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 BirdLife International je celosvětové sdružení národních organizací na  ochranu 
ptáků a přírody. Působí ve více než 100 státech. Jeho cílem je snížit počet ohrože-
ných druhů ptáků a chránit jejich území a tím přispět k zachování biologické rozmani-
tosti a udržitelnému využívání přírodních zdrojů. Charakterizuje jej motto: „Společně 
pro ptáky a pro lidi“ (Together for birds and people).

 Česká společnost ornitologická (ČSO) je dobrovolný zájmový spolek 
zabývající se výzkumem a ochranou ptáků. Má více než 6600 členů. 
Pracuje na vlastních i mezinárodních projektech, popularizuje a pro-
paguje ochranu ptáků a  jejich prostředí. V Česku zastupuje meziná-
rodní organizaci BirdLife International.

Partneři kampaně Pták roku 2023

Izrael | 10.–19. 3. | letecky

Helgoland a Waddenské moře, Německo |  
18.–23. 4. | autobusem 

Ptačí park Mnišské louky a ráj slavíků 
na Mladoboleslavsku | 6.–7. 5. | autobusem

Extremadura a NP Doñana, Španělsko |  
6.–14. 5. | letecky

 Ptačí park Kosteliska a jihovýchodní Morava | 
víkend v červnu | autobusem

 Severozápadní Slovensko |  
15.–18. 6. | autobusem

Island | týden na začátku července | letecky

NP Hortobágy | 5.–8. 10. | autobusem

 Kanárské ostrovy Lanzarote a Fuerteventura |  
týden na přelomu listopadu a prosince | letecky

Exkurze ČSO  
na rok 2023
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Novinka: 
kuchyňské utěrky v bio kvalitě

Nákupem v dobročinném 
obchodě podpoříte ochranu 

a výzkum ptáků.
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Z TERÉNU I  Z KANCELÁŘEÚVODNÍK

 E Velký úspěch zaznamenala v říjnu psí jed-
notka ČSO. Přispěla k dopadení muže, který 
v Milovicích na Břeclavsku trávil dravce a další 
živočichy karbofuranem. Jeho vinou zahynuli 
i dva kriticky ohrožení luňáci červení. Soud mu 
za to vyměřil tři roky podmíněně s odkladem na 
tři roky. Třiasedmdesátiletý myslivec a chova-
tel holubů a drůbeže se k trávení přiznal. Je to 
teprve podruhé, co byl v Česku někdo odsou-
zen za trávení volně žijících zvířat. Že přitom 
jde o velký problém, dokládá fakt, že jen za rok 
2022 zaznamenala psí jednotka ČSO 36 otrá-
vených ptáků. Zaevidovala i další případy ptačí 
kriminality jako zastřelení a po dlouhé době také 
chycení do želez, a to hned na několika místech. 
Kriminalisté loni od ČSO převzali 20 případů. 

 E Na podzim jsme uspořádali brigády, 
jejichž cílem bylo uklidit a zazimovat ptačí 
parky ČSO. Ořezali jsme hlavaté vrby, vysekali 
ostrůvky a poloostrovy a likvidovali invazní rost-
liny, aby dostaly prostor původní, ochranářsky 
cenné druhy. Součástí akcí bylo i pozorování 
ptáků a dalších obyvatel parků. Srdečně děku-
jeme všem dobrovolníkům!

 E Česká populace orla královského se loni roz-
rostla o devatenáct mláďat. Je to nejvíc od roku 
1998, kdy v Česku tento vzácný dravec začal 
hnízdit. Zatímco v předcházejících sezonách 
hnízdili orli královští výhradně na jižní Moravě, 
v roce 2022 poprvé zahnízdili mimo tuto oblast, 
na střední Moravě a v jižních Čechách, a úspěš-
ně tedy osidlují nová území. Přestože je orel 
královský jedním z nejvzácnějších dravců u nás, 
stále není zařazen mezi zvláště chráněné druhy.

 E V listopadu jsme zveřejnili nejnovější 
verzi indikátorů evropských ptáků. Ukazuje, 
že jsme od roku 1980 přišli o 19 % jedinců běž-
ných ptačích druhů. Alarmující je zejména 
60% úbytek polních ptáků, kteří doplácejí na 
intenzivní zemědělství. Ptačí indikátory vzni-
kají v projektu Celoevropského monitoringu 
běžných druhů ptáků koordinovaného od roku 
2002 z kanceláře ČSO. Více na pecbms.info.

 E Ptačí park Josefovské louky získal podpo-
ru východočeské firmy BEAS AGRO, s. r. o., 
Rasošky. Majitelé prodali ČSO za příznivou 
cenu všechny své pozemky na území parku, cel-
kem 6 hektarů, a navíc darovali 300 tisíc korun 

na rozvoj parku. Příroda díky tomu dostane na 
Josefovských loukách ještě více místa. 

 E Společně se Slezskou ornitologickou spo-
lečností jsme v prosinci uspořádali seminář pro 
zemědělce v Osoblaze. Zaměřili jsme se na to, jak 
mohou hospodáři na svých pozemcích podpořit 
strnada zahradního, který se 75–100 zpívajícími 
samci patří mezi naše nejohroženější druhy. 
Více na birdlife.cz/strnad-zahradni. 

 E Průlomový dokument pro ochranu ptáků 
ve městech vznikl ze spolupráce ČSO a AOPK 
ČR. Standard Opatření v rámci prevence kolizí 
ptáků s transparentními a reflexními materiály 
nabízí řešení pro budovy, aby jejich prosklené 
plochy nebyly nebezpečné pro ptáky. Nárazem 
do skla se v Česku ročně zabije milion ptáků. 
Standard, schválený 1. prosince 2022, je vyvr-
cholením dlouhodobého úsilí ČSO, aby stavby 
v Česku byly pro ptáky bezpečnější, a to na sys-
témové úrovni. Více na birdlife.cz/ptaci-a-skla. 

 E Oblíbený online pořad Ornitolog na drátě 
má již přes 30 dílů. Po detailní analýze tří let 
vysílání jsme přistoupili ke změně formátu. Od 
ledna 2023 vysíláme ve zkrácené půlhodinové 
stopáži a formou krátké přednášky se zamě-
řujeme na úzce vymezená témata. Odvysílané 
díly i informace o těch připravovaných najdete 
na birdlife.cz/ornitolog-na-drate.

 E Pátého ročníku sčítání ptáků na krmít-
kách se zúčastnilo přes 28 tisíc dobrovolníků, 
kteří poskytli údaje z 18 tisíc hodinových 
sčítání. Stejně jako v uplynulých ročnících byla 
nejčastějším hostem krmítek sýkora koňadra. 
Pomocí dlouhodobého projektu ve spoluprá-
ci s veřejností zjišťujeme informace o chování 
zimujících ptáků i o významu přikrmování. Letos 
účastníci pozorovali celkem 517 383 ptáků. Více 
o Ptačí hodince na str. 31. 

 E V pondělí 16. ledna byl na schůzi výboru 
ČSO konsenzuálně zvolen novým, v pořadí již 
devátým předsedou ČSO Tomáš Bělka. Jeho 
doménou je ochrana a výzkum dravců a sov 
a jako předseda se chce zaměřit na podporu 
a rozvoj poboček. Ve funkci naváže na dlou-
holetou plodnou práci Jiřího Flouska, jedineč-
ného znalce vysokohorské přírody, který ČSO 
předsedal od roku 2010 a který nás opustil po 
dlouhé nemoci 14. listopadu. 

Sameček poláka velkého s modrošedým zobá-
kem je krásné stvoření! Stříbřitě šedé tělo ohra-
ničují matně černé podocasní krovky a hruď, 
na rezavě hnědé hlavě vyniká zářící šarlatové 
oko. Když jsem v 60. letech 20. století vyrůs-
tal v Británii, byl to atraktivní a běžný zimní 
návštěvník sladkovodních jezer. Od počát-
ku sčítání volně žijícího vodního ptactva na 
sklonku 40. let jeho populační trend plynule 
narůstal. Vypadalo to jako úspěšný příklad 
ochrany přírody. Je proto skličující sledovat, jak 
se od poloviny 90. let počty zimujících poláků 
velkých v celé severovýchodní a severozápadní 
Evropě nezadržitelně řítí dolů. Z nejvyššího 
počtu více než 300 000 ptáků v dané oblasti 
rychle směřujeme k pouhým 100 000 jedinců 
a blížíme se velikosti populace z konce 60. let. 
Co se tedy stalo? Teorií je mnoho, fakta jsou 
ale už méně dostupná. Zdá se, že hlavní potíž 
není v nadměrném lovu, a pokles počtu zimu-
jících jedinců ve významných chráněných 
oblastech, kde nedochází k degradaci biotopů, 
naznačuje, že ani změny na zimovištích nejsou 
zásadním problémem. Vypovídá snad o něčem 
stále se zvyšující nepoměr pohlaví s převahou 
samců? Plošný pokles početnosti hnízdících 
ptáků v posledních třiceti letech zejména ve 
východní Evropě, kde hnízdí nejvyšší počty 
poláků, souvisí s omezováním počtu chovných 
rybníků a intenzifikací hospodaření na těch 
zbývajících, v nichž dochází ke zhoršení kvality 
vody v důsledku zvýšeného množství živin. 
V těchto oblíbených hnízdních biotopech pak 
dochází k zakalení vody a rozkvětu řas a poláci 
už zde nedovedou vyvést mláďata. Výzkumy 
také ukázaly, že poláci získávají ochranu před 
predátory, hnízdí-li v koloniích racků chechta-
vých, a tak je ovlivnil i úbytek evropských rac-
čích kolonií v posledních třiceti letech. Šíření 
nepůvodních druhů ryb, jako je kapr obec-
ný, který je potravním konkurentem poláka 
velkého, působí problémy ve Středomoří, ale 
patrně i jinde. V některých oblastech zase roste 
predační tlak, někdy v důsledku invazních 
nepůvodních druhů savců. 
Menší počty hnízdících poláků ve Velké 
Británii, Francii a Nizozemsku zůstaly za stejné 
období stabilní nebo rostly, což potvrzuje, že 
velikost hnízdní populace druhu v rámci jeho 
areálu v současnosti ovlivňují různé faktory. Ať 
už je to jakkoli, teď naléhavě potřebujeme lepší 
informace o klíčových faktorech ovlivňujících 
hnízdní úspěšnost a přežívání poláka velkého, 
protože tento kdysi hojný druh dnes z hlediska 
ochrany vykazuje nepříznivý stav na většině 
území Evropy.

Anthony D. Fox  
je profesorem Aarhuské 
univerzity v Dánsku 
a věnuje se ekologii 
vodních ptáků, 
zejména hus  
a kachen

Foto: Jan G
rünw

ald

Věděli jste, že někteří ptáci dokážou sbírat potravu i pod sněhem? Tento střízlík obecný 
hledal něco k snědku v tunelech vytvořených vrstvou sněhu ležící na uschlé vegetaci, ale 
střízlíci údajně takto dovedou využívat i myší díry.
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Madagaskar se před 88 miliony let oddělil od pevniny, a umožnil tak 
vznik unikátní fauny a flóry. Dnes ostrov obývá 115 endemických 
druhů ptáků. Tím nejohroženějším z nich je polák madagaskarský 
(Aythya innotata), který kdysi žil na jezeře Alaotra, kde bylo ještě 
v roce 1960 pozorováno hejno dvaceti jedinců. V roce 1991 zde ale 
byl odchycen poslední samec, který následně uhynul v zoologické 
zahradě. Od té doby byl druh nezvěstný a vědci ho začali považovat 
za vyhynulý. A to až do roku 2006, kdy ochranáři na jezeře na seve-
ru ostrova, vzdáleném od místa původního výskytu, objevili devět 
dospělých samic a čtyři mláďata. V roce 2009 tu odchytili 20 mláďat, 
z nichž se v zajetí podařilo namnožit populaci čítající 100 jedinců. 
V současnosti na severu Madagaskaru volně žije asi 70 poláků na 
jezeře Matsaborimena. Pro vysazení odchovů však bylo roku 2018 
vybráno jezero Sofia, které je ramsarskou lokalitou a kam bylo od září 
do listopadu 2021 vypuštěno 35 mladých poláků. Protože se vědci 
obávali, že jezero není dostatečně úživné, zřídili pro poláky unikátní 

plovoucí voliéry, ve kterých najdou potravu a které po vypuštění 
slouží k udržení ptáků na lokalitě. I když práci ochranářů narušil 
covid, podařilo se jim do konce roku 2021 vypustit téměř 50 vzácných 
kachen. K jejich radosti se ptáci zdržují v připravených plovoucích 
voliérách a lze je pozorovat i na hladině jezera. Projekt zaštiťují orga-
nizace Durrell Wildlife Conservation Trust a Wildfowl & Wetlands 
Trust s přispěním madagaskarské vlády. Ochranu poláků podporují 
i místní obyvatelé, kteří kachně říkají „fotsimaso“. Projekt na záchranu 
poláka madagaskarského přináší naději, že tento druh nebude sdílet 
osud nelétavé potápky skořicovohrdlé (Tachybaptus rufolavatus), 
která byla na Madagaskaru naposledy spatřena v roce 1985 a roku 
2010 byla prohlášena za vyhynulou.

C Podle durrell.org/news

hlasu říkají nene. Tato husa obývá stepi a lávová pole a ke svému životu 
vůbec nepotřebuje vodní plochy. Když v roce 1951 na ostrovech zbývalo 
posledních 30 bernešek, osud druhu vypadal beznadějně. Díky odchovu 
v zajetí a vypouštění do přírody se však populaci podařilo zachránit a dnes 
čítá kolem 3000 jedinců. Alespoň příběh běrnešky havajské, která je od 
roku 1957 národním ptákem Havaje, tak měl dobrý konec.

C Podle Julian P. Hume 2017: Extinct Birds. Bloomsbury 2017

Citlivý, široký zobák krtčí kachna zřejmě používala k vyhledávání bezobratlých v podrostu

Ilustrace: Julian P. H
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Druhem na kachní známce roku 2023 je polák americký, který jako by z oka 
vypadl našemu poláku velkému
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Polák madagaskarský je považován za nejohroženější kachnu světa
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Nadějné vyhlídky pro poláka madagaskarského

Havajská krtčí kachna nepřežila příchod lidí
Podivná kachna, kterou už nikdo nikdy nespatří živou, obývala před 
několika tisíci lety havajský ostrov Kauai. Vědci její kosterní pozůstatky 
objevili teprve v roce 2009 v jeskyni Mukauwahi a dali jí latinské jméno 
Talpanas lippa, přičemž anglicky se jí říká Mole Duck – krtčí kachna. 
Pták neuměl létat a byl téměř slepý, orientoval se tedy zřejmě pomocí 
čichu a hmatu. Tím nejvíce připomínal novozélandské kivi a nejspíš stejně 
jako oni pátral po potravě v noci. Krtčí kachna však padla za oběť prvním 
lidem, kteří osídlili ostrovy někdy kolem roku 500 našeho letopočtu. 
Staří Polynésané totiž začali ihned čile mýtit lesy a navíc s sebou přivezli 
asijské krysy, pohromu pro většinu ostrovních ptáků. Když v roce 1778 
objevil James Cook Havajské ostrovy pro Evropany, už se s neobvyklou 
kachnou setkat nemohl. Evropané pak na ostrovy zavlekli další nevíta-
né návštěvníky jako kočku domácí, krysu obecnou a promyku zlatou, 
pokračovali v odlesňování, země byla spásána domestikovaným zvířaty 
a vymíraly další endemické druhy. Byl mezi nimi málem i další zástup-
ce čeledi kachnovitých – berneška havajská, které domorodci podle jejího 

Kachní známky pomáhají
Lov ptáků je kontroverzní činností, která je však stará jako lidstvo 
samo a kachny patří k oblíbeným loveným druhům nejen u nás, 
ale na celém světě. V USA se lov vodních ptáků snaží propojit 
s ochranou mokřadů. Už skoro 90 let tam probíhá projekt tak-
zvaných kachních známek (Duck Stamps), iniciovaný v roce 1934 
podpisem zákona na ochranu migrujících lovných druhů ptáků 
prezidentem Rooseveltem. Celých 98 % zisku z prodeje každé 
známky je investováno do obnovy mokřadů. Od roku 1934 tak již 
plných 670 milionů dolarů přispělo k obnově více než 21 000 km2 
přírodních stanovišť. Vydávání kachních známek je proto pova-
žováno za jeden z nejúspěšnějších amerických ochranářských 
projektů. Známky jsou nejen nezbytné k legálnímu lovu kachen, 
ale pro svou krásu jsou vyhledávány i sběrateli. A protože majitel 
známky je rovněž oprávněn k návštěvě přírodních rezervací, 
kde je vybíráno vstupné, kupují si je kromě lovců i ornitologové, 
fotografové a všichni, kdo chtějí přispět na ochranu přírody. 
Každoročně je na podobu nové známky vypsána veřejná soutěž, 
které se může zúčastnit každý umělec starší 18 let. Prodej a využi-
tí získaných prostředků zajišťuje U. S. Fish & Wildlife Service, 
americká obdoba ministerstva životního prostředí. 

C Podle fws.gov/service/duck-stamps
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Zajímaví zimující vodní ptáci letošní sezony

Rekordní zima pro husy malé
Husa malá (Anser erythropus) je celosvětově velmi vzácným druhem, jehož 
populace se rychle zmenšují v důsledku lovu na zimovištích a ztráty vhodných 
biotopů. Česká republika se nachází na západním okraji jejích hlavních evrop-
ských zimovišť, a proto je tato husa na našich tradičních husích zimovištích 
zaznamenána téměř každou sezonu jednotlivě nebo v malých skupinkách. 
V této zimě se již během listopadu a prosince objevily hned tři skupiny zřej-
mě odlišných ptáků. V polovině listopadu byla zdokumentována rodinka 
dvou dospělých a dvou mladých ptáků u Pohořelic na jižní Moravě, o měsíc 
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Racek mořský proletuje 14. ledna nad Vltavou v centru Prahy

Husa malá 11. ledna v okolí obce Chotěšice

Foto: Jan Studecký

Labutě malé 9. ledna na poli v okrese Nymburk

Foto: Jan Studecký

Hoholka lední se na Nový rok objevila na frekventovaném poděbradském krmišti kachen. 
Je skoro neuvěřitelné, že se zde tato převážně masožravá kachna živila pečivem.

Tmavý fantom z Prahy
Nebývale zajímavou zimní sezonu letos prožívá i Vltava v centru Prahy. 
Mimo dvojice poláků kaholek (Aythya marila) a turpanů hnědých 
(Melanitta fusca) si velkou pozornost vysloužila také hoholka lední 
(Clangula hyemalis), která se na pražské Vltavě v centru objevila na 
sklonku roku a vyskytovala se zde ještě i v době psaní tohoto článku.

Pražská Vltava přinesla i jednu velkou záhadu. Odpoledne 25. prosin-
ce se totiž v databázi world.observation.org objevilo pozorování racka 
karibského (Leucophaeus atricilla) ze Šítkovského jezu od zahraničního 
pozorovatele, který si ptáka prostým okem všiml a pořídil alespoň nou-
zovou dokumentaci telefonem. Z přiložené fotografie však bylo jasně 
patrné, že šlo o racka velikostně srovnatelného s rackem chechtavým, 
který měl ale velmi tmavá záda. I přes velkou snahu mnoha pozorova-
telů se ptáka druhý den a ani později nepodařilo dohledat. Jeden racek 
s tmavými zády se v Praze objevil 14. ledna, jednalo se však o podstatně 
méně vzácného racka mořského (Larus marinus), který byl v hlavním 
městě zaznamenán teprve počtvrté. C

Pro tematické číslo časopisu jsme zvolili příspěvek věnovaný čistě 
vodním ptákům, na které se většina pozorovatelů v zimním období 
zaměřuje nejraději. Tato zima je plná kontrastů. Zatímco na sklonku 
roku jsme na teploměrech naměřili téměř dvacet stupňů Celsia, při-
bližně v polovině prosince ukázaly teploměry podobná čísla, nicméně 
v záporných hodnotách, přičemž i v nížinách napadlo poměrně dost 
sněhu. A když se v zimě počasí mění jako na houpačce, obvykle na 
to stejným způsobem reagují i počty vodních ptáků. 

První labutě malé pro Liberecký kraj
Poprvé a naposledy v roce 2022 se labutě malé (Cygnus columbianus) 
objevily koncem prosince v počtu dvou jedinců na polích u obce Všeň 
nedaleko známé ornitologické lokality rybníka Žabakor. Zde se dva 
jedinci zdržovali v hejnu labutí velkých až do 8. ledna. Jde o vůbec první 
pozorování tohoto druhu na území Libereckého kraje. 

Hned 9. ledna byli s pravděpodobností hraničící s jistotou stejní jedin-
ci nalezeni na polích u obce Chotěšice v okrese Nymburk. Jde o první 
záznam ve Středočeském kraji v tomto tisíciletí, doposud poslední záznam 
Faunistická komise ČSO eviduje z roku 1975 v okrese Mladá Boleslav. 
Jediným dalším záznamem je potom zástřel na Proudnickém rybníku 
v okrese Kolín z roku 1947. C Jan Grünwald a Jan Studecký

Hoholky putující českou krajinou
Stejně jako husa malá patří i hoholka lední mezi celosvětově zranitelné 
druhy a zejména na jejích baltských zimovištích počty již dávno nejsou, 
co bývaly. Proto je potěšující, že u nás stále nastávají zimy, kdy o tento 
druh není nouze. Taková je i ta letošní, kdy byla tato sympatická malá 
potápivá kachna zaznamenána prozatím celkem na čtrnácti lokalitách. 
Není však jisté, že jde ve všech případech o rozdílné ptáky. Naopak v pří-
padě hoholky v centru Prahy, která se tu zdržuje již od konce loňského 
roku, lze téměř s jistotou tvrdit, že pravidelně přeletuje na Mělnicko, kde 
se jí zalíbilo vyhřívané odkaliště neratovické Spolany. Podobně hoholka, 
která se objevila na Nový rok v Poděbradech, od té doby zřejmě střídá 
různé rybníky ve středním Polabí.  C

později se ukázalo hned pět dospělých ptáků v přírodní rezervaci Vrbenské 
rybníky u Českých Budějovic. Dosud poslední větší skupinka se vyskytla 
u jihomoravských Pasohlávek, tentokrát se jednalo o čtyři mladé a jednoho 
dospělého jedince. Dále byli zaznamenáni i jiní jednotlivci nebo dvojice, jednou 
dokonce u Chotěšic na Nymbursku. Jde o historicky teprve třetí záznam pro 
Středočeský kraj, pokud zahrneme i podivný nález zraněného ptáka z roku 
2014. Je to dáno tím, že na území kraje se nacházejí pouze velmi malá 
zimoviště severských hus. Celkově jsme tedy za letošní zimní sezonu prozatím 
zaznamenali neuvěřitelných dvacet hus malých, což je nejvyšší počet v evidenci 
Faunistické komise ČSO a konkurovat mu může pouze neposuzovaný případ 
jediného hejna o dvaceti ptácích z roku 2005 (birds.cz). C
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Seznamte se s polákem
Polák velký (Aythya ferina) je středně velká kach-
na, kterou (společně s husami a labutěmi) řadíme 
do čeledi kachnovitých (Anatidae) z řádu vrubo-
zobých (Anseriformes). Na našem území bychom 
stěží našli další ptačí čeleď, která by za posledních 
150 let tak výrazně změnila spektrum hnízdících 
druhů jako právě kachnovití. V 19. století bychom 
na našich rybnících v hnízdní době běžně potkali 
přibližně sedm druhů z této čeledi, a to zejména 
zástupce plovavých kachen – obě čírky, lžičáka 
nebo kachnu divokou. Chyběla by třeba kopřivka 
obecná či labuť velká. Situace se začala měnit 
zejména ve 20. století a vlastně se mění dodnes. 
Poměrně nedávno u nás začal pravidelně hníz-
dit hohol severní, v posledních desetiletích pak 
například morčák velký, dva druhy husic nebo 

kachnička mandarínská, která se jako okrasný 
druh rozšířila z chovů. V současnosti tak na čes-
kých a moravských rybnících a tocích můžeme 
zastihnout samice s mláďaty nejméně šestnácti 
druhů, byť dnešní podoba mokřadů a rybníků 
již „tradičním“ druhům nepřeje a o hnízdních 
populacích čírek nebo lžičáků na našem území 
ani nelze mluvit. 

