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Abstrakt 

Tato diplomová práce se skládá ze dvou částí - výzkumné zaměřené na terénní 

výzkum výskytu a početnosti raka kamenáče a raka říčního v povodí Zákolanského 

potoka, a pedagogické - ta sestává z výukového projektu Raci v Česku a jejich ochrana 

určeného pro studenty gymnázia. 

Literární přehled shrnuje současné poznatky o všech pěti druzích raků, kteří se 

vyskytují na území České republiky. Našimi původními druhy jsou rak kamenáč 

(Austropotamobius torrentium) a rak říční (Astacus astacus). Z nepůvodních druhů se 

u nás vyskytuje rak bahenní (Astacus leptodactylus), rak pruhovaný (Orconectes 

limosus) a rak signální (Pacifastacus leniusculus). Kromě kapitol věnovaných 

jednotlivým druhům a jejich determinaci obsahuje literární přehled i obecné informace 

o jejich způsobu ţivota a ohroţení.   

 Terénní výzkum jsem prováděla od dubna do září 2009. Současně jsem 

zaznamenávala a vyhodnotila podmínky prostředí v lokalitách výskytu raků. Na základě 

upravené metodiky AOPK ČR jsem předem vybrala osm stometrových úseků potoka 

v evropsky významné lokalitě Zákolanský potok s potvrzeným předchozím výskytem 

raků. Na kaţdém z těchto úseků jsem vybrala tři desetimetrové podúseky, kde jsem 

odchytem jedinců zjišťovala výskyt a početnost raků a zaznamenávala podmínky 

prostředí. Z osmi úseků jsem raky nalezla pouze na třech. Všichni mnou odchycení 

jedinci patřili k druhu rak kamenáč. V létě 2009 - tedy v době mého výzkumu - došlo 

v dolní části EVL Zákolanský potok k hromadnému úhynu raků. Později bylo 

potvrzeno, ţe příčinou úhynu byla epidemie račího moru. Kvůli potenciální hrozbě 

přenosu račího moru jsem dále zjišťovala výskyt invazního raka pruhovaného v dolním 

toku Zákolanského potoka u ústí do Vltavy, jeho výskyt jsem však nepotvrdila. 

V pedagogické části diplomové práce jsem vytvořila výukový projekt Raci 

v Česku a jejich ochrana, který jsem následně ověřila na Gymnáziu Elišky 

Krásnohorské v Praze. Cílem projektu bylo zjistit vědomosti o racích na našem území 

u studentů gymnázia, kteří toto učivo jiţ probírali, a jejich znalosti rozšířit a prohloubit. 



 

 

Analyzovala jsem také učivo o racích v učebnicích pro 6. ročník základní školy, střední 

odborné školy a gymnázia. Ve všech učebnicích jsem zkoumala rozsah a obsah kapitol 

týkajících se korýšů, resp. raků. Vlastní výukový projekt tvořila přednáška doprovázená 

prezentací v programu PowerPoint a laboratorní práce s ţivými akvarijními raky 

mramorovanými (Procambarus aff. fallax). Během výuky studenti vyplňovali pracovní 

listy, které jsem následně vyhodnotila. Tyto pracovní listy byly zaměřeny na stavbu 

račího těla, rozlišovací znaky jednotlivých druhů raků a na současná ohroţení raků. 

Celkově z výsledků projektu vyplynulo, ţe o druzích raků a jejich legislativní ochraně 

mají studenti jen minimální znalosti. Domnívám se, ţe je to způsobeno tím, ţe většina 

srovnávaných učebnic se zabývá spíše mořskými korýši a jejich anatomií neţ českými – 

chráněnými - druhy. 
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Abstract 

This thesis is composed of two parts – research part, focused on field research of 

occurence and abundance of the Stone Crayfish and the Noble Crayfish in the basin of 

Zákolanský stream, and a pedagogical part, project Crayfish in the Czech Republic and 

their protection, aimed for grammar school students. 

The literature outline summarizes contemporary knowledge about all five 

species of crayfish in the Czech Republic. Our native species are the Stone Crayfish 

(Austropotamobius torrentium) and Noble Crayfish (Astacus astacus). The non-native 

are Narrow-clawed Crayfish (Astacus leptodactylus), Spiny-cheek Crayfish (Orconectes 

limosus) and Signal Crayfish (Pacifastacus leniusculus). Aside from the chapters 

concerning the particular species and their determination, the literature outline also 

contains general information about the life and endangerment of crayfish. 

I have conducted the field research from April to September 2009. I also noted 

and evaluated the environmental conditions of the crayfish habitats. Based on the 

adjusted AOPK ČR methodology, I selected eight 100-meter long brook-sections of the 

Europe-important locality of Zákolanský stream, with the previously confirmed 

occurrence of crayfish. From the eight sections, I found crayfish only in three. All the 

captured specimens were of the Stone Crayfish species. In the summer of 2009, in the 

time of my research, there was a major mortality rate increase in the lower part of EVL 

Zákolanský stream. Later it was confirmed, that the mortality was caused by the 

epidemy of the crayfish plague. Because of the potential danger of transmission of the 

crayfish plague, I then ofxamined the occurrence of the invasive Spiny-cheek Crayfish 

in the lower part of Zákolanský stream, at the confluence with the Vltava river. 

However, I did not record the occurrence of this crayfish species in the examined area. 

In the pedagogical part of the thesis, I created an educational project Crayfish in 

the Czech Republic and their protection, which I then tested at Gymnázium Elišky 

Krásnohorské in Prague. The aim of this project was to asses, what the grammar school 

students, who have already finished this topic, knew about crayfish in our country, and 



 

 

to deepen and widen their knowledge. I also performed an analysis of the coverage of 

this subject in the course books for the 6
th
 grade of elementary school, specialized high 

schools and grammar schools. In all of these I examined the extent and content of the 

chapters, concerning crustaceans, or more precisely, the group Malacostraca. The 

educational project itself was composed of a PowerPoint presentation and a practical 

class with live aquarium Marble Crayfish (Procambarus aff. fallax). During the 

classwork, the students were filling out worksheets, which I then evaluated. These 

worksheets were concerned with the crayfish morphology, diagnostic characters of 

different species of crayfish and the current dangers posed to crayfish. The general 

inference was that the students had only minimum knowledge of different types of 

crayfish and their legislative protection.  

This is in my opinion due to the fact that most of the course books I examined 

were concerned rather with sea crustaceans, than their Czech – and protected – 

counterparts. 
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Narrow-clawed Crayfish (Astacus leptodactylus), Spiny-cheek Crayfish (Orconectes 

limosus), Signal Crayfish (Pacifastacus leniusculus), crayfish plague, Zákolanský 

stream 
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1 Úvod 

Ještě před pár desítkami let jsme se mohli setkat s našimi původními druhy raků 

v hojné míře na většině území republiky. Dnes jsou jejich stavy silně oslabeny a 

všechny původní druhy chrání zákon. Toto oslabení je jednak způsobeno sílícím 

znečišťováním toků, jednak epidemiemi nemoci zvané račí mor, která se do naší 

republiky dostala kvůli zavlečení invazních druhů raků, kteří jsou přenašeči této 

nemoci. Mortalita této nemoci dosahuje mezi populacemi našich původních druhů raků 

téměř 100%. O to zajímavější je zjištění, ţe se v republice najdou místa, kde se 

nevyskytuje jeden, ale hned dva původní druhy raků na jednom místě. Jednou z těchto 

lokalit je i Zákolanský potok. V minulosti tomuto toku nebylo věnováno příliš 

pozornosti, přestoţe je z mnoha hledisek unikátní. Kromě syntopického výskytu raka 

říčního (Astacus astacus) a raka kamenáče (Austropotamobius torrentium) je také 

tokem, který vyvrací jedno z nejrozšířenějších tvrzení o racích - ţe se vyskytují pouze 

v čisté vodě. Zákolanský potok je totiţ lokalita nejen znečištěná odpadky, které se 

v některých jeho místech hromadí (např. pod starou tovární halou mezi obcemi Hostouň 

a Dobrovíz), ale také tok, který má většinu dna pokrytou bahnitým sedimentem. Kromě 

toho je to také jeden z nejníţe poloţených toků s výskytem raka kamenáče. Oproti 

ostatním populacím raka kamenáče se někteří jedinci v Zákolanském potoce vyskytují 

v úsecích se silným proudem, coţ pro ně také není typické (Mourek et al., 2006).  

I přes silné znečištění, zabahnění toku a račí mor se podařilo některým 

populacím raků v Zákolanském potoce přeţít. Rak kamenáč i rak říční jsou původní 

sloţkou naší fauny a věřím, ţe s naší pomocí se tu jejich populace udrţí i nadále. 

 Část Zákolanského potoka s potvrzeným výskytem raků je navrţena jako 

Evropsky významná lokalita a to konkrétně jako Přírodní památka. Moje diplomová 

práce je příspěvkem k poznání současného stavu populací obou našich původních raků 

v této lokalitě a faktorů, které je ohroţují. 
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Vzhledem ke svému odbornému zaměření (učitelská kombinace biologie – 

pedagogika) jsem se v průběhu zpracování rozhodla diplomovou práci rozšířit 

o pedagogickou část – výukový projekt, který by měl pomoci zlepšit informovanost 

ţáků středních škol o našich racích. Věřím, ţe i touto snahou přispěji k ochraně našich 

původních druhů raků.  

 

2 Cíle 

Výzkumná část 

 Zjistit rozšíření, početnost a demografickou strukturu populací raka říčního 

Astacus astacus a raka kamenáče Austropotamobius torrentium v Zákolanském potoce a 

jeho vybraných přítocích. 

 Zaznamenat a vyhodnotit podmínky prostředí v lokalitách výskytu obou druhů 

raků v Zákolanském potoce. 

 Potvrdit/vyvrátit přítomnost nepůvodních invazivních druhů raků (např. rak 

pruhovaný) v dolním toku Zákolanského potoka (kvůli nebezpečí šíření račího moru na 

populace původních raků). 

Pedagogická část 

 Vypracovat výukový projekt pro ţáky středních škol na téma Raci v Česku a 

jejich ochrana, který bude zahrnovat přednášku a laboratorní cvičení s vyuţitím ţivých 

akvarijních raků mramorovaných (Procambarus aff. fallax) a připravit pro něj výukový 

materiál (prezentace v programu PowerPoint, pracovní listy, demonstrační krabice se 

svlečkami raků, dotazníky na vyhodnocení zpětné vazby). 

 Výukový projekt pilotně ověřit alespoň ve dvou třídách na vybraném gymnáziu. 

 Ve vybraných učebnicích pro 6. ročník ZŠ a v učebnicích pro SŠ a gymnázia 

zjistit mnoţství a obsah informací týkajících se raků. 
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3 Hypotézy 

Výzkumná část 

 Ve většině vytipovaných úseků bude nález raka říčního / raka kamenáče pozitivní. 

 V zabahněných úsecích se raci nevyskytují. 

 Raci se budou vyskytovat pouze v úsecích s dostatečným mnoţstvím úkrytů 

(kamenné hrázky, kořeny stromů zasahující do toku, kameny na dně, atd.…). 

 Přítomnost invazivních druhů raků (rak pruhovaný a další) se v Zákolanském 

potoce nepotvrdí, případně bude jejich výskyt potvrzen pouze v blízkosti ústí do 

Vltavy. 

Pedagogická část 

 Všichni ţáci se během ověřování pedagogického projektu setkají poprvé s ţivými 

raky.  

 Třída osmiletého cyklu dosáhne při vypracování pracovních listů lepších výsledků 

neţ třída čtyřletého cyklu. 

 Ve většině učebnic bude jako vzorový organizmus rakovců uveden rak říční. 

 Všechny mnou zkoumané učebnice budou obsahovat informaci o tom, ţe jsou 

někteří raci na našem území chráněni. 
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4 Literární přehled 

Kmen členovci (Arthropoda) zahrnuje podkmen korýši (Crustacea). Mezi 

korýše, konkrétně do třídy rakovců (Malacostraca), řádu desetinoţců (Decapoda) patří 

všichni raci. V současné době známe více jak 640 druhů vyskytujících se na všech 

kontinentech kromě Afriky a Antarktidy (Crandal, Buhay 2008). Raky dělíme do tří 

čeledí - druhově nejpočetnější čeleď Cambaridae ze severní Ameriky a východní Asie, 

čeleď Astacidae, rozšířené v Evropě, západní Asii a na západě severní Ameriky, a čeleď  

Parastacidae vyskytující se v Austrálii, jiţní Americe a na Madagaskaru. Různé druhy 

se přizpůsobily nejrůznějším typům ekosystémů od malých potůčků přes velké řeky aţ 

po stojaté vody, všechny druhy jsou ale vázány na sladkou vodu.  V České republice 

ţije ve volné přírodě 5 druhů raků. Jsou to původní rak kamenáč Austropotamobius 

torrentium (Schrank, 1803) a rak říční Astacus astacus (Linnaeus, 1758), dále rak 

bahenní Astacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823) a invazivní druhy rak signální 

Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852) a rak pruhovaný Orconectes limosus 

(Rafinesque, 1817) původem ze severní Ameriky. Někdy je k raku kamenáči a říčnímu -

jakoţto našim původním druhům - řazen i původem evropský rak bahenní, který byl 

poprvé dovezen do České republiky v roce 1892 z východní Haliče. Do budoucna je 

moţné počítat s rozšířením dalších nepůvodních druhů raků na našem území - například 

rak červený Procambarus clarkii (Girard, 1852), případně rak mramorovaný 

Procambarus sp. (jehoţ druhové zařazení je nejasné), který je oblíbený mezi akvaristy 

(Mourek, et al., 2006). Téměř všechny druhy raků na našem území patří do čeledi 

Astacidae - jedinou výjimkou je rak pruhovaný, řazený do čeledi Cambaridae.  

Kromě pěti druhů raků vyskytujících se na našem území, bychom v Evropě 

našly dalších 10 - celkově tedy 15 druhů pro celý kontinent. Z těchto patnácti druhů je 

pět řazeno mezi původní druhy, zbylých deset jsou druhy nepůvodní, invazivní. Kromě 

raka říčního, kamenáče a bahenního patří mezi původní druhy také rak bělonohý 

Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858) vyskytující se od jiţní Evropy aţ po 

Britské ostrovy, a Astacus pachypus (Rathke, 1837), původem z Ukrajiny a Ruska, 

který zatím nemá český název. Všichni původní evropští raci se řadí do čeledi 

Astacidae. Naopak z nepůvodních druhů tam patří pouze rak signální. Do čeledi 
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Cambaridae pak řadíme raka červeného původem z Mexika a spojených států, jiţ 

zmiňovaného raka mramorovaného, původně severoamerického raka pruhovaného a 

také 4 druhy bez českých názvů- jsou to Procambarus acutus, Orconectes immunis, 

Orconectes virilis a Orconectes juvenilis. Do třetí a tedy poslední čeledi patří pouze dva 

druhy- Cherax destructor a Cherax quadricarinatus, oba bez českých názvů 

(Štambergová et al., 2009).  

 Rak říční i rak kamenáč jsou v současné době zapsáni v Červeném seznamu 

ohroţených druhů České republiky- rak říční jako ohroţený, rak kamenáč dokonce jako 

kriticky ohroţený (Štambergová et al., 2009). Naproti tomu rak signální a pruhovaný 

jsou nevítanými obyvateli našich vod kvůli šíření nemoci zvané račí mor, která je pro 

naše původní raky téměř vţdy smrtelná (Mourek, et al., 2006). 

