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Úvod 

Od roku 2017 probíhá v Plzeňském kraji pilotní projekt ověřování možnosti repatriace 

sýčka obecného Athene noctua v místech jeho přirozeného a původního výskytu. 

Nositelem projektu je ZO ČSOP Spálené Poříčí, na které leží zásadní část terénní 

práce. Finančně i personálně projekt podporuje Zoologická a botanická zahrada města 

Plzně, která se na záchraně sýčka podílí v rámci svých projektů ochrany české fauny 

in sittu. Projekt podporuje významně také Plzeňský kraj a Krajský úřad Plzeňského 

kraje. Odbornou spolupráci v oblasti monitoringu a telemetrických metod zajišťuje 

RNDr. Lubomír Peške, přední expert v této oblasti výzkumu ptáků. Úvodem je vhodné 

shrnout základní důvody projektu. V Plzeňském kraji i v celé České republice dochází 

dlouhodobě k úbytku ptáků zemědělské krajiny a sýček obecný je velmi 

transparentním bioindikátorem tohoto negativního stavu. V Plzeňském kraji zbývá 

posledních 5 – 6 párů přirozeně žijících sýčků v původní oblasti rozšíření na jižním 

Plzeňsku. Tato mikro populace je s ohledem na trvale nízkou početnost na pokraji 

vyhynutí, na druhé straně se sýčci chovaní v zajetí velmi dobře rozmnožují a 

odchovávají. Po dlouhé přípravě byl proto v roce 2017 z iniciativy ČSOP Spálené 

Poříčí a ZOO Plzeň zahájen projekt s hlavním cílem nepoškodit přirozenou populaci a 

najít vhodný způsob možné repatriace sýčků z chovu do volné přírody. 

 

Cíl v roce 2020 

Cílem v uplynulé sezoně bylo vybudování dalších minim. dvou voliér, pokusit se 

telemetricky sledovat všechny vypouštěné ptáky a v případě mortality doplnit uvolněná 

teritoria dalšími vhodným ptáky dle pohlaví a věku.  

Metodika: 

základní metodika, která je uplatňována po uplynulých třech letech testování spočívá 

ve výběru geneticky vhodných rodičovských ptáků a jejich přípravou k vypuštění, které 

probíhá z vypouštěcích voliér zpravidla po jejich vyhnízdění. Všichni ptáci jsou před 

vypuštěním označeni vysílači VHF, pravidelně monitorováni v terénu, i při hnízdění 

instalovanými kamerami v budkách i v objektech, kde jsou ptáci vypouštěni. Podrobná 

metodika repatriace je stále ještě upravována a řešena také v rámci spolupráce 

skupiny odborníků v celé ČR pod záštitou České společnosti ornitologické.  

Základní zjednodušené schéma použité metodiky: 

• Sestavení rodičů přibližně stejného věku po prvém roce života 

• Výběr středoevropského genotypu dle analýzy DNA 

• Odchov ptáků probíhá s minim. kontaktem s člověkem 

• Umístění rodičovských párů do vypouštěcích voliér v předjaří: únor –počátek 
března, kde jsou krmeni přirozenou potravou - živé myši laboratorní s maxim. 
podílem šedé formy, část hmyz 



• Voliéry vybavené minim. 2 budkami nejlépe s prostorovými kamerami uvnitř i 
venku budek.  

• na vhodných stanovištích v okolí do cca 300 m jsou instalovány minim. 3 budky. 

• V bezprostředním okolí vypouštění jsou dle možností zabezpečeny nebezpečné 
otvory a průduchy, kde mohou sýčci uvíznout. 

• Před vypuštěním ptáků jsou všichni označeni ornitologickými kroužky a 
vysílačkami VHF.  

V závislosti na disperzi jsou ptáci systematicky monitorováni a přikrmováni v místě 

vypuštění.  

