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Abstrakt  

Diplomová práce se zabývá inventarizačním průzkumem ptáků na lokalitě  přírodní park 

Čeřínek. Tato práce zkoumá jednotlivá data z bodového sčítání ptáků, která proběhla od 

března 2017 do listopadu 2017. Cílem práce je porovnání mého inventarizačního průzkumu a 

průzkumu České společnosti ornitologické na Vysočině.  

Klíčová slova: inventarizace, pták, druh, přírodní park, dominance, frekvence 
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Abstract 

The thesis deals with inventory survey of birds in the area of natural park Čeřínek. This paper 

examines the various data points from bird census, which took place from March 2017 to 

November 2017. The aim is to compare my inventory survey with results of Czech Society for 

Ornithology in Vysočina.  

Keywords: inventory, bird, species, nature park, dominance, frequency 
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1. ÚVOD 

 
 Přírodní park Čeřínek byl vyhlášen v roce 1985 jako tzv. oblast klidu Okresním 

národním výborem v Jihlavě. Nachází se v západní části okresu Jihlava, přibližně 10 km 

západně od krajského města a zaujímá celkovou rozlohu 2418 ha. Posláním parku je zachování 

krajinných, biologických a estetických hodnot území. Tomuto záměru je podřízena veškerá 

činnost na území přírodního parku, jako je výstavba, zemědělství, lesní a vodní hospodářství 

a doprava (Růžička a spol. 2000).  

 První mapování ptáků na Českomoravské vrchovině můžeme datovat v letech 1973 – 

1977 a druhé pak následovalo v letech 1985 – 1989. Tehdejšího mapování se zúčastnila celá 

řada ornitologů, kteří působili po celé České republice. V letech 1990 – 1998 probíhalo třetí 

mapování a v letech 2001 – 2003 probíhalo již čtvrté mapování této oblasti (Kunstmüller 

2005).  

 Práci můžeme rozdělit na dvě části. V první části nalezneme informace o daném 

regionu. První tři kapitoly se věnují charakteristice a celkovým popisem území dané lokality. 

Čtvrtá kapitola je věnována historii, budování a provozu Naučné stezky Čeřínek. Je zde popsán 

její vznik, otevření a zajímavosti. Druhá část se zabývá samotnou inventarizací. Zde je 

uvedena metodika, tzn. postup, podle kterého jsem získávala a následně zpracovávala 

výsledky. Poslední dvě kapitoly jsou věnovány diskuzi a závěru nad získanými výsledky.  

 Cílem práce je získat ucelený přehled ptactva žijícího na území Přírodního parku 

Čeřínek a porovnat jej s výsledky České společnosti ornitologické na Vysočině z let 1990 -

1998. Mým cílem je zjistit, jestli se za danou dobu nějak výrazně změnilo hnízdní rozšíření 

ptactva.  
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2. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ OKRESU JIHLAVA 

 

 Okres Jihlava nalezneme v srdci Českomoravské vrchoviny. Rozprostírá se na obou 

stranách bývalé zemské hranice mezi Čechami a Moravou a sousedí s okresy Pelhřimov, 

Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou, Třebíč a s jihočeským okresem Jindřichův Hradec. 

 Území okresu je dosti členité, větší část spadá do oblasti Jihlavských vrchů. Nejnižší 

polohu zaujímá údolí řeky Jihlavy u Dolního Smrčného (422 m), nejvyšší nadmořskou výšku 

Javořice 837 m, která je zároveň nejvyšším bodem Českomoravské vrchoviny. Průměrná 

nadmořská výška bývá okolo 540 m. Vzhledem k vyšší nadmořské výšce je podnebí okresu 

po větší část roku drsné a chladné. Okresem Jihlava prochází hlavní evropské rozvodí Černého 

a Severního moře. Vlivem toho je území okresu Jihlavu chudé na vodní toky. Největšími 

vodními toky jsou řeka Jihlava a říčka Brtnice. 

Jihlavský okres je svou rozlohou nejmenší, z jeho plochy připadá na zemědělskou půdu 

téměř šest desetin a na lesy téměř třetina. Zemědělskou  půdu  zastupují trvalé travní porosty.  

 Od 1. 1. 2000 je okres Jihlava centrální částí nově zřízeného kraje Vysočina se sídlem 

v Jihlavě. 

 Důležitým odvětvím hospodářství je v okrese průmysl strojírenský, významný podíl 

má potravinářský, dřevozpracující a textilní průmysl. Dalším důležitou pracovní sílou pro 

obyvatele je oblast stavebnictví a obchodu. Svůj podíl  má i zemědělství a lesnictví. Co se týče 

zaměstnanosti, tak je v celorepublikovém měřítku nadprůměrný, což ostatně platí o celém 

kraji. 

 Území okresu Jihlava se může chlubit podprůměrnou mírou nezaměstnanosti, která 

však stejně jako jinde v posledním období vzrůstá. Poměrně vysoká intenzita bytové výstavby 

na Jihlavsku je ovlivněna především výstavbou v krajském městě a jeho zázemí, kde se 

projevuje proces suburbanizace. 

 Okres také disponuje ucelenou silniční sítí. Nejvýznamnější komunikací, která  

prochází okresem, je dálnice D1 – spojnice Prahy s Brnem, na kterou je výhodně napojena 

především samotná Jihlava. Okresem procházejí též dva silniční tahy I. třídy. Jediné letiště 

Jihlava - Henčov slouží pouze sportovním účelům [1]. 

 Nádherný ráz krajiny nabízí návštěvníkům autoturistiku, cyklistiku a agroturistiku. 

Dobré podmínky nabízí letní i zimní sporty, zejména v oblasti Čeřínku a Jihlavských vrchů 
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Na své si přijdou i milovníci architektonických a přírodních památek, muzejních expozic a 

uměleckých sbírek [1]. 

 Historické jádro města Jihlavy patří mezi  městskou památkovou rezervaci, ve které se 

na ploše 30 ha nachází přes 200 chráněných objektů. Masarykovo náměstí je svou rozlohou 

(3,6 ha) zařazováno k největším historickým náměstím u nás i ve Střední Evropě. Lákavé jsou 

především stavby a interiéry měšťanských domů kolem náměstí. Zajímavý doklad gotického 

stavitelství představují jihlavské katakomby, které vznikly propojením sklepů. Dochovány 

byly i některé části městských hradeb. Ve městysu Polná, v severní části okresu, nalezneme 

děkanský chrám Nanebevzetí Panny Marie, který patří k jednomu z největších barokních 

kostelů v České republice. Jihovýchodně od Jihlavy se nachází město Brtnice, kde stojí za 

povšimnutí dva barokní mosty ozdobené sochami světců. Stále atraktivní je v Třešti (jižně od 

Jihlavy) betlemářství, které zde má téměř dvousetletou tradici. 

 Městská památková rezervace Telč byla v roce 1992 zařazena do seznamu památek 

chráněných UNESCO. Unikátem Telče je historické náměstí s podloubím a kašnami, 

renesanční zámek, dvě vyhlídkové věže a premonstrátský klášter. Na okraji Telče se 

rozprostírá rozhledna Oslednice. Ve městě se každoročně koná folkový festival Prázdniny v 

Telči [1].  
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3. CHARAKTERISTIKA PŘÍRODNÍHO PARKU ČEŘÍNEK  

 

 Přírodní park Čeřínek byl vyhlášen v roce 1985 jako tzv. oblast klidu Okresním 

národním výborem v Jihlavě. Nachází se v západní části okresu Jihlava, přibližně 10 km 

západně od krajského města a zaujímá celkovou rozlohu 2418 ha. Posláním parku je zachování 

krajinných, biologických a estetických hodnot území. Tomuto záměru je podřízena veškerá 

činnost na území přírodního parku, jako je výstavba, zemědělství, lesní a vodní hospodářství 

a doprava. Přírodní park je pojmenován po nejvyšším vrchu Čeřínek (761 m. n. m.) a je 

ohraničen vesnicemi Nový Rychnov, Milíčov, Hojkov, Mirošov, Dvorce, Kostelec, Dolní 

Cerekev a Rohozná (Růžička a spol. 2000). 

 

 

Obrázek 1- Mapa PP Čeřínek 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%AD%C4%8Dov
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hojkov
https://cs.wikipedia.org/wiki/Miro%C5%A1ov_%28okres_Jihlava%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dvorce_%28okres_Jihlava%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostelec_%28okres_Jihlava%29
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 3.1 Podnebí 
 

 Charakter krajiny oblasti Čeřínek vychází z dlouhodobého působení klimatických 

faktorů za spoluúčasti geologických podmínek a vlivu organismů včetně člověka. Podnebí je 

základním a určujícím faktorem charakteru koloběhu všech látek v krajině. Masiv, jehož 

území se nalézá v mírně teplé oblasti a vlhké podoblasti se zařazuje do okrsku B8, tj. mírně 

teplý, vlhký a vrchovinný.  

 Průměrná roční teplota pro Dolní Cerekev se uvádí dle statistik 6 – 7 °C. S rostoucí 

nadmořskou výškou klesá teplota o 0,61 °C na 100 metrů výšky. V takovém případě je teplota 

na vrcholu Čeřínku ve srovnání s teplotou v Dolní Cerekvi o 1,5 °C nižší. V zimním období, 

případně na začátku jara může ovšem nastat opačná situace, známá též jako inverze. 

V takovém případě teplota vzduchu s výškou neklesá, ale stoupá. 

 Srážky se projevují v různé formě v průběhu roku (kapalné, tuhé, smíšené a pevné). 

Průměrný úhrn srážek pro Dolní Cerekev za posledních 30 let je 650mm. Pro srovnání, stanice 

Jihlava uvádí za stejné období 630mm, Telč 617mm a Rohozná 700mm. Na vrcholu Čeřínku, 

který je často zahalen v mlze a má i vyšší oblačnost je předpokládaný průměrný úhrn srážek 

800mm. Následující tabulky uvádějí v přehledu průměrné měsíční teploty vzduchu a úhrny 

srážek platné pro Dolní Cerekev. 

Relativní vlhkost vzduchu činí v červenci 70%, v prosinci 85%. Vlhkost vzduchu ve 

zdejší oblasti zajišťuje dobré podmínky pro životní projevy organismů včetně člověka. Roční 

průměrná oblačnost činí 60%. Počet jasných dnů je v roce v průměru 50, počet zamračených 

dnů je 140 (obloha zcela zakrytá mraky). Doba trvání slunečního svitu je 1800 hodin ročně. 

 Průměrný počet dnů s bouřkou v roce je 20. Nejvíce bouřek je v červenci, nejčastějším 

typem je bouřka konvekční, dříve zvaná bouřka „z tepla“. Vzniká následkem nerovnoměrného 

zahřívání zemského povrchu za horkého letního počasí. Dalším obvyklým typem bouřek jsou 

bouřky frontální, postupující s teplotou nebo studenou frontou.  

Mlhy se tvoří srážením vodních par v důsledku ochlazení nejčastěji v období od 

listopadu do února. Průměrný počet dnů v roce s mlhou je 50. V poslední dekádě se počet dnů 

s mlhou zvyšuje. Jako extrém lze uvést rok 1982, kdy bylo naměřeno 96 dnů s výskytem mlhy. 

Zřejmě se jednalo o zvýšení tvorby mlhy v důsledku zvýšení obsahu pevných částic v ovzduší 

(Tauber 1991).  
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Tabulka 1 – Průměrná měsíční teplota vzduchu v °C pro Dolní Cerekev 

Měsíc 

Teplota (°C) Srážky 

Průměrná Nejvyšší Nejnižší 
v 

mm 

Počet 

deštivých 

dnů 

Leden -3,1 -0,4 -5,6 45 8 

Únor -1,6 1,8 -4,5 35 6 

Březen 2,1 6,4 -1,3 35 8 

Duben 6,9 12,0 2,4 50 7 

Květen 11,9 17,1 6,9 60 9 

Červen 15,1 20,3 9,9 70 10 

Červenec 16,7 22,4 11,4 90 10 

Srpen 16,4 22,5 11,3 70 8 

Září 12,5 18,0 8,3 50 7 

Říjen 7,5 12,1 4,1 50 6 

Listopad 1,9 4,7 -0,5 50 8 

Prosinec -1,8 0,7 -4,1 45 9 

 

    

   

 

Graf 1 – Průměrná, nejnižší a nejvyšší teplota pro Dolní Cerekev 
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3.2 Geologie 
 

 Geologické podmínky jsou druhým nejvýznamnějším faktorem ovlivňujícím tvářnost 

krajiny a charakter biosféry – živé složky krajiny. Žulový masiv Čeřínku těžko propouští 

srážkovou vodu, pouze po puklinových systémech. Voda často zůstává na povrchu, tvoří se 

rašeliniště, podmáčené louky, horniny se zahřívají pomaleji a udržují se na nich převážně 

chladnomilnější druhy. Chemická reakce půd je zpravidla kyselá.  

 Území masivu Čeřínku a jeho okolí je z geologického hlediska součástí nejstarší 

stavební jednotky Českého masivu, moldanubika. Sedimenty (usazeniny), původní stavební 

základ krajiny, odpovídá stratigraficky nejstaršímu proterozoiku až nejmladšímu archaiku. Na 

dně mořské moldanubické geosynklinály vznikaly břidlice, pískovce a droby. Moldanubická 

geosynklinála byla vrásněna asyntským horotvorným pochodem. Výsledkem bylo vyzdvižení 

kry mořského dna  a její hluboká denudace (zvětrávání a odnos zvětralin). V okolí masivu 

Čeřínku z metamorfovaných hornin je zastoupena pouze tzv. jednotvárná série – biotické, 

sillimanitické a cordieritické pararuly.  

 V období prvohor bylo moldanubikum ovlivněno hercynským vrásněním. 

Moldanubikum bylo vyzdviženo jako celek a podléhalo nadále jen denudaci. Území Čeřínku 

a jeho širokého okolí nebylo již nikdy zaplaveno mořem. Plášť, tvořený zvětralými 

přeměněnými horninami, byl odstraňován chemickými, fyzikálními, později i biologickými 

zvětrávacími procesy. Při horotvorném procesu byl vytvořen i systém puklin.  

 Pro pukliny ve zdejší oblasti je příznačná jejich křemenná výplň s obsahem sfaleritu, 

galenitu, pyritu, chalkopyritu, stříbra i zlata. Sulfidické zrudnění se vytvořilo v systémech 

trhlin kolem tektonických poruchových zón varické dislokační metamorfózy. Ve 13. století 

našeho věku se staly tyto rudní výplně vyhledávaným místem těžby stříbrných rud.  

 Nový tektonický neklid byl vyvolán dalším horotvorným vrásněním, tzv. alpinským. 

Způsobilo rozlámání ker Českého masivu v průběhu druhohor a třetihor. Opětné vyzdvižení 

kry moldanubika bylo vyvoláno doznívajícími saxonskými pohyby ve čtvrtohorách. Vznikly 

svahové hlíny, sutě, v polohách okolo 700 metrů nad mořem kamenná moře a mrazové sruby 

se zvláštními mikrotvary na povrchu balvanů. Zvětraliny jsou převážně jílovitopísčité, místy 

jílovité (Tauber 1991).  



