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V letošním roce proběhl již 45. ročník Mezinárodního sčítání vodních ptáků v ČR. Toto sčítání 
probíhá (v současné podobě) nepřetržitě od ledna 1966, čímž představuje unikátní časovou řadu 
nejen v České republice, ale i v celé Evropě. Výsledky dosažené během tohoto rozsáhlého 
období byly průběžně publikovány (viz přehled níže). 

Mezinárodní sčítání vodních ptáků v ČR bylo postupně koordinováno různými pracovišti, 
kterými byly Biologická stanice VŠZ v Lednici na Moravě (1965–1970, kordinátor, Bohuslav 
Urbánek), Ústav pro výzkum obratlovců/ÚSEB v Brně (1971–1989, koordinátoři Vladimír 
Fiala, Čestmír Folk, Josef Křen, Ivana Kožená, Jitka Pellantová) a ČÚOP/AOPK ČR v Brně 
(1990–2002, koordinátor Jitka Pellantová). Způsob zaznamenávání zjištěných dat v podobě 
různých typů formulářů je zobrazen v příloze. Jsou zde obsaženy např. sčítací formuláře 
některých dlouhodobých spolupracovníků, kteří se do tohoto sčítání zapojovali a zapojují během 
celé jeho historie. 

Koordinačním pracovištěm IWC je od roku 2003 katedra zoologie PřF UK (koordinátor 
Zuzana Musilová), kde vznikla souhrnná databáze, kterou je nyní možno využívat (viz např. 
článek o trendech jednotlivých druhů vodních ptáků v tomto čísle sborníku Aythya). Údaje 
obsažené v IWC databázi jsou na požádání k dispozici i všem dobrovolným spolupracovníkům a 
pro nekomerční účely také nevládním organizacím, orgánům státní správy a ochrany přírody ap. 

Samotnému Mezinárodnímu sčítání předcházela akce koordinovaná Československým 
mysliveckým svazem (ČSMS), tzv. „Mezinárodní sčítání kachen“. Ačkoliv údaje z této akce 
jsou nyní částečně k dispozici, jejich využitelnost je poněkud sporná. Ve formulářích 
používaných v 50. letech ČSMS totiž existovaly pouze dvě kategorie kachen, a to „březňačky“ a 
„ostatní kachny”. Za skutečný počátek celostátně koordinovaného monitoringu vodních ptáků lze 
považovat únor 1965. Mezinárodní sčítání bylo v prvních desetiletích až do sezony 1990/91 
organizováno každý měsíc v průběhu „zimní“ sezony od října do dubna. Od sezony 1991/92 
bylo sčítání redukováno v České republice na říjnový, lednový a dubnový termín. Za jediný 
skutečně „mezinárodní“ termín je tedy považován lednový termín, přičemž počátek akce 
v celoevropském měřítku lze stanovit na leden 1967 (viz např. DELANY et al. 1999, KELLER 
& BURKHARDT 2007, NILSSON 2009).  

Databáze Mezinárodního sčítání vodních ptáků prováděného v lednu 1966–2010 ke dni 
30. 9. 2010 obsahovala 39 153 údajů o 3 670 830 jedincích 98 druhů vodních a mokřadních 
ptáků. Celkově byly shromážděny údaje z 1155 lokalit na území České republiky. Počet 
sledovaných lokalit se v letech 1966–2003 pohyboval v rozmezí 48–200; v roce 2004 vzrostl na 
478 lokalit. V letech 2005–2010 počet sledovaných lokalit kolísal mezi 509–630 (obr. 1). 
přičemž je třeba vyzdvihnout skutečnost, že dochází k pravidelnému každoročnímu sledování 
naprosté většiny lokalit. V roce 2010 bylo například sledováno 517 (tj. 83,7 %) lokalit 
sledovaných v předchozím roce.  
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Obr. 1. Počet lokalit IWC v České republice (šedě - lokality bez ptáků, černě - lokality s vodními ptáky).  

