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Úvod 

 

Havran polní (Corvus frugilegus) je v ČR relativně vzácně hnízdící druh zemědělské krajiny. Česká 
populace havranů během posledních desetiletí prodělává výrazné změny. Havran polní není sice řazen 
mezi zvláště chráněné živočichy podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., nicméně je veden v červeném seznamu 
ČR jako druh zranitelný s nízkou populační početností a poklesem (Chobot a Němec 2017, Příroda č. 34). 
Původně hnízdila většina populace v lužních lesích, podél velkých řek (Labe, Dyje, Odra) nebo ve velkých 
remízcích mezi poli, i když hnízdění havranů v blízkosti lidí bylo známo odjakživa. Havrani nicméně nikdy 
nebyli hojně hnízdícím druhem. Byli však dobře známí jako masově zimující druh, přilétající ze 
severovýchodních hnízdišť. V druhé polovině 20. století se začala hnízdní populace přesouvat do blízkosti 
lidských sídel, kde obsadili především parky a hřbitovy se vzrostlými stromy. Celková početnost havranů 
ale nikterak nevzrostla. Mapování pro Atlas hnízdního rozšíření ptáků zhodnocuje stav české hnízdní 
populace (Obr. 1). Početnost se od 70. let až do současnosti pohybuje mezi dvěma a čtyřmi tisíci hnízdících 
párů. Jak je ale vidět z map, je tato populace roztříštěna do několika málo oblastí. Tradičními hnízdišti v ČR 
bylo dolní Poohří-Polabí a Praha, Střední Polabí, Opavsko a Ostravsko, Podyjí a Jižní Čechy. Z map je 
také zjevné, že některá hnízdiště zanikla (Dolní Poohří-Polabí, Pomoraví), některá pravděpodobně 
zaniknou v brzké době (Opavsko-Ostravsko, Podyjí), zatímco jiná se v poslední době rozrůstají (jižní 
Čechy). 
   

 
  

      
 
         
Obr. 1 – Výsledky mapového sčítání havranů polních na území ČR v letech 1973-1977 (A), 1985-1989 (B), 
2001-2003 (C) a 2014-2017 (D). Velikost bodu indikuje průkaznost hnízdění v daném čtverci. Zelené 
čtverce odkazují na hnízdění v předchozím mapování. Zdroj: Bejček a kol. (2006) Atlas hnízdního rozšíření 
ptáků v České republice, Aventinum a https://birds.cz/avif/atlas_nest_map.php?rok=all&druh=Corvus_ 
frugilegus. 
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Jihočeská populace prodělala podobné změny, jaké proběhly na celostátní úrovni. V průběhu 20. století 
vzniklo a následně opět zaniklo několik kolonií (např. na ostrově v rybníku Bezdrev nebo na Nadějské 
rybniční soustavě), postupně se ale většina hnízdišť přesunula do lidských sídel. V současné době můžeme 
hovořit o dvou populacích, jedné českobudějovické a druhé mezi Veselím nad Lužnicí a Táborem. 
Českobudějovická populace, na níž je prováděn i předkládaný výzkum, vznikla v 80. letech a od té doby se 
neustále zvětšovala (Obr. 2). Z výsledků sčítání havraních hnízd na území Českých Budějovic (Pakandl 
2012, Sborník Jihočeského muzea 52: 30-39) vyplývá, že přibližně od začátku 21. století se stav havranů 
ustálil. Počty nalezených hnízd se pohybují od 400 do 500, autor sám ale zmiňuje, že údaje nemusí přímo 
odpovídat počtu hnízdících párů, protože některé páry mohou stavět hnízda nová a proto mohla být 
započtena i opuštěná hnízda. Také následné sčítání hnízd havranů v ČB (J. Závora, ústní sdělení) ukazuje, 
že počty havranů v současnosti nevzrůstají, i když lze pozorovat někdy i dost výrazné výkyvy v početnosti 
(směrem nahoru i dolů). V roce 2019 bylo celkem napočítáno 555 hnízd na 164 stromech. Může nicméně 
vznikat dojem, že havranů přibývá a to proto, že se havrani v Českých Budějovicích přemisťují do nových 
oblastí. Tak vznikla nově kolonie v ulicích Průběžná-Plzeňská, která se v současnosti výrazně zvětšuje. 
Zvětšování je ovšem na úkor snižování počtů hnízdících havranů na tradičních hnízdištích na Sadech. 