4.1 Raci 

4.1.1 Stavba těla 

Tak jako u všech ostatních členovců i tělo raků se skládá z hlavohrudi 

(cephalothorax) a zadečku (abdomen). Nečlánkovaná hlavohruď nese 2 páry tykadel 

(antenuly a anteny), 1 pár sloţených očí, ústní ústrojí- kusadla (mandibuly), dva páry 

čelistí (maxily), 3 páry příústních noţek (maxilopody) a 5 párů kráčivých nohou 

(pereopody). Právě tento počet kráčivých nohou dal jméno celému řádu (Decapoda - 

desetinoţci). První pár kráčivých nohou je přeměněn v mohutná klepeta slouţící k boji a 

porcování potravy. Zbylé končetiny slouţí převáţně k chůzi, přestoţe druhý a třetí pár 

má na koncích drobná klepítka. Čtvrtý a pátý (poslední) pár končetin je zakončen 

drápkem. Svrchu je hlavohruď raků chráněna pevným hlavohrudním štítem 

(carapaxem), který vepředu vybíhá do trojúhelníkového výběţku zvaného rostrum. 

Hlavohrudní štít raci několikrát za ţivot svlékají. Za rostrem se nacházejí 1-2 páry 

postorbitálních lišt. Šev mezi hlavovou a hrudní částí se nazývá týlní, někdy téţ šíjový 

(sutura cervicalis). Dvě svisle podélné rýhy na hrudní části jsou ţábrosrdeční švy 

(suturae branchiocardiales) (Mourek et al., 2006). 

Zadeček je na rozdíl od hlavohrudi článkovaný. Poslední - sedmý - z těchto 

článků se nazývá telson a je na něm umístěn řitní otvor. Kromě telsonu nese kaţdý 
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článek po jednom páru drobných noţek - pleopod. První pár pleopod je u samic 

zakrnělý, u samců tvoří spolu s druhým párem tzv. gonopody – kopulační orgány. 

Poslední - šestý - pár zadečkových noţek se nazývá uropody. Je výrazně zploštělý, 

lupínkovitý a spolu s telsonem tvoří ocasní ploutvičku raků, která jim pomáhá např. při 

úniku vzad. Zbylé páry pleopod jsou drobné, obrvené a jsou vyuţívány při 

rozmnoţování a plavání. U samic pleopody slouţí také jako podklad, na kterém se 

přidrţují mladí ráčci. Hřbetní strana zadečkových článků je kryta tvrdými štítky, 

jednotlivé články jsou spojeny pohyblivě. Spodní strana zadečku raků je měkká. 

(Mourek et al., 2006) 

 

 

Obr. 1: Stavba těla raka. Zdroj: www.ibiblio.org (upraveno). 
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4.1.2 Rozlišovací znaky 

Jednotlivé druhy raků se od sebe liší v mnoha detailech - od tvaru klepet a rostra, 

přes velikost těla aţ po barvu. Na přesné určení konkrétního druhu je ale vţdy potřeba 

kombinace několika znaků. Většina těchto znaků je viditelná pouhým okem. Jedná se 

například o tvar, délku a zabarvení klepet, tvar rostra, počet postorbitálních lišt, 

výběţky na karapaxu a další (viz tab. 1).  

Raci patří mezi druhy s odděleným pohlavím (gonochoristy). U všech 5 druhů 

našich raků se vyskytuje pohlavní dimorfismus (vnější rozdíly ve stavbě těla samce a 

samice). Samice mívají zpravidla zadeček stejně široký nebo širší neţ hlavohruď, samci 

mají zadeček uţší. Samice mají první pár pleopod zakrnělý, zatímco samci ho mají 

spolu s druhým párem pleopod přeměněn v gonopody.    

Výjimkou pohlavního dimorfismu by mohl být rak mramorovaný (Procambarus 

aff. fallax), který je u nás oblíbený mezi chovateli akvarijních raků díky své 

nenáročnosti na podmínky a snadnému rozmnoţování. Jako jediný se totiţ mnoţí 

partenogeneticky - bez přítomnosti samců, kteří se nevyskytují v akvarijních chovech a 

ani ve volné přírodě ještě nebyli nalezeni. (Pöckl et al., 2006; Vogt et al., 2004)  
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Tabulka 1: Rozlišovací znaky raků na našem území. Upraveno z Mourek et al. (2006) 

Poznávací znaky rak 

kamenáč 

rak říční rak bahenní rak 

pruhovaný 

rak 

signální 

počet postorbitálních 

lišt 

1 pár 2 páry 2páry 1 pár 2 páry 

spodní strana klepet světlá, 

béţová, 

někdy 

oranţová 

sytě 

červená aţ 

dohněda 

světlá, 

béţová, 

někdy do 

ţluta 

světlá, béţová, 

někdy 

oranţová 

sytě 

červená 

další nápadné 

zbarvené 

ne ne ne hnědočervené/ 

cihlové pruhy 

na zadečku 

bílá aţ 

namodralá 

"signální" 

skvrna 

klepet 

povrch krunýře bez trnů, 

jemně 

zrnitý 

malý počet 

trnů za 

šíjovým 

švem 

výrazné trny 

a hrbolky za 

i před 

šíjovým 

švem 

výrazné trny a 

hrbolky za i 

před šíjovým 

švem 

bez trnů, 

hladký 

maximální velikost 10 cm 16-18 cm 

(výjimečn

ě 25 cm) 

18-20 cm 

(výjimečně 

25 cm) 

11 cm 16-18 cm 

(výjimečně 

20 cm) 

tvar a povrch klepet široká, 

drsná 

mohutná, 

široká, 

drsná 

úzká s 

protaţenými 

prsty, drsná 

drobná, krátká mohutná, 

široká, 

hladká 
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4.1.3 Potrava a způsob života 

Raky lze charakterizovat jako všeţravce, přičemţ podíl rostlinné a ţivočišné 

sloţky potravy se liší podle ročního období a času svlékání a rozmnoţování. V létě 

stoupá podíl rostlinné potravy, v zimě naopak ţivočišné (Štambergová et al., 2009). 

Příjem potravy probíhá většinou v noci, kdy jsou také raci za normálních podmínek 

nejvíce aktivní (Kozák, 2005b).  

 

4.1.4 Druhy raků na území České republiky 

Jak jiţ bylo zmíněno v úvodu, na našem území se v současné době vyskytuje a 

rozmnoţuje pět druhů raků, z toho dva české původní druhy (rak kamenáč a rak říční), 

jeden původně evropský druh (rak bahenní), který se na našem území vyskytuje přes 

100 let a dva invazivní druhy ze severní Ameriky (rak signální a rak pruhovaný), 

vyskytující se u nás od 80. let minulého století - za tu dobu jejich populace 

nezaznamenaly větší pokles (Lohniský, 1984a). Aktuální přehled biologie a rozšíření 

našich raků viz Štambergová et al. (2009). 

4.1.4.1 Rak kamenáč Austropotamobius torrentium (Schrank, 1803) 

Rak kamenáč jakoţto jediný představitel rodu Austropotamobius na našem 

území je nejstarším druhem raků v celé Evropě - dostal se sem během druhohor z Asie 

(Štambergová et al., 2009).  

Raka kamenáče můţeme nejčastěji zaměnit s rakem říčním. Na rozdíl od něj má 

ale rak kamenáč pouze jeden pár postorbitálních lišt. Rostrum je krátké, klepeta silná, 

na spodní straně světle ţlutá, narůţovělá aţ lehce do oranţova. Většinou dorůstá délky 

do deseti cm (samice méně), při terénní práci k této DP byl odchycen jedinec měřící 

téměř 14cm (viz obr. 2). 
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Obr. 2: Samec raka kamenáče v náhonu Ţákova mlýna. Jedním z poznávacích znaků 

kamenáčů je světlá spodní strana klepet. Foto: Eva Kubínyiová, 21. 9. 2009 

Bliţší informace k určování viz klíče k určování, např. Mourek et al. (2006) nebo 

Fischer (bez vročení). 

Rak kamenáč se řadí mezi naše nejohroţenější ţivočichy. Jako kriticky ohroţený 

druh je chráněn zákonem 114/92 Sb., vyhláškou 395/92 Sb.. (zákon v plném znění 

dostupný např. na: http://www.nature.cz/publik_syst2/files08/114_92uz.pdf ).  

Výskytu jeho populací na území naší republiky bylo věnováno aţ do roku 1999 

překvapivě málo času a úsilí. V té době bylo spolehlivě doloţeno pouze jediné místo 

výskytu raka kamenáče v celé České republice (Policar, Kozák, 2000). V roce 2000 

nastal zlom k lepšímu zmapování výskytu kamenáče v podobě programu Natura 2000, 

který uskutečnil rozsáhlé mapování výskytů vybraných druhů, na jehoţ základě měla 

být zřízena síť chráněných území (viz www.natura2000.cz). V současné době je rak 

kamenáč potvrzen ve 45 tocích po celých Čechách. Z toho se pouze na devíti lokalitách 

vyskytuje spolu s rakem říčním (Štambergová et al., 2009). Jednou z těchto lokalit je 

také Zákolanský potok. Na Moravě a ve Slezsku nebyla přítomnost raka kamenáče 

potvrzena (Marhoul, Turoňová et al., 2009). Většinou se jedná o toky meandrující 
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s dostatkem úkrytů v podobě kořenů stromů zasahujících do toku, nebo kameny 

pokrývající dno (Štambergová et al., 2009). V Zákolanském potoce byl rak kamenáč 

zatím potvrzen na čtrnácti úsecích, většinou v Okoři a Podholí. Zároveň zde bylo ale 

několik hlášení o masovém úhynu raků (Mourek et al., 2006).  

Bliţší informace o rozšíření raka kamenáče na našem území nalezneme 

například v pracích Fischera et al. (2004); Štambergové et al. (2009) nebo Lohniského 

(1984b). 

Rak kamenáč je - stejně jako většina ostatních raků - ţivočich s noční aktivitou. 

Přes den se většinou ukrývá na dně, vylézá aţ v noci, kdy si hledá potravu, jejíţ sloţení 

je stejně jako u ostatních raků závislé na ročním období, teplotě, období svlékání a 

rozmnoţování. Rozmnoţují se na podzim - oplodněná samice upevní vajíčka na svůj 

zadeček, kde je nosí aţ do následujícího jara, kdy se z nich líhnou malí ráčci. Ti se 

zprvu přidrţují brv na pleopodách matky aţ do prvního svlékání (Štambergová et al., 

2009). 

 

4.1.4.2 Rak říční Astacus astacus (Linnaeus, 1758) 

Jedná se o nejrozšířenější druh raka u nás, coţe je o to více potěšující, ţe jde 

o náš původní druh. Většina míst jeho dnešního rozšíření jsou však lokality sekundární, 

jelikoţ byl v minulosti často vysazován do rybníků a zatopených lomů kvůli svému 

chutnému masu. Původní místa výskytu dnes není zpravidla moţné zjistit (Lohniský, 

1984a). Na přelomu 19. a 20. století byly jeho populace na našem území téměř 

vyhubeny epidemií račího moru, který značně oslabil některé jeho populace znovu na 

konci 20. století (Kozubíková et al., 2006a). Kromě nemoci si na racích dříve vybírala 

svou daň i gastronomie. Detailnější pohled na stavy jeho populací přinesla aţ „Akce 

rak“, která začala v roce 1985 a díky které bylo během roku 2000 nahlášeno přes 250 

lokalit s výskytem raka říčního. V současné době je potvrzena přítomnost raka říčního 

na více neţ 550 lokalitách (Štambergová et al., 2009). Přesto je stejně jako rak kamenáč 
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řazen mezi kriticky ohroţené druhy chráněné zákonem 114/92 Sb., 

vyhláškou 395/92 Sb.  

 

Obr. 3: Samice raka říčního ze Zákolanského potoka nad Okořským rybníkem. 

Důleţitým určovacím znakem raka říčního je sytě rudá spodní strana klepet. Foto: Jan 

Mourek, 17. 4. 2009 

Od raka kamenáče (Austropotamobius torrentium) se liší především dvěma 

postorbitálními lištami (stejně jako rak bahenní a signální). Povrch karapaxu kolem 

týlního švu má pokryt drobnými trny, které jsou při dotyku jasně patrné. Rostrum 

vybíhá v dlouhou, ostrou špičku, klepeta jsou mohutná, zbarvená do červené aţ temně 

rudé, s výrazně červenými klouby (viz obr. 3). Dorůstá většinou 15-18 cm a můţe se 

doţít aţ 15 let (Kozák, 2005b). Bliţší informace k určování např. Mourek et al.(2006) 

nebo Fischer (bez vročení). 

Rozšíření raka říčního v České republice je poměrně rovnoměrné, nalézt ho 

můţeme především v pomalu tekoucích potocích, podhorských řekách, rybnících, 

v zatopených lomech a pískovnách (Lohniský, 1984a). 

Bliţší informace o rozšíření raka říčního na našem území viz např. Štambergová 

et al. (2009). 
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4.1.4.3 Rak bahenní Astacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823) 

Jedná se o původní evropský druh pocházející z oblasti kolem Kaspického moře (Pöckl, 

1999) a v současné době je u nás chráněný (vyhláška o ochraně viz 

www.ochranaprirody.cz). Do naší republiky byl introdukován na konci 19. století, kdy 

račí mor zdevastoval většinu populací původních raků. V té době byli raci (hlavně rak 

říční) hojně loveni pro maso a proto byla snaha uhynulé jedince nahradit novými 

(Beran, 1995). V Čechách byl proto vysazován právě rak bahenní, který byl dováţen 

z Polska, z oblasti kolem Haliče a dříve se mu proto říkalo rak haličský (Lohniský, 

1984a). Karapax nese dva páry postorbitálních lišt (stejně jako u raka říčního a 

signálního), velké mnoţství trnů a výběţků je přítomno nejen kolem šíjového švu ale 

i na stranách hlavové i hrudní části. Rostrum je hodně protáhlé a štíhlé. Na obrázku 4 

můţeme vidět, ţe hlavním poznávacím znakem raka bahenního jsou dlouhá, úzká 

klepeta, která jsou na spodní straně světlá. Jak ale uvádí Mourek et al. (2006) a 

Štambergová et al. (2009) tento znak je spolehlivý hlavně u dospělých samců – 

u mladých jedinců a u samic jsou někdy klepeta protáhlá pouze nevýrazně. Barva raka 

bahenního bývá většinou v odstínech od hnědé přes šedou aţ do zelené. 

Bliţší informace k určování uvádí např. Mourek, et al.(2006) nebo Fischer  

(bez vročení). 

U nás se v současné době vyskytuje na zhruba čtyřiceti lokalitách, převáţně ve stojaté 

vodě (Policar, Kozák, 2000). 

Bliţší informace o rozšíření raka bahenního na našem území viz např. Štambergová 

et al. (2009); Kozák (2005b).  
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Obr. 4: Rak bahenní. Staţeno z www.ittiofauna.org. 

 

4.1.4.4 Rak pruhovaný Orconectes limosus (Rafinesque, 1817) 

Domovinou raka pruhovaného je východní část severní Ameriky, odkud byl do 

Evropy dováţen na konci 19. století jako náhrada za uhynulé původní druhy raků-

především raka říčního (Beran, 1995). Petrusek et al., (2006) uvádí hypotézu, ţe se 

k nám rak pruhovaný dostal samovolně Labem jiţ před rokem 1960 a od té doby se sám 

či s pomocí lidí šíří našimi toky. Hlavním důvodem, proč se začal do Evropy dováţet 

zrovna rak pruhovaný, byla domněnka, ţe je na rozdíl od našich populací resistentní 

vůči račímu moru. Kvůli malé velikosti (do 11 cm) však nevyhovoval ani rybářům, ani 

pro chov na maso. V evropských podmínkách se rak pruhovaný rychle adaptoval. Dnes 

je znám z mnoha lokalit po celé republice a vzhledem k jeho toleranci vůči znečištěné 

vodě se dá předpokládat, ţe se bude počet potvrzených případů dále zvyšovat 

(Petrusková et al., 2007). Podrobné informace o rozšíření raka pruhovaného u nás 

uvádějí Petrusek et al., (2006) a Štambergová et al., (2009) 
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Obr. 5: Rak pruhovaný, kopulace, potok Pšovka na Kokořínsku. Foto: Jan Mourek, 

11. 10. 2004 

Nezaměnitelným poznávacím znakem raka pruhovaného jsou příčné, 

červenohnědé pruhy na zadečkových článcích, patrné i na obrázku 5. Za dlouhým, 

špičatým rostrem se nachází jeden pár postorbitálních lišt (stejně jako u raka kamenáče). 

