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ÚVOD 

Ledňáček říční Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) patří mezi zvláště chráněné druhy živočichů. 

Jedním z faktorů ovlivňujících početnost a rozšíření druhu u nás je dostatek hnízdních 

příležitostí. Druh totiž nejčastěji hnízdí ve svislých hlinito-písčitých stěnách na březích 

vodních toků, kterých je v současné krajině nedostatek. V minulosti vznikaly takové stěny 

především erozní činností vody na neupravených vodních tocích. Ptáci hnízdili v březích, 

které se pravidelně sesouvaly, podemílané říčním proudem. Po regulaci většiny řek a potoků 

tato hnízdiště zanikla. Vzhledem ke kořisti, kterou loví výlučně ve vodě, je ledňáček vázaný 

na vodní plochy a není schopen obsadit stěny vznikající lidskou činností např. v pískovnách a 

hliništích cihelen jako například břehule říční. Druh je tak v současnosti závislý na ponechání 

neregulovaných vodních toků, případně poškození břehů již upravených toků, které však 

jejich správci průběžně opravují. 

Na výše popsanou situaci reagovala sdružení Krok, Česká společnost ornitologická – 

Jihomoravská pobočka a Slovenská ornitologická společnost/BirdLife Slovensko 

mezinárodním projektem nazvaným „Živé břehy“ zaměřeným na mapování výskytu 

zájmových druhů ptáků na vodních tocích. Součástí projektu bylo i podrobné zmapování řek 

na území okresů Znojmo, Břeclav, Brno-venkov, Hodonín a Uherské Hradiště v letech 2018 a 

2019. Dalším výstupem projektu je předkládaný Soubor doporučených opatření na ochranu 

ledňáčka říčního, který by měl být „návodem“ k ochraně druhu, jeho hnízdišť a k péči o tyto 

lokality. 

Materiál vznikl v rámci projektu „Živé břehy - společná ochrana říčních ekosystémů“, č. 

304021D168, podpořeného v rámci operačního programu Interreg V-A Slovenská republika - 

Česká republika 2014-2020. Na vydání spolupracovala Slovenská ornitologická spoločnosť / 

BirdLife Slovensko. 
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1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

1.1 Taxonomie 

U nás žije ledňáček říční evropský – Alcedo atthis ispida. Obývá Evropu mimo jižní a 

východní část. 

V Evropě se vyskytuje ještě poddruh – Alcedo atthis atthis, ledňáček říční středomořský. 

Obývá Středomoří, východní Evropu a střední Asii až po Bajkal. 

1.2 Popis 

Ledňáček říční má zavalité tělo, krátký ocas a končetiny, široká křídla a zhruba 4 cm dlouhý 

rovný zašpičatělý zobák. Je výrazný svým zářivým zbarvením – má vnější část křídel, hřbet, 

ocas a téměř celou hlavu modrou, hruď a končetiny jsou jasně oranžové, zobák tmavý, skvrna 

pod ním a po stranách krku je pak zbarvena bíle. 

Obě pohlaví se zbarvením nijak výrazně neliší, samice na rozdíl od samců mají červeně 

zbarvený kořen spodní čelisti. Mladí ptáci jsou obecně jednotvárněji zbarveni a jejich opeření 

má zelenavější odstín. Nohy mladých ledňáčků jsou tmavě hnědé až černé. Délka těla je 17– 

19,5 cm (vč. zobáku), hmotnost 35–56 g. 

V Evropě se jedná o nezaměnitelný druh. Jeho let je rychlý (dokáže dosáhnout i rychlosti 

vyšší než 45 km/h) a přímý a dá se při něm relativně snadno určit, a to díky jeho jasně modře 

zbarvenému kostřeci. Často a nápadně se ozývá, nejčastěji krátkým, ostrým a při vzrušení 

často opakovaným tyt-tyt.  

1.3 Nároky na prostředí 

Obývá pomaleji tekoucí vodní toky, nepříliš znečištěné a bohaté na drobné rybky s dostatkem 

zarostlých kolmých břehů, v menší míře stojaté vody, slepá ramena, pískovny, rybniční 

soustavy, zvláště v mimohnízdním období. Na vhodných místech hnízdí i ve městech. 

V zimě jej zastihneme u nezamrzajících částí toků, např. pod přehradami, jezy, při vyústění 

průmyslových odpadních vod apod. 

http://www.biolib.cz/cz/taxon/id323911/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostr%C4%8D
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Obr. 1. Hnízdní prostředí ledňáčka říčního na řece Jihlavě. 
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2 ROZŠÍŘENÍ 

Ledňáček říční se vyskytuje téměř v celé Evropě s výjimkou Islandu, severního 

cípu Britských ostrovů a Skandinávie. Značně zasahuje také na rozsáhlé území Asie, zejména 

pak do její západní, východní, jižní a jihovýchodní části. Izolovaně obývá také severní Afriku.  

Jde o stálý, potulný i tažný druh, zejména populace z oblastí zamrzajících vod se na zimu 

posunují k jihu až do Středomoří a jižní Asie. 

2.1 Rozšíření v ČR 

Základním předpokladem pro výskyt ledňáčka říčního je dosažitelnost čisté vody bohaté na 

rybky do 10 cm (ŠŤASTNÝ et al. 2006).  

