila, ale bez označení vysílači odlétla. 
Špatná zpráva přišla 18. prosince, kdy byl v jednom z nezajištěných komínů nalezen mrtev chovný 
samec.  

Druhé místo vzniklo v nedaleké obci, asi 4 km vzdušnou čarou od tvrze na Klatovsku, v areálu 
zemědělského družstva. Na konci loňského roku si ji vybralo jedno z odchovaných mláďat na tvrzi a 
samostatně, bez přikrmování tu pobývalo až do začátku roku 2019, kdy se nám nenávratně vzdálilo. 
Proto jsme zde uklidili a umístili přenosnou, skládací, uvykací a rozletovou voliéru a postupovali 
stejně jako na tvrzi. Mladý pár, který zde byl přestěhován ze Záchranné stanice, ale nezahnízdil. 
Zřejmě z důvodu nadměrného rušení okolí, a tak byla zvířata vrácena zpět do Záchranné stanice a 
voliéra demontována.  

Třetí vhodné místo jsme obsadili na půdě staré stodoly na Spáleno Poříčsku. Zde byla postavena 
stejná voliéra jako na klatovské tvrzi. Pár zde snesl neuvěřitelných sedm vajec, z nichž se vylíhlo jen 
jedno mládě. Proto zde bylo podloženo ještě jedno mládě odchované v Záchranné stanici, pro 
zdárnější odchov. Rodiče obě mláďata vychovali a po všech důležitých úkonech (vážení, měření, 
odběry vzorků, kroužkování, upevnění vysílačů ..) byli všichni vypuštěni do volnosti. Bohužel asi po 
týdnu se obě mláďata vzdálila z dosahu přijímače. Rodičovský pár tam naštěstí zůstal. Čtvrtého října 
však byla na silnici nalezena sražená samice. Byli jsme nuceni samce dopárovat novou samicí Z chovu 
Záchranné stanice, která nyní láká samce do chovné voliéry.  

Velmi nás potěšil zájem našich kolegů v Bavorsku. Ochranářská organizace LBV (Landesbund für 
Vogelschutz in Bayern) také začíná s repatriací sýčků na svém území. Podle našich zkušeností 
postavila na třech místech podobně zařízené voliéry a do začátku dostala chovné páry z českých 



chovů ze Spáleného Poříčí, Zoo Plzeň, Zoo Olomouc a Zoo Ohrada. Rezervní čtvrtý pár byl umístěn 
v Tierparku Lohberg.  

Přivítali jsme také nováčky se zájmem spolupráce. Jedním je ošetřovatel ptáků Zoo a BZ Luděk Cigler,  
který na své zahradě postavil chovnou voliéru a začal s rezervním privátním chovem sýčků. Druhým 
je  Ing. Tomáš Bušina, Ph.D. z ČZU  v Praze, který nabízí spolupráci se studenty univerzity. Zkušenosti 
má již s akustickým monitoringem jiných druhů sov a dotačními granty. Rozhodně se na další 
spolupráci těšíme. 

Díky prostředkům z projektu bylo zajištěno krmivo na sezonu 2019, včetně krmení pro krmné 
hlodavce. Byl zakoupen elektrický ohradník s příslušenstvím a bateriemi k ochraně sýčků na pevnosti 
proti predátorům. Peníze umožnily stavbu další uvykací a vypouštěcí voliéry. Dále zajistily pravidelný 
monitoring vypuštěných sov. Největší položkou byly VHF vysílače, které zajišťují kontakt ptáků s námi. 
Bohužel jejich baterie vydrží nejdéle 10 měsíců, proto bylo nutné ptáky včas odchytit a upevnit nové 
vysílače. Bylo pořízeno 10 hnízdních budek anglického typu. Každý projekt je důležité propagovat. 
K tomuto účelu byly vyrobeny informační letáky a několik propagačních předmětů. 

 

Foto: 

Luděk Cigler – Chovná voliéra pro sýčky v privátním chovu 

Jiří Vlček - 18. 12. 2019 sýček uhynul v nezajištěném komíně, zasahujeKarel Makoň  

Petr Jandík – mláďata Černé Krávy, stavba voliéry 

Jiřina Pešová – Čeští sýčci založili chovné páry za hranicemi v Bavorsku, LBV- Nöβwartling; Lixenried 

Kateřina Misíková – Těnovice – Ze sedmi vajec se vylíhlo jen jedno mládě 

 



 



 



 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 