Po stranách šíjové lišty má rak pruhovaný malé, ostré trny. Klepeta jsou poměrně 

drobná, se světlou spodní stranou a oranţovými aţ červenými špičkami.  

Bliţší informace k určování viz klíče k určování, např. Mourek, et al. (2006) 

nebo Fischer (bez vročení). 

Populace raka pruhovaného u nás je potřeba pečlivě monitorovat, jelikoţ je 

spolu s rakem signálním přenašečem onemocnění zvaného račí mor, vůči kterému je 

sám imunní (je latentním přenašečem), zatímco pro naše raky má nákaza fatální 

důsledky (Kozubíková et al., 2006b).  

  



26 

 

4.1.4.5 Rak signální Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852) 

Jedná se o další invazivní druh raka původem také ze severní Ameriky. Do 

Evropy se poprvé dostal v roce 1959, kdy bylo dovezeno do Švédska prvních 60 kusů 

(Kozák, 2005b) jako další náhradní druh za populace raka říčního uhynulé na račí mor. 

K nám se potom první kusy dostaly v roce 1980 a od té doby bylo nalezeno několik jeho 

populací především na jihu a jihovýchodě země (Štambergová et al., 2009). Raka 

signálního lze odlišit od ostatních druhů především díky tzv. „signální skvrně“ bílé aţ 

namodralé barvy, která pokrývá klouby klepet (viz obr. 6). Právě od těchto skvrn dostal 

své druhové jméno. Rostrum je dlouhé, špičaté a za ním leţí dva páry postorbitálních 

lišt (stejně jako u raka říčního a bahenního). 

Bliţší informace k určování uvádějí např. Mourek, et al.(2006) nebo Fischer 

(bez vročení). 

 

 

Obr. 6: Rak signální. Staţeno z www.soppi.com 

Stejně jako rak pruhovaný je i rak signální latentním přenašečem račího moru a 

tedy potencionální hrozba pro populace našich původních druhů raků (Kozubíková et 
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al., 2009). A stejně jako rak pruhovaný snáší vyšší míru znečištění a zabahnění a lze 

proto předpokládat, ţe se bude vyskytovat na čím dál více lokalitách naší republiky 

(Kozák, 2005b). 

Více o rozšíření raka signálního u nás viz např. Kozák (2005b), Štambergová et al., 

(2009) nebo Kozubíková et al., (bez vročení). 

 

4.1.5 Ohrožení raků 

Největší hrozbu pro původní evropské raky (u nás rak kamenáč, rak říční a rak 

bahenní) představuje onemocnění zvané račí mor. Jedná se o onemocnění způsobené 

oomycetou Aphanomycetes astaci. Do Evropy se toto onemocnění dostalo se 

zavlečenými invazivními druhy ze severní Ameriky (rak pruhovaný, rak signální). Aţ 

pět ze šesti populací raka pruhovaného na našem území je přenašečem račího moru 

(Kozubíková et al., 2009). Tito nepůvodní severoameričtí raci jsou sice nemocí 

nakaţeni, ale jejich imunitní systém jim umoţňuje nemoci nepodléhat a stávají se tak 

resistentními přenašeči na evropské druhy, které se nemoci ubránit neumí. Přenos 

nemoci probíhá díky zoosporám (pohyblivým sporám), které se uvolňují především 

z mrtvých nebo svlékajících se raků (Kozák, 2005b). Nakaţení probíhá většinou skrze 

drobné ranky nebo poţíráním mrtvých jedinců (Mourek et al., 2006). Napadení jedinci 

se vyznačují např. neobvyklou denní aktivitou, nekoordinovanými pohyby, snahou 

poškrábat se klepety. V nejpokročilejším stádiu napadení jedinci jen leţí na boku nebo 

na zádech (Štambergová et al., 2009). Napadení jedinci migrují v toku, a kdyţ dojde 

k úhynu - většinou během několika týdnů (Mourek et al., 2006) - uvolní se velké 

mnoţství spor, které napadají další jedince a nemoc se šíří dál. Mortalita u našich 

napadených raků dosahuje 100%. I přes viditelné projevy nákazy lze jednoznačně 

potvrdit její přítomnost aţ testy DNA. Hlavní zásadou při nálezu uhynulých raků je 

nepřenášet ţivé jedince na jiné místo toku, protoţe mohou být nakaţeni a nemoc šířit na 

nová stanoviště. Stejně tak je moţné přenést zoospory na rybářském náčiní, oděvu atd. 

Pokud v dané lokalitě nezůstane ţádný další hostitel, zoospory po nějaké době umírají a 

na daný úsek je moţné vysadit raky nové. Nízké stavy raka kamenáče se paradoxně 
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ukazují jako nejúčinnější ochrana proti račímu moru - ostrůvkovité populace zabraňují 

šíření račího moru mezi sebou. Více o rozšíření račího moru na našem území uvádějí 

Kozubíková et al., (bez vročení). 

Kromě račího moru trpí mnoho populací raků také parazity v podobě 

krouţkovců potočnic rodu Branchiobdella. Ti se přisávají na povrch krunýře či ţaber. 

Jejich vztah k rakům dosud není úplně probádaný, zřejmě můţe mít jak pozitivní 

stránku v podobě likvidace porostů na ţábrách raků, tak negativní při poţírání ţivé 

tkáně hostitele (Lee et al., 2009).   

Dalším významným faktorem ohroţujícím populace našich raků je znečištění a 

zabahnění toků. Jedná se především o toky pod chovnými rybníky a kolem polí, kde 

dochází k zanášení dna jemným sedimentem, který zaplňuje moţné úkryty (Marhoul, 

Turoňová et al., 2008). Z úseků bez moţností úkrytu raci dříve či později vymizí úplně, 

často se jedná o stovky metrů toku. Raci byli dříve spojováni hlavně s čistotou vody a 

někdy jsou dokonce uváděni jako bioindikátory prostředí - o to překvapivější jsou 

výsledky Fischera et al. (2004), kdy byl výskyt raka říčního i raka kamenáče 

zaznamenán i na místech s vodou III.-IV. jakosti.   

Pod záštitou protipovodňových opatření se často toky vybagrují, vybetonují, 

napřimují, zpevňují se břehy atd. - vzniklá koryta jsou tak pro raky většinou 

neobyvatelná. Naproti tomu Fisher a Pavluvčík (2006) poukazují na moţnost 

záchranného transferu při regulaci koryta odbagrováním, kdy zůstává biotop pro raky 

alespoň částečně vhodný. Naopak drobné zásahy chatařů (např. na Zákolanském 

potoce) do toku v podobě stavby kamenných hrázek místním rakům nabízejí nové 

úkryty (Mourek et al., 2006).  

Dalším faktorem ohroţujícím naše raky je predace a potravní konkurence 

především ze strany na našem území nepůvodního norka amerického (Mustela vison), 

který u nás byl dříve chován pro koţešinu a uprchlí jedinci dokázali zaloţit několik 

populací schopných reprodukce (Mourek et al. 2006). Od roku 2000 probíhá výzkum 

míry predace norka amerického (Fischer, Pavluvčík, 2006) na naše druhy raků. 
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Výsledky jsou poměrně alarmující - v 58% zkoumaných lokalit raků byla přítomnost 

norka amerického potvrzena, z toho na jedné lokalitě klesl počet jedinců za 4 roky 

o celých 52 %. 

Zatímco dospělé račí jedince ničí populace norků, na mladých ráčatech si vybírá 

svou daň nepřiměřené vysazování rybích druhů, především dravců. Tzv. „pstruhové 

hospodářství“ dokáţe během jedné račí generace vyhubit celou nultou generaci ráčat. 

Kromě pstruhů patří k nebezpečným druhům také siven americký nebo okoun říční 

(Štambergová et al., 2009), kteří jsou často vysazováni do toků kvůli rybaření. 

 

5 Rakovci v učebnicích přírodopisu a biologie pro ZŠ a SŠ 

Téma korýši, konkrétně rakovci jsem sledovala v celkem deseti učebnicích 

přírodopisu pro základní školy a osmi učebnicích biologie pro střední školy. V případě 

učebnic pro ZŠ se jedná se o publikace určené pro šestý ročník, ve kterém se probírá 

zoologie. 

Navzdory tomu, ţe jsou raci součástí naší původní fauny a jedná se o chráněné 

druhy, je ve sledovaných učebnicích problematika našich raků zpracována jen velmi 

málo. 
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5.1 Učebnice přírodopisu pro 6. třídu ZŠ 

Z učebnic pro 6. ročník ZŠ jsem učivo týkající se raků hledala v těchto: 

- ČABRADOVÁ, V., HASCH, FR., SEJPKA, J., VANĚČKOVÁ, I. (2003): 

Přírodopis pro 6. ročník ZŠ a primu víceletého gymnázia.  

1. vyd. Plzeň : Fraus, 128 s. 

- ČERNÍK, V., BIČÍK, V., MARTINEC, Z. (1999): Přírodopis I pro 6. ročník.  

1. vyd. Praha: SPN, 120 s. 

- DOBRORUKA L. J., CÍLEK, V., HASEK, F., STORCHOVÁ, Z. (1997): 

Přírodopis I pro 6. ročník ZŠ.  Praha : Scientia, 128 s. 

- HAVLÍK, I. (1998): Přírodopis 6, učebnice pro 6. ročník. Brno: Nová škola, 80 s. 

- JURČÁK, J., FRONĚK, J. (1997): Přírodopis 6.  Praha: SPN, 64 s. 

- KVASNIČKOVÁ, D., JENÍK, J., PECINA, P., FRONĚK, J., CAIS, J. (1995): 

Poznáváme ţivot. 1. vyd. Praha : Fortuna, 111 s. 

- MALENINSKÝ, M., SMRŢ, J. (1997): Zoologie bezobratlí I.  

1. vyd. Praha: ČGS, 63 s. 

- MALENINSKÝ, M., SMRŢ, J., ŠKODA, B. (2004): Přírodopis pro 6. ročník.  

1. vyd. Praha: ČGS, 104 s. 

- SKÝBOVÁ, J. (2007): Přírodopis zoologie II pro ZŠ sluchově postiţené. 

1. vyd. Praha : Septima, 95 s. 

- VILČEK, FR., LIŠKOVÁ E., ALTMAN A., KORÁBOVÁ, A. (1986) : Přírodopis 

6.1. vyd. Praha: SPN, 207 s. 

 Ve všech těchto učebnicích bylo nejvíce prostoru věnováno vnější a vnitřní 

stavbě těla raků - v sedmi z deseti učebnic (viz tab. 2). Ve všech byl jako 

charakteristický zástupce uveden na prvním místě rak říční, ve čtyřech učebnicích byl 

zmíněn i rak bahenní. Pouze dvě učebnice (Jurčák et al., 1997) a (Čabradová et al., 

2003) jmenují raka kamenáče - druhá jmenovaná publikace jako jediná z učebnic pro 

základní školu jmenuje tři druhy našich raků (říčního, bahenního i kamenáče). Bohuţel 

o invazních druzích není zmínka ani v jedné učebnici a v publikaci Kvasničkové et al. 

(1995) dokonce není zmíněn vůbec ţádný zástupce raků. Jako vybraný charakteristický 

zástupce měl rak říční v kaţdé učebnici obrázek či fotografii (v závislosti na charakteru 
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učebnice). Pouze učebnice Čabradové et al. (2003) obsahuje barevné fotografie nejen 

raka říčního, ale také raka kamenáče a raka bahenního. 

Potravou raků se zabývá taktéţ sedm z deseti vybraných učebnic, ale pouze čtyři 

uvádějí jak ţivočišnou, tak rostlinnou sloţku račího jídelníčku. Tři zbylé - konkrétně 

(Skýbová, 2007; Maleninský et al., 1997; a Maleninský et al., 2004) - uvádějí jako 

potravu pouze ţivočišnou potravu a to konkrétně uhynulé ţivočichy. 

V šesti učebnicích je řešeno také rozmnoţování raků, většinou ale pouze ten 

fakt, ţe samice je oplodněna na podzim a do jara nosí vajíčka a posléze i mladé raky na 

spodní straně zadečku. 
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Tabulka 2: Zastoupení učiva o racích v učebnicích pro 6. ročník základní školy 

 Zmíněné 

druhy 
Ekologie 

Vnější 

stavba 
Potrava Rozmnožování Ochrana 

Havlík  (1998), Nová 

škola 
rak říční ano ano ano ano ne 

Vilček et al. (1986), 

SPN 

rak říční, 

bahenní 
ano ano ano ano ne 

 Jurčák et al. (1997), 

Prodos  

rak říční, 

kamenáč 
ne ano ne ano ano 

Skýbová (2007), 

Septima 
rak říční ano ano 

jen 

ţivočišná 
ne ano 

Dobroruka et al. 

(1997), Scientia 

rak říční, 

bahenní 
ano ne ano ano ano 

Kvasničková et 

al.(1995), Fortuna 
/ ne ano ne ne ne 

Maleninský et al. 

(1997), ČGS 
rak říční ne ne 

jen 

ţivočišná 
ne ano 

Maleninský et al. 

(2004), ČGS 
rak říční ne ne 

jen 

ţivočišná 
ne ano 

Černík et al. (1999), 

SPN 

rak říční, 

bahenní 
ne ano ne ano ne 

Čabradová et al. 

(2003), Fraus 

rak říční, 

bahenní, 

kamenáč 

ano ano ano ano ano 
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Kořeny stromů a kameny v potoce jsou v polovině učebnic uvedeny jako moţná 

místa pro nález raků. Paradoxem je, ţe učebnice Havlíka (1998) a Vilčka et al. (1986), 

které k nim patří, zároveň vůbec nezmiňují, ţe jsou raci chránění a celkově to tedy 

vyznívá tak, jako kdyby v kaţdém neznečištěném potoce ţili raci. Celkově se ochraně 

raků a jejich statutu chráněných ţivočichů věnuje šest učebnic a to většinou zmínkou 

o tom, ţe jich je dnes méně neţ dříve (například Maleninský et al., 1997) nebo 

konstatováním, ţe jsou chránění (Skýbová, 2007). V ţádné učebnici nepadla jediná 

zmínka o račím moru nebo dalších ohroţeních kromě znečištění vody.  

V porovnání s ostatními je podle mého názoru nejhorší učebnice Kvasničkové et 

al. (1995) Poznáváme ţivot, kde kromě orgánových soustav a obrázku vnitřní stavby 

těla raka není vůbec nic, včetně jmenování byť jediného zástupce. Naopak nejlépe 

hodnotím učebnici Čabradové et al. (2003) Přírodopis pro 6. ročník základní školy a 

primu víceletého gymnázia, která nabízí jak jména a dokonce i fotografie více druhů 

raků, tak informace o jejich stavbě těla, způsobu ţivota, potravě, rozmnoţování 

i ochraně. 

5.2 Učebnice biologie pro SŠ 

Učivo o racích jsem sledovala v celkem osmi učebnicích biologie pro střední školy. 

- BERGER, J. (1997): Systematická zoologie. 1. vyd. Brno : Tobiáš. 223 s. 

- BUMERL, J. a kol (1997): Biologie I pro střední odborné školy. 

 2. vyd. Praha : SPN, 222 s. 