Hnízdí na větší části území, na pomaleji tekoucích úsecích větších potoků a řek a na vodních 

nádržích v nížinách a pahorkatinách. Ve vyšších polohách se nevyskytuje nebo je vzácný, 

protože tam chybějí vhodné hlinité břehy pro budování hnízdních nor. Na zimu se část naší 

populace přesune k rychleji tekoucím nezamrzajícím úsekům vodních toků, druhá část 

(zejména mladí ptáci) odlétá až do Středomoří nebo k Atlantskému oceánu (ČECH & HORA 

2006).  

Při mapování hnízdního rozšíření ptáků v ČR v letech 1973–1977 byl zaznamenán v 72 % 

čtverců (ŠŤASTNÝ et al. 1987), v letech 1985–1989 v 63 % čtverců (ŠŤASTNÝ et al. 1997) a v 

období 2001–2003 v 80 % čtverců (ŠŤASTNÝ et al. 2006). V období 1985–1989 byla 

celostátní populace odhadnuta na 300–700 párů (ŠŤASTNÝ et al. 1996), v zimách 1982–1985 

činila zimující populace 400–800 ex. (BEJČEK et al. 1995), k roku 2000 tvořilo naši populaci 

600–1000 párů (ŠŤASTNÝ & BEJČEK 2003, ŠŤASTNÝ et al. in BIRDLIFE 2004) a v období 

2001–2003 500–900 párů (ŠŤASTNÝ et al. 2006). Početnost prochází krátkodobými i 

dlouhodobými změnami, přičemž krátkodobé poklesy stavů bývají způsobeny silnými 

zimami. Dalšími negativními faktory jsou znečištění vody, vedoucí ke snížení početnosti ryb 

– potravy ledňáčků, a regulace vodních toků, při které jsou likvidovány hlinité stěny (ČECH & 

HORA 2006). 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Island
https://cs.wikipedia.org/wiki/Britsk%C3%A9_ostrovy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Skandin%C3%A1vie
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Obr. 2. Rozšíření ledňáčka říčního (Alcedo atthis) v České republice podle „Průběžných 

výsledků Atlasu hnízdního rozšíření ptáků ČR 2014–2017“. Velký červený bod – prokázané 

hnízdění, střední bod – pravděpodobné hn., malý bod – možné hn., zelené pole – hnízdní 

výskyt v letech 2001–2003.   

2.2 Výskyt na jižní Moravě 

MARTIŠKO (1994) uvádí, že v minulosti byl ledňáček v Jihomoravském kraji běžný na všech 

řekách a větších potocích, a ještě po roce 1945 dosahovala jeho početnost několika set párů. 

K roku 1992 odhaduje zdejší populaci na 100–150 párů. Úbytek je podle něj způsoben 

zánikem kolmých břehů v důsledku regulací toků a úbytkem potravních zdrojů kvůli 

znečištění vod. Jako příklady hnízdišť na zbytcích původních koryt řek uvádí úseky na 

Moravě: Bzenec – Rohatec, na Jihlavě: Ivaň – Pohořelice, a na Dyji: Krhovice – Jaroslavice. 

V sezóně 2018 v rámci projektu „Živé břehy“ proběhlo mapování cílových druhů (včetně 

ledňáčka říčního) na vodních tocích jižní Moravy, především pak na tocích větších. Byl 

kladen důraz na cílené vyhledávání nor ledňáčků. Bylo splaveno 344 km vodních toků (Dyje, 

Morava, Jihlava, Svratka a Svitava). Menší vodní toky byly mapovány ze břehu nebo 

broděním. Takto bylo zmapováno dalších 214 km vodních toků (Kyjovka, Hruškovice, 

Bobrava, Olšava, Stará Svratka, Svitava, Trkmanka, Litava, Velička a další). V roce 2019 byl 

monitoring zopakován, přičemž většina toků byla splavena na kánoi (celkem 490 km). Oproti 

předchozímu roku byly navíc splaveny například Oslava, Kyjovka a horní úseky Dyje a 

Svratky. V roce 2018 bylo zjištěno 129 teritorií ledňáčka říčního, z toho 111 prokázaných 

hnízdění a 18 pravděpodobných hnízdění, v roce 2019 bylo zjištěno 165 teritorií ledňáčka, 

132 prokázaných hnízdění a 33 pravděpodobných (viz obr. 3, tab. 1). 

Nejvíce hnízdění bylo zaznamenáno na řece Dyji, a to 59, přitom na úseku od Břeclavi po 

soutok s Moravou 16. Stále významný je úsek uváděný Martiškem (1994): Krhovice – 

Jaroslavice, kde bylo zjištěno 10 hnízdění. Další významnou řekou je Jihlava s 22 hnízděními, 

nejpočetněji obsazenou částí byl úsek mezi Dolními Kounicemi a Medlovem se 6 hnízdy. Od 

Ivaně po Pohořelice hnízdilo nejméně pět párů ledňáčků. Následuje Morava se 17 zjištěnými 

hnízděními. Na této řece jsou nejvýznamnější úseky mezi obcemi Rohatec a Hodonín a mezi 
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Bzencem a Rohatcem, který zmiňuje i MARTIŠKO (1994), na každém hnízdilo 5 párů. Pro 

hnízdění ledňáčků jsou však významné i menší meandrující toky s přirozenými břehy, např. 

Zámecká Dyje u Lednice s jedenácti páry nebo Vojkovický náhon se šesti hnízděními. 