13 

 

Pro území Čeřínku je charakteristický kontakt dvojslídného granitu s hrubozrnným 

adamellitem jež jsou od sebe ostře odděleny dislokací (zlomem) severozápado-

jihovýchodního směru v prostoru severně od spojnice Dolní Cerekve a Rohozné. 

 

Vývoj reliéfu  

Počátek vývoje reliéfu zdejší krajiny je možno sledovat po hercynském vrásnění. Celá 

Českomoravská vrchovina byla pokryta sutí a zvětralinami (tzv. povariský příkrov), které byly 

v dalších geologických obdobích destrukčními činiteli odstraňovány. Odolnější horniny 

vytvářejí vyvýšené stupně – mrazové sruby, zdi, hradby, věže, jež představují zbytky původní 

výškové úrovně krajiny.  

Při modelaci terénu masívu Čeřínku a okolí značně a podstatně přispěly tektonické 

pohyby. Čeřínek byl vyzdvižen do podoby hrástě. Plošiny, představující původní souvislý 

terén paroviny, se vyskytují nyní v různých výškových polohách; na vrcholu Čeřínku stejně 

jako ve výšce 540 m. n. m. a na mnoha dalších místech celého masívu. Klenbovité vyklenování 

vrchoviny, při níž se obnovily staré a vznikly nové zlomy, se odehrálo převážně v jurské době.  

Terciér probíhal ve znamení pokračující denudace a dalších tektonických poruch. Ve 

starších třetihorách se vytvořila paleogénní parovina. Vyklenování a vyzdvihování vrchoviny 

pokračovalo v další fázi tektonických pohybů na rozhraní paleogénu a neogénu. Pohyby byly 

vyvolány hlavní fází vrásnění Vnějších Karpat. V této době dostává vrchovina dnešní 

hrásťovitou podobu, z původně souvislé paroviny zbyly v různých nadmořských výškách 

pouze plošiny omezené zlomovými svahy. V třetihorách probíhalo i velmi intenzivní 

zvětrávání v tropickém klimatu. Obnažením bazální zvětrávací plochy vznikl typický 

kupovitý reliéf se zaoblenými tvary balvanů na vrcholech. Vytvořila se i současná pravoúhlá 

říční síť. Původní zvětraliny byly odplaveny.  

Vývoj krajiny ve čtvrtohorách byl ovlivněn opět především vlivy klimatu. V chladných 

obdobích pleistocénu se nacházelo sledované území v tzv, periglaciální klimamorfogenní 

oblasti, v teplých obdobích pleistocénu a holocénu vznikaly tvary humidního podnebí. 

Pro starší čtvrtohory je typické střídání teplejších a chladnějších období (doby ledové 

a meziledové – glaciály a interglaciály). Na Českomoravské vrchovině nebyl vytvořen 

ledovec, přesto zde panovalo tundrové klima, jehož účinky podmínily vznik kryoplanačních 

plošin rozpadem skalních výchozů, jejichž pozůstatky dnes tvoří mrazové sruby se svislými 

stěnami, kamenné proudy, kamenná moře a svahové hlíny na kryoplanačních terasách.  
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Nerostné suroviny 

Počínaje 13. stoletím byla nejvýznamnější těžba stříbrných rud, jejichž nález urychlil 

proces kolonizace území. Stříbronosné žíly protínaly i území naučné stezky.  

V minulosti byla otevřena řada pískoven a žulových lumků. Dnes jsou všechny lokality 

opuštěny a jsou využívány pouze místními obyvateli k individuálnímu získávání stavebního 

materiálu (Tauber 1991).   

 

 

Obrázek 2- Geologická mapa širšího okolí Dolní Cerekve 

 

 

             Obrázek 3 - Legenda k Obrázku 1 
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3.3 Půdy 

  
Půdy Čeřínku se nacházejí v pásmu vysočinných (bukových) půd. Toto pásmo se 

vyskytuje všeobecně ve výškách 500-700 m. n. m. s členitým terénem. Hlavním půdním typem 

v okolí je humózní rezivá lesní půda na žule, která patří do třídy hnědých lesních půd, které 

jsou nejrozšířenějšími půdami lesních oblastí České republiky. Půdy vznikávají zvětráváním 

matečné horniny, kterou je v tomto případě výše zmíněná žula. Jedná se o vyvřelou, tvrdou a 

zvětrávání dobře odolnou horninu. Uvádí se, že 1cm půdy přirozeným způsoben vzniká až 700 

let i déle. Z žuly vznikají půdy lehké - písčité, hlinitopísčité, nebo písčito - hlinité, minerálně 

velmi chudé. Díky tomu je z minulosti známa i výroba pálených cihel v oblasti Čeřínku 

(Tauber 1991).  

  

3.4 Voda 

  
 Je nejrozšířenější sloučeninou na Zemi. Vznikla v průběhu vývoje atmosféry naší 

planety a po její kondenzaci z vodních par se stala prostředím pro vznik života. Horní hranicí 

výskytu vody je spodní část stratosféry (10-12 km), nejspodnější hranicí je výskyt vody 

v zemské kůře.  

 Voda se velmi významně uplatňuje jako geologický činitel, měnící pozvolna, někdy 

však velmi rychle, zemský povrch. Nápadné změny jsou patrny po intenzivních bouřkách, při 

nichž dochází ke stružkové, někdy až stržové erozi.  

Oblast Dolní Cerekve patří ke krajinám, kde množství srážek odpovídá požadavkům 

krajiny a člověka. Území je pokryto z 1/3 lesy. Lze tak hovořit o krajině kulturní, biologicky 

poměrně vyvážené. 

 Masiv Čeřínku má mnoho zdrojnic vody. Výrony vody jsou buď plošné a vznikají 

bažiny, nebo puklinové na svazích, kdy se jedná o prameny – studánky. Čeřínek je v rámci 

Českomoravské vrchoviny významnou pramennou oblastí. Zdejší krajina stejně jako celá naše 

vlast je odkázána pouze na zásoby srážkové vody a hospodaření s ní je povinností každého 

z nás. Přirozenou zásobárnou vody je rašeliniště a rybníky.   

Část srážkové vody proniká do zemského povrchu a vznikají zásoby podzemní vody. 

Pramenitá voda obsahuje stopové prvky, kyslík a nerostné látky určující tvrdost vody. Voda 

je bezbarvá, bez chuti a bez zápachu.  
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Rozhodujícím zdrojem vody řeky Jihlavy a jejich přítoků jsou dešťové a sněhové 

srážky. Částečně se vypaří, částečně se vsáknou pod povrch; na svazích pak vytvářejí 

prameny, v plochém terénu zásoby podzemní vody. Výpar činí 550-600 mm, tj. v průměru 80 

% úhrnu ročních srážek.  

Na svazích Čeřínku je množství pramenných míst (bažin) a trvalých pramenů 

s odtokovou rýhou. Vydatnost pramenů je většinou malá a v průměru do 1 litru za sekundu. 

Vydatnost vývěrů se pohybuje v rozmezí 0,011 litru za sekundu až 1,50 litrů za sekundu. Tento 

fakt vybízí k nutnosti velmi uvážlivých zásahů do struktury krajiny, zejména při provádění 

programů melioračních prací.  

Teplota vody je u jednotlivých vývěrů poměrně stálá, pohybuje se individuálně od 5,9 

°C do 10 °C podle ročního období. Jiná situace je u teplot povrchových vod.  

Kvalita vody vykazuje nízký stupeň tvrdosti, voda je oficiálně označena jako velmi 

měkká. Chemická reakce se pohybuje v rozmezí hodnot pH 5,4 až 6,7. V některých vrtaných 

studnách byl zjištěn vysoký obsah dusičnanů, dusitanů a síranů. Z významnějších prvků a 

sloučenin byl dále zjištěn obsah manganu, železa, hořčíku, vápníku, kyselina uhličitá, oxid 

uhličitý, chloridy, křemičitany, fosforečnany a další.  

Z hydrologického hlediska je pro vodní poměry rozhodující geologická stavba a 

petrografické složení hornin, které určují ne příliš dobré hydrologické poměry Čeřínku. Pohyb 

podzemní vody je umožněn pouze po puklinách, zlomech a zlomových liniích. Vsakování 

atmosférických srážek je ztíženo jílovitým zvětráváním hornin. Zvětralinový plášť je schopen 

zadržet jen určité množství vody. 

Rybníky byly v minulých staletích rozšířenějším jevem v krajině než dnes. Vznikaly 

lidskou činností v místech spojování drobných potůčků pod masivem Čeřínku již od počátku 

osídlení ve 12. a 13. století. Byly zdrojem obživy ro zdejší rybáře a přirozenými regulátor 

množství vody v krajině. V současné době je v katastru Dolní Cerekve 8 rybníků o celkové 

rozloze vodní plochy 60 180 m2.  

Nezastupitelná role rybníků spočívá i v estetickém účinku krajiny. Jako příklad velmi 

vhodného včlenění rybníka do krajiny uvádím rybník Menší, který je výchozím bodem i 

závěrem naučné stezky. Je domovem množství rostlin a živočichů, kteří tvoří neopakovatelné 

kouzlo krajiny, v těsném sousedství intenzivní lidské činnosti.  
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Z hydrologického hlediska je pro vodní poměry rozhodující geologická stavba a 

petrografické složení hornin, které určují na příliš dobré hydrologické poměry Čeřínku. Pohyb 

podzemní vody je umožněn pouze po puklinách, zlomech a zlomových liniích. Podzemní voda 

nevytváří souvislé horizonty. Vsakování atmosférických srážek je ztíženo jílovitým 

zvětráváním hornin, zvětralinový plášť je schopen zadržet jen určité množství vody. Na 

mocnosti tohoto pláště a na propustnosti kvartérního pokryvu závisí vznik vydatnějších obzorů 

podzemních vod. Rozsáhlejší odvodňovací zásahy mohou vážně narušit zásoby vody v krajině 

(Tauber 1991).  

 

3.5 Rostlinstvo a živočišstvo 
 

 Klimatické, geologické, hydrologické a pedologické podmínky společně s reliéfem a 

expozicí k jednotlivým světovým stranám jsou základními faktory určujícím zastoupení 

rostlinných druhů na zkoumaném území. 

 Druhová skladba rostlinného krytu byla značně ovlivněna čtvrtohorním zaledněním. 

Vrcholové oblasti Českomoravské vrchoviny asimilovaly druhy boreální (severské), horské a 

alpinské. Zkoumané území náleží do oblasti jedlobukového stupně. Celá oblast masivu 

Čeřínku je součástí středoevropské květeny (Euhercynikum), podoblasti vlastní hercynské 

květeny, pro kterou je typický výskyt středoevropských, zvláště lesních, lučních a 

vřesovištních druhů vegetace. Člověk také od 12. století intenzivně mění svými zásahy 

skladbu vegetace, zakládáním polí a luk postupně mění i skladbu lesních dřevin. 

 Nejrozšířenějším lesním typem jsou jedlové bučiny, na balvanitých sutích vrcholových 

kryoplanančních teras jsou bukovité javořiny, na balvanitých svazích především Přední skály 

jsou bukové jedliny a jedlové bučiny s hojnými kapradinami. Nejcennějším porostem je 

vegetační kryt západního svahu Přední skály, jež byl pro svou výjimečnost zařazen do oblasti 

chráněného území. Ve společenstvu se vyskytuje: jedle bělokorá, buk lesní, smrk ztepilý, 

kapraď samec, papratka samičí atd. 

 Přehled živočišných druhů žijících na Čeřínku vychází ze systematické výzkumné 

činnosti. Díky tomuto výzkumu byl získán přehled o výskytu hmyzu, pavouků, obojživelníků, 

plazů, ptáků a savců. Nejhojněji je zastoupen hmyz, ze kterého jsou primárně sledovány 

ploštice, blanokřídlí, dvoukřídlí, stejnokřídlí a jiné. Pozorováním a sběrem byly získány 
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poznatky a zjištěno celkem 416 druhů živočichů. Samozřejmě se jedná o mizivé procento, 

neboť není zkoumáno veškeré živočišstvo. 

 Na trase stezky bylo bezpečně určeno: 

8 druhů obojživelníků: 

Čolek obecný, čolek horský, ropucha obecná, ropucha zelená, skokan ostronosý, skokan 

zelený a skokan hnědý 

6 druhů plazů: 

Ještěrka obecná, ještěrka živorodá, slepýš křehký, užovka hladká, užovka obojková, zmije 

obecná 

Ze 78 druhů ptáků  jmenujme především: 

Výr velký, čejka chocholatá, kulík říční, racek chechtavý, velmi vzácně i dudek chocholatý. 

Dále můžu jmenovat králíčka obecného, střízlíka obecného, lelka lesního, hýla obecného, 

mlynaříka dlouhoocasého, ořešníka kropenatého a datla černého. V polích dále žije koroptev 

polní, nebo křepelka obecná. V zimě se objevuje čečetka zimní a brkoslav severní. 

Z 32 druhů savců bych uvedla: 

Netopýr ušatý, lasice kolčava, kuna lesní, kuna skalní, jezevec lesní, liška obecná, veverka 

obecná, norník rudý, hryzec vodní, ondatra pižmová, myš domácí, plšík lískový, zajíc polní, 

králík divoký, prase divoké, srnec a muflon (Slavík 1980).  
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4. CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ PŘÍRODNÍHO PARKU ČEŘÍNEK 
 

 

4.1 Památné stromy 
 

Na území Přírodního parku je vyhlášeno několik památných stromů a zvláště 

chráněných území.  

Památné stromy na území PKK Čeřínek  

Milíčovská lípa – jedná se o lípu velkolistou obvodem kmene 4,5 m a výškou 24 m, rostoucí 

na západním okraji obce na křižovatce polních cest. V roce 1996 byla lípa odborně ošetřena.  

Lípa v Horních Hutích – zde se jedná také o lípu velkolistou s obvodem kmene 4,8 m a 

výškou 28 m, která se nachází u místní komunikace asi 0,5 km jihozápadně od osady Horní 

Hutě. V roce 1994 byla lípa odborně ošetřena.  

Alej k Mirošovu – dubo-březová alej s vysokou krajinářskou hodnotou lemuje přístupovou 

komunikaci od státní silnice k Mirošovu. Stromořadí o délce 650 m tvoří celkem 171 dřevin 

s převahou břízy bělokoré a dubu letního. Nejmohutnější dub má obvod kmene 15 m. Součástí 

stromořadí jsou dále lípy velkolisté, jírovec maďal a topol bílý. V roce 1999 byla alej 

kompletně ošetřena (Hrušková, Holečková 2008).  

 

4.2 Chráněná území 
 

Chráněná území Přírodního parku Čeřínek  

 Národní přírodní památka - Hojkovské rašeliniště  

Byla vyhlášená v roce 1982 a zaujímá rozlohu 4,90 ha. Nachází asi 600 m od 

obce Hojkov v nadmořské výšce 641 – 650 m.  Předmětem ochrany je zachovalý 

fragment přechodového rašeliniště s významnou ohroženou třtinou nachovou a dalšími 

ohroženými rostlinami a živočichy. 