 

Výsledky 2020 

V předjaří byly vybudovány ZO ČSOP Spálené Poříčí pod vedením Petra Jandíka další 

voliéry ve Spáleném Poříčí a v Lipnici (v návaznosti na stanoviště v Těnovicích). Obě 

voliéry jsou instalovány v objektech, které biotopově odpovídají ekologickým nárokům 

sýčků, včetně vzájemného kontaktu mezi sousedními teritorii sýčků a managementu 

okolní krajiny. Další voliéra byla instalována v obci Radinovi blízkosti voliéry v Černých 

Kravách u Vrhavče. Na tuto lokalitu byla přesunuta voliéra z nevhodného stanoviště 

v obci Javor, které již není pro sýčky z důvodu rekonstrukce objektu vhodné. Další 

menší voliéra byla vybudována na podzim z iniciativy ZOO Plzeň přímo v areálu ZOO. 

Celkem v roce 2020 bylo na 6 lokalit umístěno postupně 21 dospělých ptáků (viz 

tabulka v příloze). Ve volierách zahnízdily 2 nové páry (Lipnice, Radinovy), v 

Těnovicích po odletu samice mimo lokalitu (telemetrována ve Spáleném Poříčí a poté 

do 8. dubna v Blovicích) zahnízdila samice (s místním starším samcem z roku 2019), 

která unikla spolu se samcem z voliéry v Lipnici. Bohužel krátce po snůšce uvízl samec 

v betonovém sloupu. Na Černých Kravách volně žijící samice z roku 2018 snesla 

postupně do dvou budek 5 vajec, bohužel nedokončila inkubaci. Ve Spáleném Poříčí 

došlo k usmrcení samice ve voliéře zřejmě lasicí hranostajem, samec byl poté 

odebrán. V Lipnici náhradní pár vyvedl 5 pull, v Radinovech 2 pull. Celkem bylo 

označeno vysílačkami 6 juvenilních ptáků, kteří byli vyvedeni a monitorováni (výsledky 

viz příloha). Dospělých ptáků bylo celkem telemetricky sledováno 19. Velmi zajímavé 

chování bylo zjištěno u dospělého samce v Radinovech, který po opuštění voliéry 

s vyvedenými juvenily a samicí, odlétl do 500m vzdáleného lesa, kde až do zeslábnutí 

baterie ve vysílači (15. 12.) se ukrýval v dutých pařezech ve stráni v řídkém vzrostlém 

lese. Prokázaná mortalita byla zjištěna celkem v roce 2020 u 7 ptáků, příčiny : 4x 

antropogenní pasti – komín, sloup, kuriózní bylo utopení dospělé samice v rybníce 

pokrytém okřehkem. K e dni 31. 12 2020 bylo monitorováno 6 (3F, 3M) dospělých 

ptáků, u dalších ptáků je možná vedle mortality a ukončení signálu také disperze mimo 

dosah monitoringu, cca do 2km vzdálenosti. 

Součástí snahy o záchranu populace sýčků je také spolupráce s kolegy z LBV Cham, 

kam jsme v předjaří převezli 5 chovných párů, které byly následně umístěny do předem 

vybraných lokalit (Nösswartling 2x, Lixenried, Fichten, Lohberg) na základě 



doporučení naší české skupiny. Ptáci byli před vypuštěním označeni vysílači 

Lubomírem Peškem.  

Diskuse: 

V roce 2020 se podařilo splnit plánované instalace dalších voliér v lokalitách, které 

navazují biotopově i vhodnou vzdáleností dle obvyklé prostorové disperze na stávající 

repatriační teritoria sýčků. V tomto roce bylo přistoupeno poprvé také ve větším 

rozsahu k vypouštění sýčků mimo hnízdní období po průběhu hnízdění. Po prvních 

zkušenost je odhadovaná mortalita u těchto ptáků vyšší a disperze mimo místa 

vypouštění přirozeně rychlejší, než po vyhnízdění. Na základě výsledků z roku 2020 

lze pouze vyhodnotit, že repatriované páry jsou schopné hnízdit a k hnízdění si 

vyberou opět původní teritorium, aspoň v případě ptáků, které jsme telemetricky 

sledovali. Velmi povzbuzující z hlediska etologie ptáků ze zajetí je skutečnost, že 