 

 

Obr. 3. Výsledky monitoringu ledňáčka říčního (Alcedo atthis) na jižní Moravě v 

rámci projektu „Živé břehy“ v letech 2018 a 2019. Červený bod – prokázaná a pravděpodobná 

hnízdění. 

 

Tabulka 1. Přehled výsledků monitoringu ledňáčka říčního (Alcedo atthis) na jižní Moravě 

v letech 2018 a 2019. 

Rok Monitorovaná 

délka toků 

(celkem) 

Monitorovaná 

délka toků 

(splav řeky) 

Počet 

párů/km 

Počet 

prokázaných 

hnízdění 

Počet 

teritorií bez 

dohledané 

nory 

2018 558 344 0,23 111 18 

2019 705 577 0,23 132 33 

 

Rozložení nor na vodních tocích nebylo rovnoměrné. Data jsme analyzovali metodou KDE+ 

(BÍL et al. 2013), kterou byly dle očekávání potvrzeny statisticky významné koncentrace 

cílových druhů na přírodních úsecích toků, případně na úsecích renaturalizovaných. V těchto 

místech byla 4–8krát vyšší hustota sledovaných druhů než mimo ně. Přitom se jedná o 

ohrožené biotopy zasluhující si zvýšenou pozornost (viz obr. 4–6). 
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Obr. 4. Statisticky významné koncentrace ledňáčka říčního (Alcedo atthis) na 

monitorovaných úsecích řek na jižní Moravě v letech 2018 a 2019. 

 

Obr. 5. Statisticky významné koncentrace ledňáčka říčního (Alcedo atthis) na 

monitorovaných úsecích řek v jižní části Jihomoravského kraje v letech 2018 a 2019. 
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Obr. 6. Statisticky významné koncentrace ledňáčka říčního (Alcedo atthis) na 

monitorovaných úsecích řek v jižní části okresu Brno-venkov v letech 2018 a 2019. 
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3 BIOLOGIE A EKOLOGIE DRUHU 

3.1 Potrava  

Ledňáček se živí zejména menšími rybami do velikosti 12 cm, které v jeho potravě zaujímají 

60–67 %. Obvyklou kořist však představují ryby o velikosti 6–7 cm a váze 3 gramy. V ČR 

dominují v potravě na tekoucích vodách zejména hrouzci, jelci, plotice a oukleje, na nádržích 

okoun. Vyjma ryb požírá i obojživelníky, hmyz a korýše. 

Na kořist většinou číhá vsedě na větvi visící obvykle 1–2 m nad vodou, v případě, že se v 

okolí žádné vhodné větve nenacházejí, vyhlíží ji i za třepotavého letu. Pokud kořist spatří, 

vrhá se rychlým střemhlavým letem pod vodní hladinu, uchopí ji do zobáku a poté se opět 

vrací zpět na svou pozorovatelnu. 

Ulovenou potravu následně zabíjí údery o větev a polyká ji hlavou napřed, aby se neporanil o 

šupiny a ploutve. Při lovu se může potopit i jeden metr pod vodní hladinu, obvykle však 

nepřesahuje hloubku 25 cm. Úspěšnost lovu je velmi nízká, jen přibližně každý desátý pokus 

je úspěšný. 

Nestravitelných zbytků, jako jsou kosti, se několikrát denně zbavuje v podobě malých šedých 

vývržků. 

3.2 Hnízdění 

Obsazování hnízdního teritoria stálými samci probíhá za normálních podmínek zimy od konce 

února. Za začátek hnízdní sezóny se v podmínkách ČR považuje období kolem poloviny 

března. Tažní jedinci se vracejí do hnízdišť v průběhu března až dubna. Hnízdní teritorium 

bývá obvykle dlouhé 1–2 km. V místech s dostatkem potravy a nízkou nabídkou vhodných 

stěn k hnízdění byly registrovány hnízdící páry ve vzdálenostech cca 250 m. Teritorium je 

důsledně hájeno oběma hnízdícími ptáky až k hranicím sousedního teritoria (upraveno podle 

HUDEC & ŠŤASTNÝ 2005, ČECH 2006, ČECH & HORA 2006). 

Tok je velmi bouřlivý, samec pronásleduje samici za hlasitého pokřiku v hnízdním okrsku nad 

vodou, v pobřežní vegetaci a okolním volném terénu. Páření probíhá v blízkosti nory, samice 

vyčkává na oblíbeném posedu a je krmena samcem (upraveno podle HUDEC & ŠŤASTNÝ 2005, 

ČECH 2006, ČECH & HORA 2006). 

Pro umístění nory vyhledávají ledňáčci svislé stěny břehů – meandry, nátrže, kořenové baly 

vyvrácených stromů atd. Jako náhradní stanoviště pro hloubení nor mohou využívat svislé 

terénní prvky vzdálené i několik stovek metrů od vody. Kolmá část stěny, kde je umístěna 

nora, může být menší než 1 m2. Výška umístění vletového otvoru nory nad vodou je různá – 

od 50 cm po několik metrů. Vzdálenost nory od horního okraje stěny je nejčastěji do 50 cm. 

