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1. ÚVOD 
 

 
Tématem této diplomové práce jsou nepůvodní živočichové České republiky. 

Toto téma mne zajímavá a myslím si, že v dnešní době je dobré se nad problematikou 

nepůvodních organismů u nás pozastavit. V poslední době se mnoho nepůvodních 

živočichů v ČR přemnožilo. Nepůvodní živočichové jsou závažným problémem nejen 

v ČR, ale i ve světě. Ohrožují diverzitu (rozmanitost) původních společenstev.  

Negativní dopad nepůvodních druhů na přírodní prostředí je tehdy významný, 

pokud mění vztahy mezi organismy, ovlivňují fungování ekosystémů či přeměňují 

krajinu a snižují její hodnotu pro člověka. Nepůvodní organismy mohou negativně 

ovlivňovat také člověka, který je bezesporu součástí ekosystému. Šíření nepůvodních 

druhů může mít ekonomické, sociální nebo zdravotní dopady, omezení možnosti 

obhospodařování pozemků, zvýšení nákladů nebo šíření alergenů. Mezi nepůvodní 

druhy se počítají i mikroorganismy způsobující choroby, nicméně tato oblast se často 

vyděluje jako speciální samostatný problém.  

Nepůvodní organismy se rychle množí, postupně obsazují všechna příhodná 

stanoviště a vytlačují původní obyvatele. Právě tak se chovají i v ekosystémech České 

republiky. Některé z nich byly do přírody vneseny záměrně, jiné pouze nechtěně 

zavlečeny. Měli bychom si uvědomit, že hlavně člověk se nejvíce podílí na 

přemisťování nejrůznějších organismů z míst, kde vznikly, nebo kam se samy rozšířily, 

do míst nových.  

 Hlavním cílem mé práce je postihnout problematiku nepůvodních živočichů 

v ČR. Zaměřit se na nejhojněji rozšířené druhy nepůvodních živočichů, jejich význam, 

historii a současnost rozšíření a nebezpečí pro česká původní společenstva.  

Dalším cílem práce je zjistit, zda žáci základních a středních škol znají některé 

druhy nepůvodních živočichů a vytvořit jejich přehled, který je možno žákům běžně 

prezentovat.  
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1.1  FORMULACE HYPOTÉZ 
 

1.H Nepůvodní druhy se u nás začínají ve větší míře objevovat od 15.století.  

 

2.H První články o šíření nepůvodních živočichů  na našem území se v časopisech Živa 

a Vesmír objevují již v 19. století.  

 

3.H Na naše území se cizokrajné nepůvodní druhy dostávaly pouze záměrným dovozem 

člověkem. 

 

4.H Většina respondentů (více než 50%) na základních i středních školách dokáže 

správně definovat nepůvodní (invazivní) druh. Na středních školách budou respondenti 

ve svých odpovědích úspěšnější.  

 

5.H Chlapci budou úspěšnější v určování původních a nepůvodních druhů než děvčata.  

 
1.2 METODIKA A ZPRACOVÁNÍ 

 

Tématem této diplomové práce je zpracování problematiky nepůvodních 

(invazních) druhů na území ČR a důsledky osídlování nových oblastí, některé 

nepůvodní druhy budou vybrány a zpracovány detailněji.  

Metodická část této práce je rozdělena do 3 částí. V první části je popsán výběr a 

analýza literatury. Další část se zabývá rozborem pedagogického výzkumu a poslední 

část je věnována vysvětlení odborných termínů použitých v této diplomové práci.  

 

1.1.1 ZPRACOVÁNÍ LITERATURY 

 

Při sběru literárních dat jsem se zaměřila na časopis Živa (časopis popularizující 

biologii), který pravidelně vychází jako dvouměsíčník od roku 1853. Podrobněji byly 

analyzovány vybrané články z období let 1970-2010. Dále jsem prostudovala literaturu 

časopisu  Vesmír, který se zabývá přírodními vědami (vychází od roku 1871) a Ochrany 

přírody. Časopis Ochrana přírody vychází již od roku 1946. Jako odborný časopis se 

zabývá problematikou ochrany přírody a krajiny v nejširších souvislostech. Už v těchto 
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nejstarších číslech můžeme nalézt zmínky o nepůvodních druzích živočichů v ČR. 

Z Ochrany přírody byly analyzovány články z období 1995 – 2010. 

Také jsem svou pozornost věnovala článkům týkajících se dovozu a výskytu 

invazních druhů (především ryb) z odborných sborníků vydávaných Ústavem biologie 

obratlovců AV ČR, v.v.i, Brno.  

Z monografií patří k nejdůležitějším „Nepůvodní druhy fauny a flóry České 

Republiky“ (Mlíkovský a Stýblo 2006), „Ryby a mihule České republiky“ (Hanel a 

Lusk 2005), kde se nacházejí aktualizované údaje o ichtyofauně na území České 

republiky a publikace „Zoogeografie“  (Buchar 1983).  

 

 

1.1.2 PEDAGOGICKÝ VÝZKUM 

 

K získání informací od respondentů pro moji práci jsem použila metodu 

anonymního dotazníku. Při samotné tvorbě dotazníků bylo postupováno dle příruček 

Chrásky (2007) - Metody Pedagogického výzkumu. Velkou výhodou dotazníkové 

metody je menší časová náročnost a získaní množství informací od respondentů díky 

zachování anonymity. Nevýhodou může být neochota spolupracovat a nesoustředěnost 

respondenta tzn. neúplné vyplnění dotazníku nebo špatně přečtené pokyny a to může 

vést k vyřazení dotazníku z průzkumu. 

       Dotazník byl určen pro respondenty 9. tříd základní školy a pro studenty gymnázií a 

středních odborných škol. Sběr dat se uskutečnil v období od listopadu roku 2011 do 

června 2012. Dotazník jsem distribuovala hlavně v pražských školách a školách 

Středočeského kraje.  Celkem bylo distribuováno 600 dotazníků. Z tohoto počtu bylo do 

výzkumné části nakonec zpracováno 585 dotazníků, 317 od dívek a 268 od chlapců.  

       Dotazník tvořilo 8 položek, z nichž 3 byly uzavřené (položky č. 4, 6, 8) s možností 

konkrétního výběru. Dalším typem byly otázky otevřené, které tvořilo 5 položek 

(položky č. 1, 2, 3, 5, 7) s možností vlastní odpovědi. Dotazník je rozdělen do 2 částí. 

Položky č. 1 – 3 se zaměřují na identifikační údaje respondenta, položky 4 – 8 zjišťují 

vědomosti respondentů o problematice nepůvodních živočichů a zda-li se zajímají o 

ryby.  

       Výsledky jsem zpracovávala s pomocí počítačových programů MS Office Word 

2007 a MS Office Excel 2007. Výsledky jsem vyjádřila pomocí absolutní a relativní 

četnosti v tabulkách a grafech. 
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1.2.1 ODBORNÉ TERMÍNY 

 

Odborné termíny a pojmy jsou vysvětleny pomocí následujících literáních 

pramenů: Baruš, Holubová kol. (2006), Hanel (2003), Hanel a Lusk (2005), Hora, 

Kučera, Plesník (1999), Klimeš (1998), Kraus (2005), Lusk, Lusková, Halačka (1997), 

Oliva a kol. (1995).   

 

Aklimatizace 

Přizpůsobování se druhu (či nižší taxonomické jednotky) novým existenčním 

podmínkám za hranicemi jeho přirozeného životního území. 

Aklimatizace úplná - jev, kdy se aklimatizované druhy v novém prostředí bez 

přispění člověka rozmnožují (= naturalizace). 

Aklimatizace neúplná - jev, kdy dovezené druhy sice v novém prostředí žijí a 

mohou sloužit dokonce k hospodářským účelům, ale jejich výskyt se musí udržovat 

opakovanou introdukcí (vysazováním potomstva). 

 

Areál  

Areál je území, oblast rozšíření, část zemského povrchu, ve kterém se vyskytuje 

určitý taxon (druh, rod, společenstvo) 

 

Biodiverzita  

Představuje různorodost, odlišnost a variabilitu živých organismů na úrovni 

jedinců, na úrovni populací v rámci druhu, na úrovni druhů, společenstev a ekosystémů. 

 

Expanze 

Zvětšování, rozšiřování, rozpínání. V ekologii tento pojem označuje rozšiřování 

areálu výskytu druhu. 

 

Introdukce  

Přesun nepůvodního druhu mimo jeho dřívější nebo současný areál přímou nebo 

nepřímou lidskou činností. K tomuto přesunu může dojít v rámci jedné země nebo mezi 

zeměmi. 
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 Introdukce záměrná, cílevědomá: vysazování exotických druhů živočišné 

jako lovné zvěře nebo z estetických důvodů (v ČR např. králík divoký, bažant obecný, 

muflon, ondatra); introdukce vybraných druhů se využívá v biologickém boji proti 

škůdcům (např. vysazení americké ropuchy obrovské v boji proti škodlivému brouku 

Dermolepida albohirtum z čeledi Scarabeidae na plantážích cukrové třtiny v Austrálii). 

 

Introdukce neúmyslná, nahodilá: v ČR např. norek americký či nutrie, kteří 

unikli chovatelům kožešinových zvířat.  

Introdukce je i vysazení domácích zvířat do volné přírody (tzv. feralizace), a to i 

jejich úmyslné zdivočení (např. holubi domácí, tzv. věžáci žijící ve městech). 

  

Invazivní nepůvodní druh 

Je nepůvodní druh, jehož introdukce nebo šíření ohrožuje biologickou diverzitu. 

Vytlačují původní rostliny a živočichy. 

 

Synantropie 

Tímto pojmem je vyjadřováno soužití různých druhů rostlin a živočichů v 

blízkosti člověka respektive v těsné blízkosti jeho obydlí. Synantropní živočichové tedy 

obvykle žijí například uprostřed měst, vesnic a dalších lidských sídel společně s 

člověkem. Hovoříme zde o tzv. synantropních druzích rostlin a živočichů. 

 

Původní druh 

Druh, který se původně na určitém územním celku vyskytoval, nebo tam přirozeně 

(bez přičinění člověka) pronikl. Např. cejn velký je na území České republiky původním 

druhem. Rovněž candát východní, který pronikl do oblasti soutoku Dyje a Moravy je 

považován pro území České republiky za původní druh, neboť tento druh je původní pro 

povodí Dunaje. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 
 

2.1 NEPŮVODNÍ (INVAZNÍ) DRUH  

 
Za nepůvodní druhy rostlin a živočichů jsou označovány druhy, poddruhy nebo 

nižší taxony, které nejsou součástí přirozených společenstev určité oblasti. Jsou 

introdukované mimo svůj přirozený, dřívější nebo současný areál. Zahrnují jakoukoliv 

část, gamety, semena nebo propagule takového druhu, které jsou schopny přežít a 

následně se rozmnožit. Invazní druhy nejsou v daném území domácí, původní, tj. byly 

do něho (ať už úmyslně nebo neúmyslně) zaneseny přispěním člověka (Stejskal 2008). 

Bohužel tato definice není vůbec jednoduchá. Problém nastává, pokud se 

podíváme hlouběji na význam slova „původní“. Pokud analyzujeme celou faunu 

určitého území, jsme v podstatě závislí na taxonomech a zoogeografech, na informacích 

uvedených v místních faunách. Ty sice většinou pro jednotlivé druhy uvádějí údaje o 

původnosti, ale leckdy poměrně nekriticky. Opisuje se z předchozích zdrojů, někdy je 

přístup spíše intuitivní, často hraje roli i emocionální hledisko, neboť zoologové (ale i 

botanici) pracující v určitém území mají sklon lpět na původnosti „svých“ druhů. Není 

divu, že problematika je opravdu složitá. Rekonstruovat historii jediného druhu může 

být téměř detektivní příběh a je pochopitelné, že to nelze provést detailně pro tisíce 

živočichů (Mlíkovský a Stýblo 2006).  

Při rozhodování o původnosti druhu máme k dispozici pouze dvě kritéria, jež 

nám poskytnou jistotu: fosilní nález (který může s jistotou prokázat původnost) a 

historický záznam.  

Všeobecně bývá za původní považován pouze takový druh, jehož výskyt 

v území nemá nic společného s činností člověka. Tuto definici je ovšem nutno upřesnit 

Pokud člověk přispěl k rozšíření nějakého druhu před začátkem neolitu (cca 5 – 6 000 

let př.n.l.), je nutno jej považovat za původní, neboť do té doby byl člověk přirozenou 

součástí přírody a jeho vliv na šíření rostlin a živočichů se nelišil od vlivu např. 

medvěda nebo zajíce.  

Také často uváděné evoluční kritérium, že původní je druh, který v daném území 

vznikl, je nutno doplnit o dvě souvislosti:  
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1. Pokud se v území vyskytoval před poslední dobou ledovou nebo během ní, 

nelze jej považovat za původní, neboť zde rostl za zcela jiných klimatických podmínek, 

než máme dnes. Vyhynul-li tudíž během glaciálu (doby ledové) a byl pak zpětně 

introdukován člověkem, musí se na něj pohlížet jako na zavlečený.  

2. Naopak dosáhne-li určitý druh nyní nového území prostředky nezávislými na 

člověku (např. šíření semen pomocí původního druhu ptáka), je nutno jej pokládat za 

původní.  

Výraz invazní je dnes vnímán jako synonymum pro nepůvodní (Pyšek 1996). 

  

2.3 PŘÍČINY INVAZÍ 
 

Biologické invaze jsou v současnosti jedním z nejrychleji se rozvíjejících směrů 

ekologického výzkumu. Vzrůstající vědomí významu a důsledků zavlékání rostlinných 

a živočišných druhů vedlo k tomu, že se problematika stala počátkem 80. let předmětem 

mezinárodního programu SCOPE (Scientific Committee on Problems of the 

Environment). Výsledkem takto globálně pojaté spolupráce bylo několik kvalitních 

knih, nárůst počtu studií v časopisech a v neposlední řadě popularizace oboru mezi 

veřejností. Dnes již biologické invaze představují fenomén i problém globálního 

charakteru, a to z hlediska etického (decimace původní fauny a flóry v mnoha oblastech 

světa) i ekonomického (hubení invazních druhů je velmi náročné).  

Za zmíněnou globalizaci je pochopitelně odpovědný člověk. Tím, jak dnes 

překonává bez obtíží obrovské vzdálenosti, usnadňuje přesun i živočichům. Rostliny i 

živočichové však kráčejí člověku v patách od pradávna. Ve Starém světě (Starý svět je 

označení pro ty části naší planety, které byly všeobecně známy Evropanům, Asiatům a 

Afričanům v 15. století před první cestou Kryštofa Kolumba. Zahrnuje tedy Evropu, 

Asii a Afriku – Eurafrasii) lze rozlišit jakési invazní vlny – období, v nichž možnosti 

přesunu rostlin a živočichů závisely na kvalitativně odlišných faktorech. Nejstarší 

období, zhruba rok 1500 př.n.l., začalo s počátkem neolitu a trvalo několik tisíc let, V té 

době ještě invaze probíhaly pouze v rámci Starého světa. Člověk působil jako „invazní 

faktor“ hlavně tím, že vytvářel nová stanoviště a přímo či nepřímo rostliny a živočichy 

přemisťoval (migrace, osídlování ostrovů, války, vytváření imperií apod.)  

(Buchar 1983).  
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Historický zlom nastal na konci 15. století s objevem nových teritorií. Zde se 

v podstatě datuje počátek procesu globalizace, neboť začal do té doby nevídaný rozvoj 

komunikace a obchodu. Příchod Evropanů znamenal pro přírodu nově osídlovaných 

území mnohdy doslova apokalypsu. Např. od příchodu Britů do Austrálie v roce 1788 

byl přísun rostlinného materiálu téměř nekontrolovatelný a důsledky introdukce králíků 

či skoku jsou velmi známé (Pyšek 1996). 

 

2.4 VÝZNAMNÍ NEPŮVODNÍ ŽIVOČICHOVÉ VE SVĚTĚ 

 
První živočišné invaze jsou spojeny s kolonizací, nejvíce postiženy jsou přímořské 

oblasti (mediteránní typ klimatu) a staré sídelní oblasti.  

Záměrné rozšiřování i neúmyslné zavlékaní živočišných druhů do oblastí, kde 

původně nežily, mělo v mnoha oblastech světa nedozírné následky. Asi nejznámější 

živočišné invaze jsou spjaty s Austrálií či s některými ostrovy, kde se nepůvodní 

živočichové stali metlou pro ekosystém v globálním měřítku (Tores a Asher 2008). 