 
Obr. 2 – Vývoj počtu nalezených hnízd havrana polního na území města České Budějovice. Převzato 
z: Pakandl (2012) Sborník Jihočeského muzea 52: 30-39. 
 
Jak už bylo zmíněno, pozorujeme v posledních desetiletích přesun hnízdních kolonií ze zemědělské krajiny 
do urbánního prostředí. Důvody této změny zůstávají do velké míry neobjasněné. Havraní kolonie jsou 
významným ekosystémovým prvkem a na hnízdění havranů bývá vázáno i hnízdění ostatních druhů ptáků, 
především těch, kteří sami nestaví hnízda. Přesun havranů do měst je tak uváděn jako jedna z možných 
příčin vyhynutí poštolky rudonohé (Falco vespertinus) na území ČR. Tento druh hnízdil téměř výhradně ve 
starých havraních hnízdech a zároveň nebyl ochoten se přesunout společně s havrany do urbánního 
prostředí (Fehérvári et al. 2009, Applied Ecology and Environment 7: 59-69.). Naopak jiné druhy jako holub 
hřivnáč (Columba palumbus), poštolka obecná (Falco tinnunculus) nebo kalous ušatý (Asio otus) začaly 
výrazněji synantropizovat poté, co se v městském prostředí objevily havraní kolonie, a tedy hnízdní 
příležitosti (Riegert et al. 2009 Ornis Fennica 86: 123-130). 



Havrani nicméně v urbánním prostředí zpravidla nenachází dostatek potravy a jsou pravděpodobně do 
velké míry nadále závislí na zemědělských plochách v okolí měst. Tento fenomén nebyl doposud detailně 
studován. Kasprzykowski (2003, Acta Ornithologica 38: 27-31) ukázal na polské hnízdící populaci, že 
nejčastěji se havrani krmili na loukách a čerstvě osetých kukuřičných polích, a to ve vzdálenosti 500-1500 m 
od hnízda. Tato studie ovšem pokrývala pouze dva měsíce, kdy havrani hnízdili (duben a květen) a byla 
založena pouze na observaci v terénu. Některé indicie naznačují, že dostupnost potravy a využívání 
různých potravních zdrojů se výrazně liší v průběhu roku. Kritický je samozřejmě dostatek kvalitní potravy 
v době hnízdění. Hnízdní úspěšnost havranů v posledních letech nicméně výrazně fluktuuje. Na vině 
mohou být neprediktabilní klimatické podmínky během jara, které komplikují sběr potravy a termoregulaci 
mláďat.  Právě dostupnost kvalitní potravy by mohla být jedním z hlavních parametrů, které tuto fluktuaci 
vysvětlí.  
 
Cíle 
V řešeném projektu jsme se zaměřili na popis prostorové aktivity havrana polního v Českých Budějovicích 
a okolí s cílem identifikovat významné potravní zdroje v různých částech roku a odhadnout jaký může mít 
ne/dostupnost kvalitní potravy dopad na místní havraní populaci. S využitím GPS/GSM telemetrie 
označených jedinců jsme získali informace o hlavních lokalitách, kde se havrani zdržují, které jsme 
korelovali s dostupností plodin pěstovaných v daný čas na daných lokalitách. 

Metodika 

Odchyty havranů 
Dne 27. 5. 2021 jsme provedli odchyt osmi jedinců havrana polního do voliéry umístěné v areálu 
Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity – PřF JU (48.9778242N, 14.4445356E, Obr. 3), kde jsme 
zakrmovali vlašskými ořechy. U každého jedince bylo provedené měření základních biometrických údajů 
(délka zobáku, tarsu, křídla, ocasu, hmotnost), byl zhodnocen průběh pelichání, případně hnízdění 
(rozvinutí hnízdní nažiny) a kondice na základě množství podkožního tuku. U každého jedince bylo určeno 
pohlaví a stáří a byl označen kovovým kroužkem Kroužkovací stanice Praha a žlutým plastovým odečítacím 
kroužkem s alfanumerickým kódem (W001-W008, Obr. 4). 