Vlet do nory bývá často překryt převislým drnem nebo pobřežní vegetací. Na stálých 

hnízdištích ledňáčci využívají privilegované nory řadu let. Tato hnízdiště mají následující 

společné charakteristiky – hnízdní stěna ze stabilních hlinitopísčitých materiálů odolávající 

erozi, zpevněná kořenovým systémem pobřežních dřevin, o parametrech, které umožňují 

hnízdění i při povodních, s větším počtem nor. Svislá partie stěny je bez výstupků a opěrných 

říms, aby se ke vstupům do nor nedostali predátoři. Nory jsou i mimo hnízdění navštěvovány 

a upravovány. Zázemí hnízdiště zabezpečuje relativní klid svojí nesnadnou přístupností a 

nabízí dostatek potravy i za nepříznivých podmínek. V blízkosti bývají trvale nezamrzající 

úseky toků – přepady rybníků, jezy, vyústění teplých odpadních vod atd. Pro opakované 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Oboj%C5%BEiveln%C3%ADci
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hmyz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kor%C3%BD%C5%A1i
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hnízdění v jedné sezóně střídají ledňáčci nory v jedné stěně nebo se k následnému hnízdění 

přemísťují na jiné lokality, někdy vzdálené i několik km (ČECH & HORA 2006). Nespárovaní 

samci hloubí na vhodných stěnách svého teritoria krátké nory bez hnízdních komůrek. Liché 

samice budují kompletní hnízdní noru, v jejíž blízkosti vyčkávají na přílet partnera. Je známá 

polygynie i polyandrie (upraveno podle HUDEC & ŠŤASTNÝ 2005, ČECH 2006, ČECH & HORA 

2006). 

Hnízdo je umístěno v noře vyhrabané v hlinitopísčitých, jílovohlinitých nebo písčitých 

kolmých nebo i převislých březích vodních toků nebo nádrží, obvykle vyšších než 1 metr. 

Místo hnízdění může být stálé po mnoho let. Chodba má průměr asi 5 cm, délku průměrně 68 

cm (50–90 cm). Noru vyhrabávají střídavě oba partneři, druhý bývá na stráži. Zpočátku na 

stěnu naletují nohama a uvolňují hlínu, později pracují zobákem a nohama posunují 

uvolněnou hlínu dozadu. Hnízdo nestaví, vejce snáší přímo na dno dutiny (HUDEC & ŠŤASTNÝ 

2005). 

Kladení vajec začíná v první dekádě dubna, většinou však v jeho druhé polovině. Snůšku tvoří 

obvykle 6–8 vajec. Vejce jsou čistě bílá, snášena jsou denně, sezení začíná po ukončení 

snůšky nebo těsně předtím. Sedí obě pohlaví, doba inkubace je 18–22 dní, krmení mláďat trvá 

23–27 dní. Tekutý trus vypouštějí mláďata do chodby, odkud vytéká. Hnízdí 2x až 4x do 

roka, vícerá hnízdění jednoho páru se překrývají. Vyvedení mláďat 3. nebo 4. hnízdění může 

probíhat až v polovině září. Krmí oba z rodičů, intervaly mezi krmením jsou 20–30 min. (ale 

také 3–5 hodin). Větší frekvence krmení je v ranních a podvečerních hodinách a u malých 

mláďat. V období, kdy samice klade novou snůšku na jiném hnízdišti teritoria, dokrmuje 

mladé z předcházejícího hnízdění pouze samec. Během července a srpna se na krmení mláďat 

v noře a v její blízkosti mohou podílet i starší tohoroční jedinci. V potravě převažují malé 

rybky přinášené v zobáku hlavou napřed. Mláďata opouštějí noru postupně (nejméně vyvinuté 

mládě může setrvat v noře 1–2 dny po vylétnutí sourozenců). Rodiče je krmí několik dní v 

okolí nory. Při rušení nebo v případě malé potravní nabídky v blízkosti nory odvádějí i čerstvě 

vyvedená mláďata do vhodnějších podmínek, vzdálených i několik km od hnízdiště. Po 

vyvedení se mláďata rozptýlí a také hnízdní páry se rozdělují. Pohlavní dospělosti dosahují 

mláďata ve druhém kalendářním roce (upraveno podle HUDEC & ŠŤASTNÝ 2005, ČECH 2006, 

ČECH & HORA 2006). 

 



Stránka 13 z 22 

 

Obr. 7. Obsazená hnízdní nora s mláďaty se pozná podle trusu vytékajícího z ústí nory. 

3.3 Tah 

Ledňáček je u nás z větší části tažný, zčásti stálý a přelétavý. V západní Evropě je nejvýše 

přelétavý. Z naší populace tvoří většinu táhnoucích ptáků mladí ptáci. Tah vede jihozápadním 

směrem, v několika případech i jižním, do zimovišť ve Středomoří, výjimečně do Biskajského 

zálivu. 
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4 OCHRANA DRUHU 

4.1 Kategorie ochrany v národních a mezinárodních seznamech a předpisech 

Příloha č. III vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOPK): 

silně ohrožený druh. 

Úmluva o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních 

stanovišť (tzv. Bernská úmluva): příloha II. 

Červený seznam ptáků ČR: zranitelný (VU). 

Směrnice Rady  2009/147/EC o ochraně volně žijících ptáků (tzv. Směrnice o ptácích): 

příloha I (druhy, které jsou předmětem zvláštních opatření týkajících se ochrany jejich 

stanovišť s cílem zajistit přežití těchto druhů a rozmnožování v areálu jejich rozšíření). Na 

základě této směrnice jsou vyhlašovány ptačí oblasti. 

- Na jižní Moravě je pro ledňáčka říčního vyhlášená ptačí oblast Soutok – Tvrdonicko 

(kód lokality CZ0621027). V období let 2005-2009 zde byla jeho početnost odhadnuta 

na 3-22 párů. 

