
PŘÍLOHY 
 
Příloha č. 1: Seznam nepůvodních druhů živočichů a jejich první výskyt na našem 

                      území (Mlíkovský a Stýblo 2006)  

 

Bezobratlí  

1337 – saranče stěhovavá Locusta migratoria 

18. století – šváb americký Periplaneta americana 

19. století – cvrček domácí Acheta domestica 

1830 – zavíječ skladišťní Ephestia elutella 

1844 – síťnatka bělotrnová Elasmotropis testacea testacea 

1844  - mol Haplotinea insectella 

1845 – krásněnka skvrnitá Endrosis sercitrellahestia kuehniella  

1849 – zavíječ paprikový Plodia interpunctella 

1849 – mol čalounový Trichophaga tapetzella 

1850 – mol šatní Tineola biselliella 

1885 – mol – Tinea translucens 

1888 – mera janovcová Arytaina genistae 

1889 – mera zimostrázová Psylla buxi 

1891 – koník skleníkový – Diestrammena asynamora 

1892 – rak bahenní Astacus leptodactylus 

1893 – zavíječ moučný Ephestia kuehniella 

1895 – makadlovka obilná Sitotroga cerealella 

1900 – zavíječ rohovníkový Apomyelois ceratoniae 

1900 – sklepníček korkový Oinophila v-flava 

1902 – lesák bludný Ahasverus advena 

1908 – lesák Cryptolestes turcicus 

1909 – lesák – Cryptolestes capensis 

1917 – kyjatka zahradní Macrosiphum euphorbiae 

1919 – levatka ostrá Physella acuta 

1920 – vzpřímenka azalková Caloptilia azaleella 

1926 – octomilka Drosophila hydei 

1930 – medúzka sladkovodní  Craspedacusta sowerbii 

1930 – motolice velká Fascioloides magma 



1930 – octomilka Drosophila busckii 

1930 – kaluženka Moina weismanni 

1931 – octomilka Drosophila repleta  

1931 – krab čínský Eriocheir sinensis 

1935 – ploštěnka americká Dugesia tigrina 

1941 – síťnatka pěnišníková Stephanitis rhododendri 

1942 – člunka pravohrotá Ferrissia fragilis 

1945 – mandelinka bramborová Leptinotarsa decemlineata 

1945 – potemník Tribolium destructor 

1948 – lesknáček Carpophilus ligneus 

1948 – kožojed Dermestes ater  

1950 – přástevníček americký Hyphantria cunea 

1951 – slávička mnohotvará Dreissena polymorpha 

1954 – síťnatka janovcová Dictyonota fuliginosa 

1954 – cibulovka hlízová Eumerus funeralis 

1954 – lesknáček Glischrochilus quadrisignatus 

1954 – mnohonožka Cylindroiulus caeruleocinctus 

1955 – pidikřísek Eupteryx melissae 

1956 – mšice česneková Myzus ascalonicus 

1957 – mšice tavolníková Aphis spiraephaga 

1958 – mnohonožka Cylindroiulus britannicus 

1960 – moucha Pelomyia occidentalis 

1961 – škrkavička krocaní Ascaridia dissimilis 

1961 – mšice Myzus cymbalariae 

1961 – kyjatka Uroleucon erigeronensen 

1962 – zavíječ datlový Cadra cautella 

1963 – mšice tamaryšková Brachyunguis tamaricis 

1963 – zrnokaz skvrnitý Callosobruchus maculatus  

1963 – zavíječ Aglossa caprealis 

1964 – octomilka Drosophila immigrans 