 
Obr. 3 – Voliéra sloužící k odchytu havranů. Foto Michaela Syrová. 



 
Obr. 4 – Plastový odečítací kroužek umístěný na havranovi. Foto Jaroslav Závora. 
 
Tři jedinci byli vybaveni vysílačkou od firmy ANITRA pracující na bázi GPS/GSM systému, která se 
připevňuje na hřbet zvířete pomocí teflonových pásek (tzv. backpack model, Obr. 5). Vysílačka váží 10 g, 
je tedy pro havrana, který váží 300-500 gramů jen velmi malou zátěží a běžně se pro zvířata této velikosti 
používá. Jedním označeným zvířetem byla samice narozená dříve než v roce 2020 (vysílačka č. 527, 
přezdívka Kateřina, Obr. 6). I když byla tato samice již plně dospělá, neměla ani náznak hnízdní nažiny, 
takže buď v roce 2021 vůbec nehnízdila, nebo o snůšku přišla a nažina jí již zarostla. Druhým označeným 
jedincem byl samec narozený dříve než v roce 2020 (vysílačka č. 529, přezdívka Mikuláš, Obr. 7). Třetí 
byla označena nehnízdící samice narozená v roce 2020 (Obr. 8), nicméně té se podařilo poměrně rychle 
po vypuštění vysílačku sundat, proto z ní nejsou žádné záznamy. Tato vysílačka byla nicméně nalezena a 
je připravena pro další využití. 

 
Obr. 5 – Vysílačka od firmy ANITRA se zakrytými solárními panely. Foto Jaroslav Závora. 



 
Obr. 6 – Samice havrana polního s přezdívkou Kateřina nesoucí vysílačku č. 527. Foto Michaela Syrová. 



 
Obr. 7 – Dr. Lubomír Peške s odchyceným havranem s přezdívkou Mikuláš (vysílačka č. 529). Foto 
Jaroslav Závora. 



 
Obr. 8 – Mladá samice havrana s vysílačkou č. 530. Této samici se podařilo vysílačku odstranit. Foto 
Jaroslav Závora. 
 
Analýza dat 
Vysílačky sbírají nejen informace o pozici jedince, ale také o nadmořské výšce, rychlosti a směru pohybu, 
teplotě a mnoha dalších veličinách. U vysílaček je možné na dálku nastavit frekvenci lokací. Po většinu 
času byly obě funkční vysílačky nastaveny na zasílání aktuální pozice každých 30 minut, přes noc každé 
dvě hodiny. 
Pro potřeby zhodnocení prostorové aktivity obou havranů jsme vizualizovali informace o jejich poloze ve 
čtyřech časových periodách, které vždy trvaly sedm dní, a to 7. - 13. 6. 2021, 1. - 7. 7. 2021, 1. - 7. 9. 2021, 
1. - 7. 10. 2021. Tato období byla vybrána ve vztahu k potravní nabídce na polích, kdy první perioda 
odpovídá výsevu kukuřice a poslední výsevu ozimého obilí. Během červencového a zářijového termínu 
neprobíhal výsev žádné plodiny a havrani tak byli odkázáni na intravilán města a louky. 
Pro každou z těchto period jsme rozdělily lokace na dopolední (od nautického úsvitu do 13.00 hod), 
odpolední (od 13.00 hod do nautického soumraku) a noční (od nautického soumraku do nautického úsvitu). 
Nautický soumrak a úsvit jsme vybrali, protože se jedná o okamžiky, mezi nimiž se havrani již nemohou 
orientovat zrakem a tráví tak čas bez pohybu na nocovišti. 
Druhá analýza byla provedena na datech za období od 8.6. do 24.10.2021 a jejím cílem bylo zhodnotit 
celkový homerange obou jedinců. Kromě vizualizace do mapy jsme provedli určení středního bodu 
a směrodatné odchylky ze všech záznamů, určili jsme celkovou plochu homerange a analyzovali jsme 
vzdálenosti jednotlivých pozorování od středního bodu coby měřítko sedentarity obou jedinců. 
  