BIRDLIFE INTERNATIONAL 2015, European Red List of Birds: LC (málo dotčený). 

Červený seznam IUCN: málo dotčený (LC). 

4.2 Ohrožení druhu 

Faktory ohrožující ledňáčka říčního podle ČECHA (2007): 

1) Nejvýznamnější jsou dlouhotrvající silné mrazy, které mu znemožní přístup k potravě.  

2) Rychlý odtok vody ze zemědělsky využívaných ploch po velkých srážkách v době 

hnízdění a následné zatopení nor či stržení stěn. 

3) Úbytek vhodných stěn pro zahnízdění. Příčinou je zpevňování břehů v meandrech a 

zasypávání nátrží (úpravy a regulace vodních toků). Tyto činnosti mají nejzávažnější 

negativní dopad na hnízdní populaci ledňáčka, neboť dochází k ničení hnízdních 

příležitostí. 

4) Rekreační aktivity v době hnízdění – koupání, rybaření, venčení psů, vodní turistika, 

kempování. 

5) Nástrahy, např. rybářské vlasce nebo sítě chránící rybochovná zařízení, do kterých se 

mohou ledňáčci zamotat. 

6) Zásahy do obsazených stěn vytvořených při lidských aktivitách (skládky zeminy, 

odvodňovací kanály, odkopy terénu) v době hnízdění. 

7) Srážky s vozidly při přeletech cest. 

8) Ničení snůšek nebo usmrcení mláďat nebo sedících ptáků predátory (liška, pes, 

potkan, vydra, lasice, aktuálně největší nebezpečí představuje norek americký). 

9) Intoxikace nebo snížení plodnosti způsobené cizorodými látkami koncentrovanými 

v tělech. 

10) Změna podmínek vod, která způsobí změnu složení rybího společenstva (např. 

vysazování ryb nevhodného druhu a velikosti). 

11) Nárazy do překážek – ploty, dráty el. vedení, prosklené plochy. Díky rozrůstání 

aglomerací lze předpokládat zvyšování významu tohoto faktoru. 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pta%C4%8D%C3%AD_oblast
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Obr. 8. Necitlivý zásah do hnízdního biotopu ledňáčka říčního. 

4.3 Omezení příčin ohrožení druhu 

ČECH (2007) uvádí jako prvořadý úkol ochrany ledňáčka zachování přirozeného životního 

prostředí, které zahrnuje: 

- Nezávadnost vod. 

- Kvalitu a kvantitu potravy. 

- Přirozené břehy s hnízdními příležitostmi. 

- Ochrana různorodosti rostlinných společenstev pobřežních lokalit, které jsou důležité 

pro úkryt, přespávání, lov a koupání. Nežádoucí je úplné mýcení stromové a 

především keřové pobřežní vegetace. 

Z faktorů uvedených v bodu 4.2 je v možnostech ochrany přírody ovlivnit pouze některé. 

Nežádoucí úpravy vodních toků je možné omezit důsledným vyžadováním jejich ochrany 

orgány ochrany přírody – viz níže.  

Možné je omezit také rekreační využívání hnízdišť, například vyhlášením přechodně 

chráněných ploch a omezením přístupu. Stejným opatřením lze omezit zásahy do aktuálně 

obsazených stěn, kterým hrozí zánik na stavbách. 

Ničení snůšek některými predátory, kteří do nor vstupují vletovým otvorem, lze omezit 

odstraněním osypového kuželu pod ústím nory, případně i kořenů a větví. Při procházení 

všech vodních toků nebo i rybníků je také možné odstraňovat zachycené rybářské vlasce. 

Péče o kvalitu a nezávadnost vod je především úkolem vodoprávních úřadů. Dohledem, 

případně i postihem za poškození kvality vody je pověřena také Česká inspekce životního 

prostředí. Při zjištění znečištění je vhodné tyto orgány státní správy informovat. 
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Dřeviny rostoucí na březích vodních toků lze považovat za jejich součást, a jsou tedy 

chráněny jako významné krajinné prvky. U přirozených neupravených toků je většinou dřevin 

na březích dostatek. Pravidelně je však správci toků odstraňují u upravených toků. 

 

Obr. 9. Dřeviny na břehu Vojkovického náhonu. 

4.4 Zákonná ochrana v ČR 

4.4.1 Ochrana druhu 

Protože je ledňáček zařazen mezi zvláště chráněné druhy (silně ohrožený), vztahuje se na něj 

ochrana podle ustanovení § 50 zákona o ochraně přírody a krajiny (ZOPK). Ten mimo jiné 

stanovuje: 

- jsou chráněna přirozená i umělá sídla užívaná zvláště chráněnými živočichy a jejich biotop 

- je zakázáno škodlivě zasahovat do jejich přirozeného vývoje, zejména je rušit 

- není dovoleno ničit, poškozovat či přemisťovat jimi užívaná sídla 

Výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů ptáků (všichni jsou zároveň chráněni podle 

evropské legislativy) lze podle § 56 ZOPK udělit: 

- jen v případech, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody, nebo v 

zájmu ochrany přírody; 

- neexistuje-li jiné uspokojivé řešení; 

- v konkrétně stanovených případech nebo pro vyjmenované účely (např. z důvodu ochrany 

veřejného zdraví a veřejné bezpečnosti, prevence vzniku závažných škod, pro účely výchovy 

a vzdělávání apod.); 

- nebude-li ohrožen příznivý stav druhu z hlediska jeho ochrany.  
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Další podrobnosti ochrany zvláště chráněných druhů jsou uvedeny v ustanovení § 16 

vyhlášky č. 395/1992 Sb. Nejvýznamnější je ustanovení odstavce 1, podle kterého je 

základem ochrany živočichů komplexní ochrana jejich stanovišť. 