- HANČOVÁ, H., VLKOVÁ, M. (2002): Biologie II v kostce pro SŠ. 

1. vyd. Praha: Fragment, 176 s. 

- JELÍNEK, J., ZICHÁČEK, V. (1996): Biologie pro SŠ gymnaziálního typu.  

1. vyd. Olomouc : Fin Publishing, 415 s.  

- PAPÁČEK, M., MATĚNOVÁ, V., MATĚNA, J., SOLDÁN, T. (1994): 

Zoologie. 1. vyd. Praha : Scientia, 286 s. 

- ROSYPAL, S. a kol. (1998): Přehled biologie. 2.vyd. Praha : Scientia, 642 s. 

- ROSYPAL, S a kol. (2003): Nový přehled biologie. Praha : Scientia, 796 s. 



34 

 

- SMRŢ, J., HORÁČEK, I., ŠVÁTORA, M. (2004): Biologie ţivočichů pro 

gymnázia. 1. vyd. Praha : Fortuna, 227 s.  

 Nejčastěji byl v těchto učebnicích opět jmenován rak říční, jako charakteristický 

zástupce našich raků a to ve všech knihách kromě Rosypal et al. (1998) a Rosypal et al. 

(2003), kde není uveden ţádný zástupce (viz tab. 3). Jelínek et al. (1996) zmiňují také 

raka bahenního, Smrţ et al. (2004) kromě raka říčního a bahenního jmenovali i raka 

kamenáče a amerického (byl tím myšlen zřejmě rak pruhovaný, s poznámkou, ţe jde 

o invazní druh). Papáček et al. (1994) sice jmenovitě zmínili pouze raka říčního, uvedli 

však, ţe se jedná o jeden ze čtyř druhů raků u nás. Vzhledem k tomu, ţe jde o učebnici 

z roku 1994, zřejmě bude tím „zamlčeným“ pátým druhem jeden z druhů invazivních. 

Stavbu těla raka probírají všechny učebnice, kromě jiţ zmíněného Papáčka et al. (1994) 

a Smrţe et al. (2004), jejichţ učebnice zase řeší více ochranu našich raků. Zajímavostí 

je, ţe z osmi publikací pro střední školy řeší otázku potravy raků pouze jedna jediná - a 

to Bergerova Systematická zoologie (1997). V polovině učebnic je zmíněno 

rozmnoţování a to zhruba stejným způsobem jako u učebnic pro základní školy (viz tab. 

3). Jelínek et al. (1996) označují raka říčního, jako chráněného zákonem, Berger (1997) 

zase raky uvádí jako vzácné v důsledku znečištění vody. 

Celkově je podle mého názoru nejlepší publikace Systematická zoologie 

(Berger, 1997), která sice uvádí pouze raka říčního, zato se však věnuje nejvíce 

aspektům jejich ţivota. Naopak nejslabší by podle mého názoru z vybraných knih byly 

Přehled biologie (Rosypal et al., 1998) a Nový přehled biologie (Rosypal et al., 2002), 

které kromě stavby těla a obrázku končetin raků neobsahují ţádné další informace a to 

ani jmenovité uvedení jediného zástupce našich raků.  
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Tabulka 3: Zastoupení učiva o racích v učebnicích pro střední školy 

  

Zmíněné druhy 

E
k

o
lo

g
ie

 

V
n

ě
jš

í 
st

a
v
b

a
 

P
o
tr

a
v
a
 

R
o
z
m

n
o
žo

v
á
n

í 

O
c
h

ra
n

a
 

Jelínek et al. (1996), Fin 

publishing 
rak říční, bahenní ano ano ne ano ano 

Berger (1997), Tobiáš rak říční ano ano ano ano ano 

Smrž et al. (2004), Fortuna rak říční, bahenní, kamenáč, 

americký 
ne ne ne ne ano 

Papáček et al. (1994), Scientia rak říční, celkově 4 druhy u nás ano ne ne ano ano 

Rosypal et al. (1998), Scientia / ne ano ne ne ne 

Rosypal et al. (2003), Scientia / ne ano ne ne ne 

Hančová et al. (2002), 

Fragment 
rak říční ne ano ne ano ne 

Bumerl (1997), SPN  rak říční ne ano ne ne ne 
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6 Charakteristika sledované lokality 

Zákolanský potok pramení v obci Pletený újezd (okres Kladno), která se nachází 

zhruba 12 km severozápadně od Prahy, teče téměř přímo severovýchodním směrem aţ 

do Kralup nad Vltavou a celkově měří necelých 30 km.  Zpočátku protéká zemědělskou 

oblastí, aby se kousek za Dolany změnil v potok Dolanský (v některých mapách, 

například na serveru www.mapy.cz je uváděn jako Zákolanský v celé své délce), který 

teče do Bělok, odkud dále pokračuje k Číčovicím, kde se z něj opět stává potok 

Zákolanský. Ten teče do Okoře, střídavě lesem a mezi poli aţ do Kovár a Zákolan, 

podle kterých dostal své jméno. Následují Otvovice a podél silnice se Zákolanský potok 

dostává do Minic, Mikovic a následně do Kralup nad Vltavou, kde se spojí 

s Knovízským potokem a společně se vlévají do Vltavy. Kromě Knovízského se do 

Zákolanského vlévá ještě 5 dalších potoků - jde o Dobrovízský potok u Ţákova mlýna, 

Lidický potok před Číčovicemi, Dřetovicský potok před Kováry, Týnecký potok 

v Zákolanech a Holubický potok před Minicemi - a v Okoři protéká také rybníkem. 

Pokud se počítá úsek Dolanského potoka, je nejdelším úsekem bez lidských 

obydlí v bezprostředním okolí potoka úsek mezi Okoří a Kováry, kde vybíhá 

z chatařské oblasti lesem do luk, aby se u brodu za Okoří opět ponořil do lesa a zůstal 

ve stínu stromů aţ k Podholí, kde pak mezi poli pokračuje ke Kovárům. Celkově tvoří 

většinu okolí Zákolanského potoka zemědělská půda (kolem 60 %) - z toho také 

vyplývají problémy se znečištěním potoka (viz výše). 

Část povodí Zákolanského potoka s prokázaným výskytem raka kamenáče je 

navrţena jako Evropsky významná lokalita (EVL) Zákolanský potok (kód lokality 

CZ0213016), která je součástí soustavy chráněných území Natura 2000. Měla by být 

vyhlášena v kategorii Přírodní památka. Jedná se o souvislý úsek toku o délce přibliţně 

13 km. Horní část lokality tvoří úsek Dobrovízského potoka od obce Hostouň po soutok 

se Zákolanským potokem (respektive s Dolanským potokem v závislosti na konkrétní 

pouţité mapě), hlavní část tvoří vlastní Zákolanský potok od Bělok po ústí 

Dřetovického potoka nad obcí Kováry. Bliţší informace o této EVL jsou uvedeny na 

internetových stránkách www.nature.cz. 
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7 Metodika terénní práce 

V dubnu 2009 (viz tab. 4) jsem spolu s Mgr. Janem Mourkem, Ph.D. provedla 

předběţný průzkum vhodných lokalit pro terénní kvantitativní výzkum a to konkrétně 

v oblasti mezi obcemi Hostouň a Dobrovíz. Dalším úsekem byl Zákolanský potok 

nedaleko Ţákova mlýna. 

 Do kvantitativního výzkumu raků bylo zahrnuto celkem 8 stometrových úseků 

Zákolanského a Dolanského potoka. Úseky byly vybrány na základě dřívějších nálezů 

raků, případně podmínek splňujících kritéria výskytu raků. Kaţdý z těchto 

stometrových úseků obsahuje 3 podúseky o délce deseti metrů. Úseky jsou značeny 

čísly 1-8, podúseky písmeny A, B a C (A - nejvýše po proudu, C - nejníţe). Hranice 

úseků a podúseků jsou vyznačeny fyzicky na místě pomocí zelené venkovní barvy ve 

speji - většinou na kmenech stromů nebo kamenech na břehu potoka. Pro vyhodnocení 

populační početnosti raků a záznam charakteristik prostředí ve sledovaných úsecích 

byla pouţita modifikovaná metodika monitoringu organizovaného Agenturou ochrany 

přírody a krajiny ČR (Dušek et al., 2007 a, b). Údaje byly zaznamenávány do 

standardizovaných formulářů (viz příloha 3). Do formulářů jednotlivých podúseků jsme 

zapisovali údaje týkající se stavu koryta, prostředí, fyzikální hodnoty a případně 

nalezených jedinců raků. Z faktorů týkajících se koryta jmenujme například přítomnost 

peřejí, kamenných hrázek, kořeny zasahující do koryta, charakter dna či sedimentu. 

Z prostředí se věnovala pozornost například sloţení vegetace v okolí toku. Fyzikální 

hodnoty zahrnují rychlost proudu, rozměry toku v daném úseku, průtok, pH, 

konduktivitu či teplotu. Rychlost proudu byla stanovena pomocí plováčka (většinou 

kousku dřívka). Hodnoty pH, konduktivity a teploty vody byly stanoveny pomocí 

kombinovaného kapesního pH-metru a konduktometru Combo II (Hanna Instruments).  

Speciální formulář byl věnován jednotlivým nalezeným jedincům raků, u kterých se 

zapisoval druh, pohlaví, délka těla, případná poškození a typ úkrytu, ve kterém byl 

jedinec nalezen.  

V kaţdém podúseku bylo nutno zkontrolovat všechna moţná místa výskytu raků 

jako například prostory pod kameny, mezi kořeny stromů zasahujících do vody, 

v březích potoka atd.  
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Na mapkách znázorňujících jednotlivé úseky (viz obr. 8, 10, 15 a 18) jsou kromě 

čísel a polohy úseků také barevně odlišeny lokality s pozitivním nálezem raků v rámci 

výzkumu mé DP (zelená barva) a lokality s negativním nálezem (červená barva). Nutno 

podotknout, ţe v minulosti byli raci nalezeni na většině těchto lokalit (Mourek et al., 

2006; Mourek, osobní sdělení 2009). 
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Obr. 7: Celé povodí Zákolanského potoka (vlastní tok Zákolanského potoka je 

zvýrazněn červeně). Převzato z www.mapy.cz 
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7.1 Přehled sledovaných úseků 

Úseky jsem číslovala chronologicky podle pořadí, ve kterém na nich byl 

proveden průzkum. 

1. úsek (viz obr. 8 a 9) se nachází zhruba kilometr severně od zříceniny hradu 

Okoř a zahrnuje brod, který je v podúseku 1B. Dostat se k němu lze buď po cestě 

vedoucí kolem zříceniny, nebo delší cestou z druhé strany od soutoku s Dřetovickým 

potokem nad obcí Kováry. Celkově je to úsek zastíněný stromy po celé své délce, dno je 

štěrkovité, u brodu je několik kamenných hrázek. Jako jediný ze zkoumaných úseků je 

tento zčásti zpevněn betonem v oblasti brodu.  

 

 

 

Obr. 8: Úseky s čísly  

1 (brod u Nového mlýna),  

3 (naproti restauraci Okoř),  

4 (u mostku za zříceninou Okoř)  

5 (výpusť Okořského rybníka).  

Převzato z www.mapy.cz 
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Obr. 9: Část úseku 1B (za brodem u Nového mlýna). Foto: Eva Kubínyiová, 1. 7. 2009 

 

2. úsek (viz obr. 10 a 11) je v obci Okoř zhruba 500 metrů nad místním 

rybníkem, kam se dá dostat po polní cestě přímo z Okoře. Po levé straně je cesta 

lemovaná stromy a hustou vegetací, z pravé strany je keřový/rostlinný porost a pole. 

Koryto je zde přírodní, bez meandrů s jílovitým dnem a silnými bahnitými nánosy 

(někde aţ desítky centimetrů).  
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Obr. 10: Úsek s číslem 2 (u mostu nad Okořským rybníkem). Převzato z www.mapy.cz 

 

 

 

Obr. 11: Úsek 2B (pod mostkem nad Okořským rybníkem).  

Foto: Eva Kubínyiová, 19. 8. 2009 



43 

 

3. úsek (viz obr. 8 a 12) je v obci Okoř, kterou Zákolanský potok protéká. 

U vjezdu do obce směrem od Malých Číčovic je most, u kterého tento úsek končí. 

Začátek úseku je u loutkového divadla pod restaurací Okoř. Podél celého úseku vede 

z levé strany cesta, z pravé strany je zahrada, louka. Potok je z větší části zastíněn 

stromy, koryto je poměrně přírodního charakteru (místy narovnané), s nezpevněnými 

břehy, štěrkovitým a jílovitým dnem pokrytým kameny. 

 

 

 

Obr. 12: Úsek 3A (zhruba 50 metrů od výpustě Okořského rybníka).  

Foto: Eva Kubínyiová, 19. 8. 2009 

 

4. úsek (viz obr. 8 a 13) byl největším očekáváním ze všech - v minulosti zde 

byly potvrzeny desítky raků na 50 metrech (Mourek et al, 2006). Nachází se zhruba 150 

metrů po proudu od zříceniny hradu Okoře. Potok je zde přehrazen mostkem - nad 

mostem je tok s peřejemi, obklopen stromy. Pod mostem je vlevo lemován stromovou 

vegetací, vpravo travnatým břehem. Koryto je přírodní, bez meandrů s nezpevněnými 

břehy, ze kterých zasahují kořeny stromů do vody. Většina dna je pokryta kameny.  
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Obr.13: Úsek 4B (za mostkem po proudu od zříceniny Okoř).  

Foto: Eva Kubínyiová, 12. 9. 2009 

 

5. úsek (viz obr. 8 a 14) se nachází rovněţ v obci Okoř a to přímo pod rybníkem 

- zahrnuje jeho výpusť a končí u loutkového divadla. Dostat se k němu lze z hlavní 

cesty u restaurace, cesta k jeho začátku je lepší tokem - ze stran je místy vegetace 

neprostupná. Na začátku u výpusti rybníka je tok široký, mělký, s větším počtem 

kamenů na dně. Ke konci úseku dochází k zúţení, koryto je bez meandrů, dno 

štěrkovité. Podúseky A a B jsou zcela zastíněny hustou vegetací z pravé strany, řidší 

vegetací a budovou z levé. Podúsek C má z obou stran travnaté prostranství. 
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Obr. 14: Úsek 5C (u restaurace Okoř). Foto: Eva Kubínyiová, 12. 9. 2009 

 

6. úsek (viz obr. 15 a 16) se nachází uprostřed pomyslného trojúhelníku 

tvořeného obcemi Hostouň - Dobrovíz - Běloky. Přímo vedle 6. úseku se rozkládá 

několik budov staré továrny. Úsek je bez meandrů, s občasnými peřejemi, břehy jsou 

nezpevněné, místy se podél nich hromadí velké mnoţství odpadků. Po celé délce je úsek 

stíněn hustými porosty stromů z obou břehů, jejichţ kořeny téměř v celé délce zasahují 

do toku. Většina dutin pod těmito kořeny a kameny je však zanesena jílem a bahnem. 
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Obr. 15: Úseky  

6 (pod starou tovární halou)  

7 (náhon Ţákova mlýna).  

Převzato z www.mapy.cz 

 

 

  

Obr. 16: Úsek 6B (pod starou tovární budovou).  

Foto: Eva Kubínyiová, 21. 9. 2009 
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7. úsek (viz obr. 15 a 17) zahrnuje náhon Ţákova mlýna mezi obcemi Dobrovíz, 

Hostouň a Běloky. Tok je zde úzký a mělký, z levé strany ohraničen zahradou, z pravé 

loukou. Koryto je bez meandrů s občasnými peřejemi. Dno je štěrkovité a z větší části 

pokryté kameny s pouze nepatrnými nánosy bahna.  