Geologické podloží je tvořeno dvojslídným granitem (mrákotínský typ). Půdní 

profil je celoročně nasycen vodou z četných pramenišť. Rašelinné ložisko mělo 

původně maximální mocnost až 3 m, nyní je snížena na 1,7 m. Rašeliniště se nachází 

v širokém uzávěru údolí na prameništích potůčků, při severním úpatí rozsáhlého 

masívu Čeřínku.  Výskyt organozemí je omezen na centrální a jižní část lokality, na 

okrajových částech lokality jsou vytvořeny gleje a pseudogleje.  
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Současný stav vegetace území je velmi silně ovlivněn následky lidské činnosti. 

Na místech po bývalé těžbě rašeliny s řadou tůněk a prohlubní vznikl postupným 

zarůstáním dřevinami hájek, tvořený převážně olší lepkavou, břízou bělokorou a 

smrkem ztepilým. V keřovém patru roste krušina olšová. Na březích tůněk se hojně 

vyskytuje ďáblík bahenní nebo početná populace rosnatky okrouhlé. Rozsáhlý porost 

kriticky ohrožené třtiny nachové se nalézá na luční enklávě mezi hájkem a lesem. Na 

navazujících vlhkých loukách rostou další významné druhy rostlin jako vachta 

trojlistá, prstnatec májový, kozlík dvoudomý, starček potoční, zábělník bahenní, 

vrbovka bahenní aj. Na ploše bývalého rybníčku jsou vytvořena rašeliništní 

společenstva s porostem suchopýru pochvatého.  

Lokalita je významným refugiem živočichů, vázaných na vodní, mokřadní a 

rašeliništní biotopy. V tůňkách se pravidelně vyskytuje a rozmnožuje řada druhů 

obojživelníků, např. čolek horský, skokan krátkonohý a skokan hnědý. Na rašelinných 

loukách žije zmije obecná, bekasina otavní, linduška lesní, linduška luční, cvrčilka 

zelená a bramborníček hnědý (Růžička a spol. 2000). 

 

 

 

 

 

Obrázek 4 - Hojkovské rašeliniště 
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 Přírodní památka – Na skalce  

Přírodní památka leží západně od hájovny Urbanka, asi 1,2 km jihovýchodně 

od obce Hojkov v nadmořské výšce 638 – 707 m. n. m. na ploše 29,73 ha a byla 

vyhlášena roku 1984.  

Předmětem ochrany je zde skalnatý hřeben u hájovny Urbanka, nazývaný též 

jako Fialova skála. Je jedním z nejrozsáhlejších periglaciálních tvarů v prostoru 

Českomoravské vrchoviny.  

Na území se stýká jemnozrnná dvojslídná žula a přechodný typ mezi drobnozrnnou a 

nevýrazně porfyrickou biotit-muskovitickou žulou. Izolovaně se může vyskytovat 

pegmatit.  

Na podloží skalnatého hřbetu se zachovaly fragmenty přírodě blízkých lesních 

společenstev. Na skalních útvarech se roztroušeně vyskytují borovice lesní, dále smrk 

ztepilý, bříza bělokorá, topol osika, místy roste buk lesní a jedle bělokorá. Lesní 

porosty na západním svahu jsou tvořeny převážně kulturními smrčinami. Bylinné patro 

je poměrně chudé, tvořené acidofyty - borůvky černé a metličkou křivolakou. 

Žijí tu charakteristické druhy ptáků, jako jsou střízlík obecný, brhlík lesní, 

pěvuška modrá a budníček menší (Růžička a spol. 2000). 

 

 Přírodní památka – Přední skála  

Tato přírodní památka se nachází asi 1 km od osady Dolní Hutě v nadmořské 

výšce 600 – 678 m. n. m. a rozprostírá se na rozloze o výměře 13,14 ha. Jako přírodní 

památka byla vyhlášena v roce 1990.  

Předmětem ochrany jsou lesní společenstva jedlo-smrkových bučin, které leží na 

žulách Jihlavských vrchů.  

Horninový podklad tohoto územního celku je tvořen hrubě porfyrickou biotit-

muskovitickou žulou. Lokalita se nachází na severozápadním svahu kvóty 678 m. Leží 

zde pár jednostranných mrazových srubů s kamennými moři. V dolních částech svahů 

leží kamenná moře alochtonního původu, která byla ovlivněná soliflukcí. Na kótě 712 

m můžeme vidět poměrně zachovalé chráněné území, kde se nachází oboustranný 

mrazový srub s četnými geomorfologickými jevy.  

Přírodě blízká lesní společenstva jsou typickou ukázkou přirozených lesů 

jedlobukového stupně, nacházející se na kyselém a chudém žulovém podkladu. 

V dřevinném patře dominuje buk lesní, významný je i smrk ztepilý, občas můžeme 
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spatřit jedli bělokorou a javor klen. Keřové patro zde v podstatě není. Bylinné patro je 

poměrně chudé, typický je výskyt acidofytů - borůvky černé a metličky křivolaké. 

Daleko pestřejší je vegetace humózních sutí s výskytem řady druhů rodu kapraď, 

pitulníku horského, papratky samičí aj. Na skalách můžeme spatřit osladič obecný.  

Pro toto území je typická ptačí fauna podhorského smíšeného lesa. Žije a hnízdí 

zde holub doupňák, žluna šedá, lejsek malý, lejsek bělokrký, strakapoud velký, 

strakapoud prostřední nebo datel černý. Ve skalách hnízdí výr velký. Ze zástupců 

savců zde byla viděna kuna skalní.  

Tímto územím je vedena trasa naučné stezky (Růžička a spol. 2000). 

 

 Přírodní památka – Pod Mešnicí 

Tato přírodní památka leží asi 1,3 km jihozápadně od obce Hojkov 

v nadmořské výšce 725 – 743 m. n. m. na ploše okolo 0,72 ha. Vyhlášena byla roku 

1998.  

Jako předmět ochrany jsou zde krátkostébelná suchomilná společenstva na 

mělkých chudých půdách s výskytem kriticky ohrožené vratičky heřmánkolisté. Jedná 

se o jednu z nejpočetnějších populací tohoto druhu v rámci celé České Republiky.  

Geologické podloží je tvořeno dvojslídnou žulou. Na chudém horninovém podloží se 

vytvořily mělké půdy. Toto území se nachází v mírném východním svahu.  

Jak už bylo zmíněno, tak vegetace tohoto území je tvořena hlavně 

krátkostébelnými společenstvy pastvin s náznaky přechodů k porostům mělkých 

chudých půd. Tato stanoviště jsou typická pro výskyt kriticky ohrožené vratičky 

heřmánkolisté. Mezi další ohrožené druhy patří např. vemeník dvoulistý, z typických 

druhů zde roste hvozdík kropenatý, bedrník obecný, ostřice kulkonosná, jahodník 

obecný, trojzubec poléhavý, mateřídouška vejčitá, violka psí a mnoho dalších. Plocha, 

která není dlouhodobě využita, zarůstá dřevinami, především smrkem ztepilým, 

borovicí lesní a břízou bělokorou. Místy zde můžeme nalézt expanzní druhy bylin jako 

třtina křovištní a kopřiva dvoudomá.  

Toto území je charakteristické pro výskyt suchomilných druhů hmyzu, 

nalézáme zde četná mraveniště. Na suchých otevřených stanovištích žije ještěrka 

obecná (Růžička a spol. 2000). 
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 Přírodní památka – Čertův hrádek  

Přírodní památka Čertův hrádek se nachází přibližně 2 km severně od obce 

Rohozná nadmořské výšce 658 – 714 m. n. m. Území bylo v roce 1990 vyhlášeno 

přírodní památkou. Rozprostírá se na ploše 14,68 ha. Nejvyšším vrcholem je Čertův 

hrádek (714 m). 

Důvodem ochrany jsou zbytky skalní hradby se zachovalými lesními 

společenstvy submontánního stupně.  

Vrchol Čertova hrádku tvoří dvojslídná žula. Na vrcholové plošině se nacházejí 

zbytky skalní hradby, dlouhé 50 m a široké asi 40 m, ke které se váže pověst o Čertově 

hrádku. Skaliska jsou obklopena kryoplanační plošinou, která je pokrytá kamenným 

mořem. Na vrcholech jsou patrná torza skalních mís, na severním skalisku se nachází 

skalní hřib, který je v této oblasti ojedinělý. Dále zde můžeme nalézt četné skalní 

převisy a skalní komín.  

V prostu převládá buk lesní a smrk ztepilý, může se zde vyskytovat i jedle 

bělokorá. Bylinné patro je poměrně chudé, typickým zástupcem je kostřava lesní. 

Druhově nápaditější jsou lesní porosty na sutích v okolí skalních útvarů, kde se roste 

javor klen a některé druhy bylin, jako pitulník horský, svízel vonný či bažanka 

vytrvalá.  

Z ptačí fauny můžeme jmenovat např. jestřába lesního, holuba doupňáka, lejska 

malého, lejska černohlavého nebo ořešníka kropenatého. Ve skalách pravidelně hnízdí 

výr velký (Růžička a spol. 2000). 
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4.3 Historie naučné stezky Čeřínek 
 

 V únoru roku 1984 byla trasa naučné stezky oficiálně schválena Krajskou 

správou státní památkové péče a ochrany přírody v Brně. Naučná stezka byla 

připravena k otevření.  

 Slavnostní otevření naučné stezky se konalo 26. 5. 1984 u Formanské studny.  

Na naučné stezce Čeřínek se návštěvník může seznámit především s geologickými        

a geomorfologickými zvláštnostmi masivu Čeřínku, podnební charakteristikou oblasti, 

údaji o vodě, půdě, dolování stříbra, o chráněných rostlinách a živočiších na daném 

území. Výchozí bod stezky se nachází v nadmořské výšce 550 m (u rybníka Chudý), 

nejvyšší bod v nadmořské výšce 712 m (vrchol Přední skály). Stezka je dlouhá 6,5 km 

a má celkem 14 zastávek, doba prohlídky obvykle trvá 3 – 4 hodiny (Slavingerová 

2003).  

 

Přehled zastávek naučné stezky:  

1. Podnebí 

2. Geologie 

3. Půdy 

4. Vznik údolí, tvar terénu 

5.  Voda – Formanská studna  

6. PP Přední skála  

7. Skalní mísy  

8. Mrazové sruby 

9. Žlábkové škrapy 

10. Přední skála – vrchol 

11. Pseudokar 

12. Rostliny a živočichové 

13. Stříbrné doly 

14. Poznej a chraň přírodu  
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5. METODIKA  

 

5.1 Cíle výzkumu  

 Jako prvotní cíl mé diplomové práce jsem si stanovila důkladně prozkoumat danou 

lokalitu, získat ucelený přehled ptactva žijící v dané lokalitě, zjistit abundance, dominance a 

frekvence jednotlivých druhů a tento seznam porovnat s výsledky mapovaní České společnosti 

ornitologické na Vysočině.  

  

5.2 Sběr dat 

 Na monitoring ptáků jsem používala bodovou sčítací metodu, která se používá 

zejména při srovnávání ptáků v prostoru a čase. Sběr dat probíhal čtyřikrát až šestkrát do 

měsíce a trval od začátku března 2017 do konce listopadu 2017. 

 Pro kvalitativní a kvantitativní hodnocení avifauny zkušeností byly vybrány již známé 

lokality. Prvním bodem mého výzkumu bylo vytyčení trasy, na které budu provádět sčítání 

ptáků. Jednotlivé body byly od sebe vzdáleny přibližně 150 m a na každém bodě jsem 

strávila asi 5-10 minut. Vše jsem si řádně zapisovala do sešitu.  

 Pozorování jsem prováděla na trase dlouhé asi 2 km, začátek pozorování jsem si 

stanovila většinou na brzo ráno, kdy bylo ptáky nejlépe vidět a většina druhů v tuto dobu 

dosahuje maximální aktivity (Bibby et al. 2000). Průzkum daným biotopem trval většinou 

v rozmezí 60 – 90 min v závislosti na počasí. V případě nepříznivého počasí jsem 

mapování ptáků posunula na pozdější hodinu nebo na jiný den.    

 Při sčítání jsem používala dvě základní metody. První metodou je metoda tzv. přímého 

pozorování, kdy jsem procházela daným biotopem a zapisovala si všechny spatřené druhy. 

Druhou metodou je tzv. metoda nepřímého pozorování, kdy jsem si přítomnost 

jednotlivých ptačích druhů odvodila na základě vnějších životních projevů (zpěvu, hnízda, 

peří, vývržku apod.) 

 Na pozorování jsem používala binokulární dalekohled Meopta Meosar B1 8x56. 

Viděné ptactvo jsem si pak zapisovala a poté vkládala do tabulek.  
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5.3 Analýza dat 
 

 Všechna získaná data jsem zpracovala do jednotlivých měsíců. Protože se počet 

návštěv lišil, používala jsem vždy čtyři maximální hodnoty daného měsíce. Z těchto 

získaných dat je vypočítaná hodnota abundance, dominance a frekvence. 

 

Abundance neboli početnost je základní kvantitativní charakteristikou společenstva a 

jednotlivých ptačích populací (Janda, Řepa 1986). Jedná se o metodu, podle které byly 

vypočítány další hodnoty. 

Dominance je vypočítána jako procentní podíl druhu na celkovém společenstvu. Jde o 

hodnotu vyjadřující početnost druhu na zkoumaném území. Čím je tato hodnota vyšší, je 

druh početnější. Metoda se však nevztahuje na plošné rozšíření (Fišer 2006). Podle Lososa 

a kol. (1984) lze hodnoty dominance rozdělovat na druhy: 

„ eudominantní nad 10% 

dominantní 5-10% 

subdominantní 2-5% 

recedentní 1-2% 

subrecedentní do 1%“ 

 

 

Frekvence je vyjádření intenzity výskytu jednotlivého druhu na lokalitě v procentech. 

