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1) Příprava venku

Je to už dlouho, co jsem zatoužil vyfotit tohoto opeřence. Spolu s vlhou pestrou patří k nejkrásnějším ptákům 

naší přírody. Při svých toulkách jsem ho už potkal mnohokrát. Hlavou se mi vždycky honil obraz, jak by asi 

vypadala fotka, která by z tohoto střetnutí vznikla (už to mám v hlavě takhle nastavený). A vždycky jsem si řekl, 

že to není ono. Nebyla tam vhodná větev, kde by seděl ... samý chroští. Začátkem ledna jsem se vydal na svůj 

oblíbený rybník, kde fotím bahňáky, abych zkontroloval, co tam letos zimuje. Kromě bruslařů tam však nebylo 

ani pírko. Cestou domů jsem se zastavil u malého rybníčku, který v zimě nezamrzá, a kde jsem si všiml několika 

kormoránů na břehu. Vylezl jsem z auta a slyším "trý,trý,trý". Hlas který znám. Volání ledňáčka. Hlas vycházel 

od potoka, který do rybníka přináší teplou vodu. A pak se mi málem zastavilo srdce. Kolem potoka sedělo nebo 

se honilo 5 ledňáčků. V krutých mrazech tady nalezli ideální místo k přežití. Hladina potoka je klidná a mělká 

voda odhaluje velmi čilý rybí ruch. Strávil jsem tam hodinu pozorováním jejich oblíbených míst. Druhý den jsem 

se vrátil a strávil pozorováním kolem 3 hodin. V hlavě mi to začalo šrotovat. Sledoval jsem, kam si sedají a 

vypadalo to na 3-4 místa. Dále jsem si všímal, odkud a jak dlouho svítí slunce. Díky nedalekému kopci to 

vycházelo na 12.-15. hodin. Směr, kterým svítilo, byl rovnoběžný s prodem potoka. Pak jsem si všímal, jaké by 

bylo pozadí případných snímků. Díky tomu, že břeh je lemovaný (nyní) bezlistými jívami a končí kameným 

mostíkem u ústí do rybníka, ze všech stran to vypadalo nevábně - hnědá, kam oko dohlédne.

2) Příprava doma

Aby vznikla opravdu dobrá fotka, chtěl jsem, aby byla přes celé políčko. Protože jsem plánoval vybudovat kryt, 

bylo třeba, aby větev byla v optimální vzdálenosti. Doma jsem si udělal na první pohled naprosto ujetou přípravu. 

Z kartonu jsem si vystříhl ledňáčka, postavil ho v pokoji a s objektivem šel, kam až to šlo. Natáhl jsem provázek 

a zjistil tak ideální vzdálenost pro foto na výšku a na šířku. Na provázku jsem udělal 2 uzly (vlastně 3, ještě jsem 

si zkusmo naměřil vlhu :-)))) a na příští víkend si naplánoval další akci v cestě za štěstím při focení.

3) Kampak se ty ptáčku posadíš?

Protože okolí potoka nenaplňovalo mé představy o ideální fotce, napadlo mě, že si pro větev, kde se pokusím 

ledňáčka zvěčnit, dojedu do nedalekých Brd. Brdy leží ve výšce přes 600mnm a tak by se tam mohla najít 

zajímavá větev s dekorativním mechem. Další sobotu jsem se s kamarádem vydal do brdských lesů. Předpověď 

slibovala na víkend jasné počasí a bylo opravdu nádherně. Po několika hodinách hledání jsem žádnou 

zajímavou větev nenašel. Bylo kolem -15°C a docela jsem vymrzl. Přivezl jsem si větev bez mechu, ale s 

dvojitým koncem, takže případné fotky by mohly vypadat odlišně. Jak to bylo bláhové :-) Chtěl jsem docílit toho, 

aby si ledňáček sedl na špičku větve. Pokud sedí na příčné větvi, pak je velmi často větví částečně zakrytý. 

Vzhledem k rozměrům ledňáčka je to velká škoda. Sedí-li ledňáček na špičce větve, je krásně vidět a fotka je 

čistší. Odpoledne jsem se s majitelem domu, podél nějž tekl potok, domluvil, že si zde vybuduji takový malý 

úkryt. Sluníčko svítilo a mrzlo až praštilo. Z potoka se valila pára, protože voda, která jím protéká, má asi 20°C. 

Začal jsem budovat úkryt z celty s využítím pantátova plotu. Do kýble jsem postavil přinesenou větev a ukotvil 

Jak jsem fotil ledňáčka
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kameny, aby se nepřevrátila. Pak přišel na řadu provázek a kýbl jsem po několika neplatných pokusech zavrtal 

do potoka cca 3,5 metru od úkrytu. Vše bylo připraveno. Následující den mělo nastat velké focení.

4) První, druhá, třetí zrada

V neděli jsem si uvědomil, že zimní počasí je nevyzpytatelné, jako chování ledňáčka. Nebo že ledňáček je 

nevyzpytatelný jako zimní počasí? No zkrátka kolem jedenácté jsem si to přihasil ke krytu. Zjistil jsem, že 

stoličku, kterou VŽDYCKY vozím v autě, jsem tentokrát neměl. Zjistil jsem, že kapesník, který VŽDYCKY nosím 

v kapse,taky nemám. Zjistil jsem, že ledňáčků je na potoce míň než před týdnem. Zjistil jsem, že hezky je 

vždycky jindy, než se vydáte na focení. Zatáhlo se, takže časy byly kolem 1/60s. ISO jsem tedy posunul na 500 

a čekal, až si ledňáček přijde sednout na mou větev. Ledňáčci však sedali na větve kolem potoka a úplně mě 

ignorovali. Dokonce natolik, že jsem je při kontrolní obhlídce okolí viděl sedět asi 1,5 metru od sebe opačný 

směrem, než mířil můj foťák.

