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Sokolí reality show na komíně ŠKO-ENERGO 
 
› On-line přenos ze života sokolů a právě narozených mláďat na www.sko-energo.cz 

› Rodina sokola stěhovavého hnízdí přímo v Mladé Boleslavi 

› Komín ŠKO-ENERGO je nejvýchodnější českou průmyslovou stavbou obsazenou sokoly 

› Soutěž Zahraj si se sokolíky i zábavná informační setkání se žáky základních škol 
 
Mladá Boleslav, 12. dubna 2017 – Komín ŠKO-ENERGO v Mladé Boleslavi se stal domovem pro rodinu 
ohroženého sokola stěhovavého. Letos se na něj sokoli vrátili již potřetí a opět na něm vyvedli na svět svá 
mláďata. Jejich první společné okamžiky může sledovat široká veřejnost díky on-line přenosu z webkamery 
na www.sko-energo.cz nebo na facebooku ŠKO-ENERGO. 
 
Přímý přenos jedinečného života sokolů zpestřují pohledy na harmonické souznění rodinky, pravidelné 
rituály, včetně dravého krmení mláďat, i spolupráci sokolího páru, který starostlivě pečuje o své malé 
přírůstky. Sokolí reality show se odehrává zhruba ve 170 metrech nad městem na komíně energetické 
společnosti ŠKO-ENERGO, která na ochoz umístila speciální budku pro sokoly. Umožnila jim tak bezpečné 
zahnízdění přímo v Mladé Boleslavi.  
 
Ačkoli fakt, že sokolí rodina našla konečně klid až na průmyslovém komíně v rušném městě automobilů, zní 
trochu paradoxně, v kontextu sokolího života to dává smysl. V době sezení na vejcích jsou sokoli nejcitlivější 
na rušení a potřebují klid, který v české přírodě nacházejí jen obtížně. U nás není skal tolik a často se na nich 
shromažďují turisté a horolezci a sokoli jsou rušeni. Sokol si hnízdo nestaví, využívá buď hnízda jiných dravců, 
nebo uměle připravené hliníkové budky. Právě takovou obsadili sokoli poprvé před třemi lety i v Mladé 
Boleslavi a od té doby se do ní rok co rok vracejí. Fenomén hnízdění na lidských stavbách se k nám šíří od 
západu z Německa a také v rámci republiky se šíří směrem na východ. Komín ŠKO-ENERGO je aktuálně 
nejvýchodnější českou stavbou obsazenou sokoly. 
 
Když si sokoli vyberou místo k hnízdění, a to zůstává vhodné i v následujících letech, hnízdí zde stejní sokoli 
opakovaně. Také v případě mladoboleslavského páru předpokládáme, že tu hnízdí stále stejní sokolí rodiče. 
Bohužel o nich zatím detailní informace nevíme. Letos se to ale snad změní díky webové kameře 
a kroužkování mláďat, které je v plánu 2. května 2017. Díky kroužkům bude možné dozvědět se více o dalších 
cestách mláďat, migraci nebo případném zahnízdění na jiné stavbě. Zkrátka o tom, jak bude pokračovat jejich 
rodinný příběh i v době, kdy opustí komín ŠKO-ENERGO a než se na něj, doufejme, zase příští rok vrátí. 
 
On-line „sokolí seriál na pokračování“ na webu společnosti ŠKO-ENERGO si již našel své příznivce. Téma je 
poutavé i pro děti. Ty navíc mohou v rámci soutěže se Sokim navrhovat jména pro letošní mláďata. A během 
dubna se mohou pobavit a vyfotit s maskotem i živými dravci před mladoboleslavskými základními školami. 
 
ŠKO-ENERGO zachová sokolí hnízdo na komíně i poté, co ho sokolí rodina během léta opustí, a bude ho 
udržovat, aby bylo připravené na možný návrat dravců i v příštím roce. 
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V případě zájmu o další informace prosím kontaktujte: 

› Ing. Miroslav Žďánský, MBA, +420 604 212 345, miroslav.zdansky@sko-energo.cz, www.sko-energo.cz 

 

Příloha:   

› Harmonogram – školy 

› Foto 

 

 

 

 

 