Druhy můžeme rozdělovat podle Jandy, Řepy (1986) na: 

 ,, konstantní 75-100% 

eukonstantní 50-75% 

akcesorické 25-50% 

akcidentální 0-25%“ 

  



Další zkoumanou kategorií je kategorie hnízdního výskytu ptáků. Tuto metodu 

rozdělujeme do následujících stupňů: 

„Stupeň Kategorie 
 

A 0 Druh pozorovaný v době hnízdění 

B 1 Druh pozorovaný v době hnízdění a ve vhodném hnízdním prostředí 

 2 Pozorování zpívajícího samce (či samců) anebo zaslechnutí hlasů 

 

 
C 

 

 
3 

souvisejících s hnízděním ve hnízdním období 
 

Pár (samec, samice) pozorovaný ve vhodném hnízdním prostředí v době 

  

 
4 

hnízdění 
 

Stálý okrsek předpokládaný na základě pozorovaného teritoriálního 

  chování (např. zahánění soků, zpěv apod.) na témž stanovišti nejméně 
 

dvakrát v odstupu 1 týdne 

 5 Pozorování toku a imponování nebo páření 

 6 Hledání pravděpodobných hnízdišť 

 7 Vzrušené chování a varování starých ptáků nejspíše v blízkosti hnízda či 
 

mláďat 

 8 Přítomnost hnízdních nažin u chycených starých ptáků 

 9 Staří ptáci pozorovaní při stavbě hnízda nebo dlabání hnízdní dutiny 

D 10 Odpoutávání pozornosti od hnízda nebo mláďat a předstírání zranění 

 11 Nález použitého hnízda, obydleného či opuštěného během pozorování, se 

  

 
12 

zbytky vaječných skořápek 
 

Nález čerstvě vylétaných mláďat (u krmivých) nebo mláďat v prachovém 

  

 
13 

opeření (u nekrmivých) 
 

Pozorování starých přilétajících či odlétajících z hnízdiště za okolností, 

  které nasvědčují přítomnosti obsazeného hnízda (včetně vysoko 

  umístěných hnízd nebo hnízdních dutin, do nichž není vidět), pozorování 
 

starých ptáků vysezujících snůšky 

 14 Pozorování starých při odnášení trusu od hnízda nebo přinášení potravy 
 

mláďatům 

 15 Nález hnízda s vejci 

 16 Nález hnízda s mláďaty (viděnými nebo slyšenými)“ 

  (Šťastný a kol. 1997) 
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Pro přehlednost tyto kategorie označujeme na (Šťastný a kol. 1997): 
 

„ A předpokládané hnízdění 
 

B možné hnízdění 
 

C pravděpodobné hnízdění 
 

D prokázané hnízdění“ 
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5.4 Realizace výzkumu 

 Jako první jsem prováděla práci v terénu. Po úspěšném zaznamenání dat následovalo 

vyhodnocení. Zjištěná data se přenesla do MS Excel, kde byly vytvořeny jednotlivé 

tabulky. Podle těchto získaných hodnot byl vytvořen vlastní výzkumný text a tabulky. 
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6. VÝSLEDKY 

6.1 Seznam druhů zjištěných na základě pozorování 

 

Tabulka 2 - Seznam druhů zjištěných na základě pozorování s vyjmenováním ohrožených druhů 

český název latinský název typ ohrožení 

bažant obecný Phasianus colchicus  

brhlík lesní Sitta europia  

brkoslav severní Bombycilla garrulus  

budníček lesní Phylloscopus sibilatrix  

cvrčilka zelená Locustella naevia  

čáp bílý Ciconia ciconia OD 

čáp černý Ciconia nigra SOD 

čejka chocholatá Vanellus vanellus  

červenka obecná Erithacus rubecula  

čížek lesní Carduelis spinus  

datel černý Dryocopus martius  

dlask tlustozobý Coccothraustes coccothraustes  

drozd kvíčala Turdus pilaris  

drozd zpěvný Turdus philomelos  

dudek chocholatý Upupa epops OD 

havran polní Corvus frugilegus  

holub doupňák Columba oenas SOD 

holub hřivnáč Columba palumbus  

hrdlička zahradní Streptopelia decaocto  

hýl obecný Pyrrhula pyrrhula  

jiřička obecná Delichon urbica  

kachna divoká Anas platyrhynchos  

káně lesní Buteo buteo  

konipas bílý Motacilla alba  

konipas luční Motacilla flava  

koroptev polní Perdix perdix OD 

kos černý Turdus merula  

králíček ohnivý Regulus ignicapillus  

křepelka polní Coturnix coturnix SOD 

křivka obecná Loxia curvirostra  

kukačka obecná Cuculus canorus  

labuť velká Cygnus olor  

ledňáček říční Alcedo atthis SOD 

lyska černá Fulica atra  

moták pochop Circus aeruginosus OD 

orel mořský Haliaeetus albicilla KOD 

ořešník kropenatý Nucifraga caryocatactes OD 

pěnkava obecná Fringilla coelebs  

poštolka obecná Falco tinnunculus  

potápka roháč Podiceps cristatus OD 

rehek zahradní Phoenicurus phoenicurus  

rorýs obecný Apus apus OD 
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skřivan polní Alauda arvensis  

slípka zelenonohá Gallinula chloropus  

sojka obecná Garrulus glandarius  

stehlík obecný Carduelis carduelis  

straka obecná Pica pica  

strakapoud velký Dendrocopos major  

strnad obecný Emberiza calandra  

střízlík obecný Troglodytes troglodytes  

sýkora koňadra Parus major  

sýkora modřinka Parus caeruleus  

sýkora parukářka Lophophanes cristatus  

sýkora uhelníček Parus ater  

šoupálek dlouhoprstý Certhia familiaris  

špaček obecný Sturnus vulgaris  

ťuhýk obecný Lanius collurio OD 

vlaštovka obecná Hirundo rustica OD 

volavka popelavá Ardea cinerea  

vrabec polní Passer montanus  

zvonek zelený Carduelis chloris  

zvonohlík zahradní Serinus serinus  

žluna zelená Picus viridis  

 
Legenda -    Uspořádání  je zvoleno podle systematického přehledu (Hudec  a  kol.  2003).   

 

Zvláště ohrožené druhy jsou označeny následujícími zkratkami:  

KOD – kriticky ohrožený druh dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. 

SOD – silně ohrožený druh dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. 

OD – ohrožený druh dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. 
 

 

 

6.2 Seznam druhů  
 

Pro lepší přehlednost jsem jednotlivé druhy ptáků zařadila do jednotlivých řádů a 

čeledí. Pořadí jsem opět zvolila podle stejného systematického řádu (Hudec a kol. 2003). 

Z řádu potápek zde máme pouze jediného zástupce potápku roháč (Podiceps 

cristatus). Je to jediný druh, který jsem zpozorovala. Potápku roháč není možné 

přehlédnout díky pernaté chocholce na hlavě. Je to naše nejhojnější evropská potápka, 

která hnízdí v rákosinách na břehu větších jezer a rybníků. Pravidelně   se   zde   vyskytuje 

a je prokázané i její hnízdění.  

Dalším zástupcem z řádu brodivých byla volavka popelavá (Ardea cinerea), která  

byla pozorována po celou dobu pozorování kromě měsíce října.  Volavka patří mezi 

téměř ohrožené druhy. Hnízdí v blízkosti mělkých stojatých i tekoucích vod, převážně na 

stromech. Vzácně mohou být hnízdit v rákosinách.   

Dalšími nepřehlédnutelnými zástupci byli čápi. Čáp bílý (Ciconia ciconia) 
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vyhledává rovinaté nebo mírně zvlněné vlhčí oblasti s potoky, mokřady a vodními 

nádržemi. Převážná většina čápů hnízdí v lidských sídlištích na vysokých komínech a 

budovách nebo stromech v lužních lesích. Naproti tomu čáp černý (Ciconia nigra) 

vyhledává rozsáhlé nebo málo přístupné lesy, a to jak jehličnaté, tak i smíšené a listnaté 

v blízkosti vod, stojatých nebo tekoucích, včetně horských bystřin. Hnízdí v nížinách i 

vysoko v horách. Patří mezi zranitelné druhy. Ještě na konci 19. století o něm na 

Českomoravské vrchovině  nebyl žádný záznam.  

Z vrubozobých zde máme labuť velkou (Cygnus olor), která se na rybníce objevuje 

v počtu jednoho páru. Na zkoumané lokalitě se vyskytovali pouze od července do září.  

Nejhojnější druhem však byla kachna divoká (Anas platyrhynchos), která se na 

rybnících  vyskytovala po celou dobu výzkumu. Kachna divoká hnízdí na všemožných 

typech vodních ploch, od skrytých a zarostlých břehů řek či rybníků v zalesněné krajině, 

až po malá jezírka v parcích uprostřed měst. Hnízdí též v klidných mořských zálivech 

nebo v ústích velkých řek (Kunstmüller 2005). 

Druhy dravců nebyly příliš zastoupeny. Nejběžnějším zástupcem je káně lesní 

(Buteo buteo). Káně lesní hnízdí v mnoha odlišných biotopech. Velmi dobré podmínky 

nachází v nesouvisle zalesněné krajině s mnoha poli, loukami, rašeliništi a pasekami. 

Populace ze Skandinávie  a východní Evropy jsou tažné, zatímco jejich příbuzní 

ze střední a západní Evropy se ani v  zimě příliš nevzdalují od svých hnízdišť.  

Moták pochop (Circus aeruginosus) byl nejčastějším druhem, který jsme mohli vidět.  

Moták hnízdí v prvé řadě v porostech rákosin a jiné mokřadní vegetace. Hnízdo bývá 

umístěné někdy i v obilí. Patří mezi zranitelné druhy. Ještě v polovině 20. století zde vůbec 

nehnízdil, ale byl častý na průtahu. Z dalších zástupců dravců byla poštolka obecná 

(Falco tinnunculus). Ta si vybírá přehlednou krajinu, pole, louky a pastviny. Najdeme ji 

v jakékoliv nadmořské výšce, od nížin až po hory. Největší raritou mezi dravci bylo 

pozorování orla mořského (Haliaeetus albicilla). Orel mořský patří mezi kriticky 

ohrožené druhy. Ve vnitrozemí si staví svá hnízda na vysokých stromech (Kunstmüller 

2005). 

 Brzy na jaře byl k vidění bažant obecný (Phasianus colchicus). Bažant je typický 

svým nápadným a pestře vybarveným peřím, takže si ho nelze nikdy splést s jiným 

ptákem. V Evropě byl vysazen uměle, ale dnes žije volně po celé Evropě, i když u nás 

poslední dobou v citelně nižším počtu. Dalším zástupcem bažantovitých je koroptev 

polní (Perdix perdix). Původním prostředím pro koroptve jsou stepi, teprve druhotně 

osídlila kulturní step typu polí s mezemi a křovinatými remízky. Nejvíce jí vyhovuje 
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zemědělská krajina s mozaikou menších polí oddělených mezemi, kam umisťuje svá 

hnízda. Nejmenším zástupcem bažantovitých je křepelka polní (Coturnix coturnix). 

Klasickým hnízdním prostředím křepelky jsou stepi a lesostepi, v našich podmínkách pak 

zemědělské kultury – obilná pole, jeteloviny a louky nebo travnaté plochy. Hnízdo bývá 

umístěné v hustých bylinných porostech (Ptáci 2009).  

Z čeledi chřástalovitých jsme pozorovali dva zástupce. Lyska  černá  (Fulica  atra)  

byla  pozorována pouze dvakrát a to v měsících červen a srpen. Lyska hnízdí na úživných 

rybnících s bujným břehovým porostem. Běžně hnízdí na našem území až do nadmořské 

výšky 600 m.  Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) žije u zarostlých břehů stojatých i 

tekoucích vod, hlavně na okraji rybníků  s bažinou vegetací. Vzácněji na řekách se zarostlými 

břehy.  

Z čeledi kulíkovití zde máme jednoho zástupce a to čejku chocholatou (Vanellus 

vanellus). Čejka patří mezi zranitelné druhy a k životu vyhledává vlhké louky a mělké, 

řídce zarůstající okraje rybníků.  

Z řádu kukaček jsme zaznamenali pouze jediného zástupce kukačky obecné 

(Cuculus canorus). Kukačka se vyskytuje téměř v každém biotopu, avšak důležitým 

předpokladem je přítomnost vhodného hostitele. Žijí ve všech typech lesů od nížin až po 

horské oblasti (Kunstmüller 2005). 

Z řádu měkkkozobých  je  nejčastěji k vidění hrdličku zahradní (Streptopelia 

decaocto). Hrdlička zahradní je synantropní druh, který se během 20. století rychle rozšířil 

z původního areálu na Balkáně do celé Evropy. Holub hřivnáč (Columba palumbus) 

obývá otevřenou krajinu s poli, loukami, remízky a lesíky. Nejvyšší populační hustota 

hnízdících ptáků bývá v městských parcích. Nejméně zastoupeným druhem byl holub 

doupňák (Columba oenas). Hnízdí nejčastěji v dutinách stromů po datlech ve starých 

listnatých a smíšených porostech, někdy i v rozsáhlých parcích.  

Z řádu svišťounů byl zaznamenán rorýs obecný (Apus apus). Hojně hnízdí na 

budovách ve velkých městech. V zalesněných a řídce obydlených oblastech využívá 

k hnízdění i stromové dutiny. K vidění byl od dubna do srpna.  

Z řádu srostloprstých byli k vidění pouze dva zástupci. Prvním byl ledňáček říční  

(Alcedo  atthis)  byl  prokázán  opakovaně  od července do září. Hnízdním prostředím 

ledňáčka jsou rybnaté, pomaleji tekoucí části větších potoků a řek, místy i vodní nádrže. 

Snůška je umístěna do vyhrabané nory v hlinitém břehu. Druhým zástupcem byl dudek 

chocholatý (Upupa epops). Dudek patří ohrožené druhy. Hnízdním prostředím dudka je 



34 
 

parkovitý typ krajiny, ve které se střídají otevřené plochy typu pastvin, luk a polí 

s drobnými lesíky nebo alespoň skupinami stromů, v jejichž dutinách hnízdí (Ptáci 2009).  

Řád šplhavců byl na této lokalitě zastoupen třemi druhy. Jsou to datel černý 

(Dryocopus martius). Datel vyhledává především rozsáhlejší lesy od nížin po hory, může 

zahnízdit i v izolovaných lesích uprostřed otevřené krajiny. Dává přednost smíšeným a 

jehličnatým lesům, hnízdí ale i v lesech listnatých. Hnízdní dutiny se nacházejí nejčastěji 

v bucích, některé páry je využívají jako i několik let po sobě. Pozorován byl celkem třikrát 

vždy po jednom jedinci. Strakapoud velký (Dendrocopos major) obývá téměř všechny 

typy lesů od nížin až po hranici lesa. Nejlépe mu vyhovují přírodní dubohabřiny. 

Hnízdí po celém území ČR. Žluna zelená (Picus viridis) není tak silně vázaná na les 

jako žluna šedá, osidluje zcela jiné typy biotopů. Najdeme ji většinou v otevřené parkové 

krajině s řídkým stromovým porostem.  

Nejpočetnějším řádem byl pochopitelně řád pěvců. Na lokalitě se vyskytuje 37 druhů. 

Z čeledi skřivanovitých je jediným zástupcem. Skřivan polní (Alauda arvensis) je 

původním obyvatelem stepí. V současné době hnízdí v otevřené krajině, na loukách, pastvinách a 

polích. Z čeledi vlaštovkovitých jsou to vlaštovka obecná (Hirundo rustica) a jiřička obecná 

(Delichon urbica). Čeleď konipasovití čítá dva zástupce. Konipas bílý (Motacilla alba) 

se rád zdržuje na březích vod, není však nutně na vodu vázaný. Konipas luční (Motacilla 

flava) hnízdí téměř výlučně v nízko položené otevřené krajině, vybírá si vlhčí stanoviště, 

bažinaté a podmáčené louky. Čeleď střízlíkovití zastupuje střízlík obecný (Troglodytes 

troglodytes) (Kunstmüller 2005). 

Velmi hojně je zastoupena čeleď drozdovití. Rehek zahradní (Phoenicurus 

phoenicurus) žije mnohem více skrytě oproti rehkovi domácímu. Vyhýbá se otevřené 

krajině. Hnízdím prostředím jsou listnaté a smíšené lesy se starými stromy s mnoha 

dutinami. Červenka  obecná  (Erithacus rubecula) patří k nejhojnějším druhům.  Hnízdí 

v různých typech lesů.  Najdeme ji v malých polních lesích, ve starých parcích. Často ji 

můžeme pozorovat i v zimě. Drozd zpěvný (Turdus philomelos) je to poměrně běžným 

druhem, který zde hnízdí. Hnízdním prostředím jsou pro něj lesy všech typů, nejraději 

má však smíšené lesy s hustým porostem. Zimoviště nachází v jižní Evropě a severní 

Africe, ačkoliv stále více jedinců u nás v zimě zůstává. Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 

je méně se vyskytujícím druhem. Pochází původně ze světlých řídkých lesů sibiřské tajgy 

a ve střední Evropě sídlí teprve od poloviny 19. století. Kos černý (Turdus merula) patří 

k nejčastějším ptačím druhům v lesích všech typů. Většina středoevropských populací je 
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stálá.  

