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KRITICKY OHROŽENÉ DRUHY:
břehouš černoocasý (Limosa limosa)
bukač velký (Botaurus stellaris)
bukáček malý (Ixobrychus minutus)
drop velký (Otis tarda)
dytík úhorní (Burhinus oedicnemus)
chřástal malý  (Porzana parva)
jeřáb popelavý (Grus grus)
koliha velká (Numenius arquata)
kolpík bílý (Platalea leucorodia)
kulík hn ědý (Endromias morinellus)
luňák červený (Milvus milvus)
luňák hnědý (Milvus migrans)
mandelík hajní (Caracias garrulus)
mor čák velký (Mergus merganser)
orel k řiklavý (Aquila pomarina)
orel mo řský (Haliaeetus albicilla)
orel skalní (Aquila chrysaetos)
orlovec říční (Pandion haliaeetus)

Kategorie ochrany

Vyhláška č. 395/1992 Sb.

ostralka štíhlá (Anas acuta)
polák malý (Aythya nyroca)
poštolka rudonohá (Falco vespertinus)
puštík b ělavý (Strix uralensis)
raroh velký (Falco cherrug)
rybák černý (Chlidonias niger)
skalník zp ěvný (Monticola saxatilis)
slavík modrá ček tundrový (Luscinia svecica svecica)
sokol st ěhovavý (Falco peregrinus)
strnad lu ční (Miliaria calandra)
strnad zahradní (Emberiza hortulana)
tenkozubec opa čný (Recurvirostra avosetta)
tetřev hlušec (Tetrao urogallus)
vodouš rudonohý (Tringa totanus)
volavka červená (Ardea purpurea)
výreček malý (Otus scops)
zedníček skalní (Tichodroma muraria)



SILNĚ OHROŽENÉ DRUHY:
bekasina otavní (Gallinago gallinago)
bělořit šedý (Oenanthe oenanthe)
čáp černý (Ciconia nigra)
čírka modrá (Anas querquedula)
datlík t říprstý (Picoides tridactylus)
drozd cvr čala  (Turdus iliacus)
dřemlík tundrový (Falco columbarius)
dudek chocholatý (Upupa epops)
hohol severní  (Bucephala clangula)
holub doup ňák  (Columba oenas)
chřástal kropenatý  (Porzana porzana)
chřástal polní  (Crex crex)
chřástal vodní  (Rallus aquaticus)
jeřábek lesní  (Tetrastes bonasia)
kalous pustovka (Asio flammeus)
kavka obecná (Corvus monedula)
konipas lu ční  (Motacilla flava)
kos horský (Turdus torquatus)
krahujec obecný (Accipiter nisus)
krutihlav obecný (Jynx torquilla)
křepelka polní  (Coturnix coturnix)
kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum)
kvakoš no ční (Nycticorax nycticorax)
ledňáček říční  (Alcedo atthis)
lejsek malý (Ficedula parva)
lelek lesní (Caprimulgus europaeus)
linduška horská (Anthus spinoletta)
linduška úhorní (Anthus campestris)
lžičák pestrý  (Anas clypeata)

Kategorie ochrany

Vyhláška č. 395/1992 Sb.

moták lužní (Circus pygargus)
moták pilich (Circus cyaneus)
ost říž lesní (Falco subbuteo)
pěnice vlašská  (Sylvia nisoria)
pěvuška podhorní (Prunella collaris)
pisík obecný (Actitis hypoleucos)
potápka rudokrká (Podiceps grisegena)
racek černohlavý (Larus melanocephalus)
rákosník velký  (Acrocephalus arundinaceus)
rybák obecný (Sterna hirundo)
skřivan lesní  (Lullula arborea)
slavík modrá ček st ředoevropský (Luscinia svecica cvanecula)
slavík tmavý (Luscinia luscinia)
sova pálená (Tyto alba)
strakapoud b ěloh řbetý  (Dendrocopos leucotos)
strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus)
sýc rousný (Aegolius funereus)
sýček obecný (Athene noctua)
sýko řice vousatá (Panurus biarmicus)
tetřívek obecný (Tetrao tetrix)
ťuhýk menší (Lanius minor)
ťuhýk rudohlavý (Lanius senator)
včelojed lesní  (Pernis apivorus)
vlha pestrá (Merops apiaster)
vodouš kropenatý (Tringa ochropus)
volavka bílá (Egretta alba)
volavka st říbřitá  (Egretta garzetta)
zrzohlávka rudozobá (Netta rufina)
žluva hajní (Oriolus oriolus)



