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Abstract. Survey of records of the common hamster (Cricetus cricetus) collected between 1980 and 2011
from territory of the Czech Republic is given. Altogether, the hamster was recorded at 88 sites in 75 localities covering 40 fields of the KFME mapping grid. Although recently, in some west- and central European
countries the hamster became rather rare, in lowland parts of central Bohemia and south Moravia it is still
common and locally abundant. It seems that Pannonian genetic lineage has been less affected by decline
than the west European, German and Polish lineages. The core area of hamster distribution in the Czech
Republic coincides with the occurrence of loess sediments. Altitudes of our records varies between 150
and 530 m a. s. l., great majority of them (80.7%) lies between 160 and 300 m a. s. l. Hamster inhabits
mostly agricultural land but sometimes settles also in village gardens and it occurs even at periphery of
the city of Prague where it inhabits desolated fields, garden colonies and grassy plots in housing estates.
Majority of our records is based on road casualties, it suggests that a traffic causes nonnegligible portion
of hamster mortality.
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Úvod
Křeček polní Cricetus cricetus (Linnaeus, 1758) obývá na území střední Evropy především
tzv. kulturní step. První mapu jeho rozšíření v ČR publikoval Grulich (1975), který využil
výsledků dotazníkové akce provedené v letech 1948–1950 a některé lokality následně ověřoval. Jeho práce je proto založena na informacích získaných během let 1948 až 1974. Brzy
nato publikovali podobný přehled rozšíření křečka Vohralík & Anděra (1976), kteří použili
výsledky dotazníkové akce provedené v letech 1972–1975 a doplnili je o vlastní nálezy. Autoři
obou publikací se shodovali v tom, že křeček obývá větší část území ČR až do nadmořské výšky
cca 500 m. Později Grulich (1996) porovnal mapy rozšíření křečka z obou uvedených publikací a konstatoval, že kolektivizace zemědělství, ke které došlo v padesátých letech 20. století
prakticky nijak nezměnila areál jeho rozšíření v ČR. Změny areálu rozšíření křečka nezmiňují
ani Anděra & Beneš (2001), kteří sumarizovali veškeré údaje o rozšíření křečka od konce 19.
století až do konce 20. století.
Avšak při detailním studiu savčí fauny Českomoravské vysočiny Zbytovský et al. (2004)
zjistili, že rozšíření křečka je zde již jen ostrůvkovité a zdaleka neodpovídá situaci zjištěné na
základě dotazníků z období před 50 a 30 lety. Podobně se na území Svitavské pahorkatiny,
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která na severovýchodě přiléhá k Českomoravské vrchovině, podařilo v letech 2003–2010 jen
velmi ojediněle prokázat výskyt křečka v její jihovýchodní části, kde se podle dotazníkových
akcí v sedmdesátých letech ještě běžně vyskytoval (Anděra et al. 2010).
K postupnému zmenšování areálu rozšíření a snižování populační hustoty krečka docházelo
v západoevropských státech (Francie, Belgie a Nizozemí) již od 60. let 20. století. V 80. letech
se tento proces výrazně urychlil a dnes zde již přežívají jen velmi fragmentované zbytkové
populace (např. Wencel 1998, Blackbier & Gubbels 1998). Podobně tomu bylo na území
Německa, kde došlo k výraznému úbytku křečků především v 80. a 90. letech, pravděpodobně
následkem kombinace takových faktorů jako je intenzivní aplikace herbicidů a umělých hnojiv,
používání těžké zemědělské techniky a cílené hubení (Stubbe et al. 1998, Weinhold & Kayser
2006). V některých částech Německa, například v Sasku ale nastalo zmenšování areálu rozšíření křečka dříve, již někdy kolem r. 1950 (Meyer 2009). Také v Polsku, kde ještě koncem
60. let 20. století křeček osidloval téměř souvisle jižní polovinu státu (Surdacki 1971) došlo
v následujících cca 40 letech k výraznému zmenšení jeho areálu, který se navíc rozpadl na dvě
vzájemně izolované části (Ziomek & Banaszek 2007).
Není proto překvapivé, že v poslední době vznikají obavy, zda k podobné situaci nedojde
i na území ČR (Tkadlec et al. 2010). Konkretních dat z posledních desetiletí je ale velmi málo
a proto může být užitečné publikovat i jednotlivé datované nálezy, protože mohou v budoucnosti
posloužit k rekonstrukci vývoje areálu křečka na našem území. Předložená práce proto shrnuje
veškeré dosud nepublikované nálezy křečka, získané z území ČR pracovníky katedry zoologie
PřF UK od počátku 80. let minulého století až do listopadu 2011.