samice po útěku z voliéry po velmi krátké aklimatizaci dokázala najít jiného partnera a 

zahnízdit v sousedním teritoriu, přestože po úhynu samce hnízdo opustila, což je 

známé i u volně žijících ptáků. U prokázané mortality převažoval úhyn v 

antropogenních pastech – komín, sloup, šachta. Neobvyklé je utopení samice v 

rybníce pokrytém okřehkem, který dospělý pták zřejmě považoval za travní porost. V 

chování ptáků po vypuštění bylo zajímavé ukrývání samců ve dvou případech ve 

stromech. Prvně bylo při repatriaci dlouhodobě sledováno chování samce, který se 

ukrýval v dutých pařezech v řídkém lese po dobu 5 měsíců (až do skončení signálu), 

cca 1000 m od místa vypuštění po vyhnízdění. Ve druhém případě se ukrýval také 

samec krátce po vypuštění na podzim v dutině stromu u cesty několik desítek metrů 

od vypuštění. Z těchto údajů lze pouze odhadnout, že dospělí sýčci z chovu jsou 

schopni najít úkryt i potravu bezprostředně po vypuštění, ale také je možné, že jim 

schází vhodné ochranné chování, které se učí od svých rodičů. Z telemetrie mláďat 

nejen v roce 2020 je zřejmé, že juv. ptáci se zdržují v místě narození pouze v rozmezí 

několika týdnů, pro více dat o jejich disperzi je nutné pokračovat v telemetrii, žádoucí 

je nalézt technologii, která umožní ptáky sledovat na delší vzdálenost, než umožňuje 

VHF.  

Závěr: 

Z popsaných stručných výsledků je zřejmé, že zatím není prokazatelné, zda vyhodnotit 

repatriaci jako úspěšnou, je nutné dále pokračovat v rámcově stejné metodě 

vypouštění za pečlivé přípravy chovných párů, vypouštěcích stanovišť a zejména 

důsledné telemetrie, která je velmi náročná. Zatím schází údaje o možném obsazení 

jiných teritorií vypuštěnými ptáky, či potvrzení o delších přeletech. Nedošlo také k 

obsazení vyvěšených budek sýčky z repatriace a další nejasnosti. V roce 2021 

pracovní skupina doufá, že budou vybudovány poslední dvě vypouštěcí voliéry, úsilí 

se soustředí na telemetrii vysílačů, v budkách a také doufejme, že dojde na akustický 

monitoring okolí současných repatriačních lokalit. 



Uvedené výsledky a značný rozsah telemetrického sledování jsou výsledkem 

značného úsilí pracovní skupiny pod vedením Petra Jandíka. Po dobu 4 měsíců přispěl 

významně k výzkumu po hnízdní biologie sýčků také Ing. Tomáš Bušina Ph.D. z ČZU 

Praha, který se skupinou studentů prováděl nepřetržitý monitoring vypuštěných ptáků 

od června do poloviny září. Významně přispěl k výzkumu potravní ekologie 

repatriovaných ptáků také Ing. Ján Obuch Ph.D., který prováděl po celou sezonu 

analýzy nalezených zbytků potravy. V roce 2021 je cílem skupiny pokračovat dle 

zvolené metodiky a vybudovat maxim. dvě vypouštěcí voliéry, což by měl být konečný 

počet lokalit. 

Na projektu se podíleli v roce 2020: 

Petr Jandík a ČSOP Spálené Poříčí, Lubomír Peške, Jan Kroupar, Jiří Vlček, Václav 

Strolený, Tomáš Bušina a kol., Jiřina Pešová, Tomáš Peš, Daniela Plachá, Luděk 

Cigler a fotografka zoo Kateřina Misíková. 
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Černé Krávy F   M   M 5 0 3 F,M 

                    

Radinovy     F,M   F,M 5 2 6 F,M 

                    

Těnovice   M F F, M F,M 2 0 6 0 

                    

Lipnice     
2F,2
M   F,M 5 5 8 F,M 

                    

Spálené Poříčí     F,M           0 

                    

ZOO PM         F,M     2 0 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



  

 



 

 



 

 