OHROŽENÉ DRUHY:

bekasina v ětší (Gallinago media)
bramborní ček černohlavý (Saxicola toquata)
bramborní ček hnědý (Saxicola rubetra)
brkoslav severní (Bambycilla garrulus)
břehule říční (Riparia riparia)
cvr čilka slavíková (Locustella luscinioides)
čáp bílý (Ciconia ciconia)
čírka obecná (Anas crecca)
hýl rudý (Carpodacus erythrinus)
chocholouš obecný (Galerida cristata)
jest řáb lesní (Accipiter gentilis)
kop řivka obecná (Anas strepera)
kormorán velký (Phalacrocorax carbo)
koroptev polní (Perdix perdix)
krkavec velký (Corvus corax)

Kategorie ochrany

Vyhláška č. 395/1992 Sb.

lejsek šedý (Muscicapa striata)
moták pochop (Circus aeruginosus)
moudivlá ček lužní (Remiz pendulinus)
ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes)
potápka černokrká (Podiceps nigricollis)
potápka malá (Podiceps ruficollis)
potápka rohá č (Podiceps cristatus)
rorýs obecný (Apus apus)
slavík obecný (Luscinia megarhynchos)
sluka lesní (Scolopax rusticola)
strakapoud prost řední (Dendrocopos medius)
ťuhýk obecný (Lanius collurio)
ťuhýk šedý (Lanius excubitor)
vlaštovka obecná (Hirundo rustica)
výr velký (Bubo bubo )



Druhy uvedené v p říloze I, které musí být p ředmětem zvláštních opat ření, týkajících se ochrany 
jejich stanoviš ť, s cílem zajistit p řežití těchto druh ů a rozmnožování v jejich areálu rozší ření 
(předměty ochrany PO):

Směrnice Rady 79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979 o ochran ě voln ě žijících 
ptáků. (Natura 2000)

rybák bahenní (Chlidonias hybridus) 
rybák černý (Chlidonias niger) 
rybák malý (Sterna albifrons) 
rybák obecný (Sterna hirundo) 
skřivan lesní (Lullula arborea) 
slavík modrá ček st ředoevropský (Luscinia 
svecica cyanecula) 
slavík modrá ček tundrový (Luscinia 
svecica svecica) 
sokol st ěhovavý (Falco peregrinus) 
strakapoud b ěloh řbetý (Dendrocopos 
leucotos) 
strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 
strakapoud prost řední (Dendrocopos 
medius) 
strnad zahradní (Emberiza hortulana)
sýc rousný (Aegolius funereus) 
tenkozobec opa čný (Recurvirostra 
avosetta) 
tetřev hlušec (Tetrao urogallus) 
tetřívek obecný (Tetrao tetrix ) 
ťuhýk obecný (Lanius collurio) 
včelojed lesní (Pernis apivorus) 
volavka bílá (Egretta alba) 
volavka červená (Ardea purpurea) 
volavka st říbřitá (Egretta garzetta) 
výr velký (Bubo bubo) 
zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 
žluna šedá (Picus canus)