Přestupky fyzických osob 

Ledňáček říční, jako zvláště chráněný druh, požívá legislativní ochrany a porušení zákonných 

ustanovení je postižitelné.  

Fyzická osoba se dopustí přestupku:  

Podle § 87 odst. 1 písm. c) ZOPK tím, že nedovoleně zasahuje do přirozeného vývoje zvláště 

chráněných živočichů;  

Podle § 87 odst. 3 písm. b) ZOPK tím, že usmrtí zvláště chráněného živočicha kriticky nebo 

silně ohroženého druhu (vlha pestrá) nebo způsobí jeho úhyn zásahem do jeho životního 

prostředí.  

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob  

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku:  

Podle § 88 odst. 1 písm. e) ZOPK, pokud usmrcuje nebo chová zvláště chráněné živočichy 

bez povolení, anebo jinak nedovoleně zasahuje do jejich přirozeného vývoje;  

Podle § 88 odst. 2 písm. e) ZOPK, pokud usmrcuje zvláště chráněné živočichy přímo nebo 

způsobí jejich úhyn nedovoleným zásahem do jejich prostředí.  

Trestné činy 

§ 299 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

Neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími 

rostlinami 

(1) Kdo v rozporu s jiným právním předpisem usmrtí, zničí, poškodí, odejme z přírody, 

zpracovává, doveze, vyveze, proveze, přechovává, nabízí, zprostředkuje, sobě nebo jinému 

opatří jedince zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny nebo exemplář chráněného 

druhu a spáchá takový čin na více než dvaceti pěti kusech živočichů, rostlin nebo exemplářů, 

bude potrestán odnětím svobody až na tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci. 

 (2) Stejně bude potrestán, kdo v rozporu s jiným právním předpisem usmrtí, zničí, poškodí, 

odejme z přírody, zpracovává, doveze, vyveze, proveze, přechovává, nabízí, zprostředkuje, 

sobě nebo jinému opatří jedince silně nebo kriticky ohroženého druhu živočicha nebo rostliny 

nebo exemplář druhu přímo ohroženého vyhubením nebo vyhynutím. 

§ 300 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími 

rostlinami z nedbalosti 

Kdo z hrubé nedbalosti poruší jiný právní předpis tím, že usmrtí, zničí, poškodí, odejme z 

přírody, zpracovává, opakovaně doveze, vyveze nebo proveze, přechovává, nabízí, 

zprostředkuje nebo sobě nebo jinému opatří jedince zvláště chráněného druhu živočicha nebo 

rostliny nebo exemplář chráněného druhu ve větším rozsahu než dvaceti pěti kusů nebo 

jedince kriticky ohroženého druhu živočicha nebo rostliny nebo exemplář druhu přímo 

ohroženého vyhubením nebo vyhynutím, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, 

zákazem činnosti nebo propadnutím věci. 
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4.4.2 Ochrana biotopu 

Ochrana druhu není možná bez důsledné ochrany obývaného biotopu, tzn. především 

přirozených vodních toků a břehových porostů. U upravených, ale renaturalizovaných toků je 

nevhodná jejich obnova do upraveného stavu, zejména pokud se jedná o úseky mimo obce. 

Nejen u upravených toků je důležité neodstraňovat pařezy s kořeny obalenými zeminou 

vyvrácených stromů na březích, ve kterých ledňáčci hnízdí při nedostatku vhodných stěn.   

Legislativou jsou všechny vodní toky chráněny jako tzv. významné krajinné prvky ve smyslu 

§ 3 odst. 1 písm. b) ZOPK. Jejich poškozování a ničení je podle § 4 odst. 2 ZOPK zakázáno. 

Pokud se hnízdiště ledňáčka nachází ve významném krajinném prvku, přechodně chráněné 

ploše nebo zvláště chráněném území, lze uplatnit i sankce, které se vztahují k poškozování 

těchto chráněných územních prvků; jejich výčet je již mimo rámec tohoto dokumentu.  

Postihy za porušení 

Fyzická osoba se dopustí přestupku podle § 87 odst. 2 písm. f) ZOPK tím, že provádí 

škodlivý zásah do významného krajinného prvku bez souhlasu orgánu ochrany přírody. 

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku podle § 88 odst. 1 písm. i) 

ZOPK tím, že provádí škodlivý zásah do významného krajinného prvku bez souhlasu orgánu 

ochrany přírody. 

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku podle § 88 odst. 2 písm. b) 

tím, že závažně poškodí nebo zničí významný krajinný prvek. 

Pokud se hnízdiště ledňáčka nachází v přechodně chráněné ploše nebo zvláště chráněném 

území, lze uplatnit i sankce, které se vztahují k poškozování těchto chráněných územních 

prvků; jejich výčet je již mimo rámec tohoto dokumentu. 