Výsledky 

Kateřina červen 
Samice Kateřina vykazovala v druhém týdnu června naprosto jednoznačnou prostorovou aktivitu. Každý 
den odlétala z nocovišť v centru města jihozápadním směrem, do okolí obcí Planá, Včelná, Boršov 
a Homole. Zde se pohybovala především na polích, na kterých byla čerstvě vyseta kukuřice. Kromě toho 
se krmila také na ploše letiště v Plané. Velice pravděpodobně se vůbec nekrmila v intravilánu města, kde 
jsou záznamy pouze z večerních a ranních přesunů mezi nocovištěm a krmištěm.  

 
Obr. 9 – Záznamy polohy samice havrana Kateřiny (vysílačka č. 527) v období od 7. do 13. 6. 2021. 
  



Kateřina červenec 
Na začátku července se ovšem situace u Kateřiny výrazně změnila. Zjevně v důsledku nedostatku zrní na 
polích se její aktivita přesunula výhradně do intravilánu města. Zde vyhledávala velké travnaté plochy a to 
především v oblasti mezi vysokoškolskými kolejemi, parkem Stromovka a Sokolským ostrovem. Druhou 
významnou oblastí byly travnaté plochy kolem řeky Malše, od Polikliniky Jih, přes Malý a Velký jez až po 
jez U Špačků v Nových Hodějovicích. Tyto potravní lokace jsou z velké části situovány do dopoledních 
hodin. Odpoledne se Kateřina již vyskytovala většinou poblíž nocovišť v centru města, kde se 
pravděpodobně již nekrmila. 

 
Obr. 10 – Záznamy polohy samice havrana Kateřiny (vysílačka č. 527) v období od 1. do 7. 7. 2021. 
  



Kateřina září 
V prvním týdnu září se situace opět částečně změnila. Kateřina se stále krmila v zástavbě, travnaté plochy 
v okolí řeky a kolem Stromovky byly však využívány v mnohem menší míře. Hodně záznamů je z areálu 
nemocnice a přilehlých zahrad, dále se Kateřina krmila v okolí parku u jižní zastávky a také mezi 
Novohradskou ulicí a nádražním depem, což jsou především ruderální plochy. Jedinou velkou travnatou 
plochou, kterou Kateřina v tomto týdnu využívala, bylo okolí zanádražní komunikace mezi Pětidomím 
a Novými Hodějovicemi. Zde se krmila také na strništi po posečeném obilí. 

 
Obr. 11 – Záznamy polohy samice havrana Kateřiny (vysílačka č. 527) v období od 1. do 7. 9. 2021. 
  



Kateřina říjen 
Během prvního týdne října aktivovala Kateřina do velké míry podobně jako v září. Centrem výskytu zůstalo 
Linecké předměstí, kde se kromě travnatých ploch u Malše a zahrádek u Litvínovické silnice krmila i na poli 
v Litvínovicích, které bylo čerstvě oseto ozimým obilím. Travnaté plochy a pole v okolí Hodějovického 
hřbitova byly také často navštěvovány. 

 
Obr. 12 – Záznamy polohy samice havrana Kateřiny (vysílačka č. 527) v období od 1. do 7. 10. 2021. 
  



Mikuláš červen 
I přesto, že nocoval také v centru města se na rozdíl od Kateřiny Mikuláš vyskytoval především v západním 
okolí Českých Budějovic. V druhém týdnu června Mikuláš nezávisel na čerstvě osetých polích s kukuřicí 
natolik jako Kateřina. Kukuřičná pole navštěvoval pouze u Branišovské ulice, za areálem Biologického 
centra a Jihočeské univerzity. Pro Mikuláše byly v tomto týdnu významné travnaté plochy u Vltavy pod 
dlouhým mostem a v areálu Výstaviště. Hodně času trávil i v zástavbě, a to především na sídlištích Máj 
a Šumava. Další významnou zastávkou byla pastvina u Haklových Dvorů včetně přilehlého hnojiště. 

 
Obr. 13 – Záznamy polohy samce havrana Mikuláše (č. vysílačky 529) v období od 7. do 13. 6. 2021. 
  



