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Výsledky výzkumu 
chřástala polního ve Slavkovském lese  
aneb o putování chřástala Davida
Jiří Vlček, Krajský úřad Plzeňského kraje

Chřástal polní (Crex crex) je velice zajímavým dru-
hem středně velkého ptáka s  noční aktivitou ze 
skupiny krátkokřídlých. Ačkoliv svým vzhledem 
i  nároky na  prostředí připomíná spíše koroptev, 
ostatní chřástalovití jsou ptáky okolí vod a  jsou 
blízkými příbuznými jeřábů. Vyskytuje se v Evropě 
a Asii, přičemž evropské populace zimují v sub-
saharské Africe. 
Chřástala polního pravděpodobně nikdy neu-
vidíte, zato vás může v noci překvapit jeho hlas 
ozývající se z louky, který je velmi intenzivní a při-
pomíná spíše velikonoční řehtačku než ptačí vo-
lání. Samci totiž po příletu na hnízdiště tímto cha-
rakteristickým monotónním hlasem velmi aktivně 
obhajují teritoria a také jím zřejmě lákají i samice. 
Během noci je volání téměř nepřetržité, ve dne se 
ozývají pouze občas. Nejvíce důrazný je interval 
volání, který vymezuje teritorium a přechází z mo-
notónního do přerušovaného volání.
Zajímavý je také sociální život chřástala polního. 
Samec aktivně láká samice, se kterými se spáří, 
7–10 dnů je doprovází, ale jakmile začne samice 
snášet, již ji opouští a vyhledává jinou. Často se 
přemístí i stovky kilometrů. Samice se o mláďata 
stará sama, ale příliš to nepřehání. Kuřata vodí asi 
12 dnů, poté jsou již kuřata samostatná a samice 
může hnízdit podruhé. V České republice začíná 

prvé hnízdění od  druhé poloviny května druhá 
snůška začíná zpravidla koncem června. V  kli-
matických podmínkách Slavkovského lesa začí-
ná první hnízdění později, zpravidla až počátkem 
června.
Původním hnízdním prostředím chřástala polního 
byly zejména nížinné i podhorské louky kolem řek 
a potoků. Dnes jsou to zejména sekundární trav-
naté porosty, často i s charakterem lučních mo-
nokultur. V  posledních několika letech je zřejmý 
posun výskytu chřástalů do  oblastí s  větší nad-
mořskou výškou. Důvodem je s největší pravdě-
podobností likvidace hnízdišť v nižších polohách 
související s intenzivním zemědělským hospoda-
řením a urbanizací.
Území CHKO Slavkovský les je početností volají-
cích samců jednou z nejvýznamnějších oblastí to-
hoto druhu v západních Čechách a Správa CHKO 
Slavkovský les se ve spolupráci s ornitology vě-
nuje již řadu let výzkumu a ochraně tohoto druhu.
Letos probíhal na  části území Slavkovského 
lesa již druhým rokem společný česko-německý 
výzkumný projekt satelitní telemetrie chřásta-
la polního. Výzkum byl připraven a  je realizován 
díky finanční podpoře z  Programu přeshraniční 
spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný 
stát Bavorsko 2007–2013. Vedoucím partnerem 

 Mokřadní louky u Sítin jsou tradičním hnízdištěm chřástala polního. Foto Přemysl Tájek.
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projektu je Zoologická a botanická zahrada města 
Plzně, německým partnerem bavorský Spolek pro 
ochranu ptactva v  Chamu, vedlejším partnerem 
je Plzeňský kraj. Satelitní sledování chřástalů pol-
ních v CHKO Slavkovský les probíhá v úzké spo-
lupráci se Správou CHKO Slavkovský les.
Satelitní telemetrie je již dnes ve  světě poměrně 
často používanou metodou při sledování migrač-
ních tras, či dalších aspektů biologie ptáků. Tento 
projekt je však unikátní v použití velmi lehkého 5 
gramů vážícího satelitního vysílače napájeného 
fotovoltaickým článkem u chřástala polního, který 
je svou biologií druhem vyšších lučních a mokřad-
ních porostů (velmi stinný biotop) a je známý svou 
soumračnou až noční aktivitou. Sledování ptáků 
probíhá přes družici NOAA prostřednictvím vysíla-
ného signálu, který poskytuje informaci o přibližné 
aktuální poloze sledovaného ptáka a zároveň je je-
dinec sledován přímo na lokalitě rotační anténou.
Terénní výzkum byl zahájen v  roce 2012, kdy  
byl satelitní vysílačkou u Horního Kramolína v červ-
nu označen první samec. Po  několika týdnech 