Existuje řada případů, kdy neuvážené vysazování (introdukce) přinesla značné 

problémy i na evropském kontinentu. Připomeňme jen historii expanze ondatry pižmové 

(Ondatra zibethica), která je dodnes vážným problémem pro umělé hráze 

v Nizozemsku, psíka mývalovitého (Nyctereutes procyonoides), který likviduje unikátní 

ptačí kolonie na mnoha místech baltského pobřeží, či norka amerického (Mustela 

vison), jehož rostoucí populace, vzniklá ze zvířat z uniklých farem, urychlila vymizení 

norka evropského (M. lutreola) a začíná ohrožovat potravní konkurencí a predačním 

tlakem existenci dalších původních druhů (Buchar 1983). 

Problémy spojené s nepůvodními druhy nejsou pochopitelně omezeny pouze na 

savce. Existuje dlouhý seznam nepůvodních druhů z celé živočišné říše, které stejně 

výrazným způsobem zasáhly do vývoje přírodních společenstev nebo se projevily jako 

škůdci na polních či lesních kulturách. Stačí připomenout mandelinku bramborovou 

(Leptinotarsa decemlineata), či problém posledních let – klíněnku jírovcovou 

(Cameraria ohridella), drobného motýla decimujícího stromořadí jírovců v celé střední 

Evropě. Dalším příkladem může být střevlička východní (Pseudorasbora parva), která 

díky rychlému reprodukčnímu cyklu dosahuje v rybnících v krátké době takové 

biomasy, že představuje vážného potravního konkurenta komerčním druhům ryb. 
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Krysa obecná (Rattus rattus) 

Pochází pravděpodobně z jihu Asie, z oblastí jižně od Himálaje. Na ostrově 

Mauricius se podílely společně s kočkou domácí na vyhynutí dronteho mauricijského 

(jinak též blboun nejapný), protože vybíraly dronteho hnízda. Krysy také značně 

ohrožující ekosystémy ostrovů Nového Zélandu, mimo jiné zde ohrožují slavnou 

živoucí fosílii haterii, které žerou vejce a případně (v období hibernace) dokonce mohou 

údajně sežrat i dospělého jedince, také velmi ohrožují populaci kiviho 

(Pelikán, Gaisler a Rödl 1979). 

 

Kusu liščí a kunovité šelmy 

Dalším významným problémem Nového Zélandu je v současnosti kusu liščí 

(Trichosurus vulpecula), který byl přivážen z Austrálie v letech 1837 – 1924, a to jako 

lovné kožešinové zvíře. Již ve 30. letech 20. století bylo jasné, jakou pohromu 

znamenalo jeho zavlečení pro unikátní novozélandské lesy. Tito vačnatci se totiž živí 

listy různých stromů i bylin, ale také jejich plody a květy, hmyzem, drobnými měkkýši 

a ptačími vejci. Jsou to vynikající lezci, takže dovedou během krátké doby dokonale 

zlikvidovat olistění mnoha druhů domácích dřevin. Zároveň se stali významnými 

potravními konkurenty domácím ptákům, plazům a hmyzu. Dnes žije na Novém 

Zélandu asi 70 milionů kusu liščích a obývají více než 90 % území. Paradoxní je, že ve 

své domovině jsou pronásledováni psem dingo a jejich populace je značně redukována 

také lesními požáry a nedostatkem potravy (Matějček 2005). 

 

Hranostaj (Mustela erminea) byl na území Nového Zélandu vysazen koncem 19. 

století za účelem redukce rovněž zavlečených a přemnožených králíků divokých a 

zajíců polních. Brzy se však ukázalo, že šlo o jeden z největších omylů evropských 

kolonistů, neboť hranostajové velmi rychle objevili mnohem snadnější kořist. Unikátní 

původní ptačí faunu, a to jak jejich vejce a mláďata, tak i dospělé jedince. Studie 

prováděná v 70. letech 20. století na území Kowhai Bush a Kaikoura ukázala, že 50 % 

ptačích hnízd zde zničili právě hranostajové. Našli bychom zde i další kunovité šelmy – 

fretku (Mustela putorius furo) a lasici kolčavu (Mustela nivalis), které rovněž 

představují nebezpečí pro domácí faunu (Matějček 2005). 
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Králík divoký (Oryctolagus cuniculus) 

Králík divoký je v Austrálii řazen mezi nejnebezpečnější invazní druhy vůbec. 

Jeho přemnožená populace zde působí obrovské škody. Tato přes 200 let trvající invaze 

je klasickou ilustrací živočišné invaze a jejího destruktivního vlivu na původní 

ekosystémy. Evropský králík divoký se dostal do Austrálie s prvními loděmi v roce 

1788 a poté byl zavlečen do Tasmánie. Rapidní růst králíků divokých králíků však začal 

teprve v roce 1859, kdy australský farmář Thomas Austin přivezl 24 králíků, 5 zajíců a 

72 koroptví a na Vánoce je vypustil na svůj pozemek ve Viktorii. Z tohoto parku se 

králíci postupně rozšířili, během pouhých 15 let se rozšířili do Nového Jižního Walesu a 

jejich populace vzrostla asi na 2 miliony jedinců. Početné populace králíků pro své 

přežití spotřebují obrovské množství vegetace. Hromadné spásání vegetace dokáže zcela 

oholit krajinu, čímž nejenže připravuje dobytek a původní býložravce o potravu, ale též 

vede k rozsáhlé erozi a splachu úrodné půdy. Byli tráveni a stříleni v obrovském 

měřítku, aniž to mělo výrazný dopad, přestože například v r. 1887 jich bylo v jediném 

státě (Nový Jižní Wales) zabito 15 milionů (Storch 1996). Krajina zamořená králíky se 

rychle mění v poušť. Katastrofální je vliv přemnožených králíků na domácí faunu, která 

nemá šanci v tak brutální konkurenci likvidující jim potravu obstát. Králíkům je přičítán 

daleko největší podíl na vymizení téměř 1/8 všech původních savčích druhů Austrálie 

(větší než je podíl všech zavlečených predátorů dohromady), k němuž došlo v průběhu 

20. století (Anonymus 2004). 

Králíci ale nebyli introdukováni jen do Austrálie, ale i na přibližně 800 různě 

velkých ostrovů na celém světě, kde páchali škody podobného rozsahu. Ovšem na 

ostrovech s nimi bylo možné bojovat přeci jen účinněji. Z mnoha ostrovů vymizeli, buď 

následkem introdukce predátorů, především kočky, nebo podlehli konkurenčnímu boji 

se zajíci. Úspěšnost takovéhoto biologického boje ovšem strmě klesá s rostoucí velikostí 

území. V Austrálii nemá například přítomnost predátorů na králičí populaci téměř žádný 

vliv, zdivočelé kočky a lišky spíše ještě zvyšují škody, poněvadž jejich početnost díky 

snadno dostupného zdroji potravy daleko přesahuje rozumné meze (West 2011). 

Nadějný zásah znamenala až introdukce predátora mnohem nebezpečnějšího a 

nelítostnějšího, totiž viru myxomatózy (1950). Ten zahubil 90 % králičí populace, ale 

celá akce zkrachovala, poněvadž se nepodařilo zkoordinovat likvidaci zbývajících 10 %. 

Zbytek populace, proti myxomatóze rezistentní, brzy znovu kolonizoval většinu 

původního areálu, a tak už to zůstalo. V roce 1995 se ale situace poměrně 

zkomplikovala. 21. října začal králíky likvidovat další virus, zvaný calicivirus. Na rozdíl 
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od viru myxomatózy se ale začal šířit neplánovaně (unikl z výzkumné stanice, která se 

zabývala potenciálním použitím tohoto viru k likvidaci králíků).  Virus postupoval 

rychlostí 8 km za den a prováděl to, k čemu byl určen. Zdálo se tedy, že je vše 

v pořádku, ovšem až na poněkud nezvladatelnou živelnost. Tato živelnost však měla 

větší následky, než se čekalo.  

První pohroma byla taková, že se prakticky zhroutily podniky založené na vývozu 

králičího masa, přestože na většině území Austrálie bylo králíků dostatek. Důvod byl 

jednoduchý. Nikdo nechtěl dovážet králíky, u nichž je riziko nakažení. Na zpracování 

králičího masa a kůží byla založena velká část australského hospodářství. Hůře 

předvídatelné byly ovšem následky ekologické. Obrovská masa koček, lišek a jiných 

predátorů přišla o svou nejmilejší kořist a vrhla se na zbytky původní vačnaté fauny. 

K definitivní likvidaci králíků nakonec stejně nedošlo, virus unikl v období 

rozmnožování, kdy velkou část populace tvoří mláďata, pro které nemoc nebyla 

smrtelná a u nichž byla velká pravděpodobnost získání imunity (Boháček 1996). 

 

Kočka domácí (Felis silvestris) 

Dalším nejrozšířenějším nepůvodním druhem Austrálie je kočka domácí. Byla zde 

úmyslně vysazena, aby lovila králíky. Jde o jeden z největších omylů v oblasti pokusů o 

nápravu předchozích ekologických chyb. Velkou měrou se podílí na likvidaci původní 

fauny ( Matějček 2005). 

 

Liška obecná (Vulpes vulpes) 

Liška obecná je také nebezpečným nepůvodním živočichem Austrálie, byla sem 

zavlečena v 19. století (Lapidge a Berry 2004). Oblast jejího přirozeného výskytu 

zahrnuje Euroasii, Severní Ameriku a severní Afriku. Jako extrémně nebezpečný 

invazní druh je vedena i na ostrově Vancouver (Hanzák 1970). 

 

  Bojga hnědá (Boiga irregularis) 

Skutečně děsivý případ představuje bojga hnědá, had z Nové Guinei, která se s 

lodní dopravou dostala na Guam. Ostrov ležící v severozápadní části Tichého oceánu. Je 

nejjižnějším ostrovem ze souostroví Mariany. V následujících letech dosáhla hustota 

populace bojgy hnědé na ostrově téměř 5000 kusů na kilometr čtvereční. Výsledkem 

bylo vyhynutí 9 z 13 druhů tamního ptactva (Dohnal 2012). 
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Mandelinka bramborová (Leptinotarsa decemlineata) 

Významným nepůvodním invazivním druhem v Evropě je mandelinka 

bramborová. Její původní oblastí výskytu je Severní Amerika, kolonisté ji začali šířit s 

bramborami. Patrně se jednalo o dost malé oblasti, protože vztah mandelinka a 

brambory byla poprvé vzata na vědomí až v roce 1859, kdy bylo zaznamenáno její první 

masívní přemnožení (Rasocha 2005). Po druhé světové válce se začala prudce 

rozšiřovat po celé Evropě, kdy vzrostla úroveň transportu brambor. Mandelinka pak 

postupně doputovala až k Uralu. Kromě brambor napadá i další lilkovité rostliny (rajče, 

paprika, lilek atd.) viz Mlíkovský a Stýblo (2006). 

 

Nutrie říční (Myocastor corpus) 

Nutrie říční je velký hlodavec původem z Jižní Ameriky. V současné době se 

vyskytuje ve volné přírodě na všech kontinentech mimo Antarktidu a Austrálii, o 

přirozený výskyt se však jedná pouze v Jižní Americe. Za obtížný invazní druh je 

považována v Jižní Koreji, jižním Japonsku, jihozápadní Číně, v povodí řeky 

Mississippi, jižní Evropě, centrální Asii a na Blízkém východě. Větší množství jedinců 

dokáže zcela spást pobřežní a příbřežní vodní vegetaci a rozhrabat břehy, čímž přispívá 

k jejich erozi (Wilson a Reeder 1993). 

 

Slávička mnohotvárná (Dreissena polymorpha) 

Tento duh je veden jako invazní druh v Americe. Ve Spojených státech 

amerických jako invazní druh způsobuje ročně miliardové škody na přehradách a ve 

vodních ekosystémech. (Kelly et al. 2010) 

 

Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 

Domovinou špačka obecného je Evropa a západní Asie. V jižní a západní Evropě 

a jihozápadní Asii je stálý, severovýchodní populace jsou zpravidla stěhovavé a migrují 

směrem na jih a západ, zejména na Pyrenejský poloostrov a do severní Afriky. Během 

19. století byl zavlečen i do mnoha jiných oblastí světa, v roce 1862 na Nový Zéland, v 

roce 1857 do Austrálie, roku 1890 do Severní Ameriky a téhož roku i do jižní Afriky. 

(Dungel, Hudec 2001) Do Ameriky byly zavlečeny jako součást plánu zavést do USA 

všechny ptáky uvedené v dílech Shakespeara (United States Department of 

Agriculture). 
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Veverka popelavá (Sciurus carolinensis) 

Žije ve východní části Severní Ameriky, ale v 19. století byla vysazena ve Velké 

Británii a Itálii. Tam se od předminulého století rozšířila podél celého jižního pobřeží a 

na sever pronikla až ke skotským hranicím. Tato robustnější veverka vytlačila původní 

veverku obecnou z většiny území Anglie a Walesu. Proti expanzi tohoto druhu byla 

zorganizována rozsáhlá kampaň, jejímž cílem byla úplná likvidace všech jedinců ve 

volné přírodě (Lučan 2002). 

V závěrečné fázi akce se však proti úplné likvidaci postavily místní organizace na 

ochranu zvířat, které dosáhly přerušení akce a dostaly případ před soudní dvůr. Během 

zdlouhavého soudního procesu však veverka expandovala do rozsáhlých lesních oblastí, 

kde je již likvidace velmi těžko proveditelná. Pokud se však šíření nepodaří zastavit, je 

velmi pravděpodobné, že tento druh postupně obsadí většinu evropského areálu veverky 

obecné, kterou vytlačí do nejvyšších horských poloh (Sheail 1999). 

 

Slunéčko (Harmonia axyridis)  

Harmonia axyridis nebo také slunéčko východní je druh slunéčka z rodu 

Harmonia původem z východní Asie. V 80. letech 20. století bylo slunéčko uměle 

vysazeno v Severní Americe jako přirozený nepřítel zemědělských škůdců. Záhy se 

rozšířilo po kontinentu přes USA i do jižní Kanady podobně jako předtím slunéčko 

sedmitečné. V oblastech pěstování vinné révy jsou slunéčka sklízena s hrozny, jimiž se 

živí. Úrodu tak znehodnocují hořkými a páchnoucími látkami, které obsahují. Počátkem 

21. století byl druh uměle vysazen i v Evropě, zprvu v Německu a zemích Beneluxu. Z 

polí a skleníků se postupně začalo slunéčko rozšiřovat do volné přírody. Roku 2004 se 

přes Lamanšský průliv dostalo poprvé do Velké Británie. V Česku bylo pozorováno 

poprvé v roce 2006 (Šprynar 2008). 
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2.5 NEPŮVODNÍ ŽIVOČICHOVÉ V ČR 
 

Existuje řada nepůvodních druhů, které u nás zdomácněly, aniž způsobily znatelné 

problémy. Jako příklad může být uveden bažant obecný (Phasianus colchicus) nebo 

králík divoký (Oryctolagus cuniculus). Je však nutno podotknout, že tato 

bezproblémovost může být pouze zdánlivá. S novým druhem mohou například přijít 

parazité, kteří v nových podmínkách zdecimují populace příbuzných místních druhů, 

aniž je patrná souvislost s introdukcí nepůvodního druhu. Rizik spojených 

s introdukcemi je celá řada. 

V podmínkách České republiky je patrně problém nepůvodních druhů 

nejaktuálnější u ryb a u savců. Introdukce obojživelníků a plazů nepřesáhly v našich 

podmínkách charakter lokálních experimentů. Ptáci jsou naopak natolik pohyblivými 

živočichy, že jsou sami schopni aktivně vyhledávat vhodné oblasti i na velké 

vzdálenosti. Přenos do podmínek, kde druh přirozeně nežije, tedy obvykle znamená 

přenos do podmínek, které tomuto druhu nevyhovují. Výjimkou jsou druhy obtížné 

létající (krocan divoký – Meleagris gallopavo, bažanti a některé druhy kachen – 

Anatinae apod.) viz. Hlaváč a Toman (2001). V současné době se ve volné přírodě v ČR 

vyskytuje kolem 240 nepůvodních živočichů (Mlíkovský a Stýblo 2006).  