Vývoj hnízdní populace poláka velkého více-
méně odpovídá popsanému schématu. Dnes 
druhá nejpočetnější kachna byla na našem 
území ještě na začátku 20. století vzácná, její 
počty však rychle rostly. Zlatý věk pak pro polá-
ka nastal v 70. letech 20. století, kdy byl naším 
nejpočetnějším zástupcem kachen. Později 
došlo k pozvolnému poklesu počtu hnízdních 
párů, který výrazně zrychlil po roce 2000.

Polák velký se v posledních dvou stech letech 
nerozšířil jen do střední Evropy, ale postupně 
začal hnízdit téměř na celém kontinentu. Jeho 
hnízdní areál tak dnes pokrývá většinu Evropy 
a v Asii zasahuje na území Mongolska a západ-
ní Číny. Jádrem výskytu v Evropě je však její 
střední a východní část, zatímco směrem na 
jih i na sever početnost poláka klesá. Země jako 
Švédsko, Norsko či Island tento druh z velké 
části přenechává příbuznému poláku chocho-
lačce (A. fuligula). 

Rod potápivých kachen Aythya je ve světě 
zastoupen dvanácti druhy. Většina z nich žije na 
severní polokouli, výjimkou jsou dva ostrovní 
endemiti – polák madagaskarský (A. innotata) 
a polák tmavý (A. novaeseelandiae) z Nového 
Zélandu – a do třetice polák hnědavý (A. aus-
tralis) z Austrálie. 

Na našem území se můžeme setkat se čtyřmi 
zástupci rodu Aythya. Běžně tu hnízdí polák 
velký a polák chocholačka, podstatně vzácněj-
ší, ale občas stále u nás hnízdící je polák malý 
(A. nyroca). Čtveřici uzavírá pravidelný zimní 
host polák kaholka (A. marila). Polák velký patří 
k největším zástupcům rodu – samice v hnízd-
ním období váží kolem 800 g, samci ještě přibliž-
ně o 100 g více. Díky výraznému dimorfismu lze 
u poláka velkého poměrně snadno určit pohlaví. 
Pro kačery jsou typické zrzavá hlava a krk, jež 
kontrastují se světlými zády, a nápadné, červe-
nohnědé oko. Kachna je zbarvená krypticky, 
aby během inkubace neupozornila na hnízdo. 
V šatu elegantních samic tedy převládají různé 
odstíny hnědé a stejnou barvu má i oko. 

Polák 
velký 

ptákem 
roku 2023

Samce poláka velkého bezpečně poznáme podle kombinace tří barev, které spolu ostře kontrastují – nápadná rezavá hlava s červeným okem je černou hrudí oddělena od stříbřitě 
šedého těla, které je zakončeno černým ocasem
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Samice poláka velkého jsou hnědě zbarvené, záda však mají ve svatebním šatu šedá. Od jiných kachen je poznáme 
podle typické siluety se zašpičatělou hlavou a ustupujícím čelem.
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Potápět se není jen tak

Poláci jsou praví obyvatelé vod. Na hladině odpo-
čívají, ve vodě loví. Nikdy jsem neviděl, že by se 
hejno poláků sneslo na pole nebo na břeh. Vždycky 
zapadá doprostřed hladiny a u rákosí se skrývají 
jen za lovu nebo za nepohody. Jsou to krásní ptáci, 
kteří se u nás objevují již po roztání ledu. Je požit-
kem pozorovat hejna těchto skvostně vybarvených 
kachen, jak jedna za druhou mizí pod hladinou 
a po chvilce se o kus dál zase vynořuje. Vyskakují 
při tom na hladinu jako kus korku.

J. Hanzák a K. Hudec: Světem zvířat II. díl – 1. část. 
Ptáci. Státní nakladatelství dětské knihy. Praha 1963

Polák velký patří mezi potápivé kachny, a není 
tedy divu, že se aktivně potápí až do hloubky 15 m 
a pod vodou dokáže strávit téměř minutu. To jsou 
však extrémní hodnoty, průměrné ponoření trvá 
polákovi něco kolem 20–25 sekund a hloubka 
ponoru běžně nepřekračuje tři metry. Potopit se 
pod hladinu totiž není pro kachny vůbec jedno-
duché. K tomu, aby se polák dostal do hloubky 
tří metrů, potřebuje přibližně osm sekund a další 
čtyři na vynoření. Na sběr potravy pak zbývá 
přibližně 13 sekund. Že je potápění energeticky 
náročné, potvrzuje i fakt, že během něj polák 
spotřebuje 3,5× více kyslíku, než když se klidně 
houpe na hladině. Délka ponoru je ovlivněna 
zejména dostupností potravy a teplotou vody. 
V chladné vodě kachny délku ponoru zkracují. 
Například při sledování poláků chocholaček, kteří 
se živili slávičkou mnohotvarou, se ukázalo, že 
během letního období ptáci uskutečnili přibližně 
200 ponorů za den, v zimě však počet ponorů 
vystoupal až na 350! 1

Jako ryba na souši

Široké tělo, noha zpevněná až po patní 
kloub a posunuté těžiště přinášejí kach-
nám výhody při pohybu ve vodě, na souši 
však působí velké nesnáze. Aby se polák 
při chůzi nepřevážil, musí těžnice vždy 
protínat začátky prstů. Proto kachny 
a další vodní ptáci chodí ve vzpřímenější 
poloze než ptáci suchozemští. Při chůzi 
pak musejí klást nohu vždy pod těžiště, 
což má za následek známou kolébavou 
chůzi. Druhy extrémně přizpůsobené 
k pohybu pod vodou, jako jsou potáp-
ky a zejména potáplice, pak pohybu na 
souši téměř nejsou schopny a vzlétnout 
z ní nemohou vůbec. 

Ponory pod hladinu si u poláků velkých vyžá-
daly řadu morfologických přizpůsobení. Zatímco 
dobří letci mají těžiště v přední části těla, u dob-
rých plavců je posunuto doprostřed. To umož-
ňuje rovnoměrné zanoření těla při plavání na 
hladině, což je i jedním z hlavních rozlišovacích 
znaků mezi potápivou a plovavou kachnou. Dobří 
potápěči mají také širší tělo a u těch nejlepších, 
jako jsou tučňáci, nabývá doutníkovitého tvaru, 

1  de Leeuw J. J., van Eerdan M. R. a Visser G. H 1999: 
Wintering Tufted Ducks Aythya fuligula diving for 
zebra mussels Dreissena polymorpha balance feeding 
costs within narrow margins of their energy budget. 
Journal of Avian Biology 30: 182–192.

který je pro pohyb pod vodou nejvhodnější. 
Během ponoření polák velký spoléhá pouze 
na nohy, které zajišťují pohyb i kormidlování, 
zatímco křídla drží u těla. Přizpůsobit se musela 
i kostra – polák má zúženou pánev, zkrácené 
stehenní kosti a běháky a výrazně prodlouženou 
kost holenní. V důsledku těchto změn se pak zdá, 
že má nohy daleko od sebe a posunuty dozadu. 
Takto umístěné nohy však polákovi umožňují pod 
vodou dobře manévrovat a při pohybu nevytvářet 
vířivé proudy, které by ho zpomalovaly. 

Bez peří do vody nelez

Kachny, na rozdíl od kormoránů, neuvidí-
me stát na ostrůvku s roztaženými křídly 
při sušení peří. Jak to, že je kachní peří 
nesmáčivé? Ačkoli první, co nás asi napad-
ne, je výměšek kostrční žlázy, který peří 
promastí, není to úplně ta pravá příčina. 
Vodu totiž odpuzuje hlavně samotná mik-
roskopická stavba peří. Výměšek kostrční 
žlázy, který tvoří směs mastných kyselin, 
vosků a vyšších alkoholů, je nezbytný k udr-
žení peří v dokonalé kondici a zajišťuje jeho 
soudržnost. Má také antibakteriální účinky 
a zabraňuje patogenním mikroorganismům 
poškozovat pera. Složení výměšku je druho-
vě specifické a hraje velmi důležitou roli i při 
rozmnožování kachen – na samce působí 
podobně jako afrodiziakum. 

Potápějící se ptáci musejí vyřešit ještě jeden 
základní problém, a tím je vztlak vody při poto-
pení, který je tím vyšší, čím má tělo nižší hustotu. 
Aby se ptáci mohli snadněji potopit, často před 
ponorem vydechnou a vytlačí většinu vzduchu 
z peří. Řada dobře se potápějících druhů balan-
cuje mezi zásobou kyslíku a náklady a přínosy 
vztlakové síly během sestupu a výstupu. Podobně 
i množství vzduchu v peří významně ovlivňuje 
tepelné ztráty během ponoru a může ovlivnit jeho 
délku. Poláci se však potápějí poměrně krátce 
a do malých hloubek s bohatou zásobou kyslí-
ku ve vzdušných vacích. Překonání vztlaku při 
ponoření pak představuje největší energetický 
výdej během ponoru. Mnoho vzduchu v plicích 

a v peří je také důvodem, proč poláci musejí, na 
rozdíl od kormoránů či potáplic, před ponořením 
„nadskočit“, aby se dokázali dostat pod hladinu. 

Kromě morfologických přizpůsobení hraje 
důležitou roli i fyziologie. Kachny během pono-
ru zvyšují průtok krve do svalů na nohou až 
pětinásobně oproti době, kdy jen odpočívají. 
Lepšímu zásobení svalů kyslíkem také pomá-
há oproti suchozemským druhům vyšší objem 
krve a vyšší koncentrace krevního hemoglobinu 
i svalového myoglobinu. 

Jídelníček poláků
S nadsázkou se dá říct, že zástupci vrubozobých 
provedli podobný kousek jako Darwinovy 
pěnkavy na Galapágách, které se rozrůzni-
ly podle potravních nik, jimž uzpůsobily své 
chování i podobu zobáků. Také u vrubozobých 
odráží tvar zobáku a délka krku druh potravy 
a způsob jejího sběru. Různé taktiky může-
me pozorovat i na našich rybnících. Zatímco 
husy, které mají krátký a ostrý zobák, hledají 
rostlinnou potravu zejména na souši, menší 
plovavé kachny jako čírky získávají potravu 
čvachtáním v mělké vodě. Větší druhy plo-
vavých kachen jako kachna divoká dokážou 
vedle čvachtání i panáčkovat a sbírat vodní 
rostliny pod hladinou. Nejdelší krk ze všech 
kachen má ostralka štíhlá, která dosáhne do 
velikých hloubek. Ani ona ale nemůže konku-
rovat rekordmanovi v panáčkování labuti velké. 

Hlavní složku potravy potápivých kachen tvoří živočichové 
obývající dna rybníků, což je často patrné i na samotných 
polácích

Foto: Tom
áš Bělka (birdphoto.cz)

Nesmáčivost peří kachen zajišťuje jeho struktura, ale také jeho bezvadný stav. Není proto divu, že údržbě per poláci 
věnují kolem sedmi procent svého času.  

Foto: Thom
as Landgren (CC BY-N
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Chutný vetřelec

Malý mlž slávička mnohotvárná (Dreissena 
polymorpha) je považován za invazní druh, 
který se během 200 let rozšířil z povodí 
Černého a Kaspického moře do zbytku 
Evropy. Jeho schopnost rychle pokrýt 
ponořené předměty způsobuje řadu hos-
podářských škod a velké kolonie potravně 
konkurují původním druhům mlžů. Co je pro 
jedny problém, je pro poláky velké požehná-
ním. Na zimovištích na švýcarských jezerech 
totiž slávička tvoří více než 90 % veške-
ré potravy poláků velkých a chocholaček. 
Poláci slávičky polykají přímo pod vodou 
a drtí je až v žaludku. V jedné mušli však 
není mnoho potravy, takže v zimě musejí 
tyto kachny zkonzumovat slávičky v počtu 
odpovídajícím trojnásobku jejich hmotnos-
ti.1 I přes velké množství pozřených slá-
viček nezískávají poláci dostatek energie 
k udržení tělesné hmotnosti, a ta proto ke 
konci zimy klesá. Daň si vybírají i náročné 
potápění v chladné vodě a vysoké nároky 
na termoregulaci. Zima, a to zejména její 
konec, je tak pro poláky kritickým obdo-
bím. Pokud se sejdou nepříznivé podmínky, 
například velmi chladný únor, kdy zásoby 
sláviček či jiné potravy již klesají, může 
dojít i k masovému úhynu. Ten nastal třeba 
v únoru 1986 ve Švýcarsku, kdy uhynulo 
více než pět tisíc kachen, nebo při pobřeží 
Nizozemska, kde ztráty vyšplhaly dokonce 
na téměř 15 tisíc jedinců, z nichž poláci velcí 
a chocholačky tvořili 95 %.

Potápivé kachny pak dokážou sbírat potravu 
ze dna i v hlubších vodách a rybožraví morčáci 
přešli zcela na živočišnou potravu, ovšem až po 
výrazné proměně zobáku. Extrémně modifiko-
vaný zobák má z našich kachen lžičák pestrý, 
který filtruje potravu z povrchové vrstvy vody. 
Rekonstrukce zobáku a potravy presbyornise, 
jednoho z nejstarších zástupců vrubozobých,  
ukázala, že výchozím stavem bylo u tohoto 
řádu právě filtrování potravy z mělké vody, jak 
ho známe u plovavých kachen. Teprve později 

Pro vrubozobé je typický zobák s čelistmi vybavenými řadou rohovitých lamel připomínajících zoubky a svalnatý jazyk 
s rohovitými výrůstky na okrajích. Zobáky kachen se ale liší podle typu a způsobu lovu potravy. Extrémem je zobák 
lžičáka pestrého (vlevo), který filtruje drobnou potravu z povrchové vrstvy vody a jehož lamely mohou připomínat 
kostice velryb. Kachna divoká (vpravo) – stejně jako poláci – má naopak typický kachní zobák.
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se zobák začal měnit v souvislosti se zvyšujícím 
se zastoupením rostlinné složky v potravě do 
podoby, jakou vídáme například u dnešních 
hus a bernešek.

Polák velký patří k druhům, které získávají 
potravu potápěním pod hladinu. Spoléhá se na 
svůj zobák pokrytý citlivou kůží s řadou hmato-
vých tělísek. Kraje obou čelistí zobáku jsou vyba-
veny řadou rohovitých lamel připomínajících 
zoubky, kterých je u poláka velkého přibližně 40. 
Polák má také silný svalnatý jazyk s hmatovými 
tělísky a rohovitými výrůstky na okrajích, který 
hraje při sběru potravy důležitou roli. Jeho rychlé 
pohyby totiž v ústní dutině vytvářejí podtlak, takže 
je do ní nasávána voda s bahnem. Citlivý jazyk pak 
nahmatá vhodnou potravu a voda s nestravitel-
nými částicemi vyteče přes lamely ven. Výhodou 
tohoto způsobu získávání potravy je, že kachny 
při něm spoléhají pouze na hmat a nepoužívají 
zrak, což by v našich rybnících dnes už ani nebylo 
možné. Lov výhradně pomocí hmatu tak polákům 
umožnil přesunout většinu potravních aktivit do 
bezpečnějších nočních hodin. 

Podceňovaní zahradníci

Skutečnost, že ptáci roznášejí semena 
rostlin, je poměrně známá. I přesto, že 
výzkumníci tématu věnují hodně pozornos-
ti, jsou vodní ptáci v tomto směru značně 
nedocenění. Již Charles Darwin přepokládal, 
že většina druhů vodních rostlin je šířena 
hlavně vrubozobými, nicméně co se týká 
suchozemských druhů rostlin, i on kachny 
podcenil. Nedávný výzkum kachen divo-
kých ukázal, že ptáci na zimovišti tráví více 
než 60 % svého času na souši. V jejich 
žaludcích bylo nalezeno více než 445 druhů 
rostlin, z nichž pouze 40 % bylo vodních. 
U 66 % zjištěných druhů rostlin se navíc 
ani nepředpokládalo, že se mohou šířit 
pomocí ptáků. Konzervativní odhad před-
pokládá, že více než 14 milionů plovavých 
kachen, které dnes žijí v Evropě, je schop-
no denně rozptýlit přibližně 6,5 miliardy 

životaschopných semen rostlin!2

2  Soons M. B. a kol. 2016: Seed dispersal by dabbling 
ducks: an overlooked dispersal pathway for a broad 
spectrum of plant species. J. Ecol. 104: 443–455.

Potrava poláka velkého je poměrně různo-
rodá a zejména v létě v ní převládá rostlinná 
složka nad živočišnou. Poláci přijímají hlavně 
různé části vodních rostlin, mezi nimi i pupeny 
a semena, například lakušníku, rdesna stolíst-
ku, růžkatce, zblochanu, ale také obilí a kuku-
řici. Jídelníček doplňují drobní živočichové 
v podobě měkkýšů, korýšů, červů a vodního 
hmyzu a jeho larev – třeba chrostíků či pako-
márů. Na zimovištích konzumují poláci hlavně 
živočišnou potravu, byť na některých mořských 
stanovištích mohou v potravě převládat různé 
druhy řas.

Hnízdění jako výzva

K svému hnízdu blíží se „polačka“ velmi opatr-
ně. Dlouho obeplouvá trs ostřic se všech stran, 
až posléze se vyškrábe na ten malý ostrůvek 
a s krkem nízko při zemi, tak aby ji bylo co nej-
méně vidět, plazí se jako had na hnízdo. Sotva se 
usadila na vejcích, bedlivě naslouchá. Stále otáčí 
hlavu na všechny strany a trvá velmi dlouho, než 
nabude patřičného klidu.

Dr. V. J. Staněk: S kamerou za zvěří na našich vodách. 
Česká grafická Unie a. s. v Praze, 1941 

Pokud jde o velikost vodních ploch, není polák 
velký vybíravý. Hnízda nalezneme na malých 
rybníčcích i na velkých nádržích. Hnízdní páry 
se začínají vytvářet již na zimovištích, tok ale 
můžeme pozorovat i na jaře po příletu na hníz-
diště. Protože samice nejsou teritoriální, mohou 
na vhodných lokalitách vznikat volné kolonie, 
v nichž jsou jednotlivá hnízda jen pár metrů 
od sebe. 

Hlavním měsícem pro začátek hnízdění 
je květen. Že na rybníce hnízdí poláci velcí, 
často prozradí samec, který se zdržuje osa-
mocen poblíž ostrůvku či na okraji příbřež-
ních porostů. V blízkosti hnízda zůstává ale 
pouze v počátcích hnízdění, poté je již na 
hnízdění samice sama. Dnes bychom větši-
nu hnízd nalezli na rybničních ostrůvcích, 
jejichž vegetaci tvoří povětšinou směs ráko-
su a kopřiv. Poláci jsou však, na rozdíl od 
chocholaček, schopni stavět hnízda i v zapla-
veném rákosu. Takto umístěná hnízda jsou 
sice zranitelná zaplavením vodou, z hlediska 
predace jsou ale poměrně bezpečná. Typické 
hnízdní biotopy našich kachen, tedy pozvol-
né podmáčené přechody z vody do luk s ost-
řicemi a řídkým rákosem, dnes bohužel na 
našich rybních téměř přestaly existovat.

Nejnáročnější fází hnízdění je pro samici 
tvorba nejčastěji šesti až osmi vajec a jejich 
následná inkubace po dobu 23–25 dnů. 
Kachny kladou jedno vejce denně na rozdíl 
třeba od labutí, které vejce vyprodukují jednou 
za dva dny. Jak vajec ve snůšce přibývá, tráví 
samice na hnízdě stále více času, aby zajistila 
životaschopnost zárodků. Řádná inkubace 
však nastává až po snesení posledních vajec, 
čímž samice zajistí, že se všichni potomci 
vylíhnou ve stejný čas. To je velmi důležité, 
protože čerstvě vylíhlá mláďata se na hníz-
dě zdržují jen krátce – pár hodin, které stačí 
k tomu, aby oschla – a pak už následují matku 
mimo hnízdo. 