na stejné lokalitě se signál vysílačky náhle odmlčel, 
důvodem mohlo být úmrtí ptáka z důvodu probí-
hající seče lučních porostů, predace, či poruchy 
zařízení. V  letošním roce byl 21. června označen 
další sameček poblíž obce Sítiny, který zde tokal 
v lučních porostech v sousedství dalších tří samců. 
O týden později, 28. června, se samec, který do-
stal jméno David, vydal na cestu na severovýchod, 
překročil české hranice a směřoval přes Německo 
do  severního Polska. Po  několika zastávkách se 
přiblížil k deltě řeky Odry a 3. července byl jeho sig-
nál zachycen od polského Kolobřehu. Po 14 dnech 
se opět vrátil na  území ČR do  oblasti Broumova 
(okres Náchod), kde se nachází také významné 
hnízdiště chřástalů polních. V  polovině července, 
kdy samečci již většinou přestávají volat, bohužel 
signál vysílačky Davida také utichl. Příčinu je mož-
né jen odhadnout, ale při mortalitě ptáků, která je 
od narození po návrat ze zimovišť v Africe až 90%, 
je pravděpodobnost úmrtí velmi vysoká. Populace 
chřástalů polních je při současném trendu našeho 
zemědělství a stavu krajiny velmi ohrožená.

 Výsledky mapování chřástalů ve Slavkovském lese v roce 2013. Zelenou barvou jsou obsazená teritoria 
v prvním termínu sčítání (květen), červenou barvou teritoria obsazená v druhém termínu sčítání (červnu).
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Telemetrii chřástalů polních se dosud věnovalo 
pouze několik málo projektů. Dosavadní informa-
ce o  migračním chování pochází z  kroužkování 
a jsou tedy pouze kusé. Potulka chřástala Davida 
je velice zajímavá především pozdním termínem, 
kdy se vydal na cestu na sever pravděpodobně se 
záměrem obsadit vhodné teritorium a  najít další 
hnízdní partnerku. Vzhledem ke krátké době za-
stávek však pravděpodobně neuspěl. Jeho cesta, 
kterou jsme díky napojení jeho vysílačky na dru-
žici mohly sledovat, je dalším střípkem k poznání 
zajímavé ekologie tohoto druhu.
Současně se satelitním sledováním proběhlo již 
třetím rokem také systematické mapování volají-
cích samečků chřástala polního na vytipovaných 
plochách bezlesí Slavkovského lesa (Tepelsko 
a Pramensko). Vedle tohoto území bylo letos dal-
šími ornitology mapováno také jižní a  východní 
úpatí Slavkovského lesa, Hornoslavkovsko a Lo-
ketsko. Výsledkem je tak zmapování rozsáhlé ob-
lasti od Chodové Plané téměř po Loket.
V tomto období bylo při květnovém sčítání zazna-
menáno celkem 27 volajících samců a 58 v červ-
nu 2013. Tento počet je vyšší než v  minulých 
letech, ale pro celkovou místní populaci nemusí 
být směrodatný, protože část ptáků může být ze 
zcela jiných oblastí, které byly v době hnízdění le-

tos zaplaveny povodněmi. O velké disperzi svědčí 
také přelety Davida sledovaného satelitem.
Menší počet chřástalů v květnu byl pravděpodobně 
způsoben dlouhou zimou a s  tím i související níz-
kou a řídkou vegetací, která neposkytovala ptákům 
po příletu dostatečný úkryt. Velká část ploch v úze-
mí je využívána také jako pastviny, které byly v této 
době nedostatku travní hmoty rychle přepásány.
Projekt satelitní telemetrie a sledování populační 
četnosti chřástala polního není samoúčelný, ve-
dle nových informací o  jeho migračním chování 
a hnízdní biologii budou získané poznatky sloužit 
zejména k uplatňování územní ochrany jeho bio-
topů ve spolupráci se zemědělci, kteří se mohou 
přihlásit k příslušnému dotačnímu titulu (ptačí lo-
kality na travních porostech – hnízdiště chřástala 
polního) u Ministerstva zemědělství ČR.
Chřástal polní je totiž nejen velmi zajímavým dru-
hem svou biologií, ale je také druhem chráněným 
evropskou směrnicí 79/409/EHS, o ochraně volně 
žijících ptáků. V ČR je chřástal polní zákonem chrá-
něným druhem v kategorii silně ohrožených druhů.
Pro chřástala polního jsou v  ČR uplatňována 
také aktivní ochranářská opatření nařízením vlády 
č.79/2007 Sb., o  podmínkách provádění agro-
environmentálních opatření. Metodika k  tomuto 
nařízení určuje způsob hospodaření na  plochách 
travních porostů, kde je prokázán výskyt chřásta-
la polního. Projekt satelitní telemetrie probíhá také 
současně v Českém lese, na Šumavě a  v bavor-
ském příhraničním okrese Cham. Nyní pokračuje 
sledování ještě dvou samců chřástalů ze Šumavy 
– Edy a Goliáše, kteří se v současné době zdržují 
na zimovišti v polopoušti jižního Súdánu.

 Chřástal David označený vysílačkou ve Slavkov-
ském lese u Sítin 21. 6. 2013. Foto Luboš Peške.

	Putování chřástala Davida.


