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Abstrakt 

Ve své práci pojednávám o chráněních druzích savců v České republice. Nejprve se dozvíte, do 

jakých skupin jsou rozdělovány ohrožené druhy živočichů ve světě a v ČR. Dále se můžete dočíst 

informace o savcích, jejich společné znaky a vztah člověka k nim. V největší části mé práce jsou 

uvedeny jednotlivé chráněné druhy savců v České republice. O každém se dočtete stupeň ohrožení 

a také obecné informace. Na závěr píši o možnostech ochrany některých druhů savců v ČR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

In my work it is written about protected species of mammals in the Czech Republic. As first, you 

will learn about threat levels in the world and in the Czech Republic. You can read some 

information  about mammals, their same features and the relationship of people  to them. The 

largest part of my work is written about all species of protected  mammals in the Czech Republic. 

In the end I write about the protection of endangered mammals in the Czech Republic.  
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ÚVOD 

Dlouho jsem nevěděla, co si mám zvolit jako téma své závěrečné práce. Nakonec jsem si vybrala 

Chráněné savce v České republice, jelikož mám obecně ráda přírodopis i zvířata. Myslím si, že je 

to docela aktuální téma, protože s mizením spousty druhů živočichů (nejen savců) se setkáváme 

čím dál častěji. Ve své práci bych chtěla podrobněji zpracovat informace o chráněných druzích 

savců v ČR, a také zda se dají druhy před vyhubením nějak ochránit.  
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Proč chránit živočichy? 

Dokážete si představit přírodu bez zvířat? Zvířata jsou neoddělitelnou součástí naší přírody a je 

nutné je uchovat i pro další generace. Kácením lesů a stavěním měst jim bereme jejich přirozená 

prostředí. Jen v České republice denně zmizí pod betonem zhruba 15 hektarů zemědělské půdy. 

Pokud vyhubíme jakýkoliv živočišný druh, narušíme tím součást celého ekosystému, takže budou 

postupně mizet i další druhy. Proto je potřeba chránit nejen zvířata, ale hlavně celou přírodu. 

1 Stupně ohrožení dle IUCN 

Mezinárodní svaz ochrany přírody (IUCN) vydává každé dva roky seznam ohrožených druhů 

živočichů a rostlin – Červený seznam IUCN. Naposledy byl Červený seznam vydán v červnu 2012 

a bylo na něm 63 837 druhů, z nichž 19 817 bylo ohroženo vyhynutím.  

Stupně ohrožení jsou rozdělovány do několika kategorií a podkategorií, od vyhynulých druhů, přes 

středně ohrožené, až po pouze lehce ohrožené druhy. Při zařazování druhu do kategorie se bere 

v potaz nejen počet přeživších kusů, ale také přírůstky a úbytky populace v minulosti, možnosti 

odchovu v zajetí, známé hrozby atd. 

1.1 Přehled stupňů ohrožení 

 EX – vyhynulý (Extinct), již nežije žádný exemplář tohoto druhu 

 EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild), několik jedinců stále přežívá, ale ve volné 

přírodě už nežijí 

 CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered), druhy čelí bezprostřednímu nebezpečí 

vyhynutí v blízké budoucnosti 

 EN – ohrožený (Endangered), druhy čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti 

 VU – zranitelný (Vulnerable), druhy čelí nebezpečí vyhynutí, pokud se podmínky nezmění 

 NT – téměř ohrožený (Nearly threatened), druhy mohou být v blízké době ohroženy 

vyhynutím 

 LC – málo dotčený (Least Concern), druhy, u nichž jsou jen malé obavy vyhynutí 
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2 Stupně ohrožení v ČR 

V České republice je stupněm ohrožení označována míra šance jednotlivých druhů rostlin a 

živočichů na přežití. 

2.1 Přehled stupňů ohrožení 

 Vyhynulý (A1) – Po dobu delší než 50 let na daném území nalezen žádný živý zástupce 

(dříve se tam druh prokazatelně vyskytoval). 