PTÁK ROKU
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Na teplotě záleží

Teplota během inkubace hraje u ptáků 
důležitou roli a kachny nejsou výjimkou. 
Na rozdíl od pěvců kačeři kachny nekr-
mí. Inkubující samice tak musí vyvážit 
hned několik protichůdných požadavků. 
Jednak je třeba udržovat vysokou teplotu 
vajec (která by neměla výrazně kolísat), 
ale přitom nevyhladovět natolik, aby 
byla schopná inkubaci dokončit. Samice 
však za potravou nesmí odcházet nijak 
často, protože každá aktivita v blízkosti 
hnízda může predátorům prozradit jeho 
pozici. Příliš dlouhé odchody zase mohou 
způsobit vychladnutí vajec, prodlužují 
délku inkubace a zvyšují riziko predace 
snůšky. Pozorování inkubujících samic na 
Třeboňsku ukázalo, že samice většinou 
odchází nanejvýš třikrát denně, častěji 
v nočních hodinách. Pokud samice zabrání 
výraznému vychladnutí snůšky překrytím 
vajec peřím, mohou odchody trvat i přes 
hodinu. To ovšem neznamená, že dlou-
hé odchody jsou pro mláďata výhrou. 
Podrobných výzkumů, které by sledovaly 
teplotní podmínky během inkubace a další 
osud mláďat, je však velmi málo. Například 
pokusy u kachničky karolínské prokáza-
ly, že mláďata, která se vyvíjela při nižší 
teplotě, měla nižší hmotnost a zásobu 
tuku než mláďata z hnízd s vyšší teplotou. 
Přestože se tyto parametry do značné 
míry smazaly, když mláďata dosáhla stáří 
15 až 20 dní, rozdíly ve schopnosti pohybu 
přetrvaly – mláďata inkubovaná při nižší 
teplotě plavala a běhala pomaleji. Odchyty 
studovaných kachen v následujících sezo-
nách navíc ukázaly nižší přežívání samic 
z hnízd s nižší teplotou a jejich nižší hnízdní 
úspěšnost.3

Mohlo by se zdát, že tím mají nejnebezpeč-
nější část za sebou a úspěchu hnízdění už nic 
nebrání. Opak je však pravdou. Právě doba vodě-
ní mláďat je nebezpečnou fází nejen pro mlá-
ďata, ale i pro samotnou samici. I když samice 
mláďata aktivně nekrmí, jak to známe například 
u pěvců, její role je velmi důležitá. Vše začíná 
už na hnízdě, kde si mláďata impregnují peří 
třením o matčino tělo. V tomto směru budou 
na matku spoléhat přibližně dalších deset dnů. 
Samice také zajišťuje, aby mláďata neprochladla, 
chrání je před deštěm, vybírá místo, kam se 
s nimi přesune, aby měla stále dostatek potra-
vy, a pomáhá jim při střetech o potravu s cizími 
mláďaty i dospělými kachnami. A při tom musí 
být neustále na stráži. Objeví-li se nebezpečí, 
matka před ním mláďata varuje, případně se 
snaží predátora odlákat. To vše musí zajistit 
v době, kdy má za sebou náročnou inkubaci 
a potřebuje čas, aby doplnila tělesné zásoby. 

3  Hopkins B. C. a kol. 2011: Incubation temperature 
influences locomotor performance in young wood 
ducks (Aix sponsa). Journal of Experimental Zoology 
315: 274–279.

Pro mláďata jsou kritické hlavně první dva 
týdny. Vedle povětrnostních vlivů přežití výraz-
ně ovlivňuje dostupnost potravy. Mláďata mají 
sice zásobu živin z vejce, ta jim ale vystačí jen na 
několik dní. V našich podmínkách poláci často 
čelí skutečnosti, že rybník vhodný pro hnízdění 
se zároveň nehodí pro krmení mláďat. Samice 
proto musejí mláďata převádět jinam, někdy 
na vzdálenost mnoha kilometrů. Tyto přesuny 
nejsou českým specifikem, několikakilometro-
vé pochody kachních mláďat jsou popsány i ze 
severní Evropy či Severní Ameriky. Čím je však 
pochod delší a zahrnuje-li i překonání suchých 
stanovišť či lidských sídel, tím více roste riziko, 
že mládě bude uloveno, ztratí se, případně že je 
zastaví plot nebo napadne pes či kočka. Dnes se 
bohužel čím dál častěji stává, že vhodný rybník 
není v dosahu možností mláďat, která pak nezříd-
ka na neúživných lokalitách postupně hynou. 

Vtištění

Kachňata samičího pohlaví mají před-
stavu sexuálního partnera podmíněnou 
geneticky, a na rozdíl od svých bratrů 
se tak nemusejí nic učit. Malí kačeři to 
mají složitější, jelikož krypticky zbarvené 
samice různých druhů kachen se od sebe 
příliš neliší. Samečci proto problém řeší 
tak, že si během výchovy (15.–19. den 
po vylíhnutí) vtisknou podobu své matky 
jako předobraz budoucí sexuální partner-
ky. Tento mechanismus funguje skvěle za 
předpokladu, že vás matka nenakladla 
do hnízda kachny jiného druhu. I to se 
velmi vzácně stává a samec je pak až do 
konce života odsouzen k marným poku-
sům o spárování se samicí cizího druhu.

Kachny dnes hnízdí převážně na rybničních ostrůvcích, kde namísto ostřic často dominují kopřivy, a samice tak svá 
hnízda mnohdy stavějí v těchto náhradních porostech

Foto: Jiří Parůžek (zoneram
a.com

/jirfren)

Samice poláka velkého vodící svá asi desetidenní mláďata – pohled na našich vodách stále vzácnější 

Foto: Jan G
rünw

ald

Starší mláďata poláků velkých se zbarvením začínají podobat samicím (vpravo), zde v porovnání se samicí poláka 
chocholačky, druhým nejpočetnějším představitelem potápivých kachen našich rybníků, pro niž je typické žlutě 
zbarvené oko (vlevo)

Foto: D
ušan Boucný (birdphoto.cz)
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Všudypřítomní predátoři
Správné umístění hnízda je pro poláky hnízdící 
na zemi zcela zásadní. Nejčastějšími příčinami 
neúspěchu inkubace je totiž zaplavení snůšky 
nebo její predace. Údaje z Třeboňska jasně uká-
zaly, že nejvyšší pravděpodobnost přežití mají 
hnízda umístěná na ostrůvcích anebo na hlubší 
vodě v litorálu. Naopak hnízda u břehů a přímo 
na březích jsou ve většině případů predována. 4 
Kachny obecně musejí čelit dvěma hrozbám – 
ptačím predátorům, kteří se řídí zrakem, a sav-
cům, kteří naopak vyhledávají kořist zejména 
čichem. Hnízda na ostrůvcích či hlubší vodě 
jsou díky své nepřístupnosti víceméně v bezpečí 
před většinou savců. Před ptáky je pak třeba 
hnízdo ukrýt do vyšší, husté vegetace, aby bylo 
dobře maskované. Riziku predace přizpůsobu-
jí kachny i své chování během inkubace. Přes 
den snůšku kryjí vlastním krypticky zbarveným 
tělem a omezují odchody z hnízda, aby na něj 
neupozornily. 

Objevuje se v březnu a opouští domov v říjnu 
a listopadu, tráví však zimu za mírného počasí 
jednotlivě i u nás.  (…) Stěhuje se v noci ve veli-
kých zástupech obyčejně nepořádně sdružen, 
výjimkou i v šikmé řady spořádán, obyčejně 
s křikem nebo alespoň vrzaje a objevuje se na 
jaře v menších společnostech nebo po páru. 
Mimo dravce, vrány, straky atd., které alespoň 
vejce ohrožují, pronásleduje i člověk poláka vel-
kého pro velmi chutné maso a toto pronásledo-
vání děje se i v zimním bydlišti.

Alfred Brehm: Brehmův život zvířat. Ptáci. Svazek I. 
Přeložil prof. Jiří Janda. Nakladatelství J. Otto, 
společnost s r. o. v Praze, 1926

Spojenec racek chechtavý

Pro mnoho rybníků bývaly v minulosti cha-
rakteristické velké kolonie racků chechta-
vých a samice poláků velkých s oblibou 
hnízdívaly v jejich blízkosti. Racci totiž 
účinně zahnali všechny ptačí predátory, 
jakmile se objevili v širším okolí kolonie. 
Racci navíc hnízdili v podobném prostředí 
jako poláci – oblíbili si rákosové ostro-
vy, zblochaniště nebo rybniční ostrůvky, 
kde bylo dostatek vhodných příležitostí 
i pro umístění poláčího hnízda. Ochrany 
racků využívala také řada dalších druhů 
kachen či potápka černokrká. Minulý čas je 
namístě, kolonie racků chechtavých totiž 
na řadě lokalit v naší zemi zmizely nebo se 
výrazně zmenšily. Racek chechtavý dnes 
patří mezi silně ubývající druhy, a poláci 
tak přicházejí o významného spojence. 

To se zdá být celkem jednoduché, ale sami-
cím poláků výběr místa komplikuje několik 
věcí. Jednak jsou to změny na našich rybní-
cích – vyhrnuté ostrůvky postupně zarůstají 
náletem a hnízdit pod stromy v řídké či žádné 

4  Albrecht T., Hořák D., Kreisinger J., Weidinger K., 
Klvaňa P. a Michot T. C. 2006: Factors determining 
pochard nest predation along a wetland gradient. 
Journal of Wildlife Management 70: 784 –791.

vegetaci nelze. Litorální porosty změnily složení 
a chybí v nich ostřice, jsou často příliš úzké nebo 
je tvoří rozlohou malé úseky podél břehu, které 
jsou na nízké vodě a predátor je snadno prohle-
dá. Aby toho nebylo málo, hrozí i tam, kde jsou 
celkem dobré hnízdní podmínky, nové nebezpečí 
v podobě savců, jako je norek americký či mýval 
severní, kteří umějí výborně plavat. Zvláště menší 
ostrůvky, které predátor snadno prohledá, se pak 
místo bezpečného útočiště mohou stát zrádnou 
pastí, jež díky vysoké hustotě hnízd láká predá-
tory. Hustá vegetace, která má hnízdo chránit, 
samicím paradoxně ztěžuje zavčas si blížícího 
se savce všimnout a zpomaluje i jejich následný 
únik. A tak se obětí predace může namísto snůš-
ky stát samotná samice. Zakousnutí inkubující 
samice norkem americkým není nijak vzácné 
a na rozdíl od ztráty snůšky je ztráta samice pro 
hnízdní populaci mnohem bolestnější. 

Vnitrodruhový parazitismus
Vejce do cizích hnízd nekladou jen kukačky, 
ale je to rozšířená taktika i u kachen. Na roz-
díl od kukaček však samice kachny má i své 
hnízdo, a do cizích tak směřují jen „přebyt-
ky“. Jedná se o takzvaný příležitostný para-
zitismus a cílem samic poláka velkého jsou 
hnízda jiných samic stejného druhu, zřídka 
pak i hnízda jiných druhů kachen. Výjimkou je 
jihoamerická kachnice černohlavá (Heteronetta 
atricapilla), která na vlastní hnízdo rezigno-
vala podobně jako naše kukačka (hostitelská 
mláďata však nezabíjí). Co tím samice polá-
ka velkého získávají? Parazitující samice tak 
zvyšuje pravděpodobnost, že alespoň některé 
z jejích vajec přežije, pokud bude její vlastní 
hnízdní pokus neúspěšný. Hostitelská samice se 
kupodivu parazitismu nijak nebrání a často si 
cizí vejce snesená na okraj hnízda sama zahrne 
do snůšky. To ukazuje, že náklady na inku-
baci pravděpodobně nebudou pro samice tak 
vysoké. Genetická analýza vajec ze 42 hnízd 
poláka velkého nalezených v Poodří ukázala, 
že 37 % vajec (162 kusů) bylo parazitických 
a pouze tři hnízda neobsahovala žádná cizí 

vejce! Průměrná velikost snůšky zkoumaných 
hnízd byla deset vajec, když ale výzkumní-
ci vyřadili parazitická vejce, velikost snůšky 
klesla na šest.5 Co tedy hostitelská samice 
může získat, když bude inkubovat navýšenou 
snůšku? Na to zatím nemáme jednoznačnou 
odpověď. Jednou z výhod většího počtu mlá-
ďat však pro samici může být snížení rizika, 
že predátor při napadnutí rodinky uloví právě 
její vlastní mládě. 

Pelichání
Tvorba párů poláka velkého probíhá v zimě a na 
jaře, kdy jsou obě pohlaví ve svatebním šatu. 
Samice však začíná s výměnou peří již v únoru 
a postupně vyměňuje pera na těle. V době 
hnízdění tak ztrácí výrazné šedé vlnkování 
na hřbetě a v jejím zbarvení převládají hnědé 
tóny. Po vyhnízdění se obě pohlaví odeberou 
na pelichaniště, kde samci vymění celé ope-
ření, samice pak pera na křídle a ocasní pera. 
Samci, které nezdržují rodinné povinnosti, se 
na pelichaniště přesouvají již v průběhu června, 
samice odlétají v červenci až srpnu (je-li však 
hnízdění neúspěšné, i dříve). Specialitou vru-
bozobých je, že vyměňují všechny letky v křídle 
naráz, a nejsou proto po dobu tří až čtyř týdnů 
vůbec schopni letu. Výměna opeření je energe-
ticky velmi náročná, a tak musejí být pelicha-
niště bohatá na potravu a zároveň bezpečná. 
V 60. a 70. letech 20. století pelichaly tisíce 
poláků na vhodných lokalitách na jižní Moravě 
a v jižních Čechách. Například na Lednických 
rybních v 60. letech 20. století pelichalo více 
než 3000 poláků velkých. Jak se však podmínky 
na rybnících zhoršovaly, zanikala i tato pelicha-
niště. Většina našich poláků se dnes přesouvá 
pelichat do zahraničí stovky kilometrů daleko, 
i když po roce 2010 někteří opět pelichají u nás 
(viz str. 12). Na pelichaništích získávají samci 
prostý šat, který není tak kontrastní jako v době 

5  Petrželková A., Klvaňa P., Albrecht T. a Hořák D. 2013: 
Conspecific brood parasitism and host clutch size in 
common pochards Aythya ferina. Acta Ornithol 48: 
103–108.

Nový rybník u obce Líně na Plzeňsku je vyhledávaným hnízdištěm kachen, racků chechtavých a jedním z posledních 
hnízdišť potápky černokrké. Ukazuje, jak dříve vypadaly naše rybníky, pro něž byl typický pozvolný přechod rozsáhlých 
litorálních porostů do okolní zemědělské krajiny a absence stromů, které by rybník izolovaly od okolí. 

Foto: Karel M
akoň
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hnízdění. V průběhu podzimu pak obě pohlaví 
opět částečně vymění peří a získají svatební 
šat. Pak už jim nic nebrání začít vytvářet páry 
pro další hnízdní období.

Polák v ohrožení
Kvůli nedostatku přírodních vodních ploch 
jsou poláci velcí na našem území vázáni téměř 
výhradně na rybníky. Výrazný vzestup počet-
nosti s vrcholem ve třetí čtvrtině 20. stole-
tí měl pravděpodobně řadu příčin, nicmé-
ně nemůže být pochyb o tom, že výraznou 
roli hrál stav hnízdního prostředí. Ve druhé 
polovině 20. století se pro poláka šťastně sešly 
dvě skutečnosti – vzrůstala potravní nabídka 
v rybnících, v nichž rybí obsádka nedosahova-
la ještě tak vysokých hodnot, a zároveň rozlo-
ha rákosin a dalších mokřadních biotopů pro 
hnízdění byla stále dostatečně velká. Pokud 
byl rybník vyhrnut, nové ostrůvky z vyhr-
nutého materiálu poskytly náhradní hnízdní 
možnosti. 

To se však v posledních desetiletích výrazně 
změnilo a negativně promítlo do stavu hnízdní 
populace poláka velkého nejen u nás, ale i v celé 

Evropě. Na první pohled se situace nemusí zdát 
až tak alarmující, vždyť evropský ani český 
hnízdní atlas neukazují pokles obsazenos-
ti kvadrátů v rámci hnízdního areálu. Co se 
však výrazně změnilo, je početnost hnízdních 
populací – evropská populace poláka velkého 
se během třiceti let ztenčila o 50 % a ta česká 
zhruba o 33 %.

Do velké míry za to opět mohou podmínky 
na našich rybnících, kde se tentokrát spojilo 
několik negativních vlivů. V rámci zvyšování 
objemů byly téměř všechny rybníky vyhrnuty 
a zprvu vhodné ostrůvky zarostly stromy. Na 
řadě rybníků byl po jejich odbahnění materiál 
ze dna vyhrnut na břehy, místo aby z něj byly 
vytvořeny ostrovy. Díky tomu sice nedošlo ke 
zmenšení plochy rybníka, litorální porosty ale 
byly zcela zničeny a vzniklé valy obsadily nále-
tové dřeviny. Většina rybníků je proto dnes 
lemována různě širokým pásem stromů, které 
zastiňují zbytky příbřežních rákosin, jež jsou 
navíc z vody silně narušovány rybí obsádkou. 
V lepším případě tak rákosiny tvoří jen několik 
metrů široký řídký pás, jenž kachnám nenabízí 
vhodné hnízdní prostředí.

Jak dlouho žije polák 

Meziroční přežívání ovlivňuje řada faktorů, 
většinou hlavně věk a pohlaví. U ptáků 
obecně platí, že mladí jedinci mají nižší 
pravděpodobnost přežití do následující-
ho roku než zkušení dospělí. U kachen je 
pak meziroční přežívání samic o něco nižší 
než v případě samců. Samice totiž pod-
stupují nebezpečnou fázi hnízdění, která 
je vyčerpává a zvyšuje riziko predace. 
Velmi ohrožující je pak pro obě pohlaví 
lovecká sezona. V řadě evropských zemí, 
Česko nevyjímaje, je totiž polák velký 
nepochopitelně lovnou zvěří, ačkoliv byl 
v roce 2015 zařazen na Červený seznam 
ohrožených druhů IUCN jako zranitelný! 
Na základě hodnot přežívání odvozených 
z kroužkovacích dat získaných ve Velké 
Británii, Francii a Švýcarsku lze zhruba 
odhadnout, že samice poláka velkého se 
dožívají v průměru šesti let, samci o něco 
déle.6 Věkové rozpětí je ale velmi široké 
a nejvyšší známý dosažený věk je podle 
údajů získaných kroužkováním v rámci 
Evropy více než 23 let. Tento údaj, stej-
ně jako řada podobných, však pochází 
od zastřelených jedinců, hlášených lovci. 
Datum těchto hlášení často bývá nejis-
té, protože kroužky jsou nezřídka hláše-
ny mnoho let po zástřelu a přesný rok 
většinou nelze ověřit. Větší hodnotu mají 
kontroly živých jedinců. Kroužkovací údaje 
získané při dlouhodobém sledování samic 
poláka velkého na Třeboňsku udávají nej-
vyšší věk nejméně 12 let.

6  Folliot B. a kol. 2020: When survival matters: Is decre-
asing survival underlying the decline of  Common 
Pochard in Western Europe? Wildlife Biology 3: 1–12.

I přes negativní zásahy však některé rybní-
ky stále nabízejí řadu biotopů, kde by poláci 
hnízdit mohli, ty však zůstávají neobsazené. 
Podobně poláci mizejí i z chráněných lokalit, 
kde se stav hnízdních biotopů na první pohled 
několik desetiletí nezměnil. Proč? Příčinou 
je nedostatek potravy způsobený výrazným 
nárůstem kapří obsádky. Kapr jako všežravec 
dokáže zdárně potravně konkurovat nejen polá-
kům velkým a dalším kachnám, ale například 
i dříve velmi hojné lysce černé. Jak ukazují údaje 
z výzkumu kachen na Třeboňsku, problém není 
v tom, že by hlady trpěli dospělí ptáci, kteří by 
proto neměli dostatek sil na tvorbu snůšky a její 
inkubaci. Potíže nastávají až tehdy, povede-li 
se samicím vyvést snůšky. Mláďata jsou totiž 
silně závislá na živočišné potravě, jíž je tak 
málo, že zpravidla nestačí kachňata nasytit. 
Pokud se samici nepodaří odvést je na úživnější 
rybník, ornitologové pak jen bezmocně počítají 
ubývající mláďata v rodince, až zůstane pouze 
samotná samice. 

Změny v rybničním hospodaření, ztráty 
hnízdního prostředí, izolace rybníků od okolní 
krajiny lesem, zánik pozvolných přechodů do 
luk a polí, intenzifikace zemědělství, to vše se 
promítá do života vodních ptáků na našich 
rybnících. Výsledkem je stálé snižování veli-
kosti hnízdní populace většiny druhů kachen 
včetně poláka velkého, lysky černé nebo třeba 
vymizení většiny kolonií racka chechtavého. 
Letošní kampaní proto chceme upozornit 
na neutěšený stav naší rybniční krajiny a na 
problémy, kterým její obyvatelé čelí. Řadu 
z nich zapříčinil člověk, a máme tak ve svých 
rukou i jejich řešení.  C

Oblíbeným místem pro hnízdění kachen a potápek jsou 
racčí kolonie jako tato na Novém rybníku u Líní na 
Plzeňsku. Dnes už ale mnohé bohužel zanikly nebo jsou 
méně početné než v minulosti.

Foto: Karel M
akoň

Nejnápadnějšími rozdíly v krycím šatu samce poláka 
velkého jsou oproti svatebnímu šatu světlejší oči, šedá 
hruď a jednotně zbarvený zobák bez světlé skvrny 
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Poláčí hnízdo většinou obsahuje 6 až 10 vajec. Je-li jich 
více, může jít o snůšku s parazitickými vejci jiné samice. 
Vnitrodruhový parazitismus je u poláka velkého poměrně 
častý, zvláště tam, kde je vysoká hustota hnízd.
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Petr Klvaňa | pracuje 
v Kroužkovací stanici Národního 
muzea. Sleduje sýkory uhelníčky 
v projektu RAS, kroužkuje vlaštovky 
a sčítá ptáky. Během studia na 
PřF UK se věnoval hnízdní biologii 
poláka velkého na Třeboňsku.
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Výzkumu migrace a přeletů poláků velkých se 
ornitologové věnují již po mnoho desetiletí. 
V době vrcholu početnosti tohoto druhu na 
našem území na přelomu 70. a 80. let pro-
bíhaly odchyty poláků především v hnízdní 
a pohnízdní době. Mezi odchycenými ptáky 
převažovala mláďata, ale výjimkou nebyli ani 
dospělí pelichající ptáci.

V důsledku úbytku druhu u nás od 90. let počet 
každoročně okroužkovaných poláků velkých 
postupně klesal. Změnilo se i složení vzorku 
odchytávaných ptáků – po roce 2000 převa-
žují hnízdící samice odchycené na hnízdech. 
Mění se i způsob získávání údajů o výskytu 
jednotlivých okroužkovaných ptáků v podobě 
zpětných hlášení. Ve 20. století byly ke značení 
poláků velkých nejčastěji používány klasické 
hliníkové kroužky, díky nimž jsme dostávali 
zprávy o ptácích, kteří byli zastřeleni nebo 
nalezeni uhynulí. Lovecká aktivita i doba lovu 
mají ale svá omezení, a navíc každý ornitolog se 

raději dozví, kde jím označený pták spokojeně 
žije, než kde byl odstřelen.

Od roku 2000 proto při značení samic hníz-
dících na našich rybnících navíc po vzoru 
některých zahraničních kolegů používáme 
přídatné barevné značení – nosní zobákové 
značky, které nám umožňují sledovat živé 
jedince po celý rok bez nutnosti jejich odchy-
cení a získávat o nich údaje i v oblastech, kde 
je lov vodních ptáků zakázán nebo omezen. 
Na základě publikovaných analýz chování 
a přežívání víme, že takové značení ptákům 
nevadí. Díky odchytu a označení několika desí-
tek jedinců získáme poznatky, které můžeme 
aplikovat na stovky a tisíce jiných a využít 
je k jejich ochraně. Díky použití barevných 
nosních značek každoročně přibývá více než 
100 zpětných hlášení poláka velkého, která nám 
umožňují sledovat jejich migraci a přesuny po 
Evropě i návraty na hnízdiště. Můžeme také 
opakovaně pozorovat a identifikovat jednotlivé 
samice vodící mláďata, a zjišťovat tak jejich 
reprodukční úspěšnost.