 

 

Obr. 17: Úsek 7A (náhon Ţákova mlýna). Foto: Eva Kubínyiová, 21. 9. 2009 

 

8. úsek. Poslední zkoumaný úsek leţí u soutoku s Dřetovickým potokem zhruba 

400 metrů nad obcí Kováry (viz obr. 18 a 19). Koryto je přírodní, bez peřejí, 

s občasnými meandry. Z obou stran je potok ohraničen hustou, místy úplně 

neprostupnou vegetací. Podúsek 8A se nachází u chatové oblasti - v toku bylo poměrně 

dost odpadků. Dno je kamenité a jílovité s nánosy bahna, kterého po proudu přibývá, aţ 

tvoří na konci úseku souvislou vrstvu, někdy aţ desítky centimetrů hlubokou.  
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Obr. 18: Úsek č. 8 (u soutoku s Dřetovickým potokem). Převzato z www.mapy.cz 

 

 

 

Obr. 19: Úsek 8A (u soutoku s Dřetovickým potokem).  

Foto: Eva Kubínyiová, 25. 9. 2009 
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Kromě výše popsaných úseků jsem také ověřovala moţnou přítomnost raka 

pruhovaného v ústí Zákolanského potoka do Vltavy v Kralupech nad Vltavou (viz obr. 

20 a 22) a to ve zhruba pětiset metrovém úseku u ústí jako takového a stejně tak 

půlkilometrový úsek na okraji Kralup, konkrétně v Mikovicích a Minicích (viz obr. 21 

a 23). Na těchto úsecích nešlo ani tak o podrobný průzkum kaţdého moţného místa 

výskytu raků, jako tomu bylo u podúseků výše, jako spíš o celkový charakter toku, 

obecné podmínky (znečištění, zabahnění,…) a spíše namátkové hledání na místech 

vhodných k výskytu raků.  

 

 

 

Obr. 20: Kralupy nad Vltavou - vtok Zákolanského potoka. Převzato z www.mapy.cz 
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Obr. 21: Kralupy nad Vltavou - Mikovice, Minice. Převzato z www.mapy.cz 

 

 

 

Obr. 22: Zákolanský potok u svého ústí do Vltavy v Kralupech nad Vltavou. 

Foto: Eva Kubínyiová, 25. 9. 2009 
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Obr. 23: Zpevněné břehy Zákolanského potoka mezi Mikovicemi a Minicemi. 

Foto: Eva Kubínyiová, 25. 9. 2009 

 

8 Chemismus vody 

Chemický rozbor vody na sledovaných lokalitách jsem sama neprováděla, ale 

vyuţila jsem údaje z nepublikované studie Svobodové (2009), kterou mi její autorka 

laskavě poskytla. K pravidelnému měření jakosti vody v Zákolanském potoce bylo 

přistoupeno v roce 2009, kdy zde došlo k většímu úhynu raků na většině lokalit s jejich 

výskytem. Měření prováděl Vodohospodářský Ústav T.G.M.. Na daných lokalitách byly 

vedle teploty, pH a vodivosti měřeny také chemické aspekty vody ovlivňující 

přítomnost raků (NH4
+
, NH3, BSK5, NO2

-
, Al, Fe, pH, O2, CHSKCr, Cu, Zn, Ca, NO3

-
, 

Cl
-
, Ca, nerozpuštěné látky, sírany). Zákolanský potok je zařazen mezi toky s limitem 

jakosti pro kaprové vody, přestoţe je obecně známo, ţe raci potřebují čistější vodu 

k přeţití - tedy spíše vody lososové. Obecně patří Zákolanský potok k nejznečištěnějším 

lokalitám s výskytem raka kamenáče a raka říčního na našem území. To vyplývá 

i změření VÚV T.G.M., která ukázala, ţe Zákolanský potok obsahuje nejvíce amonných 

iontů, volného amoniaku, dusitanů a naopak nejméně kyslíku ze všech lokalit v České 

republice s výskytem raka kamenáče. Všechny výše zmíněné látky překročily při 
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měření limity pro kaprové ryby. Nejhorší situace bývá v létě, kdy se sniţuje průtok, 

zvyšuje teplota a dochází tak ke zhoršení kvality vody. Nejhůře je na tom Zákolanský 

potok v obci Okoř a mezi Číčovicemi, k čemuţ přispívá největší mírou nedostatečné 

čištění odpadních vod v přilehlých menších obcích, jako jsou například Středokluky. 

Kromě nedostatečného čištění vod v menších obcích přispívá ke zhoršené kvalitě vody 

Zákolanského potoka také zemědělská půda, která tvoří aţ 64% jeho bezprostředního 

okolí a dochází tak ke splavu zeminy i s chemickými látkami pouţívanými na její 

hnojení. Také rybník v Okoři přispívá velkým dílem k nevyhovující kvalitě vody v toku 

pod ním. Překročení limitů amonných látek a kyslíku pro kaprové vody nastalo 

v Zákolanském potoce v letních měsících 2009, naopak na podzim byly splněny 

všechny limity kromě mnoţství dusičnanů a fosforu, které by ale obecně neměly mít 

větší vliv na stavy populací raků. Celkově tedy voda v Zákolanském potoce nesplňuje 

limity pro výskyt prosperující populace kriticky ohroţeného raka kamenáče kvůli 

periodicky se zhoršující kvalitě vody, převáţně v letních měsících a to přesto, ţe byl 

Zákolanský potok zařazen mezi Evropsky významné lokality (Svobodová, 2009). 

9 Statistické zpracování dat 

Následující statistické analýzy provedla Mgr. Jindra Mourková, Ph.D: 

 Rozdíly ve velikosti těla raků v závislosti na pohlaví byly testovány pomocí 

Mann-Whitneyova neparametrického testu v programu Statistica ®. Pro zobrazení 

výsledků analýzy (Obr. 24) byl pouţit krabicový diagram (box and whiskers – 

plot) vytvořený ve stejném programu. Sloupcový graf zastoupení velikostních 

kategorií (histogram) mezi jedinci obou pohlaví byl vytvořen v programu MS 

Excel. 

 Rozdíly v míře napadení raků potočnicemi v závislosti na pohlaví byly testovány 

Chi-kvadrát testu – v programu Statistica ®.   
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Obr. 24: Krabicový diagram s porovnáním velikosti samců a samic raků. 

 

10 Výsledky terénní práce 

10.1 Vyhodnocení nálezů raků 

V létě 2009 došlo v dolní části EVL Zákolanský potok k hromadnému úhynu 

raků a lokálnímu vymizení jejich populace (Mourek et al., 2009). Úhyn zaznamenali 

v polovině srpna členové TJ Sokol Zákolany v Zákolanském potoce v Podholí 

u bývalého koupaliště – u nynější klubovny Sokola. Tehdy našli asi deset uhynulých 

raků, údajně cítili z potoka zápach po močůvce. O tomto úhynu informoval Mgr. Jana 

Mourka, Ph.D. na konci srpna Ing. Vladimír Dobeš, starosta Zákolan. Situaci na místě 

ověřil 2.9.2009 J.Mourek ve spolupráci s Mgr.Monikou Štambergovou (AOPK ČR 

Praha) a RNDr. Jitkou Svobodovou (VÚV TGM Praha). Zjistili, ţe vymizeli raci od 

osady Podholí směrem po proudu aţ po soutok s Dřetovickým potokem. V Podholí 
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u bývalého koupaliště nalezli několik uhynulých raků v pokročilém stádiu rozkladu a 

dva ţivé jedince bez viditelných známek onemocnění. V úsecích výše proti proudu – 

v areálu Nového mlýna, u brodu nad Novým mlýnem (úsek 1) a u můstku nad Okoří 

(úsek 4) potvrdili výskyt ţivých raků. Vyslovili podezření, ţe by mohl být úhyn 

způsoben epidemií račího moru, přestoţe uhynulí jedinci nevykazovali typické 

příznaky. Následným laboratorním rozborem však byla infekce račím morem 

(Aphanomyces astaci) prokázána (E.Kozubíková, osobní sdělení, 2010).  

Významný pokles počtu raků se projevil i při mých odběrech na některých 

lokalitách, kde byli dříve raci potvrzeni (konkrétně úseky 6 - u staré tovární haly, 7 – 

náhon Ţákova mlýna a 2 – nad Okořským rybníkem). Vzhledem k tomu, ţe se níţe po 

proudu zachovaly zbytky početných populací, můţeme předpokládat, ţe tyto račím 

morem zasaţeny nebyly a pokles jejich stavů lze přikládat zvýšené míře znečištění 

vody.  
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Tabulka 4: Výskyt raka kamenáče, raka říčního a invazních druhů na sledovaných 

úsecích 

kód 
úseku 

název úseku 
datum 
odběru 

ka
m

en
áč

 

ří
čn

í 

in
va

zn
í 

d
ru

h
y monitorovatelé 

bez 
čísla 

Mezi obcemi Hostouň a 
Dobrovíz 

17. 4. 2009 ano ne ne 
Eva Kubínyiová, 

 Jan Mourek 

bez 
čísla 

50 m proti proudu od 
Žákova mlýna 

17. 4. 2009 ano ne ne 
Eva Kubínyiová, 

 Jan Mourek 

1 Brod u Nového mlýna 1. 7. 2009 ano ne ne 
Eva Kubínyiová,  

Jan Mourek 

2 
Můstek před rybníkem 
Okoř 

19. 8. 2009 ne ne ne 
Eva Kubínyiová, 

 Jan Mourek 

3 
Mezi mostíkem u 
restaurace Okoř a silnicí z 
Čičovic 

19. 8. 2009 ne ne ne 
Eva Kubínyiová, 

Jan Mourek 

4 
Nad a pod mostem u 
zříceniny Okoř 

12. 9. 2009 ano ne ne 
Eva Kubínyiová, 

 Jiří Cighart 

5 
Od výpustě rybníka Okoř k 
mostku u restaurace Okoř 

12. 9. 2009 ne ne ne 
Eva Kubínyiová, 

 Jiří Cighart 

6 Podél staré tovární budovy 21. 9. 2009 ne ne ne 
Eva Kubínyiová,  

Jan Kolačný 

7 Náhon Žákova mlýna 21. 9. 2009 ano ne ne 
Eva Kubínyiová,  

Jan Kolačný 

8 
Od soutoku s Dřetovickým 
potokem k nádrži 

25. 9. 2009 ne ne ne 
Eva Kubínyiová, 

Jan Kolačný 

bez 
čísla 

Od soutoku s Vltavou 
zhruba 500 m 

25. 9. 2009 ne ne ne 
Eva Kubínyiová, 

 Jan Kolačný 

bez 
čísla 

Mezi obcemi Mikovice, 
Minice 

25. 9. 2009 ne ne ne 
Eva Kubínyiová,  

Jan Kolačný 
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Z osmi mnou navštívených lokalit, jsem raky našla pouze na třech z nich - 

úsecích číslo 1 (brod u Nového mlýna), 4 (most u zříceniny Okoř) a 7 (náhon Ţákova 

mlýna)(viz tab. 4), konkrétně na pěti podúsecích (1B, 1C, 4B, 4C, 7B). Jednalo se 

o celkem 31 jedinců druhu rak kamenáč (Austropotamobius torrentium), z toho 12 

samců a 19 samic (viz graf 1). Kromě těchto úseků jsem společně s Mgr. Mourkem, 

Ph.D. nalezli raky nedaleko úseků 6 (u staré tovární haly) a 7 (náhon Ţákova mlýna) při 

nekvantitativním průzkumu toku 17.4.2009. Jednalo se o pět jedinců raka kamenáče, 

z toho dvě samice jsme našli mezi obcemi Hostouň a Dobrovíz a jednu samci a dva 

samce nedaleko Ţákova mlýna. V době těchto nálezů měly samice vajíčka (viz obr. 25).  

 

 

 

Obr. 25: Samice raka kamenáče s vajíčky, zhruba 50 metrů nad Ţákovým 

mlýnem. Foto: Eva Kubínyiová, 17. 4. 2009 
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Graf 1: Počet samců a samic na úsecích s pozitivním nálezem raků 

 

 

10.2 Napadení raků potočnicemi 

Na všech chycených exemplářích jsem kromě velikosti těla, délky karapaxu a 

dalších veličin zjišťovala také případnou přítomnost račích parazitů potočnic (rod 

Branchiobdella). Téměř třetina raků (10 jedinců) byla bez parazitů, přibliţně stejný 

počet (11) měl maximálně pět parazitů na svém těle, na ostatních bylo do deseti 

potočnic (viz graf 2). Výskyt potočnic byl výrazně větší u samců- u 12 ze 14 jedinců  

(tj 86 %), oproti tomu u samic bylo plných 36 % jedinců bez přítomnosti parazitů 

 (viz graf 3 a graf 4). Rozdíly v míře napadení mezi oběma pohlavími však nejsou 

statisticky průkazné (Chi-kvadrát = 4,385714 df = 2 p < 0,111614). 
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Graf 2: Počet potočnic u všech odchycených jedinců 

 

 

Graf 3: Výskyt potočnic u samců 

 

Graf 4: Výskyt potočnic u samic 

 

Celkový výskyt potočnic u mnou odchycených jedinců raka kamenáče ukazuje 

tabulka 5, kde je uveden počet potočnic jak u samců, tak samic, tak celkově a to 

v počtech jedinců i procentech.  
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Tabulka 5: Výskyt potočnic u všech odchycených jedinců raků 

 

samice 

jedinců 

samice 

% 

samci 

jedinců 

samci 

% 

celkem 

jedinců 

celkem 

% 

bez potočnic 8 36 2 14 10 28 

1 -5 potočnic 5 23 6 43 11 30 

6 -10 potočnic 9 41 6 43 15 42 

  

 

10.3 Poškození raků 

Dalším sledovaným znakem byla případná poškození raků. Nejčastěji se jednalo 

o poškozená nebo amputované klepeta a tykadla. Z celkového počtu 36 jedinců mělo 

nějaké poškození téměř polovina (47 %) a to nejčastěji právě poškození klepet 

(25 %)(viz graf 5). Překvapivým výsledkem je fakt, ţe procento poškozených samic je 

vyšší neţ u samců, přestoţe by bylo logické, ţe samci budou mít v důsledku soubojů 

poškození více. Jedinými dvěma výjimkami byl samec s poškozenými příústními 

panoţkami a samec, který měl amputované jak tykadlo, tak klepeto. Tito jsou v grafu 

zařazeni do kategorie „ostatní“. Nezávisle na pohlaví je potom opět nejčastějším 

handicapem amputované či poškozené klepeto a to u šesti samic a tří samců  

(viz graf 6 a graf 7). 
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Graf 5: Poškození u všech odchycených jedinců 

 

 

 

Graf 6: Poškození u samců 

 

Graf 7: Poškození u samic 
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10.4 Úkryty raků 

Výskyt raků je vázán na dostatek úkrytů, kterých mohou vyuţívat. V případě 

mnou zkoumaných úseků, se nejčastěji (78 %) jednalo o prostor pod kamenem. Druhým 

nejčastějším úkrytem byly kořeny stromů zasahující do toku (14 %). Zbylí tři jedinci 

měli místo nálezu méně typické - jeden se ukrýval v betonové tvárnici, druhý v noře a 

třetí mezi řasami u kraje toku. Procentuální zastoupení jednotlivých druhů úkrytů  

ukazuje graf 8.  

Graf 8: Zastoupení jednotlivých druhů úkrytů u odchycených jedinců raků 

 

 

10.5 Vyhodnocení sledovaných proměnných prostředí 

10.5.1 Konduktivita 

Jedním z měřených chemických parametrů měřených ve všech úsecích, byla 

konduktivita. Konduktivita - tedy měrná elektrická vodivost - udává celkovou 

koncentraci iontů v toku. Konkrétně se jedná o celkový obsah solí, kyselin a zásad. 