  

Souhrnný přehled počtů všech nepůvodních živočichů, kteří žili nebo stále žijí na území 

ČR do roku 2006 (Mlíkovský a Stýblo 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 kmen Počet druhů 
žahavci 1 

ploštěnci 2 
vířníci 3 
hlísti 3 

kroužkovci 3 
mekkýši 14 

pavoukovci 2 
korýši 16 

mnohonožky 4 
stonožky 1 

hmyz 183 

Bezobratlí 

mechovky 1 
paprskoploutví 29 
obojživelníci žádní 

plazi 6 
ptáci 24 

Obratlovci 

savci 35 
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2. 5. 1 JAK SE K NÁM DOSTALI? 

 

Rostliny a živočichové kráčejí člověku v patách už od pradávna. Ve Starém 

světě (Starý svět je označení pro ty části naší planety, které byly všeobecně známy 

Evropanům, Asiatům a Afričanům v 15. století před první cestou Kryštofa Kolumba, 

Zahrnuje Evropu, Asii a Afriku - Eurafrasii.) lze rozlišit jakési invazní vlny. Nejstarší 

období, zhruba do r. 1500 n.l., začalo s počátkem neolitu a trvalo několik tisíc let. V té 

době ještě invaze probíhaly pouze v rámci Starého světa. Člověk přímo či nepřímo 

působil na přemisťování živočichů hlavně tím, že vytvářel nová stanoviště (vypalování 

lesů, zemědělství, pastva). Zlom nastal na konci 15. století s objevem nových teritorií 

(zde se v podstatě datuje počátek procesu globalizace) viz Pyšek (1996). 

Mnoho nepůvodních druhů se do ČR dostalo z Mediteránu (oblast okolo 

Středozemního moře). Velké množství nepůvodních druhů v Čechách pochází také z  

Asie, odkud vedly do celé Evropy významné obchodní stezky. S rozmachem  

zaoceánské lodní dopravy od 16. století nastala další vlna dovozu nepůvodních druhů. 

Severoamerické druhy žily ve své domovině v prostředí podobném evropskému, takže 

jejich šance se usadit v Evropě byly dosti vysoké.  

V součastné době je díky husté letecké dopravě a celosvětovému intenzivnímu 

pohybu osob i zboží možné hojné přemisťování nepůvodních druhů. 

Nepůvodní druhy se přímo do ČR dostávají pomocí člověka nebo se sem 

samovolně šíří ze svých areálů. Řada nepůvodních druhů se do ČR dostává jako zboží, 

putuje běžnými obchodními cestami. 

Menší část nepůvodních druhů se do ČR dostala jako „černý pasažér“. Týká se 

to především drobných živočichů, schopných dlouhodobě přežívat bez potravy (např. 

pavouci, štíři, různý hmyz a dalších bezobratlí). Obdobným případem je tzv. příměs, 

kdy je v dováženém rybím plůdku přimíchán plůdek jiných ryb. Zvláštním případem 

„černých pasažérů“ jsou vnější i vnitřní paraziti. 

Území ČR není od svého okolí nijak izolované, takže nepůvodní druhy se sem 

mohou dostávat prakticky kudykoliv. Specifičtější brány do ČR mají zejména druhy 

jižních stepí a sladkovodní organismy. Druhy jižních stepí se do ČR dostávají nejčastěji 

přes jižní Moravu, která biotopově navazuje na maďarské stepi. V rámci ČR se tyto 

druhy pak zpravidla šíří Moravou na sever, odtud přeskakují do Polabské nížiny a 

teprve odtud osídlují jižnější části Čech. Sladkovodní organismy migrují do ČR 

zpravidla po Labi, zatímco Odra a Dunaj jsou téměř nevyužívané. 
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Zvláštním typem cest je způsob, jímž se ze zajetí dostanou nepůvodní organismy 

do volné přírody v rámci státu. Za prvé se může jednat o vědomé vysazení s cílem 

vytvořit etablovanou nebo alespoň aklimatizovanou populaci daného druhu (například 

lovní savci a ptáci). Za druhé to může být vědomé vypuštění jedinců, kterých se chce 

chovatel zbavit. Dalším typem je vědomé vypuštění jedinců, za účelem jejich 

osvobození (laboratorní zvířata) a posledním typ je vědomé vypuštění jedinců, jako 

nástrojů biologického boje (zpravidla proti jiným nepůvodním druhům).  

Důvody, proč lidé dovážejí do ČR nepůvodní druhy, jsou tři: 

- lovecké 

- hospodářské 

- zájmové 

Tyto důvody se často překrývají. Z loveckých důvodů se do ČR dovážejí druhy, 

které slouží jako objekt lovu. Jedná se zejména o velké savce, ptáky a ryby. 

Z ekonomických důvodů byly do ČR dovezeny především nepůvodní druhy domácích 

zvířat. Zájmové důvody stojí za dovozem největšího počtu nepůvodních druhů 

živočichů. Chovem exotických druhů zvířat se zabývaly již antické národy. Zájem o 

tuto činnost byl obnoven v karolinské renesanci kolem roku 800 n. l., kdy si sám 

francký král Karel Veliký nechával dovážet exotická zvířata až z Persie. Další vlna 

zájmů o chov exotických zvířat, která nastala v Evropě až někdy ve 13. století,  

v podstatě trvá dodnes (Mlíkovský a Stýblo 2006). 
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2. 5. 2 PLZÁK ŠPANĚLSKÝ (Arion lusitanicus) 
 

 
Obr. 2. Plzák španělský (Anonymus 2006) 

 

Třída: Gastropoda – plži 

Řád: Pulmonata – plicnatí 

Čeleď: Arionidae – plzákovití 

 

Popis:  

Plzák španělský náleží do skupiny tzv. „velkých“ plzáků, natažený měří až 

15cm, dýchací otvor se nachází v přední části štítu. Tento plž je blízký příbuzný našeho 

plzáka lesního (A. rufus) a dospělí jedinci obou druhů se velmi špatně odlišují. Arion 

lusitanicus je o něco menší, natažený měří 8 až 12 cm. A. rufus bývá černý, hnědý nebo 

cihlově červený, barvy jsou jasné a na bocích nikdy nemá postranní pruhy. Arion 

lusitanicus bývá zbarven špinavě oranžovohnědě a na bocích se mohou udržet náznaky 

pruhů, chodidlo je tmavošedé. Tyto rozdíly jsou však patrné, máme-li možnost srovnání 

živých jedinců obou druhů. Bezpečné rozlišení je možné jen podle mláďat, která jsou u 

druhu A. rufus bledě žlutá až světle oranžová s tmavou hlavou a někdy bledou páskou. 

Mladí jedinci druhu Arion lusitanicus jsou nápadně pestří a silně páskovaní (Horsák a 

Dvořák 2002).  

 
Obr. 3. Plzák lesní (Anonymus 2009) 
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Původ a šíření: 

Plž Arion lusitanicus se původně vyskytoval pouze v západní části Pyrenejského 

poloostrova. Nejprve se šířil jako synantropní druh do některých evropských měst. 

Posléze se stal běžným obyvatelem kulturních poloh a proniká i do přírodě blízkých 

biotopů, kde vytlačuje původní druh A. rufus. První jedinci zavlečení mimo svůj 

původní areál jsou hlášeni z 50. let 20. století ze Švýcarska (Horsák a Dvořák 2002). 

 V 60. letech byl zavlečen do různých míst střední a severní Evropy. Odtud se 

potom šířil do dalších států celé Evropy (Nizozemí, Belgie, Norsko, Dánsko, Slovinsko, 

Chorvatsko, Polsko, Slovensko, ČR). Arion lusitanicus byl rozšířen i mimo Evropu do 

Alžíru, na Falklandské ostrovy a do USA (Robinson 1999). 

 
Plzák španělský v ČR 
 

Už v roce 1985 upozorňoval V. Ložek na možnost invaze nahého plže Arion 

lusitanicus  do naší republiky (Ložek 1985). Podnětem mu byly četné zprávy o 

masovém šíření tohoto druhu v Rakousku a Německu. 

U nás byl prvně nalezen v roce 1991 v Olšanských hřbitovech v Praze. Poté byly 

nalezeny velké populace v Hradci Královém a Plzni. Introdukovaní k nám byly 

pravděpodobně importem rostlin ze západní Evropy, důkazem byli jedinci nalezeni 

v květináčích v zahradnictví. Od poloviny 90. let se z těchto původních míst šíří jak 

spontánně, tak dalším zavlékáním a rostlinami po celé ČR (Mlíkovský a Stýblo 2006). 

Plzák španělský žije především v zahradách, parcích, ruderálních stanovištích 

(využívané skládky, rumiště, okraje cest) a někdy také v polních kulturách, častý je i 

v nivách řek či lužních lesích. Preferuje vlhká stanoviště. Živí se širokým spektrem 

rostlin a rozkládajícího se organického materiálu, někdy požírá i trus nebo uhynulé 

živočichy s měkkým tělem (žížaly apod). 

V současné době jsou české populace na člověku zcela nezávislé. Zatím 

nenasvědčuje nic tomu, že by plzák španělský se s našimi druhy křížil. Jako potravní 

konkurent našich původních druhů se určitě projevuje. Je obávaným škůdcem zahrádek, 

kdy dovede zcela zlikvidovat jak zeleninu, tak i okrasné rostliny. 

V našich poměrech nemá prakticky žádné predátory ani parazity. Parazitické 

hlístice pravděpodobně dávají přednost našim původním druhům. Chemická ochrana je 

často účinná jen částečně. Proto nejlepší metodou zůstává přímý sběr a jejich usmrcení 

vařící vodou, solí či octem (Dvořák 2002). 
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2. 5. 3 MEDÚZKA SLADKOVODNÍ (Craspedacusta sowerbii) 
 

  
Obr. 4. Medúzka sladkovodní (Puchnerová 2013) 

 

Třída: Hydrozoa - polypovci 

Řád: Limnomedusae 

Čeleď: Olindiidae 

 

Popis: 

U tohoto sladkovodního polypovce podobně, jako u mnoha jiných žahavců 

dochází v průběhu ontogenetického cyklu ke střídání nepohlavní generace polypů a 

pohlavní generace vlastních medúz. Polypi jsou kyjovitého tvaru, tvoří kolonie o 2 – 3 

jedincích a jsou pevně přichyceni k předmětům ponořeným ve vodě. Živí se drobnými 

živočichy tak, že z ústného otvoru vysunou žláznaté políčko, na které se přilepí kořist 

omráčená toxinem žahavých vláken vymrštěných ze zvláštních pouzder. Polypi se 

rozmnožují pučením, dělení a frustulací (kouskováním). Kolonie vznikají tak, že se 

pupeny od mateřského jedince neodškrtí. Dochází-li k dělení, rozpadají se jak 

jednotlivci, tak celé kolonie na malá kulovitá tělíska, z nichž znovu vyrostou polypi. 

Nejpozoruhodnější formou nepohlavního rozmnožování je však frustulace probíhající 

tak, že se nejprve na určitém místě těla shromáždí rezervní látky a pak je tato část těla 

oddělena proti sobě postupujícími zářezy.  Vzniklé tělísko, schopné samostatného 

pohybu a zpravidla obalené hlenem, se nazývá frustula a mění se posléze opět v polypa. 

Konečně se na polypu může vyvinout i generace pohlavní – medúza, zakládající se také 

jako pupen, který se zvětšuje, vytvoří se v něm dutina, dále základy tykadélek a 

nakonec se mladá, asi 1mm velká medúzka kruhovitým zářezem od mateřského polypa 
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oddělí. Medúzy lze lovit v červnu až září a s příchodem zimy hynou. Polypy je možné 

nalézt po celý rok (Kapler 1959). 

Medúzka sladkovodní je odděleného pohlaví, varlata i vaječníky mají vzhled 

trojhranných, žlutohnědých pouzder. Gamety jsou vypouštěny volně do vody a zde pak 

dochází k oplození a následnému vývinu vajíček, jehož výsledkem jsou obrvené, volně 

pohyblivé larvy – planuly, které opět dorůstají v polypy.  

Medúzy s průměrem zvonu až 20 mm a přibližně se 400 tykadélky představují 

největší stádia životního cyklu (Hajer 1995). 

 

Původ a šíření: 

Primárním areálem medúzky sladkovodní je povodí řeky Jang-c'-ťiang v Číně. 

V současné době je považována za kosmopolitní druh, nálezy existují ve všech 

kontinentech s výjimkou Antarktidy. Medúzka zahájila svou úspěšnou expanzi po 

Evropě pravděpodobně na počátku 20. století. Poprvé ji objevil v roce 1880 pan 

Sowerby, sekretář londýnské botanické společnosti v Regents Parku v bazénu, v němž 

byla pěstována viktorie královská (Victoria amazonica). Následně pak byla nalezena 

v akváriích a vodních nádržích jiných botanických zahrad (Hajer 1995). V Severní 

Americe bylo medúzové stádium pozorováno poprvé roku 1916. Jižní polokoule byla 

zřejmě medúzkou kolonizována později. První nález z Jižní Ameriky je znám z roku 

1930, z Austrálie je druh dokumentován z roku 1950 z jižní Afriky z roku 1953. 

(Mlíkovský a Stýblo 2006). 

 

Medúzka sladkovodní v ČR 

Poprvé byla u nás medúzka sladkovodní spatřena v roce 1930 ve Vltavě v okolí 

Prahy. Stalo se to zásluhou tehdejšího asistenta německého univerzitního Zoologického 

ústavu v Praze E. Dejdara, který ve Vltavě, severně od Prahy, ulovil několik exemplářů 

medúzky sladkovodní. Ze 30. let 20 století pochází také několik nálezů z akvárií v Brně 

a Praze. Další dokladované nálezy medúzky z volné přírody v ČR pochází z Ostravy. 

Minimálně od 70. let 20. století se vyskytuje v některých pískovnách v Polabí, kde se 

medúzka postupně rozšířila. Pravidelně se vyskytuje na veslařském kanálu v Račicích, 

v pískovně Ovčáry, Lhota Horní Počaply u Mělníka a v pískovně u Mělic u Pardubic. 

Opakovaně se objevuje v zatopených lomech v Kojeticích u Neratovic a u Srní u 

Hlinska. Od roku 2002 se pravidelně vyskytuje v přehradní nádrži Klíčava a 
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v zatopeném lomu v Blansku. Pozorována byla také v přehradní nádrži Slapy u 

Živohoště a v roce 2004 v pískovně u Dolního Benešova u Opavy (Brandl 1992). 

České populace medúzky sladkovodní se vyskytují v izolovaných vodních 

plochách, jejich výskyt je proto ostrůvkovitý a jedinci z různých lokalit spolu 

nepřicházejí do kontaktu. Charakteristický pro tento druh je velký vliv efektu 

zakladatele a závislost na nepohlavním rozmnožování. České populace jsou 

jednopohlavné a jsou tvořeny potomky jednoho či více původních jedinců lokalitu 

kolonizujících, převažují samičí populace. 

Ačkoliv se živí dravě a je ozbrojena poměrně silně žahavými buňkami, patří 

medúzka sladkovodní mezi bezproblémové nepůvodní druhy. Pravděpodobně neslouží 

žádnému domácímu druhu jako potrava a vzhledem k tomu, že se vrchol její početnosti 

nepřekrývá s obdobím rozmnožování ryb, neohrožuje zásadně ani rybí plůdek.  

Lze předpokládat, že medúzka v budoucnosti v ČR obsadí další lokality, 

zejména přehradní nádrže, pískovny a zatopené lomy v nižších polohách. (Mlíkovský a 

Stýblo 2006). 
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2. 5. 4 RAK BAHENNÍ (Astacus leptodactylus) 
 

 
Obr. 5. Rak bahenní (Jarkovský 2002) 

 

Třída: Malacostraca - rakovci 

Řád: Decapoda - desetinožci 

Čeleď: Astacidae 

 

 

 

Popis: 

Rak bahenní se vyznačuje štíhlými úzkými klepety bez zářezů. Rak bahenní 

dává přednost klidnějším vodám, jako jsou jezera a vodní kanály. (Holzer 2000) Dokáže 

žít i v mírně znečištěných vodách. Je to všežravec, který loví v noci. Tělo raků 

bahenních dorůstá délky přes 15 cm. Zbarvení silně trnité hlavohrudi je žlutohnědé až 

světle hnědé. Klepeta jsou úzká a dlouhá s drsným povrchem zbarvená do zeleno-hněda 

na spodní straně do světle žluta. Kloub je bílý, kráčivé končetiny žlutohnědé až hnědé. 

Samec je větší než samice, má větší klepeta, menší zadek. Samice má menší klepeta a 

větší zadeček. Ten je uzpůsoben tak, aby mohly samice pod ocasem nosit snůšku 

vajíček (Kozák a Policar 2000). 