Poláci velcí okroužkovaní a označení na 
území České republiky zimují v široké oblasti od 
střední Evropy přes pobřeží Baltského moře po 
pobřeží Severního moře a Atlantského oceánu. 
Zimoviště zasahují i do Středomoří a z dřívěj-
ších dob máme i záznamy z Tuniska na africkém 
středomořském pobřeží.1 Jedním ze zajímavých 
jevů spojených s tahem poláků je zkracování 
migrační vzdálenosti. Zatímco do roku 2000 
byla průměrná vzdálenost mezi hnízdištěm 
a zimovištěm poláka velkého 933 km, v letech 
2001–2010 to už bylo 734 km a po roce 2010 jen 
490 km. Hlavním zimovištěm poláků se nyní stá-
vají podalpská jezera ve Švýcarsku a Německu. 
Nedávno jsme se ale dočkali i domácího dokladu 
zimování. Samice hnízdící na rybníku Rod na 
Třeboňsku, která byla dne 1. 7. 2018 označena 
kroužkem CX 3344 a značkou 8Z, byla v lednu 
a únoru 2019 i 2021 zjištěna jako zimující na 
Třeboňsku ve vzdálenosti pouhých 6–15 km od 
hnízdiště. Uvedené zkrácení migrační vzdále-
nosti se projevuje změnou načasování jarního 
příletu na hnízdiště, který se za posledních dva-
cet let uspíšil přibližně o deset dní. Zdá se, že 
migrační zvyky ptačích druhů včetně poláka vel-
kého nejsou neměnné a mohou pružně reagovat 
na změny klimatických a environmentálních 
podmínek. C Petr Musil
1  Cepák J. a kol. 2008: Atlas migrace  ptáků ČR a SR. 
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Kam létají naši poláci?
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Samice, které úspěšně vyvedly mláďata, z hnízdišť 
odlétají až v srpnu a září

Mnozí samci poláků velkých hnízdících na našem území se již v červnu vydávají na pelichaniště v Německu

Vlevo: Zimní záznamy poláků velkých kroužkovaných v době hnízdění na území Česka se po roce 2010 objevují stále častěji i ve střední Evropě 
Vpravo: Zahraniční záznamy poláků velkých kroužkovaných v době hnízdění na území Česka jsou nejčastější v době zimování a podzimního tahu. V pohnízdní době většina u nás 
hnízdících ptáků využívá pelichaniště u bavorského Ismaningu. Nejprve tam přilétají samci, a to již v červnu, po nich v červenci následují neúspěšné samice a nakonec v srpnu a září 
i samice, které v daném roce vodily mláďata.

 1930–2000
 2001–2010
 2011–2022

 III
 VI–VIII
 IX–XI
 XII–II
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Dnešní člověk má ve srovnání s ptáky vel-
kou výhodu. Dokáže si v podstatě kdekoliv 
vytvořit prostředí, kde se mu dobře daří. 
Jistě, často to něco stojí. Polák velký to má 
ale složitější. Hezký domov si musí někde 
najít a vlastně se mu leckdy i přizpůsobit. 
Je proto zajímavé sledovat, jak prostředí 
utváří poláčí život. 

Poláka velkého nejčastěji potkáme na slad-
kovodních stojatých nebo mírně tekoucích 
vodách. V našich podmínkách jde zejména 
o menší rybníky či bažiny s bujnou mokřadní 
vegetací nižšího vzrůstu, jako jsou například 
ostřice či zblochany. Ideální hnízdní prostředí 
mu dotvářejí oka volné vodní hladiny a dosta-
tečně průhledná voda s početnými ponořenými 

rostlinami. Raději obývá odlehlejší kouty měl-
kých nádrží, ale i dřevinami nezarostlé ostrůvky 
uprostřed rybníků mu v české krajině nejednou 
poskytnou to správné místo. 

Odvážím se tvrdit, že hnízdiště poláků 
najdete, máte-li ovšem štěstí, v  těch nej-
krásnějších a lidskému oku nejskrytějších 
místech českých močálů. Nevím, jestli to tak 
vidí i poláčí samička, jisté je, že rozhodnutí, 
kam přesně hnízdo umístí, není vůbec jed-
noduché. Souš, blízkost břehu nebo přílišná 
mělčina kolem ostřicové stoličky znamená 
jistý konec vajíček v tlamách a zobácích pre-
dátorů. „Vodní příkop“ je tak zásadní, i když 
ne dokonalou ochranou budoucí generace. 
Hnízdo je navíc třeba krýt hustou vegetací 
nebo směsí rostlinných zbytků a peří a také 
tělem. Jedině potom můžeme na hladině spat-
řit vrčící samičku s řadou roztomilých kachňat 
rychle prchajících do nejbližšího porostu. 

Možná se vám polák velký zdá být obyčejnou 
kachnou, ze které už dnešní birdwatcher honící 
se za raritami nemůže mít radost. Já bych se 
přel. Kupříkladu ona místa, která má polák 
nejraději, obyčejná rozhodně nejsou. Zkuste si 
takovou „poláčí bažinku“ najít, třeba u vás za 
vsí. Není to lehké, viďte? Mělké vody plné nízké 
vegetace aby v Česku jeden pohledal. Tvoří 
malé a spoře rozšířené plošky i v tak velkole-
pých mokřadních územích, jako je Třeboňsko 
nebo Poodří. Poláci je hledají a svá hnízda se 
snaží budovat na těch nejdokonalejších mís-
tech. A tak se leckde stane, že přes husté trsy 
stébel na sebe v jednom malém koutě kouká 
hned několik inkubujících samiček. Ano, poláci 
často hnízdí v malých řídkých koloniích, což je 
velmi pravděpodobně dáno právě specifickým 
výběrem prostředí. 

Hnízdí pospolu, a tak vyjma času a prostoru 
sdílejí například i vejce – třeba když se něja-
ké výjimečně náhodou překulí do sousedního 
hnízda, když nesoustředěná samice snese to 
své k sousedce vedle nebo když jiná adoptuje 
vejce válející se za valem měkkého prachového 
peří. Je ale dost možné, že jsou poláčí samičky 
ke společné péči o potomky jednoduše svolné. 
Hnízdní parazitismus, kam by ornitolog výše 
uvedené chování zařadil, totiž není mezi kach-
nami zdaleka takový problém, jako když se jej 
dopouští nechvalně známá kukačka. Většinou 
ani nemá žádné následky, snad jen nevylíhlá 
vajíčka v hnízdě nebo větší rodinu. Kachňata 
jsou navíc vyloženě samostatná stvoření. První 
den po vylíhnutí se rozkoukávají v hnízdě, 
a nazítří už je tam nenajdete. Pohupují se na 
vlnkách rybníka a jejich matka bedlivě sleduje 
okolí, aby včas odhalila hrozící nebezpečí. Také 
jim ukazuje místa, kde se dobře nakrmí, i když 
to už může být složitější. 

Vzácná místa k hnízdění se totiž ne vždy 
nacházejí v lokalitách s ideální a bohatou potrav-
ní nabídkou. Samice hledající rostlinný úkryt pro 
snášení vajec se tak může chytit do ekologické 
pasti, když si pro své zdánlivě dokonale umístěné 
hnízdo vybere rybník chudý na vodní bezobrat-
lé. Mláďata pak po vylíhnutí marně hledají něco 
k snědku a případná nepřízeň počasí může vše 
ještě zhoršit. Úspěšně skloubit zajištění všech 
potřeb kachňat je proto cílem přizpůsobování 
kachního života přírodním podmínkám. Ale 
i nedostatek potravy v blízkém okolí dokáže 
polák velký s trochou úsilí většinou překonat, 
třeba rodinným výletem na blízká a na potravu 
bohatá stanoviště. 

Inu, není to snadné být druhem rozsáhlých 
přírodních mokřin, a muset tak hledat kousky 
„své oblíbené přírody“ v novodobé kulturní kra-
jině rybníků, tedy snažit se poskládat puzzle 
prostředí, které poláka formovalo a v němž 
dokáže být úspěšný, v mozaice „cizích“ biotopů. 
Každý kousek úsilí navíc během rozmnožová-
ní – nejnáročnějšího období ptačího života – 
zvyšuje riziko neúspěchu. Riziko, že se osm zele-
nošedých vajíček nepromění v zajímavě hnědou 
samici nebo pestřeji zbarveného samce poláka 
velkého. Moc toho ještě nepamatuji, přesto mi 
poláčí vrčení začíná v jarní české krajině chybět. 
Snažím se dívat se na svět očima kachny hleda-
jící ten ideální trs zblochanu nebo stín kopřiv 
na rybničním ostrůvku a začínám si připadat 
jako onen náročný birdwatcher. Hm, tady ne, 
tamhle taky ne, no já ho snad dneska nenajdu… 
Až se vám to podaří a najdete místo, kde se to 
poláky jen hemží, vězte, že máte velké štěstí, já 
už totiž moc takových neznám.  C

Foto: David Hořák

Řekni mi, kde hnízdíš, a já ti řeknu, jaký jsi

David Hořák | je ekolog působící na 
Přírodovědecké fakultě Univerzity 
Karlovy. Zabývá se konceptem eko-
logického prostoru a přírodní inspi-
raci a někdy i data hledá v mokřa-
dech, savanách a lesích Evropy 

a Afriky. V bažinách plných poláků strávil skoro 
celé vysokoškolské studium a rád se tam vrací.
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Obvyklá velikost snůšky v hnízdě poláka velkého, dobře 
ukrytém v porostu 

Hnízdní prostředí poláka velkého na rybníku Přední Sax na Třeboňsku
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Pojmenování poláka velkého se ve většině jazy-
ků odvozuje od rezavohnědého zbarvení hlavy, 
případně krku – albánsky kryekuqe e mjeme, 
bulharsky kafjavoglava potapnica, finsky 
punasotka, litevsky rudagalvė antis, lotyšsky 
brūnkaklis, rumunsky rață cu cap castaniu, 
rusky krasnogolovyj nyrok, srbsky riđoglava 
patka, švédsky brunand –, anebo od šedavých 
zad: slovinsky sivka, slovensky chocholačka 
sivá, ukrajinsky popeljuch. Maďarské barátréce 
nejspíš odkazuje na pomyslný hnědočerno-
šedý mnišský hábit, 
polské głowienka 
a chorvatské gla-
vata patka vysti-
hují výrazný tvar 
hlavy z profilu, zatím-
co islandské skutulönd 
metaforicky přes harpu-
nu odkazuje na styl lovu 
tohoto druhu pod vodou. 
České druhové jméno velký 
tuto kachnu srovnává co do 
velikosti s polákem malým, zatímco německé 
Tafelente, nizozemské Tafeleend, dánské a nor-
ské taffeland svorně evokují kachní pečínku 

na bohatě prostřené tabuli. Španělské porrón 
podle některých výkladů značí nemotoru 
a hlupáka, kdežto původ anglického pochard 
a novořeckého gisari není jasný.

Asi jen málokdo se při pozorování hejna 
potápivých kachen zamýšlel nad tím, proč 
rodu Aythya u nás říkáme polák, lidově též 
polka. Možná se někdo podiví, proč by se 
měl zrovna tento rod kachen jmenovat po 
obyvateli sousední země, a začne třeba spe-
kulovat nad nějakým skrytým významem 
v souvislosti s nevraživostí mezi národy. Tu 
si v sobě patrně nesou šváb, rus i němkyně 
(nář. potkan nebo krysa) coby obecně málo 
vítaní souputníci lidí. Polák by v tom byl ale 
naprosto nevinně. Podobně jako k nám došly 
brambory z Branibor a vlašské ořechy i pěni-
ce vlašská svým pojmenováním historicky 
poučenému čtenáři evokují Itálii, je polák 
velký původem severskou kachnou a spolu 
s chocholačkou k nám zaletoval od severo-
východu, tedy z Polska. Slovo polák ostatně 
může analogicky označovat i ostrý severo-
východní vítr – srov. Bezručovo „polák od 
východu dul“. 

Polák velký, jak ho asi neznáte:  
od kachní pečínky až po severskou kosmogonii

Odysseovi po ztroskotání jeho lodi na cestě 
od nymfy Kalypsó. Pták aithyia se objevuje 
i v jedné Ezopově bajce a toto slovo patřilo také 
mezi přídomky bohyně Athény, kterou uctívali 
lidé v oblasti Megary. Podle mýtu totiž tato 
bohyně přenesla Kekropa do Megary v pře-
strojení právě za tohoto ptáka. 

Ale teď už dost zmínek o neidentifikova-
telném starověkém opeřenci a vraťme se zpět 
k polákovi, tentokrát daleko na sever od nás. 
Podle staré finské a baltské mytologie svět 
vznikl z ptačích vajec, přičemž v jednotlivých 
kosmogonických mýtech vystupují různé druhy 
ptáků. V známém karelském eposu Kalevala 
to je ale právě polák (sotka), kterýžto létal po 
širém moři sem a tam a nemohl najít vhod-
né místo ke stavbě hnízda. I zželelo se ho 
bohyni Ilmatar (matce známého čaropěvce 
Väinämöinena) a vynořila z moře koleno, na 
němž si pak polák postavil hnízdo a snesl sedm 
vajec – šest zlatých a jedno železné. Během 
inkubace ale Ilmatar pohnula nohou, vejce 
se z hnízda odkulila a rozbila se na kousky. 
Jednotlivé části se proměnily v zem, oblohu, 
slunce, měsíc, hvězdy a oblaka. 

Obrázek v textu: Dřevoryt poláka velkého z kapitoly De 
anate fera fusca vel media v Gessnerově bestiáři z roku 
1585

Podobně asi ne každého hned napadne, proč 
se vědecké druhové jméno poláka velkého sho-
duje s českým žertovným slovem ferina. Toto 
expresivní slůvko ve smyslu šprýmař, šibal, 
filuta a čtverák u nás neznačí jen vychytralého 
taškáře, ale i šelmu všemi mastmi mazanou. 
Odtud už není příliš daleko k latinskému feri-

nus s významem zvířecí, divoký. 
Samo slovo šelma je kromě 

původního významu této 
přejímky z  němčiny 
s chytrostí a prohnaností 
spjato i prostřednictvím 

starých francouzských bajek 
o lstivém lišákovi, které přes 
německy mluvící země doputo-

valy až k nám. Českou verzi sepsal 
František Matouš Klácel, který 

německé jméno lišáka Reineke pře-
křtil právě na Ferinu. Pravděpodobně 

díky oblíbenosti tohoto dílka slovo ferina 
v češtině zdomácnělo a žije až dosud. Vědecké 
jméno poláka velkého však o jeho mazanosti 
pochopitelně neříká zhola nic. Carl Linné tento 
druh pojmenoval prozaicky jako Anas ferina, 
což rozhodně neimplikuje vychytralost, nýbrž 

ho zcela bezelstně označuje jako divokou (tedy 
volně žijící a na zvěřinu lovenou) kachnu. 

Zato vědecký název rodu Aythya je mnohem 
méně jasný. Je totiž odvozen od neprůhledného 
starořeckého slova aithyia, jímž byl podle všeho 
označován nějaký vodní pták. Z toho mála, co 
se o něm v antické literatuře dochovalo, lze 
vystopovat, že se jednalo o mořského ptáka, 
který se zřejmě nevyhýbal skalnatému pobřeží. 
Badatelé, kteří se snažili tohoto ptáka identi-
fikovat, tvrdí, že jím byl snad kormorán, terej, 
velký druh racka, buřňák, případně potápka, 
nikoli však kachna. Tento opeřenec byl v antice 
nicméně často spojován s lítostí, oplakáváním 
zesnulých a příchodem deště. Podle jedné báje 
měl král Molossů Múnichos s Lelantou tři syny 
a dceru Hyperippé. Rodina byla spravedlivá 
a čestná, a proto ji bohové měli rádi. Jednou je 
napadli lupiči; rodině se podařilo schovat do 
domu, leč pachatelé ho zapálili. Zeus nechtěl 
nechat své oblíbence uhořet, a proto je všechny 
proměnil v ptáky. Ze strachu před plameny sko-
čila Hyperippé do vody a proměnila se v ptáka 
zvaného aithyia. Tuto podobu na sebe vzala 
například i božská Leukothea, když pomáhala 

Petr Procházka | pracuje v Ústavu 
biologie obratlovců AV ČR v Brně. 
Zaměřuje se na výzkum hnízdního 
parazitismu, ekologie a migrace 
ptáků. Má slabost pro jazyky 
a nářečí, a to lidské i ptačí.

Finský sochař Aarre Aaltonen zvěčnil kosmogonický výjev 
z eposu Kalevala – bronzovou sochu „Ilmatar a polák“ (1946) 
ve stylu art deco lze najít v Sibeliově parku v Helsinkách

Polák velký na poštovních známkách

Foto: CC-BY 3.0



Předjaří – jak najít toho pravého
Kachny začínají s tvorbou párů mnohem dříve, 
než je u ptáků zvykem. Plovavé kachny jako 
kachna divoká nebo kopřivka si vybírají part-
nery již od podzimu, zatímco potápivé kachny 
tvoří páry později – zhruba od února do dubna. 
Kachny, na rozdíl od labutí či hus, se párují 
pouze na jedno hnízdní období. Samec se snaží 
samici zaujmout nejen svým nápadným vzhle-
dem, ale také svým chováním. Samice je během 
toku přitisknuta k hladině a kačer ji obeplouvá, 
přičemž pohazuje hlavou, až se temenem dotýká 
zad, a ozývá se charakteristickým hvízdavým 
zvukem. Při plavání následně jemně pocukává 
hlavou nahoru a dolů a své představení zakončí 
natažením krku vodorovně s hladinou. 

Vytvářet páry dlouho před samotným hníz-
děním je neobvyklá strategie, která vyvolává 
otázku, k čemu je to dobré. Vědci přišli s mnoha 
hypotézami, nicméně žádná zatím není sto-
procentně přesvědčivá. Jedním z hlavních 
favoritů je předpoklad, že spárovaní jedinci si 
lépe obhajují potravní teritorium a samec navíc 
stráží partnerku před predátory a jinými samci, 
díky čemuž samice získá více času na krmení. 
Pronásledování samice cizími samci je u kachen 
poměrně běžné. Může za to jedna kachní zvlášt-
nost – samčí penis. Ten je u ptáků poměrně 
vzácný, mají jej například pštrosi nebo tinamy, 
ale většina druhů si vystačí pouze přitisknutím 
kloaky na kloaku. Kachny na to jdou jinak. Páří 
se na vodě a samci některých druhů mají až 
40 cm dlouhý pohlavní orgán, který dokážou 
ztopořit za méně než sekundu. Samice se tak 
často stávají obětí násilného páření, kterému se 
nedokážou bránit. Ukázalo se však, že alespoň 
co do nechtěného oplodnění nejsou samice 
tak zcela bezbranné. Jejich pohlavní ústrojí má 
totiž poměrně komplikovanou stavbu ve tvaru 

spirály, která v případech nedobrovolného páře-
ní brání oplození. U kachen se tedy odehrává 
souboj pohlaví a zatím se zdá, že samice, jako 
v mnoha dalších situacích, vítězí. To ona totiž 
například také rozhoduje, kam se poletí hnízdit. 
Při tvorbě páru na zimovištích, kde se mohou 
setkávat jedinci z velmi rozsáhlé oblasti, se tak 
lehce může stát, že samec původem z Čech 
následuje svou družku na Sibiř a opačně. 

Konečně doma
Na hnízdiště se poláci vracejí v dubnu a v prů-
běhu května začínají samice hnízdit. Stavbu 
hnízda, nakladení vajec a jejich inkubaci – to 
vše obnáší první fáze hnízdění, kterou musí 
samice zvládnout sama. Samci, kteří nejsou 
vázáni hnízdními povinnostmi, odlétají již 
v červnu na pelichaniště. Samice obvykle snáší 
6 až 8 vajec. Proč právě tolik? Touto otázkou se 
zabývá takzvaná determinace velikosti snůšky 
a vydala by na několik knih. U kachen se může 
řídit například skutečností, že mláďata se líh-
nou synchronně (současně), a inkubace proto 
může začít až po snesení posledního vejce, aby 
každé bylo zahříváno stejně dlouho. První vejce 
ale nemůže zůstat dlouho v chladu, a samice 
má tudíž na kladení vajec jen omezenou dobu. 
Roli pravděpodobně hraje i hnízdní predace – 
nechráněná snůška je více zranitelná a pokud 
samice bude protahovat snášení, pravděpodob-
nost, že o snůšku přijde, se zvýší. Nejen kachním 
dilematem se již v roce 1967 zabýval slovutný 
ornitolog David Lack, který se domníval, že 
čím je větší relativní velikost vejce (hmotnost 
vejce v poměru k hmotnosti samice), tím je 
snůška menší. Znamenalo by to, že samice má 
jen omezené zdroje a musí volit, zda snese méně 
velkých, či více malých vajec. Zdá se, že samice 
poláka velkého si v našich podmínkách vybraly 

spíše první možnost. A proč je velikost vejce 
důležitá? Rozhoduje například o tom, kolik 
živin bude mít mládě po vylíhnutí k dispozici 
jako zásobu na první dny života mimo hnízdo. 
Až polovinu kachního vejce tvoří žloutek a po 
vylíhnutí z něj kachňatům zůstává asi třetina. 
Díky tomu mohou přežít až týden bez potravy 
a v řadě případů každý takový den rozhoduje, 
zda snaha samice během inkubace nepřijde 
nazmar. 

Pokud samice zvládne náročnou inkubaci, která 
trvá 22 až 25 dnů, čeká ji přibližně 8 týdnů s mlá-
ďaty, než dosáhnou vzletnosti. Kachňata patří mezi 
nejdokonaleji vyvinutá mláďata nekrmivých ptáků 
a jsou mnohem samostatnější než třeba hrabaví. 
Musejí se o sebe od začátku starat sama. Matka 
jim potravu nevyhledává, jak to známe například 
u slepic, a asi by to ani neuměla, jelikož se mláďata 
nejprve živí odlišnou potravou než dospělí. Mají 
velmi husté prachové peří, takže je samice nemusí 
téměř zahřívat. Kontakt s matkou je ale přesto 
důležitý, protože se při něm otírají o její peří (pro-
maštěné mazem z kostrční žlázy) a ošetřují si tak 
i svá pera. Co nás na kachňatech hned upoutá, je 
nepoměr mezi nohama a křídly. Mláďata poláků 
mají jen „pahýlky“ křídel, ale zato mají na silných 
nohou dokonale vyvinutou plovací blánu, která 
má větší plochu než u mláďat plovavých kachen – 
vždyť na své nohy a úkryt v rákosí budou malí 
poláčci při setkání s predátorem spoléhat ještě 
dlouho po vylíhnutí.