Hodnoty konduktivity se v mnou měřených úsecích Zákolanského potoka pohybovaly 

mezi 0,49 a 1,06 mS/m (viz graf 9). Nejniţší hodnota (0,49 mS/m) byla na úseku  

6 (u staré tovární haly), zatímco nejvyšší - 1,06 - na úseku 2 (nad Okořským rybníkem). 

Průměrná hodnota konduktivity ze všech úseků je 0,59 mS/m. 
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Graf 9: Hodnoty konduktivity naměřené na jednotlivých úsecích 

 

10.5.2 Hodnoty pH 

Hodnota pH vyjadřuje stupně kyselosti, respektive zásaditosti měřeného vzorku. 

Hodnota pH 7 odpovídá vzorku s neutrální reakcí. Čím niţší je hodnota pH, tím vyšší je 

kyselost, čím je hodnota pH vyšší, tím vzrůstá zásaditost roztoku. V úsecích, které jsem 

vyhodnocovala, se pohybovalo pH mezi hodnotami 8,13 a 8,55, coţ odpovídá zásadité 

reakci (viz graf 10). Nejniţší hodnoty (8,13) jsem naměřila v úseku 6 (u staré tovární 

haly) a naopak nejvyšší v úseku 8 (u soutoku s Dřetovickým potokem). V rámci 

jednotlivých úseků se naměřené hodnoty téměř nelišily. 
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Graf 10: Hodnoty pH naměřené na jednotlivých úsecích 

 

 

10.5.3 Teplota vody 

Další měřenou veličinou, byla teplota vody (viz graf 11). Nejchladnější byl 

Zákolanský potok v úseku 2 (nad Okořským rybníkem) a to konkrétně 17,5°C. Na 

tomto úseku jsem prováděla měření 19. 8. 2009. Zajímavé je, ţe ve stejný den jsem byla 

také na úseku 3 (pod Okořským rybníkem u okořské restaurace), kde jsem naměřila 

celkově nejvyšší hodnotu teploty vody a to 22°C. Průměrná teplota všech úseků vychází 

na 18,2°C, je však nutné brát v úvahu, ţe v jednotlivých úsecích byla teplota měřena 

v různých dnech.  
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Graf 11: Teplota vody. Hodnoty u každého úseku jsou průměrem tří hodnot 

podúseků. 

 

 

10.6 Závislost raků na charakteru toku 

Všechny podúseky s pozitivním nálezem raků byly nemeandrující, zastíněné 

s přírodním korytem (kromě podúseku 1B, který tvoří brod). Ve všech bylo dno alespoň 

částečně kamenité. Většina z nich také oproti očekávání obsahovala bahnitý sediment 

a to na jednom místě dokonce aţ v 75 % (viz tab 6). Všechny úseky, kde byli raci 

zjištěni, také poskytovaly dostatek moţných úkrytů, ať uţ šlo o kamenné hrázky, větší 

mnoţství kamenů pokrývající dno, nebo kořeny stromů zasahující do toku. Podrobný 

přehled o charaktreu toku v jednotlivých úsecích podává tabulka 6. 
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Tabulka 6: Základní charakteristika podúseků s pozitivním nálezem raků 

Kód 1A 1B 1C 4B 4C 7B 

Datum 1.7.2009 1.7.2009 1.7.2009 12.9.2009 12.9.2009 21.9.2009 

Jméno toku Zákolanský Zákolanský Zákolanský Zákolanský Zákolanský Dolanský 

úsek nad 
brodem 

brod pod 
brodem 

U mostu 
pod 

hradem 
po 

proudu 

80 m od 
mostu u 

hradu 
Okoř 

Náhon 
Žákova 

mlýny od 
mostku 

proti 
poudu 

Koryto:             

:přírodní 1   1 1 1 1 

:jiné:   1         

:   tůň, brod         

meandry (0-2) 0 0 0 0 0 0 

Peřeje (0-2) 0 1 0 0 1 1 

Zastíněnost (0-2) 3 2 3 2 2 3 

charakter dna: (0-4)             

:jílovité     2 1 2 1 

:písčité 2 2       1 

:štěrkovité 2 2 3     1 

:kamenité 2 2   4 2 2 

Kameny (0-4) 3 3 1 4 3 3 

kamenné hrázky 0/1 0 1 0 0 1 1 

:počet hrázek   1     3 1 

sediment: (0-4)             

:bahnitý 3   2 2 2 1 

:písčitý   2         

:nezetlelý organický       2 1   

rychlost vody (cm/s) 31 50 20 25 31 16,7 

Průtok (l) 310 285 120 94,5 81,8 14,3 

teplota vody (°C) 21 21 21 18 18 18,6 

teplota vzduchu (°C) 24 24 24 23,7 23,7 23,8 

konduktivita 0,5 0,5 0,5 0,54 0,54 0,5 

pH 8,44 8,44 8,44 8,35 8,36 8,28 

legenda 

0=ne, 1=občas, 2=převážně 0-2 

1=1-25%, 2=25-50%, 3=50-75%, 4=75-100% 0-4 

0=ne, 1=ano 0/1 
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11 Metodika didaktické části 

Výukový projekt „Raci v Česku a jejich ochrana“ v rámci didaktické části mé 

diplomové práce jsem pilotně ověřila na Gymnáziu Elišky Krásnohorské v Praze 4 ve 

spolupráci s tamní profesorkou biologie RNDr. Alenou Volfovou. Celkem se projektu 

zúčastnilo 80 ţáků ze tří tříd a to konkrétně 30 studentů sekundy z osmiletého cyklu a 

oba druhé ročníky z cyklu čtyřletého, tedy 27 studentů z 2.A a 23 studentů z 2.B. Pouze 

u prvního mého výstupu v sekundě byla přítomna profesorka biologie, která se sama 

aktivně účastnila debat a ptala se na věci, které ji zajímaly. U zbylých dvou tříd (2.A a 

2.B) jsem byla při přednášce jako vyučující sama, na laboratorní část mi vţdy přišla na 

pomoc jejich profesorka biologie, protoţe ţáci byli rozděleni do dvou skupin ve dvou 

třídách.  

Spolupráce s danou paní profesorkou je dlouhodobá. Kdyţ jsme se dohodly, jaký 

termín by všem vyhovoval, dovezla jsem s předstihem na gymnázium raky, aby se stihli 

aklimatizovat, spolu s ostatním materiálem potřebným na praktika. Mé výstupy 

proběhly v prvním týdnu května roku 2010. Korýše, konkrétně raky, studenti probírali 

v daném školním roce (2009/10) v lednu během jedné vyučovací hodiny, kde se 

o racích dozvěděli pouze základní anatomii těla, dva zástupce na našem území (rak říční 

a rak bahenní) a to, ţe jsou chráněni. Můj výstup se anatomii nevěnoval vůbec, byl 

zaměřen především na rozlišení jednotlivých raků na našem území, jejich status 

(původní x invazní druh), ochranu raků a preventivní opatření co se šíření račího moru 

týká. 

Na začátku kaţdého výstupu jsem se studentům představila (toto gesto bylo 

spíše oficiální, jelikoţ jsem všechny třídy, kde tento výstup proběhl, učila biologii jiţ 

v rámci své pedagogické praxe). Poté jsem všem řekla časovou dotaci naší společné 

práce - tedy jednu vyučovací hodinu věnovanou mé přednášce a druhou vyučovací 

hodinu na laboratorní práce s ţivými raky. Aby však nebyla přednáška násilně 

ukončena, spojili jsme tyto dvě vyučovací hodiny dohromady. Dále jsem zdůraznila, ţe 

se kdykoli mohou ptát nebo sdělovat své připomínky k danému tématu. Také jsem 

nechala kolovat literaturu o racích u nás (Štambergová et al., 2009). 
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První částí mého výstupu byla přednáška na téma Raci v Česku a jejich 

ochrana. Oficiálně byla přednáška na jednu vyučovací hodinu (45 minut), v reálné 

situaci pak kvůli počátečním zdrţením o pár minut delší. Na jejím začátku proběhl 

brainstorming na téma Raci obecně. Ţáci mohli libovolně říkat cokoli, co měli 

spojeného s raky, ať uţ šlo o anatomii, ochranu nebo jejich vlastní zkušenosti s raky. 

Brainstorming nikdy netrval déle neţ tři minuty, kdy ţáci uţ neměli ţádná další hesla a 

připomínky. Jiţ po dobu trvání brainstormingu měli studenti před sebou obrázek raka, 

kterým začíná má prezentace v programu PowerPoint (viz příloha 4). Následovala tedy 

přednáška, kde se frontální výuka často měnila spíše v dialogickou metodu (Solfronk, 

1994), jelikoţ měli ţáci dovoleno volně se vyjadřovat k čemukoli, co jsem zrovna 

probírala a v několika případech byli mnou cíleně vyzváni, aby nahlas řekli, co si o dané 

tematice myslí, nebo co o ní jiţ ví - například u vztahu čistoty vody a výskytu raků či 

budování protipovodňových opatření. Po celou dobu přednášky měli ţáci před sebou 

pracovní listy (viz přílohy 1 a 2), kam si mohli libovolně zapisovat, kreslit a doplňovat. 

Pracovní listy jsou rozděleny na dvě části - první pokrývala informace z přednášky, 

zatímco do druhé části byly zařazeny z větší části otázky zaměřené na vlastní 

pozorování raků a jejich chování. Studenti byli dopředu informováni o tom, ţe pracovní 

listy se nebudou známkovat, ale ţe si je od nich na konci vyberu kvůli vyhodnocení 

výsledků. Proto se nemuseli nutně podepsat - své jméno mohli nahradit přezdívkou 

nebo obrázkem. 

 

Po přednášce se ţáci podle zasedacího pořádku rozdělili do dvou stejně velkých 

skupin na laboratorní cvičení. Jedna skupina zůstala ve třídě, kde jsme měli předchozí 

hodinu přednášku, druhá se přesunula do třídy naproti přes chodbu (tedy bylo z jedné 

třídy do druhé vidět), kde se studenti rozdělili vţdy do tří skupinek. Maximum ţáků 

v jedné skupince bylo 5, nejméně pak 3. Ve třídě, kde neprobíhala přednáška, byly věci 

na laboratorní práce připraveny dopředu, ve třídě s přednáškou se připravily po 

rozdělení ţáků do skupinek. Kaţdá skupina obdrţela akvárium s ţivým rakem 

mramorovaným (Procambarus aff. fallax), pinzetu, tři druhy račí potravy (akvarijní 

rostlina měchýřka jávská -„jávský mech“, mraţené larvy pakomárů - „patentky“, 

vločkové krmivo pro akvarijní rybičky) a kámen. S jejich pomocí měli zjistit například 
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jakou potravu rak preferuje, jak se zachová při nabídnutí kamene jako úkrytu apod. 

Dohromady měli studenti k dispozici knihu o racích (Štambergová et al., 2009), ţivá 

dvoutýdenní mláďata raka mramorovaného a entomologickou krabičku se svlečkami 

raků pruhovaných (viz obr. 26) a také polystyrenovou podloţku se svlečkami (na které 

si mohli sáhnout) raků mramorovaných, které měli studenti před sebou. V krabičce byly 

jednotlivé svlečky a jejich části očíslované. Legenda byla zalaminátovaná zvlášť na 

papíře.  

 

 

 

Obr. 26: Didaktická pomůcka k přednášce a laboratorním pracím-

entomologická krabička se svlečkami raka pruhovaného. 

 

Dále měli věnovat pozornost stavbě těla raka, počtu končetin, technice 

uchopování a příjmu potravy, způsobu pohybu vpřed a vzad atd. Všechna svá zjištění 

zapisovali a zakreslovali do pracovních listů. Poté, kdy jsem jednotlivým skupinkám 

ukázala, jak se rak správně drţí, aby neublíţil on ţákům ani ţáci jemu, mohli 

dobrovolníci sami raka uchopit a na krátkou dobu vyndat z akvária.  
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Po celou dobu laboratorních prací jsem přecházela z jedné třídy do druhé, kde se 

mě případně ţáci ptali na doplňující informace ohledně raků, jejich chovu, způsobu 

ţivota apod. Většinou končily jednotlivé skupinky zhruba ve stejnou dobu. Po skončení 

se všichni ţáci přesunuli zpět do třídy, ve které probíhala přednáška. Akvária s raky a 

pomocný materiál jsme přenesli na zadní lavici, aby dál studenty nerozptylovaly a 

nastala poslední část - reflexe, ve které měli ţáci vyjádřit své pocity nejen ohledně 

praktického cvičení, ale také přednášky a mého vystupování. Říkali, co nového se 

dozvěděli a srovnávali tyto nové poznatky s těmi dosavadními. Vyjadřovali pochvaly 

i náměty ke zlepšení, co je bavilo nejvíce a naopak co by znovu dělat nechtěli atd. Na 

závěr odloţili psací potřeby a společně jsme si prošli pracovní listy. U vědomostních 

otázek říkali vybraní ţáci odpovědi všem ostatním, aby si je mohli zkontrolovat, 

u otázek týkajících se laboratorních prací si jednotlivé skupinky sdělovaly svá zjištění, 

postřehy a zkušenosti ohledně práce s jejich rakem. Poté jsem si pracovní listy vybrala a 

doma kromě vyhodnocení výsledků také opravila a doplnila chybějící či mylné 

odpovědi, aby se k pracovním listům studenti mohli případně vracet pro správné 

informace. Dva dny na to jsem pracovní listy do školy opět vrátila, aby je paní 

profesorka mohla dětem vrátit při další hodině biologie. Na základě této zkušenosti si 

děti sekundy zřídily akvárium s raky mramorovanými v učebně biologie.  
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12 Výsledky didaktické části 

Didaktická část zahrnovala přednášku v rozsahu jedné vyučovací hodiny na 

téma Raci v Česku a jejich ochrana a navazující laboratorní cvičení (také na 45 minut). 

V průběhu přednášky měli studenti vypracovat mnou vytvořené pracovní listy 

(viz přílohy 1 a 2). Pracovní listy byly koncipovány jako doplněk k přednášce, ke které 

byla také vytvořena prezentace v programu PowerPoint. Tato prezentace má dohromady 

26 snímků – u kaţdého z nich jsou v poznámkách kromě zdroje obrázků uvedeny také 

všechny informace, kterými by měl vyučující snímky slovně komentovat. Podobnou 

přednášku by tedy měl být - s připravenými pracovními listy a předem prostudovanou 

prezentací - schopen zopakovat kaţdý. 

Cílem přednášky bylo seznámit ţáky s jednotlivými druhy raků na našem území 

a jejich ekologií, upozornit je na výrazné rozdíly mezi druhy původními a invazními, 

ukázat jim, jak jednotlivé druhy raků mezi sebou rozeznat a také studenty informovat 

o moţnostech ochrany raků. Studenti se během přednášky také seznámili s některými 

novými pojmy spojenými se stavbou těla raků, jako například postorbitální lišty, telson, 

rostrum, karapax atd. 

Při brainstromingu na začátku mého výstupu ţáci zmiňovali nejčastěji 

anatomické aspekty (klepeta, krunýř, orgánové soustavy), další častou odpovědí bylo 

vyuţití v gastronomii a také to, ţe jsou raci chránění. Na otázku, jaké druhy raků znají, 

odpovídali převáţně „rak říční“, méně pak „rak kamenáč“ a jen jednou padl také název 

„rak americký“. 