Materiál a metodika
Údaje o výskytu křečka polního jsou založeny převážně na pozorování jedinců, kteří byli nalezeni
mrtví na komunikacích, v menší míře byli pozorováni živí křečci, jen v několika případech se jednalo
o odchycené jedince. Informace byly získány převážně od pracovníků a současných i bývalých studentů
katedry zoologie PřF UK v Praze, menší část informací poskytly další osoby. Ve všech případech se však
jednalo o věrohodné informátory, kteří křečka polního bezpečně poznali. Lokality jsou uváděny podle
katastrálního území příslušné obce, tam kde to nebylo možné jednoznačně zjistit (např. nálezy křečků
přejetých na komunikacích, které nebylo možné zcela přesně lokalizovat), jsou vztaženy k nejbližší obci,
výskyt uvnitř zástavby je pak podle možnosti specifikován až na úroveň ulic. Nadmořské výšky nálezů
byly zjišťovány většinou až dodatečně pomocí internetového prohlížeče www.mapy.cz s přesností 10 m.
Lokality jsou uspořádány podle polí středoevropské mapovací sítě KFME (viz Pruner & Míka 1996).
Terminologie geografických oblastí ČR vychází z práce Balatky et al. (1973).

Přehled nálezů (viz obr. 1)
5450: Lovosice a Terezín (okr. Litoměřice), na silnici mezi Lovosicemi a Terezínem byli v letech 2001
a 2002 pravidelně nalézáni přejetí křečci, 150 m n. m., M. Veselý & M. Kaftan. – 5550: Žabovřesky
nad Ohří (okr. Litoměřice), 1 ex. nalezen na poli cca 600 m S od obce, 190 m n. m., 20. 7. 2006, D. Král.
– 5555: Kosmonosy (okr. Mladá Boleslav), 1 ex. pozorován na poli u dálnice, V od města, 230 m n. m.,
22. 10. 2010, M. Švátora. – 5647: Žatec (okr. Louny), výskyt pozorován opakovaně v letech 1978–1980
na pozemku UKZUZu, cca 1 km JZ od města, 290 m n. m., V. Vohralík. – 5651: Černuc (okr. Kladno),
1 ex. přejetý na silnici JV od obce, 190 m n. m., 14. 9. 2007, D. Král. – 5658: Žlunice (okr. Jičín), cca
30 obývaných nor nalezeno v příkopu u silnice SV od obce, 250 m n. m., 28. 9. 2000, Š. Hulová. – 5754:
Předměřice n. Jizerou (okr. Mladá Boleslav), 1 ex. přejetý na dálnici, 200 m n. m., 10. 6. 2010, M.
Švátora & M. Kaftan; Tuřice (okr. Mladá Boleslav), 1 ex. přejetý na dálnici cca 0,5 km Z od obce, 200 m
n. m., 5. 10. 2011, D. Král. – 5758: Kozojídky (okr. Hradec Králové), 29. 9. 2000 nalezeny nory blízko
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obce, 250 m n. m., Š. Hulová; Sloupno (okr. Hradec Králové), výskyt pozorován v letech 1998, 1999
a 2002, 230 m n. m., K. Pivnička; Starý Bydžov (okr. Hradec Králové), 1 ex. přejetý na silnici, 250 m
n. m., 29. 9. 2007, P. Hůlka. – 5760: Hradec Králové, Kukleny, v dubnu a květnu 2002 byli v okolí
silnice na Prahu hojní křečci, 240 m n. m., T. Zapletal & M. Švátora. – 5851: Středokluky (okr. Praha-západ), 1 ex. přejetý na silnici cca 1 km SV od obce, 340 m n. m., 4. 6. 2011, D. Král; Tursko (okr.