Z budníčkovitých byl nejhojnější budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix). Hnízdním 

prostředím jsou listnaté a smíšené lesy s minimálním podrostem. Jsou to hlavně vysokokmenné 

bukové lesy až do nadmořské výšky 1500 m. Zimuje ve vlhkých afrických savanách a dešťových 

lesích jižně od Sahary. Jiné druhy budníčků pozorovány nebyly. 

Další čeledí s vysokým zastoupením jsou sýkorovití. Nejpočetnější je sýkora koňadra 

(Parus major), spolu se sýkorou modřinkou (Parus caeruleus). Sýkora koňadra je běžným 

druhem a její výskyt můžeme předpokládat všude tam, kde jsou stromy. Nejhojnější je ve 

světlých listnatých lesích, hojná je však též v lesích smíšených a jehličnatých, parcích, 

zahradách apod. Sýkora modřinka hnízdí v listnatých a smíšených lesích s bohatým 

podrostem a především v místech výskytu dubů. Mimo dobu hnízdění se často zdržuje 

v rákosinách. Pro sýkoru parukářku (Parus cristatus) je typická špičatá vysoká chocholka 

z černobíle melírovaných pírek. Jedná se o poměrně nenáročný druh. Hnízdním prostředím 

jsou jehličnaté lesy s alespoň malým počtem mrtvých a trouchnivějících stromů. Sýkora 

uhelníček (Parus ater) patří mezi nejmenší evropské sýkory. Typickým poznávacím znakem 

je podlouhlá bílá skvrna v týle a dva světlé proužky na křídlech. Hnízdním prostředím jsou různé 

typy jehličnatých lesů (Kunstmüller 2005). 

Brhlík lesní (Sitta europaea) zastupuje čeleď brhlíkovití.  Brhlík obvykle patří k velmi 

častým sledovaným druhům. Jeho vábení je hlasité, ostré a pronikavé. Hnízdí na slunečných 

místech ve skalách, na převisech nebo v roklích bez vegetace či porostlých jen několika 

suchými křovinami a chudou trávou. Často hnízdí na opuštěných kamenných budovách a 

ruinách.  

Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) patří do čeledi šoupálkovití. Šoupálek je 

typický svým klikatým šplháním. Ve střední Evropě hnízdí hlavně v jehličnatých lesích nebo 

ve smíšených lesích s vysokým podílem jehličnanů. V horách vystupuje až po horní hranici 

lesa.  

Z čeledi špačkovitých zde nalézáme jediného zástupce špačka obecného (Sturnus 

vulgaris). Špaček je běžný druh žijící v městských a zemědělských oblastech. Je na první 

pohled rozeznatelný podle své ,,neohrabané“ chůze a kolébavého běhu. Mimo dobu hnízdění 

se špaček sdružuje do hustých hejn (Ptáci 2009).  

Vrabec polní (Passer montanus) je jediným zástupcem z čeledi vrabcovití. Hnízdním 

prostředím je otevřená, hojně strukturovaná kulturní krajina s četnými polními lesíky, 
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křovinami a remízky.  

Cvrčilka zelená (Locustella naevia) patří do čeledi cvrčilkovitých. Hnízdním prostředím 

jsou nejčastěji vlhké louky s vysokým bylinným pokryvem a roztroušenými keři. Hnízdo 

bývá umístěno při zemi v husté rostlinné spleti nebo uvnitř keře.  

Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) zastupuje čeleď králíčkovitých. Králíček ohnivý 

je méně rozšířený než podobně vyhlížející králíček obecný. Je výrazně zbarvený. Důležitým 

rozlišovacím znakem je hnízdění vysoko v korunách stromů.  

Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) je zimním hostem ve východní a severní Evropě. 

Tento exoticky vyhlížející druh je snadno rozpoznatelný podle narůžovělého opeření a 

výrazné kresby na křídlech.  

Ťuhýk obecný (Lanius collurio) hnízdí hlavně na travnatých mezích a pastvinách 

s křovinami, na lesostepních stráních, podél travnatých příkopů a okrajů cest.  

Čeleď krkavcovitých je zastoupena 4 druhy. Během celého roku můžeme vidět sojku 

obecnou (Garrulus glandarius. Pro sojku je typická její hlasitost. Na křídlech je nápadně 

zbarvená svými jasně modrými a černými proužky. Straka obecná (Pica pica) je nápadná 

svým výrazně černobílým zbarvením a dlouhým ocasem. Hnízdním prostředím je otevřená 

přehledná krajina Obývá kulturní krajinu, hlavně kolem vesnic. Běžně hnízdí až do 

nadmořské výšky 1000 m.  Havran polní (Corvus frugilegus) zde není hojným druhem, na 

lokalitě se vyskytuje velmi málo. Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) je 

tečkovaný krkavcovitý druh, který svou velikostí připomíná kavku obecnou. Žije v horských 

jehličnatých lesích.  

Čeleď  pěnkavovitých  je  poměrně  hojně  zastoupena.  Patří  sem  pěnkava  

obecná (Fringilla  coelebs) je náš nejrozšířenější druh pěnkavy. Hnízdí ve všech typech lesů 

až po horní hranici lesa, v parcích, zahradách. Je převážně tažná – zimuje ve Středomoří.   

Zvonek zelený (Carduelis chloris) je velký žlutozelený pták se silným zobákem . 

Osidluje různé typy biotopů. Ve střední Evropě jeden z nejběžnějších hnízdících ptáků.  

Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) je nejmenší evropský pěnkavovitý pták. Dalším 

druhem je stehlík obecný (Carduelis carduelis). Dlask tlustozobý (Coccothraustes 

coccothraustes) patří spíše k vzácnějším pěvcům. Typická je pro něj velká hlava s nápadným 

kuželovitým zobákem.  Čížek lesní (Carduelis spinus)  je malý žlutozelený pták s nápadnou 

černožlutou kresbou. Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) je nápadný černou hlavou a u samců 

sytě červenou spodinou těla. Hnízdním prostředím jsou jehličnaté a smíšené lesy s bylinným 
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a křovinným podrostem.  

Křivka obecná (Loxia curvirostra) má silný zobák s překříženou špičkou, který 

slouží k louskání semen ze smrkových šišek.  

Z čeledě  strnadovitých  byl  pozorován  jen  jeden  druh.  Strnad  obecný  (Emberiza 

citrinella)  je nejhojnější evropský druh strnada. Hnízdním prostředím je proměnlivá kulturní 

krajina (Ptáci 2009).  

 

 

6.3 Vyhodnocení abundance, dominance, frekvence 

 
 

Tabulka 3 - Rozdělení dominance na jednotlivé kategorie (Losos a kol. 1984) 

dominance označení procentický podíl počet druhů 

eudominantní ED nad 10% 2 

dominantní D 5-10% 0 

subdominantní SD 2-5% 7 

recedentní R 1-2% 8 

subrecedentní SR do 1% 46 

 

 
 

Z tabulky č. 3 vyplývá, že dominantní druh nebyl vůbec zastoupen. Eudominantní druhy 

byly pouze dva a subdominantních sedm.  Druhy  recendentní  a subrecedentní  jsou v 

převaze. Nejvíce druhů bylo subrecedentních – 46.  

 

 

Tabulka 4 - Rozdělení frekvence na jednotlivé kategorie (Janda, Řepa 1986) 

frekvence označení procentický podíl počet druhů 

konstantní K 75-100%               21 

eukonstantní E              50-75%               16 

akcesorické AS              25-50%              21 

akcidentální AD              0-25%             5 

 
 
 

Tabulka č. 4 nám udává rozdělení frekvence. Konstantních a akcesorických druhů byl 

stejný počet – 21. Nejméně bylo druhů akcidentálních.  
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Tabulka 5 - Hodnoty abundance, dominance a frekvence 

 

český název 
 

latinský název  
 

N  D  F 
průměr označení  označení 

bažant obecný Phasianus colchicus  44  2,05 % SD

DD
D 

 77,78 % K 

brhlík lesní  Sitta europia 65 3,03 % SD 100,0 % K 

brkoslav severní Bombycilla garrulus 2 0,09 % SR 11,11 % AD 

budníček lesní Phylloscopus sibilatrix 18

8 

0,84 % SR 44,44 % AS 

cvrčilka zelená Locustella naevia 12 0,56 % SR 44,44 % AS 

čáp bílý Ciconia ciconia 32 1,49 % R  77,78 % K 

čáp černý Ciconia nigra 8 0,37 % SR 55,56 % E 

čejka chocholatá Vanellus vanellus 48 2,24 % SD 88,89 % K 

červenka obecná Erithacus rubecula    21  0,95 % SR 88,89 % K 

čížek lesní Carduelis spinus 17 0,79 % SR 77,78 % K 

datel černý Dryocopus martius 3 0,14 % SR 33,33 % AS 

dlask tlustozobý  Coccothraustes coccothraustes 4 0,19 % SR 44,44 % AS 

drozd kvíčala  Turdus pilaris 6 0,28 % SR 55,56 % E 

drozd zpěvný Turdus philomelos 16 0,75 % SR 66,67 % E 

dudek chocholatý Upupa epops 3 0,14 % SR 33,33 % AS 

havran polní Corvus frugilegus 8 0,37 % SR 22,22 % AD 

holub doupňák  Columba oenas 5 0,23 % SR 44,44 % AS 

holub hřivnáč  Columba palumbus 11 0,51 % SR 77,78 % K 

hrdlička zahradní  Streptopelia decaocto 13 0,61 % SR 44,44 % AS 

hýl obecný Pyrrhula pyrrhula 13 0,61 % SR 66,67 % E 

jiřička obecná Delichon urbica 27 1,26 % R 55,56 % E 

kachna divoká  Anas platyrhynchos 748 34,90 % ED 100,0 % K 

káně lesní Buteo buteo 9 0,42 % SR 66,67 % E 

konipas bílý  Motacilla alba 11 0,51 % SR 66,67 % E 

konipas luční Motacilla flava 5 0,23 % SR 44,44 % AS 

koroptev polní Perdix perdix 6 0,28 % SR 44,44 % AS 

kos černý Turdus merula 69 3,22 % SD 100,0 % K 

králíček ohnivý Regulus ignicapillus 5 0,23 % SR 44,44 % AS 

křepelka polní Coturnix coturnix 8 0,37 % SR 44,44 % AS 

křivka obecná Loxia curvirostra 5 0,23 % SR 44,44 % AS

AS
DA

D 

kukačka obecná Cuculus canorus 1 0,05 % SR 11,11 % AD 

labuť velká  Cygnus olor 5 0,23 % SR
R 

33,33 % AS 

ledňáček říční Alcedo atthis 5 0,23 % SR 44,44 % AS 

lyska černá Fulica atra 2 0,09 % SR 22,22 % AD 

moták pochop Circus aeruginosus 14
11 

0,65 % SR 66,67 % E 

orel mořský  Haliaeetus albicilla 1 0,05 % SR 11,11 % AD 

ořešník kropenatý Nucifraga caryocatactes 3 0,14 %  SR 33,33 % AS 

pěnkava obecná  Fringilla coelebs 48 2,24 % SD 100,0 % K 

poštolka obecná Falco tinnunculus 4 0,19 % SR 44,44 % AS 

potápka roháč Podiceps cristatus 14 0,65 % SR 66,67 % E 

rehek zahradní Phoenicurus phoenicurus 23 1,07 % R 77,78 % K 

rorýs obecný Apus apus 23 1,07 % R 66,67 % E 

skřivan polní Alauda arvensis 11 0,51 % SR 66,67 % E 

slípka zelenonohá Gallinula chloropus 5 0,23 % SR 33,33 % AS 

sojka obecná Garrulus glandarius 25 1,17 % R 88,89 % K 

stehlík obecný  Carduelis carduelis 17 0,79 % SR 88,89 % K 

straka obecná Pica pica 33 1,54 % SD 100,0 % K 

strakapoud velký Dendrocopos major 17 0,79 % SR 88,89 % K 

strnad obecný Emberiza calandra 9 0,42 % SR 55,56 % E 

střízlík obecný Troglodytes troglodytes 4 0,19 % SR 33,33 % AS 

sýkora koňadra Parus major 85 3,97 % SD 100,0 % K 

sýkora modřinka Parus caeruleus 30 1,40 %  R 100,0 % K 

sýkora parukářka Lophophanes cristatus 4 0,19 %  SR 44,44 % AS 

sýkora uhelníček Parus ater 6 0,28 % SR 44,44 % AS 

šoupálek dlouhoprstý Certhia familiaris 10 0,47 % SR 77,78 % K 

špaček obecný Sturnus vulgaris 356 16,61 % ED 66,67 % E 

ťuhýk obecný Lanius collurio 6 0,28 % SR 44,44 % A
S vlaštovka obecná Hirundo rustica 41 1,91 % R 55,56 % E 

volavka popelavá Ardea cinerea 39 1,82 %  R 88,89 % K 

vrabec polní Passer montanus 17 0,79 % SR 77,78 % K 

zvonek zelený Carduelis chloris 16 0,75 %  SR 88,89 % K 

zvonohlík zahradní  Serinus serinus 8 0,37 % SR 44,44 % AS 

žluna zelená Picus viridis  18  0,84 % SR  77,78 % K 
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V tabulce č. 5 jsou uvedeny hodnoty abundance, dominance a frekvence. Podle  

hodnoty abundance je zřejmé, že nejpočetnějším druhem byla kachna divoká (Anas 

platyrhynchos), dalším je špaček obecný (Sturnus vulgaris).  Z řádu pěvců byly nejpočetnějšími 

druhy sýkora koňadra (Parus major) a kos černý (Turdus merula). S nejmenší abundancí to 

pak byla kukačka obecná (Cuculus canorus) a brkoslav severní (Bombycilla garrulus).  

Dominance jednotlivých druhů se pohybovala mezi 0,05 % - 34,90 %. Co se týče 

dominance, tak nejpočetnějšími druhem byla opět  kachna divoká  (Anas  platyrhynchos) 

a špaček obecný (Sturnus vulgaris). Z pěvců opět kos černý (Turdus merula), sýkora koňadra 

(Parus major), brhlík lesní (Sitta europaea).  

Frekvence se pohybovala od 11,11% - 100,00%. Většina druhů se pohybovala 

kolem hodnot  30 -70 %. Mezi druhy se 100% frekvencí patřili brhlík lesní, kachna divoká, 

kos černý, straka obecná, sýkora koňadra a sýkora modřinka.  

Frekvence ukazuje druhy konstantní, těch bylo celkem 21. Druhů eukonstantních bylo 

16, akcesorických 21 a 5 druhů bylo akcidentálních.  

