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Silný déšť vyplavil hnízdo sovice sněžní, vajíčka se 

ošetřovatelům ZOO Tábor podařilo zachránit  

 
 

20. 6. 2016, Tábor/Praha – Perné chvíle připravil ošetřovatelům táborské zoologické zahrady 

intenzivní přívalový déšť, který areál zasáhl v neděli odpoledne. Proudy vody dopadající 

z temných mraků se totiž dostaly i do voliéry obývané sovicí sněžní, která v těchto dnech 

chrání nedávno snesená vejce. Jen díky rychlé a profesionální akci všech zaměstnanců ZOO 

Tábor se tato vajíčka podařilo zachránit. Návštěvníci se tak mohou i nadále těšit, že v nejbližší 

době uvidí nová soví mláďata. 

 

„Příval deště byl opravdu intenzivní, voda byla během pár chvil naprosto všude. Největší 

problémy intenzivní déšť způsobil ve voliéře se sovicí sněžní, která zrovna sedí na vajíčkách. 

Tento druh sovy totiž nevytváří vlastní hnízda, ale vajíčka snáší do důlků vyhrabaných v zemi. 

To se při nedělním dešti ukázalo jako problém, protože toto hnízdo začala zaplavovat voda. 

Velmi reálně hrozilo, že sovice o očekávaná mláďata přijde,“ přiblížil nedělní perné chvíle 

ředitel ZOO Tábor Evžen Korec. 

 

Zaměstnanci táborské zoologické zahrady proto museli začít rychle jednat. „Sovici, která svoje 

hnízdo velmi urputně bránila, jsme museli odlákat a vejce dát na vyvýšené místo, kde by je voda 

neohrožovala. Protože jsme se však obávali, že sovice o tato vejce po přesunutí ztratí zájem, 

začal jsem okamžitě shánět vyhřívanou líheň, kam bychom je případně umístili. Nakonec jsme ji 

použít nemuseli, protože sovice si na nové hnízdo velmi rychle zvykla. Nyní se už o vajíčka opět 

stará jako příkladná matka,“ uzavírá napínavý příběh šťastným koncem Korec. 

 

Sovice sněžní patří k největším sovám, délkou těla mezi 53 a 65 centimetry a rozpětím křídel 

125 až 150 centimetrů se přibližuje výru velkému. Samec dosahuje váhy až 2,5 kilogramu, 

samice může nabrat ještě o půl kilogramu více. Sovice sněžní žije v tundrách severní části 

Evropy, Asie, Grónska a Kanady. V květnu až červnu snáší 7 až 9 vajec, na kterých samice sedí 

30 až 33 dnů. Mláďata se poté líhnou postupně, hnízdo opouští po 18 až 28 dnech. Během 

hnízdění je rodiče velmi urputně brání, a to i proti výrazně větším predátorům. Samostatnosti 
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mláďata dosáhnou po 50 dnech. V ČR se ve volné přírodě vyskytuje pouze výjimečně, chová je 

však několik zoologických zahrad včetně ZOO Tábor. 

 

ZOO Tábor letos láká návštěvníky na atraktivní akce, které v prostorách zahrady pravidelně 

pořádá. Tahákem je také více než 250 zvířat žijících v táborské zoo. Návštěvníci se mohou těšit 

také na spoustu mláďat, zvířecí osazenstvo ZOO Tábor se totiž letos utěšeně rozrůstá. Hned na 

Nový rok se narodilo rovnou jedenáct mláďat koz domácí, kamerunské a kašmírské. Chvíli po 

nich přišel na svět letošní první bretaňský skřítek, kterého krátce na to následoval ještě jeden a 

před pár dny je doplnilo další, letos už třetí, jehňátko. Táborská zoologická zahrada poté 

přivítala i pětici mláďat nosála červeného. Kromě toho během května přivezla z Německa čtyři 

samice zubra evropského, které se mají stát základem budoucího stáda. Prohlédnout si nové 

přírůstky na vlastní oči mohou návštěvníci nejen o víkendu, ale každý den od 9:00 do 18:00 (o 

víkendech do 20:00). 

 

Rozlohou největší zoologická zahrada jižních Čech ZOO Tábor je zároveň nejmladší 

zoologická zahrada v Česku. Vznikla v květnu 2015 poté, co ji od insolvenčního správce koupil 

pražský developer a biolog Evžen Korec. Pro veřejnost byla ZOO Tábor otevřena o měsíc 

později. Jen do konce roku ji navštívilo přes 50 tisíc lidí. Otevřena je denně od 9:00 do 18:00 (o 

víkendech do 20:00). Hlavním posláním zahrady je chov a ochrana ohrožených druhů zvířat. 

Aktuálně v ZOO Tábor žije přes 250 zvířat více než 60 živočišných druhů. Generálním 

partnerem je lídr developerské výstavby v ČR EKOSPOL. 

 

 

Vybrané akce ZOO Tábor v  roce 2016 

 

26. 6. – Přehlídka výstavních psů z chovatelské stanice Atison 

2. 7. – Zahradní slavnost – 1. narozeniny ZOO Tábor 

16. 7. – Malý ošetřovatel v ZOO Tábor 

29. 7. – Mezinárodní den tygrů 

13. 8. – Narozeniny lva Simby 

26. 8. – Mezinárodní den psů – soutěž o nejhezčího voříška 

22. 10. – Oslava Dne stromů 
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31. 10. – Halloween 

5. 12. – Mikulášská nadílka 

prosinec – Advent v ZOO Tábor 

 

 
Kontakt pro média  

 

Filip Sušanka 
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