kvakoš no ční (Nycticorax 
nycticorax) 
ledňáček říční (Alcedo atthis) 
lejsek b ělokrký (Ficedula 
albicollis) 
lejsek malý (Ficedula parva) 
lelek lesní (Caprimulgus 
europaeus) 
linduška úhorní (Anthus 
campestris)
luňák červený (Milvus milvus) 
luňák hnědý (Milvus migrans) 
lžičák pestrý (Anas clypeata) 
moták lužní (Circus pygargus) 
moták pilich (Circus cyaneus) 
moták pochop (Circus 
aeruginosus) 
orel královský (Aquila heliaca) 
orel k řiklavý (Aquila pomarina) 
orel mo řský (Haliaeetus albicilla)
pěnice vlašská (Sylvia nisoria)
pisila čáponohá (Himantopus 
himantopus)
polák malý (Aythya nyroca) 
puštík b ělavý (Strix uralensis) 
racek černohlavý (Larus 
melanocephalus) 
raroh velký (Falco cherrug) 

buka č velký (Botaurus stellaris)
buká ček malý (Ixobrychus 
minutus) 
chřástal kropenatý (Porzana 
porzana) 
chřástal malý (Porzana parva) 
chřástal polní (Crex crex) 
čáp bílý (Ciconia ciconia) 
čáp černý (Ciconia nigra) 
datel černý (Dryocopus martius) 
datlík t říprstý (Picoides 
tridactylus) 
drop velký (Otis tarda)
dytík úhorní (Burhinus 
oedicnemus) 
husa b ěločelá (Anser albifrons) 
husa polní (Anser fabalis) 
husa velká (Anser anser) 
jeřáb popelavý (Grus grus) 
jeřábek lesní (Bonasa bonasia) 
kalous pustovka (Asio flammeus) 
kolpík bílý (Platalea leucorodia) 
kop řivka obecná (Anas strepera) 
kulík hn ědý (Charadrius 
morinellus) 
kulíšek nejmenší (Glaucidium 
passerinum) 



• Hnízdí v rákosinách (litorály, zarůstající mokřady - i sekundární).

• Málo početné populace ohroženy intenzifikací chovu ryb (zánik biotopu).

bukač velký (Botaurus stellaris) KO, I
bukáček malý (Ixobrychus minutus) KO, I

PO Žehuňský rybník - Obora Kněžičky 

PO Heřmanský stav - Odra - PoolšíPO Poodří



čáp černý (Ciconia nigra) SO, I
• V 19. stol. pouze v oblasti Soutoku, od 30. let se rozšířil na celé území ČR.

• Osidluje hlavně lesnaté oblasti, potravu hledá hlavně v mělkých tocích.
• Ohrožení: těžby starých porostů, fragmentace les. komplexů, rušení, mortalita 
na zimovištích a kolize s el. vedením.

čáp bílý (Ciconia ciconia) O, I
• Na většině území ČR, vyhýbá se silně využívaným sušším oblastem.

• Většina hnízd solitérních na stavbách, stromové kolonie jen v oblasti Soutoku.

• Ohrožení: likvidace hnízd, mortalita na zimovištích a kolize s el. vedením.



kvakoš no ční (Nycticorax nycticorax) SO, I

• PO Jaroslavické rybníky, Lednické r., 
Českobudějovické r., Třeboňsko.

volavka st říbřitá  (Egretta garzetta) SO, I

• Kolonie s kvakošem. 



volavka červená (Ardea purpurea) SO, I

kolpík bílý (Platalea leucorodia) KO, I

volavka bílá (Egretta alba) SO, I

V ČR trvale nehnízdí

• Roste počet nehnízdících jedinců (rybniční obl.)

• PO Třeboňsko (> 120 zimujících)



rybák obecný (Sterna hirundo) SO, I

• Hnízdí v koloniích na zemi (ostrovy).
• Ohrožení: kolísání vodní hladiny (zaplavení X predace), rušení, rozplavování 
hnízdních ostrůvků nebo jejich nadměrné zarůstání vysokou vegetací).