A zase na cestách
Ať již bylo hnízdění úspěšné, či nikoliv, násle-
duje samice koncem léta samce na pelichaniště, 
kde stráví několik týdnů neschopná letu, než jí 
dorostou nové letky. Po dokončení pelichání se 
obě pohlaví začnou přesouvat na svá zimoviště. 
Ještě v průběhu podzimu kachny i kačeři znovu 
částečně vymění peří, aby nový cyklus hnízdě-
ní mohl začít působivým představením samců 
dvořících se nenápadným, ale o to elegantnějším 
samicím této kachny ušlechtilé krásy.  C

Petr Klvaňa

Rok poláka velkého
Protože se část párů vytváří až na hnízdištích, můžeme tokající samce poláka velkého pozorovat i na našich rybnících. Běžný je i skupinový tok, kdy se samici snaží zaujmout hned 
několik samců zároveň.
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Rok poláka velkého
Ilustrace: Jan Hošek

Literatura:
Svensson L., Mullarney K. a Zetterström D. 2009: Ptáci Evropy,  
severní Afriky a Blízkého východu. Druhé vydání.  
Nakladatelství Ševčík
Šťastný K., Hudec K. a kol. 2016: Fauna ČR: Ptáci 1  
Academia Praha
Vinicombe K., Harris A. a Tuckerová L. 2016: Příručka k určování ptáků  
se zaměřením na podrobný popis snadno zaměnitelných druhů.  
Nakladatelství Ševčík

stříbřitě šedé vlnkování  
na zádech a bocích

hnědé ocasní krovky

boky a záda šedé 
s tmavým vlnkováním

jasně rezavá

hnědé oko

výrazné 
červené 
oko

černá hruď

světle 
šedé sedlo 
na černém 
zobáku

• přesunům (letem i plaváním) věnují 3 % času

prostředí na zimovišti: nezamrzlé, sladké stojaté i tekoucí 
vody, někdy i brakické vody při mořském pobřeží

F ,  svatební šat (XI.–II.)

M, svatební šat (XI.–VI.)

hejnka na švýcarských jezerech

•  spí většinou na hladině  
a spánku věnují 51 % času

•  čištění peří a koupání  
věnují 7 % času

•  sběru potravy (většinou potápěním)  
věnují 33 % času

POTÁPĚNÍ

nadskočení před 
ponorem

F

F

M

zima
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hnízdo postavené 
z rostlinných stébel, 

vystlané prachovým peřím

jednotně hnědavá,  
bez stříbrných vlnek

šedočerná hruď

oranžovožluté oko

jednotně 
černošedý 
zobák

světlá nažloutlá kresba  
kolem oka a zobáku

hnědá

TOK

PÁŘENÍ
páří se na vodě

rodinka = samice vodící mláďata

F ,  prostý šat (III.–X.), od III. probíhá 
výměna tělního opeření, v létě pak 
pelichá letky na pelichaništích

mláďata jsou vzletná po 7–8 týdnech

kachňata hned po vylíhnutí 
a oschnutí opouštějí hnízdo, 
plavou a potápějí se

létá s rychlými 
svištivými rázy křídel

k výběru partnera dochází 
někdy už na zimovištích, 
ale tok vrcholí na jaře

•  toku, páření a hrám  
věnují 6 % času

prostředí na hnízdišti:  
menší a středně velké vodní nádrže s příbřežními porosty, 
hlavně ostřicemi, zblochanem, rákosem

hnízdo:
vnější průměr 33 cm
průměr kotlinky 17 cm

vejce:
6,1 × 4,4 cm
kolem 60 g

hnízdění: IV.–VI.
snůška: 6–9 vajec

inkubace: 22–25 dní

hnízdo v husté 
příbřežní vegetaci

M, prostý šat

pelichající M
v létě (VI.–VIII.) pelichá na pelichaništích do prostého šatu
na podzim (IX.–X.) pelichá do svatebního šatu

M

juv.

jaro

léto

léto/podzim
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Krutihlavovy hlavolamy
aneb nad čím krutihlav kroutil hlavou

Polet’ se mnou 
do přírody
Tipy na aktivity  
pro rodiny s dětmi

Než vyrazíte do terénu, mám proto pro vás malý kvíz. Ferina mi poslala fotku z posledního setkání svých příbuzných. Na 
ní se nehýbou a spočítáte je mnohem snadněji než na vodní hladině. Kolik napočítáte samců a kolik samic? A najdete 
i poláky chocholačky, tři kačery kachny divoké a… no vidíte, jméno těch s bílým zobákem jsem zapomněl, vídám je stále 
méně. Vy si ale určitě vzpomenete!

Milí kamarádi,
prý se všichni ptáci neděsí zimy tolik jako já. 
Prý se dokonce na podzim na naše rybníky, 
řeky a jezera slétají ptáci z dalekého severu 
a tráví zimu u nás. Když jsem loni v létě mluvil 
s Ferinou, samičkou poláka velkého z naše-
ho rybníka, říkala, že to mají ve zvyku i její 
příbuzní. Já si takové setkání Ferininých tet 
a strýců vůbec neumím představit a bohužel 
ho nikdy neuvidím – když jsou u nás, já jsem 
daleko v Africe, až pod Saharou. 

Ale vy máte šanci! Pokuste se na velkých 
nezamrzlých vodních plochách ve svém 
okolí pátrat po hejnech poláků. Teď je ještě 
můžete zastihnout, než odlétnou nebo se 
přemístí na menší rybníčky, kde budou 

Foto: O
ndřej Ryška

Milé děti,
už se chystám na cestu ze zimoviště 
domů. Mám z toho těžkou hlavu, 
proto si ji odlehčuji vzpomínkami. 
U nás na rybníku vídám všelijaké 
kachny a potápky. Zpravidla si jich 
nevšímám, ale jednou přistálo na 
vodě hejnko poláků velkých. 

Mně se tyhle kachny líbí, jenže 
je moc často nevídám. Proto mi to 
nedalo a přiletěl jsem se na ně podí-
vat zblízka a poslechnout si je. Moc 
jsem se toho však nedozvěděl, jen to, 
jak se kdo jmenuje.

Všichni se pořád potápěli. Co ale 
pod vodou hledali? A co tam našli? Já 
za nimi pod hladinu nemohu, ale vy 
jste hlavy otevřené, vodního bludiště 
se nebojíte a jistě mi to vysvětlíte. 
Těším se na vaše zprávičky. Zdravím 
vás všechny!

Váš Krůťa

Připravila Vlaďka Sládečková

Foto: Tomáš Bělka (birdphoto.cz),  

Dušan Boucný (birdphoto.cz),  

W. G. M. Derks (CC BY 3.0),  

Christian Fischer (CC BY-SA 3.0),  

Donald Hobern (CC BY 2.0),  

Michal Horsák (CC BY 3.0),  

Gabriel Melko, Vlaďka Sládečková

Františka Felix Filip Ferina Ferda

hrachovka 
obecná

rdest 
kadeřavý

plovatka 
bahenní

stolístek 
klasnatý

okřehek 
malý

bahenka 
živorodá

okružák 
ploský

trávit léto a snad i úspěšně vyvedou mláďata. 
Ale pozor! Jsou to ptáci společenští a rádi se 
kamarádí s mnoha dalšími druhy. Není proto 
vždy právě jednoduché všechny odhalit, zejmé-
na samičky jsou nenápadné a můžete je snadno 
zaměnit s jinými druhy.

Tak už hurá k vodě a přibalte dalekohled, 
budete ho potřebovat! 

A nezapomeňte je ode mě pozdravovat
Váš Krůťa

Připravila Gabriela Dobruská
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Úryvkem z básně Bohuslava Reynka 
Kachny na dvoře (sbírka Rty a zuby, 
1925) začíná výprava za uměleckou 
inspirací kachnami, mezi které se 
řadí i nově zvolený pták roku. 

Samce poláků velkých zdobí 
v době námluv skoro všechny zmí-
něné barvy. Krása vodního ptac-
tva navíc bývá často umocněna 
chvějícím se odrazem 
na hladině s iluzí 
zrcadlového zdvoj-
násobení. Druhové 
bohatství kachnovitých 
ptáků, včetně jejich péče 

o peří a svérázného stylu spánku s hlavou stočenou pod kříd-
lo, vnímali už umělci nejstarších civilizací. Důkazem je například 
kamenná kachna používaná sumerskými kupci jako závaží. Podobu 
kachen mají také rituální nádoby na vonné oleje a víno nebo dózy na 
kosmetiku ze starověké Mezopotámie, Egypta, Číny, Koreje, Řecka 
i Říma. Obdobné nálezy „kachní“ keramiky pocházejí i z území Peru. 
Symbolika kachny je v jednotlivých kulturách obvykle rozdílná a mno-
hoznačná, většinou ale souvisí s erotikou, manželstvím a plodností.

Další uměleckou oblastí s kachními motivy jsou lovecké scény. 
K nejstarším patří nástěnné malby z Egypta, kde se v papyrových 
houštinách u břehů Nilu mohli vyskytovat také přezimující poláci. 
Zatímco Egypťané chytali kach-
ny do síťových pastí a sráželi je 
v letu vrhacími holemi, evropští 
lovci období rokoka je v mělči-
nách přímořských lagun proná-
sledovali na štíhlých bárkách, 

UMĚLECKÁ STOPA PTÁKA ROKU 2023

ozbrojeni puškami, ale i luky a kuličkami z pálené hlíny. Tuto náročnou 
techniku sportovního lovu zachytil na několika obrazech benátský 
malíř Pietro Longhi (1701/2–1785).

Výraznou vlastností kachen i kačerů je jejich komický potenciál, přes-
něji řečeno úsměvná roztomilost. Nemotorně kolébavá chůze, hlasité 
pokřikování připomínající smích nebo hádku, vystrkování zadních partií 
těla při potápění a důvěřivý zájem o krmení spojený s hltavou žravostí 
získaly kachnám sympatie. Svědčí o tom dvě oblíbené hračky pro nej-

mladší děti – kachnička do koupele, patentovaná roku 1947 v USA, 
a tahací kačer na kolečkách, navržený ve 30. letech v Dánsku 
tvůrcem stavebnice LEGO Olem Kirkem Christiansenem.

Světové slávy a popularity se ve 20. století dočkaly také 
polidštěné postavičky dvou kachen domácích. První z nich,  

dobráckou naivní Jemimu Puddle-Duck, stvořila v roce 1908 
britská spisovatelka a ilustrátorka Beatrix Potterová, mladší 

kačer Donald je od roku 1934 poněkud kontroverzním hrdi-
nou příběhů režiséra Walta Disneyho. K Donaldovi později 

přibyly ještě další postavy z Kačerova – například strýček 
Skrblík a tři Donaldovi synovci. 

České slovo kachna, odvozené od slovesa káchat, má středověký původ. 
Přírodovědné názvosloví v době národního obrození přijalo pro několik 
druhů potápivých kachen, které do Čech stále hojněji přilétaly od severo-
východu neboli z Polska, údajně lidové pojmenování polák. Bylo by efektní 
na závěr napsat, že básník Reynek na Petrkovském dvoře mezi tokajícími 
kachnami evidentně zpozoroval i několik poláků ve svatebním šatu. Šlo 
by však o typickou novinářskou kachnu a ke strávení reakcí čtenářů by se 
následně hodilo mít kachní žaludek… C Daniel Razím

Příště: Labuť, Léda a Leonardo
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Čedičové závaží ve tvaru kachny z Mezopotámie; Britské muzeum a Muzeum 
anglického venkovského života
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Tahací kačer pro děti vyrobený ve 30. letech 20. století v Dánsku

Foto: m
uzeum

lega.cz 

Lov kachen na laguně. Pietro Longhi, 
olejomalba, 1765–1770.  
Nadace Querini-Stampalia, Benátky

Foto: m
eisterdrucke.pt

Kočka žene hejno kachen na 
pastvu. Malba na kameni ze 
starověkého Egypta;  
Egyptské muzeum v Káhiře

Fo
to

: 
re

se
ar

ch
ga

te
.n

et

Nádoba na kosmetiku ze starověkého Egypta a Núbie vyrobená z hroších zubů 
a slonoviny, pohyblivá křídla kachny slouží k zakrytí obsahu; Waltersovo muzeum 
umění v Baltimore

Foto: art.thew
alters.org

Únor; den se za dnem šeří,
kachnám koří se kačeři,
šedí s modrými zrcadly,
bílí jako sníh napadlý,
zelení jak v ledu stíny
deroucí se ze hlubiny,
popelaví, oranžoví;
kachnám hnědým jako sovy
o vod kouzlech kruté zkazky
vypravují mezi zmrazky…

http://muzeumlega.cz
http://meisterdrucke.pt
http://researchgate.net
http://art.thewalters.org


Polák velký patří k druhům s velice zajímavým 
vývojem početnosti a rozšíření na evropském 
kontinentě, a tedy samozřejmě i u nás. Pokud 
bychom v první polovině 19. století chtěli 
navštívit jeho hnízdiště, museli bychom ces-
tovat až k Petrohradu. Od poloviny 19. století 
se pak začíná šířit, a to nejprve do Skandinávie 
a Finska a překvapivě i do střední Evropy. 
V první polovině 20. století už polák hnízdí 
v západní Evropě, a to ve Francii, Nizozemsku, 
Velké Británii a v Irsku. Po 2. světové válce 
se hnízdní areál posouvá dále na jih i do vni-
trozemí Evropy a dnes sahá až na středo-
mořské pobřeží. Příčinou této expanze může 
být regulace lovu a zlepšení potravní nabídky 
v důsledku šíření některých druhů mlžů (napří-
klad slávičky mnohotvárné), které představují 
důležitou složku potravy zimujících potápivých 
kachen. Rozšíření hnízdního areálu poláka vel-
kého převážně jižním a západním směrem lze 
doložit i na základě srovnání výsledků prvního 
a druhého atlasu hnízdního rozšíření ptáků 
v Evropě (EBBA1 a EBBA2). 

Na území Česka byl polák velký až do druhé 
poloviny 19. století pouze protahujícím dru-
hem. V roce 1944 jej již Veleslav Wahl v knize 
Pražské ptactvo uvádí jako „hnízdícího na vět-
šině rybníků a místy nejhojnější kachnu vůbec“. 
V okolí Prahy však byl stále protahujícím a jen 
výjimečně zimujícím druhem. Od té doby se 
mnohé změnilo.

Dnes je polák velký jedním z našich hojněji 
zimujících druhů vodních ptáků. Spolehlivé 
údaje o zimování poskytuje jeden z nejstar-
ších a nejrozsáhlejších projektů občanské 
vědy – Mezinárodní sčítání vodních ptáků. 
Odhad velikosti naší zimující populace z let 

Vývoj rozšíření a početnosti poláka velkého

V roce 1884 publikoval tehdejší správce tře-
boňského schwarzenberského panství Josef 
Šusta své základní dílo Výživa kapra a jeho dru-
žiny rybničné, čímž položil základ moderního 
chovu ryb. V následujících desetiletích pak pod 
vlivem tohoto díla docházelo k intenzivnímu 
hnojení rybníků, které přispělo ke zvyšování 
hustoty obsádek i produkce ryb. Nadměrný 
přísun živin do rybníků ovlivnil nárůst počet-
nosti vodních ptáků, který kulminoval koncem 
70. a počátkem 80. let 20. století. Od té doby 
začala početnost hnízdních populací mnohých 
ptáků klesat. Nejvíce postiženy byly bentofágní 
druhy, mezi něž patří právě polák velký, jehož 
hnízdní populace dosahuje v posledních letech 
pouze 40 % stavu z počátku 80. let. U příbuzné-
ho druhu poláka chocholačky byl pokles ještě 
výraznější, a to až na 10 % původní početnosti. 
Hnízdní populace jiných dříve hojných druhů, 
jako například potápky černokrké, lžičáka pes-
trého nebo čírky obecné, se na našem území 
téměř blíží zániku. 

Celková početnost hnízdních populací 
všech druhů vodních ptáků klesla na 273 ryb-
nících jižních a středních Čech z původních 
28 000–40 000 jedinců na 6000–8600 jedinců, 
tedy na méně než čtvrtinu původního stavu. 
Znamená to, že ze čtyř jedinců hnízdících na 
našich rybnících počátkem 80. let zbyl nyní 

2018–2022 se pohybuje mezi 2300 až 3400 
jedinců. Počty zimujících jedinců na území 
Česka od počátku sčítání v roce 1966 s určitými 
fluktuacemi narůstaly až do 90. let 20. století. 
V letech 1991 a 1995, kdy byla hlavním zimovi-
štěm poláka Vltava v Praze a okolí, pak přesáh-
ly 4000 jedinců. Po velké „tisícileté“ povodni, 
která postihla zejména povodí Vltavy, došlo na 
Vltavě v Praze k velkému poklesu početnosti. 
V roce 2003 se naopak objevuje více polá-
ků velkých na Labi ve středních a severních 
Čechách. Celkový počet zimujících jedinců ale 
po roce 2002 klesá až do roku 2011. Od roku 
2012 opět dochází ke zvyšování početnosti, 
poláci už ale téměř nezimují na Vltavě ani na 
Labi. Místo toho vznikají početná zimoviště 
na Novomlýnských nádržích na jižní Moravě, 
v severních Čechách na Nechranické nádrži 
a na nově vzniklých nádržích po důlní těžbě, 
jako jsou jezera Most a Milada. Nejvyšší počty 
poláků jsou od roku 2012 každoročně zazna-
menávány na Novomlýnských nádržích, kde 
v posledních letech najdeme 39–71 % všech 
poláků velkých zimujících na našem území. 

Zdá se tedy, že polák velký v době zimování 
mění svoje zvyky. Ze všech vodních ptáků nej-
častěji obměňuje svůj výběr prostředí. Výrazně 
přibývá na průmyslových vodách, jako jsou zato-
pené nádrže po těžbě, a naopak mizí z rybníků 
a tekoucích vod. Překvapivě si k zimování jen 
velmi zřídka vybírá mokřady sítě Natura 2000, 
zatímco mimo ně je stále početnější. Jedním 
z důvodů je zřejmě i to, že dolní nádrž vodního 
díla Nové Mlýny ani jezera Most a Milada nejsou 
mezi ptačí oblasti zahrnuty.
Hlavní rybniční oblasti Čech a Moravy polák 
velký postupně osídlil ve druhé polovině 19. sto-
letí a začal zde hnízdit. V první polovině 20. sto-
letí se polákovi stejně jako řadě jiných druhů 
vodních ptáků začíná dařit a dochází k výraz-
nému nárůstu počtu hnízdících párů. 
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Nejvyšší počet poláků velkých na jediné lokalitě – 2900 jedinců – byl zaznamenán při Mezinárodním sčítání vodních 
ptáků těsně po napuštění dolní nádrže vodního díla Nové Mlýny v lednu 1991

Hnízdní areál: převážně ve sladkovodních 
mokřadech na jih od pásma tundry po celé 
palearktické oblasti
Zimní areál: celá Evropa, severní Afrika, 
Blízký východ; asijské populace zimují na 
Arabském poloostrově, indickém subkon-
tinentu a v jihovýchodní Asii 
Tah: pět tahových populací v celém areálu 
výskytu, v Evropě rozeznáváme severozá-
padoevropskou a středoevropskou
Velikost světové populace: 1,5–2,5 milionu 
jedinců

Velikost hnízdní populace v Evropě podle 
BirdLife International: 

89 700–151 000 párů,  
nejvíce v Rusku (50 000–80 000 párů) 
a dále v Česku (7000–14 000 párů), 
Rumunsku (3000–2400 párů)  
a na Ukrajině (7000–9000 párů)

Počet zimujících jedinců v Evropě: 
680 000

Tahové populace zahrnují jedince daného 
druhu, kteří se pravidelně přesunují mezi 
zimovišti, tahovými zastávkami a hnízdi-
šti a kteří jsou do určité míry odděleni od 
ostatních populací areálu. Na základě odha-
dů velikosti jednotlivých tahových populací 
jsou stanovována kritéria, podle nichž jsou 
pro daný druh vyhlašovány mezinárodně 
významné mokřadní lokality i ptačí oblasti 
sítě Natura 2000.
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pouze jediný. Tento dramatický pokles počet-
nosti pozorujeme především u druhů živících 
se vodními bezobratlými nebo u všežravců. 
Naopak býložravé druhy (zrzohlávka rudozobá, 
husa velká, labuť velká) a většina rybožravých 
ptáků přibývají. 

Úbytek poláka velkého i dalších druhů ovliv-
nila zcela určitě intenzifikace obhospodařování 
rybníků. Kvůli vysokým hustotám chovaných 
ryb, zejména kaprů, dochází k přímé kompetici 
o potravu i k poklesu průhlednosti vody, a proto 
ke snížení dostupnosti potravy. Přísun živin do 
rybníků – ať již v důsledku přímého hnojení, nebo 
z okolní zemědělské krajiny či lidských sídel – 
ovlivnil i rozvoj mokřadní vegetace. Postupně 
docházelo k zarůstání rybníků, na které rybáři 
reagovali jejich odbahňováním. Od 50. let byly 
odstraňovány litorální porosty, které byly buldoze-
ry vyhrnuty do deponií a ostrůvků uvnitř, ale čas-
těji na obvodu rybníků. Zanikly tak cenné, přede-
vším ostřicové porosty a došlo k oddělení rybníků 
od okolní krajiny deponiemi. Nahrnuté ostrůvky 
a částečně i deponie se nejprve staly vhodnými 
hnízdními biotopy vodních ptáků, postupně ale 
tato náhradní stanoviště zarůstala stromy a křovi-
nami a jejich význam pozvolna klesal. V 80. letech 
navíc opakovaně docházelo k masovým úhynům 
ptáků v důsledku botulismu (viz str. 22).

Obdobně se početnost poláka velkého vyvíjela 
i v jiných evropských státech. Rozvoj chovu ryb 
po 2. světové válce přispěl k jeho šíření kon-
tinentem, které pokračuje až do současnos-
ti. V posledních desetiletích však početnosti 
hnízdních populací a současně počty zimujících 
jedinců v západní Evropě klesají. Anthony D. Fox 
s kolegy v roce 2016 odhadli, že za uplynulých 
30 let se početnost poláka velkého v Evropě 
snížila o 50 %, což vedlo BirdLife International 
a IUCN k jeho zařazení na červený seznam 
ohrožených druhů jako zranitelný druh.

Hodnocení změn a současného stavu počet-
nosti hnízdních populací ale není jednoduché. 
Při podrobné analýze údajů ze 173 rybníků 
Třeboňska, Jindřichohradecka a Soběslavska 
z let 2004–2022 jsme překvapivě zjistili, že 
celková početnost poláků velkých přítomných 
v květnu na počátku hnízdní sezony roste. 
Nárůst je ale způsoben rostoucím počtem 
samců, zatímco počet samic zůstává stálý nebo 
mírně klesá. Snižují se i počty rodinek (samic 
vodících mláďata) a počty odchovaných mláďat. 

Obdobná situace byla zjištěna i na jihomorav-
ských Lednických rybnících. V obou uvedených 
oblastech se také od června do srpna vytvářejí 
početná shromaždiště až několika tisíců jedinců, 
mezi nimiž ale opět převažují samci stejně jako 
v hnízdních i zimujících populacích na řadě 
dalších míst Evropy.