Figure 1. Distribution of IWC sites in the Czech Republic (grey - without waterbirds, black - with 
waterbirds).  
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Obr. 2. Počet sledovaných lokalit v jednotlivých regionech České republiky (WB - západní Čechy,  
NB - severní Čechy, CB - střední Čechy, SB - jižní Čechy, EB - východní Čechy, SM - jižní Morava, 
NM - severní Morava). 

Figure 2. Numbers of investigated wetland sites in regions of the Czech Republic (WB - West Bohemia, NB - North 
Bohemia, CB - Central Bohemia, SB - South Bohemia, EB - East Bohemia, SM - South Moravia, NM - North 
Moravia). 



Aythya 3 (2010) 

 4

 
Obr. 3. Distribuce sledovaných lokalit na území České republiky v lednu 1966–1970.    

Figure 3. Distribution of investigated wetland sites in the Czech Republic in January 1966–1970.  

 
Obr. 4. Distribuce sledovaných lokalit na území České republiky v lednu 1971–1980.  

Figure 4. Distribution of investigated wetland sites in the Czech Republic in January 1971–1980.  
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Obr. 5. Distribuce sledovaných lokalit na území České republiky v lednu 1981–1990.  

Figure 5. Distribution of investigated wetland sites in the Czech Republic in January 1981–1990.  

 
Obr. 6. Distribuce sledovaných lokalit na území České republiky v lednu 1991–2000.  

Figure 6. Distribution of investigated wetland sites in the Czech Republic in January 1991–2000.  
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Obr. 7. Distribuce sledovaných lokalit na území České republiky v lednu 2001–2008.  

Figure 7. Distribution of investigated wetland sites in the Czech Republic in January 2001–2008.  

Obr. 8. Distribuce 175 dlouhodobě sledovaných lokalit na území České republiky. Zahrnuty jsou 
lokality sledované alespoň v 10 sezonách od 60. let až do současnosti.  

Figure 8. Distribution of 175 long-term investigated wetland sites in the Czech Republic. There are 
included only sites counted in at least 10 seasons from 1960s up to recent.  
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Obr. 9. Počet sledovaných mokřadních lokalit v České republice podle hlavních typů mokřadních 
biotopů (Reservoirs - přehrady, Fishponds - rybníky, Industrial waters - průmyslové vody, Rivers - řeky, 
potoky). 

Figure 9. Numbers of investigated wetland sites in the Czech Republic according particular wetland 
types. 
 

 
Obr. 10. Počty jedinců a druhů vodních a mokřadních ptáků zjištěných při Mezinárodním sčítání 
vodních ptáků v České republice.  

Figure 10. Numbers of species and individuals of waterbirds recorded by International Waterbird Census in the 
Czech Republic. 
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Mezinárodní sčítání vodních ptáků probíhalo od samého počátku (od 60. let, obr. 2, 3) ve 
všech regionech České republiky (obr. 2). V 70. letech (obr. 4) přibyly lokality v jižních 
Čechách, na Sázavě, na Českolipsku, Bečvě a na Ostravsku. Koncem 70. let (1978–1980) 
pokrývalo sčítání 194–200 lokalit. V dalších desetiletích (obr. 5, 6) počet sledovaných lokalit 
sice poklesl, ale regionální rozsah sledovaných lokalit se víceméně podařilo zachovat až do roku 
2004, kdy se rozsah sčítání dále rozšířil do současné podoby (obr. 7, 8).  

Téměř po celou historii Mezinárodního sčítání vodních ptáků v České republice 
převažovaly mezi zkoumanými typy vod tekoucí vody (řeky a potoky). Druhým nejpočetněji 
sledovaným typem vod byly rybníky. U těchto dvou typů vod nastal také nejvýraznější nárůst 
počtu sledovaných lokalit po roce 2004 (obr. 9).  

Počet zjištěných druhů i celková početnost zjištěných druhů vodních a mokřadních ptáků 
v průběhu historie Mezinárodního sčítání vodních ptáků neustále narůstaly. Strmý nárůst počtu 
druhů i jedinců nastal v posledních 10 letech (2002, resp. 2003), tedy ještě před rozšířením 
pokrytí České republiky po roce 2004. Od roku 2007 pak dochází ke stabilizaci počtu 
zjišťovaných druhů a fluktuaci celkové početnosti (obr. 10), která zřejmě podléhá výkyvům 
v závislosti na klimatických podmínkách jednotlivých zim. 