Praha-západ), 1 ex. pozorován na poli cca 700 m J od obce, 310 m n. m., září 2002, Z. Cingerová; 1 ex.
přejetý na silnici, cca 300 m n. m., 20. 5. 2006, J. Uhlíková; Velké Přílepy (okr. Praha-západ), jeden 1 ex.
pozorován v srpnu 2005, cca 300 m n. m., P. Musil; Zájezd (okr. Kladno), běžný výskyt v polích jižně
od obce v r. 2002, cca 300 m n. m., P. Nová. – 5852: Praha 8/9, Střížkov, sídliště Ďáblice, Černého ul.,
1 ex. opakovaně pozorován u své nory na trávníku na sídlišti v květnu 2006, 290 m n. m., J. Matějů;
Střížkov, ul. Ve Štěpnici, v letech 2005–2010 křečci často pozorováni v zahradě kam pronikají z okolních
nezastavěných ploch, 280 m n. m., J. Farkač; Střížkov, Desenská ul., v letech 2009–2011 křečci žili
v zahrádkářské kolonii, 290 m n. m., A. Červená; Praha 8, Ďáblice, 1 ex. nalezen v poli cca 300 m S od
zámku Ďáblice, 260 m n. m., 15. 8. 2011, M. Kulík & H. Kulíková. – 5853: Brandýs n. Labem (okr.
Praha-východ), 1 ex. přejetý na silnici na JZ okraji města, 220 m n. m., 29. 8. 1997, J. Sádlo; Praha 9,
Horní Počernice, 2 ex. přejeté na dálnici S od obce, 260 m n. m., 26. 6. 2006 a 1. 7. 2008, M. Kaftan
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Zdroj podkladové mapy je ArcGIS Server http://geoportal.gov.cz/arcgis/services

Obr. 1. Přehled námi dokumentovaných nálezů křečka polního na území ČR (prázdný kroužek – nálezy
z let 1980–2000, červená tečka – nálezy z let 2001–1011). Je však třeba poznamenat, že naše aktivita
nepokrývala území ČR rovnoměrně a proto je pravděpodobné, že křeček zde obývá větší území než
ukazují naše nálezy.
Fig. 1. Survey of our records of the Common hamster in the Czech Republic (open ring – records from
the period 1980–2000, red dot – records from the period 2001–2011). It should be stressed that our survey
did not cover the territory of the Czech Republic equally and therefore distribution of the hamster in the
country is most probably wider.
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& M. Švátora; 1 ex. nalezen mrtvý v ulici Před dráhou, 280 m n. m., 29. 8. 2011, B. Švecová; Praha 14,
Hloubětín, obývaná nora křečka nalezena v poli mezi PP Cihelna v Bažantnici a Vysočanskou radiálou,
270 m n. m., září 2001, M. Braniš; Praha 18, Čakovice, ul. Za tratí, 1 ex. přejetý na silnici cca 100 m
severně od okraje obce, 240 m n. m., 7. 6. 2010, M. Sládeček; Praha 19, Satalice, 1 ex. přejetý na ul.
K cihelně V od okraje obce, 270 m n. m., 2. 9. 1997, J. Sádlo; 3 živé ex. pozorovány tamtéž v r. 2000, J.
Sádlová; 1 ex. přejetý na ul. Vinořská severně od PP Bažantnice, 270 m n. m., 7. 6. 2010, M. Sládeček;
Praha 19, Vinoř, Ctěnice, 1 ex. přejetý na silnici Bohdanečská, cca 1 km Z od Ctěnic, 250 m n. m., 8. 10.
2011, J. Sádlová; Radonice (okr. Praha-východ), 6 ex. vykopáno na poli cca 0,5 km V od obce, 240 m
n. m., 20. 9. 2005, J. Matějů; 1 ex. přejetý na silnici + nález nory cca 0,5 km J od obce, 260 m n. m.,
začátek září 2011, B. Švecová; Svémyslice (okr. Praha-východ), křečci jsou v říjnu 2005 každodenně
nacházeni přejetí na silnici, cca 240 m n. m., V. Hanák; 1 ex. přejetý na dálnici, 240 m n. m., 14. 3. 2007,
M. Švátora & M. Kaftan; Veleň (okr. Praha-východ), křečci pozorováni koncem září 2011 na polích
těsně u Z okraje obce, 220 m n. m., P. Marhoul; Zeleneč (okr. Praha-východ), 1 ex. přejetý na silnici,
250 m n. m., 29. 4. 1999, M. Kaftan & M. Švátora. – 5854: Císařská Kuchyně (okr. Praha-východ),
1 ex. přejetý na silnici a množství čerstvých nor v příkopu u silnice, 180 m n. m., 27. 5. 1999, M. Švátora; 1 ex. přejetý na silnici a obývaná nora v příkopu cca 0,5 km Z od obce, 180 m n. m., 30. 5. 2002, V.