Odstranění následků neoprávněných zásahů 

Podle § 86 ZOPK je ten, kdo poškodí, zničí nebo neoprávněně změní část přírody a krajiny 

chráněnou podle tohoto zákona, povinen navrátit ji do původního stavu, pokud je to možné a 

účelné. Není-li to možné, lze mu uložit přiměřená náhradní opatření k nápravě, jejichž cílem 

je alespoň částečně kompenzovat následky nepovoleného jednání. Tím není dotčena 

povinnost náhrady škody nebo možnost postihu.  

4.5 Administrativní opatření na podporu druhu 

4.5.1 Ochrana stávajících lokalit  

Výše uvedená ustanovení ZOPK (kap. 4.4) je mnohdy obtížné uplatnit při ochraně hnízdišť 

před nevhodnými zásahy v období, kdy nejsou ledňáčky (případně jinými zvláště chráněnými 

druhy vázanými na obdobný biotop) obsazena. Proto lze při ochraně lokalit uplatnit některou 

z níže uvedených forem legislativní ochrany. 

Je třeba zdůraznit, že lokality obsazené ledňáčky (přirozené neupravené vodní toky) mohou 

být velmi významné i pro mnoho dalších druhů živočichů včetně těch, které sice nejsou 

zvláště chráněné (současný seznam zvláště chráněných druhů v přílohách vyhlášky č. 

395/1992 Sb. nebyl významně měněn od r. 1992 a neodráží aktuální stupeň ohrožení mnoha 

druhů rostlin a živočichů), ale mohou být uvedeny v červených seznamech pro příslušné 

skupiny živočichů, a to i ve vysokých kategoriích ohrožení. 
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Písemné upozornění  

V případě zahnízdění je vhodné upozornit orgány ochrany přírody na všech úrovních a 

správce vodních toků (případně i vlastníky pozemků) na výskyt zvláště chráněných druhů a 

celkový význam biotopu. Vhodné je upozornit i vodoprávní úřady obcí s rozšířenou 

působností, aby výskyt chráněných druhů zohlednily při své činnosti, zejména při 

zamýšlených zásazích do vodních toků. Některé činnosti nepodléhají řízení (lze je provádět 

pouze po ohlášení vodoprávnímu úřadu - např. údržba), a příslušné orgány ochrany přírody se 

tak o nich nemusejí včas dozvědět.  

Vyhlášení přechodně chráněné plochy 

Přechodně chráněnou plochu mohou vyhlásit orgány ochrany přírody v případě dočasného 

nebo nepředvídaného výskytu (neobvyklého zahnízdění) významných živočišných druhů. 

Vyhlašuje se na dobu časově omezenou nebo na opakované období. Důležitou skutečností je, 

že orgán ochrany přírody, který přechodně chráněnou plochu vyhlásil, hradí vlastníku nebo 

nájemci pozemku finanční náhradu za újmu, která mu vznikla v důsledku vyhlášení. I z tohoto 

důvodu není tento institut běžně využíván. 

Řídí se ustanovením § 13 ZOPK. 

Vyhlášení zvláště chráněného území  

Přichází do úvahy jen u přirozených neupravených vodních toků s pravidelným hnízdním 

výskytem, případně s výskytem dalších vzácných druhů živočichů nebo rostlin. 

Vyhlašování ZCHÚ se řídí ustanoveními části třetí ZOPK, v daném případě jsou zásadní 

především §§ 14 a 36. 

Pro zabezpečení ZCHÚ před rušivými vlivy z okolí může příslušný orgán ochrany přírody 

vyhlásit ochranné pásmo ZCHÚ. Pokud je nevyhlásí nebo nestanoví, že ZCHÚ bude bez 

ochranného pásma, je jím území do vzdálenosti 50 m od hranic ZCHÚ (národní přírodní 

rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace, přírodní památky).  

V ochranném pásmu ZCHÚ je nutný souhlas orgánu ochrany přírody k umisťování, 

povolování nebo provádění staveb, změně způsobu využití pozemků, terénním úpravám, 

změnám vodního režimu pozemků nebo k nakládání s vodami, k použití chemických 

prostředků a ke změnám druhu pozemku. 

Omezení a zákaz činnosti 

Podle § 66 ZOPK je orgán ochrany přírody oprávněn stanovit fyzickým a právnickým osobám 

podmínky pro jejich činnost, která by mohla způsobit nedovolenou změnu obecně chráněných 

částí přírody (např. všechny vodní toky nebo dřeviny rostoucí mimo les) nebo zvláště 

chráněných částí přírody (např. zvláště chráněné území nebo zvláště chráněný živočich), 

popřípadě takovou činnost zakázat. Toto ustanovení však nelze uplatnit, pokud již bylo 

vydané platné rozhodnutí (například již povolený zásah do vodního toku, jako významného 

krajinného prvku). 

Toto omezení je možné uplatnit například i při záměrech vybudování skleněných ploch, 

případně jiných překážek nad vodními toky, do kterých by mohli ledňáčci narážet. 
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Hodnocení vlivu zásahu 

V případě zamýšlených závažných zásahů (výstavby nebo jiného využívání lokality, např. 

zásahy do toku - těžba štěrkopísku, stavba jezů nebo kácení břehových porostů) může orgán 

ochrany přírody požadovat doložení hodnocení vlivu zamýšleného zásahu podle § 67 ZOPK. 

Součástí hodnocení je návrh opatření k vyloučení nebo alespoň zmírnění negativního vlivu na 

obecně nebo zvláště chráněné části přírody, nebo návrh náhradních opatření. 