• PO Třeboňsko, Českobudějovické rybníky, Dehtář, Střední nádrž Vodního Díla 
Nové Mlýny 

rybák černý (Chlidonias niger) KO, I



racek černohlavý (Larus melanocephalus) SO, I

• Původně jen S pobřeží Černého moře, od 20. let se šíří na západ.
• V ČR hnízdí v koloniích s rackem chechtavým (ostrovy).

• Početnosti kolísají, ohrožen v souvislosti s úbytkem r. chechtavého.

• Chomoutovské jezero, Karvinsko, Střední nádrž Vodního Díla Nové Mlýny.



• V ČR na jižním okraji areálu. Postupné zvyšování početnosti.

• Hnízdí v otevřených mokřadech (okolí rybníků, rašeliniště)

• Rožďalovicko, Dokesko, SOOS, Rejvíz

• Stálá výška hladiny v době hnízdění – ochrana před predátory

jeřáb popelavý (Grus grus) KO, I



• V současnosti v ČR nehnízdí.

• Ústup způsoben změnami v zemědělském hospodaření.

drop velký (Otis tarda) KO, I
dytík úhorní (Burhinus oedicnemus) KO, I



• V současnosti v ČR pravidelně jen v Krkonoších, vzácně i H. Jeseník.

• Biotopy v nejvyšších hřebenových partiích nad 1300 m.

• Ohrožení: zvýšení návštěvnosti (volný pohyb psů), klimatické změny.

kulík hn ědý (Endromias morinellus) KO, I
slavík modrá ček tundrový (Luscinia svecica svecica) KO, I



• V současnosti se v ČR vyskytuje roztroušeně a šíří se.

• Biotopy: mokřiny, hnízdí v rákosinách.

• Ohrožení: vysušování krajiny, likvidace hnízdních biotopů.

• PO Třeboňsko, Českobudějovické rybníky, Českolipsko - Dokeské pískovce a 
mokřady, Heřmanský stav - Odra - Poolší 

slavík modrá ček st ředoevropský (Luscinia svecica cyanecula)  SO, I



• Těžiště výskytu v ČR – JM a Z Čechy, počty pozorování vzrůstají.

• Staré lesní porosty v blízkosti řek a vodních ploch (l. červený méně náročný)

• Ohrožení: likvidace hnízdišť při těžbě starých lesů, rušení na hnízdištích, nelegální 
odstřel, mortalita na vedení VN a VTE.

luňák červený (Milvus milvus) KO, I
luňák hnědý (Milvus migrans) KO, I

Milvus milvus



• V ČR na Třeboňsku, Českobudějovicku, Českolipsku a Jižní Moravě, přibývá.

• Rybničnaté oblasti, okolí velkých řek, hnízda na vysokých stromech.

• Živí se rybami, vodními ptáky a uhynulými živočichy.

• Ohrožení: karbofuran, likvidace a rušení hnízd při lesních pracích.

orel mo řský (Haliaeetus albicilla) KO, I



orel k řiklavý (Aquila pomarina) KO, I

orel skalní (Aquila chrysaetos) KO

orel královský (Aquila heliaca) I

orlovec říční (Pandion haliaeetus) KO



raroh velký (Falco cherrug) KO, I
• hnízdí v nižších polohách (i v otevřené krajině)
• PO Soutok - Tvrdonicko

sokol st ěhovavý (Falco peregrinus) KO, I

• po roce 1950 v ČR téměř vymizel (DDT)

• návrat koncem 80. Let, hnízdí v příhraničních pohořích 

• PO Labské pískovce - třetina celostátní populace.

poštolka rudonohá (Falco vespertinus) KO
• poslední hnízdění prokázáno v roce 1973 u Grygova





puštík b ělavý (Strix uralensis) KO, I
• Původně na Šumavě, vyhynul ve 30. letech 20. stol.

• Listnaté a smíšené pralesy ve výšce 700 až 900 m n.m.
• Ohrožení - ubývání biotopu vinou lesnického hospodaření, lov.

• Reintrodukční programy - NP Bavorský les a NP Šumava (jedinci ze Slovenska).