 

Původ a šíření: 

Primárním areálem raka bahenního je pontokaspická oblast (spodní úseky řek 

ústících do Černého, Azovského a Kaspického moře, území Turecka, Ukrajiny, 

Turkmenistánu, jihovýchodního Ruska, Íránu, Kazachstánu, Gruzie, Běloruska, 
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Slovenska, Bulharska, Maďarska). Areál výskytu raka bahenního byl v 18. století 

introdukcí rozšířen do celé Evropy (Mlíkovský a Stýblo 2006).  

 

Rak bahenní v ČR 

Do Česka byl zavlečen v roce 1892 po epidemiích račího moru z Polska (Haliče 

– proto se mu ve starší literatuře říká „rak haličský“) do rybníků na Lounsku, 

Mladoboleslavsku, Chlumecku a Blatensku. Dnes je rozšířen hlavně v jižních Čechách 

(Holzer 2000). 

 Z literárních zdrojů 80. let 20. století jsou k dispozici údaje o výskytu raka 

bahenního na lokalitách: Komárovský rybník u Nouzova, zámecký rybník v Kopidlně, 

rybníky v Řepích u Prahy. Praha – Stodůlky a Olšanské hřbitovy (obě populace později 

zanikly). V roce 1994 byl zjištěn v potoce Pšovka u Mělníka, kde byl vysazen do 

rybníka u mlýnů Štampach.  Déle v lomu Velká Amerika u obce Mořina a lomu 

Marušák poblíž popovic u Brandýsa nad Labem. Na Moravě byl rak bahenní nalezen 

v oblasti Karvinska v zatopených poklesech a důlních odkalištích. Nejvýznamnější bylo 

kaliště Pilek. Na této lokalitě byl z důvodu ukládání uhelných kalů proveden záchranný 

přesun, při kterém bylo odloveno více než 3000 raků, kteří byli vysázeni do nádrží 

Kateřiny a Mokroš u dolu Darkov (Ďuriš a Horká 2001). 

Zdá se, že většina raků bahenních jsou potomky raků dovezených v roce 1892 a 

vysazených v oblasti Blatenska, Lounska, Mladoboleslavska a Chlumecka. Zcela 

izolovanou od těchto oblastí se jeví populace na severní Moravě a v oblasti Karvinska, 

jejíž původ zůstává nejasný. Jako nejpravděpodobnější se jeví přenesení člověkem.  

(Houda a Tichý 1987). 

Rak bahenní významně konkuruje původním rakům říčním (Astacus astacus). 

V porovnání s nimi však toleruje větší rozsah teploty vody, pH nebo obsahu kyslíku. 

Vyznačuje se také vyšší plodností, rychlejším růstem v prvním roce života, denní 

aktivitou a lepším využitím potravních zdrojů. Živí se jak rostlinnou, tak i živočišnou 

potravou. Využívá tedy podobné zdroje jako rak říční a potravně mu konkuruje.  

Smrtelné nebezpečí pro raky bahenní představuje šíření amerických raků 

pruhovaných (Orconectes limosus) a signálních (Pacifastacus leniusculus), kteří jsou 

přenašeči plísňového onemocnění, tzv. račího moru (Holzer 2000). 
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2. 5. 5 RAK PRUHOVANÝ (Orconectes limosus) 
 

 
Obr. 6. Rak pruhovaný (Jurek 2009) 

 

Třída: Malacostraca - rakovci 

Řád: Decapoda – desetinožci 

Čeleď: Cambaridae 

 

Popis: 

Rak pruhovaný nebo též rak americký se od ostatních raků výrazně liší svým 

pruhovaným červeno-hnědým zadečkem. Spodní část těla je zbarvena světle žlutě. 

Hlavohruď je poměrně hladká, ale s nápadnými ostrými trny na bocích. Klepeta jsou (v 

porovnání s ostatními druhy u nás) menší, na vrchní straně pokrytá malými jamkami, na 

dotek hladká a obrvená. Rak pruhovaný dorůstá maximálně 10 – 12 cm, ale obvyklá 

velikost dospělců je kolem 5 – 6 cm. Je dobře přizpůsobený k životu v tekoucích i 

stojatých vodách. Dává přednost spíše měkkým dnům s vrstvou sedimentu, do kterého 

se dokáže zahrabávat. Obývá ale i menší říčky a potoky s tvrdším dnem. Snáší i silné 

znečištění vody a není náročný na její kvalitu. Všeobecně se jedná o vysoce odolný 

druh. Lépe se vyrovnává s výraznými změnami prostředí (Matěna 1995). 

 

Původ a šíření: 

Rak pruhovaný pochází z východního pobřeží USA. Do Evropy se dostal ve 

druhé polovině 19. století. V roce 1870 byl pokusně vysazen v Německu a v roce 1890 

bylo vysazeno 100 jedinců v Polsku. V současnosti se vyskytuje nejméně ve 20 

evropských státech (Holzer 2000). 
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Rak pruhovaný v ČR 

První pokusy introdukce raka pruhovaného do ČR proběhly na přelomu 19. a 20. 

století, byly však neúspěšné. V roce 1988 byl dokumentován jeho výskyt v Labi u Ústí 

nad Labem, kam se dostal pravděpodobně přirozenou cestou (Matěna 1995). 

U nás se rak pruhovaný vyskytuje pouze v povodí Labe a Vltavy a ve spodních 

částech jejich přítoků (Mlíkovský a Stýblo 2006). 
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2. 5. 6 RAK SIGNÁLNÍ (Pacifastacus leniusculus) 
 

 
Obr. 7. Rak signální (Novák 2004) 

 
 

Třída: Malacostraca - rakovci 

Řád: Decapoda – desetinožci 

Čeleď: Astacidae 

 

Popis: 

Základním rozlišovacím znakem raka signálního jsou velké bílé až světle modré 

skvrny v místech styku pohyblivé a nepohyblivé části klepete. Tento druh raka je také 

větší, běžně dorůstá 13 – 16 cm a agresivnější (Holzer 2000). Z lokalit vytlačuje raka 

říčního. Je odolnější vůči organickému znečištění i vůči vysokým teplotám vody v 

letním období než rak říční. Nebezpečný je však především tím, že přenáší račí mor a 

sám je proti jemu rezistentní (Kozubíková-Balcarová 2013). 

 

Původ a šíření: 

Primárním areálem raka signálního je severozápad USA a jihozápadní Kanada. Po roce 

1912 byl introdukován do Kalifornie a dalších států jižní USA. Do Evropy byl zavlečen 

v 60. letech 20. století, kdy bylo 60 jedinců dovezeno do Švédska.   Jejich aklimatizace 

byla úspěšná a proto bylo z Kalifornie dovezeno přes sto dalších jedinců nejen do 

Švédska, ale i Finska. Odtud se pak tito raci přirozeně nebo pomocí člověka rozšířil do 

dalších evropských zemí (Gherardi a Holdich 1999). Kromě USA a Evropy byl rak 

signální introdukován také do Japonska (Mlíkovský a Stýblo 2006). 
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Rak signální v ČR 

Rak signální byl u nás poprvé vysazen v roce 1980. Bylo sem dovezeno 1000 

mladých jedinců dovezených ze Švédska. Vysazeni byli do čtyř lokalit: rybník Spustík u 

Velkého Meziříčí, rybník u obce Čáslavce u Třebíče, rybník Skříňka u Velké Bítěše a 

odstavené rameno řeky Jihlavy u Alexovic u Jihlavy. Na většině těchto míst byla 

aklimatizace bohužel neúspěšná.  Pouze na rybníce Spustík u Velkého Meziříčí byla 

aklimatizace úspěšná. Z této lokality byli raci později vysazováni na další místa v ČR 

(Mlíkovský a Stýblo 2006). Dnes se tento druh vyskytuje především v jižní polovině 

ČR: soustava rybníků u Velkého Meziříčí, rybník Stržek v obci Kozlov, lokalita Lomy u 

Jindřichova Hradce, areál Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického ve 

Vodňanech, rybních u obce Chvaletice u Znojma a u Rosic u Brna (Kozák 2005).  
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2. 5. 7 KLÍNĚNKA JÍROVCOVÁ (Cameraria ohridella) 
 

 

 

Obr. 8. Klíněnka jírovcová (Koláček 2004) 

 

 

Třída: Insecta - hmyz 

Řád: Lepidoptera - motýli 

Čeleď: Gracillariidae – vzpřímenkovití 

 

Popis: 

Klíněnka jírovcová je drobný motýlek 6 – 10 mm velký. Přední křídla jsou 

zlatooranžová s bílými příčnými proužky a klínky černě lemovanými na vnější straně. 

Jeho nohy jsou bílé až bílošedé a tykadla bělošedá hnědě kroužkovaná (Šefrová 2002). 

 

Původ a šíření: 

Primární areál není znám. Klíněnka jírovcová je pravděpodobně původně 

východoasijským druhem. Poprvé byla viděna jako neznámý druh počátkem 80. let 

20.století v okolí jezera Ohrid v Makedonii a zde byla také popsána. Od té doby se 

intenzivně šíří nejen z oblasti svého původního nálezu, ale také z dalšího centra v okolí 

města Linz v Horním Rakousku. Do roku 2001 osídlila převážnou část severní Evropy. 

V roce 2002 byla poprvé zjištěna ve Španělsku, v tomtéž roce se dostala do jižní Anglie 

a v roce 2003 do jižního Švédska (Mlíkovský a Stýblo 2006). 
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Klíněnka jírovcová v ČR:  

V roce 1993 byla klíněnka jírovcová nalezena na jižní Moravě a od roku 1996 

osídlila skoro celou ČR (Vávra 1999). 

Klíněnka jírovcová se vyvíjí na jírovci maďalu, v omezené míře, příležitostně 

nebo místně napadá některé druhy jírovců (někdy i javor). Při silném napadení dochází 

od druhé poloviny srpna ke spotřebování značné části listové plochy, k zasychání a 

předčasnému opadu listu. Nezpůsobuje odumírání stromů, hnědnutí a předčasný opad 

listí je estetickou záležitostí. Rozhodující vliv na udržení trvale vysoké početnosti a tím 

také na značnou rychlost invaze má zejména velmi nízké napadení parazity a schopnost 

vstupu kukel do diapauzy (zpomalení životních pochodu organismu) v kterékoliv 

generaci při nedostatku potravy. Tím se početnost dlouhodobě udržuje na nosné 

kapacitě prostředí a nenastane pád populace při vyčerpání potravy koncem vegetačního 

období (Šefrová 2002). 
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2. 5. 8 MOL ŠATNÍ (Tineola bisselliella) 
 

 
Obr. 9. Mol šatní (Koláček 2004) 

 
 

Třída: Insecta - hmyz 

Řád: Lepidoptera - motýli 

Čeleď: Tineidae – molovití 

 

Popis: 

Je drobný motýlek z čeledi molovitých o velikosti mezi 4 až 8 milimetry. Přední 

křídla jsou žlutavě oranžová s šedooranžovými třásněmi, zadní křídla jsou světlejší než 

přední (Novák a Severa 2002). Dospělci se objevují převážně na jaře a v létě, kdy 

vylétávají ze svého úkrytu. Ve večerních hodinách jsou aktivní hlavně samečci, kteří 

poletují po prostoru. Naproti tomu samičky žijí převážně usedle ve svých skrýších, které 

opouštějí jen zřídka, například během vyrušení člověkem či jiným zvířetem. Dospělci se 

objevují převážně na jaře a v létě, kdy vylétávají ze svého úkrytu. Ve večerních 

hodinách jsou aktivní hlavně samečci, kteří poletují po prostoru. Samotní dospělci mola 

šatního nejsou nebezpečím pro oblečení a další věci, jelikož se nepodílí na konzumaci 

vláken. Ta požírají pouze larvy, oproti tomu dospělci ani nemají vyvinuté ústní ústrojí 

(Stejska a Kocian 1994). 

 

Původ a šíření: 

U mola šatního není opět znán primární areál, je kosmopolitně rozšířeným 

škůdcem. Teplotní a vlhkostní nároky druhů umožňují předpokládat, že původ druhu 

bude spíše v teplých oblastech (Laštůvka 1998, Novák a Severa 2003). 
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Mol šatní v ČR:  

První dokumentace výskytu mola šatního v Čechách je z roku 1850. Vyskytuje 

se po celé ČR a to nejen v domácnostech, ale i v přírodě v hnízdech a doupatech 

obratlovců na organických zbytcích. K šíření, zejména ve starší panelové zástavbě 

přispělo k užívání plsti jako izolace teplovodů a vodovodních rozvodů (Mlíkovský a 

Stýblo 2006). 
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2. 5. 9 MANDELINKA BRAMBOROVÁ (Leptinotarsa decemlineata) 
 
 

 
Obr. 10. Mandelinka bramborová (Hanzlík 2004) 

 
Třída: Insecta - hmyz 

Řád: Coleoptera – brouci 

Čeleď: Chrysomelidae – mandelinkovití 

 

Popis:  

Mandelinka bramborová je silně klenutý 7 – 11 milimetrů dlouhý brouk. 

Vzhledově je naprosto nezaměnitelná: má bíložluté až bílooranžové krovky s celkem 

deseti černými podélnými čarami. Mandelinka je nebezpečný škůdce, který může 

značně snížit výnosy bramborového pole. Větší množství brouků může rostlinám zcela 

zničit veškeré listy. Brouci i larvy škodí ožíráním listů od okrajů včetně listových žilek. 

Vedle brambor navíc mohou napadat i rajčata a některé domácí rostliny z čeledi 

lilkovitých (Rasocha 2005). 

 

Původ a šíření: 

Primárním areálem mandelinky bramborové je USA a Mexiko. V letech 1870 – 

1900 byla pozorována v přístavních městech Evropy, pravděpodobně se jednalo o kusy 

přivezené z USA spolu s nákladem brambor (Mlíkovský a Stýblo 2006). Patrně se 

jednalo o dost malé oblasti, protože vztah mandelinka-brambory byl vzat na vědomí až 

v roce 1859, kdy bylo zaznamenáno její první masívní přemnožení. Do kontinentální 

Evropy byla zavlečena společně s bramborami, její pomalé šíření prudce nabralo na 

rychlosti po druhé světové válce, kdy vzrostla úroveň transportu brambor (Kořenský 

1883). 
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Mandelinka bramborová v ČR: 

Mandelinka bramborová je plošně rozšířena po celém území ČR. Nejvíce škodí 

v teplých oblastech, a to především na jižní a jihovýchodní Moravě a v polabské oblasti, 

kde může vzhledem k příznivým klimatickým podmínkám vytvořit dvě generace. 

Poprvé byla registrována u Chebu v roce 1945, masově začala šířit po druhé světové 

válce, což bylo v padesátých letech propagandisticky zneužíváno (Rasocha 2005). 

 
Obr.11. Vyhláška z roku 1952 - boj proti americkému brouku (Rasocha 2005) 
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2. 5. 10 KŘIŽÁK PRUHOVANÝ (Argiope bruennichi) 
 

 

 
Obr. 12. Křižák pruhovaný (Pazdera 2004) 

 

Třída: Arachnida - pavoukovci 

Řád: Araneae - pavouci 

Čeleď: Araneidae – křižákovití 

 

Popis: 

Křižák pruhovaný je až 2 centimetry velký, má stříbřitě bílou, jako by plstěnou 

hlavohruď a žlutě a černě příčně pruhovaný zadeček. Vzhledem připomíná zbarvení 

vosy nebo sršně. Příčně pruhované jsou také nohy (Bellmann 2004). Lovné sítě jsou 

kruhovité, podobné sítím našich ostatních velkých druhů křižáků, od nichž se však liší 

nápadným znakem, a to klikatou páskou bílých vláken, táhnoucích se shora dolů přes 

střed pavučiny (tzv. stabilimentum). U křižáka pruhovaného se projevuje výrazný 

pohlavní dimorfismus, především ve velikosti obou pohlaví, samice jsou nápadně větší 

než samci (Kůrka 1992). 