1966 – vrtule velkohlavá Ceratitis capitata 

1969 – mera rakytníková Cacopsylla hippophaes 

1969 – kyjatka asijská Impatientinum asiaticum 

1970 – hrbule Melogona broelemanni 



1970 – mšice poškvorcová Rhopalosiphum rufulum 

1971 – klopuška půvabná Tuponia elegans 

1972 – bejlomorka cypřišková Janetiella siskiyou 

1974 – kyjatka pěnišníková Illinoia lambersi 

1975 – octomilka Chymomyza amoena 

1978 – drabčík Oxytelus migrator 

1979 – křísek Japananus hyalinus 

1979 – lesknáček Carpophilus marginellus 

1980 – rak signální – Pacifastacus leniusculus 

1980 – moucha americká Hydrotaea aenescens 

1981 – písečník novozélandský Potamopyrgus antipodarum 

1983 – houbovník Litargus balteatus 

1983 – kyjatka hasivková Macrosiphum ptericolens  

1984 – mrvnatka Trachyopella straminea 

1984 – zdobnatka akátová Appendiseta robiniae 

1984 – mšice pupalková Aphis oenotherae 

1985 – potemník Palorus subdepressus 

1985 – kožojed Attagenus smirnovi 

1987 – kožojed Reesa vespulae 

1987 – zavíječ rýžový Corcyra cephalonica 

1988 – rak pruhovaný Orconectes limosus 

1988 – molovka zeravová Argyresthia thuiella 

1989 – vzpřímenka akátová Parectopa robiniella  

1990 – vrtalka jihoamerická Liriomyza huidobrensis 

1991 – krevnatka úhoří Anguillicola crassus Kuwahara 

1991 – plzák španělský Arion lusitanicus 

1992 – klíněnka akátová Phyllonorycter robiniella 

1993 – klíněnka jírovcová Cameraria ohridella 

1993 – ploštička jalovcová Orsillus depressus 

1993 – trojáč Dacne picta 

1994 – hladěnka východní Amphiareus obscuriceps 

1994 – hrotnatka Daphnia ambigua 

1994 – menetovník rozšířený Menetus Dilatatus 

1994 – ostnohřbetka ovocná Stictocephala bisonia 



1994 – moucha východní Muscina angustifrons 

1995 – klíněnka hlohyňová Phyllonorycter leucographella 

1995 – siťnatka platanová Corythucha ciliata 

1995 – pakřižák chluponohý Uloborus plumipes 

1996 – škeble asijská Sinanodonta woodiana 

1996 – vílenka Elophila manilensis 

1997 – zavíječ Duponchelia fovealis 

1998 – zavalitka Desmometopa microps 

1998 – potemník Latheticus oryzae 

1998 – ploštička platanová Arocatus longiceps 

1999 – bejlomorka dřezovcová Dasineura gleditchiae 

1999 – kovolesklec jižní Chrysodeixis chalcites 

1999 – mera štědřencová Livilla variegata 

1999 – korbikula asijská Corbicula fluminea 

2001 – voskovka zavlečená Metcalfa pruinosa Say 

2000 – klíněnka lipová Phyllonorycter issikii 

2000 – kružník malý Gyraulus parvus 

2000 – mol třtinový Opogonav sacchari 

2002 – škrkavička papouščí Ascaridia platyceri 

2003 – blešivec velkohrbý Dikerogammarus villosus 

2004 – bejlomorka akátová Obolodiplosis robiniae 

2004 – blánatka lipová Oxycarenus lavaterae 

 