• V 80. letech 20. stol – vznik hnízdní populace v oblasti Beskyd - důsledek šíření 
západním směrem ze SR.
• V současnosti v ČR 35-50 párů 

• PO Beskydy



tetřev hlušec (Tetrao urogallus) KO, I
• Šumava – 250 jedinců  = 90 % populace v ČR, cca 20 v Beskydech, 
zbytková populace Krušné hory. V Krkonoších a Jeseníkách zřejmě vymizel. 

• Žije v jehličnatých a smíšených lesích přirozené skladby, ve střední Evropě 
osidluje horské smrkové lesy od 800 m n. m.

• Podmínkou existence je dostatek potravy (lesní plody a hmyz)
• Příčiny úbytku: lov, les. hospodaření, rušení, zvýšená predace (prase divoké)

• Ochrana: vhodný lesní management, omezení rušení, umožnění migrace

• Reintrodukce nebývají úspěšné
• PO Šumava a PO Beskydy



jeřábek lesní  (Tetrastes bonasia) SO, I

• V ČR 3 jádrové oblasti, stabilní početnost

• Lesní druh (preferuje porosty s přírodě blízkou strukturou, světlinami a potoky)
• V zimě potravně vázán na listnaté dřeviny: olše, bříza, jeřáb, buk).

• Ohrožení: zvýšená predace, zánik biotopů (sjezdovky, les. hosp), rušení v 
zimním období (freeride, čtyřkolky).

• Ochrana: podpora smíšených lesů a keř. patra.



tetřívek obecný (Tetrao tetrix) SO, I
• V Evropě silný pokles od 70. let.
• V ČR 3 hlavní oblasti: Šumava, Krušné hory, Krkonoše.

• Osidluje mozaiku lesních porostů a otevřených ploch.

• Potřebuje brusnicové porosty (rašeliniště, imisní holiny).
• Ohrožení: změny v krajině, likvidace rašelinišť, zarůstání (zalesňování) tokanišť, 
zvýšená predace, vyrušování, stavby VTE.
• Ochrana: zajištění existence biotopů, omezení rušení, reintrodukce neúspěšné



moták pochop (Circus aeruginosus) O, I

• V ČR od. R. 1940, dnes na většině území - nejčastěji kolem rybníků v nížinách.
• Hnízdí na zemi v rákosinách ale i na polích, loví v polích a na loukách.

• Ohrožení: likvidace litorálů, ničení hnízd v polích (predace, zemědělství), zástřely
• PO Rožďalovické rybníky, Třeboňsko, Doupovské hory, Českolipsko - Dokeské 
pískovce a mokřady, Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví, Poodří



moták pilich (Circus cyaneus) SO, I
• V ČR roztroušeně hnízdí a zimuje, početnosti klesají.
• Hnízda na zemi na loukách a v mokřinách, na 
pasekách ale i světliny ve smrkových lesích.

• Ohrožení: predace hnízd, lesní práce.

• PO Komárov

moták lužní (Circus pygargus) SO, I

• V ČR v nížinách a pahorkatinách, početnost roste.

• Hnízdí v polích, na vlhkých loukách a v bažinách.

• Ohrožení: likvidace hnízd při sklizni.

• Ochrana: vyhledávání a ochrana hnízd (pletivo, 
pachový odpuzovač).



chřástal polní  (Crex crex) SO, I

• V ČR hlavně ve středních a vyšších polohách.

• Biotop: extenzivní louky s mokřinami a rozptýlenými keři.
• Výrazný pokles početnosti ve 2. pol. 20. stol.

• Od 90. let postupný nárůst početnosti.

• Tažný, sukcesivně polygamní druh – dlouhé přelety.
• Meziroční kolísání početnosti – počasí.

• Předmět ochrany v 10 PO (voj. újezdy) 



chřástal polní  (Crex crex) SO, I

• Příčiny ohrožení: v minulosti: intenzifikace zemědělství, dnes: pastva, sečení luk.