 

 

 
Tabulka 6 - Hnízdní kategorie (Šťastný a kol. 1997) 

kategorie označení počet druhů 

Předpokládaní hnízdění A 36 

Možné hnízdění B 7 

Pravděpodobné hnízdění C 6 

Prokázané hnízdění D 12 
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Tabulka 7 - Seznam druhů s hnízdící kategorií (Šťastný a kol. 1997) 

český název latinský název stupeň hnízdění  

bažant obecný Phasianus colchicus A 

brhlík lesní Sitta europia C 

brkoslav severní Bombycilla garrulus  

budníček lesní Phylloscopus sibilatrix B 

cvrčilka zelená Locustella naevia C 

čáp bílý Ciconia ciconia D 

čáp černý Ciconia nigra D 

čejka chocholatá Vanellus vanellus D 

červenka obecná Erithacus rubecula B 

čížek lesní Carduelis spinus D 

datel černý Dryocopus martius B 

dlask tlustozobý Coccothraustes coccothraustes A 

drozd kvíčala Turdus pilaris B 

drozd zpěvný Turdus philomelos B 

dudek chocholatý Upupa epops A 

havran polní Corvus frugilegus  

holub doupňák Columba oenas D 

holub hřivnáč Columba palumbus A 

hrdlička zahradní Streptopelia decaocto A 

hýl obecný Pyrrhula pyrrhula A 

jiřička obecná Delichon urbica A 

kachna divoká Anas platyrhynchos D 

káně lesní Buteo buteo C 

konipas bílý Motacilla alba A 

konipas luční Motacilla flava C 

koroptev polní Perdix perdix D 

kos černý Turdus merula A 

králíček ohnivý Regulus ignicapillus A 

křepelka polní Coturnix coturnix C 

křivka obecná Loxia curvirostra A 

kukačka obecná Cuculus canorus A 

labuť velká Cygnus olor A 

ledňáček říční Alcedo atthis D 

lyska černá Fulica atra A 

moták pochop Circus aeruginosus D 

orel mořský Haliaeetus albicilla B 

ořešník kropenatý Nucifraga caryocatactes C 

pěnkava obecná Fringilla coelebs A 

poštolka obecná Falco tinnunculus A 

potápka roháč Podiceps cristatus D 

rehek zahradní Phoenicurus phoenicurus A 

rorýs obecný Apus apus A 

skřivan polní Alauda arvensis A 

slípka zelenonohá Gallinula chloropus D 

sojka obecná Garrulus glandarius A 

stehlík obecný Carduelis carduelis A 
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straka obecná Pica pica A 

strakapoud velký Dendrocopos major A 

strnad obecný Emberiza calandra A 

střízlík obecný Troglodytes troglodytes A 

sýkora koňadra Parus major A 

sýkora modřinka Parus caeruleus A 

sýkora parukářka Lophophanes cristatus A 

sýkora uhelníček Parus ater A 

šoupálek dlouhoprstý Certhia familiaris A 

špaček obecný Sturnus vulgaris A 

ťuhýk obecný Lanius collurio D 

vlaštovka obecná Hirundo rustica A 

volavka popelavá Ardea cinerea B 

vrabec polní Passer montanus A 

zvonek zelený Carduelis chloris A 

zvonohlík zahradní Serinus serinus A 

žluna zelená Picus viridis A 
             1 

 

V tabulce č. 6 jsou znázorněny počty hnízdících druhů. Celkově tedy na území hnízdí 

61 druhů ptáků. U 12 druhů (tabulka č. 7) bylo hnízdění prokázané. Mezi prokázané 

hnízdící druhy patří čáp bílý, čáp černý, čejka chocholatá, čížek lesní, holub doupňák, 

kachna divoká, koroptev polní, ledňáček říční, moták pochop, potápka roháč, slípka 

zelenonohá a ťuhýk obecný.  

 

  

                                                 
1 Data o hnízdním rozšíření ptáků jsou sestavena na základě dat z období 2001 – 2004 (Kunstmüller, Kodet 

2005)  
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Tabulka 8 – Tabulka s neprokázanými druhy  

český a latinský název rozšíření 

bekasina otavní (Gallinago gallinago)  méně častý druh, poměrně vzácná 

bramborníček hnědý (Saxicola rubetra)   

budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix)  méně častý druh 

cvrčilka říční (Locustella fluviatilis)  méně častý druh 

drozd bravník (Turdus viscivorus)   

holub domácí (Columba livia f. domestica)  řídký druh 

hrdlička divoká (Streptopelia turtur)   

chřástal polní (Crex crex)  řídký druh 

chřástal vodní (Rallus aquaticus)  méně častý druh 

jestřáb lesní (Accipiter gentilis)  méně častý druh 

kalous ušatý (Asio otus)  řídký druh 

konipas horský (Motacilla cinerea)  méně častý druh 

konopka obecná (Linaria cannabina)  méně častý druh 

kos horský (Turdus torquatus)  raritní druh  

krahujec obecný (Accipiter nisus)  řídký druh 

králíček obecný (Regulus regulus)   

krkavec velký (Corvus corax)  méně častý druh 

krutihlav obecný (Jynx torquilla)  méně častý druh 

kulík říční (Charadrius dubius)  řídký druh 

kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum)  méně častý druh 

lejsek šedý (Muscicapa striata)  méně častý druh 

linduška lesní (Anthus trivialis)  méně častý druh 

linduška luční (Anthus pratensis)  méně častý druh 

pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla)   

pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis)   

pěnice pokřovní (Sylvia curruca)  méně častý druh 

pěnice slavíková (Sylvia borin)  méně častý druh 

pěvuška modrá (Prunella modularis)   

polák chocholačka (Aythya fuligula)   

polák velký (Aythya ferina)   

potápka malá (Tachybaptus ruficollis)  méně častý druh 

puštík obecný (Strix aluco)   

rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris)  méně častý druh 

rehek domácí (Phoenicurus ochruros)  méně častý druh 

sedmihlásek hajní (Hippolais icterina)  méně častý druh 

sluka lesní (Scolopax rusticola)   

strakapoud malý (Dryobates minor)  řídký druh  

strakapoud prostřední (Dendropicos medius)  méně častý druh 

strnad rákosní (Emberiza schoeniclus)   

sýc rousný (Aegolius funereus)  méně častý druh 

sýkora lužní (Poecile montana)  méně častý druh 

ťuhýk šedý (Lanius excubitor)  řídký druh 

vodouš bahenní (Tringa glareola)  řídký druh 

vodouš kropenatý (Tringa ochropus)  řídký druh 

vrabec domácí (Passer domesticus)   

vrána šedá (Corvus cornix)  méně častý druh 

http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/1220/bekasina-otavni
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2371/brambornicek-hnedy
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2375/budnicek-lesni
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2379/cvrcilka-ricni
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2387/drozd-bravnik
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/4652/holub-domaci
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2333/hrdlicka-divoka
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2268/chrastal-polni
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2269/chrastal-vodni
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2242/jestrab-lesni
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2337/kalous-usaty
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2400/konipas-horsky
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2403/konopka-obecna
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2406/kos-horsky
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2246/krahujec-obecny
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2407/kralicek-obecny
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2409/krkavec-velky
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2354/krutihlav-obecny
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2297/kulik-ricni
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2338/kulisek-nejmensi
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2416/lejsek-sedy
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2418/linduska-lesni
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2419/linduska-lucni
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2425/penice-cernohlava
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2426/penice-hnedokridla
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2428/penice-pokrovni
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2429/penice-slavikova
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2433/pevuska-modra
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2199/polak-chocholacka
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2238/potapka-mala
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2339/pustik-obecny
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2438/rakosnik-zpevny
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2439/rehek-domaci
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2441/sedmihlasek-hajni
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2319/sluka-lesni
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2357/strakapoud-maly
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2358/strakapoud-prostredni
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2457/strnad-rakosni
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2343/syc-rousny
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2463/sykora-luzni
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2475/tuhyk-sedy
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2322/vodous-bahenni
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2323/vodous-kropenaty
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2477/vrabec-domaci
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2480/vrana-seda
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výr velký (Bubo bubo)  méně častý druh 

žluna šedá (Picus canus)  méně častý druh 

žluva hajní (Oriolus oriolus)  méně častý druh 

 

 

V tabulce č. 8 jsou uvedeny další druhy, které jsou na daném území prokázané, 

ale mým průzkumem dokázány nebyly [2].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2345/vyr-velky
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2360/zluna-seda
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2484/zluva-hajni
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Tabulka 9 – Výzkum České společnosti ornitologické na Vysočině 

Český a latinský název Vybrané ekologické charakteristiky 

bekasina otavní (Gallinago gallinago)  

 Hnízdí převážně na zemi 

 Mokřadní druh 

bramborníček hnědý (Saxicola rubetra)  

 Hnízdí převážně na zemi 

 Druh otevřené krajiny 

brhlík lesní (Sitta europaea)  

 Sekundární stromový dutinohnízdič 

 Lesní i synantropní druh 

budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix)  

 Hnízdí převážně na zemi 

 Lesní druh 

budníček menší (Phylloscopus collybita)  

 Hnízdí převážně na zemi 

 Lesní i synantropní druh 

cvrčilka říční (Locustella fluviatilis)  

 Hnízdí převážně na zemi 

 Druh otevřené krajiny 

cvrčilka zelená (Locustella naevia)  

 Hnízdí převážně na zemi 

 Druh otevřené krajiny 

čáp černý (Ciconia nigra)  

 Hnízdí převážně na stromech 

 Mokřadní a lesní druh 

čejka chocholatá (Vanellus vanellus)  

 Hnízdí převážně na zemi 

 Druh otevřené krajiny 

červenka obecná (Erithacus rubecula)  

 Hnízdí převážně na zemi nebo v polodutinách 

 Lesní i synantropní druh 

čížek lesní (Spinus spinus)  

 Hnízdí převážně na stromech 

 Lesní druh 

datel černý (Dryocopus martius)  

 Primární stromový dutinohnízdič (sám si tesá dutiny) 

 Lesní druh 

dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes)  

 Hnízdí převážně na stromech 

 Lesní druh 

drozd bravník (Turdus viscivorus)  

 Hnízdí převážně na stromech 

 Lesní druh 

drozd kvíčala (Turdus pilaris)  

 Hnízdí převážně na stromech 

 Příležitostně koloniálně hnízdící druh 

 Druh lesů, otevřené krajiny i synantropní 

drozd zpěvný (Turdus philomelos)  

 Hnízdí převážně na stromech 

 Druh lesů, otevřené krajiny i synantropní 

holub domácí (Columba livia f. domestica)  

 Hnízdí převážně na budovách 

 Synantropní druh 

holub doupňák (Columba oenas)  

 Sekundární stromový dutinohnízdič 

 Příležitostně semikoloniálně hnízdící druh 

 Lesní druh 

holub hřivnáč (Columba palumbus)  

 Hnízdí převážně na stromech 

 Lesní i synantropní druh 

hrdlička divoká (Streptopelia turtur)  

 Hnízdí převážně na stromech 

 Lesní druh 

hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto)  

 Hnízdí převážně na stromech 

 Synantropní druh 

hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula)  

 Hnízdí převážně na stromech 

 Lesní druh 

chřástal polní (Crex crex)  

 Hnízdí převážně na zemi 

 Druh otevřené krajiny 

chřástal vodní (Rallus aquaticus)  

 Hnízdí převážně na zemi v litorálech 

 Mokřadní druh 

jestřáb lesní (Accipiter gentilis)  

 Hnízdí převážně na stromech 

 Lesní druh 

jiřička obecná (Delichon urbicum)  

 Hnízdí převážně na budovách 

 Synantropní druh 

kachna divoká (Anas platyrhynchos)  

 Hnízdí převážně na zemi 

 Mokřadní i synantropní druh 

kalous ušatý (Asio otus)  

 Hnízdí převážně na stromech 

 Druh lesních okrajů, otevřené krajiny i synantropní 

http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/1220/bekasina-otavni
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2371/brambornicek-hnedy
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2372/brhlik-lesni
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2375/budnicek-lesni
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2376/budnicek-mensi
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2379/cvrcilka-ricni
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2381/cvrcilka-zelena
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2225/cap-cerny
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2276/cejka-chocholata
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2384/cervenka-obecna
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2385/cizek-lesni
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2352/datel-cerny
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2386/dlask-tlustozoby
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2387/drozd-bravnik
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2389/drozd-kvicala
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2390/drozd-zpevny
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/4652/holub-domaci
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2330/holub-doupnak
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2331/holub-hrivnac
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2333/hrdlicka-divoka
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2334/hrdlicka-zahradni
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2392/hyl-obecny
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2268/chrastal-polni
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2269/chrastal-vodni
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2242/jestrab-lesni
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2395/jiricka-obecna
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2183/kachna-divoka
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2337/kalous-usaty
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káně lesní (Buteo buteo)  

 Hnízdí převážně na stromech 

 Druh lesů i otevřené krajiny 

konipas bílý (Motacilla alba)  

 Hnízdí převážně na budovách či v polodutinách 

 Druh mokřadů, otevřené krajiny i synantropní 

konipas horský (Motacilla cinerea)  

 Hnízdí převážně v polodutinách 

 Mokřadní druh 

konopka obecná (Linaria cannabina)  

 Hnízdí převážně na stromech či keřích 

 Synantropní druh 

kos černý (Turdus merula)  

 Hnízdí převážně na stromech či keřích 

 Druh lesů, otevřené krajiny i synantropní 

kos horský (Turdus torquatus)  

 Hnízdí převážně na stromech či keřích 

 Druh lesních okrajů 

krahujec obecný (Accipiter nisus)  

 Hnízdí převážně na stromech 

 Lesní druh 

králíček obecný (Regulus regulus)  

 Hnízdí převážně na stromech 

 Lesní druh 

králíček ohnivý (Regulus ignicapilla)  

 Hnízdí převážně na stromech 

 Lesní druh 

krkavec velký (Corvus corax)  

 Hnízdí převážně na stromech 

 Druh lesů i otevřené krajiny 

krutihlav obecný (Jynx torquilla)  

 Sekundární stromový dutinohnízdič 

 Druh lesů, otevřené krajiny i synantropní 

křepelka polní (Coturnix coturnix)  

 Hnízdí převážně na zemi 

 Druh otevřené krajiny 

křivka obecná (Loxia curvirostra)  

 Hnízdí převážně na stromech 

 Lesní druh 

kukačka obecná (Cuculus canorus)  

 Hnízdní parazit 

 Druh mokřadů, lesů i otevřené krajiny 

kulík říční (Charadrius dubius)  

 Hnízdí převážně na zemi 

 Druh mokřadů a otevřené krajiny 

kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum)  

 Sekundární stromový dutinohnízdič 

 Lesní druh 

labuť velká (Cygnus olor)  

 Hnízdí převážně na zemi v litorálech 

 Mokřadní i synantropní druh 

ledňáček říční (Alcedo atthis)  

 Vyhrabává hnízdní nory 

 Mokřadní druh 

lejsek šedý (Muscicapa striata)  

 Hnízdí převážně na budovách či v polodutinách 

 Lesní i synantropní druh 

linduška lesní (Anthus trivialis)  

 Hnízdí převážně na zemi 

 Druh lesních okrajů 

linduška luční (Anthus pratensis)  

 Hnízdí převážně na zemi 

 Druh otevřené krajiny 

lyska černá (Fulica atra)  

 Hnízdí převážně na vodní hladině 

 Mokřadní druh 

moták pochop (Circus aeruginosus)  

 hnízdí převážně na zemi 

 Druh mokřadů a otevřené krajiny 

ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes)  