Mikuláš červenec 
V prvním týdnu července pokračoval Mikuláš v návštěvách sídlišť Máj a Šumava včetně kampusu 
univerzity, pastvin koní a ovcí u Zemědělské fakulty JU a přilehlého golfového hřiště. Dále se zdržoval na 
travnatých plochách před bránou Výstaviště a také na Mariánském náměstí. To navštěvoval výhradně 
v odpoledních hodinách. 

 
Obr. 14 – Záznamy polohy samce havrana Mikuláše (č. vysílačky 529) v období od 1. do 7. 7. 2021. 
  



Mikuláš září 
Ani v prvním zářijovém týdnu se Mikulášova prostorová aktivity výrazně nezměnila. Většinu času trávil 
v okolí Husovy třídy mezi Dlouhým mostem a Branišovskou ulicí. Minimálně navštěvoval kampus univerzity 
a úplně zmizel se sídlišť Šumava a Máj. 

 
Obr. 15 – Záznamy polohy samce havrana Mikuláše (č. vysílačky 529) v období od 1. do 7. 9. 2021. 
  



Mikuláš říjen 
V říjnu se Mikulášův homerange nápadně zvětšil. Jádrem jeho výskytu zůstávají travnaté plochy mezi 
univerzitním kampusem a Mariánským náměstím, nicméně často navštěvoval pole severně od Českých 
Budějovic. Hodně času trávil na poli mezi přístavem v Českém Vrbném a Bavorovicemi, které bylo čerstvě 
oseto ozimým obilím. Dále navštěvoval travnaté plochy v okolí Trägerova Dvora a Nemanic, ale také pole 
s ozimým obilím mezi Nemanicemi a Borkem. Další pole s čerstvě vysetým ozimým obilím navštěvoval 
v Českém Vrbném proti Globusu. Celkově trávil na polích s ozimým obilím mnohem více času než Kateřina. 

 
Obr. 16 – Záznamy polohy samce havrana Mikuláše (č. vysílačky 529) v období od 1. do 7. 10. 2021. 
  



Nocoviště 
Ze všech mapek je zjevné, že oba havrani v průběhu sezóny měnili pozici míst, kde trávili noc. Nocoviště 
je pro havrany poměrně zásadní nejen z důvodů odpočinku (a proto je tradičně situováno v klidnější části 
města), ale především z důvodů sociální, protože slouží jako zdroj informací o výskytu potravy, které jsou 
sdíleny mezi shromážděnými jedinci.  
V průběhu léta oba havrani využívali především nocoviště v centru města. Zásadní jsou v tomto směru 
hnízdní kolonie. Kateřina nocovala především na kolonii v parku Háječek a na Sadech poblíž Lannovy 
sochy. Mikuláš nocoval na kolonii u Rabenštejnské věže a poblíž Lannovy sochy, což bylo jediné místo, 
kde se pravidelně mohl setkávat s Kateřinou. Kromě toho ale oba havrani přenocovali i v dalších porostech 
stromů v širším centru. Mikuláš pravidelně nocoval i na levém břehu Vltavy, v okolí Husovy třídy a na sídlišti 
Šumava. Kateřina naopak nocovala i v okolí nemocnice. 
Od začátku září oba jedinci začali nocovat na tradičním nocovišti u ulice Generála Píky. Toto nocoviště je 
významné především v zimním období, kdy zde v posledních letech nocovalo i několik tisíc havranů, 
společně s dalšími několika tisíci kavek. 
  



Celkové srovnání homerange 
Z analýzy všech záznamů za období od 8. 6. do 24. 10. 2021 je zjevné, že oba označení havrani se 
potkávali jen velmi vzácně. Homerange Kateřiny byl situován do jižní poloviny Českých Budějovic, centra, 
Lineckého předměstí a Nových Hodějovicích, zatímco Mikuláš se vyskytoval především v oblasti od 
univerzitního kampusu po centrum města. Oba nicméně absolvovali dočasné „výsadky“. Kateřina opět 
především jižním směrem a to v době výsevu kukuřice a Mikuláš severním směrem v době výsevu ozimého 
obilí. Nicméně i Kateřina se občas vyskytovala severně, na Pražském předměstí a v Českém Vrbném. 
Výrazný je také rozdíl v celkové ploše, kterou oba jedinci obsazovali. Celková plocha, na které se 
vyskytoval Mikuláš, byla 23.3 km2. U Kateřiny byla obývaná plocha více než dvojnásobná, 69.7 km2. Rozdíl 
mezi oběma jedinci je dobře patrný na analýze jádrové oblasti určené jako elipsa o rozměrech směrodatné 
odchylky od střední hodnoty (Obr. 18). 