Vohralík; Čelákovice (okr. Praha-východ), množství křečků přejetých na silnicích J a JZ od města v letech 1997 a 1998, cca 200 m n. m., M. Červenka; 1 ex. přejetý na silnici, cca 0,5 km V od města, 190 m
n. m., 30. 5. 2002, V. Vohralík; Mochov (okr. Praha-východ), 1 ex. přejetý na silnici cca 1 km JZ od
obce, 230 m n. m., 30. 7. 2011, M. Kaftan; Mstětice (okr. Praha-východ), množství křečků přejetých na
silnicích V od obce v letech 1997 a 1998, 230 m n. m., M. Červenka; Šestajovice (okr. Praha-východ),
1 ex. přejetý na silnici cca 0,5 km S od obce v květnu 2003, 260 m n. m., P. Moravec; 1 ex. přejetý na
silnici, 26. 8. 2006, M. Kaftan; Toušeň (okr. Praha-východ) množství křečků přejetých na silnicích J od
obce v letech 1997 a 1998, cca 220 m n. m., M. Červenka; Zápy (okr. Praha-východ), 2 ex. byly pozorovány na zahradě v obci v květnu 2005, 200 m n. m., K. Ševčíková. – 5855: Poříčany (okr. Kolín), 1 ex.
přejetý na dálnici 2 km SV od obce, 190 m n. m., 16. 8. 2001, M. Kaftan & M. Švátora. – 5857: Vlkov
p. Oškobrhem (okr. Nymburk), 1 ex. přejetý na silnici, 220 m n. m., 19. 4. 2010, M. Švátora & M.
Kaftan. – 5950: Unhošť (okr. Kladno), 2 ex. přejeté na silnici cca 1 km V od obce, 400 m n. m., 24. 5.
2002 a 20. 5. 2005, M. Švátora & M. Kaftan. – 5951: Hostivice (okr. Praha-západ), 1 ex. přejetý na
silnici na V okraji obce, 350 m n. m., 1. 10. 1997, M. Švátora; 1 ex. přejetý na silnici, 9. 7. 2009, P. Nová
& J. Uhlíková; Jeneč (okr. Praha-západ), 1 ex. přejetý na dálnici, 370 m n. m., 17. 5. 1999, M. Švátora
& M. Kaftan; 2 ex. přejeté na silnici v létě 2003, M. Jíchová; Ořech (okr. Praha-západ), 1 ex. pozorován
30. 3. 2001 na V okraji obce, 360 m n. m., J. Uhlíková; Praha 6, Ruzyně, Drnovská 6, 1 ex. pozorován
na pozemku Výzkumného ústavu rostlinné výroby v červnu 2003, 340 m, J. Mourek; Praha 13, Stodůlky, výskyt na poli Z od stanice metra, 370 m n. m., 24. 9. 1998, M. Šálek; Praha 13, Třebonice, Chaby,
1 ex. odchycen v travnatém příkopu podél silnice, cca 300 m SZ od osady Chaby, 380 m n. m., 6. 7. 2001,
V. Vohralík. – 5952: Praha 12, Modřany, Hasova ul., 1 ex. přejetý na silnici, 240 m n. m., 1. 8. 2010,
D. Král. – 5953: Praha 15, Dubeček, zahrádkářská kolonie mezi JV okrajem obce a rybníkem Podleský,
častý výskyt křečků v letech 1993–1998, 270 m n. m., H. Kulíková; Praha 21, Újezd nad Lesy, 1 ex.
pozorován na poli mezi hřbitovem a ul. Zaříčanská v r. 1992, 280 m n. m., P. Moravec; Praha 22, Uhříněves, pole Výzkumného ústavu živočišné výroby (západně od Uhříněveského hřbitova), 300 m n. m.,
hojný výskyt křečků v letech 1989–1993, P. Škrle; Sibřina (okr. Praha-východ), křečci jsou v polích
kolem obce běžní již po mnoho let, prakticky každoročně pozorováni od 70. let 20. století až do podzimu
2011, 290 m n. m., J. Křížek. – 5954: Úvaly (okr. Praha-východ), 1 ex. přejetý na silnici na východním
okraji obce, 260 m n. m., 30. 8. 2007, M. Švátora. – 5955: Chotutice (okr. Kolín), v srpnu 1998 více ex.