 

Původ a šíření: 

Křižák pruhovaný je původem subtropický pavouk z oblasti Středomoří. Vlivem 

klimatických změn se začal šířit do celé Evropy. Vyskytuje se v četných místech na 

Slovensku, Maďarsku, Rakousku a na mnoha místech v Německu a Polsku (Kůrka 

2002).  
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Křižák pruhovaný v ČR: 

První exempláře křižáka pruhovaného u nás se objevily 16. září 1991 při 

entomologickém průzkumu v okolí Milovic. Týden na to byl objeven přibližně 2km 

východně od Benátek nad Jizerou. Převážná většina lokalit je v Čechách, na Moravě je 

zatím registrováno jen pár nalezišť (Kůrka 1992). Jeho počátky výskytu v České 

republice jsou však velmi nejasné. Roku 1971 profesor F.Miller ve svém Klíči uvádí 

jeho výskyt nedaleko Lednice. Nyní se nejvíce nachází ve středních a jihozápadních 

Čechách, naopak zatím zcela chybějí na výhodě Čech a v oblasti Českomoravské 

vrchoviny (Hanel a Čech 1999). 
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2. 5. 11 ÚHOŘ ŘÍČNÍ (Anguilla anguilla) 
 

 
Obr. 13. Úhoř říční (Gaisler 1998) 

Třída: Actinopterygii - paprskoploutví 

Řád: Anguilliformes - holobřiší 

Čeleď: Anguillidae – úhořovití 

 

Popis: 

Úhoř říční je nezaměnitelná dravá ryba s hadovitým tělem proslavená svými 

třecími migracemi do Sargasového moře. Je proslulý svým ojedinělým rozmnožovacím 

cyklem, během něhož táhnou dospělé ryby do vzdálených oblastí Atlantiku (Sargasové 

moře) a plůdek se pak obtížnou a strastiplnou cestou vrací na místa, kde vyrostli jeho 

rodiče. Do vnitrozemských vod však pronikají pouze samice, samci se zdržují v 

blízkosti moře v ústích řek. Úhoř je dravá ryba žijící u dna a vyvíjející převážně noční 

aktivitu (Dungel a Řehák 2011). Hřbetní, řitní a ocasní ploutev jsou spojeny v jeden 

souvislý ploutevní lem, v němž jsou vytvořeny tvrdé paprsky. Břišní ploutve chybějí. 

Jeho malé oválné cykloidní šupiny jsou hluboce zarostlé v kůži pokryté silnou vrstvou 

slizu. Na první pohled to vypadá, že žádné šupiny nemá. Ve sladkých vodách je jeho 

zbarvení tmavé, v období nástupu tření se však jeho barva mění na kovově stříbřitou 

(Hanel a Lusk 2005). 

 

Původ a šíření: 

Původním areálem úhoře jsou pobřežní oblasti Evropy od Bílého moře až po 

Středozemní moře. Dnes se vyskytuje v mnoha státech Evropy, kde je běžně vysazován. 

Byl introdukován také do různých částí světa, ale nikde se dlouhodobě neusadil 

vzhledem ke specifickému životnímu cyklu  (Mlíkovský a Stýblo 2006).  
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Úhoř říční v ČR: 

Úhoř říční se vyskytuje na území celé České republiky. První zmínky o této rybě 

najdeme už ve druhé polovině 17. století (Balbín 1679). Frič roku 1859 píše, že úhoř je 

poměrně rozšířenou rybou na našem území, nejvíce v Labi v okolí Kolína (Hanel a Lusk 

2005). 

Holčík a Hensel (1972) se domnívali, že původ dunajských úhořů je v povodí 

Rýna, odkud v pramenné oblasti migrují do Dunajské oblasti. Hanel (2003) považuje 

úhoře za původního jen v oderském a labském povodí. V povodí Dunaje je nepůvodní, a 

proto je tento druh uveden v rámci nepůvodních druhů.  
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2. 5. 12 KARAS STŘÍBŘITÝ (Carassius auratus) 
 

 
Obr. 16. Karas stříbřitý (Anonymus 2012) 

 

Třída: Actinopterygii - paprskoploutví 

Řád: Cypriniformes - máloostní 

Čeleď: Cyprinidae – kaprovití  

 

Popis: 

Karas stříbřitý je až 50 cm velká ryba s vysokým plochým tělem s mírně 

vyklenutou nebo i proláklou hřbetní ploutví. Ústa jsou bez vousků. Celé tělo je pokryto 

velkými šupinami. Jeho zbarvení je zpravidla stříbřitě šedé, jen výjimečně se objevují 

nazlátlé tóny. Od karase obecného ho lze odlišit podle větších a pevnějších šupin, méně 

vyklenuté (většinou proláklé) hřbetní ploutve a ocasní ploutve s hlubším zářezem 

(Dungel a Řehák 2011, Hanel a Lusk 2011). Taxonomicky jde o nejasný druh, 

v některých pramenech uváděný jako Carassius gibelio (viz např. Hanel a Lusk 2005).  

 

Původ a šíření: 

Karas stříbřitý pochází z východní Asie. V současné době je rozšířen téměř ve  

všech státech bývalého Sovětského svazu a v Evropě mezi povodím Labe a Rýnu a 

jižních oblastech u Baltického moře (Mlíkovský a Stýblo 2006). 

 

Karas stříbřitý v ČR: 

První zmínky o karasi stříbřitém na našem území pochází ze 70. let 20. století 

(Baruš a Oliva 1995). K nám se dostal z dunajské populace v Maďarsku. Odtud se šířila 

jeho monogamická populace do celého povodí Dunaje (Holčík a Žitňan 1978). 
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V současnosti je rozšířen po celém území ČR daleko hojněji než u nás původní 

karas obecný, kterého v mnohých lokalitách nahradil. Nejhojněji se vyskytuje v řece 

Moravě, Labi a Vltavě (Mlíkovský a Stýblo 2006).   
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2. 5. 13 AMUR BÍLÝ (Ctenopharyngodon idella) 
 

 
Obr. 17. Amur bílý (Dvořák 2010) 

 

Třída: Actinopterygii - paprskoploutví 

Řád: Cypriniformes - máloostní 

Čeleď: Cyprinidae – kaprovití 

 

Popis: 

Amur bílý je ryba s podlouhlým tělem válcovitého tvaru. Hlava má široké a 

dlouhé ploché čelo, velmi nízko posazené oči a ústa bez vousů. Šupiny velikostí i 

barvou připomínající kapří. Ploutve má tmavé černošedé. Amur dosahuje délky 120 až 

150 cm a 50 kg (Dungel a Řehák 2011). 

Původ a šíření: 

 Původním domovem amura je povodí řeky Amur ve východní Asii na území 

Číny a Ruska. Odtud byl postupně rozšiřován na území republik tehdejšího Sovětského 

svazu.  Byl introdukován do více než 50 států po celém světě. Zdomácněl v USA, 

Japonsku a Mexiku (Stanley 1976). 

 

Amur bílý v ČR: 

Do Československa byl poprvé vysazen roku 1961 na Třeboňsko, poprvé byl 

odchován v rybnících Soboňky u Rohatce v okrese Hodonín. Dovezený byl z bývalého 

SSSR za účelem zvýšení produkce kaprových rybníků. (Krupauer 1965) 

Od roku 1972 je vysazován do volných vod i rybníků po celém území, můžeme 

se s ním setkat v povodí řek Labe, Odry a Moravy. Jeho rozšíření je dáno vysazováním 

a množstvím vysazených ryb, protože se v našich vodách přirozeně nerozmnožuje. 

(Hanel a Lusk 2005)  
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2. 5. 14 STŘEVLIČKA VÝCHODNÍ (Pseudorasbora parva) 
 

 
Obr. 18. Střevlička východní (Anonymus 2012) 

 

Třída: Actinopterygii - paprskoploutví 

Řád: Cypriniformes - máloostní 

Čeleď: Cyprinidae – kaprovití  

 

Popis: 

Střevlička východní drobná stříbrná rybka dorůstající 8 cm. Má lehce 

zakulacené ploutve a ocasní ploutev je vykrojená. Typickým znakem je tmavším pruh 

na bocích a malá nezaměnitelně tvarovaná okrouhlá ústa. Dolní čelist je mírně delší než 

horní (Dungel a Řehák 2011). 

 

Původ a šíření: 

Z původního areálu v povodí Amuru a v zemích jihovýchodní Asie se rozšířila 

do Evropy s plůdkem býložravých ryb – amura a tolstolobika (Horáček 2011). 

Nově byla objevena v Anglii a Španělsku. Vyskytuje se i v Alžíru, Iránu a 

asijské části Turecka (Mlíkovský a Stýblo 2006). 

 

Střevlička východní v ČR: 

Na naše území dorazila se zásilkami plůdku amura a tolstolobika v letech 1981 – 

1982 a bleskově se začala šířit (Baruš a Oliva 1995). Navzdory snaze rybníkářů potlačit 

její výskyt se dnes rozšířila téměř na celé území naší republiky včetně sportovních 

revírů (Hanel 2003). 
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2. 5.15 ŽELVA NÁDHERNÁ (Trachemys scripta) 
 

 
Obr. 19. Želva nádherná (Guttenberg 2007) 

 

Třída: Reptilia - plazi 

Řád: Testudines - želvy 

Čeleď: Emydidae - emydovití 

 

Popis: 

Želva nádherná je sladkovodní želva dorůstající délky až 30cm. Hlavním 

poznávacím znakem je pruh za očima v oranžové až rudé barvě. Mláďata jsou téměř 

výhradně masožravá, jak želvy rostou, postupně vzrůstá podíl rostlinné složky v jejich 

potravě. Délka karapaxu (horní část krunýře) u samců je 20 cm a u samic až 30 cm. 

Mláďata jsou zeleně zbarvená a s přibývajícím věkem tmavnou. Dospělé želvy jsou 

spíše tmavě zelené, hnědé až černé. Samečci mají dlouhé drápky (Gibson 2007). 

 

Původ a šíření: 

Primárním areálem želvy nádherné je jižní Amerika - od východu USA po 

Venezuelu a Kolumbii. V současnosti jsou rozšířeny po všech zemích světa, kde se jim 

daří uprchnout chovatelům. Jsou schopny přežít ve všech oblastech s mírným a teplým 

klimatem, pokud zde existují vhodné vodní plochy (Mlíkovský a Stýblo 2006). 

 

Želva nádherná v ČR: 

Na území ČR se želva nádherná začala v domácích chovech objevovat 

v polovině 20. století a tak první úniky tohoto druhu do volné přírody můžeme datovat 

minimálně do tohoto období. Nejstarší doložené zprávy o jejím výskytu ve volné 
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přírodě pochází z 80. let z Vidnavské mokřiny v okrese Jeseníky (Mlíkovský a Stýblo 

2006). 

 Od tohoto roku se objevuje v různých částech naší republiky. V únoru 1993 

byla chycena vzrostlá samice v Olomouci, tento případ zřejmě představuje první 

doloženou možnost úspěšného zimování těchto želv (Chmelík a Kořínek 1994). 

V dnešní době se nejvíce vyskytuje v dolním toku Labe (Šuhaj, Vlček a  

Stolarczyk 2003), ve středních Čechách v Praze a okolí (Matoušek 2002, Anonymus 

2005). Velmi důležitou oblastí se ukázalo být také Polabí (Mlíkovský a Stýblo 2006). Z 

povodí Odry pocházejí nálezy hlavně z Krnova a Ostravska (Šuhaj et al. 2003).  
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2. 5.16 POTKAN OBECNÝ (Rattus norvegicus) 
 
 

 
Obr. 20. Potkan obecný (Anonymus 2013) 

 

Třída: Mammalia - savci 

Řád: Rodentia - hlodavci 

Čeleď: Muridae – myšovití 

 

Popis: 

Potkan je středně velký hlodavec často zaměňovaný s krysou obecnou. Od krysy 

se liší malými boltci a očima. Dalším rozdílem je kratší, řídce osrstěný ocas, který 

nedosahuje délky hlavy s tělem a shora je tmavý a kdežto vespod hnědý. Dobře plave , 

potápí se a také šplhá a dokáže za jedinou noc urazit až 3 km. Původně to byl býložravý 

druh, který vyhledával semena, ovoce, zeleninu a listy. Naučil se ale lovit ryby, plže a 

vodní hmyz (Clutton – Brocková 2005).  

 

Původ a šíření: 

Původním areálem potkana je východní Asie od jihovýchodní Sibiře po 

severovýchodní Čínu. V současnosti je téměř kosmopolitním druhem, s výjimkou 

vyšších zeměpisných šířek. Vysoký stupeň vykazuje zejména Evropa , severní Afrika a 

mírné pásmo Asie a Severní Ameriky (Mlíkovský a Stýblo 2006).  

 

Potkan obecný v ČR: 

Není přesně známo, kdy se potkan na naše území dostal. Nejstarší přehledy (do 

18. století) naší fauny se o něm vůbec nezmiňují (Frič 1872). V přehledech z 19. století 

je již pravidelně uváděn (Mlíkovský a Stýblo 2006). V současné době se vyskytuje 

téměř na celém území ČR (Anděra a Beneš 2002).  
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2. 5.17 MYŠ DOMÁCÍ (Mus musculus) 
 

 
Obr. 21. Myš domácí (Dejv 2009)  

 

Třída: Mammalia - savci 

Řád: Rodentia - hlodavci 

Čeleď: Muridae – myšovití 

 

Popis: 

Myš domácí je drobný štíhlý hlodavec se špičatým čenichem, krátkou srstí a 

velkýma ušima.  Svrchní strana jeho těla je šedohnědá nebo narezavělá, spodní strana 

bílá. Samice jsou větší a silnější než samci. Délka těla dospělých jedinců se pohybuje 

v rozmezí 7 – 10cm, délka ocasu 5 – 9 cm (Clutton – Brocková 2005). 

 

Původ a šíření: 

Na podobu původního areálu nejsou jednotné názory. Nejčastěji bývá 

lokalizován do zakaspické Střední Asie a přilehlých oblastí Přední Asie. Je 

pravděpodobně nejrozšířenějším ze všech hlodavců světa (Mlíkovský a Stýblo 2006).  

V současnosti je rozšířen po celém světě poblíž lidských sídel s výjimkou 

Arktidy, Antarktidy a některých džunglí.  

 

Myš domácí v ČR: 

Vyskytuje se na naprosté většině našeho území. Zatímco v nížinách se vyskytuje 

souvisleji, ve vrchovinách, podhorských oblastech a v horách je její výskyt 

nepravidelný. Geograficky chybí pouze v nejzápadnějším cípu ČR, kde oblast výskytu 

geneticky čistých myší končí  20 – 30 km širokou hybridní zónou s myší 

západoevropskou (Anděra a Horáček 2005). 
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2. 5.18 KRYSA OBECNÁ (Rattus rattus) 
 

 
Obr. 22. Krysa obecná (Anonymus 2013) 

 

 

Třída: Mammalia - savci 

Řád: Rodentia - hlodavci 

Čeleď: Muridae – myšovití 

 

Popis: 

Krysa obecná je štíhlejší a tmavší než potkan, skoro černá s bělavě růžovými 

tlapkami a šedým až bílým bříškem. Má neobyčejně dlouhý ocas (jeho délka přesahuje 

délku těla), velké oči, nápadné boltce a protáhlou vpředu spíše zašpičatělou hlavu.. 

Dává přednost rostlinné potravě, ale požírá i hmyz, odpadky, zdechliny a trus (Clutton – 

Brocková 2005). 

 

Původ a šíření: 

Původní výskyt se předpokládá v orientální oblasti a v jižní Číně (Mlíkovský a  

Stýblo 2006). 

Krysa je obecná je kosmopolitním druhem, zavlečeným hlavně lodní dopravou 

téměř na všechny kontinenty. V Evropě je doložena už koncem 2. tisíciletí př. n. l. ze 

Středomoří (Sardinie a Korsika). Odtud se s rozšiřováním Říše římské dostávala dále do 

západní a střední Evropy. Na dnešním německém a rakouském území je doložena už z 

2. století n. l. a na Britské ostrovy se dostala o 1 až 2 století později. Ve 20. století 

začala z chladnějších evropských oblastí ustupovat - v Německu zmizela např. 

z Vestfálska (Anděra a Beneš 2002). Její současný výskyt je i ve Velké Británii 

problematický, i když atlas evropských savců uvádí, že zde přežívá ve velkých 

přístavech (Mitchel – Jones 1999). Zatímco v chladnějších evropských oblastech krysa 
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spíše mizí, do některých jiných naopak proniká: v Čechách se rozšiřuje podél Labe, v 

Polsku podél Odry a v Maďarsku podél Dunaje (Anděra a Beneš 2002). 