 
Obr. 17 – Všechny záznamy polohy obou sledovaných havranů v období od 8. 6. do 24. 10.2021. 



 
Obr. 18 – Všechny záznamy polohy obou sledovaných havranů v období od 8. 6. do 24. 10. 2021 se 
zvýrazněnými jádrovými oblastmi. 
 
Dále jsme sledovali, jak daleko od středu své jádrové oblasti oba havrani létají. Histogram četností záznamů 
v různých vzdálenostech od středu jádrové oblasti ukazuje, že Mikuláš byl výrazně méně mobilní, většinu 
času trávil v okruhu do 1000 metrů od středu (Obr. 19), zatímco Kateřina se málokdy vyskytovala do 200 m 
od středu, naopak většinu času trávila mezi 1000 a 2500 metry (Obr. 20). 



 
Obr. 19 – Četnost záznamů mladého samce havrana v různých vzdálenostech (v metrech) od středu 
jádrové oblasti jeho výskytu. 
 

 
Obr. 20 – Četnost záznamů staré samice havrana v různých vzdálenostech (v metrech) od středu jádrové 
oblasti jejího výskytu. 
 

Shrnutí 

Výsledkem letošního monitoringu prostorové aktivity havrana polního na Českobudějovicku je především 
zjištění, že i dva jedinci se mohou nápadně lišit v tom, jaké lokality a biotopy využívají. Nemůžeme nicméně 
ze získaných dat určit, zda jsou tyto rozdíly způsobené pohlavím, stářím, individualitou nebo příslušností 
k hnízdní kolonii. Je pravděpodobné, že oba sledovaní jedinci pocházeli z jiné hnízdní kolonie. Kateřina 
měla větší vazbu na kolonii v parku Háječek, zatímco Mikuláš spíše na kolonii Na Sadech. S ohledem na 
to se lišily i jejich potravní okrsky, kdy Kateřina létala spíše jižním směrem, zatímco Mikuláš spíše západním 
a severním. V důsledku toho se tito dva jedinci potkávali jen minimálně, spíše na nocovištích. 
Zásadní je zjištění, že oba jedinci jsou silně vázáni na dočasnou dostupnost zrní na čerstvě osetých polích. 
Kateřina preferovala v červnu kukuřici, Mikuláš naopak v říjnu preferoval ozimé obilí. Ve vrcholném létě 
nicméně oba sbírali potravu především v intravilánu. Zde se jako zásadní projevují u obou jedinců velké 
travnaté plochy. 
Je nicméně zásadní navýšit počet sledovaných jedinců, aby bylo možné prokázat obecné trendy 
v prostorové biologii studovaného druhu. Zároveň to umožní hledat faktory způsobující rozdíly v chování 
jednotlivých jedinců. 



Na závěr bychom ještě chtěli zmínit, že prostorový monitoring havranů přinesl i doposud první doložení 
migrační trasy havrana z České republiky. Samec Mikuláš vyrazil 24. 10. 2021 na západ a v době 
sepisování této zprávy se stále přesouvá na tradiční zimoviště ve Francii (Obr. 21).  
 

 
Obr. 21 – Trasa migrace samce havrana Mikuláše (č. vysílačky 529) k 8. 11. 2021. 
 
Náklady 
Hlavní položkou tohoto projektu bylo pořízení vysílaček od firmy Anitra. Pořizovací cena tří kusů vysílaček, 
včetně harnesu na připevnění na zvíře a datového balíčku od firmy Anitra bez DPH byla 82600 Kč. Provozní 
režie Přírodovědecké fakulty JU ve výši 19 % činily 19400 Kč. DPH činila 21420 Kč. Celkové náklady tedy 
dosáhly 123420 Kč. 
 
 
 
 
V Českých Budějovicích dne 30. 11. 2021 
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