přejetých na silnici, 200 m n. m., J. Zahradníková. – 5956: Blinka (okr. Kolín), 1 ex. přejetý na silnici
0,5 km S od obce, 250 m n. m., 26. 9. 2011, B. Švecová; Nová Ves I. (okr. Kolín), 2 ex. přejeté na silnici, 200 m n. m., 14. 7. 2007, V. Vohralík; Plaňany (okr. Kolín), cca 10 ex. přejetých na silnici Plaňany–Kolín, cca 210 m n. m., 16. 6. 2002, M. Kaftan; v dubnu 2009 křečci pozorováni v okolí pískovny,
cca 1 km Z od obce, 220 m n. m., Z. Mrlíková; Velim (okr. Kolín), 1 ex. obývá noru umístěnou pod
králíkárnou na zahradě v obci, 200 m n. m., září 2002, R. Šanda. – 5957: Kolín, 1 ex. přejetý na západním
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okraji města (pražská silnice), 220 m n. m., 16. 6. 2002, M. Kaftan; 1 ex. přejetý na čáslavské silnici cca
1,5 km JV od města, cca 210 m n. m., M. Kaftan. – 6052: Praha 4, Písnice, 1 ex. přejetý na silnici jižně
od Písnice, 330 m n. m., 17. 7. 2003, M. Kaftan. – 6053: Jesenice (okr. Praha-západ), 1 ex. vnikl v r.
2009 do obývaného domu na SZ okraji obce, 340 m n. m., J. Velčevová; 1 ex. pozorován na poli blízko
ul. Budějovická v březnu 2010, 340 m n. m., P. Stopka. – 6054: Říčany (okr. Praha-východ), v srpnu
1998 více ex. přejetých na silnici Říčany–Mukařov, cca 400 m n. m., J. Zahradníková. – 6055: Kostelec
nad Černými Lesy (okr. Kolín), v srpnu 1998 více ex. přejetých na silnici cca 1 km Z od města, 380 m
n. m., J. Zahradníková. – 6058: Čáslav (okr. Kutná Hora), 3 ex. přejeté na silnici na S okraji města, 230 m
n. m., 3. 10. 2000, 15. 7. 2001 a 29. 6. 2008; 1 ex. přejetý na silnici na JV okraji města, 240 m n. m., 30. 8.
2007, M. Kaftan & M. Švátora. – 6061: Brčekoly (okr. Chrudim), 1 ex. nalezen v srpnu 1998, 260 m
n. m., K. Weidinger. – 6267: Libivá (okr. Šumperk), trvalý výskyt v polích kolem obce, poslední pozorování v r. 2010, 270 m n. m., J. Macháčková. – 6453: Mezno (okr. Benešov), 1 ex. přejetý na silnici,
cca 1 km V od obce, 530 m n. m., 25. 5. 1987, V. Vohralík. – 6568: Prostějov, 1 ex. nalezen mrtvý na
letišti, 220 m n. m., 15. 7. 2008, P. Nová & J. Matějů. – 6745: Viteň (okr. Klatovy), 2 ex. odchyceny
v červenci 1981, cca 500 m n. m., M. Švátora. – 6866: Brno, Slatina, 1 ex. přejetý na dálnici, 240 m
n. m., 15. 8. 2011, M. Švátora & M. Kaftan; Křenovice (okr. Vyškov), v létě 1998 hojný výskyt v zahradách a v polích, cca 220 m n. m., K. Weidinger. – 7067: Hovorany, PP Hovoranské louky (okr.
Hodonín), 1 ex. nalezen mrtvý, cca 250 m n. m., 17. 7. 2007, J. Matějů. – 7162: Nový Šaldorf (okr.
Znojmo), 1 ex. přejetý na silnici, cca 210 m n. m., 25. 9. 1997, M. Švátora. – 7166: Velké Pavlovice (okr.
Břeclav), výskyt křečků v okolí obce v letech 2005–2008, cca 180 m n. m., S. Prát; Zaječí (okr. Břeclav),
1 ex. přejetý na dálnici, cca 1 km V od obce, 200 m n. m., 5. 5. 2009, M. Švátora. – 7167: Podivín (okr.
Břeclav), 1 ex. přejetý na dálnici D2, 160 m n. m., 19. 5. 1998, M. Švátora. – 7169: Strážnice (okr.
Hodonín), 1 ex. přejetý na silnici cca 1,5 km JZ od obce, 180 m n. m., 8. 7. 2003, J. Mourek & J. Fišerová. – 7263: Křídlůvky (okr. Znojmo), 1 ex. přejetý na silnici, 190 m n. m., 14. 9. 1999, M. Švátora.