Obratlovci  

Paprskoploutví 

16. století - úhoř říční Anguilla anguilla 

1581 – siven arktický Salvelinus alpinus 

1880 – pstruh duhový Oncorhynchus mykiss 

1881 – hlavatka podunajská Hucho hucho 

1882 – síh severní Coregonus maraena 

1883 – siven americký Salvelinus fontalis 

1889 – síh malý Coregonus albula 

1889 – okounek černý Micropterus dolomieu 

1889 – okounek pstruhový Micropterus salmoides 



1890 – sumeček americký Ameiurus nebulosus 

1918 - koljuška tříostná Gasterosteus aculeatus 

1929 – slunečnice pestrá Lepomis gibbosus 

1959 – síh omul Coregonus autumnalis migratorius 

1957 – hadovec skvrnitý Channa argus 

1959 – lipan severní Thymallus arcticus baicalensis 

1961 – amur černý Mylopharyngodon piceus 

1961 – amur bílý Ctenopharyngodon idella 

1964 – tolstolobec pestrý Aristichthys nobilis 

1965 – tolstolobik bílý Hypophthalichthys molitrix  

1970 – síh peleď Coregonus peled 

1972 – siven obrovský Salvelinus namaycush 

1976 – karas stříbřitý Carassius gibelio 

1980 – ostroretka stěhovavá Chondrostoma nasus 

1981 – střevlička východní Pseudorasbora parva 

1985 – sumeček tečkovaný Ictalurus punctatus 

1986 – kaprovec velkoústý Ictiobus cyprinellus 

2002 – hrouzek Romanogobio belingi 

Plazi 

1603 - želva bahenní Emys orbicularis 

1889 – želva zelenavá Testudo hermanni 

1905 – želva žlutohnědá Testudo graeca 

1964 – želva čtyřprstá Testudo horsfieldii 

1968 – želva nádherná Trachemys scripta 

1993 – gekon turecký Hemidactylus turcicus 

Ptáci 

7. – 8. století – páv korunkatý Pavo cristatus 

1330 – bažant obecný Phasianus colchicus 

1801 – krocan divoký Meleagris gallopavo 

1852 – holub věžák Columba livia 

2004 – kachnička šedoboká Callonetta leucophrys 

Savci 
1. a 2. tisíciletí př.n.l. – myš domácí Mus musculus 

9. a 10. století – krysa obecná Rattus rattus 



13. století – králík divoký Oryctolagus cuniculus 

1465 – daněk evropský Dama dama 

1723 – jelen kavkazský Cervus elaphus 

1815 – potkan Rattus norvegicus 

1850 – axis indický Axis axis 

1850 – muflon Ovis musimon 

1853 – jelenec běloocasý Odocoileus virginianus 

1870 – wapiti východní Cervus elaphus canadensis 

1890 – sika Cervus nippon 

1900 – antilopa jelení Antilope cervicapra 

1905 – ondatra pižmová Ondatra zibethicus 

1907 – kamzík horský Rupicapra rupicapra 

1920 – mýval severní Procyon lotor 

1930 – nutrie Myocastor coypus 

1935 – norek americký Mustela vison 

1950 – koza bezoárová Capra aegagrus 

1950 – psík mývalovitý Nyctereutes procyonoides 

1983 – liška polární Alopex lagopus 

1970 – paovce hřivnatá Ammotragus lervia 

1990 – myš západoevropská Mus domesticus 

2000 – kusu liščí Trichosurus vulpecula 

2002 – lama guanago Lama guanicoe 

 



 
Příloha č. 2: Dotazník distribuovaný žákům základních a středních škol 
 
 

Dotazník – nepůvodní živočichové v ČR 

Tento dotazník je anonymní. Jeho úkolem je zjistit, zda znáte nějaké druhy nepůvodních 

živočichů v České republice.  

 

1) Pohlaví:  muž  žena 

 

2) Věk: ……………… 

 

3) Název školy: ……………………………………………….……………………………… 

 

4) Zajímáte se o přírodu?  ANO       SPÍŠE ANO          SPÍŠE NE           VŮBEC 

 

5) Stručně formulujte, co znamená nepůvodní druh živočicha v České republice, zkuste 

    uvést nějaký příklad nepůvodního živočicha u nás: 

    …………………………………………………………………………….……………… 

 

6) Zkuste u jednotlivých druhů živočichů určit, zda  jsou či nejsou původními  

    druhy u nás (odpověď zakroužkujte): 

  

