
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

ČSOP Hluk 

31.12.2019 

Ledňáček říční (Alcedo Atthis) v Hluku 



Ledňáček říční  (Alcedo atthis)  je průměrně 16 až 20cm velký pták, těžký cca 35 až 56 gramů 

z čeledi ledňáčkovitých. Je velmi výrazně zbarvený s oranžovou spodinou a zářivě modrým 

hřbetem s tmavě modrými křídly a temenem. Výrazným znakem je také jeho nápadně dlouhý 

zašpičatělý zobák. Pro své krásné zbarvení je nazýván létající drahokam. Loví rybky do deseti 

cm, žabky a vodní hmyz. Svoji potravu nechytá za letu jako rybařík, ale potřebuje na kořist 

číhat vsedě na větvi ve výšce 80 až 1,7cm, nad hladinou. Ledňáček také neloví jako volavka, 

která používá zobák jako harpunu, zobák ledňáčků je ostrá tvrdá pinzeta, která sevře rybku 

takovou silou, že už se nedokáže vyprostit. Ledňáček loví střemhlavým pádem, pod hladinu. 

Obvykle se potápí do hloubky kolem 25 cm, ale dokáže se potopit až 1 m hluboko. Pod vodou 

nevidí, proto bývá za normálních podmínek úspěšný zhruba v jednom z deseti pokusů. Denně 

musí spořádat množství potravy rovnající se 60% jeho hmotnosti. 

Ledňáčci vyhrabávají své až jeden metr dlouhé nory vysoko nad hladinou v kolmých 

hliněných pobřežních stěnách. V době námluv se sameček se samičkou pronásledují podél 

potoka, kdy výjimkou nejsou ani bitky ve vodě.  

Samice snáší 6 – 7 vajíček, na kterých sedí oba rodiče po dobu 21 dnů. Na rozdíl od jiných 

ptačích hnízd nedochází v noře ledňáčků k žádným strkanicím a hlasitému žebrání o potravu. 

Mláďata se od nejútlejšího věku instinktivně řadí do kroužku zády k sobě a potravu dostane 

vždycky to, které je obrácené zobákem k východu z nory. Když rybku spolkne, kroužek se o 

jedno místo pootočí a na řadu přichází další mládě, zatímco ostatní trpělivě se zavřenými 

zobáčky hledí slepýma očima do hliněných stěn hnízda. Spravedlivě a vydatně krmená 

mláďata rychle rostou a po pěti týdnech se mohou osamostatnit. 

Ledňáček potřebuje k životu relativně čisté potoky, s dostatkem tůní s malými rybkami, které 

může z větví nad vodou lovit a břehy s vysokými vertikálními stěnami ve kterých si 

vyhrabává hnízdiště. V ČR žije celoročně a po většinu roku samotářsky. Hnízdí tady pouze 

300–700 párů, a to maximálně do nadmořské výšky 900 m. Bohužel narušené životní 

prostředí a také necitlivý přístup některých odpovědných, neposkytuje ledňáčkům dostatek 

potravních a hnízdních příležitostí.  

Naše město má tu výhodu, že tyto létající drahokamy jsou u potoka často k vidění. Podle 

ornitologa Květoslava Fryštáka je přitom potok Okluky v Hluku jedním ze tří 

nejvýznamnějších hnízdišť ledňáčka říčního v celé republice. „Takové významné místa na 

Hradišťsku jsou ještě na potoku Svodnice u Uherského Ostrohu a na části Olšavy, kde je již 

jeho ochranné pásmo vyhlášeno. Obyvatelé Slovácka mají štěstí, že jsou v regionu místa jak 



stvořená pro jeho výskyt s neregulovanými břehy a poměrně čistou vodou," dodal Květoslav 

Fryšták. 
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Bohužel, nedá se říct, že na katastru města děláme pro ledňáčka něco užitečného. Nejen 

pobřežní čára, ale i břehy potoků byly nesmyslně zbaveny všech křovin. Tyto křoviny při své 

výšce max. 150cm, z hlediska hydrodynamiky netvořily žádné nebezpečí při povodních. 

Nebyly schopny zadržet žádné velké plovoucí předměty a pouze dokázaly způsobit hladkou 

vlnu, která nic nezadržuje a nezpůsobuje sifon ani jiné potíže. 

Dalším velkým problémem je dno potoka. V dobách mého mládí bývalo dno potoka členité. 

Střídaly se v něm kameny, nízké prahy a stupně, tůně plné ryb a hlubší voda. Na březích 

potoka rostly vrbičky, plané trnky apod. Břehy nepokrývala jenom tráva, ale byliny a květnaté 

trávníky.   

V dnešním stavu je potok zanesen sedimenty, a tůně ani čeřiny prakticky neexistují. Koryto 

slouží jako odpadkový koš, a čas od času dochází ke kontaminaci vody v potoce, která má za 

následek prakticky úhyn všech ryb ve vodě. Břehy potoka jsou holé a všude roste pouze tráva 

a kopřivy. 

Přes všechny tyto potíže se ledňáček snaží o přežití na lokalitě města. Proto by mělo být naší 

povinností postarat se alespoň o to nejdůležitější pro jeho přežití a upravit kynetu potoka – 

vybudovat průtočné tůně do hloubky max. 70 cm (není potřeba stavební povolení), vybudovat 

prahy a stupně, vysadit vhodné druhy stromů přímo do pobřežní čáry. Tyto stromy u tůní 

zajistí prostředí vhodné pro ledňáčkův lov. Zakázat lov ryb na zmiňovaném úseku potoka a 

zakázat znečišťování potoka odpadem.  

ČSOP Hluk má připravený nejenom návrh na úpravu potoka, ale také na obnovu druhově 

bohatých trávníků na březích potoka. Celá tato úprava toku potoka není nijak zvláště 

finančně, ani časově náročná. Díky místostarostovi a stávajícímu vedení města probíhají 

jednání o nápravě tohoto zatím v žalostném stavu, kousku přírody uprostřed města a potok 

Okluky by se tak mohl stát ochranným pásmem tohoto živočišného druhu. 

Ledňáček nám to nijak nevrátí a nebude nám zobat z ruky. Ale potok na území města se zase 

posune o kousek blíž k potoku přírodě blízkému. A za to se nám odmění nejen ledňáček, ale 

i další původní obyvatelé potoka – žáby, hadi, ještěrky a slepýši. Na březích se zase objeví 

motýli, vážky, čmeláci a včely, brouci a pavouci. A to by měla být naše největší odměna… 
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