• Ochrana: agroenvironmentální opatření:
Vyloučit aplikaci hnojiv, včetně hnojiv statkových.
Válení a smykování neprovádět v období od 15.3. do 30.6.
První seč provádět nejdříve 15.8.



chřástal kropenatý (Porzana porzana) SO, I

• Vazba na zaplavená místa (mělké nádrže, bažiny, 
rákosiny, mokré louky).

• Změna hladiny – opouští lokalitu.

• Ohrožení: likvidace litorálů (velké rybí obsádky, 
odbahňování)

• PO Žehuňský rybník - Obora Kněžičky, Bohdanečský
rybník

chřástal malý (Porzana parva) KO, I



strakapoud b ěloh řbetý  (Dendrocopos leucotos) SO, I

• Staré bukové a smíšené lesy s dostatkem mrtvých a odumírajících stromů. 

• V ČR stabilní rozšíření - karpatská pohoří a malá populace na Šumavě.  
• Ochrana: zachování biotopů (ponechávání starých stromů až do rozpadu).

• PO Beskydy, H. Vsacko, Hostýnské vrchy



strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) SO, I

• V ČR poprvé v 50. letech – během 20 let obsadil JM.

• Osidluje rozptýlenou zeleň v otevřené krajině (stromořadí, okraje lesů sady, parky)
• Ohrožení: úbytek starých stromů (obnova parků, likvidace alejí).

• PO Hovoransko – Čejkovicko, Bzen. Doubrava – Stráž. Pom., Pálava, Podyjí, 
Lednické r.



strakapoud prost řední (Dendrocopos medius) O, I

• V ČR v nížinách, šíří se, ale budoucnost je nejistá (úbytek starých dubů).

• Vazba na listnaté lesy v nížinách a pahorkatinách (nejčastěji doubravy a lužní lesy s 
dubem), občas i v rozsáhlých parcích a zahradách se starými stromy, dosti běžný je i 
na jihočeských rybničních hrázích s prastarými duby.

• Ohrožení: těžby starých porostů, odumírání starých dubů (tracheomykóza).
• PO Křivoklátsko, Třeboňsko, Hlubocké obory, Bzenecká Doubrava - Strážnické 
Pomoraví, Soutok - Tvrdonicko, Pálava, Litovelské Pomoraví 



datlík t říprstý (Picoides tridactylus) SO, I

• Osidluje extenzivně obhospodařované horské smrčiny. 

• V ČR stabilní početnost i rozšíření.  
• Ochrana: zachování a podpora diverzifikovaných horských lesů, ponechávání 
starých a odumírajících stromů.

• PO Šumava, Novohradské H., Boletice, Beskydy, H. Vsacko.

PETR ŠAJ, 
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sýc rousný (Aegolius funereus) SO, I

• Lesní sova, dává přednost diverzifikovanějším porostům, ale osidluje i kulturní 
smrčiny a okraje imisních holin. 

• Hnízda v dutinách po datlovi, ochotně obsazuje i budky.
• V posledních 40. letech se šíří, početnost kolísá v závislosti na množství kořisti.

• Ochrana: zachování starých stromů s dutinami, maloplošné těžby.

• PO Krkonoše, Šumava, Jizerské hory, Třeboňsko.



kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum ) SO, I

• Hnízdí ve strukturovaných jehličnatých lesích (osidluje dutiny po šplhavcích).

• Není ohrožen, početnosti mírně rostou.

• Podporovat víceetážové porosty s ponechanými starými stromy.
• PO Křivoklátsko, Třeboňsko, Údolí Otavy a Vltavy, Boletice, Šumava, Beskydy 



sova pálená (Tyto alba) SO

• V ČR druh otevřené zemědělské krajiny (synantropní)

• Ohrožení: úbytek hnízdních možností (rekonstrukce zeměděl. budov a kostelních 
věží), úbytek potravní nabídky, zvýšený predační tlak - kuna skalní, mortalita v 
nádržích, vertikálně stojících rourách a komínech, srážky s dopravními prostředky, 
tuhé zimy, v kumulaci s nedostatkem potravy (hrabošů).

