
Pod jednou střechou s jiřičkami
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Jiřička obecná s námi sdílí lidská sídla 
už po staletí a pro většinu Evropanů 
byla vždy milým poslem jara, symbolem 
štěstí a radosti ze života. Zahnízdila-li 
jiřička na domě, bylo to dobré znamení 
a naopak shodit její hnízdo přivolávalo 
neštěstí. Bohužel v posledních letech 
dostává dříve harmonické soužití lidí 
a jiřiček trhliny. Dejte prosím jiřičkám 
šanci a nebojte se bydlet s nimi pod 
jednou střechou. 

Děkujeme!

Foto: Toni G
enes 

! Věděli jste o nich?
•  Jiřička uloví za sezonu až půl milionu kusů 

hmyzu, hlavně much a komárů;
• na cestě z Afriky urazí kolem 2500 km;
•  celý život se vrací do stejného hnízdiště a těžko 

přesidluje jinam, když o původní domov přijde;
•  na stavbu hnízda potřebuje 1000 kuliček bláta;
•  naše nejstarší jiřička žila nejméně 8 let, 

9 měsíců a 9 dní.

 „Občanka“  naší jiřičky
Kde hnízdí: pod římsami a ve výklencích staveb  Kdy: duben–záříKolikrát: 2 × ročněPočet vajec: 4–5Zahřívá: 14–16 dníKrmí: 22–32 dní

? Jak jim pomoci?
•  Založíme louži s bahnem,  

hlavně když je sucho;
•  udržujeme zelené plochy 

bez chemie;
• kočky necháme doma;
•  zabezpečíme skleněné plochy 

a nádrže s vodou;
•  při rekonstrukcích nabídneme 

náhradní hnízdní příležitosti.
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Problémy a jejich řešení
Ptáci nám špiní prostor 
pod hnízdy trusem.
•  Instalujeme podložku pod hnízdo 

(dřevěnou, plastovou, plechovou), 
která trus zachytí a jednoduše se čistí.

Ptáci špiní fasádu lepením 
mokré hlíny.  Hnízdo je v rohu 
okna, nemůžeme ho otevírat.
•  Instalujeme umělá hnízda (z keramiky, 

dřevobetonu) na méně problematická 
místa. Hnízdo musí být vždy shora 
kryto římsou, přesahem střechy apod. 
Zakoupíme na zelenadomacnost.com.

Ptáci znečišťují fasádu trusem.
•  Moderní fasády jsou samoomyvatelné 

a nenasákavé, znečištění smyje déšť, 
případně tlakový čistič.

Hnízda ptákům padají z nové fasády.
•  Instalujeme umělá hnízda nebo na místě 

starých hnízd použijeme fasádní barvu 
s větší zrnitostí (2–3 mm), případně 
instalujeme dřevěnou destičku, která slouží 
jako hnízdní podložka.

Na trhu je dnes několik typů umělých hnízd, která jiřičky 
úspěšně obsazují

Podložku instalujeme nejlépe až 30 cm pod hnízdo (kvůli 
prevenci predace) a po sezoně smeteme koštětem
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Chcete se o jiřičkách dozvědět více? 

•  Stáhněte si zdarma časopis Ptačí svět:  
http://bigfiles.birdlife.cz/PS/PS_2020_01.pdf

• www.birdlife.cz | www.rorysi.cz

• Napište nám na cso@birdlife.cz

+ Hygiena
Podle vyjádření Státního zdravotního ústavu 
z 6. ledna 2020.
•  Při čištění prostoru pod hnízdem a odklízení 

trusu dodržujme základní hygienická 
pravidla.

•  Jiřiček se nemusíme bát, nákaza patogeny 
od jejich parazitů ani z trusu nehrozí.

§ Legislativa
•  Všichni ptáci, jejich vejce i hnízdiště jsou 

chráněna zákonem 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny;

•  shazovat hnízda je celoročně zákonem 
zakázáno a případy řeší Česká inspekce 
životního prostředí www.cizp.cz;

•  pro odstranění starých hnízd mimo hnízdní 
období je nutný souhlas úřadu;

•  pro zásah do hnízdění je nutná výjimka ze 
zákona;

•  souhlas i výjimku může vydat magistrát nebo 
městský úřad obce s rozšířenou působností.

Vydala Česká společnost ornitologická v rámci projektu  
Domov pro lidi i pro ptáky, Praha 2020.
Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí,  
projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.
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