1. mol šatní:   PŮVODNÍ  NEPŮVODNÍ  NEVÍM 

2. mandelinka bramborová:PŮVODNÍ  NEPŮVODNÍ  NEVÍM 

3. hlemýžď zahradní: PŮVODNÍ  NEPŮVODNÍ  NEVÍM 

4. plzák španělský:   PŮVODNÍ  NEPŮVODNÍ  NEVÍM 

5. rak bahenní:  PŮVODNÍ  NEPŮVODNÍ  NEVÍM 

6. želva nádherná:  PŮVODNÍ  NEPŮVODNÍ  NEVÍM 

7. tolstolobec pestrý:  PŮVODNÍ  NEPŮVODNÍ  NEVÍM 

8. karas stříbřitý:  PŮVODNÍ  NEPŮVODNÍ  NEVÍM 

9. okoun říční:  PŮVODNÍ  NEPŮVODNÍ  NEVÍM 

10. pstruh obecný:  PŮVODNÍ  NEPŮVODNÍ  NEVÍM 

11. amur bílý:  PŮVODNÍ  NEPŮVODNÍ  NEVÍM 

12. štika obecná:  PŮVODNÍ  NEPŮVODNÍ  NEVÍM 



13. candát obecný  PŮVODNÍ  NEPŮVODNÍ  NEVÍM 

14. bažant obecný:   PŮVODNÍ  NEPŮVODNÍ  NEVÍM 

15. hraboš polní:  PŮVODNÍ  NEPŮVODNÍ  NEVÍM 

16. myš domácí:  PŮVODNÍ  NEPŮVODNÍ  NEVÍM 

17. potkan:   PŮVODNÍ  NEPŮVODNÍ  NEVÍM 

18. ježek západní:  PŮVODNÍ  NEPŮVODNÍ  NEVÍM 

19. králík divoký:  PŮVODNÍ  NEPŮVODNÍ  NEVÍM 

20. zajíc polní:  PŮVODNÍ  NEPŮVODNÍ  NEVÍM 

21. nutrie říční:  PŮVODNÍ  NEPŮVODNÍ  NEVÍM 

22. bobr evropský:  PŮVODNÍ  NEPŮVODNÍ  NEVÍM 

23. liška obecná:  PŮVODNÍ  NEPŮVODNÍ  NEVÍM 

24. tchoř tmavý:  PŮVODNÍ  NEPŮVODNÍ  NEVÍM 
25. jelen sika:   PŮVODNÍ  NEPŮVODNÍ  NEVÍM 

26. jelen lesní:  PŮVODNÍ  NEPŮVODNÍ  NEVÍM 

29. srnec obecný:  PŮVODNÍ  NEPŮVODNÍ  NEVÍM 

30. daněk evropský:  PŮVODNÍ  NEPŮVODNÍ  NEVÍM 

31. muflon:   PŮVODNÍ  NEPŮVODNÍ  NEVÍM 

 

7) Pokud některé z uvedených zvířat neznáte, napište které:  

 

  ………………………………………………………………………………………… 

 

8) Zaškrtněte: 

 

NAVŠTĚVUJI RYBÁŘSKÝ KROUŽEK 

 

RYBAŘÍM 

 

NERYBAŘÍM 

 

 

 

Příloha č. 3 Prohlášení žadatele o nahlédnutí do listinné podoby závěrečné práce před 

její obhajobou 



 

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 

M.D.Rettigové 4, 116 39 Praha 1 
 

Prohlášení žadatele o nahlédnutí do listinné podoby závěrečné práce před její 

obhajobou 

 

Závěrečná práce: 

Druh práce  

 

Název práce 

 

 

Autor práce  

 

Jsem si vědom/a, že závěrečná práce je autorským dílem a že informace získané nahlédnutím 
do zveřejněné závěrečné práce nemohou být použity k výdělečným účelům, ani nemohou být 
vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. 
Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo rozmnoženiny 
závěrečné práce, jsem však povinen/povinna s nimi nakládat jako s autorským dílem a 
zachovávat pravidla uvedená v předchozím odstavci tohoto prohlášení. 
Jsem si vědom/a, že pořizovat výpisy, opisy nebo rozmnoženiny dané práce lze pouze na své 
náklady a že úhrada nákladů za kopírování, resp. tisk jedné strany formátu A4 černobíle byla 
stanovena na 5 Kč.  
 
 
V Praze dne…………………………… 
 
Jméno a příjmení 
žadatele 

 

Adresa trvalého 
bydliště 

 

 
 

       ……………………………….. 

                     podpis žadatele 
 
 
Příloha č. 4  

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 

M.D.Rettigové 4, 116 39 Praha 1 



 

Prohlášení žadatele o nahlédnutí do listinné podoby závěrečné práce 

Evidenční list  

 
 
Jsem si vědom/a, že závěrečná práce je autorským dílem a že informace získané nahlédnutím 

do zveřejněné závěrečné práce nemohou být použity k výdělečným účelům, ani nemohou být 

vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. 

Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo rozmnoženiny 

závěrečné práce, jsem však povinen/povinna s nimi nakládat jako s autorským dílem a 

zachovávat pravidla uvedená v předchozím odstavci tohoto prohlášení.  

Poř. č. Datum Jméno a příjmení Adresa trvalého bydliště Podpis 

 

1. 

    

 

2. 

    

 

3. 

    

 

4. 

    

 

5. 

    

 

6. 

    

 

7. 

    

 

8. 

    

 

9. 

    

 

10. 

    

 

 
 



 
 
 