• Ochrana: regionální ZP - instalace budek zabezpečených proti kuně, odstranění 
„pastí“



sýček obecný (Athene noctua) SO

• V ČR po dramatickém úbytku v 50. A 90. letech rozptýleně.

• Přesun hnízdišť ze stromových dutin do lidských sídel (i panelové domy).
• Ohrožení: úbytek hnízdních možností (doupných stromů), úbytek potravní nabídky, 
zvýšený predační tlak - kuna skalní, mortalita v nádržích, vertikálně stojících rourách
a komínech, srážky s dopravními prostředky.
• Ochrana: regionální ZP - instalace budek zabezpečených proti kuně, odstranění 
„pastí“



kalous pustovka (Asio flammeus) SO, I

• Hnízdí na zemi v otevřených biotopech v ČR velmi 
vzácně v polích. 
• PO Komárov (zimující jedinci)

výr velký (Bubo bubo) O, I

• Původní hnízdiště na skalách a svazích, dnes i v aktivních lomech. 

• Ohrožení: neúspěšná hnízdění vlivem rušení, likvidace hnízd, odstřel, 
doprava, el. vedení.

• PO Labské pískovce, Údolí Otavy a Vltavy, Broumovsko



lelek lesní (Caprimulgus europaeus) SO, I

• Světliny a okraje lesů - borové lesy na píscích, narušená území (pastviny, těžebny, 
cvičiště). 

• V ČR roztroušeně, úbytek v 50. letech (pesticidy – nedostatek hmyzu).  
• Ohrožení: zarůstání biotopů, mortalita na silnicích, predace hnízd.

• PO Bzenecká Doubrava – S. Pomoraví, Českolipsko – Dokeské p. a m., 
Doupovské h., Třeboňsko.



ledňáček říční  (Alcedo atthis) SO, I

• V ČR na větší části území – kolem vod, kde jsou vhodné hnízdní biotopy.

• Ohrožení: regulace toků, znečištění, predace, tuhé zimy.
• PO Lit. Pomoraví, Poodří, Soutok-Tvrdonicko, Třeboňsko.

Problematika střetů ptáků se stavbami

břehule říční (Riparia riparia) O



včelojed lesní  (Pernis apivorus) SO, I

• V ČR rozptýleně v lesnatých územích v nízkých a středních polohách.

• Početnost stabilní až mírně rostoucí.
• Do jisté míry přizpůsobivý ke změnám prostředí, početnosti limitovány dostupností 
potravy.

• PO Křivoklátsko, Třeboňsko, Doupovské hory, Soutok – Tvrdonicko, Pálava 



lžičák pestrý  (Anas clypeata) SO, I

• V ČR pokles pokles hnízdící populace od 60. let 20. stol.

• Hnízdí v otevřených biotopech s mělkou vodou (litorály, nepříliš zarostlé bažiny, 
rybníky přecházející v pastviny a zaplavované louky v nížinách).
• Ohrožení: ztráta hnízdišť, odvodnění podmáčených míst a výskyt botulismu.

• PO Třeboňsko, Lednické rybníky 



zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) SO, I

• V ČR početnost vzrůstá.

• Pravidelně hnízdí na Třeboňsku, Budějovicku a jižní Moravě. Nepravidelně i např. 
na Pardubicku, Poodří.
• Hnízdí v nížinách na mělkých vodách s hojným výskytem vodních rostlin (rybníky s 
rákosinami a ostrůvky).
• PO Lednické rybníky



kormorán velký (Phalacrocorax carbo) O

• V ČR sporadicky, nárůst početnosti v 80. letech (ochrana v celé Evropě)

• V ČR 2010 hnízdilo v 6 koloniích celkem 350 párů, migrující a zimující 8 – 13 tisíc 
jedinců.
• Náhrady škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů podle zákona 
115/2000 Sb. (ročně propláceny škody v několika desítkách milionů).
• Ochrana ryb odstřelem kormoránů na rybnících.