I přestoţe si ţáci zapisovali do pracovních listů zároveň s mým výkladem 

a viděli prezentaci před sebou, našli se tací, kteří měli v odpovědích v první části 

pracovního listu chybu. Nejčastěji to bylo úplné vynechání odpovědi. Pracovní listy 

jako takové byly rozděleny do dvou částí s celkovým počtem třinácti otázek. První část 

byla zaměřena převáţně na vnější stavbu těla raků, jejich ohroţení a ochranu. Tato část 

zahrnovala dohromady osm otázek tázajících se na názvy raků na našem území, stavbu 

jejich těla, nebezpečí račího moru, další ohroţení raků, moţnosti ochrany raků 

a určovací znaky raků. 
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Druhá část pracovních listů, obsahující 5 úkolů, byla určena pro laboratorní 

cvičení a obsahovala náměty na pozorování chování raků v různých situacích (stavba 

těla a pohyb, příjem potravy, vyuţití úkrytu, výhody a meze partenogeneze). 

Po přednášce následovaly laboratorní práce s ţivými raky. Na obrázku 26 jsou 

zachyceni studenti při pozorování raků v průběhu laboratorního cvičení. 

 

 

 

Obr. 26: Studenti třídy 2.A při pozorování raka mramorovaného.  

Foto: Eva Kubínyiová, 4. 5. 2009 

 

Sekunda osmiletého gymnázia (tab. 7) dosáhla v první části nejlepších výsledků 

v otázce č. 1 (“Doplňte větu: Na území ČR je ve volné přírodě potvrzena přítomnost 

5 druhů raků. Jsou to 2 původní české druhy:……… a ……….,1 původní evropský 

druh dovezený do Česka z východní Evropy:……… a 2 invazivní druhy původem ze 

Severní Ameriky:……….. a …………”)  a otázce č. 5 (“Vypište další ohroţení našich 

raků:”), ve které dosáhli všichni ţáci maximálního počtu bodů. Naopak nejhoršího 
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výsledku dosáhla u otázky č. 3 z první části pracovního listu (“Doplňte názvy končetin 

na obrázku výše”), kde plný počet bodů získala pouze pětina studentů. V laboratorní 

části pracovního listu měli sekundáni největší potíţe s otázkou č. 9 (“Pozorně si 

prohlédněte stavbu těla raka. Věnujte pozornost počtu a tvaru nohou, tykadel, očí, tvaru 

klepet, břišní straně těla, dýchání, atd. Zapište a zakreslete svá zjištění”), kde pouze 

pětina studentů dosáhla plného počtu bodů. Většina v tomto případě nic nezakreslila, 

případně jen vyjmenovala pojmy ze zadání („nohy, tykadla, oči,...“). Naopak nejlépe 

v této části dopadla otázka týkající se pohybu raka vzad (otázka 10), kde všichni ţáci 

odpověděli správně. 

 

Tabulka 7: Výsledky pracovních listů sekunda. Otázky 1-8 se vztahují k přednášce, otázky 

9-13 k laboratorním cvičením. 

otázka č. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

průměr celkem 5 7,1 3,2 3,7 3 2,8 2 1,9 2,0 1 1,2 0,9 1,9 

průměr dívky 5 6,9 4,3 3,9 3 3 2,3 1,7 2 0,9 1,2 0,9 2 

průměr chlapci 5 7,5 1,5 3,4 3 2,6 2,6 2,2 1,9 1 1,2 0,9 1,8 

maximum bodů 5 8 8 4 3 3 3 3 5 1 2 1 4 

 

Třída 2.A - (tab.8) - v první části dosáhla nejlepších výsledků v otázkách 1 a 2, 

které měli všichni studenti správně, naopak nejhorší byly výsledky v otázce č. 8 (“Jaké 

znaky račího těla mohou být lidem nápomocné při určování? Jaký je hlavní určovací 

znak u kaţdého z pěti druhů raků na našem území (kromě počtu postorbitálních lišt)?”), 

a to hlavně proto, ţe ji mnoho studentů úplně vynechalo. Z druhé části pracovního listu 

měla nejhorší průměr také otázka č. 9, na kterou odpovědělo za plný počet bodů 

dokonce ještě méně studentů neţ v sekundě - pouze tři. 



73 

 

Tabulka 8: Výsledky pracovních listů – třída 2.A. Otázky 1-8 se vztahují k přednášce, 

otázky 9-13 k laboratorním cvičením. 

otázka č. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

průměr celkem 5 8 6,3 3,9 2,9 2,9 2,2 1,6 1,6 1 1,1 1 1,6 

průměr dívky 5 8 7,2 3,9 3 2,9 2,4 2 1,9 1 1,4 1 1,6 

průměr chlapci 5 7 4,7 3,8 2,7 2,8 2 0,8 1,1 1 0,7 1 1,5 

maximum bodů 5 8 8 4 3 3 3 3 5 1 2 1 4 

 

Poslední zúčastněná třída- 2.B (tab. 9) nedosáhla v průměru plného počtu v ţádné 

z otázek první části. Nejlepších výsledků dosáhla v první otázce, nejhorších potom opět 

v poslední, osmé otázce a to nejhorší ze všech tří tříd. Naproti tomu tato třídě nejlépe 

vyřešila laboratorní část, konkrétně otázku číslo 10 (“Pozorujte pohyb raka - chodí 

pozadu? Pokud ano, v jaké situaci? Jak pohyb vzad funguje?“) a číslo 4 (“Nabídněte 

rakům úkryt (kámen). Jak reagují?”), ve které dosáhli všichni plného počtu bodů a také 

měli nejlepší skóre třetí otázky. Nejslabší výsledek měla tato třída v otázce číslo 9. 

Tabulka 9: Výsledky pracovních listů – třída 2.B. Otázky 1-8 se vztahují k přednášce, 

otázky 9-13 k laboratorním cvičením. 

otázka č. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

průměr celkem 4,6 6,8 5,8 3,6 2,6 2,6 2,6 0,9 1,9 1 1,8 1 1,9 

průměr dívky 5 7,8 6,4 4 3 2,9 2,8 1 2 1 1,9 1 2 

průměr chlapci 3 3,2 3,2 2 1,2 1,2 1,8 0,2 0,8 1 1,2 1 1 

maximum bodů 5 8 8 4 3 3 3 3 5 1 2 1 4 
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Tabulka 10: Výsledky pracovních listů - porovnání všech tří tříd. 

Body sekunda 2.A 2.B 

celkem 1084 1045 839 

dívky 670 704 735 

chlapci 414 341 104 

průměr na 
třídu 

36,1 38,7 36,5 

 

Po sečtení všech bodů z výsledků pracovních listů ve třídách a vydělení počtem 

ţáků v dané třídě vyšlo, ţe nejlépe celkově dopadla třída 2.A, nejhoršího průměrného 

počtu bodů na studenta dosáhla sekunda. (tab. 10)  

Ze závěrečné diskuze vyplynulo, ţe všichni ţáci se dozvěděli něco nového, 

většina z nich potom uznala, ţe informace týkající se ochrany a poznávání raků je 

zajímají víc neţ anatomie. Největším překvapením ve všech třídách byl fakt, ţe se raci 

vyskytují i ve znečištěných vodách. Drtivé většině ţáků se více líbila laboratorní část, 

konkrétně práce s ţivými raky a to moţnost dotknout se jich, nakrmit je atd. Většina 

z nich totiţ nejen, ţe se nikdy nesetkala s ţivým rakem, ale v rámci školy dokonce ani 

s jakýmkoli jiným ţivým tvorem. Nejméně je potom zajímala vnější stavba těla raka. 

K přednáškové části neměli ţádné výhrady ani studenti (nebo se je alespoň neodváţili 

říct nahlas), ale ani profesorka, která se přednášky účastnila. Ţáci sami uznali, ţe je pro 

ně podobný výstup o to zajímavější, ţe normálně s ţivými ţivočichy nepracují. 

V prostoru určeném na jejich dotazy a připomínky se také ptali na to, kde jsem získala 

raky pro jejich laboratorní cvičení, kolik raků jsem chytila v přírodě, jestli mě někdy rak 

štípnul klepety, jestli jsem někdy raka jedla, a také na otázky související s chovem raků 

v domácnosti. Se sekundou, která se rozhodla začít chov raků v učebně biologie jsme se 

navíc následně spolu podíleli na vytváření podmínek vhodných k jejich chovu. 

Vzhledem k předešlému působení Dr. Maleninského na tomto gymnáziu bylo 

v kabinetu biologie více neţ dost materiálu na přípravu vhodného akvária pro raky a já 

jsem tak studentům dodala jen raky samotné. 
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13 Diskuze 

Terénní výzkum populací raka kamenáče a raka říčního zahrnoval osm úseků, 

které byly vyhodnoceny kvantitativně pomocí standardizované metodiky upravené dle 

Duška et al. (2007 a,b) a také dva úseky, které slouţily k předběţnému průzkumu terénu 

a kvantitativní vyhodnocení na nich nebylo provedeno. Na všech těchto deseti úsecích 

byl výskyt raků v předchozích letech spolehlivě doloţen (Mourek et al., 2006; Mourek 

osobní sdělení 2008).  

První hypotéza výzkumné části, která tvrdila, ţe raky naleznu na většině úseků, 

se nepotvrdila. V létě 2009, kdy mé terénní práce probíhaly, jsem však přítomnost raků 

potvrdila pouze na třech vyhodnocovaných lokalitách a obou místech předběţného 

průzkumu. Konkrétně se jedná o brod u Nového mlýna, úsek u Okořské zříceniny, 

náhon Ţákova mlýna a tok kolem staré továrny mezi obcemi Hostouň a Dobrovíz. 

V dolním toku Zákolanského potoka došlo v létě 2009 k úhynu raků (Mourek et al., 

2009) a později byla v uhynulých jedincích prokázána přítomnost původce račího moru 

(Kozubíková, osobní sdělení 2010). Absence raků v této části toku byla tedy způsobena 

epidemií račího moru. Naopak v horním toku došlo k poklesu populací raků zřejmě 

spíše z důvodu znečištění vody - kdyby se totiţ nákaza račím morem dostala i sem, 

z původní populace níţe po proudu by nezbylo nic. Krátce po mém výzkumu proběhly 

v povodí Zákolanského potoka další terénní práce pro zjištění zbylých raků po výše 

jmenovaném račím moru (Mourek et al., 2009). Alespoň v jednom dalším ze mnou 

sledovaných úseků - konkrétně u výpustě Okořského rybníka - byla přítomnost raků 

potvrzena. To, ţe já jsem v daném úseku raky nenalezla, bylo tedy zřejmě způsobeno 

mou nezkušeností v jejich odchytu.  

 Fisher (2006) uvádí, ţe raci se v zabahněných úsecích vůbec nevyskytují kvůli 

zanášení úkrytů a ţaber jemným sedimentem. Z osmi úseků, resp. dvacetičtyř podúseků, 

které jsem sledovala, byl pouze jediný bez bahnitého sedimentu a to úsek tvořený 

brodem nedaleko Nového mlýna. Na dalších šesti podúsecích tvořil bahnitý sediment do 

25 % pokryvu dna. Naopak největší mnoţství usazeného bahna - tedy 75-100 % - bylo 

také na šesti podúsecích. Pouze jeden ze tří úseků, ve kterých jsem zaznamenala výskyt 

raků - výše zmíněný brod u Nového mlýna - byl zcela bez zabahnění. Nízký stupeň 
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bahnitého sedimentu byl také na jednom podúseku s výskytem raků a to v náhonu 

Ţákova mlýna. Většina podúseků (konkrétně tři) na kterých byli raci nalezeni měla 

bahnitý sediment mezi 25 a 50 %. V silně zabahněných úsecích jsem tedy raky skutečně 

nenalezla. 

 

Přítomnost raků je podmíněna dostatkem moţných úkrytů (Štambergová et al., 

2009). Všichni mnou nalezení raci byli skutečně v úkrytu. Z 36 jedinců se jich 28 

skrývalo pod kameny, 5 v kořenech stromů zasahujících do toku a 3 v jiných úkrytech 

(betonová tvárnice, nora, vodní rostliny). 

 

Hlavními přenašeči račího moru jsou invazní druhy raků, především rak 

pruhovaný (Filipová et al., 2006). Protoţe je moţná migrace raka pruhovaného raků 

z Vltavy proti proudu, oveřovala jsem výskyt tohoto druhu v ústí Zákolanského potoka 

do Vltavy v Kralupech nad Vltavou. Přímo u ústí potoka je koryto vybetonované, 

s minimálním počtem úkrytů, navíc silně znečištěné. Přítomnost invazních druhů raků 

(ale ani původních) se zde ani dále proti proudu nepotvrdila a povaţuji ji za 

nepravděpodobnou.  

Ze čtyř stanovených hypotéz výzkumné části jsem tedy tři hypotézy potvrdila –

Raci se budou vyskytovat v úsecích s dostatkem úkrytů; Raci se nebudou vyskytovat 

v zabahněných úsecích; Přítomnost invazních druhů raků v Zákolanském potoce se 

nepotvrdí. Jednu hypotézu jsem vyvrátila: Raci se budou vyskytovat na většině úseků. 

V rámci pedagogické části jsem navrhla a uskutečnila projekt Raci v Česku 

a jejich ochrana. V rámci tohoto projektu absolvovali ţáci Gymnázia Elišky 

Krásnohorské také laboratorní práce s ţivými raky mramorovanými. Z celkového počtu 

osmdesáti studentů ve tří třídách do projektu zapojených měla dosud osobní zkušenost 

s ţivým rakem pouze jediná studentka, jejíţ babička dříve raky chovala (druh raka 

nezjištěn). 
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Z vyhodnocení pracovních listů všech tříd vyšlo, ţe vzhledem k počtu studentů 

ve třídě a počtu dosaţených bodů, dopadla nejlépe třída 2.A, kde tento průměr 

dosahoval 38,7 bodů. Druzí jsou studenti třídy 2.B, jejichţ bodový průměr na studenta 

je 36,5. Oproti očekávání se tak jako nejhorší ukázala třída osmiletého cyklu - sekunda, 

která dosáhla nejméně bodů ze všech tříd a to průměru 36,1 bodu na studenta. 

 

Z celkového počtu osmnácti učebnic byl rak říční jako typický český rak, uveden 

v patnácti.  Uveden nebyl pouze v jedné učebnici pro 6. ročník ZŠ (Kvasničková et al., 

1995) a dvou učebnicích pro střední školy (Rosypal et al., 1998 a 2003).   

 

Informace o ohroţení původních druhů raků na našem území obsahuje pouze pět 

z deseti učebnic pro 6. ročník základní školy a čtyři z osmi učebnic pro střední školy a 

gymnázia. Nejedná se tedy o většinu, jak jsem stanovila v hypotézách, ale pouze 

o polovinu. 

 

Z hypotéz vztahujících se k pedagogické části mé diplomové práce jsem tedy 

potvrdila pouze jedinou a to tu, ţe většina učebnic uvede jako vzorový organismus raků 

raka říčního. Ostatní hypotézy jsem vyvrátila.  
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14 Závěr 

Od dubna do září roku 2009 jsem na předem vytipovaných lokalitách 

Zákolanského potoka zjišťovala přítomnost raka kamenáče a raka říčního. Do tohoto 

zkoumání jsem zahrnula celkem 8 hodnocených úseků a 2 úseky nehodnocené 

kvantitativně. Tyto úseky byly vybrány pro předchozí potvrzení přítomnosti obou výše 

zmíněných druhů raků. Kvantitativní monitoring těchto úseků byl odvozen od upravené 

metodiky monitoringu organizované AOPKČR. Kaţdou lokalitu tvořilo sto metrů 

potoka a v této vzdálenosti byly vybrány tři podúseky dlouhé deset metrů. Kaţdému 

podúseku odpovídá jeden vyplněný formulář týkající se nejen přítomnosti raků, ale také 

různých vlastností toku a jeho okolí. Přítomnost raků byla nakonec potvrzena pouze na 

třech úsecích. Nepřítomnost raků na úsecích, kde dříve prokazatelně byli, má nejspíš 

více důvodů. Absence raků na dolním toku je zřejmě skutečně zapříčiněna račím morem 

- v srpnu 2009 byl místními obyvateli nahlášen nezvyklý úhyn raků v těchto lokalitách. 