 Hnízdí převážně na stromech 

 Lesní druh 

pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla)  

 Hnízdí převážně na keřích 

 Lesní druh 

pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis)  

 Hnízdí převážně na keřích 

 Druh otevřené krajiny 

pěnice pokřovní (Sylvia curruca)  

 Hnízdí převážně na keřích 

 Druh otevřené krajiny i synantropní 

pěnice slavíková (Sylvia borin)  

 Hnízdí převážně na keřích 

 Druh otevřené krajiny 

pěnkava obecná (Fringilla coelebs)  

 Hnízdí převážně na stromech 

 Lesní i synantropní druh 

pěvuška modrá (Prunella modularis)  

 Hnízdí převážně na stromech či keřích 

 Lesní druh 

http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2244/kane-lesni
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2397/konipas-bily
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2400/konipas-horsky
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2403/konopka-obecna
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2405/kos-cerny
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2406/kos-horsky
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2246/krahujec-obecny
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2407/kralicek-obecny
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2408/kralicek-ohnivy
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2409/krkavec-velky
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2354/krutihlav-obecny
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2211/krepelka-polni
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2411/krivka-obecna
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2335/kukacka-obecna
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2297/kulik-ricni
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2338/kulisek-nejmensi
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2190/labut-velka
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2349/lednacek-ricni
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2416/lejsek-sedy
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2418/linduska-lesni
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2419/linduska-lucni
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2271/lyska-cerna
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2251/motak-pochop
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2424/oresnik-kropenaty
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2425/penice-cernohlava
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2426/penice-hnedokridla
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2428/penice-pokrovni
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2429/penice-slavikova
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2432/penkava-obecna
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2433/pevuska-modra
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polák chocholačka (Aythya fuligula)  

 

 Hnízdí převážně na zemi 

 Mokřadní druh 

polák velký (Aythya ferina)  

 Hnízdí převážně na zemi v litorálech 

 Mokřadní druh 

poštolka obecná (Falco tinnunculus)  

 Hnízdí převážně na zemi v litorálech 

 Mokřadní druh 

potápka malá (Tachybaptus ruficollis)  

 Hnízdí převážně na vodní hladině 

 Mokřadní druh 

puštík obecný (Strix aluco)  

 Sekundární stromový dutinohnízdič 

 Lesní druh 

rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris)  

 Sekundární stromový dutinohnízdič 

 Lesní druh 

rehek domácí (Phoenicurus ochruros)  

 Hnízdí převážně na budovách či v polodutinách 

 Synantropní druh 

rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus)  

 Sekundární stromový dutinohnízdič 

 Lesní i synantropní druh 

rorýs obecný (Apus apus)  

 Hnízdí převážně na budovách 

 Synantropní druh 

sedmihlásek hajní (Hippolais icterina)  

 Hnízdí na stromech či keřích 

 Lesní i synantropní druh 

skřivan polní (Alauda arvensis)  

 Hnízdí převážně na zemi 

 Druh otevřené krajiny 

slípka zelenonohá (Gallinula chloropus)  

 Hnízdí převážně na zemi v litorálech 

 Mokřadní druh 

sluka lesní (Scolopax rusticola)  

 Hnízdí převážně na zemi v litorálech 

 Mokřadní druh 

sojka obecná (Garrulus glandarius)  

 Hnízdí převážně na stromech 

 Lesní druh 

stehlík obecný (Carduelis carduelis)  

 Hnízdí převážně na stromech 

 Druh otevřené krajiny i synantropní 

straka obecná (Pica pica)  

 Hnízdí převážně na stromech 

 Druh otevřené krajiny i synantropní 

strakapoud malý (Dryobates minor)  

 Primární stromový dutinohnízdič (sám si tesá dutiny) 

 Lesní druh 

strakapoud prostřední (Dendropicos medius)  

 Primární stromový dutinohnízdič (sám si tesá dutiny) 

 Lesní druh 

strakapoud velký (Dendrocopos major)  

 Primární stromový dutinohnízdič (sám si tesá dutiny) 

 Lesní i synantropní druh 

strnad obecný (Emberiza citrinella)  

 Hnízdí převážně na zemi 

 Druh otevřené krajiny 

strnad rákosní (Emberiza schoeniclus)  

 Hnízdí převážně na zemi 

 Mokřadní druh 

střízlík obecný (Troglodytes troglodytes)  

 Hnízdí převážně v polodutinách 

 Lesní druh 

sýc rousný (Aegolius funereus)  

 Sekundární stromový dutinohnízdič 

 Lesní druh 

sýkora koňadra (Parus major)  

 Sekundární stromový dutinohnízdič 

 Lesní i synantropní druh 

sýkora lužní (Poecile montana)  

 Sekundární stromový dutinohnízdič 

 Lesní druh 

sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus)  

 Sekundární stromový dutinohnízdič 

 Lesní i synantropní druh 

sýkora parukářka (Lophophanes cristatus)  

 Sekundární stromový dutinohnízdič 

 Lesní druh 

sýkora uhelníček (Periparus ater)  

 Sekundární stromový dutinohnízdič 

 Lesní druh 

šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris)  

 Hnízdí převážně v polodutinách 

 Lesní i synantropní druh 

špaček obecný (Sturnus vulgaris)  

 Sekundární stromový dutinohnízdič 

 Druh lesů, otevřené krajiny i synantropní 

http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2199/polak-chocholacka
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2364/postolka-obecna
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2238/potapka-mala
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2339/pustik-obecny
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2438/rakosnik-zpevny
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2439/rehek-domaci
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2440/rehek-zahradni
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2347/rorys-obecny
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2441/sedmihlasek-hajni
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2445/skrivan-polni
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2272/slipka-zelenonoha
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2319/sluka-lesni
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2451/sojka-obecna
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2452/stehlik-obecny
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2453/straka-obecna
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2357/strakapoud-maly
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2358/strakapoud-prostredni
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2359/strakapoud-velky
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2456/strnad-obecny
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2457/strnad-rakosni
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2460/strizlik-obecny
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2343/syc-rousny
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2462/sykora-konadra
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2463/sykora-luzni
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2464/sykora-modrinka
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2465/sykora-parukarka
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2466/sykora-uhelnicek
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2468/soupalek-dlouhoprsty
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2470/spacek-obecny
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ťuhýk obecný (Lanius collurio)  

 

 Hnízdí převážně na keřích 

 Druh otevřené krajiny 

ťuhýk šedý (Lanius excubitor)  

 Hnízdí převážně na stromech či keřích 

 Druh otevřené krajiny 

vlaštovka obecná (Hirundo rustica)  

 Hnízdí převážně na budovách 

 Synantropní druh 

vodouš bahenní (Tringa glareola)  

 hnízdí převážně na stromech či keřích 

 Mokřadní druh 

vodouš kropenatý (Tringa ochropus)  

 hnízdí převážně na stromech či keřích 

 Mokřadní druh 

volavka popelavá (Ardea cinerea)  

 Hnízdí převážně na stromech 

 Koloniálně hnízdící druh 

 Mokřadní a lesní druh 

vrabec domácí (Passer domesticus)  

 Hnízdí převážně na budovách 

 Koloniálně hnízdící druh 

 Synantropní druh 

vrabec polní (Passer montanus)  

 Sekundární stromový dutinohnízdič 

 Příležitostně semikoloniálně hnízdící druh 

 Druh otevřené krajiny i synantropní 

vrána šedá (Corvus cornix)  

 Hnízdí převážně na stromech 

 Druh lesů i otevřené krajiny 

výr velký (Bubo bubo)  

 Hnízdí převážně na zemi 

 Lesní druh 

zvonek zelený (Chloris chloris)  

 Hnízdí převážně na stromech 

 Synantropní druh 

zvonohlík zahradní (Serinus serinus)  

 Hnízdí převážně na stromech 

 Synantropní druh 

žluna šedá (Picus canus)  

 Primární stromový dutinohnízdič (sám si tesá dutiny) 

 Lesní druh 

žluna zelená (Picus viridis)  

 Primární stromový dutinohnízdič (sám si tesá dutiny) 

 Druh lesů i otevřené krajiny 

žluva hajní (Oriolus oriolus)  

 Hnízdí převážně na stromech 

 Druh lesů i otevřené krajiny 

 

 Tabulka č. 9 poukazuje na výzkum České společnosti ornitologické na Vysočině 

(ČSO), který probíhal v letech 1990 – 1998. Za tu dobu bylo pozorováno 104 druhů jedinců. 

Tento přehled je výsledkem odborníků i všech ornitologických nadšenců, kteří s Českou 

ornitologickou společností spolupracují [3].  

   

 

 

 

 

 

 

 

http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2473/tuhyk-obecny
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2475/tuhyk-sedy
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2476/vlastovka-obecna
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2322/vodous-bahenni
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2323/vodous-kropenaty
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2233/volavka-popelava
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2477/vrabec-domaci
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2478/vrabec-polni
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2480/vrana-seda
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2345/vyr-velky
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2482/zvonek-zeleny
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2483/zvonohlik-zahradni
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2360/zluna-seda
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2361/zluna-zelena
http://prirodavysociny.cz/cs/druhy/2484/zluva-hajni
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7. DISKUZE 
 

Kapitola diskuze se věnuje dosaženým výsledkům, kterých bylo dosaženo během 

monitoringu. Tyto údaje byly následně porovnány s daty, která přinesla Česká společnost 

ornitologická na Vysočině. Z výsledků bylo zjištěno, že počty některých druhů ptactva se na 

počátku 21. století rapidně snížily, některé jsou na podobné úrovni a některé se naopak 

zvýšily. Zároveň byly objeveny i druhy zcela nové.  

Pro přehled uvádím běžné druhy, u kterých výrazně poklesla početnost. 

Prvním příkladem je lyska černá (Fulica atra). V polovině minulého století byla velice 

hojně hnízdící druh na zarostlých rybnících. Od druhé poloviny 90. let minulého století byl 

zjišťován setrvalý pozvolný úbytek v početnosti hnízdících párů, který se od roku 2001 

mnohem zvýraznil. Plošně se vyskytuje na všech vhodných vodních nádržích, ale již 

v malém počtu hnízdících párů. Tam, kde v minulosti hnízdilo deset i více párů nebo celé 

desítky párů, v současnosti hnízdí jen ojedinělé páry.  

Kukačka obecná (Cuculus canorus) byla v polovině minulého století hojný druh na 

celém území centrální části Českomoravské vrchoviny. Od počátku devadesátých let 

minulého století byl zaznamenán pozvolný pokles početnosti. Ještě v 80. letech byly 

v hnízdním období zaznamenávány četné hlasové projevy nebo pozorování několika ptáků 

během jednoho dne na různých lokalitách. V současné době to již neplatí, její početnost je 

nižší. Příčiny tohoto poklesu ale nejsou dosud známé.  

Puštík obecný (Strix aluco) byl v polovině minulého století hojně hnízdící druh v lesích, 

někdy na budovách nebo v budkách  na celém území centrální části Českomoravské 

vrchoviny. Také u tohoto druhu docházelo k pozvolnému ubývání početnosti během 90. let 

minulého století. Ještě v letech 1960 – 1990 hnízdil puštík obecný téměř na každé samotě. 

Během 90. let minulého století byla většina lidských sídel  přestavěna a tím zaniklo velké 

množství hnízdních možností. V současnosti hnízdilo v každém kvadrátu odhadem 6 – 12 

párů.  

Kalous ušatý (Asio otus) byl v polovině minulého století hojná lesní sova na celém území 

centrální části Českomoravské vrchoviny. Také u této sovy došlo k částečnému poklesu 

početnosti hnízdících párů. Bylo zjištěno, že kalous ušatý je často zastoupen v potravě výra 

velkého. Dalšími faktory mohou být častá predace hnízd a nepříznivá potravní nabídka 
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v zimním období.  

Konipas horský (Motacilla cinerea) byl v první polovině minulého století dosti hojně 

hnízdící druh při kamenitých potocích, pod mosty, u splavů apod. V průběhu 90. let začala 

početnost výskytu nápadně klesat. V tomto období se značně rozmnožil norek americký, 

který byl vypouštěn do volné přírody. Tato šelma se drží podél vodních toků a patrně bude 

hlavním predátorem dostupných hnízd a zejména vyvedených mláďat neschopných letu.  

Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) byl do poloviny 90. let poměrně častým druhem 

v jehličnatých lesích s podrostem, hlavně však ve všech listnatých či smíšených lesích, 

převážně bukových. Od druhé poloviny 90. let se začal budníček lesní z jehličnatých lesů 

vytrácet a v listnatých lesích se stal méně početný.  

Pěnice slavíková (Sylvia borin) v polovině minulého století hojně hnízdila v lesních 

houštinách, na pasekách, v maliní, vzácně i v zahradách. Od poloviny 90. let byl však 

zaznamenáván patrný pokles v početnosti hnízdících párů. Tento úbytek je pravděpodobně 

důsledkem změn hospodaření v krajině v kombinaci s možnými změnami prostředí na 

zimovištích.  

Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) v polovině minulého století hojně hnízdila v lesních 

houštinách, parcích a zahradách. Již od 80. let minulého století se její početnost začala 

snižovat, nápadněji však v průběhu 90. let. Stále pravidelně hnízdí na celém území kraje 

Vysočina. Pokles početnosti je pravděpodobně důsledkem změn hospodaření v krajině 

v kombinaci s možnými změnami prostředí na zimovištích.  

Vrána obecná (Corvus corone) v první polovině minulého století hojně hnízdila většinou 

v lesích ve vyšších porostech. Na území ČR byl zaznamenán pokles početnosti od roku 1986. 

Tento pokles se začal výrazně projevovat až od poloviny 90. let. V současnosti již není tak 

hojným druhem jako dřív (Hladík 1959, Kunstmüller 2005). 

V druhé části diskuze uvádím přehled běžných druhů, u kterých naopak výrazně 

početnost narostla. 

Holub hřivnáč (Columba palumbus)  byl v první polovině minulého století hojně 

hnízdící druh. V průběhu 90. let nastal značný nárůst v početnosti, kdy stále častěji pronikal 

do obecní a městské zástavby, kde docházelo ke zvyšování počtu hnízdících párů.  

Drozd kvíčala (Turdus pilaris) v polovině minulého století hnízdila v menších koloniích 

v lese nebo jednotlivé páry podél potoků. Od počátku 90. let byl zjišťován nárůst početnosti 
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hnízdících párů. Druh začal vytvářet početnější hnízdní kolonie zvláště ve stromořadí podél 

vodních toků i rybníků.  

Drozd brávník (Turdus viscivorus) byl počátkem 20. století považován za nehnízdícího 

a jen vzácně protahujícího. Od 90. let byl zaznamenán zvýšený výskyt a nárůst početnosti. 

Hnízdění bylo zaznamenáváno zvláště při okrajích polních lesíků, v malých polních 

remízech, ve stromořadí podél cest a vodních toků v otevřené kulturní krajině.  

Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) byla v polovině minulého století nejhojnější 

pěnice hnízdící v lesních porostech, v polních křovinách a v porostech podél vodních toků i 

rybníků. Od r. 1990 byl zjišťován patrný nárůst početnosti hnízdících párů. Hojně hnízdí 

v keřích a bylinném podrostu na polních mezích, při lesních okrajích, podél cest a silnic, 

v zahradách apod.  

