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Zoologická a botanická zahrada města Plzně se připojila s pomocí k projektu na záchranu populace 

sýčka obecného (Athene noctua) v naší krajině. Nositelem projektu je ZO ČSOP Spálené Poříčí, 
která od roku 1990 provozuje Záchrannou stanici pro poraněné živočichy. Důležitým 
partnerem je KÚ Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí. Cílem projektu je přirozený 
odchov sýčků obecných v lidské péci s následnou repatriací do vhodných biotopů v 
Plzeňském kraji. V roce 2017 byla k repatriaci vybraná lokalita v okrese Klatovy.  
 
Sýček obecný je druhem zemědělské krajiny, jehož populace byla zásadním způsobem 

ovlivněna změnami v zemědělství, které vedly k homogenizaci přírodních podmínek a 

uniformizaci lidských činností. S vymizením extenzivního maloplošného hospodaření zmizela 

také pestrá mozaikovitá krajina, což vedlo k dramatickému poklesu početnosti druhů, 

zmenšení jejich areálu a fragmentaci populací. Proto byl během posledních dekád 

zaznamenán posun obou druhů do rozdílných biotopů. Sýček obecný v minulosti obýval 

především otevřenou zemědělskou krajinu a hnízdil ve starých doupných stromech, v 

současnosti je vázán výlučně na synantropní biotopy a hnízdění je dokumentováno jen v 

antropogenních strukturách. Sýček potřebuje krátkostébelné biotopy se sporou 

roztroušenou vegetací, která je pro něj (a také pro některé další ptačí druhy) zásadní pro lov 

potravy a tedy i pro úspěšnou reprodukci. Pro efektivní ochranu tohoto ohroženého druhu je 

zásadní vhodné nastavení managementu  biotopů. 

V minulosti byl sýček obecný na území České republiky velice hojnou sovou, v současné době 

však patří mezi kriticky ohrožené druhy, což je důsledkem především masivní ztráty jeho 

přirozeného biotopu. Výrazný pokles byl zaznamenán v celé Evropě. V letech 2001–2003 byl 

počet hnízdících párů v Česku odhadnut pouze na 250–500 a jeho stavy patrně dále klesají. 

Průběh projektu 
Přirozeně odchovaní jedinci byli nejdříve umístěni do prostorné rehabilitační rozletové 
voliéry a pak teprve do vypouštěcí klece v místě vypuštění. Místo bylo zajištěno proti 
predátorům, součástí vypouštěcí voliéry byly hnízdní budky, krmící nádoba a fotopast. Sýčky 
jsme krmili převážně šedou myší domácí a larvami potemníků. Hnízdní budky byly 
rozmístěny také v širokém okolí vybrané lokality. Před samotnou repatriací ptáci dostali 
identifikační kroužky a VHF vysílač. Samozřejmostí bylo odebrání vzorků trusu pro 
parazitologická vyšetření, biometrických dat a vzorků pro genetickou analýzu. Prvních devět 
vhodných jedinců odchovaných v ZO ČSOP Spálené Poříčí, Zoo a BZ města Plzně a v Zoo 
Praha bylo po více jak měsíční přípravě vypuštěno v dubnu v roce 2017. Díky instalaci VHF 
systému bylo možné sýčky monitorovat.  
První dva dny se všichni sýčci drželi v tvrzi a teprve další dny začali postupně vylétat do okolí. 

Nepříznivě se do sledování podepsalo deštivé počasí. Po několika dnech jsme byli nuceni 

odchytnout tři zcela promoklé jedince a dočasně je umístit do zázemí záchranné stanice 

živočichů. Jednoho samce jsme museli s ohledem na nezávažnou infekci oka z programu pro 

letošní rok vyřadit a umístit zpět do Záchranné stanice ve Spáleném Poříčí. Zregenerovaní 

jedinci postupně vylétli s ostatními sýčky a začali se rozptylovat v krajině. Bohužel velkou 

nevýhodou, kterou jsme nemohli ovlivnit, byl nepoměr pohlaví. Z osmi vypuštěných jedinců 
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byly pouze dvě samičky. Někteří samci se nám pomalu ztráceli z dosahu přijímače a zároveň 

se nám začaly profilovat dva páry. Jedna samice bohužel spadla do komínové šachty jedné 

z okolních chat  a jeden samec uhynul, zřejmě po útoku nějakého dravce. Postupně se ostatní 

rozptýlili z dosahu a v místě zůstal jeden pár, který se zdržoval kolem tvrze. Díky umístěné 

fotopasti jsme zaznamenali jeho harmonii. Vypadalo to, že by se na místě mohl usadit. 

Samice se pravidelně zdržovala v hnízdní budce uvnitř tvrze a samec si našel svoje stanoviště 

v přilehlé stodole. Bohužel při kontrole vysílačky samice vycházel signál poblíž nedalekého 

zemědělského areálu u železničního náspu, kde byla samice nalezena mrtvá. Zřejmě po 

srážce s projíždějícím vlakem. Ukázalo se, že zvyšující se doprava je opravdu jedním z důvodů 

úbytku sýčka obecného, jak se uvádí v literatuře. Po ztrátě samičky se ztratil signál i jejího 

partnera. V hnízdní budce však zůstalo 5 vajec, což v nás vyvolalo naději pro umělou 

inkubaci. Vejce však byla neoplozená. Snad přežilo pět rozlétlých samců. Rozhodně jsme 

přesvědčeni, že poznatky, které se nám podařilo získat, jsou velice důležité. Ukázalo se, že 

máme před sebou ještě velký kus práce. Určitě jsme pevně rozhodnuti v našem záměru 

záchrany tohoto velmi ohroženého druhu i nadále pokračovat. Díky nabytým zkušenostem 

můžeme některé věci vyhodnotit a udělat jinak.  

 

Příprava rozletové uvykací voliéry 

 

 
 
 
 
 
 



Posílení hnízdních podmínek v okolí tvrze, budky mají plechový lem, který by měl zabránit 
predátorům vniknout dovnitř 
 

 
  
Četnost hnízdních budek 
 

 



Převoz sýčků a krmných hlodavců 
 

 
 
Poslední úpravy před vypuštěním do voliéry 
 

 
 



Endoskopické vyšetření  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Sýčkové jsou krmeni divoce zbarvenými hlodavci a moučnými červy 
 

 
 
Ptáci mohou sledovat venkovní prostor z venkovní voliéry 
 

 
 
 



Po uvyknutí ve vnitřním prostoru je možné ptákům otevřít výletový otvor do volnosti. Ptáci 
jsou před repatriací označeni ornitologickými kroužky, jsou zjištěna biometrická data a 
dostávají VHF vysílače 
 

 
 



 
 
Vypuštěni sýčci se zdržovali v blízkosti tvrze, pravidelně byli monitorováni 
 

 
 



 