 
Poděkování 
Na tomto místě bychom chtěli poděkovat všem dobrovolným spolupracovníkům zapojeným do 
sčítání i jednotlivým celostátním (viz 2. odstavec tohoto článku) i regionálním koordinátorům 
sčítání. Každý z nich přispěl nenahraditelným způsobem k současnému stavu Mezinárodního sčítání 
vodních ptáků (IWC) v České republice. Vyzdvihnout je třeba prvního koordinátora dr. Bohuslava 
Urbánka, který se sčítáním začal, ing. Vladimíra Fialu, který sčítání dále rozvinul, zahájil 
publikování pravidelných zpráv a publikoval i řadu původních prací vycházejících z výsledků 
Mezinárodního sčítání vodních ptáků v České republice. Z pozdějších celostátních koordinátorů 
bychom chtěli vyzdvihnout zejména činnost dr. Jitky Pellantové, která v koordinaci pokračovala i 
po svém odchodu z ÚVO ČSAV a zahájila mimo jiné i nezbytný převod cenných dat do počítačové 
podoby. Dále nelze opominout činnost doc. Karla Hudce, který sice nikdy nebyl koordinátorem 
IWC v ČR, ale byl delegátem Československa v IWRB (International Waterfowl and Wetlands 
Research Bureau) a inicioval a podporoval zapojení tehdejšího Československa do mezinárodní 
spolupráce ve výzkumu vodních ptáků včetně Mezinárodního sčítání vodních ptáků. 

Na pětačtyřicetileté historii IWC v České republice se podílela celá řada dalších osobností 
i institucí. V tomto výčtu nelze opominout Českou společnost ornitologickou (dříve 
Československou ornitologickou společnost), která se nepochybně podílela na úspěšném 
průběhu a organizaci IWC v České republice v celé jeho historii. Dále je třeba zmínit, že do 
sčítání byly v různé míře zapojeny i další instituce, jako např. místní organizace ČSOP, skautské 
oddíly aj. 

Mezinárodní sčítání vodních ptáků v České republice bylo v roce 2006 podpořeno studií 
MŽP ČR „Distribuce a početnost zimujících vodních ptáků na území České republiky v letech 
2004–2006“. V letech 2005–2008 bylo sčítání částečně podpořeno v rámci řešení projektu 
MŠMT č. 1P05OC029 „Ekologie kormorána velkého v ČR“ na podporu mezinárodní spolupráce 
v rámci akce COST 635.001 – INTERCAFE: Conserving Biodiversity – Interdisciplinary 
Initiative to Reduce pan-European Cormorant-Fisheries Conflicts (2005–2008). Od roku 2007 
je Mezinárodní sčítání vodních ptáků v České republice podporováno v rámci řešení projektu 
Vav MŽP ČR SP/2d3/109/07: „Dlouhodobé změny početnosti a distribuce vodních ptáků 
v České republice ve vztahu ke změnám klimatu a životního prostředí“. 

V tomto příspěvku byl použit mapový podklad © ESRI & NASA 2007. 
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S u m m a r y 
International Waterbird Census (IWC) has been carried out on 48–638 wetland sites in the 
Czech Republic in January since 1966. The IWC counts were carried out at 48–200 wetlands 
sites in January 1966–2003. The coverage of sites in the Czech Republic has been more 
extensive since January 2004. In total, 479–639 sites were counted annually in January 2004–
2008 (Fig. 1). Regional coverage of the Czech Republic (Fig. 2–9) as well as the proportion of 
running and standing waters (Fig. 10) in the total sites has not changed in 1966–2010. 
Altogether, 3,670,830 birds of 98 waterbird species were counted on 1,078 wetland sites in the 
Czech Republic during the study period. 
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Přehled významných událostí v historii Mezinárodního sčítání vodních ptáků v ČR 