Na horním toku je negativní nález raků způsoben spíše znečištěním toku. Na úseku 

5 (výpusť rybníka v Okoři) byli raci spolehlivě potvrzeni, můj negativní nález je tedy 

zřejmě způsoben nezkušeností v odchytu raků.    

Kromě těchto hodnocených úseků jsem také kontrolovala Zákolanský potok 

u jeho ústí do Vltavy kvůli přítomnosti invazních druhů raků (především raka 

pruhovaného). Tyto invazní druhy jsou hlavními přenašeči račího moru, který má 

u našich původních druhů raků téměř 100 % úmrtnost. Přítomnost raka pruhovaného 

(ani dalších invazních druhů) se v Kralupech nad Vltavou - ani výše po proudu - 

nepotvrdila.    

V didaktické části jsem uskutečnila projekt Raci v Česku a jejich ochrana na 

Gymnáziu Elišky Krásnohorské v Praze. Skládal se z přednášky zaloţené na prezentaci 

v programu PowerPoint a z laboratorních cvičení s ţivými raky a dalšími didaktickými 

pomůckami. Projekt ukázal u studentů neznalost druhů raků a další detaily týkající se 

jejich ochrany a ţivota. Tato neznalost je podle mého názoru dána především tím, ţe ve 

výuce biologie byla většina času věnována anatomii korýšů a mořským druhům obecně. 

To podkládá i fakt, ţe většina učebnic přírodopisu a biologie věnuje rakům, jejich 
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statutu chráněných ţivočichů, ochraně a způsobu ţivota, minimum pozornosti. Pro 

drtivou většinu studentů bylo toto první setkání nejen s ţivými raky, ale také s ţivými 

tvory ve škole obecně. 
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16 Přílohy: 

Příloha 1 

 Pracovní list k přednášce  

Raci v České republice a jejich ochrana 

1. Na území ČR je ve volné přírodě potvrzena přítomnost 5 druhů raků. Jsou to  

2 původní české druhy ……………………………… a ……………………………..,  

1 původní evropský druh-……………………………….. a  

2 invazivní druhy původem ze severní Ameriky-……………..……….. 

a……………………………… 

 

2. Na obrázku vlevo vyznačte: hlavohruď, zadeček, klepeta, 1. A 2. pár tykadel, 

ţábrosrdeční šev, týlní šev, rostrum, postorbitální lištu 
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3. Doplňte názvy končetin na levém obrázku. Nápověda: kusadla, čelisti, příústní noţky 

 

4. Nejnebezpečnější nemocí pro naše raky je račí mor: 

a) Jaké znáte způsoby přenosu račího moru? 

 

b) Jak nemoc působí na naše původní raky a jak na invazní druhy? 

 

5. Další ohroţení našich raků: 

 

6. Jak rakům pomoci? 

7. Podle daného popisu zkuste poznat o jaký druh raka se jedná: 

a) Jedinec dlouhý 15 cm, 2 páry postorbitálních lišt, trny kolem šíjového švu, klepeta na 

spodní straně světlá, s protaţenými prsty. 

b) Samice raka měřící 7 cm, zbarvená dohněda, se světle oranţovou spodní stranou 

klepet a jedním párem postorbitálních lišt. 

c) Mohutný 18-ti centimetrový samec, hnědě zbarvený, 2 páry postorbitálních lišt, 

téměř hladký krunýř, zato drsná, široká a mohutná klepeta se sytě rudými klouby a 

spodní stranou. 

 

8. Jaké znaky račího těla mohou být lidem nápomocné při určování? Jaký je hlavní 

určovací znak u kaţdého z pěti druhů raků na našem území (kromě počtu 

postorbitálních lišt)? 
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Laboratorní práce: Rak mramorovaný (Procambarus aff. fallax) 

Původní areál raka mramorovaného neznáme, stejně jako jeho přesné zařazení do 

systému rakovců, nejvíce se však podobá severoamerickému druhu Procambarus aff. 

fallax. Většinou dorůstá velikosti do 10 cm, hlavním poznávacím znakem jsou výrazné 

skvrny (mramorování) na krunýři. Díky své nenáročnosti na podmínky je oblíbený mezi 

akvaristy. Rozmnoţuje se partenogeneticky, tzn., ţe jsou dosud známy pouze samice, 

které bez přítomnosti samců plodí identické potomky. Raci mramorovaní nejsou zatím u 

nás ve volné přírodě zaznamenáni, jsou to ale moţní přenašeči račího moru a díky 

svému rychlému rozmnoţování hrozí, ţe je akvaristé zavlečou do volné přírody. 

Úkoly: 

1.  Pozorně si prohlédněte stavbu těla raka. Věnujte pozornost počtu a tvaru nohou, 

tykadel, očí, tvaru klepet, břišní straně těla, dýchání, atd. Zapište a zakreslete svá 

zjištění (pouţijte i zadní stranu tohoto listu).  

2. Pozorujte pohyb raka- chodí pozadu? Pokud ano, v jaké situaci? Jak pohyb vzad 

funguje? 

3. Pinzetou podejte rakům potravu (mraţené patentky, krmení pro akvarijní rybičky, 

jávský mech). Jakým způsobem potravu uchopují, zpracovávají, neţ ji pozřou? 

Nabídněte jim vzorek kaţdého krmení (patentku, jávský mech, krmení pro rybičky)- co 

rak preferoval? 

4. Nabídněte rakům úkryt (kámen). Jak reagují? 

5. Raci mramorovaní se rozmnoţují partenogeneticky. Jaké výhody a nevýhody to má? 

Znáte nějaké další ţivočichy, kteří se rozmnoţují tímto způsobem? 

Po staletí patřili raci k charakteristickým obyvatelům našich toků. Dnes jsou přísně 

chráněni a hrozí jejich úplné vymizení z české přírody. Informovanost je prvním 

krokem na cestě k záchraně těchto jedinečných tvorů. 

Rak mramorovaný je jako akvarijní zvíře zdrojem mnoha zajímavých pozorování a jeho 

nároky na chov jsou velice malé. Snadno se rozmnoţují a je tak většinou potřeba řešit, 

kam s mláďaty. Jednoduchým, ale nezodpovědným řešením je vypustit mladé do 

přírody. Lepší informovanost můţe zabránit podobnému jednání a zajistit do budoucna 

přeţití či dokonce posílení populací našich raků. 
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Příloha 2  

 Vyplněný pracovní list k přednášce  

Raci v České republice a jejich ochrana 

1. Na území ČR je ve volné přírodě potvrzena přítomnost 5 druhů raků.  

Jsou to 2 původní české druhy rak kamenáč a rak říční, 1 původní evropský druh 

dovezený do Česka z východní Evropy rak bahenní a 2 invazivní druhy původem ze 

Severní Ameriky-rak signální a pruhovaný 

 

2. Na obrázku vlevo vyznačte: hlavohruď, zadeček, klepeta, 1. A 2. pár tykadel, 

ţábrosrdeční šev, týlní šev, rostrum, postorbitální lištu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Doplňte názvy končetin na levém obrázku. Nápověda: kusadla, čelisti, příústní noţky
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4. Nejnebezpečnější nemocí pro naše raky je račí mor: 

a) Jaké znáte způsoby přenosu račího moru? 

Mezi raky (v rámci 1 populace, migrací či přenášením nakaţených jedinců i mezi 

různými populacemi); infikovaným rybářským oděvem, vybavením; na nohách vodních 

ptáků.    

b) Jak nemoc působí na naše původní raky a jak na invazní druhy? 

Invazní druhy jsou latentními přenašeči- jejich imunitní systém nedovolí nemoci 

propuknout. Naši původní raci na nemoc nejsou zvyklí-téměř 100% mortalita. Projevem 

je denní aktivita, nekoordinované pohyby, tmavé skvrny, na konci nepohyblivost, bílý 

povlak těla. 

5. Další ohroţení našich raků: 

Znečištění toků chemikáliemi, fekáliemi, splachy z polí. Regulace koryt-zpevňování, 

betonování. Predace dravými rybami (siven, pstruzi, okoun), nepůvodním norkem 

americkým, vydrami. Potravní konkurenti v podobě dalších druhů raků vypouštěných do 

volné přírody. 

6. Jak rakům pomoci? 

Nepřenášet raky, případný nález ţivých i uhynulých raků bezprostředně nahlásit (datum 

pozorování, přesná lokalita, počet, případně určení druhu, fotografie). Nevypouštět do 

volné přírody akvarijně chované druhy raků. Případně v potocích s výskytem raků 

stavět kamenné hrázky. 

7. Podle daného popisu zkuste poznat o jaký druh raka se jedná: 

a) Jedinec dlouhý 15 cm, 2 páry postorbitálních lišt, trny kolem šíjového švu, klepeta na 

spodní straně světlá, s protaţenými prsty. – rak bahenní 

b) Samice raka měřící 7 cm, zbarvená dohněda, se světle oranţovou spodní stranou 

klepet a jedním párem postorbitálních lišt. –rak kamenáč 

c) Mohutný 18 centimetrový samec, hnědě zbarvený, 2 páry postorbitálních lišt, téměř 

hladký krunýř, zato drsná, široká a mohutná klepeta se sytě rudými klouby a spodní 

stranou. –rak říční 
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8. Jaké znaky račího těla mohou být lidem nápomocné při určování? Jaký je hlavní 

určovací znak u kaţdého z pěti druhů raků na našem území (kromě počtu 

postorbitálních lišt)?  

Barva klepet, povrch krunýře, velikost, zbarvení. Kamenáč- světlý spodek menších 

klepet, říční- rudá mohutná klepeta, bahenní- dlouhé prsty světlých klepet, pruhovaný- 

cihlové pruhy na zadečku, signální- bílo-modré klouby klepet. 
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Laboratorní práce: Rak mramorovaný (Procambarus aff. fallax) 

Původní areál raka mramorovaného neznáme, stejně jako jeho přesné zařazení do 

systému rakovců, nejvíce se však podobá severoamerickému druhu Procambarus aff. 

fallax. Většinou dorůstá velikosti do 10 cm, hlavním poznávacím znakem jsou výrazné 

skvrny (mramorování) na krunýři. Díky své nenáročnosti na podmínky je oblíbený mezi 

akvaristy. Rozmnoţuje se partenogeneticky, tzn., ţe jsou dosud známy pouze samice, 

které bez přítomnosti samců plodí identické potomky. Raci mramorovaní nejsou zatím u 

nás ve volné přírodě zaznamenáni, jsou to ale moţní přenašeči račího moru a díky 

svému rychlému rozmnoţování hrozí, ţe je akvaristé zavlečou do volné přírody. 

Úkoly: 

(Svá zjištění zapište, případně zakreslete) 

1.  Pozorně si prohlédněte stavbu těla raka. Věnujte pozornost počtu a tvaru nohou, 

tykadel, očí, tvaru klepet, břišní straně těla, dýchání, atd. Zapište a zakreslete svá 

zjištění (pouţijte i zadní stranu tohoto listu).   

2. Pozorujte pohyb raka - chodí pozadu? Pokud ano, v jaké situaci? Jak pohyb vzad 

funguje? 

3. Pinzetou podejte rakům potravu (mraţené patentky, krmení pro akvarijní rybičky, 

jávský mech). Jakým způsobem potravu uchopují, zpracovávají, neţ ji pozřou? 

Nabídněte jim vzorek kaţdého krmení (patentku, jávský mech, krmení pro rybičky)- co 

rak preferoval? 

4. Nabídněte rakům úkryt (kámen). Jak reagují? 

5. Raci mramorovaní se rozmnoţují partenogeneticky. Jaké výhody a nevýhody to má? 

Znáte nějaké další ţivočichy, kteří se rozmnoţují tímto způsobem? 
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Příloha 3   

 Záznamový formulář - Mapování výskytu raků v povodí Zákolanského potoka 

 

 

1. datum pozorování  

 

  

2. jméno toku  

 

 úsek  

 

 kód 
*1 

 

3. koryto  

 

přírodní 

 

zatrubněné (převáţně beton, případně zcela hladký povrch bez výstupků a spár)  

        

vydláţděné kámen (alespoň částečně) 

 

zahloubené 

 

napřímené 

 

něco jiného   

 

 

 

4. meandry  

  

nemeandruje 

 

občasné meandry 

 

převáţně meandrující 

 

5. peřeje     

   

ţádné peřeje 

  

občasné peřeje 

  

převáţně peřeje 
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6. okolí lokality (vypsat také druhy stromů) 

 

 Pravý břeh a okolí:  

 

 

 

Levý břeh a okolí:                                           

 

     

 

7. zastíněnost 

 

0 – 30 %  (takřka nezastíněné) 

 

30 – 70 % (částečně zastíněné) 

 

70 – 100% (zcela zastíněné) 

 

8. způsob zapojení příbřeţní vegetace do koryta 

 

kořeny stromů zasahují do koryta 

 

kořeny stromů nezasahují do koryta 

 

9. břehy     zpevněné:    ANO - NE 

 zpevněno  (%)   

 

10. charakter dna   A- 0-25%; B- 25-50%; C- 50-75%; D-75-100% 

  

     A B C D 

 

Dláţděné       

 

Skalnaté-      

 

Jílovité           

 

Písčité           

 

Štěrkovité         

 

Kamenité        

 

Jiné:             
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11. kameny zabírají 

       0-25% dna 

 

 25 – 50% dna 

  

 50 – 75% dna 

 

 75 – 100% dna 

 

12. kamenné hrázky v úseku    Ano/ Ne 

Počet: 

 

13. sediment  ( 0 – sedimentu je málo, nebo ţádný, 1 – výraznější mnoţství sedimentu, které 

ale nepokrývá více jak polovinu plochy, 2 – velké mnoţství sedimentu, kde je však občas 

ještě vidět na dno, 3 – sediment, který jednolitě pokrývá celé dno) 

             0      1       2       3 

 

bahnitý 

 

písčitý 

 

jiný jemnozrnný sediment 

 

nezetlelý organický materiál 

 

jiný 

  

 

14. řasy a další vodní rostliny v toku  

 

0-25% 

 

25-50% 

 

50-75% 

 

75-100% 

 

15. rychlost vody (s/t s=5m) 

 

16. rozměry toku 

           max. hloubka úseku (cm) 

 průměrná hloubka úseku (cm) - z 5 hodnot 

 šířka koryta za plného stavu  (cm)    

 

 šířka koryta za současného stavu (cm)  
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průtok (dm
3
/s) průměrná hloubka x aktuální šířka x rychlost  

 

 

17. teplota vody  (°C) 

 

 

Teplota vzduchu (°C)    

 

 

18. konduktivita  

 

 

20. pH 

 

 

21. další ţivočichové 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 <10 ks <50 ks >50 ks 

blešivci    

beruška vodní    

jepice    

pošvatky    

chrostíci se schránkou    

chrostíci bez schránky    

brouci    

pijavky    

plţi    
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22. Raci- záznamový arch: (pro každý úsek samostatná tabulka) 

 

Úsek: 
 

Počet jedinců nalezených v úseku:  
 

Z toho samci:                          samice: 
 

Počet svleček: 

 

 Druh  

K-

kamenáč 

R-říční 

Pohlaví  

M-

samec 

F-

samice 

Vajíčka:  

ano/ne 

Délka 

těla 

(mm) 

Délka 

karapaxu 

(mm) 

Poškození Potočnice:  

1-5, 6-10 

>10 

K-kokony 

Úkryt 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

 

poznámky:    *1  kódování úseků: číslo odpovídá pořadí, v jakém byly odběry pořizovány 

(první úsek bude mít číslo 1) 
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Příloha 4 

Prezentace v programu PowerPoint k projektu Raci v Česku a jejich ochrana  
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