Výsledky a diskuse
Celkem se podařilo získat informace o výskytu křečka na 75 lokalitách, které leží v 40 polích
síťového mapování. Největší hustota nálezů byla zaznamenána ve středních Čechách, především
v okolí Prahy. Je zřejmé, že křeček zde téměř souvisle obývá vhodné zemědělské plochy na
území Pražské plošiny mezi Kladnem, Prahou, Říčany a Úvaly (mapová pole 5851, 5950 až
5954, 6052 až 6054). Na východě na tuto oblast navazuje Středolabská tabule, odkud se podařilo
získat velmi hustou síť nálezů, které pokrývají prakticky celou její jižní část. Jedná se o oblast,
která je zhruba ohraničena na jihu Prahou, Českým Brodem, Kolínem a Čáslaví, na severu pak
údolím Labe v úseku mezi Kolínem a Brandýsem n. L. (5852 až 5855, 5857, 5955 až 5957,
6058). Na toto území těsně navazuje lokalita v blízkosti Kostelce nad Černými Lesy, která však
již leží na severním okraji Benešovské pahorkatiny (6055). Ačkoliv nemáme k dispozici průkazná kvantitativní data, získané informace a naše vlastní pozorování ukazují, že křeček je v této
oblasti i v současné době ještě stále běžným druhem a místy dosahuje značné početnosti.
Jednotlivé nálezy z období 2000–2010 dokazují, že křeček se stále ještě vyskytuje také
v oblasti Východolabské tabule (5658, 5758, 5760) a Jizerské tabule (5555). Podobně je tomu
u Dolnooharské tabule (5450, 5550, 5651), odkud máme údaje z let 2001–2007. Údolím Ohře
odtud křeček zasahuje na západ až do Žatecké pánve (5647), naše pozorování je ale již z let
1978–1980.
Izolované nálezy z 80. let dokládají výskyt křečka také z Vlašimské pahorkatiny (6453)
a dokonce i ze Šumavského podhůří (Strážovská vrchovina, 6745). Porovnání s dosavadními
mapami rozšíření křečka (Grulich 1975, Vohralík & Anděra 1976, Anděra & Beneš 2001)
ukazuje, že šumavská lokalita leží na samém okraji jeho areálu rozšíření, její nadmořská výška
je cca 500 m. Nejvýchodnější český nález (6061) je z Chrudimské tabule. Ačkoliv pochází již
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Tab. 1. Hypsometrické rozložení nálezů křečka polního (Cricetus cricetus) na území České republiky
(nadm. výšky jsou v metrech)
Table 1. Altitudinal distribution of records of the common hamster in the Czech Republic (altitudes are
given in metres)
N.v. / Alt.
n
%

101–150 	151–200 	201–250 	251–300 	301–350 	351–400 	401–450 	451–500 	501–550 Σ
1
1,1

18
20,5

31
35,2

22
25,0

7
8,0

7
8,0

–
–

1
1,1

1
1,1
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z r. 1998, je zřejmé, že křeček se zde stále vyskytuje, jak také dokazuje několik nálezů z let
2000–2009, které publikovali Anděra et al. (2010).
Všechny námi dokumentované moravské lokality leží v níže položených oblastech, které jsou
známy hojným výskytem tohoto hlodavce, jsou to Dyjskosvratecký úval (7162, 7263, 6866),
Dolnomoravský úval (7166, 7167, 7169), Kyjovská pahorkatina (7067), Hornomoravský úval
(6568) a Mohelnická brázda (6267). Ačkoliv získaná data nedokazují propojení české a moravské
populace, jedná se zřejmě pouze o nedostatek pozorování z východní části České tabule a na
ni navazující Podorlické pahorkatiny a Zábřežské vrchoviny. Je totiž velmi pravděpodobné, že
mezi populacemi, které obývají jihovýchodní část Svitavské pahorkatiny (např. 6264, Anděra
et al. 2010) a populacemi v Mohelnické brázdě (6267) stále ještě nějaké spojení existuje.