List of important events in history of IWC in the Czech Republic 

1966 prvý rok sčítání  the first year of IWC 
 počet zjištěných druhů poprvé přesáhl 30 druhů more than 30 waterbird species 
 první zjištění orla mořského the first record of White-tailed Eagle 
1968 první zjištění volavky bílé the first record of Great White Egret 
1972 počet zjištěných jedinců přesáhl 50 000 ex. the first record of more than 50 000 waterbirds 
1973 první zjištění husy polní the first record of Bean Goose 
 první zjištění racka „stříbřitého“ the first record of “large” gulls 
1974 první zjištění husy velké the first record of Greylag Goose 
 první zjištění husy běločelé the first record of White-fronted Goose 
1975 rekordní počet čírek obecných (1177 ex.) the highest number of Teal  
1978 první zjištění kormorána velkého the first record of Great Cormorant 
 rekordní počet slípek zelenonohých (925 ex.) the highest number of Moorhen 
1979 poprvé sčítáno na 200 lokalitách more than 200 sites counted 
 rekordní počet lysek černých (13 215 ex.) the highest number of Coot 
 první záznam nepůvodního druhu (kachnička karolínská) the first non-native waterbird (Wood Duck) 
1980 první sčítání na vodním díle Nové Mlýny the first census on Nové Mlýny Reservoir 
1988 první sčítání na komplexu 80 rybníků v CHKO Třeboňsko the first census on 80 fishponds in Třeboňsko 
 rekordní počet racků chechtavých (12 581ex.) the highest record of Black-headed Gull 
1991 rekordní počet poláků velkých (5 093 ex.) the highest number of Common Pochard 
1994 poprvé zjištěno přes 1 000 kormoránů velkých more than 1000 Great Cormorants recorded 
1995 počet zjištěných jedinců přesáhl 100 000 ex. the 1st record of more than 100 000 waterbirds 
 rekordní počet hus polních (34 636 ex.) the highest number of Bean Goose 
1996 počet zjištěných druhů poprvé přesáhl 40 druhů more than 40 waterbird species recorded 
2002 rekordní počet poláků chocholaček (6 202 ex.) the highest number of Tufted Duck 
2004 poprvé sčítáno na více než 400 lokalitách more than 400 sites counted 
 rekordní počet hvízdáků eurasijských (134 ex.) the highest number of EurasianWigeon 
2005 rekordní počet hus běločelých (13 235 ex.) the highest number of White-fronted Goose 
 poprvé zjištěno přes 100 000 kachen divokých  more than 100 000 Mallards recorded  
 rekordní počet racků bouřních (9 617 ex.) the highest number of Common Gull 
 rekordní počet ledňáčků říčních (277 ex.) the highest number of Kingfisher 
2006 počet zjištěných druhů poprvé přesáhl 50 druhů more than 50 waterbird species recorded 
2007 rekordní rozsah sčítání (630 lokalit) the highest number of counted sites (630) 
 zjištěno rekordních 56 druhů the highest number of waterbird species (56) 
 rekordní počet kopřivek obecných (256 ex.) the highest number of Gadwall 
2008 rekordní počet hus velkých (2 241 ex.) the highest number of Greylag Goose 
  rekordní počet kormoránů velkých (12 782 ex.) the highest number of Great Comorant 
2009 zjištěno rekordních 56 druhů the highest number of waterbird species (56) 
 zjištěno rekordních 213 347 ex (poprvé přes 200 000 ex.) the 1st record of more than 200 000 waterbirds 
 rekordní počet labutí velkých (3 261 ex.) the highest number of Mute Swan 
  rekordní počet kachen divokých (146 460 ex.) the highest number of Mallard 
 rekordní počet skorců vodních (582 ex.) the highest number of Dipper 
 rekordní počet ex. nepůvodních druhů (57 ex. 7 druhů) the highest number on non-native waterbirds 
2010 zjištěno rekordních 56 druhů the highest number of waterbird species (56) 
 rekordní počet morčáků velkých (3518 ex.) the highest number of Goosander 
  rekordní počet orlů mořských (91 ex.) the highest number of White-tailed Eagle 

Údaje o prvních záznamech nebo nejvyšších počtech se vztahují pouze k údajům v databázi IWC v ČR. 

The first records and highest numbers are related only to the data from database of IWC in the Czech Republic. 
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