5) Vedlejší produkty

Mezitím jsem postřehl, že je potok oblíbeným místem obživy kachen, lysek a kormoránů. Byl jsem výborně 

zamaskován a kormoráni se proháněli asi 1 metr ode mě. Ovšem čekal jsem na ledňáčka a můj posez byl moc 

vysoký na nějaké atraktivní foto. Navíc rychle lovící kormoráni totálně vyřadili z provozu mé schopnosti 

zaměřovat jejich pozici. Připadal jsem si, jako bych fotografoval pingongový míček na MS v Šanghaji. Pár fotek 

vzniklo, ale uvádím je jen pro zajímavost. Dalším důkazem, že jsem zamaskován opravdu dobře, byl přílet 

volavky popelavé asi 2 metry od úkrytu. Když kousek popošla, vyfotil jsem kousek jejího těla. Celou jsem vyfotil 

až když poodlétla stranou. To se mi u nás ještě věru nestalo. Po 3 hodinách v mrazu se už tak prodloužily časy, 

že jsem usoudil, že je toho už dost. Tento víkend se tedy nic nepovedlo a musel jsem počkat na víkend další.

6) Konečně to přišlo ...

Rád bych napsal, že týden utekl jako voda, ale není to pravda. Táhl se tak, jak to pracovní týden umí a focení 

ledňáčků se zdálo v nedohlednu. Jak se víkend blížil, zpřesňovali se předpovědi a zvětšovalo mé zoufalství. O 

víkendu bude zataženo a snad jen v sobotu dopoledne bude mírně slunečné počasí. To mi však bylo trochu na 

nic, protože sluníčko na ledňáčky dosvítí až od 12 hodin. A tak to i bylo. Kolem 10. hodiny bylo ještě celkem fajn, 

v 11 se zatáhlo a po celou dobu mého focení (11-15 hod) bylo zataženo, občas spadla vločka. Rozhodl jsem se, 

že se zaměřím na kormorány a půjdu co nejníže k hladině. Lehl jsem si na břeh, přikryl celtou a maskovačkou a 

čekal. Nebyla už taková zima a teploty se pohybovaly kolem -1°C. Kormoráni se neobjevili a po chvíli jsem 

pochopil proč. Moje představa, že budu mít super fotku kormorána s rybkou v hubě byla fuč. Už jsem to chtěl 

vzdát. Ledňáček si sednul asi 0,5 metru ode mě na kovovou tyč. A zase jako před tím v opačném směru než 

jsem měl foťák. To už byl vrchol! Vstal jsem s rozhodnutím, že to všechno sbalím. Stejně bylo hnusně, kormoráni 

nepřijeli a kolem se potulovala jen lyska. Hrom aby do všeho ... Pak jsem se rozhodl, že tomu dám ještě jednu 

šanci. Lehl jsem si o kousek dál a čekal u místa, kam si před tím sedl ledňáček. Tentokrát tak, abych ho měl 

před sebou. Břeh byl dost úzký a tak jsem měl pravou polovinu těla téměř ve vzduchu. Držela mě jen bota 

zaseklá mezi nějaké kameny a loket nepohodlně opřený o nohu stativu. A tomhle nepohodlném posedu se to 

stalo ... sedl si přede mě, ukázkově ulovil rybku, ukázkově ji polkl a ukázkově uletěl. A bylo to. Konec focení.

7) Konec teprve přišel
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Ale nebyl to jen konec dnešního focení. Byl to konec focení ledňáčka na této lokalitě. Ten ptáček si totiž už 

nepřisedl, protože se ke mně blížil místní rybář. Ty kormoráni totiž nepřišli na dlabanec, protože je ten rybář celé 

dopoledne plašil. Nejdřív zahartusil, co že tady pytlačím. Pak se rozhodl, že se zbaví provizorní sádky, kterou si 

některý z místních na potoce vybudoval, a na kterých jsem před chvílí vyfotil ledňáčka. Pak se se mnou chtěl 

podělit o starosti s kormorány, které snad pomůže odstranit plašení, které jim povolili. Co to pro mě znamenalo 

je snad jasné. Konec focení kormoránů v akci, konec focení ledňáčka. Ale na jaře a v začátkem léta se na ně 

zase chystám a snad fotky zase posunu o krok dál.

Tohle berte jako první část mého putování za ledňáčky. Věřím, že se mi podaří nafotit ledňáčky mnohem lépe. 

Pokud máte dobrou lokalitu na focení těchto klenotů, budu rád za každou informaci.

Přidat komentář:

Aktualizováno Sobota, 25 Červen 2011 09:41
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JComments

Vaše komentáře

#1 Ahoj— 2011-07-28 12:05

Ahoj Peťo,
přečetl jsem si se zájmem Tvoje povídání. No pěkně jsi to měl připravené. :o) Já tu sice nesouhlasím s 
některými postupy, ale to už jsem zkrátka já, konzervativní zatvrzelý ryze přírodní wildlife fotograf. 
Nelíbilo se mi, například, že se ti nelíbila hnědá na pozadí. Však zelená přeci v zimě nemůže být. Já 
fotím přírodu a zvěř v ní bez jakýchkoliv příkras. Konkrétně ledňáčky miluji a fotím je u nás v místě, kde 
je dost tmavo. A nehledám nové lokality, třebaže světelnější, protože fotím srdcem jen v té svojí kterou 
mám hodinku od baráku. Takže tak. Ale ty další věci se neliší, vidím, že je to všechno stejné jako u mě.
Ahoj ať se Ti daří! Fotolovu wildlife zdar!
Radim Kalivoda.
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