• Je-li nažraný kormorán vyplašen, vyvrhne nestrávenou rybu a následně si musí 
ulovit další.

• Ryby v regulovaných řekách bez možnosti přirozeného úkrytu jsou snadnou kořistí.

• Mimo chovné rybníky nelze vyplácet náhrady, neboť nevzniká hospodářská škoda 
(ryby = res nullius).



lejsek malý (Ficedula parva) SO, I

• V ČR ostrůvkovitý výskyt. 
• Preferuje bukové lesy s přírodě blízkou strukturou ve výškách 500 – 800 m n. m.
• Ochrana: zachování přirozené skladby lesů a ponechávání doupných stromů.
• PO Křivoklátsko, Doupovské hory, Krkonoše, Horní Vsacko, Hostýnské vrchy, Beskydy 

lejsek b ělokrký (Ficedula albicollis) I

• Starší list. lesy (dubové a bukové), preferuje nižší polohy.
• Podpora vyvěšováním budek.

• PO  Křivoklátsko, Hlubocké obory, Soutok - Tvrdonicko, Pálava, Litovelské Pomoraví



skřivan lesní (Lullula arborea) SO, I

• V ČR hnízdí roztroušeně, rozšířenější na západě.

• V oblastech s lehkou písčitou půdou, řídkými lesy a nízkými trávníky (narušená 
území – VVP, pískovny, paseky, vřesoviště).
• Ohrožení: sukcese, lesnické rekultivace v pískovnách.

• Kolísání početnosti v závislosti na počasí na zimovišti.

• PO Třeboňsko, Boletice, Českolipsko - Dokeské pískovce a mokřady, Bzenecká 
Doubrava - Strážnické Pomoraví 



linduška úhorní (Anthus campestris) SO, I

• Potřebuje obnažené plochy s řídkým rostlinstvem i keře.
• Výsypky v severních Čechách).

strnad zahradní (Emberiza hortulana) KO, I

• Teplé a slunečné lokality na lehkých půdách v suchých oblastech do 500 m n. m.

• Řídce porostlé plochy na výsypkách a zemědělská krajina se zbytky travnatých mezí 
a strání lesostepního charakteru, s rozptýlenou zelení. Věrný tradičnímu hnízdišti.

• Důsledky ztráty biotopů:

- kumulace ptáků na posledních vhodných malých plochách

- zvýšená mezi- i vnitrodruhová konkurence 

- roste  riziko predace i rušivých faktorů

- ztráta komunikace mezi izolovanými populacemi, roste počet nespárovaných ptáků

• PO  Hovoransko - Čejkovicko

chocholouš obecný (Galerida cristata) O



pěnice vlašská  (Sylvia nisoria) SO, I

• V ČR hnízdí v suchých teplejších oblastech. Vyhledává přítomnost ťuhýka.

• Osluněná místa s křovinami (stráně, zarůstající plochy, úhory, výsypky, VVP).
• Od 80. let zvyšování početnosti.

• Ohrožení: likvidace křovin, chemizace (úbytek potravy).

• PO Hovoransko - Čejkovicko, Pálava, Podyjí,
Doupovské hory,



ťuhýk obecný (Lanius collurio) O, I

• V ČR hnízdí plošně mimo souvislé lesy.

• Otevřené biotopy s křovinami (stráně, zarůstající plochy, okraje lesů).
• Ohrožení: likvidace biotopů, zalesňování, intenzifikace zemědělství (likvidace 
rozptýlené zeleně a úbytek potravy).

• PO Doupovské hory, Pálava, Horní Vsacko.



bramborní ček černohlavý (Saxicola toquata) O

bramborní ček hnědý (Saxicola rubetra) O

koroptev polní (Perdix perdix) O

chocholouš obecný (Galerida cristata) O