 

Krysa obecná v ČR: 

V českých zemích byla nalezena v raně středověkých vykopávkách na Pražském 

hradě (10. – 13. století). V období vrcholného středověku byla rozšířena již na mnoha 

místech zejména v Čechách (Tábor, Krašov na Plzeňsku, Tetín na Berounsku). Později 

začala krysa z českého území ustupovat. Dříve se uvažovalo, že se tak stalo 

rozšiřováním přizpůsobivějších potkanů, ale bylo to způsobeno spíše přechodem od 

sušších dřevěných staveb (pro krysy optimálních) ke kamenným a cihlovým stavbám s 

vlhčími sklepy a později i kanalizací. Navíc potkani začali do českých zemí pronikat až 

v 18. století – tedy v dobách, kdy byla krysa již na ústupu. Krysa se do Českých zemí 

začala rozšiřovat opět koncem 19. století především říční lodní dopravou. V roce 1879 

byla zjištěna v Děčíně, o 35 let později v Mělníce a v roce 1929 byla objevena i v Praze. 

Podle posledních poznatků žije krysa obecná především v severních a středních 

Čechách v území od Loun a Rakovníka na západě po Českou Lípu a Mladou Boleslav 

na východě až po Prahu na jihu (Anděra a Horáček  2005). 

Na Moravě a ve Slezsku se populace krys také v novověku snižovala, ale krysa 

zde zřejmě ostrůvkovitě přežívala až do začátku 20. století (poslední nález je z Fryštáku 

v roce 1922). Její výskyt zde však nebyl systematicky sledován (Anděra a Beneš 2002).   

Oblast jejího výskytu se pomalu rozšiřuje. Po roce 1950 byl její výskyt 

zaznamenán na 8,3 % území ČR (Mlíkovský a Stýblo 2006).  
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2. 5.19 NUTRIE ŘÍČNÍ (Myocastor coypus) 
 

 
Obr. 24. Nutrie říční (Jenetka 2010) 

 

Třída: Mammalia - savci 

Řád: Rodentia - hlodavci 

Čeleď: Myocastoridae – nutriovití 

 

Popis: 

Nutrie říční je větší hlodavec přizpůsobený k životu ve vodě s kvalitní srstí, má 

poměrně širokou hlavu. Dorůstá běžně hmotnosti 5 – 10 kg a celkové délky až 90 cm, 

z čehož 20 – 40 cm připadá na ocas. Její ocas je kulatý (na rozdíl od svrchu zploštělého 

ocasu bobra a ze stran zúženého ocasu ondatry), zadní končetiny jsou opatřeny 

plovacími blánami. Její zbarvení bývá na hřbetě šedohnědé až tmavohnědé a na spodu 

světlejší, na špičce čenichu vyniká bílá skvrna (Anděra a Červený 2007). 

 

 

Původ a šíření: 

Nutrie pochází z Jižní Ameriky (Jižní Brazílie, Paraguay, Uruguay, Bolívie, 

Argentina, Peru a Chile). Roku 1899 byly nutrie dovezeny do Severní Ameriky, kde byl 

vysoký zájem o její kožešinu. Na řadě míst došlo k jejich vypuštění i do volné přírody. 

Úspěšně byly vysazeny také v klimaticky příznivých územích Evropy (zejména Anglie, 

Francie, Německo a Itálie) i jinde ve světě (v Zakavkazí, Malé a Střední Asii, Japonsku, 

místy v Africe aj.) viz Anděra a Červený (2007). 
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Nutrie říční v ČR: 

U nás se s chovem nutrií v zajetí začalo (jako v jedné z prvních zemí Evropy) 

v roce 1924, kdy bylo několik zvířat dovezeno z Argentiny na známou kožešinovou 

farmu v Jablonci nad Orlicí. Za 10 let se v Československu nacházelo nad 100 farem 

s nutriemi. Další rozvoj pak nastal v 50. – 60. letech 20. století. První ojedinělé případy 

zastižení nutrie ve volné přírodě se u nás datují do 30. – 40. let 20.století. Velký nárůst 

pozorovaní nutrií se projevil až od 70.let. Od 80. – 90 let se také začaly objevovat první 

zprávy o přezimování volně žijících nutrií a také o jejich rozmnožovaní (do té doby se 

zdálo, že trvalému výskytu na volnosti brání tvrdé zimní podmínky, neboť je druhem 

relativně teplomilným). Dnes se výskyt soustřeďuje zejména do nížinných oblastí 

středních a východních Čech a roztroušeně i po celé Moravě a Slezsku (Anděra a 

Červený 2007). 
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2. 5.20 ONDATRA PIŽMOVÁ (Ondatra zibethica) 
 

 
Obr. 26. Ondatra pižmová (Anonymus 2011) 

 

Třída: Mammalia - savci 

Řád: Rodentia - hlodavci 

Čeleď: Arvicolidae – hrabošovití 

 

Popis: 

Ondatra pižmová je největší z hrabošovitých hlodavců přizpůsobená k životu ve 

vodním prostředí. Od nutrie se liší ze stran zploštělým lysým ocasem. Nozdry a uši 

může ondatra uzavřít a vydrží pod vodou až 20 minut. Základní zbarvení je svrchu a na 

bocích kaštanově hnědé až šedohnědé, naspodu těla převládá odstín světlejší. Velikost 

těla se pohybuje v rozmezí 25 – 35 cm a délka ocasu v rozmezí 20 – 25 cm (Clutton – 

Brocková 2005).  

 

Původ a šíření: 

Ondatra pochází ze Severní Ameriky. Svoji cestu při osidlování Evropy 

započala v roce 1905, kdy bylo několik párů vypuštěno několik párů. Později byla na 

mnoha místech v Evropě a Asii vysazena další zvířata, která umožnila rozšíření ondatry 

na většinu území obou kontinentů (Hlaváč a Toman 2001).  

 

Ondatra pižmová v ČR: 

K prvnímu vysazení ondatry u nás došlo zásluhou J. Colloredo-Mansfelda a jeho 

manželky s největší pravděpodobností v srpnu 1905 v panství na Dobříši a v Opočně. 

Několik jedinců bylo vypuštěno na zámku v Opočně, ve středních Čechách na 
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Padrťských rybnících v centru Brd. Několik kusů ondater choval v oploceném rybníčku 

na Českokrumlovsku Karel Schwarzenberg (Hůrka 1978). Dnes v ČR obývá téměř celé 

území státu s výjimkou horských poloh (Mlíkovský a Stýblo 2006). 
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2. 5.21 NOREK AMERICKÝ (Mustela vison) 
 
 

 
Obr. 23. Norek americký (Šimek 2007) 

 

Třída: Mammalia - savci 

Řád: Carnivora - šelmy 

Čeleď: Mustelidae – lasicovití 

 

Popis: 

Norek americký má tmavohnědou až černou barvu s bílou bradou (různě velké 

světlé skvrny se objevují i na hrdle, hrudi, břiše i slabinách. Délka jeho těla, může 

dosahovat až 55 cm a délka ocasu až 30 cm. Vyznačuje se hustě osrstěnými chodidly se 

slabým náznakem plovacích blan (Anděra a Horáček 2005). 

 Vzhledem připomíná norka evropského. Jediným znakem, podle kterého ho lze 

rozlišit od norka evropského, je absence skvrny na horním pysku (Kapler 1994).  

 

Původ a šíření: 

Pochází ze Severní Ameriky, kde obývá okolí vodních toků. Do Evropy a Asie 

se dostal jako kožešinové zvíře úmyslným vysazením v několika oblastech Ruska a 

únikem z kožešinových farem. V oblasti Pobaltí a severozápadního Ruska byl prokázán 

silný negativní vliv na původní populaci norka evropského, který je silnějším a 

agresivnějším norkem americkým vytlačován z původních oblastí rozšíření (Hlaváč a  

Toman 2001).  

Neúspěšná byla jednorázová introdukce roku 1940 v Chile v Jižní Americe 

(Mlíkovský a Stýblo 2006). 
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Norek americký v ČR: 

Počátky chovu norka amerického na farmách spadají u nás do 20. – 30. let 20. 

století a už z té doby máme zprávy o jeho příležitostném výskytu ve volné přírodě. Po 

sametové revoluci (1989) zájem o kožešinu ochladl a tak ho majitelé vypustili z klecí 

rovnou do přírody. (Anděra a Hanzal 1996). Nyní u nás norek americký obývá řadu 

povodí především tam, kde volně žijící populace byla posilována jedinci uniklými 

z farmových chovů. Velmi početné populace obývají horní povodí Labe, Sázavy, 

Berounky, Jihlavy, Moravské Dyje aj. (Hlaváč a Toman 2001). Má široké potravní 

spektrum, likviduje u nás trdliště  chráněných raků, pochutná si i na ledňáčcích. Podle 

Hlaváče (2008) je schopen vyhubit v České republice chráněné 

živočichy (obojživelníky, raky, hady), pokud se proti němu nezakročí. Navíc tu nemá 

přirozeného nepřítele, a tak se rychle množí a dostává se už i do měst. 

Vzhledem k dynamickému šíření druhu lze očekávat, že se bude jeho šíření i 

nadále v krátkých časových intervalech měnit. 
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2. 5.22 PSÍK MÝVALOVITÝ (Nyctereutes procyonoides) 
 

 
Obr. 25. Psík mývalovitý (Profimedia.cz) 

 

Třída: Mammalia - savci 

Řád: Carnivora - šelmy 

Čeleď: Canidae – psovití 

 

Popis: 

Psík mývalovitý připomíná spíš mývala než psa, ale přesto je to pes s černou 

„lupičskou“ maskou v obličeji, s bílým čenichem, štíhlýma nohama a huňatým ocasem, 

který není příčně pruhovaný jako u mývala. Dorůstá do délky až 70 cm a hmotnosti až 

10kg. Zbarvení kolísá od šedožluté až po skoro černou, horní část ocasu je vždy černá. 

Jako jediný z psovitých šelem hibernuje (Anděra a Horáček 2005).  

 

Původ a šíření: 

Tento druh původně obývající Dálný Východ byl v první polovině 20. století 

záměrně vysazován v evropské části Ruska jako významné kožešinové zvíře. Odtud se 

psík rozšířil do mnoha oblastí Evropy a v řadě zemí zcela zdomácněl (Pobaltí, 

Rumunsko, Maďarsko) viz Hlaváč a Toman (2001) 

 

Psík mývalovitý v ČR: 

Na naše území se rozšířil ze severovýchodu z Polska a východního Německa na 

počátku 60. let. Během 20. – 30. let psík postupně osídlil všechny regiony Čech, 

Moravy a Slezska (Mlíkovský a Stýblo 2006).  
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2. 5.23 MÝVAL SEVERNÍ (Procyon lotor) 
 

 
Obr. 31. Mýval severní (Prosický 2008) 

 

 

Třída: Mammalia - savci 

Řád: Carnivora - šelmy 

Čeleď: Procyonidae – medvídkovití 

 

Popis: 

Mýval severní lidově také medvídek mýval, je středně velká šelma s kratším 

tělem, delším ocasem a velmi hustou šedou srstí. Mezi jeho charakteristické znaky patří 

výrazná černá obličejová maska a tmavě pruhovaný ocas. Patří mezi všežravce a 

obvykle je aktivní v noci, dovede šplhat i hrabat a svými obratnými tlapkami otevře 

každé nezamčené dveře. Dorůstá do délky těla až 60 cm a hmotnosti až 15 kg (Anděra a  

Horáček 2005). 

 

Původ a šíření: 

Původním areálem je Severní Amerika až po nejsevernější oblasti Jižní 

Ameriky. (severní Kolumbie). V první polovině 20. století byl jako kožešinové zvíře 

poprvé vysazen v Evropě v Německu. Odtud se rozšířil do Francie, Švýcarska a také 

Rakouska. Mimo Evropu byl vysazen například v Rusku, Bělorusku, Uzbekistánu i 

jinde (Mlíkovský a Stýblo 2006). 

 

Mýval severní v ČR: 

První jedinci se v Čechách objevili ve 20. letech 20. století. Dalších 30 let byl na 

území Čech pozorován velmi sporadicky, což naznačuje jeho úniky z farem či 

domácností (Anděra a Hanzal 1996). Na Moravě se první zprávy o výskytu mývala 
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objevily až ve druhé polovině 90.let 20.století. Po přelomu tisíciletí začaly zprávy o jeho  

výskytu přibývat. V období 2001 - 2003 byl mýval zjištěn ve 29 mapovacích čtvercích 

(4,6 % území). Početnost stálé populace se však nedala odhadnout. Opakované údaje v 

tomto období ze střední Moravy však naznačují vznik rozmnožující se populace 

(Červený a kol., 2006). V současnosti se odhaduje stálý výskyt populace na 5,2 % 

našeho území. Z uvedených dat je jasně patrná pomalu rostoucí tendence divoce žijící 

populace mývalů severních v ČR (Fidlerová 2009). 
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2. 5.24 KRÁLÍK DIVOKÝ (Oryctolagus cuniculus) 
 

 
Obr. 27. Králík divoký (Miřejovský 2007) 

 

Třída: Mammalia - savci 

Řád: Lagomorpha - zajíci 

Čeleď: Leporidae - zajícovití 

 

Popis: 

Králík divoký je praotec všech plemen domácích králíků. Jeho srst může být 

tmavě až světle hnědá s tmavým límcem a krémovým spodkem, kroužek kolem oka 

bývá světlejší. Od zajíce polního se liší menší velikostí, zakulacenější hlavou a kratšíma 

ušima bez koncových černých skvrn. Dosahuje délky až 55 cm a hmotnosti až 2,5 kg 

(Hanzák 1970). 

 

Původ a šíření: 

Králík divoký má původ ve středomoří (mediteránu). Během neolitu byl 

zavlečen do severní Afriky. V období středověku se rozšířil do střední a severní Evropy. 

Ve druhé polovině 18. století byl vysazen v Jižní Americe, Austrálii a na Novém 

Zélandu (v Austrálii je považován za jeden z nejhorších invazních druhů a snaha o 

kontrolu jeho populace odčerpává obrovské sumy ze státních rozpočtů) viz Mlíkovský a  

Stýblo (2006). 

 

Králík divoký v ČR: 

Počátek výskytu na našem území není zcela jasný. Nejpravděpodobněji se u nás 

poprvé objevil ve 13. století v polodivokých chovech. Králík divoký se choval pro 
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maso, kožešinu a jeho zárodky se používaly jako postní pokrm (Mlíkovský a Stýblo 

2006). 

První konkrétní zprávy o rozsáhlém vypouštění králíků do volné přírody pochází 

ze17. století. O celoplošném výskytu lze hovořit zhruba od poloviny 19. století do 

přelomu 80 – 90. let 20. století (Anděra a Vohralík 1976). Potom byly jeho stavy 

výrazně zredukovány dvěma vlnami infekčního onemocnění – myxomatózy a 

vyskytoval se na našem území velmi mozaikovitě (Hlaváč a Toman 2001). Z mapování 

tohoto druhu z roku 2013 bylo zjištěno, že se jeho stavy opět zvýšily a rozšířil se po 

celém území České republiky s výjimkou nejvyšších poloh (Anděra 2013). 
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2. 5.25 MUFLON (Ovis musimon) 
 

 
Obr. 28. Muflon (Auer 2009) 

 

 

Třída: Mammalia - savci 

Řád: Artiodactyla - sudokopytníci 

Čeleď: Bovidae – turovití 

 

Popis: 

Muflon může být dlouhý 100 až 125 cm, v kohoutku dosahuje výšky až 75 cm. 

Samci nosí mohutné, srpkovitě zahnuté rohy o délce 50 – 90cm a charakteristický je i 

jejich kaštanový šat s bílou kresbou na hlavě a bílý spodek nohou. Samice mají buď 

krátké růžky nebo žádné a světlejší srst. U samců se také někdy objevuje velká světlá 

skvrna na bocích (tzv. sedlo) (Anděra a Horáček 2005). 

 

Původ a šíření: 

Už v prehistorických dobách žili mufloni na evropské pevnině, jak dosvědčují 

archeologické nálezy kostí a lebek. Po poslední ledové době žili už pouze na ostrovech 

Sardinie a Korsiky. Muflon i jeho nejbližší příbuzný ovce mufloní neboli kruhorohá 

(Ovis orientalis) byli dávno v pravěku domestikováni a stali se základem chovu 

domácích ovcí. Podle jiné teorie je však muflon potomkem domácí neolitické ovce a na 

Korsiku i Sardinii byl někdy kolem roku 9000 př. n.l. dovezen lidmi. Teprve zde pak 

zpětně zdivočel. Prokázat skutečný původ muflona je značně problematické. Na rozdíl 

od koz, kde je spolehlivým vodítkem tvar rohů, je u ovcí téměř nemožné podle 

kosterních pozůstatků rozlišit divoké ovce od zvířat v raném stadiu domestikace. Z 

Korsiky a Sardinie se muflon již v historickém období začal šířit po celém Středomoří. 
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Patrně ho znali již staří Řekové, zcela jistě ho chovali staří Římané, kteří jeho maso 

podávali na hostinách. Z Itálie se mufloni později dostali do Rakouska a Německa. Již 

na konci 17. století byli mufloni chováni v císařské oboře u Vídně (Pigula 2003).  