Sojka obecná (Garrulus glandarius) byl v polovině minulého století hojně hnízdícím 

ptákem v centrální části Českomoravské vrchoviny. Od r. 2000 byl zaznamenáván pozvolný 

nárůst početnosti na celém sledovaném území kraje Vysočina. Původem lesní pták začal 

postupně hnízdit i v otevřené krajině a v sousedství lidských sídel (Hladík 1959, 

Kunstmüller 2005). 
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8. ZÁVĚR 
 

 

Pro sběr dat do této diplomové práce bylo provedeno 54 návštěv v dané lokalitě. 

V průběhu monitoringu  bylo  na  území  přírodní  parku Čeřínek a jeho blízkém  okolí  

zjištěno celkem 63 druhů ptáků, z toho 61 druhů hnízdících. Dva druhy pravděpodobně 

protahují.  V porovnání s výzkumem ČSO se 41 druhů ptáků nepodařilo vypozorovat. 

Výsledky nám dokládají, že na území přírodní parku Čeřínek žije poměrně velké 

množství druhů ptáků, ačkoliv se nejedná o příliš velkou lokalitu.  

Výsledná práce by mohla posloužit místním orgánům ochrany přírody, aby se předešlo 

dalšímu zániku hnízdišť všech pozorovaných ptáků, zvláště chráněných druhů. Velmi 

přínosné by bylo v následujících letech pokračovat v mapování a chránění útočišť dalších 

druhů, které jsou ohroženi.  
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10. Resumé  
 

Tato diplomová práce pojednává o inventarizaci avifauny na vybrané lokalitě v kraji 

Vysočina. Mým úkolem bylo porovnat vlastní pozorování ptáků a monitoring, který 

uskutečnila Česká společnost ornitologická na Vysočině.  

V teoretické části jsem se zabývala historií a fyzio – geografickým popisem dané 

lokality. 

V praktické části jsem prostřednictvím bodového sčítání ptáků zjišťovala příslušné 

druhy ptáků na daném území a porovnala je.  

 

Summary  

This diploma thesis deals with the inventory of avifauna at a selected locality in the 

Vysočina Region. My task was to compare my bird watching and the monitoring carried 

out by the Czech Ornithological Society in the Highlands. 

In the theoretical part I dealt with the history and physio - geographical description of 

the given locality. 

In the practical part, I have been able to spot the relevant bird species in a given area 

and compare them by way of a point census. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11. PŘÍLOHY 
 

11.1 Tabulky 
 
Tabulka 1 – Abundance  

český název březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad 

bažant obecný 8 9 11 5 6  4 1  

brhlík lesní  1 7 13 20 9 2 6 5 2 

brkoslav severní         2 

budníček lesní  4 5 7 2     

cvrčilka zelená  3 4 2 3     

čáp bílý 2 4 5 6 7 5 3   

čáp černý 2 1 2 - 2 - 1   

čejka chocholatá 3 5 6 8 5 6 8 7  

červenka obecná 1 3 4 5 3 2 2 1  

čížek lesní 2 1 3 5 3 2  1 1 

datel černý 1  1  1     

dlask tlustozobý   1 1 1  1    

drozd kvíčala    1 2 1 1  1  

drozd zpěvný  2 4 2 5 2 1   

dudek chocholatý  1 1  1     

havran polní 5 3        

holub doupňák   1 2 1  1    

holub hřivnáč   1 2 1 1 2 3 1  

hrdlička zahradní    3 5 3 2    

hýl obecný 2 1 5  1  1 3  

jiřička obecná   1 6 9 8 3   

kachna divoká  25 40 18 45 50 30 70 115 355 

káně lesní  1 2 2 2 1  1  

konipas bílý  2 2  1 3 2 1   

konipas luční  2 1 1 1     

koroptev polní  1 2 2 1     

kos černý 5 11 15 8 10 7 9 2 2 

králíček ohnivý 1 2 1  1     

křepelka polní  2 3 2 1     

křivka obecná  1 1 2   1   

kukačka obecná    1      

labuť velká      1 2 2   

ledňáček říční    1 1 2  1  

lyska černá    1  1    

moták pochop 1 2 2  4 4 1   

orel mořský     1      

ořešník kropenatý  1  1  1    



 

pěnkava obecná  2 5 7 9 7 5 3 5 5 

poštolka obecná  1 1  1  1   

potápka roháč 1 5 2 3 1 2    

rehek zahradní  1 3 6 8 3 1 1  

rorýs obecný  2 5 6 3 7    

skřivan polní  2 2 3  1 2 1  

slípka zelenonohá   1 2 2     

sojka obecná 2 1 3 4 4 5 3 3  

stehlík obecný  1 2 4 4 3 1 1 1  

straka obecná 5 6 2 3 4 3 5 3 2 

strakapoud velký 1 2 4 4 2 2 1 1  

strnad obecný  1 1 3 3 1    

střízlík obecný     1  2 1  

sýkora koňadra 8 12 15 7 13 1 10 9 10 

sýkora modřinka 1 2 4 5 3 4 6 3 2 

sýkora parukářka  1 1  1  1   

sýkora uhelníček  1 2 1  2    

šoupálek dlouhoprstý 1 1 2 2 1 1  2  

špaček obecný 4  2  10 200 80 60  

ťuhýk obecný  1 2 1  2    

vlaštovka obecná   8 11 15 5  2  

volavka popelavá 1 2 4 7 9 9 2  5 

vrabec polní 3 6  2 1  2 1 2 

zvonek zelený 1 4 3  2 1 1 2 2 

zvonohlík zahradní  1 2 4  1     

žluna zelená  5 1 1 3 5 2 1  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



 

          

Tabulka 2 - Dominance           

 

 

 

 

         

český název březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad 

bažant obecný 8,60 % 5,08 % 5,44 % 2,19 % 2,55 % - 1,67 % 0,43 % - 

brhlík lesní  1,08 % 3,95 % 6,44 % 8,77 % 3,83 % 0,58 % 2,51 % 2,13 % 0,51 % 

brkoslav severní - - - - - - - - 0,51 % 

budníček lesní - 2,26 % 2,47 % 3,07 % 0,85 % - - - - 

cvrčilka zelená - 1,69 % 1,98 % 0,87 % 1,27 % - - - - 

čáp bílý 2,15 % 2,26 % 2,48 % 2,63 % 2,98 % 1,45 % 1,25 % - - 

čáp černý 2,15 % 0,56 % 0,99 % - 0,85 % - 0,42 % - - 

čejka chocholatá 3,22 % 2,82 % 2,97 % 3,51 % 2,13 % 1,74 % 3,34 % 2,98 % - 

červenka obecná 1,08 % 1,69 % 1,98 % 2,19 % 1,28 % 0,58 % 0,84 % 0,43 % - 

čížek lesní 2,15 % 0,56 % 1,49 % 2,19 % 1,28 % 0,58 % - 0,43 % 0,26 % 

datel černý 1,07 % - 0,49 % - 0,43 % - - - - 

dlask tlustozobý  - 0,56 % 0,49 % 0,44 % - 0,29 % - - - 

drozd kvíčala  - - 0,49 % 0,87 % 0,43 % 0,29 % - 0,43 % - 

drozd zpěvný - 1,12 % 1,98 % 0,87 % 2,12 % 0,58 % 0,42 % - - 

dudek chocholatý - 0,56 % 0,49 % - 0,43 % - - - - 

havran polní 5,38 % 1,69 % - - - - - - - 

holub doupňák  - 0,56 % 0,99 % 0,43 % - 0,29 % - - - 

holub hřivnáč  - 0,56 %  0,99 % 0,43 % 0,43 % 0,58 % 1,25 % 0,43 % - 

hrdlička zahradní  - - 1,48 % 2,19 % 1,27 % 0,58 % - - - 

hýl obecný 2,15 % 0,56 % 2,47 % - 0,43 % - 0,42 % 1,27 % - 

jiřička obecná - - 0,49 % 2,63 % 3,83 % 2,32 % 1,26 % - - 

kachna divoká  26,88 

% 
22,59 % 8,91 %  19,74 % 21,28 % 8,72 % 29,29 % 48,94 % 91,03 % 

káně lesní - 0,56 % 0,99 % 0,87 % 0,85 % 0,29 % - 0,43 % - 

konipas bílý  2,15 % 1,12 % - 0,44 % 1,27 % 0,58 % 0,42 % - - 

konipas luční - 1,12 % 0,49 % 0,44 % 0,43 % - - - - 

koroptev polní - 0,56 %  0,99 % 0,87 % 0,43 % - - - - 

kos černý 5,37 % 6,21 % 7,43 % 3,51 % 4,25 % 2,03 % 3,77 % 0,85 % 0,51 % 

králíček ohnivý 1,08 % 1,13 % 0,49 % - 0,43 % - - - - 

křepelka polní - 1,13 % 1,49 % 0,87 % 0,43 % - - - - 

křivka obecná - 0,56 % 0,49 % 0,87 % - - 0,42 % - - 

kukačka obecná - - - - 0,43 % - - - - 

labuť velká  - - - - 0,43 % 0,58 % 0,84 % - - 

ledňáček říční - - - 0,43 % 0,43 % 0,58 % - 0,42 % - 

lyska černá - - - 0,43 % - 0,29 % - - - 

moták pochop 1,08 % 1,13 % 0,99 % - 1,70 % 1,16 % 0,42 % - - 

orel mořský  - - - 0,43 % - - - - - 

ořešník kropenatý - 0,56 % - 0,43 % - 0,29 % - - - 

pěnkava obecná  2,15 % 2,82 % 3,47 % 3,95 % 2,98 % 1,45 % 1,26 % 2,12 % 1,28 % 

poštolka obecná - 0,56 % 0,50 % - 0,43 % - 0,42 % - - 

potápka roháč 1,08 % 2,82 % 0,99 % 1,32 % 0,43 % 0,58 % - - - 

rehek zahradní - 0,56 % 1,49 % 2,63 % 3,40 % 0,87 % 0,42 % 0,43 % - 

rorýs obecný - 1,13 % 2,48 % 2,63 % 1,28 % 2,03 % - - - 



 

skřivan polní - 1,13 % 0,99 % 1,32 % - 0,29 % 0,84 % 0,43 % - 

slípka zelenonohá - - 0,50 % 0,88 % 0,85 % - - - - 

sojka obecná 2,15 % 0,56 % 1,49 % 1,75 % 1,70 % 1,45 % 1,25 % 1,28 % - 

stehlík obecný  1,08 % 1,13 % 1,98 % 1,75 % 1,28 % 0,29 % 0,42 % 0,43 % - 

straka obecná 5,38 % 3,39 % 0,99 % 1,32 % 1,70 % 0,87 % 2,09 % 1,28 % 0,51 % 

strakapoud velký 1,08 % 1,13 % 1,98 % 1,75 % 0,85 % 0,58 % 0,42 % 0,43 % - 

strnad obecný - 0,56 % 0,50 % 1,32 % 1,28 % 0,29 % - - - 

střízlík obecný - - - - 0,43 % - 0,84 % 0,43 % - 

sýkora koňadra 8,60 % 6,78 % 7,43 % 3,07 % 5,53 % 0,29 % 4,18 % 3,83 % 2,56 % 

sýkora modřinka 1,08 % 1,13 % 1,98 % 2,19 % 1,28 % 1,16 % 2,51 % 1,28 % 0,51 % 

sýkora parukářka - 0,56 % 0,50 % -  0,43 % - 0,42 % - - 

sýkora uhelníček - 0,56 % 0,99 % 0,44 % - 0,58 % - - - 

šoupálek dlouhoprstý 1,08 % 0,56 % 0,99 % 0,88 % 0,43 % 0,29 % - 0,85 % - 

špaček obecný 4,30 % - 0,99 % - 4,26 % 58,14 % 33,47 % 25,53 % - 

ťuhýk obecný - 0,56 % 0,99 % 0,44 % - 0,58 % - - - 

vlaštovka obecná - - 3,96 % 4,82 % 6,38 % 1,45 % - 0,85 % - 

volavka popelavá 1,08 % 1,13 % 1,98 % 3,07 % 3,83 % 2,62 % 0,84 % - 1,28 % 

vrabec polní 3,22 % 3,39 % - 0,88 % 0,43 % - 0,84 % 0,43 % 0,51 % 

zvonek zelený 1,08 % 2,26 % 1,49 % - 0,85 % 0,29 % 0,42 % 0,85 % 0,51 % 

zvonohlík zahradní  1,08 % 1,13 % 1,98 % - 0,43 % - - - - 

žluna zelená - 2,82 % 0,50 % 0,44 % 1,28 % 1,45 % 0,84 % 0,43 % - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11.2 Seznam ptactva 
 

český název latinský název 

bažant obecný Phasianus colchicus 

brhlík lesní  Sitta europia 

brkoslav severní Bombycilla garrulus 

budníček lesní Phylloscopus sibilatrix 

cvrčilka zelená Locustella naevia 

čáp bílý Ciconia ciconia 

čáp černý Ciconia nigra 

čejka chocholatá Vanellus vanellus 

červenka obecná Erithacus rubecula 

čížek lesní Carduelis spinus 

datel černý Dryocopus martius 

dlask tlustozobý  Coccothraustes coccothraustes 

drozd kvíčala  Turdus pilaris 

drozd zpěvný Turdus philomelos 

dudek chocholatý Upupa epops 

havran polní Corvus frugilegus 

holub doupňák  Columba oenas 

holub hřivnáč  Columba palumbus 

hrdlička zahradní  Streptopelia decaocto 

hýl obecný Pyrrhula pyrrhula 

jiřička obecná Delichon urbica 

kachna divoká  Anas platyrhynchos 

káně lesní Buteo buteo 

konipas bílý  Motacilla alba 

konipas luční Motacilla flava 

koroptev polní Perdix perdix 

kos černý Turdus merula 

králíček ohnivý Regulus ignicapillus 

křepelka polní Coturnix coturnix 

křivka obecná Loxia curvirostra 

kukačka obecná Cuculus canorus 

labuť velká  Cygnus olor 

ledňáček říční Alcedo atthis 

lyska černá Fulica atra 

moták pochop Circus aeruginosus 

orel mořský  Haliaeetus albicilla 

ořešník kropenatý Nucifraga caryocatactes 

pěnkava obecná  Fringilla coelebs 



 

poštolka obecná Falco tinnunculus 

potápka roháč Podiceps cristatus 

rehek zahradní Phoenicurus phoenicurus 

rorýs obecný Apus apus 

skřivan polní Alauda arvensis 

slípka zelenonohá Gallinula chloropus 

sojka obecná Garrulus glandarius 

stehlík obecný  Carduelis carduelis 

straka obecná Pica pica 

strakapoud velký Dendrocopos major 

strnad obecný Emberiza calandra 

střízlík obecný Troglodytes troglodytes 

sýkora koňadra Parus major 

sýkora modřinka Parus caeruleus 

sýkora parukářka Lophophanes cristatus 

sýkora uhelníček Parus ater 

šoupálek dlouhoprstý Certhia familiaris 

špaček obecný Sturnus vulgaris 

ťuhýk obecný Lanius collurio 

vlaštovka obecná Hirundo rustica 

volavka popelavá Ardea cinerea 

vrabec polní Passer montanus 

zvonek zelený Carduelis chloris 

 