Je však nutno zdůraznit, že rozložení nálezů (převážně střední Čechy a jižní Morava) je do
značné míry ovlivněno působištěm našich informátorů a neodráží proto v plné míře současné
rozšíření křečka polního na území ČR. Jen malou pozornost jsme věnovali výskytu křečka na
severní a východní Moravě a proto např. absence nálezů ve Slezsku nejspíš neznamená, že
by zde tento hlodavec v současnosti nežil. Přesto je však nápadné, že s výjimkou dvou lokalit
(6453, 6745) se rozložení ostatních našich nálezů zcela přesně kryje s výskytem spraší podle
Ložka (1974: 73). Zdá se tedy, že tyto oblasti v současné době tvoří jádro výskytu křečka
polního na území ČR.
Celkem se podařilo identifikovat s přesností cca 10 m nadmořské výšky u 88 nálezů křečků.
Pokud z některé lokality máme k dispozici několik nálezů vzdálených od sebe nejméně 0,5 km,
hodnotíme každý zvlášť. Hypsometrický přehled nálezů shrnuje tab. 1. Nejnižší zjištěná nadmořská výška byla 150 m (mezi Lovosicemi a Terezínem), nejvyšší nadmořské výšky měly
lokality Viteň (6745; cca 500 m) a Mezno (6453; 530 m). Naprostá většina nálezů (80,7 %)
ležela v rozmezí 160–300 m n. m.
Křečci často pronikají do zahrad v menších obcích (např. Velim, Zápy, Jesenice) a je zajímavé,
že se celkem běžně vyskytují i v okrajových částech Prahy. Zde obývají nejen plevelem zarůstající bývalá pole (Praha 13, Stodůlky a Chaby) a zahrádkářské kolonie (Praha 8/9, Střížkov;
Praha 15, Dubeček), ale můžeme se s nimi setkat i na trávnících mezi panelovou zástavbou
(Praha 4, Modřany; Praha 8/9, Střížkov). Původ těchto populací není přesně znám, ale např.
na Střížkově křečci obývají území, kde začátkem 70. let 20. století vznikla rozsáhlá panelová
sídliště na polích, kde byli křečci před tím velmi hojní (věrohodné informace pamětníků od r.
1929 a pozorování autora od r. 1952). Křečci zde dodnes byli schopni přežívat na ruderálních
plochách a někdy mají nory i na trávnících mezi bloky sídliště.Výskyt křečků v zahradách a na
přilehlých travnatých plochách uvnitř zástavby byl zjištěn i ve Vídni (Franceschini & Millesi
2001). Je tedy zřejmé, že křeček je schopen úspěšně přežít i v silně antropogenním prostředí,
včetně okrajových částí velkoměst.
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Většina našich nálezů představuje křečky přejeté na silnici. Ačkoliv tyto údaje nelze žádným
způsobem kvantifikovat, přesto svědčí o vysokých ztrátách způsobených dopravou. Nejspíš
budou správné závěry Kempera (1967), který se domnívá, že křeček je k těmto ztrátám predisponován svým chováním, protože před rychle se blížícím objektem neutíká, ale vztyčí se do
výstražného postoje a pak na poslední chvíli proti němu vyskočí (viz též Petzsch 1950). To,
co snad může být účinné při zastrašení nějakého predátora (psa nebo lišky) nebo i člověka je
v případě dopravního prostředku zcela fatální.Vysoké počty křečků přejetých na jihomoravských
silnicích zaznamenal v letech 1976–1993 také Grulich (1996).
Na závěr lze shrnout, že křeček polní je i v posledních cca 10–15 letech v některých částech ČR
(Pražská plošina, Středolabská tabule, Východolabská tabule, Dolnooharská tabule, Dyjskosvratecký a Dolnomoravský úval) stále dosti rozšířeným a místy i velmi hojným hlodavcem. Jedná
se o nížiny charakteristické hojným výskytem spraší. Je zřejmé, že ačkoliv křeček v posledních
desetiletích nejspíš vymizel z některých výše položených oblastí (např. na Českomoravské
vysočině), tak celkově v ČR nedošlo v posledních cca 60 letech k tak dramatickému zmenšení
areálu rozšíření a početnosti křečka jako tomu bylo ve Francii, zemích Beneluxu, Německu
a Polsku. Protože podobně jako u nás tomu bylo i na území Maďarska a Rakouska (Nechay
1998, Spitzenberger 1998 , Spitzenberger & Bauer 2001) je zřejmé, že pannonská genetická
linie křečků, kam zřejmě patří i populace z ČR (Neumann et. al. 2005) se v tomto směru odlišuje
od genetických linií západoevropské, německé a polské.
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