 

Muflon v ČR: 

Zprávy o chovu divokých ovcí na našem území pocházejí už ze 16. a 17. století, 

není však jisté, jestli šlo o muflony nebo nějaký asijský druh (ovce mufloní, ovce 

stepní). Teprve u zpráv z 2. pol. 19. století není pochyb o tom, že se jednalo skutečně o 

muflony chované v oboře u Hluboké nad Vltavou. Odtud se postupně rozšířili do 

dalších oblastí. Nejlépe se jim daří na skalách a kamenité půdě, kde si mohou dobře 

obrušovat neustále dorůstající kopýtka (Pigula 2003). 

Současný výskyt je ostrůvkovitě rozložený po celém území ČR. Největší 

početnosti dosahuje v severozápadních, západních a jižních  Čechách, v Orlických 

horách a Hrubém Jeseníku, na Českomoravské vrchovině, severní Moravě a ve Slezsku 

(Mlíkovský a Stýblo 2006).  
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2. 5.26 JELEN SIKA (Cervus nippon) 
 

 
Obr. 29. Jelen sika (Hromádko 2013) 

 

Třída: Mammalia - savci 

Řád: Artiodactyla - sudokopytníci 

Čeleď: Cervidae – jelenovití 

 

Popis: 

Typickým znakem jelena siky jsou bílá, černě lemovaná zrcátka, která přechází 

do bílého ocasu. V létě jsou dospělí jedinci slabě tečkovaní a kaštanově hnědí, zimní šat 

je šedivější a tečkování téměř mizí (Gibson 2007). Dospělý samec v kohoutku dosahuje 

maximální výšky 120 cm. Oproti jelenu lesnímu je sika výrazně menší a lehčí. Také 

paroží samců siky je mnohem menší a méně větvené než u jelena lesního (Anděra a  

Horáček 2005).  

 

Původ a šíření: 

Jelen sika pochází z východní Asie z Japonska, Thajska, Vietnamu, Koreje a z 

východního Ruska. Byl vysazen na Kavkazu, v USA, Jižní Africe, na Novém Zélandu a 

v 19 století i do Evropy. (1870 byl dovezen do Anglie) Dnes se vyskytuje v Dánsku, 

Německu, Polsku, Francii, Rakousku a v evropské části Ruska (Mlíkovský a Stýblo 

2006).   

 

Jelen sika v ČR: 

Poprvé byl jelen sika k nám dovezen v roce1890 do obory Kluk u Poděbrad. Na 

Moravě se poprvé objevil v roce 1912 v oboře u Třebomyslic na Pernštýnsku. 
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S oborovými chovy souvisí i jeho výskyt na volnosti. Od roku 2001 se v ČR nachází ve 

4 populacích. Největší z nich osídluje západní Čechy, kde se sika rozšířil do oblastí 

Slavkovského lesa, Doupovských hor, Krušných hor, Českého lesa a severozápadní 

Šumavy. Populace siky v posledních letech výrazně narůstá a bylo prokázáno i jeho 

křížení s původním jelenem evropským (Hlaváč a Toman 2001).   
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2. 5.27 DANĚK EVROPSKÝ (Dama dama) 
 

 
Obr. 30. Daněk evropský (Navez 2005) 

 

Třída: Mammalia – savci 

Řád: Artiodactyla – sudokopytníci 

Čeleď: Cervidae – jelenovití 

 

Popis: 

Daněk evropský je středně velký druh jelena, kohoutková výška u samců se 

pohybuje mezi 85 až 110 cm, u samic 75 až 90 cm. Typickým znakem je lopatkovitě 

tvarované paroží a poněkud delší ocas. Letní červenohnědé zbarvení je bíle skvrnité. 

Skvrny jsou v podélných řadách. Břicho, vnitřní strany běhů a zrcátko, tj. bílá plocha v 

okolí řiti, jsou čistě bílé. Po hřbetě až na špičku ocasu se táhne černý pruh, který lemuje 

i zrcátko. Zimní zbarvení je tmavohnědé. Skvrny jsou nezřetelné, nebo nejsou vůbec 

patrné (Anděra a Horáček 2005).   

 

Původ a šíření: 

Daněk pochází z oblastí Středomoří a Malé Asie (dnešní Turecko). Dnes je 

chován v oborách i vysazován do volné přírody téměř ve většině evropských zemí 

(Hlaváč a Toman 2001). Mimo Evropu byl vysazen v Jižní Africe, v Austrálii, na 

Novém Zélandu a na řadě míst Severní a Jižní Ameriky (Mlíkovský a Stýblo 2006).  
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Daněk evropský v ČR: 

U nás jsou známy oborové chovy daňků od 15.století (1465 – Podvinice na 

Vyškovsku, 1548 – pražská Královská obora ve Stromovce) a ve volnosti se objevuje na 

přelomu 19. a 20. století (Nožička 1965). V několika migracemi vzájemně propojených 

populacích u nás v roce 2001 žilo kolem 15 000 daňků (Hlaváč a Toman 2001). 
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2. 5.28 BAŽANT OBECNÝ (Phasianus colchicus) 
 

 
Obr. 32. Bažant obecný (Kratochvíl 2011) 

 

Třída: Aves - ptáci 

Řád: Galliformes - hrabaví 

Čeleď: Phasianidae – bažantovití 

 

Popis: 

Samec bažanta patří svým zbarvením a velikostí k nejnápadnějším ptákům naší 

krajiny. Největší část těla je pokryta hnědě až medově zabarveným peřím s černými 

konečky. Letky jsou zabarvené šedozeleně. Krk tohoto nádherného ptáka zdobí výrazný 

bílý lem, který odděluje hnědavou hruď od modrozeleně zbarvené, kovově lesklé hlavy. 

Mimo to ho zdobí dlouhý ocas s hnědě a černě pruhovaným peřím. Samička je poněkud 

nenápadnější. Příroda jí oblékla do hnědočerného skvrnitého kabátu. Je menšího vzrůstu 

a má kratší ocas. Létá zpravidla jen při vyplašení a na krátkou vzdálenost. Let je prudký, 

přímý s rychlými hřmotnými rázy křídel, prokládaný klouzavým letem (Felix 1980). 

 

Původ a šíření: 

Původní areál rozšíření se rozkládá od Kavkazu až do východní a jihovýchodní 

Asie. Vysazován byl po celém světě. Běžně se vyskytuje na mnoha místech Severní 

Ameriky, v Chile, na Havajských ostrovech, v Japonsku a v severozápadní Africe. Již v 

5. století př. n. l. jej přivezli staří Řekové do Řecka jako lovnou zvěř. Dnes v Evropě 

obývají introdukované populace bažantů většinu území na sever až do jižní Skandinávie 

a jižního Finska (Zedek 2012). 
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Bažant obecný v ČR: 

U nás se od 11. století začíná tradovat bažantnictví a chov bažanta jako 

takového. Ke vzniku volně žijících populací bažanta obecného došlo na území ČR 

zřejmě až v polovině 19. století. Následný vývoj velikosti populace byl měřen pomocí 

vykazovaného odstřelu. Maxima bylo podle této veličiny dosaženo kolem roku 1935, 

kdy roční úlovky na území dnešní ČR činily přibližně 2 miliony jedinců (Zedek 2012).  

Dobře se přizpůsobil podmínkám středoevropské kulturní krajiny a populace je poměrně 

soběstačná. Umělé odchovy a vysazování bažantů v ČR jsou nutné především kvůli 

dostatečnému zazvěření honiteb, neboť jde o aktivně lovenou zvěř. Umělé odchovy 

pomáhají také znovu vytvořit populace bažantů v honitbách postižených povodněmi. 

Současnou českou populaci tvoří asi 150 – 300 tisíc exemplářů. Oproti minulosti se 

vlivem a kombinací více faktorů značně snížila. Kromě vysokých horských poloh se 

vyskytuje na většině území ČR, největší hustoty dosahují populace bažanta obecného v 

teplých nížinách, zejména na jižní Moravě a v Polabí (Rejzek 2013).  
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2. 5.29 HRDLIČKA ZAHRADNÍ (Streptopelia decaocto) 
 

 
Obr. 33. Hrdlička zahradní (Hampl 2005) 

 

Třída: Aves - ptáci 

Řád: Galliformes - hrabaví 

Čeleď: Phasianidae – bažantovití 

 

Popis:  

S délkou 31–33 cm je hrdlička zahradní velká přibližně jako holub domácí, 

v porovnání s ním je však štíhlejší a má i delší ocas. Dalším možným druhem 

zaměnitelným s hrdličkou zahradní je hrdlička divoká. Typickým znakem hrdličky 

zahradní je plavě hnědá barva s jedním černým proužkem na šíji. Má tmavé ruční letky 

a široký, bílý koncový proužek na ocase. Samice a samec se navzájem neliší (Dungel a 

Hudec 2001).  

 

Původ a rozšíření: 

Původní areál tohoto druhu ležel v jihozápadní až střední Asii. Počátkem 

minulého století se přes Turecko začala šířit na Balkán, kolem roku 1930 se rychlost 

šíření zvýšila a v současnosti obývá mimo severu a severovýchodu celou Evropu. Mimo 

to se dostala i na sever Afriky, uměle vysazena byla i v Severní Americe a i tam se areál 

stále rozšiřuje (Mačát 2010). 

 

Hrdlička zahradní v ČR: 

ČR byla poprvé zjištěna v roce 1942 v Brně, do roku 1955 obsadila celou 

republiku (Hanzák 1963). V současnosti hnízdí na celém území od nížin až do hor. V 

letech 2001-03 u nás hnízdilo 170-340 tisíc párů (Šťastný, Bejček a Hudec 2006).  
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3. VÝZKUMNÁ ČÁST 
 
 
3.1 VÝSLEDKY VÝZKUMU 
 
3.2.1 První články o šíření nepůvodních živočichů  na našem území 
 

Při sběru literárních dat jsem se zaměřila na časopis Živa (časopis popularizující 

biologii), který pravidelně vychází jako dvouměsíčník od roku 1853. Dále jsem 

prostudovala literaturu časopisu  Vesmír, který se zabývá přírodními vědami (vychází 

od roku 1871).  

 

ŽIVA 

Rok vydání Název článku Autor 

1863 Nový druh českých ryb Antonín Frič 

1868 Korýši země české Antonín Frič a František Nekut 

1891 Novinky ve fauně české  neuveden 

1898 O vývoji úhořův neuveden 

1899 Hmyzové invase neuveden 
Tabulka 1. Přehled článků o výskytu nepůvodních druhů živočichů na našem území 

v období 1853 – 1900 v časopise Živa 

 

VESMÍR 

Rok vydání Název článku Autor 

1889 Chov ušlechtilých ryb na Třeboňsku Anonymus 

1889 Marena americká v Čechách Anonymus 

1891 Sumeček americký Anonymus 

1892 Chov amerických ryb v Čechách Anonymus 

1893 Kalifornský pstruh duhový v Čechách Anonymus 

1894 Okounek pstruhový a jiné americké ryby v Čechách Anonymus 
Tabulka 2. Přehled článků o výskytu nepůvodních druhů živočichů na našem území  

v období 1871 – 1900 v časopise Vesmír 
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Z tabulky je patrné, že v časopise Živa se první článek o nepůvodních živočiších  

objevil v roce 1863 a byl zaměřen na nové druhy českých ryb (pravidelně zde 

publikoval  o novinkách týkajících se ryb prof. Antonín Frič). V časopise Vesmír se 

první článek zaměřený na nepůvodní živočichy zabýval chovem ušlechtilých ryb na 

Třeboňsku a vyšel v roce 1889.  

 

 

3.2.2 Výskyt nepůvodních druhů živočichů v České republice v průřezu 

historického vývoje 

 

Při sběru dat jsem se zaměřila na analýzu článků z časopisu Živa, Vesmír, 

Ochrana přírody a na monografii „Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky“ 

(Mlíkovský a Stýblo 2006).  

 
Graf 1. Počet nepůvodních druhů živočichů v jednotlivých stoletích na území České 

republiky 

 

V grafu je znázorněno, že větší množství nepůvodních živočichů se k nám 

dostávalo až v 19. století. Do konce 18. století bylo na našem území zdokumentováno 

pouze 12 nepůvodních druhů živočichů. Na přelomu 2. a 1. tisíciletí př.n.l. byla u nás 

zaznamenána jako první nepůvodní druh myš domácí. 
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3.2.3 Definice nepůvodního druhu žáky základních a středních škol 

 
Graf 2. Definice nepůvodního druhu žáky základních a středních škol 

 

Z grafu vyplývá, že žáci středních škol a gymnázií byli schopni přesněji 

formulovat pojem nepůvodní živočich. Téměř padesát žáků základních škol a 10 žáků 

středních škol nebo gymnázií nebylo schopno vůbec definovat tento pojem. Nejčastěji 

žáci definoval nepůvodní druh jako ten, co se k nám dostal pouze s přispěním člověka, 

ať už úmyslným nebo neúmyslným, a nevzali v úvahu to, že se k nám mohl dostat také 

samovolně.  

 

3.2.4 Úspěšnost studentů při určování původních a nepůvodních druhů 

 
Mol šatní – nepůvodní druh 

 

 
Graf 3. Určení původu mola šatního žáky ZŠ   Graf 4. Určení původu mola šatního žáky  

                                                                                       středních škol a gymnázií        
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Mandelinka bramborová – nepůvodní druh 

 

 
Graf 5. Určení původu mandelinky                    Graf 6. Určení původu mandelinky    

        bramborové žáky ZŠ                             bramborové žáky středních škol a gymnázií 

 

 

 

 

Hlemýžď zahradní – původní druh 

 

 
Graf 7. Určení původu hlemýždě                        Graf 8. Určení původu hlemýždě 

         zahradního žáky ZŠ                              zahradního žáky středních škol a gymnázií 
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Plzák španělský – nepůvodní druh 

 
Graf 9. Určení původu plzáka španělského   Graf 10. Určení původu plzáka španělského 

            žáky ZŠ                                                            žáky středních škol a gymnázií   

 
 
 
 
 
 

Rak bahenní – nepůvodní druh 
 

 
 
Graf 11. Určení původu raka bahenního             Graf 12. Určení původu raka bahenního 

              žáky ZŠ                                                                žáky středních škol a gymnázií 

 

 

 

 

 



73 

 

 

Želva nádherná – nepůvodní druh 

 
Graf 13. Určení původu želvy nádherné             Graf 14. Určení původu želvy nádherné 

               žáky ZŠ                                                         žáky středních škol a gymnázií 

 

 

 

 

Tolstolobec pestrý – nepůvodní druh 
 

 
Graf 15. Určení původu tolstolobce                   Graf 16. Určení původu tolstolobce 

              pestrého žáky ZŠ                                 pestrého žáky středních škol a gymnázií 
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Karas stříbřitý – nepůvodní druh 

 

 
Graf 17. Určení původu karase stříbřitého       Graf 18. Určení původu karase stříbřitého 

              žáky ZŠ                                                             žáky středních škol a gymnázií 

 

 

 

 

 

Okoun říční – původní druh 

 

 
Graf 19. Určení původu okouna říčního          Graf 20. Určení původu okouna říčního 

              žáky ZŠ                                                       žáky středních škol a gymnázií 
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Pstruh obecný – původní druh 

 

 
Graf 21. Určení původu pstruha obecného       Graf 22. Určení původu pstruha obecného 

              žáky ZŠ                                                              žáky středních škol a gymnázií 

 

 

 

 

Amur bílý – nepůvodní druh 

 

 
 

Graf 23. Určení původu amura bílého               Graf 24. Určení původu amura bílého 

              žáky ZŠ                                                           žáky středních škol a gymnázií        

 

 



76 

 

 

 

Štika obecná – původní druh 

 

 
Graf 25. Určení původu štiky obecné                    Graf 26. Určení původu štiky obecné 

              žáky ZŠ                                                               žáky středních škol a gymnázií 

 

 

 

 

Candát obecný – původní druh 

 

 
 

Graf 27. Určení původu candáta obecného     Graf 28. Určení původu candáta obecného   

              žáky ZŠ                                                            žáky středních škol a gymnázií 
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Bažant obecný – nepůvodní druh 

 

 
Graf 29. Určení původu bažanta obecného     Graf 30. Určení původu bažanta obecného  