Na základě analýzy dlouhodobých změn 
hmotnosti a rozměrů odchycených a kroužko-
vaných ptáků jsme zjistili, že inkubující samice 

jsou v současné době v lepší kondici, snášejí 
větší vejce, a mají tedy předpoklady pro to být 
reprodukčně úspěšnější. Problémem ale zůstá-
vá pokles rozmnožujících se samic v populaci. 
Abychom zjištěné trendy dokázali vysvětlit, 
musíme pokračovat v monitoringu hnízdních 
populací a zaměřit se nejen na sčítání dospělých 
jedinců na počátku hnízdění, ale i na zazname-
návání poměru pohlaví a sčítání jednotlivých 
samic vodících mláďata. Pokud byste se během 
svých vycházek do přírody rádi zapojili, v dalším 
čísle Ptačího světa vám přineseme podrobný 
návod, jak určovat samice poláka velkého a stáří 
jeho mláďat. Těšíme se na spolupráci!  C
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Rozšíření zimujících poláků velkých v lednu 1991–1995, zjištěných na 62 lokalitách 
především ve středních a severních Čechách. Modré body znázorňují sledované lokality 
bez poláka velkého, barevné body pak lokality s výskytem tohoto druhu odstupňované 
podle početnosti.

Petr Musil | pracuje na Fakultě 
životního prostředí ČZU v Praze. 
Věnuje se dlouhodobým změnám 
početnosti i rozšíření na úrovni 
populací i jednotlivců. Hledá cesty 
ke společné prosperitě rybníků 
i vodních ptáků, kteří na nich žijí. 

Zuzana Musilová | působí na 
Fakultě životního prostředí ČZU 
v Praze. Koordinuje Mezinárodní 
sčítání vodních ptáků v Česku. 
Zabývá se zimováním a ochranou 
vodních ptáků, ke které přispívá 
i současný projekt umělých plo-
voucích ostrůvků podporujících 
hnízdění.

Rozšíření zimujících poláků velkých v lednu 2018–2022, kdy byl druh zjištěn na 
54 lokalitách. Nejvýznamnější oblastí zimování se stává jižní Morava a některé 
severočeské lokality. Modré body znázorňují sledované lokality bez poláka velkého, 
barevné body pak lokality s výskytem tohoto druhu odstupňované podle početnosti.

Zdroj: IW
C

Foto: O
ndřej Ryška

Počty rodinek (samic vodících mláďata) i odchovaných mláďat se na jihočeských rybnících po roce 2000 stále snižují

Průměrné počty poláka velkého na 173 rybnících 
Třeboňska, Jindřichohradecka a Soběslavska v letech 
2004–2022. Ptáci, které nebylo možno určit, 
pelichali, ponořili se nebo byli pozorováni za špatných 
pozorovacích podmínek.
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Vývoj rybničních ekosystémů a jejich obyvatel 
byl v průběhu posledních desetiletí hojně 
zdokumentován řadou odborných publika-
cí a populárních článků. Většina z nich se 
(zcela logicky) zaměřuje na změny probíhající 
„uvnitř rybníka“. Rybníky ale vždy byly sou-
částí krajiny (říkejme jí rybniční či mokřadní) 
a jejich ekosystémy byly ovlivňovány i tím, 
co se dělo kolem nich. Často mnohem víc, 
než by mohlo být na první pohled patrné… 

Následující text je pokusem (zdaleka ne úplným) 
popsat vývoj rybniční krajiny ve východní části 
Třeboňska, zhruba mezi Chlumem u Třeboně 
a Stráží nad Nežárkou. Pohledem na mapu zjis-
tíme, že se zde nachází zřejmě největší koncent-
race rybníků v Česku. Centrum soustavy kolem 
Lutové je tvořeno asi deseti většími rybníky 
(každý s rozlohou vodní plochy v několika desít-
kách hektarů), které jsou obklopeny několika 
desítkami menších s rozlohou jednotek hek-
tarů. V uplynulých čtyřiceti letech jsem měl 
možnost vývoj a změny v této krajině sledovat 
očima ornitologa a zhruba stejnou dobu před-
tím rekonstruovat na základě map a vzpomínek 
pamětníků.

První polovina 20. století – sladká 
nevědomost
Rybníky v první polovině minulého století lze asi 
nejlépe přirovnat k panonským jezerům. Dobře 
to dokumentují dobové fotografie a obrazy, na 
kterých vidíme členité vodní plochy v otevřené 
krajině – většinou s plovoucí vegetací a nižšími 
litorálními porosty (zblochany, ostřicemi) pře-
cházejícími v sekané louky. 

Díky moderním Šustovým metodám 
v chovu ryb byly sice rybníky v této době 
hnojeny, ale pouze v  minimální míře. 
Vzhledem k tomu, že v zemědělství tehdy 

nebyla používána průmyslová hnojiva, byl 
přísun živin do rybníků velmi nízký. Produkce 
byla zvyšována či spíše udržována především 
letněním a na většině rybníků se hospodaři-
lo vícehorkovým způsobem (tj. výlovy byly 
jednou za několik let). Modernější způso-
by hospodaření (dle dnešních měřítek ale 
naprosto extenzivní) byly praktikovány na 
větších rybnících, které po roce 1918 přešly do 
vlastnictví státu. Menší selské rybníky patřící 
drobným vlastníkům se nehnojily – hnůj byl 
zcela využit na polích. Díky každodenní ruční 
práci drobných zemědělců byly rybníky oprav-
dovou součástí krajiny – plynule přecházely 
v sekané louky (sekalo se „až k vodě“) a jejich 
břehy byly neostré – pohledem na staré mapy 
zjišťujeme, že často není jasné, kam přesně 
voda z rybníka dosahuje a kde rybník končí. 
Stromová vegetace byla omezena v podstatě 
pouze na hrázové duby – pravidelné sekání 
a pastva znemožňovaly jakýmkoli náletovým 
dřevinám vyrůst. Údaje o ptačích obyvate-
lích tehdejší krajiny jsou kusé, ale podle zpráv 
pamětníků a několika málo literárních zdrojů 
byli velice hojní luční bahňáci (čejka obecná, 
bekasina otavní, vodouš rudonohý), kachny 
hnízdící na vlhkých loukách (čírky, lžičák pes-
trý), racci a rybáci černí či potápky černokrké. 
Vzácné byly husy velké a kupodivu zřejmě 
nebyli příliš hojní ani obyvatelé rákosin – 
i z deníků terénní stanice ČSO na Velkém 
Tisém víme, že například početně převládal 
rákosník proužkovaný nad „nehojným“ rákos-
níkem obecným. Právě díky pravidelnému 
sekání byl rákos potlačován, a převládala tak 
nižší vegetace. V okolí rybníků se nacházelo 
několik tokanišť tehdy hojných tetřívků.

50. léta – plíživé memento
50. léta přinesla naší krajině dramatickou změnu 
v podobě kolektivizace. Nešlo jen o notoricky 

známé rozorání mezí, ale především o zpřetr-
hání vlastnických vztahů. Tradiční ruční práce 
tak z krajiny pomalu začala mizet. Na rybničním 
hospodaření se tyto změny projevily minimálně. 
I malé selské rybníky byly znárodněny a staly 
se součástí státního rybářství a některé z nich 
časem zanikly. Začaly přibývat nové druhy 
kachen – polák velký a chocholačka.

60.–70. léta – zlatá éra rybníků aneb 
na co všichni vzpomínáme
60. a 70. léta minulého století lze bez nadsázky 
nazvat zlatým věkem „rybniční ornitologie“. 
Tradičně historicky hnízdící druhy kachen, 
které ale ještě nezačaly ubývat, početností 
přeskočili polák velký a chocholačka, kteří 
využili zvyšující se, ale stále ještě poměrně 
nízké eutrofizace a nízkých obsádek. Díky 
upuštění od sekání rybničních okrajů a eutro-
fizaci došlo ke zvýšení plochy rákosin – přiby-
lo bukačů velkých, objevil se moták pochop. 
Na několika rybnících byly obrovské kolonie 
racků, pod jejichž ochranou hnízdily stov-
ky potápek černokrkých a kachen. Na všech 
rybnících byly běžné lysky černé a potápky 
malé. Z dnešního pohledu nepředstavitelnou 
hojnost kachen dobře dokumentují i lovecké 
preference tehdejších myslivců – na honech 
a při lovu na tahu byly kachny preferovány 
v pořadí březňačka, kopřivka, polák velký. 
Na menší druhy a lysky bylo takzvaně „škoda 
rány“, na (rychle letící) čírku si lovec vystře-
lil většinou pouze v případě, že chtěl ukázat 
mistrovskou mušku. V 70. letech se začaly 
objevovat velkochovy domácích kachen, 
které přispěly k další eutrofizaci. Na přelomu 

Proměny jihočeské rybniční krajiny
Chlumecká rybniční soustava je tvořena mozaikou rybníků ležících severně od Chlumu u Třeboně
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) Botulismus

Botulismus je otrava nervovým jedem botu-
lotoxinem, známým také jako klobásový jed, 
který je považován za nejsilnější přírodní jed, 
a jeho smrtelná dávka je tudíž velmi malá 
(pohybuje se v nanogramech na kilogram 
živé váhy). Nákaza tímto jedem byla zazna-
menána u 117 druhů ptáků z 22 čeledí. 
Vytvářejí ho bakterie Clostridium botulinum, 
které se běžně vyskytují v půdě a vodě na 
celém světě. Jejich spory přetrvávají v půdě, 
bahně, hnijící vegetaci či rozkládajících se 
živočiších a za anaerobních podmínek (bez 
kyslíku) jsou uvolňovány zejména při tep-
lotách přesahujících 30 °C, u nás tedy v par-
ném létě. Hmyz, hlavně larvy much, které se 
živí mršinami, se následně samotný stává 
toxickým a jeho pozřením se pak nakazí 
vodní ptáci. V závislosti na množství přija-
tého toxinu se příznaky projevují po několi-
ka hodinách až dnech. Z trávicího systému 
se jed dostává do krve a centrální nervové 
soustavy a způsobuje paralýzu (ochrnutí). 
Postižení ptáci posedávají se zavřenýma 
očima, jsou apatičtí a mají načepýřené peří, 
až nakonec umírají v důsledku selhání srdce 
a dýchacích orgánů. Uhynulí jedinci jsou pak 
zdrojem dalšího šíření botulotoxinu, a tak 
často dochází k epidemii.
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Dostatek ponořené vodní vegetace a příbřežních porostů dotváří pro poláky ideální prostředí 

Foto: Štěpán M
ikulka (czechw

ildlife.com
)

70. a 80. let postihla vlhké louky pohroma 
v podobě masivních meliorací a z krajiny 
kolem rybníků začali postupně mizet tetřívci 
a bahňáci. Krajina ale byla stále prostupnou 
a rybníky byly její organickou součástí.

80. léta – botulismus a buldozery
Toto období představovalo pro rybniční kra-
jinu a její obyvatele zásadní zlom. Ve snaze 
obnovit vodní plochu zazemněných rybní-
ků do původní katastrální rozlohy došlo na 
všech velkých a většině menších rybníků 
k masivnímu vyhrnování bahna a litorálu 
po obvodu rybníka. Nevedlo to jen k likvida-
ci příbřežních přechodových porostů a luk, 
ale naprosto katastrofální důsledek mělo 
i ukládání vyhrnutého materiálu ve formě 
takzvaných deponií po obvodu rybníka. 
Tím došlo k faktickému oddělení rybníků 
od okolní krajiny, k čemuž přispělo i rychlé 
zarůstání živinami bohatých deponií náleto-
vými dřevinami. Stále se zvyšující eutrofizace 
v mělkých rybnících vedla k vypuknutí otrav 
botulotoxinem, kterým padly za oběť tisíce 
vodních ptáků, především kachen. Možná 
i to bylo jednou z příčin jejich počínajícího 
dramatického úbytku. I přesto se objevily 
či výrazně přibyly některé nové ptačí druhy 
jako například orel mořský, slavík modráček, 
moták pochop či hohol severní.

90. léta – naděje, která rychle zhasla
Po roce 1989 jsme s nadějí očekávali, že s opě-
tovnou změnou vlastnických poměrů se změní 
i způsob hospodaření v rybniční krajině. Velké 
rybníky byly po sedmdesáti letech v majetku 
státu zprivatizovány akciovou společností, 
menší rybníky byly vráceny původním maji-
telům. K další podstatné změně ale došlo 
i kolem rybníků – s  transformací státních 
statků a JZD přestaly být sekány louky v okolí 
rybníků a velice rychle zarostly náletovými 
dřevinami. Zarůstání vede nejen ke ztrátě bio-
topů, ale zastínění – především u menších ryb-
níků – způsobuje také pokles diverzity rostlin 
a bezobratlých, což je dobře známo i v případě 
nivních tůní. Kromě toho zarůstání představuje 
i bariéru pro mláďata kachen, které samice 
převádějí mezi rybníky na potravně bohatší 
lokality. V nepřehledné zarostlé krajině se tak 
kachňata při přesunu na větší vzdálenosti jed-
noduše vysílí či ztratí. Vzrostlé dřeviny navíc 
představují i dobré pozorovatelny pro krkavco-
vité predátory při vyhledávání hnízd či mláďat 
(viz i článek R. Lučana v Ptačím světě 4/2022).

Nově se v tomto období začali objevovat kor-
moráni velcí, volavky bílé a výrazně narůstat 
začaly počty hus velkých. Přibývat začaly také 
vydry, ale bohužel i nepůvodní predátoři jako 
psík mývalovitý a norek americký.

Nové tisíciletí – intenzifikace a zadržo-
vání vody v krajině
Nové tisíciletí je v rybniční krajině ve znamení 
další intenzifikace rybářství, které se stalo nefal-
šovanou živočišnou výrobou. Lichou se ukázala 
naděje, že původní majitelé či jejich potomci 
budou na rybnících hospodařit extenzivně či 
„přírodě blízkým“ způsobem. Zcela převzali 
know-how svých větších sousedů, a na většině 

menších rybníků se tak praktikuje vysoce inten-
zivní chov kaprů se vším všudy. Současně došlo 
i k výraznému úbytku litorálních porostů a vět-
šina hnízdících druhů kachen v podstatě zmi-
zela. Opticky tento bezútěšný stav zachraňují 
výsadky tisíců hojně přikrmovaných domácích 
březňaček, které turistům poskytují hezké foto-
grafie a myslivcům iluzi lovu. Zcela zanikly kolo-
nie racků chechtavých, potápek černokrkých 
a na minimu jsou počty lysek černých a potápek 
malých. Z okolí rybníků téměř vymizely čejky 
a bekasiny. Mezi nepůvodní predátory se nově 
zařadil i mýval severní. Rozloha „nelesní zele-
ně“ v krajině oproti 50. letům výrazně vzrostla. 
Okraje rybníků zarostlé dřevinami se pomalu 
proměnily v les a prohloubily izolaci a nepro-
stupnost. Pokud v minulém století rybniční kra-
jina připomínala panonská jezera, teď se spíše 
podobá jezerům finským.

V posledních letech se objevují i nové „dotač-
ní rybníky“, budované ve snaze zvýšit biodiver-
zitu a zadržet vodu v krajině. Pomineme-li jejich 
značně diskutabilní přínos z hlediska krajinného 
rázu (proč na Třeboňsku se stovkami rybníků 
stavět další?), jsou bohužel zhusta zakládány či 
obnovovány jako investice na posledních vlh-
kých místech v loukách, která unikla melio-
račnímu běsnění přelomu 70. a 80. let. A po 
několika letech nadiktovaného (a spíše nedo-
držovaného) extenzivního užívání je postihne 
stejný kapří osud jako jejich starší bratry.

Co rybniční krajinu čeká?
I přes poměrně chmurný přehled vývoje rybniční 
krajiny pohledem ornitologa nejsem pesimista 
a nemyslím si, že je namístě házet flintu do žita. 
Snahy o kontrolu a zlepšení stavu interiéru ryb-
níka skrze nižší obsádky a dodržování stanovené 

Období Hmotnost 
kaprů (kg/ha) Zásadní změny v krajině Zásadní změny v avifauně

1. polovina 
20. století 100 Zestátnění rybníků po roce 1918 –

50. léta 150 Kolektivizace Šíří se polák velký a chocholačka

60.–70. léta 250–300
Eutrofizace, přibývání rákosin,  
meliorace luk

Vrchol početnosti kachen

80. léta 400 Vyhrnování rybníků, botulismus
Drastický úbytek kachen a bahňáků; 
nově hnízdí například slavík modrá-
ček a orel mořský

90. léta 500 Privatizace rybníků, zarůstání krajiny
Přibývají kormoráni velcí, husy velké,  
volavky bílé

nové 
tisíciletí >500

Další intenzifikace hospodaření,  
úbytek rákosin, nové rybníky,  
pokračující zarůstání krajiny

Téměř vymizení či minimální počty 
kachen a dalších vodních ptáků 
a bahňáků

Tabulka: Přehled změn v krajině a avifauně ve srovnání s velikostí kapří obsádky od první poloviny 20. století po současnost
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Cévní řečiště v kachní noze pracuje jako teplovodní výměník – teplo tepenné krve přicházející z těla odebírá studená 
žilní krev proudící z nohy, která tak zůstává stále chladná

Nejednoho z nás během zimních výprav za 
ptáky při pohledu na kachny stojící holýma 
nohama na ledových krách napadlo, jak to, že 
je led nezebe. Při pomyšlení, že bychom byli na 
jejich místě, zastrčíme ruce hlouběji do kapes 
a blahořečíme si, že jsme si přece jen vzali i ty 
druhé ponožky. Jak to tedy ptáci dělají, že jim 
nohy nemrznou?

Vodní ptáci jako racci, husy nebo kachny, 
kteří žijí sezonně nebo i celoročně v chladných 
oblastech, tráví mnohdy celé hodiny stáním na 
zmrzlé půdě či ledu. Umožňuje jim to způsob 
termoregulace zvaný regionální heterotermie, 
při níž si tělo uchovává stálou tělesnou teplotu, 
zatímco koncové části jako nohy jsou mnohem 
chladnější a mají teplotu blízkou nule stupňů. 
Nechráněná, holá kůže totiž ztrácí mnoho tepla 
a udržovat neopeřené nohy při stejné teplotě, 
jakou má zbytek těla, by ptáky stálo neúnosné 
energetické výdaje. Do nohou sice stále proudí 
krev, ale cévy se v nich postupně zužují a krevní 
oběh tam funguje na principu protiproudého 
tepelného výměníku. Tepny, přivádějící z těla 
krev o teplotě až 40 stupňů, v nohách těsně 
sousedí s žilami odvádějícími studenou krev 
z prstů a teplo jim předávají, takže zpět k srdci se 

Proč kachnám 
nepřimrznou 
nohy k ledu?

průhlednosti vody jsou velice problematickou zále-
žitostí, která přináší nutnost kompenzace ekono-
mické ztráty majitelům či hospodařícím subjek-
tům. Navíc se jejich dodržování velice obtížně 
kontroluje, zvláště pak v současné době s výskytem 
invazních druhů ryb (karase stříbřitého, střevličky 
východní), které se v rybnících nekontrolovatel-
ně množí. Domnívám se, že spíše než snažit se 
o omezení obsádek a udržování průhlednosti vody 

je logičtější dostat rybníky z izolace a propojit je 
s okolím a navzájem – tedy vrátit je do krajiny. 
Zkušenosti ukazují, že obnovování rybničních 
okrajů, litorálních porostů a přechodů do vlhkých 
luk je z hlediska majitelů mnohem méně kontro-
verzní než zásahy do obsádek, nehledě na nulo-
vou ekonomickou újmu. Pravidelné sekání, pastva 
či likvidace obvodových deponií i na poměrně 
malých plochách přinášejí kladné výsledky a řadě 

ptačích druhů pomáhají navracet biotop a rybniční 
krajině její ztracenou tvář. C

Zdroj: Cenia, N
árodní geoportál geoportal.gov.cz (CC BY-N
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Letecký pohled na rybník Velká Černá v Chlumecké soustavě. Vlevo stav z roku 1953: rozsáhlé litorální porosty plynule přecházely v kosené louky a kolem rybníka se téměř 
nevyskytovala keřová a stromová vegetace. Vpravo stav v roce 2018: litorální porosty a vlhké louky, které byly vyhrnuty v 80. letech 20. století, zcela nahradila vodní hladina, 
obvodové deponie zarostly keřovou a stromovou vegetací a ostře oddělily rybník od okolí.

Jaroslav Cepák | pracuje jako 
ornitolog Kroužkovací stanice 
Národního muzea. Je vášnivým 
cyklistou, akvaristou a chovate-
lem ovcí, gekončíků a želv.

dostává krev ohřátá. Naproti tomu samotné nohy 
zůstávají studené, led pod nimi netaje a ptáky 
ani nezebou, ani jimi nemohou přimrznout.

Kromě důmyslného cévního systému přispívá 
k tepelné pohodě ptáků i stavba jejich nohou, 
které jsou tvořeny převážně šlachami a kostmi, 

zatímco svalové a nervové tkáně v nich není 
mnoho, takže na jejich ohřátí „na provozní 
teplotu“ stačí malé množství tepla. A když je 
ptákům přece jen zima, stojí střídavě na jedné 
noze a druhou schovávají do peří, stejně jako 
to dělají se zobákem.  C Alena Klvaňová

100 M 100 M
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Stavy poláka velkého v posledních deseti-
letích v české krajině i v celé Evropě klesají, 
a proto byl v roce 2015 zařazen na seznam 
celosvětově ohrožených druhů (IUCN/
BirdLife). V odborných kruzích se tudíž již 
delší dobu diskutuje o jeho možné ochra-
ně v podobě omezení lovu. Právní předpisy 
Evropské unie i české právo však poláka vel-
kého stále považují za lovnou zvěř.

Polák velký je zařazen v příloze II A směrnice 
o ptácích. To pro něj znamená, že smí být loven 
podle předpisů příslušného členského státu EU. 

Právní předpisy České republiky 
vztahující se k lovu poláka velkého

* zákon č.114/1992 Sb., o ochraně pří-
rody a krajiny, převádějící do českého 
práva směrnici o ptácích;

* příloha č. 5 k vyhlášce č. 166/2005 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů v souvislosti 
s vytvářením soustavy NATURA 2000;

* zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti;
* vyhláška zákona o myslivosti, 

č. 245/2002 Sb.

Podle zákona o ochraně přírody a krajiny lze 
všechny druhy ptáků vyskytující se přirozeně 
ve volné přírodě lovit jen s povolením orgánu 
ochrany přírody. Výjimku mají druhy na sezna-
mu zvláště chráněných živočichů, u kterých se 
uplatňuje ještě přísnější režim.