Vyplyne-li ze ZOPK, z jiných právních předpisů nebo z výsledku hodnocení potřeba zajištění 

přiměřených opatření k vyloučení nebo zmírnění negativních vlivů zamýšleného zásahu nebo 

náhradních opatření, je investor povinen tato opatření realizovat na svůj náklad. 

Toto ustanovení je vhodné využít v případech, kdy orgán ochrany přírody nemá aktuální 

údaje o obsazenosti lokality chráněnými nebo vzácnými druhy. Výsledky hodnocení pak 

mohou být podkladem pro nepovolení nebo omezení činnosti, která by lokalitu poškodila. 

4.5.2 Vytvoření administrativních předpokladů pro vznik nových stěn 

Aby bylo jednodušší vytvářet nové stěny pro hnízdění, je třeba, aby proto orgány ochrany 

přírody vytvořily předpoklady svojí úřední činností. 

Připomínkování projektů ke zlepšení přírody 

V současné době probíhá mnoho realizací prvků územních systémů ekologické stability i 

dalších opatření ke zlepšení přírody a krajiny. Často jsou však velmi uniformní a prakticky 

nikdy nenavrhují opatření pro organismy obývající narušené biotopy. Proto je žádoucí na 

vhodných plochách, v blízkosti vodních toků, nádrží a rybníků nebo i při vytváření nových 

mokřadů a dalších vodních ploch navrhovat vytvoření svislých stěn. Mohou být realizovány 

buď formou výkopu, nebo i deponováním vhodného materiálu (např. vytěženého při hloubení 

tůní) na hromadu. Částečným odtěžením hromady je možné vytvořit vhodnou stěnu. 

Za nejdůležitější orgán ochrany přírody lze považovat Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR 

jako administrátora žádostí většiny dotačních titulů. Ve většině případů jak žadatelé, tak 

projektanti záměry s pracovníky AOPK předem konzultují. 

Zahrnovat vytvoření stěn do plánů péče  

Příslušné orgány ochrany přírody by měly vytvoření stěn na vhodných lokalitách (v blízkosti 

vodních toků, nádrží a rybníků nebo i při vytváření nových mokřadů a vodních ploch) 

zvažovat a navrhovat při zpracování plánů péče o zvláště chráněná území. Po jejich schválení 

je pak realizace stěn formálně jednoduchá a i zajištění finančních prostředků je jednodušší, 

než když se jedná o záměry ve volné krajině.  

4.6 Technická opatření na podporu druhů 

Pro zajištění stability stávající hnízdní populace a pro její posílení je vhodné, mimo 

komplexní ochrany stávajících hnízdišť, i vytvoření vhodných hnízdních podmínek na dalších 

lokalitách. 

K zásahům je třeba vždy získat souhlas vlastníka pozemku, pokud jsou úpravy prováděny na 

vodním toku, tak souhlas jeho správce. Vlastníka zjistíme na internetových stránkách Českého 

úřadu zeměměřického a katastrálního http://nahlizenidokn.cuzk.cz/. 

4.6.1 Vytváření nových stěn 

Vhodné je novou stěnu vytvořit na vodním toku, nádrži nebo rybníku s pravidelným 

výskytem ledňáčků (nebo v jejich blízkosti). Materiál stěny by měl být ze soudržného 
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materiálu hlinitopísčitých a jílovitohlinitých půd. Stěna musí být kolmá bez výstupků a říms. 

Výšku je nutno přizpůsobit kolísání výšky vodní hladiny, aby nora nebyla zatopená při jejím 

zvýšení. Velikost stěny závisí nad možnostmi konkrétní lokality. Ledňáčci obsazují i stěny 

menších rozměrů do 1 m².  

 

Obr. 10. Obnova hnízdní stěny na řece Moravě. 

4.6.2 Umělé hnízdní nory 

Umělé nory lze umístit na lokalitách, kde břehy neumožňují ledňáčkům vyhloubení nory, tzn. 

zejména v kamenitých anebo nesoudržných humózních nebo písčitých půdách. Je možné je 

umístit i do svislých stěn kamenných regulací řek. ČECH (2007) uvádí jako osvědčené 

rozměry hnízdních komůrek délku 180 mm, šířku 160 mm a výšku 90–180 mm. Je možné ji 

vyrobit z různých materiálů, například tvárnic. Chodbu může tvořit novodurová trubka 

natřená umělou pryskyřicí nebo tmelem pro lepení obkladů a vysypaná hlinitopísčitou 

jemnozrnnou zeminou. Kvůli vytékání trusu mláďat musí mít chodba stoupající sklon od 3° 

do 10°. 

Kde není možné upravit břeh, ani do břehu umístit umělou noru, lze vytvořit celou umělou 

stěnu. ČECH (2007) doporučuje čelní stranu kolem 1 m² pokrytou nalepeným hlinitopísčitým 

materiálem. Na stojiny se pak umístí umělá nora, jak je popsána v odstavci výše. 

4.7 Finanční zdroje 

Na úpravy i vytváření nových stěn je možno získat finanční prostředky například z těchto 

zdrojů: 

Program péče o krajinu ministerstva životního prostředí. 

Viz http://www.dotace.nature.cz/ppk-programy.html 

Program obnovy přirozených funkcí krajiny. 

Viz http://www.dotace.nature.cz/popfk-programy.html 

http://www.dotace.nature.cz/ppk-programy.html
http://www.dotace.nature.cz/popfk-programy.html
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