              žáky ZŠ                                                             žáky středních škol a gymnázií  

 

 

 

 

Hraboš polní – původní druh 

 

 
 

Graf 31. Určení původu hraboše polního           Graf 32. Určení původu hraboše polního 

              žáky ZŠ                                                               žáky středních škol a gymnázií 
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Myš domácí – nepůvodní druh 

 

 
Graf 33. Určení původu myši domácí                  Graf 34. Určení původu myši domácí  

              žáky ZŠ                                                          žáky středních škol a gymnázií 

 

 

 

 

Potkan – nepůvodní druh 

 

 
Graf 35. Určení původu potkana žáky ZŠ         Graf 36. Určení původu potkana žáky 

                                                                                         středních škol a gymnázií 
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Ježek západní – původní druh 

 

 
Graf 37. Určení původu ježka západního           Graf 38. Určení původu ježka západního    

              žáky ZŠ                                                               žáky středních škol a gymnázií 

 

 

 

 

Králík divoký – nepůvodní druh 

 

 
Graf 39. Určení původu králíka divokého       Graf 40. Určení původu králíka divokého 

              žáky ZŠ                                                             žáky středních škol a gymnázií  

 

 

 



80 

 

 

Zajíc divoký – původní druh 

 

 
Graf 41. Určení původu zajíce divokého            Graf 42. Určení původu zajíce divokého    

              žáky ZŠ                                                                žáky středních škol a gymnázií   

 

 

 

 

Nutrie říční – nepůvodní druh 

 

 
Graf 43. Určení původu nutrie říční žáky ZŠ    Graf 44. Určení původu nutrie říční žáky 

                                                                                         středních škol a gymnázií 
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Bobr evropský – původní druh 

 

  
Graf 45. Určení původu bobra evropského      Graf 46. Určení původu bobra evropského      

              žáky ZŠ                                                             žáky středních škol a gymnázií 

 

 

 

 

Liška obecná – původní druh 

 

 
Graf 47. Určení původu lišky obecné žáky ZŠ    Graf 48. Určení původu lišky obecné 

                                                                                       žáky středních škol a gymnázií 
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Tchoř tmavý – původní druh 

 

 
Graf 49. Určení původu tchoře tmavého           Graf 50. Určení původu tchoře tmavého 

              žáky ZŠ                                                              žáky středních škol a gymnázií    

 

 

 

 

Jelen sika – nepůvodní druh 

 

 
Graf 51. Určení původu jelena siky žáky ZŠ      Graf 52. Určení původu jelena siky žáky 

                                                                                           středních škol a gymnázií 
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Jelen lesní – původní druh 

 

 
Graf 53. Určení původu jelena lesního              Graf 54. Určení původu jelena lesního 

               žáky ZŠ                                                            žáky středních škol a gymnázií 

 

 

 

 

Srnec obecný – původní druh 

 

 
Graf 55. Určení původu srnce obecného           Graf 56. Určení původu srnce obecného   

               žáky ZŠ                                                             žáky středních škol a gymnázií 
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Daněk evropský – nepůvodní druh 

 

 
Graf 57. Určení původu daňka evropského     Graf 58. Určení původu daňka evropského 

               žáky ZŠ                                                           žáky středních škol a gymnázií 

 

 

 

 

Muflon 

 

 
Graf 59. Určení původu muflona žáky ZŠ         Graf 60. Určení původu muflona žáky 

                                                                                         žáky středních škol a gymnázia 
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Graf 61. Druhy nepůvodních živočichů, které žáci vůbec neznali 

 

Z grafů je patrné, že většina žáků, jak základních, tak i středních škol a 

gymnázií, měla největší problém s určením původu mola šatního, bažanta obecného, 

potkana a králíka divokého. Tyto nepůvodní živočichy většina považuje za druhy 

původní. Více než 55 % žáků také chybně považuje bobra evropského a tchoře tmavého 

za naše nepůvodní druhy. U grafu číslo 15, 16, 17, 18, 23, 24, 43, 44, 51 a 52 si můžeme 

všimnout většího množství žáků, kteří nebyli schopni přiřadit původ daných živočichů. 

Jedná se o tolstolobce pestrého, karase stříbřitého, amura bílého, nutrii říční a jelena 

siku. Jak vyplývá z grafu číslo 61, mnoho žáků uvedlo, že tyto živočichy vůbec nezná. 

U určování původu ostatních druhů živočichů bylo schopno odpovědět alespoň 55% 

žáků správně, nejlépe určili plzáka španělského, želvu nádhernou, okouna říčního, štiku 

obecnou, zajíce obecného, lišku obecnou, jelena siku a srnce obecného.  
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3.2.5 Úspěšnost v určování nepůvodních a původních druhů živočichů u chlapců a 

dívek 

Mol šatní  

 
Graf 62. a 63. Úspěšnost v určení původu mola šatního u dívek  a chlapců 

 

Mandelinka bramborová 

 

 
Graf 64. a 65. Úspěšnost v určení původu mandelinky bramborové u dívek  a chlapců 

Hlemýžď zahradní 

 
Graf 66. a 67. Úspěšnost v určení původu hlemýždě zahradního u dívek  a chlapců 
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Plzák španělský 

 
Graf 68. a 69. Úspěšnost v určení původu plzáka španělského u dívek  a chlapců 

 

Rak bahenní 

 

Graf 70. a 71. Úspěšnost v určení původu raka bahenního u dívek  a chlapců 

 

Želva nádherná 

 
Graf 72. a 73. Úspěšnost v určení původu želvy nádherné u dívek  a chlapců 
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Tolstolobec pestrý 

 
Graf 74. a 75. Úspěšnost v určení původu tolstolobce pestrého u dívek  a chlapců 

 

Karas stříbřitý 

 
Graf  76. a 77. Úspěšnost v určení původu karase stříbřitého u dívek  a chlapců 

 

Okoun stříbřitý 

 

 
Graf 78. a 79. Úspěšnost v určení původu okouna stříbřitého u dívek  a chlapců 
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Pstruh obecný  

 
Graf 80. a 81. Úspěšnost v určení původu pstruha obecného u dívek  a chlapců 

 

Amur bílý 

 
Graf 82. a 83. Úspěšnost v určení původu amura bílého u dívek  a chlapců 

 

Štika obecná  

 
Graf 84. a 85. Úspěšnost v určení původu štiky obecné u dívek  a chlapců 
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Candát obecný 

 
Graf 86. a 87. Úspěšnost v určení původu candáta obecného u dívek  a chlapců 

 

Bažant obecný 

 
Graf 88. a 89. Úspěšnost v určení původu bažanta obecného u dívek  a chlapců 

 

Hraboš polní 

 

 
Graf 90. a 91. Úspěšnost v určení původu hraboše polního u dívek  a chlapců 
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Myš domácí 

 
Graf 92. a 93. Úspěšnost v určení původu myši domácí u dívek a chlapců 

 

Potkan 

 

 
Graf 94. a 95. Úspěšnost v určení původu potkana u dívek a chlapců 

 

Ježek západní 

 
Graf 96. a 97. Úspěšnost v určení původu ježka západního u dívek a chlapců 
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Králík divoký 

 
Graf 98. a 99. Úspěšnost v určení původu králíka divokého u dívek a chlapců 

 

Zajíc polní 

 
Graf 100. a 101. Úspěšnost v určení původu zajíce polního u dívek a chlapců 

 

Nutrie říční 

 
Graf 102. a 103. Úspěšnost v určení původu nutrie říční u dívek a chlapců 
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Bobr evropský  

 
Graf 104. a 105. Úspěšnost v určení původu bobra evropského u dívek a chlapců 

 

 

Liška obecná 

 
Graf 106. a 107. Úspěšnost v určení původu lišky obecné u dívek a chlapců 

 

Tchoř tmavý 

 
Graf 108. a 109. Úspěšnost v určení původu tchoře tmavého u dívek a chlapců 
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Jelen sika 

 
Graf 110. a 111. Úspěšnost v určení původu jelena siky u dívek a chlapců 

 

 

Jelen lesní 

 
Graf 112. a 113. Úspěšnost v určení původu jelena lesní u dívek a chlapců 

 

Srnec obecný 

 
Graf 114. a 115. Úspěšnost v určení původu srnce obecného u dívek a chlapců 
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Daněk evropský 

 
 

Graf 116. a 117. Úspěšnost v určení původu srnce obecného u dívek a chlapců 

 

 

Muflon 

 
Graf 118. a 119. Úspěšnost v určení původu muflona u dívek a chlapců 

 

 
Graf 120. Chlapci a jejich zájem o rybaření 

 

Z předchozích grafů vyplývá, že rozdíly v určování původu jednotlivých druhů  

mezi chlapci a dívkami nebyly u většiny živočichů nijak veliké. Dívky byly 
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procentuelně lepší v určení původu mandelinky bramborové a plzáka španělského. 

Chlapci ale přesněji určili původ u všech ryb uvedených v dotazníku, což může být 

ovlivněno zájmem o sportovní rybolov u značné části respondentů. Z grafu číslo 120 je 

patrné, že 16% chlapců navštěvuje rybářský kroužek, 63% žáků aktivně rybaří a o ryby 

se nezajímá pouze 21 % dotazovaných chlapců.  
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4. DISKUZE 
 
 

V diplomové práci jsem si v úvodu stanovila 5 hypotéz, jejichž správnost je 

v této kapitole analyzována.   

Hypotéza č. 1, že nepůvodní druhy se u nás začínají ve větší míře objevovat od 

15.století, se nepotvrdila. Větší množství nepůvodních druhů se u nás začalo objevovat 

až v 19. století. Do 18. století je u nás zaznamenáno pouze 12 nepůvodní druhů. První 

záznam máme o myši domácí (2. a 1. tisíciletí př.n.l.), pávu korunkatém (7. – 8. stol. 

n.l.) a kryse obecné (9. – 10. stol.n.l.). Jako lovná zvěř k nám byl v 11. století dovezen 

bažant obecný. Ve 12. století se u nás objevuje poprvé saranče stěhovavé, ve 13. století 

králík divoký, který se choval především pro maso a kožešinu a v 15. století 

v oborových chovech také daněk evropský.  V 16. století se u nás v povodí Dunaje 

objevuje úhoř říční, o 100 let později želva bahenní a v 18. století jsou na našem území 

zaznamenány 2 nové druhy živočichů – šváb americký a jelen kavkazský. V 19. století 

se počet nepůvodních druhů české republice ztrojnásobil na 37 a poté ve 20. století 

dokonce zčtyřnásobil.  

 

Hypotéza č. 2, že první články o šíření nepůvodních živočichů  na našem území 

se v časopisech Živa a Vesmír objevují již v 19. století, se potvrdila. V časopise Živa  

vychází v roce 1863  první článek, který se zmiňuje o nepůvodních druzích živočichů na 

našem území, napsal jej Antonín Frič a je zaměřen na nové druhy českých ryb. V roce 

1889 vychází v časopise Vesmír článek neznámého autora o chovu ušlechtilých ryb na 

Třeboňsku.  

 

Hypotéza č. 3, že na naše území se cizokrajné nepůvodní druhy dostávaly pouze 

záměrným dovozem člověkem, se nepotvrdila. Nepůvodní druhy živočichů se k nám 

dostávaly především díky velkému přičinění lidí, ať už úmyslným nebo neúmyslným. 

Otázka nepůvodních druhů živočichů a jejich rozmnožení se stala aktuální s rozvojem 

lidské civilizace, kdy člověk začal cestovat, objevoval nové světy a dopravní prostředky 

zkrátily vzdálenost zdánlivě nedostupných oblastí. Rozvoj nepůvodních druhů 

živočichů je těsně spojen s vyspělostí lidské civilizace a jejich historickým vývojem.  

Česká republika leží ve středu Evropy a není nijak izolovaná od svého okolí, proto se 

zde nepůvodní druhy šířily také spontánně ze svých sekundárních areálů. Do ČR se 



98 

samovolně rozšiřují zejména druhy jižních stepí a sladkovodní organismy. Druhy 

jižních stepí se do ČR dostávají nejčastěji přes jižní Moravu, která biotopově navazuje 

na maďarské stepi. V rámci ČR se tyto druhy pak zpravidla šíří Moravou na sever, 

odtud přeskakují do Polabské nížiny a teprve odtud osídlují jižnější části Čech. 

Sladkovodní organismy migrují do ČR zpravidla po Labi, zatímco Odra a Dunaj jsou 

téměř nevyužívané. 

 

Hypotéza č. 4, že většina respondentů (více než 50%) na základních i středních 

školách dokáže správně definovat nepůvodní (invazní) druh a to, že na středních 

školách budou respondenti ve svých odpovědích úspěšnější, se potvrdila. Přes 30 % 

žáků bylo schopno správně definovat nepůvodního živočicha. Definovali ho tak, že je to 

živočich, který se do Čech dostal buď úmyslným nebo neúmyslným zavlečením 

člověkem a nebo samovolně. 55 % žáků bylo schopno definovat tento pojem v podstatě 

správně. Tito žáci definovali nepůvodní druh jako ten, co se k nám dostal pouze 

s přispěním člověka, ať už úmyslným nebo neúmyslným, a nevzali v úvahu to, že se 

k nám mohl dostat také samovolně. 5 % žáků definovalo nepůvodní druh, jako druh, 

který se sem dostal sám bez přispění člověka. Žáci středních škol a gymnázií byli 

schopni přesněji  formuloval pojem nepůvodní živočich. 15 % žáků základních škol a 7 

% žáků středních škol nebo gymnázií nebylo schopno vůbec definovat tento pojem.  

 

Hypotéza č. 5, že chlapci budou úspěšnější v určování původních a 

nepůvodních druhů než děvčata, se nepotvrdila. Rozdíly v určování původu 

jednotlivých druhů  mezi chlapci a dívkami nebyly u většiny živočichů nijak veliké. 

Dívky byly procentuelně lepší v určení původu mandelinky bramborové a plzáka 

španělského. Chlapci ale přesněji určili původ u všech ryb uvedených v dotazníku. I 

v dnešní době, kdy mládež tráví většinu svého volného času u počítače, si ještě poměrně 

mnoho chlapců udělá čas a navštěvuje rybářské kroužky anebo se sami věnují aktivně 

rybaření, což zřejmě ovlivnilo i správnost odpovědí na otázky týkajících se ryb.  
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5. ZÁVĚR 
 
 

V současné době se vyskytuje celá řada živočichů, kteří se u nás dříve 

nevyskytovali, ale dostali se na naše území vlivem působení člověka (záměrné 

vypouštění, úniky ze zajetí, doprava apod.) nebo samovolně přirozenou migrací. Tito 

živočichové bývají označování jako tzv. nepůvodní druhy. Jedná o živočichy, kteří jsou 

rozšířeni mimo svůj přirozený dřívější nebo současný areál, na daném území jsou 

schopni přežít a následně se rozmnožovat. Rozšiřování nepůvodních druhů představuje 

riziko z hlediska zachování biologické rozmanitosti jak na úrovni druhů (konkurence), 

tak na úrovni celých společenstev a to zejména v případech, kdy má nepůvodní druh 

takové schopnosti, které jej z různých důvodů zvýhodňují oproti druhům původním, a 

začne se intenzivně rozšiřovat. 

V této diplomové práci jsem se zabývala problematikou nepůvodních živočichů 

obecně a podrobněji jsem zpracovala významné (i z učitelského hlediska) nepůvodní 

druhy v České republice. Zaměřila jsem se na nejhojněji rozšířené druhy nepůvodních 

živočichů, jejich význam, historii a současné rozšíření. V rámci svého výzkumu jsem 

chtěla zjistit, co všechno vědí žáci o této problematice. Ze zjištěných údajů vyplývá, že 

žáci se s problematikou nepůvodních druhů živočichů v životě ani ve škole příliš 

nesetkávají. Znalosti žáků a studentů jsou v tomto ohledu nedostatečné. Zřejmě je to 

dáno i životním stylem dnešních studentů, kteří velkou část volného času tráví u 

počítače a příroda s živočišnými druhy (ať původními, či nepůvodními) není obvykle 

předmětem jejich zájmu.  

Proto by tato práce měla sloužit jako studijní materiál určený žákům základních 

a středních škol a také pedagogům pro zkvalitnění výuky. Toto téma je v tradičních 

učebnicích opomíjeno. Přitom v dnešní době počet nepůvodních druhů živočichů na 

našem území roste a mnohé z nich ohrožují naší původní faunu.  
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7. 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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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. 
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9. 

    

 

10. 

    

 

 
 
 
 