Ale pozor. Ustanovení obsahuje možnost 
lovit vybrané druhy ptáků v souladu se zákonem 
o myslivosti a v souladu s přílohou č. 5 zákona 
o ochraně přírody a krajiny (viz box). Tato příloha 
obsahuje seznam druhů ptáků, na které se obecná 
ochrana a zákaz lovu nevztahují. A právě na tomto 
seznamu dodnes figuruje i polák velký. Najdeme 
ho rovněž ve výčtu lovné zvěře podle zákona 

Polák velký jako lovná zvěř

velkého přímo v zákoně o myslivosti z kategorie 
druhů, které lze lovit, do kategorie zvěře, kterou 
lovit z důvodu ochrany přírody nelze (přesunem 
ze seznamu v § 2 písm. d do písm. c). K tomu by 
ovšem již musela být schválena novela zákona 
o myslivosti. A jelikož je její schválení v kompe-
tenci Parlamentu, bude vyžadovat ještě dlouhý 
a komplikovaný politický proces. C

o myslivosti, který povoluje lov poláka velkého 
jen od 1. září do 30. listopadu kalendářního roku, 
kdy jej lze společným lovem „na tahu“ lovit pouze 
dva dny v týdnu, a to ve středu a v sobotu. Lov 
mimo toto období by byl přestupkem (ve smyslu 
§ 63 nebo 64 zákona o myslivosti) a odpovědnost 
za něj by nesla i fyzická osoba oprávněná k výkonu 
práva myslivosti (tedy myslivec), pokud by vybočila 
z výše uvedených mezí oprávnění.

I do podmínek lovu však v posledních desít-
kách let promlouvá ochrana biodiverzity. 
Směrnice o ptácích požaduje po členských stá-
tech EU i u lovných druhů zařazených v přílo-
ze II A sledovat trendy vývoje jejich populace. 
Česká republika se proto zavázala brát při lovu 
poláka velkého ohled na jeho početnost, rozšíření 
a úspěšnost rozmnožování. Dále má povinnost 
zajistit, aby lov nenarušil úsilí o zachování druhu 
v oblasti jeho rozšíření a aby byl prováděn v sou-
ladu s platnými předpisy a zásadami rozumného 
využívání a ekologicky vyvážené regulace. Stát se 
má postarat zejména o to, aby druhy, na které se 
předpisy o lovu vztahují, nebyly loveny během 
období odchovu mláďat či inkubace vajec. 

Přesto jsme na našem území od 80. let 20. sto-
letí přišli již o 50 % hnízdní populace poláka 
velkého. Lze tedy právní úpravu změnit a před 
lovem jej ochránit? Cesta k tomuto cíli zřejmě 
bude zdlouhavá a nelehká, možnosti ale existují. 
Nejprve by Česká republika musela s Evropskou 
komisí dojednat přeřazení poláka velkého z pří-
lohy II A směrnice o ptácích alespoň do přílo-
hy II B. Dalším krokem by ideálně bylo vyjednání 
možnosti jeho přesunutí do přílohy I, obsahující 
seznam celoevropsky přísně chráněných druhů. 
To se ale v současné době zdá příliš ambiciózní 
a naději na úspěch by taková snaha měla pouze 
v součinnosti s dalšími členskými státy. 

Pokud jde o ochranu druhu ve vnitrostátním 
právu, Ministerstvo životního prostředí by muselo 
dojednat s Ministerstvem zemědělství vypuštění 
poláka velkého ze seznamu lovné zvěře (úpravou 
přílohy č. 5 vyhlášky č. 166/2005 Sb.) a následně 
buď upravit dobu jeho lovu, nebo zajistit jeho celo-
roční hájení (úpravou vyhlášky č. 245/2002 Sb.). 
Ideálním řešením by však bylo přeřadit poláka 

Chat Reneson: Na sklonku prosince. Druhá polovina 20. století, akryl na desce

Lov na kachny probíhá často s pomocí atrap, takzvaných 
balabánů. Čím realističtější atrapu lovec použije, tím větší 
má šanci, že přiláká živé kachny. Lovci se proto snaží 
vyvinout co nejvěrnější atrapy a své vynálezy si nechávají 
patentovat. Původní plakát k atrapě kachny patentované 
W. H. Jencksem roku 1889 v USA.

Malíř atrap na plakátu k patentu G. L. Hortona z roku 1932

Vojtěch Stejskal | je vedoucím 
katedry práva životního prostředí 
Právnické fakulty UK. Specializuje 
se na právní otázky ochrany příro-
dy, krajiny a biodiverzity.
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Přestože je to ostuda státní správy mys-
livosti i myslivců samotných, polák velký, 
celosvětově ohrožený druh, se v Česku stále 
střílí. K ubývání poláků však čeští myslivci 
nepřispívají jen přímo lovem, ale i nepřímo 
skrze otravy olověnými broky. 

Olovo je jedovatý kov. Pro savce a ptáky neexis-
tuje žádné maximální bezpečné množství. To 
se v minulosti odrazilo v několikrát snížených 
zákonných limitech, až se jako jediné rozumné 
řešení ukázalo úplné vyloučení olova. V každo-
denním životě se tak už nesetkáváme s olověnými 
vodovodními trubkami, s nátěrovými barvami 
s obsahem olova ani s olovnatým benzinem. 
Myslivci a jejich rodiny ale stále spolu s masem 
zvěřiny konzumují i malé dávky olova. Olověný 
brok nebo kulka se totiž při průchodu tkáněmi 
otírá a malé částečky olova se díky vysoké kine-
tické energii dostávají až 30 cm od dráhy střely. 
I když jsou to kousky tak malé, že je v jídle vůbec 
nezjistíme, v opakovaných dávkách narušují imu-
nitní systém, poškozují mozek a vedou k chronic-
kým poruchám kardiovaskulárních, vylučovacích 
či reprodukčních orgánů. Chronická otrava olo-
vem způsobuje i snižování IQ.

Lidé ale nejsou jedinými živočichy, kteří stře-
lená zvířata jedí. Stejné problémy způsobují 
broky a jejich pozůstatky dravcům a mrcho-
žravcům. Pro orly mořské, luňáky, motáky, 
krkavcovité, ale třeba i pro některé sovy jsou 
postřelená nebo otravou oslabená zvířata ideální 
kořistí. V Evropě se podařilo zdokumentovat 
vliv otrav olovem na 24 suchozemských ptačích 
druhů a 40 druhů vodních ptáků. Ročně uhyne 
v Evropě na otravu olovem zhruba jeden milion 
vodních ptáků, tj. 7 % všech zimujících, dalším 
třem milionům způsobuje chronická otrava 
olovem problémy. Například u poláků velkých 
nebo u koroptví olovo urychluje jejich úbytek.

Druhou cestou, jak se olovo do těl ptáků 
dostává, je sezobnutí zapadlých broků. Uvádí 

Ptáci a otravy olovem
Myslivecké organizace se ovšem opuštění olo-

věných broků usilovně brání. Už v roce 2001 bylo 
v (tehdy) novém zákoně o myslivosti ustanovení, 
že olověné broky se nesmějí používat k lovu vod-
ního ptactva. Účinnost tohoto ustanovení byla 
odložena o 10 let, aby se myslivci mohli na změnu 
řádně připravit. A připravili se. Vylobbovali změnu 
zákona, která říká, že se olověné broky nesmějí 
používat k lovu vodního ptactva na mokřadech. 
V různých výkladech se pak objevuje, že mokřad je 
jen ten úzký pruh bláta mezi suchou zemí a vodou, 
nebo že se zákaz vztahuje jen na mokřady mezi-
národního významu podle Ramsarské úmluvy. 
Stručně řečeno, ačkoli jej alespoň hrstka osvíce-
ných myslivců snad dodržuje, omezení olověných 
broků funguje v Česku jen na papíře. Odpovídají 
tomu i výsledky rentgenování živých hus odchy-
cených v rámci kroužkování – deformované, s nej-
větší pravděpodobností olověné broky měla v těle 
celá třetina z nich. 

Situace v  ostatních evropských zemích, 
s výjimkou Dánska a Nizozemska, je podobná. 
Došlo tedy na regulaci na evropské úrovni. Od 
15. února letošního roku platí v celé Evropské 
unii nařízení na první pohled podobné tomu 
českému – zákaz používání olověných broků 
na mokřadech. Jsou tu ale tři zásadní rozdíly. 
Za prvé jsou mokřady řádně definovány, a ome-
zení tak platí ve všech vodních a mokřadních 
biotopech, tedy na rybnících, přehradách, u řek. 
Za druhé platí i ve stometrovém ochranném 
pásmu. A za třetí je zakázáno nejen olověné 
broky používat, ale také je v mokřadech a v okol-
ním ochranném pásmu jen mít při sobě. To už 
je něco, co lze skutečně zkontrolovat. Můžeme 
tedy, společně s poláky velkými a dalšími pta-
čími druhy, doufat, že státní orgány budou 
dodržování nařízení kontrolovat a každoroční 
přísun tun olova do přehrad, rybníků i močálů 
se zastaví. A až si myslivci vyzkoušejí náhrad-
ní střelivo, snad se časem dočkáme i úplného 
zákazu prodeje olověné munice. 

Zdeněk Vermouzek

Problematice otrav ptáků olovem se 
systematicky věnoval bývalý předseda 
ČSO Jiří Flousek, který je autorem člán-
ku na toto téma v Ptačím světě 3/2021 
a především rozsáhlé rešerše dostupné 
na birdlife.cz/s-olovem-ci-bez-olova. 
Najdete zde i všechny zdroje faktů použi-
tých v tomto článku. Omezení olověných 
broků je jedním z mnoha odkazů, které 
nám Jiří zanechal. 

se, že zhruba jen 1 % (!) broků zasáhne cíl, ostatní 
dopadnou do krajiny. Hrabaví ptáci, jako korop-
tve nebo bažanti, je mohou polykat místo kamín-
ků (gastrolitů), které potřebují ke správnému trá-
vení, vodní ptáci je většinou spolknou při sběru 
potravy ze dna. Takový polák nemá šanci poznat, 
zda to malé kulaté, co má zrovna v zobáku, je jeho 
oblíbený gastrolit, nebo jedovatý brok. A protože 
na setkání s broky je evoluce nepřipravila, tráví 
se – a ubývají – další a další ptáci. 

O bezolovnatém střelivu se diskutuje již 
desítky let a v některých evropských zemích 
(v Nizozemsku od roku 1993 a v Dánsku od roku 
1996) se olověné broky nepoužívají vůbec. Na 
rozdíl od poplašných zpráv, které o bezolovnatém 
střelivu čteme v českém mysliveckém tisku, se 
tam nesnížil ani počet lovců, ani počet úlovků 
a neobjevuje se ani více postřelených ptáků. 

Cesta olova z broků do těl vrubozobých ptáků při náhodném sezobnutí nebo přes střelené bažanty do těl predátorů 
či na náš stůl
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Na následky otrav olovem po pozření olověných broků 
v Evropě ročně hyne kolem 56 000 jedinců poláků velkých 

Zdeněk Vermouzek | je ředitelem 
ČSO. Kromě ostatní činnosti se dlou-
hodobě věnuje propagaci ornitologie 
a popularizaci vědeckých poznatků 
o ptácích a jejich prostředí.

Broky ocelové, které se jako náhrada olověných 
používají nejčastěji, jsou sice jiné a je potřeba se 
s nimi naučit střílet, ale když to zvládli Dánové 
či Nizozemci, proč by to neměli zvládnout čeští 
myslivci? Ostatně výrobci střeliva, včetně nejzná-
mější české firmy Sellier & Bellot, to dávno vědí 
a bezolovnaté brokové náboje již dlouho nabízejí.
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Díky návratu bobra evropského vzniklo 
za posledních 10 až 15  let na západě 
Čech (a jistě i jinde) mnoho přírodních 
mokřadů. Fungují nejen jako obrovské 
kořenové čistírny a rezervoáry povrcho-
vých i podzemních vod, ale hlavně jako 
unikátní ekosystémy a ostrovy biodi-
verzity. Většina lokalit vzniklých činností 
bobra je příhodných pro mnohé druhy 
ptáků, a proto bych vám rád ukázal, co 
tento náš největší, ve  druhé polovině 
18.  století vyhubený hlodavec dokázal 
po svém návratu do naší přírody vybu-
dovat v lidmi zničené a vyčerpané kraji-
ně. Je až neuvěřitelné, jak málo někdy 
stačí k  tomu, aby se i na dříve téměř 
sterilní plochy bez života vrátila pestrá 
druhová rozmanitost.  

Přírodní rezervace Janovský mokřad 
(u Nýřan v Plzeňském kraji)
Původně obtížně obdělávatelná zemědělská 
půda byla uměle odvodněna vybagrováním 
a narovnáním koryta Lučního potoka do 
podoby kanálu. Posuneme-li se ale v čase 
ještě o několik století zpět, najdeme tu jeden 
z největších rybníků chotěšovského kláštera 
se dvěma rybářskými baštami a rozsáhlou plo-
chou příbřežních porostů, kde se těžilo rákosí. 
Rybník byl později z důvodu těžby uhlí zrušen 
a krajina důkladně odvodněna. Kolem roku 
2010 se však začala psát nová kapitola histo-
rie tohoto místa – na Luční potok se vrátil 
bobr a jediná bobří hráz stačila k tomu, aby 
se voda z kanálu rozlila na sousední břehy 
potoka, a vznikla tak jedinečná mokřadní 
lokalita plná zajímavých druhů rostlin, hmyzu 
i ptactva. Hnízdí zde například jeřábi pope-
laví, zcela běžně tu můžeme pozorovat čírky 
obecné i modré, kopřivku obecnou, zrzohláv-
ku rudozobou, poláky velké i chocholačky. 
Rezervace je také bohatá na bekasiny otavní, 
nechybí pár labutí velkých, moták pochop, pisík 
obecný, konipas bílý i horský, ledňáček říční, 
rákosníci, slavík modráček, volavka popelavá 
a bílá, bramborníček černohlavý nebo strnad 
rákosní. V létě se nad vodní hladinou prohá-
ní stohlavé hejno jiřiček, vlaštovek, břehulí 
a rorýsů. Od roku 2022 tu navíc probíhá pastva, 
která vytvořila podmínky pro další živočišné 
druhy a ochránila centrální část rezervace před 
zarůstáním a náporem návštěvníků. Janovský 
mokřad je příkladem lokality, kde příroda ke 
své regeneraci nepotřebovala ani tak cílenou 
lidskou pomoc, jako spíš prostor a čas, aby si 
poradila sama.

Pekelný rybník (v údolní nivě Vejprnického 
potoka u Plzně)
Pekelný rybník ve skutečnosti není rybníkem, ale 
vodní nádrží, původně vytvořenou člověkem na 
několik kilometrů dlouhém, nechutně zapácha-
jícím a průmyslově znečištěném Vejprnickém 
potoce, tekoucím z Nýřan přes Tlučnou do 
Vejprnic a Plzně. Za posledních dvacet let, kdy 

Jak bobři navracejí vodním ptákům domov

zde začal hospodařit bobr evropský, se údolní 
niva (dříve odvodňovací splašková stoka) stala 
rozsáhlým mokřadem s několika tůněmi, ote-
vřenou vodní hladinou a lagunami. Díky tomu 
dnes představuje funkční biotop a nabízí úto-
čiště mnoha ptákům. Potkat tu můžeme oba 
druhy čírek, kopřivky obecné, kachny divoké, 
potápky malé, chřástaly vodní, bekasiny otav-
ní, lysky černé, labutě velké, motáky pochopy, 
slavíky modráčky či strnady rákosní. Kromě 
bobra zde žije i vydra říční, díky níž nedochází 
k přerybnění a znečištění vody.  

Letiště Točník (u Klatov)
Na začátku byl člověkem poničený, narovnaný 
a vyhloubený Točnický potok. Jakmile se tu objevil 
bobr a postavil první hráz, která zadržela vodu, 
jež se následně rozlila na okolní pozemky a plo-
chy, vznikly první tůně, které jsou dnes domovem 
nepřeberného množství vodních ptáků.

Kateřinský potok (Hošťka a Žebráky 
u Rozvadova)
Přejedeme-li po dálnici D5 od Janovského 
mokřadu dál na západ k Rozvadovu, ocitneme 
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Dnešní PR Janovský mokřad byla založena z iniciativy Dobrovolného ekologického spolku – ochrany ptactva (DES OP) 
a vyhlášena plzeňským krajským úřadem v roce 2021
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Dostatek vodní vegetace, obměna dřevin a jejich zmlazování, výborná průhlednost vody a mělké mokřady ptáky přitahují 
i přesto, že podél celého Pekelného rybníka vede frekventovaná cyklostezka
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Karel Makoň | je zakladatelem 
a předsedou DES OP a vedoucím 
Záchranné stanice živočichů Plzeň. 
Od roku 1987 je členem ČSO, jako 
kroužkovatel se věnuje také napří-
klad labutím, dravcům a sovám.

Výrazný pokles početnosti hnízdních popula-
cí většiny druhů vodních ptáků v rybničních 
oblastech Čech a Moravy i některých okolních 
zemí vyvolal již v druhé polovině 80. let zvýšený 
zájem ornitologické veřejnosti. Řada ornitologů 
se snažila tuto nepříznivou situaci nejen popsat, 
ale i nalézt možné důvody. Mezi často diskuto-
vanými příčinami byl již tehdy uváděn škodlivý 
dopad vysoké hustoty rybích obsádek, která 
vede ke zvýšení konkurence mezi vodními ptáky 
a rybami. Extrémně vysoké obsádky ryb, přede-
vším kapra obecného, přímo likvidují potravní 
zdroje mnohých druhů vodních a mokřadních 
ptáků. Působí na ně také nepřímo, když snižují 

průhlednost vody intenzivním vyžíráním zoo-
planktonu, které vede k nadměrnému rozvoji 
fytoplanktonu, způsobují ústup litorálních (pří-
břežních) porostů a zamezují růstu submerzní 
(potopené) vegetace. V důsledku snížení prů-
hlednosti vody nemůže světlo pronikat do větší 
hloubky, dochází ke vzniku anaerobního pro-
středí, a proto i podmínek pro vznik botulismu. 

Jedním z odborníků, kteří se této problema-
tice věnovali, byl Jiří Janda, tehdejší vedoucí 
Správy CHKO Třeboňsko, který byl nejen 
výborným organizátorem a manažerem, ale 
i významným vědcem. Zásadní článek, v němž 
spolu s Jiřím Pykalem dokázali negativní vztah 

mezi velikostí rybích obsádek a početností potá-
pivých kachen na jednotlivých rybnících,1 vyšel 
v roce 1994 bohužel až po tragické smrti Jiřího 
Jandy. O dva roky později Jiří Pykal publikoval 
doporučení týkající se optimálního druhového 
složení i hustoty rybích obsádek.2 Následně se 
podařilo prokázat klíčový význam průhlednosti 
vody pro mláďata potápivých kachen poláka 
velkého, poláka chocholačky a hohola severní-
ho.3 Již tehdy jsme byli v kontaktu s ornitology 
z okolních zemí, a tak jsme věděli, že v soused-
ním Bavorsku řeší pokles početnosti pelichají-
cích vodních ptáků, včetně potápivých kachen, 
na rybnících u Ismaningu nedaleko Mnichova. 
Bavorští ornitologové se nechali inspirovat naši-
mi výsledky a do rybníků u Ismaningu zcela 
přestali nasazovat kapry. Potravní podmínky se 
tam brzy zlepšily a lokalitu začalo opět využí-
vat až několik desítek tisíc pelichajících ptáků 
různých druhů. 

Také na našich rybnících, zejména v chráně-
ných územích, byly prováděny různé pokusy 
s cílem snížit vyžírací tlak kapřích obsádek. 
Velice dobře je zdokumentován úspěšný vývoj 
situace v přírodní rezervaci Rod na území 
CHKO Třeboňsko. Až do roku 2013 byla do zde 
ležícího stejnojmenného rybníka nasazována 
tradiční početná kapří obsádka. Od roku 2014 
pak byla nasazena alternativní („bezkaprová“) 
rybí obsádka s převahou lína obecného nebo 
candáta obecného. Díky tomu nedošlo v letech 
2014 a 2015 k vyžrání zooplanktonu a průhled-
nost vody zůstala vysoká (120 cm) po celou 
hnízdní sezonu, což vedlo i k bohatému rozvoji 
vodních makrofyt (vyšších rostlin). Od roku 

1  Pykal J. a Janda J. 1994: Sylvia 30: 3–11.
2  Pykal J. 1995 in: Hora J. a kol. (eds): Významná ptačí 

území v České republice. Sborník referátů. ČSO Praha, 
ČZU, Kostelec n. Č. lesy: 80–8.

3  Musil P. a kol. 1997 in Faragó S. a Karekes J. (eds.): 
Wetlands International Publication 43: 169–75.

Rybník Rod – paprsek naděje
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Kontrast mezi rybníky Nadějské rybniční soustavy u Lomnice nad Lužnicí na Třeboňsku v dubnu 2020. Zatímco v rybníku 
Naděje (vpravo dole) s klasickou kapří obsádkou je voda beznadějně zakalená, v rybníku Rod (vpravo nahoře) je v důsledku 
zmenšení obsádky kaprů na polovinu a vysazení lína nebo candáta průhlednost vody viditelně vyšší. Přispívají k tomu 
i zachovalé příbřežní porosty, které fungují jako kořenová čistička. 

se v blízkosti státní hranice, kde bývala železná 
opona a nepřístupné pohraniční pásmo uměle 
udržované člověkem ještě v dobách Sudet a poz-
ději komunistického Československa. Od roku 
2020 je část potoka a okolních ploch o rozloze 
kolem 13 hektarů v majetku DES OP a nadač-
ního fondu Eden. Díky tomu jsme mohli část 
údolní nivy Kateřinského potoka ponechat 
bobrovi a přirozeným přírodním procesům, 
a tak se i tato lokalita rychle stala domovem 
řady ptačích druhů.

Někdy je zkrátka nejlepším řešením dát pro-
stor přírodě a roli krajináře, dendrologa, ekologa 
i vodohospodáře přenechat bobrovi.  C
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Točník je jednou z prvních lokalit na Plzeňsku, kde bobr 
začal krajině vracet její původní ráz
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Niva Kateřinského potoka je domovem jeřábů popelavých, 
čápů černých, ledňáčků, skorců či bekasin a sluk
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2016 se pak v obsádce objevily vyšší počty invaz-
ních druhů ryb, především střevličky východní, 
a v letech 2017 a 2020 byl opět nasazen kapr, 
avšak v nižší hustotě než před rokem 2014. 

Vysoká průhlednost, rozvoj submerzní vege-
tace i rozmanitost a početnost vodních bez-
obratlých ovlivnily druhové složení ptačího 
společenstva i jeho sezonní dynamiku. V roce 
2015 dosáhly na rybníku Rod nejvyšších počtů 
(až stovky jedinců) býložravé a všežravé druhy 
(lyska černá, kachna divoká, kopřivka obec-
ná, labuť velká), jejichž početnost kulmino-
vala obvykle v pozdější části hnízdní sezony, 
pohnízdní sezoně a na počátku podzimního 
průtahu. Je pravděpodobné, že potravně využi-
ly biomasu submerzní a hladinové vegetace. 
Jednotlivé druhy potápivých kachen se vysky-
tovaly na rybníce Rod v průběhu celé hnízd-
ní sezony v počtech několika desítek jedinců. 
V roce 2016 se zde obnovila hnízdní kolonie 
racka chechtavého a rybník Rod patřil k druhově 
nejbohatším rybníkům na Třeboňsku. 

Ještě významnějším indikátorem stavu ryb-
ničního ekosystému na rybníku Rod může být 
jeho význam pro produkci mláďat, a to zejména 
bentofágních potápivých druhů kachen. Samice 
těchto druhů hnízdí na rybnících s bohatou 
potravní nabídkou nebo mláďata na takové 
rybníky převádějí, a to až na vzdálenost 5 km. 
Před rokem 2013 byly rodinky na rybníku Rod 
zaznamenávány pouze nepravidelně v počtu 
0 až 4. Od roku 2014 se jejich počty zvýšily, a to 
i přesto, že na ostatních rybnících Třeboňska, 

Soběslavska a Jindřichohradecka počty rodinek 
v letech 2004–2022 klesají. V letech 2014 až 
2022 bylo na rybníku Rod zjištěno 4–21 rodinek 
poláka velkého, 5–36 rodinek poláka chocho-
lačky a 1–5 rodinek hohola severního. Ačkoliv 
tento rybník tvoří svojí rozlohou pouhé 1 % ze 
173 rybníků, které na Třeboňsku a okolí pravi-
delně sledujeme, vyskytuje se zde až 24–37 % 
rodinek poláka velkého, 52–68 % rodinek poláka 
chocholačky a 37–44 % hohola severního z celé 
sledované oblasti. 

Redukované či bezkaprové rybí obsádky 
v letech 2014–2022 na rybníku Rod tedy výraz-
ně přispěly ke zvýšení druhové rozmanitosti, 
celkové početnosti i reprodukční úspěšnosti 
vodních ptáků, hlavně potápivých kachen, a to 
i přes hojný výskyt střevličky východní. Jiným 
problémem je ale nízká reprodukční úspěšnost 
kachen v některých hnízdních sezonách. V roce 
2019 umožnil přechodně snížený stav vodní hla-
diny přístup prasat divokých na hlavní hnízdní 
ostrov, kde byla většina hnízd predována a mlá-
ďata se vylíhla pouze devíti ze 41 hnízdících 
kachen. V roce 2021 zde přechodně zanikla 
hnízdní kolonie racka chechtavého. Na str. 8 
tohoto čísla Ptačího světa je racek chechta-
vý přiléhavě zmiňován jako spojenec kachen 
a potápek, protože účinně chrání své snůšky 
i mláďata, zejména proti ptačím predátorům. 
Bez těchto spojenců kachny „vynechaly“ hnízdě-
ní v roce 2021 a z pouhých 11 hnízd se mláďata 
vylíhla jen ve třech. Samice kachen se ale nauči-
ly znát rybník Rod jako vhodné hnízdiště a po 

Dotace pro přírodu

Zjednodušené metody vykazování výdajů
• jednoduché podání žádosti

• rychlé proplacení dotace

• bez dokládání smluv či faktur

•  konečná cena je stanovena sazebníkem  
(Náklady obvyklých opatření MŽP) 

• bezplatné konzultace 

• fyzické a právnické osoby 

•  žádosti s celkovými výdaji  
nepřesahujícími 200 000 € 

Lze podpořit opatření zaměřená například 
na vznik a obnovu tůní, rybníků, rašelinišť, 
výsadbu dřevin vč. remízků v zemědělské 
krajině, na revitalizace vodních toků anebo 
speciální opatření na zviditelnění stěn pomocí 
polepů snižující zraňování a úhyn ptáků.

Operační program Životní prostředí 2021–2027

Na realizaci projektů v ochraně 

přírody a krajiny je možné získat 

dotaci od 60 do 100 %.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
aopk-dotazy-opzp21@nature.cz

Foto: Bohumil Fišer, Dominik Chu Huu, Lukáš Martínek, Jan Mayer, Pavel Moravec, Nadace Partnerství – Adapterra Awards (Vojta Herout), Zbyněk Sovík, Lucie Vítková 

snazší než kdy dříve

těchto nezdarech se sem vrátily. V roce 2020 
tak zahnízdilo 54 samic, z nichž 27 se vylíhla 
mláďata, a v roce 2022 dokonce 58 samic, jimž 
se podařilo vyvést mláďata z 36 hnízd. 

Příklad rybníka Rod tak ukazuje, že rybník 
s redukovanou nebo bezkaprovou rybí obsádkou 
může rychle přilákat různé druhy vodních ptáků 
a zvýšit jinde klesající hnízdní úspěšnost zejmé-
na potápivých kachen.4 Problémem je, že Rod je 
prozatím jediným rybníkem na Třeboňsku, kde 
se změna obsádky skutečně pozitivně projevila. 
Potravní podmínky, jež se zde vytvořily spolu 
s existující kolonií racků chechtavých a vhod-
ným hnízdním prostředím, které tvoří ostrůvky 
i bohaté a různorodé litorální porosty, umožňují 
hnízdění mnoha druhů kachen. V roce 2022 
jsme na hlavním hnízdním ostrově o rozloze 
pouhých 0,11 ha zjistili kromě 85 hnízd racka 
chechtavého také 33 hnízd poláka chocholač-
ky, 10 hnízd poláka velkého, 6 hnízd kachny 
divoké, 5 hnízd zrzohlávky rudozobé a 4 hnízda 
kopřivky obecné. Takto vysoká hustota hnízd 
může ale přilákat i mnohé predátory a vytváří 
se zde takzvaná ekologická past, kdy hnízdění 
na optimálním stanovišti je vlastně nevýhod-
né. Toto riziko bychom dokázali snížit, pokud 
by rybníků, jako je Rod, bylo více. Je tedy na 
orgánech ochrany přírody i na širší veřejnosti, 
aby umožnila prosazení existence rybníků se 
sníženou rybí obsádkou na více lokalitách.  C

Petr Musil
4  Musil P. a kol. 2016: Časopis Fóra ochrany přírody 3: 19–23.
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Na základě žádosti podané na podzim r. 1950 
obdržela Čsl. společnost ornithologická v lednu 
1951 od Ministerstva zemědělství, odd. pro 
myslivost, větší finanční podporu na vybudová-
ní Biologické stanice, která by sloužila výzkumu 
naší pernaté zvěře. Již tehdy se jasně rýsovalo, 
že nejlepším stanovištěm pro budoucí stanici 
je rybník Velký Tisý. (…) Doufejme, že biolo-
gická stanice pro výzkum vodní zvěře, která 
byla zbudována značným nákladem, bude 
našimi vědeckými pracovníky náležitě využi-
ta. Poznatky zde získané budou jistě cenným 
přínosem pro naši milou vědu ornithologickou. 

Tolik z prvního zápisu Jana Hanzáka, zakladatele 
a prvního správce, ve staniční knize při příleži-
tosti otevření terénní stanice na Velkém Tisém 
dne 10. října 1952, tedy před více než sedmde-
sáti lety. Ač se to zdá neuvěřitelné, i po takové 
době stanice stále stojí a slouží svému účelu. 
Od prvních desetiletí svého provozu, kdy byla 
využívána především výzkumníky, ji postupně 
začali navštěvovat i řadoví členové společnosti 
jako základnu k pozorování ptactva nejen v NPR 
Velký a Malý Tisý, ale i v blízkém a vzdálenějším 
okolí. Stanici při svém bádání obývaly zásadní 
osobnosti naší ornitologické scény 20. století. 
Kromě zakladatele Jana Hanzáka, vedoucího 
zoologického oddělení Národního muzea, to 

Terénní stanice ČSO na Velkém Tisém oslavila sedmdesátiny!
(J. Cepák, P. Klvaňa), monitoring druhů přílo-
hy I směrnice o ptácích či sledování vlivu lovu 
na shromaždiště husy velké (J. Hora). Správci 
stanici postupně byli Jan Hanzák a Jan Hora, 
v současnosti je jím pak autor tohoto článku.

V průběhu existence stanice došlo k významné 
proměně biotopů v rezervaci a k zásadním změ-
nám ve skladbě avifauny. Intenzifikace rybnič-
ního hospodaření a zvýšení rybí obsádky zapří-
činily snížení potravní nabídky pro vodní ptáky. 
Zároveň se výrazně zmenšila rozloha litorálních 
porostů a okraje rybníků a luk zarostly náletový-
mi dřevinami. Následný úbytek vodních ptáků 
se nejsilněji projevil v 70. a 80. letech minulého 
století. V současnosti je již význam rezervace jako 
hnízdiště vodních ptáků mizivý, vyšší počty se 
objevují pouze v období tahu či v období letního 
pelichání. Tyto změny byly (i na základě údajů 
ze staničních knih) vyhodnoceny v publikaci 
Ptáci národní přírodní rezervace Velký a Malý 
Tisý – změny v avifauně a biotopech v období let 
1947–2009. Celkem bylo do roku 2009 v rezer-
vaci zjištěno 238 ptačích druhů, z nichž 115 patří 
mezi pravidelně hnízdící. Z nich ale 17 v průběhu 
existence rezervace vymizelo, naopak 13 druhů se 
nově objevilo. Mezi vymizelé druhy patří například 
kvakoš noční, volavka červená, lžičák pestrý, oba 
druhy čírek, břehouš černoocasý, vodouš rudono-
hý, čejka chocholatá, bekasina otavní, rybák černý 
či racek chechtavý. Naopak nově hnízdícími jsou 
labuť velká, zrzohlávka rudozobá, hohol severní, 
orel mořský, oba druhy luňáků, slavík modráček 
či sýkořice vousatá. V posledních letech se jako 
hnízdící objevil i čáp černý a z vymizelých druhů 
se vrátili bukač velký a bukáček malý. 

V roce 2002 se bohužel stanici nevyhnuly 
katastrofální srpnové povodně, při nichž bylo 
zaplaveno celé přízemí. Bylo proto nutné kom-
pletně vyměnit podlahy, což se díky příspěvkům 
od návštěvníků stanice brzy podařilo. V posled-
ních deseti letech se nám na stanici dále napří-
klad povedlo vyměnit střešní krytinu, zbrousit 
a natřít podlahy nebo umístit nové postele či 
lednici. Poděkování za dlouholetou péči patří 
nejen předchozím správcům, díky nimž se sta-
nice v dobré kondici dožila sedmdesátky, ale 
i všem návštěvníkům, kteří svými dary přispívají 
na její údržbu a provoz. 

Věřím, že i v dalších desetiletích budou 
poznatky získávané na stanici přínosem „pro 
naši milou vědu ornithologickou“, jak píše Jan 
Hanzák ve svém zápise v první staniční knize. 

 C Jaroslav Cepák

byli i dlouholetý předseda ČSO Walter Černý 
a ředitel pražské zoo a též předseda ČSO Zdeněk 
Veselovský. V 50. a 60. letech byly výzkumy 
zaměřeny na studium potravy drobných ptáků 
(M. Bouchner) i biologie druhů, jako jsou kva-
koš noční (J. Hanzák), volavka červená (J. Figala, 
B. Král), husa velká (J. Figala, V. Hanák), moták 
pochop (J. Figala) či chřástal malý (L. Sigmund, 
J. Figala). Kromě ornitologů ale stanici využívali 
i biologové z dalších oborů, kteří zde zkoumali 
savce (V. Hanák, L. Jánský), střevlíky (K. Hůrka), 
stonožky (J. Lang) či roztoče (M. Kunst). Hned 
od 50. let začal stanici navštěvovat fotograf Jan 
Rys a zůstal jí věrný až do začátku nového tisí-
ciletí. Fotografie obyvatel a biotopů Velkého 
Tisého zúročil ve známé knize Jaro v zátoce 
racků. Závěrečná třetina 20. století, zejména 
70. a 80. léta, byla ve znamení výzkumu kachen, 
například hohola severního (M. Bouchner), 
a hus velkých (D. Boháč, L. Šimek). V 90. letech 
a první dekádě nového století sloužila stanice jako 
základna při sčítání vodních ptáků metodou dvou 
kontrol (P. Musil a kol.) a monitoringu slavíka 
modráčka (B. Chutný, L. Viktora). Ke zvýšení 
komfortu pobytu na stanici tehdy významně 
přispělo zavedení elektřiny, které s vedením 
Rybářství Třeboň, na jehož pozemku stanice 
stojí, vyjednal M. Bouchner. 

V posledních patnácti letech v okolí stanice 
probíhá například kroužkovací projekt CES 
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Část účastníků setkání „Ornitologická budoucnost SPR Velký a Malý Tisý“ v říjnu 1985: zleva Pavel Pelz, Jiří Formánek, 
Dobroslav Boháč, Jiří Janda, Jan Ševčík, Jan Hora, František Pojer, Ilona Dostálová, Jiří Pykal, Jaroslav Škopek, Ivana 
Škopková, Jan Hanzák, Hana Hanáková 

Jan Hanzák (stojící) s návštěvníky stanice v 50. letech 
20. století 

Dobroslav Boháč (vlevo) s kolegou kroužkují mláďata 
volavek červených, 50. léta 20. století 

Povodeň na stanici v srpnu 2002
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Za rok sčítáme znovu: 5.–7. ledna 2024
ptacihodinka.cz

Kompletní výsledky na ptacihodinka.cz/vysledky

Pěnkavy obecné byly letos pozorovány jen na 15 % míst, zatímco loni jsme je 
pozorovali na čtvrtině všech krmítek. Roli mohlo hrát i teplé počasí, kdy pěnkavy daly 
přednost přirozeným zdrojům potravy v krajině.

Partneři Ptačí hodinky

Meziroční porovnání frekvence výskytu kosa černého mezi jednotlivými okresy

Druhy pozorované nejčastěji během sčítání 2023

1.  sýkora 
koňadra

6.  vrabec  
domácí

2.  sýkora 
modřinka

7.  brhlík  
lesní

3.  kos  
černý

8.  straka 
obecná

4.  hrdlička 
zahradní

9.  strakapoud 
velký

5.  vrabec  
polní

10.  zvonek 
zelený

Do sčítání ptáků (nejen) na krmítkách se od 6. do 8. ledna 2023 zapojilo 
přes 28 000 dobrovolníků, kteří odeslali více než 18 000 hodinových 
sčítání a sečetli přes půl milionu ptáků. Účast veřejnosti je pro sčítání 
ptáků na krmítku klíčová – jen díky ohromnému množství dobrovolní-
ků získáváme takové množství cenných údajů o našich přezimujících 
ptácích. Děkujeme všem, kteří se do sčítání zapojili! 

Metodika sčítání je jednoduchá a každý rok stejná – během hodinového 
pozorování účastníci zapisují všechny ptáky v dohledu, přičemž pro 
každý druh nás zajímá nejvyšší počet najednou pozorovaných jedinců. 
Vzhledem k velkému počtu zapojených dobrovolníků patří Ptačí hodinka 
k největším programům občanské vědy u nás. Zájem médií také pomáhá 
propagovat Českou společnost ornitologickou a jiná důležitá témata. 
V letošním ročníku jsme se snažili klást důraz hlavně na prevenci šíření 
trichomonózy a obecně na zodpovědné přikrmování. 

Nejpočetnějším i nejčastěji pozorovaným druhem byla opět sýkora 
koňadra. Změna nenastala ani mezi deseti nejčastěji pozorovanými druhy, 

Pátý ročník Ptačí 
hodinky je za námi
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Změny ve frekvenci výskytu strakapouda velkého a sojky obecné naznačují,  
že jejich výskyt během pozorování ovlivňují podobné faktory

pouze došlo ke změně pořadí, kdy strakapoud velký klesl z pátého na 
deváté místo. Méně početné byly i ostatní původně lesní druhy – například 
sojka obecná, pěnkava obecná nebo dlask tlustozobý. 

Díky údajům z posledních pěti let můžeme podobné sezonní změny 
v četnosti pozorovat i u některých dalších druhů (viz graf ). To naznačuje, 
že jejich výskyt během sčítání mohou ovlivňovat stejné faktory – například 
teplota nebo množství semen. Abychom ale tuto domněnku potvrdili, 
musíme počkat na delší časovou řada a podrobnou analýzu. 

Velká hodnota sesbíraných dat spočívá v ploše, kterou pokrývají. Příkladem 
může být pohled na četnost výskytu kosa černého meziročně pro jednotlivé 
okresy. Pouze na základě hrubých dat vidíme, že šance pozorovat kosa se 
směrem ze severovýchodu rovnoměrně zvyšovala až do roku 2022. Letos 
jsme kosy naopak pozorovali zase trochu méně často a severněji. Ptáci neznají 
hranice okresů, krajů ani států, proto je skvělé, že stejnou metodikou sčítají 
i naši partneři v Německu, Rakousku a Švýcarsku. Společně totiž můžeme 
mnohem lépe porozumět chování zimujících ptáků. 

Těší nás také, že se účastníci díky programu učí lépe poznávat jednot-
livé ptačí druhy ve svém okolí, proto jsme rozšířili oblíbené „ptačí“ kvízy 
a přidali nové určovací grafiky. I letos budeme rádi, když své nejlepší 
snímky z krmítka nahrajete do galerie přes ptacihodinka.cz/galerie. 
Novinkou letošního ročníku byla i soutěž, jejímž cílem je ocenit nejen dlouho-
dobé sčitatele. Doufáme, že jste si sčítání užili, a budeme se těšit zase za rok!
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1963–2023
Ve středu 17. května 2023 uplyne 60 let od založení

Krkonošského národního parku.

Krkonoše – ostrov tundry uprostřed Evropy – jsou unikátní 
mozaikou horských ekosystémů. Svahy hor osídlují horské 

lesy a louky, horní partie plochých hřebenů porůstá borovice 
kleč, alpínské trávníky a rašelinná společenstva. Druhově 

bohaté jsou také karové oblasti, vzniklé působením ledovců
v minulosti. 

Jedinečnost krkonošské přírody si uvědomovali i naši 
předchůdci. Jan Nepomuk hrabě Harrach zřídil v roce 1904 

první krkonošskou rezervaci na Strmé stráni v závěru
Labského dolu. Aktivity dalších milovníků krkonošské přírody, 

mezi které lze zařadit například Josefa Šourka, Zdeňka 
Pilouse či Jindřicha Ambrože, vyvrcholily v roce 1963

vyhlášením Krkonošského národního parku. 

www.krnap.cz

Jinačovice 161, 664 34
777 317 963 | hakl@hakl.cz www.hakl.cz

Exkluzivní partner 
stínicí techniky Climax

žaluzie | rolety | markýzy
fasádní clony | pergoly

WWW.PROBIO.CZ

Z polí bez chemie

Z polí, kde je půda skutečně živá, kde je stálezelený ochranný pokryv, 
útočiště pro ptáčky, remízky a polní cesty, z polí s touto bohatou pestrostí, 

kterou si nese každá plodina, každá mouka PROBIO…

Informace o nás a e-shop najdete na:
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Foto: Jiří Vondráček (w
ildlife-foto.cz)

Vydejme se letos v roce poláka velkého pátrat po vhodných lokalitách, kde by tato naše krásná 
a stále méně početná kachna mohla bezpečně zahnízdit. Převtělme se na chvíli do poláčího 
páru, který se už brzy, během dubna, bude snažit najít to pravé místo pro výchovu potomstva. 

Při svých výpravách do přírody si všímejme 
vodních toků a nádrží a jejich okolí:
•  Jaká je v nich průhlednost vody? 
•  Nechybí příbřežní porosty? 
•  Přechází vodní hladina plynule do okolní 

otevřené krajiny, nebo je vodní plocha 
celá lemovaná stromy a křovinami? 

Zaměřme se také na pozorování možných 
predátorů:
•  Hledejme stopy divokých prasat, psíků 

mývalovitých nebo i mývalů severních
•  Spočítejme, kolik uvidíme volně pobíhají-

cích psů nebo toulajících se koček

Budeme-li mít štěstí a vhodnou kachní loka-
litu ve svém okolí najdeme, musíme si počkat 
do jara, abychom se přesvědčili, že jsme se 
trefili do poláčího vkusu. 

Další číslo Ptačího světa, které vyjde v polovi-
ně května, přinese návod, jak určovat kachní 
samice a mláďata a také jejich věk. 

Kdo bude mít chuť, může se pak zapojit do 
sčítání rodinek poláků velkých, a pomoci 
tak zmapovat stav populace ptáka roku 
2023 na našem území.
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Zažijte dobrodružství při monitoringu lesních sov!
Skupina pro ochranu a výzkum dravců a sov 
(SOVDS) při ČSO dlouhodobě monitoruje 
většinu druhů dravců a sov hnízdících u nás. 
Díky tomu můžeme sledovat jejich rozšíření, 
početnost a hnízdní úspěšnost.

Letos se opět pustíme do monitoringu 
kulíška nejmenšího, sýce rousného, puštíka 
obecného a výra velkého. Využijeme terénní 
odposlechy, hlasové záznamníky i denní kon-
troly hnízdišť. Potravní nabídka je letos místy 
bohatá, a tak se můžeme těšit na vysoké počty 
hnízdících párů i volajících samců. 

Chcete se přidat ke sledování těchto pta-
čích vládců noci v okolí svého bydliště?

Napište koordinátorovi Ivo Hertlovi na 
hertl@atlas.cz. 

Zapojili byste se raději do sledování jiných 
druhů dravců a sov? 

Napište vedoucímu SOVDS Bedřichu 
Landsfeldovi na landsfeld@sovds.info.

Těšíme se na spolupráci!
Kulíšek nejmenší

Svá pozorování (nejen) poláků velkých 
vkládejte do ornitologické databáze 

Avif na birds.cz

Využít můžete i aplikaci Avif Mobile s možností 
hlasového zadávání. Do pole pro druh stačí 
nadiktovat například „polák velký samec“ 

a informace se správně zapíšou do příslušných 
polí databáze. Zjednodušené zaznamenávání 

jistě oceníte obzvlášť v chladném počasí.

Výpravy za ptákem roku

PŘIDEJTE SE

Máte rádi ptáky? Chcete se zapojit do jejich ochrany? Chcete je blíže poznat?

ČESKÁ SPOLEČNOST ORNITOLOGICKÁ
Už více než šest tisíc lidí podporuje svým členstvím v ČSO ochranu a výzkum ptactva. 

Přidejte se k nám také a staňte se členem s řadou výhod jako například: 
•  zvýhodněné exkurze za ptáky 
• ornitologické aktivity v průběhu celého roku

•  slevy do e-shopu
• 4× ročně časopis Ptačí svět

birdlife.cz/prihlaska/  TĚŠÍME SE NA VÁS!

http://wildlife-foto.cz
http://czechwildlife.com
mailto:hertl@atlas.cz
mailto:landsfeld@sovds.info
http://birds.cz
http://birdlife.cz/prihlaska/
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