 Nezvěstný (A2) – V současnosti není znám žádný živý zástupce a poslední známé lokality 

výskytu prokazatelně zanikly, lze však očekávat výskyt v neznámých lokalitách. Jsou zde 

zařazovány i druhy, které nebyly nalezeny po dobu kratší než 50 let. 

 Nejasný (A3) – Na daném území se nevyskytuje žádný živý zástupce, není však jasné, 

jestli druh lokalitu v minulosti obýval.  

 Kriticky ohrožený (C1) – Druh přežívá pouze na několika lokalitách v malém počtu 

jedinců, je bezprostředně ohrožen vyhubením. 

 Silně ohrožený (C2) – Druh je poměrně početný, avšak jeho početnost v poslední době 

prudce klesá, nebo sem řadíme druhy, jejichž početnost je relativně stabilní, ale jsou velmi 

vzácné. 

 Ohrožený (C3) – Druh je poměrně početný, jeho početnost však v poslední době klesá. 

 Vyžadující další pozornost (C4) – Druh v současnosti není přímo ohrožen, ale existují 

faktory, které by ho mohly ohrozit. 

 

Obr 1 Stupně ohrožení dle IUCN 
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3 Chránění savci v ČR 

3.1 O savcích 

Savci (latinsky mammalia) jsou třída obratlovců. Hlavním znakem savců je kojení mláďat 

mateřským mlékem ze speciálních  mléčných žláz (mammae). Savci dosáhli mezi ostatními 

živočichy nejvyšší vývojové úrovně nervové soustavy. Na světě jich žije okolo 5500 druhů, 

rozdělených 1200 rodů, 152 čeledí a až 46 řádů. Spojují je i další společné znaky: 

 mají srst, která je složena z několika typů chlupů (pesík – barva srsti, a podsada – funkce 

tepelné izolace) 

 mají stálou tělesnou teplotu nejčastěji od 36 ºC do 40 ºC 

 savci rodí živá mláďata, zárodek se vyvíjí v těle matky a je vyživován přes placentu 

(existují také vejcorodí savci, ovšem i ti svá mláďata kojí) 

 v kůži jsou četné žlázy (např. pachové a mléčné žlázy), které vznikly přeměnou potních a 

mazových žláz 

 dutina hrudní a dutina břišní jsou oddělené mohutným plochým svalem – bránicí, která se 

podílí i na dýchacích pohybech 

 krevní oběh je zcela uzavřený, srdce je rozděleno na dvě předsíně a dvě komory, aorta 

tvoří jen jeden (levý) oblouk, červené krvinky nemají jádro 

 mají (až na výjimky) 7 krčních obratlů, 3 sluchové kůstky, spodní čelist tvořenou jedinou 

kostí, která je spojena s lebkou válcovitým kloubem v oblasti spánkové kosti a zuby 

několika typů (třenové zuby, řezáky, špičáky, stoličky) 

 vnější sluchové orgány jsou opatřeny boltci 

 s rozvojem koncového mozku souvisí rozvoj nervové soustavy a složitého chování savců 

 jsou odděleného pohlaví, často s dobře znatelnými druhotními pohlavními znaky (parohy, 

odlišné zbarvení a velikost,…) 

Člověk lovil a stále loví spoustu druhů savců. Je to jedna z příčin zmenšování areálů některých 

druhů, která často vede k vážnému ohrožení druhu, nebo dokonce k jejich vyhubení. Platí to hlavně 

pro velké druhy šelem, kopytníků, ale i pro kožešinová zvířata. Na druhou stranu člověk vysazoval 

z různých důvodů druhy savců tam, kde původně nežili. Zatímco někde byly pokusy neúspěšné, 

jinde zvířata vytvořila nové prospívající populace. 
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3.1.1 Šelmy 

3.1.1.1 Kočka divoká (Felis silvestris) 

Stupeň ohrožení v ČR: Kriticky ohrožený 

Stupeň ohrožení: LC (málo dotčený) 

Výskyt ve světě je střední a jižní Evropa, střední Asie, Afrika, v České republice se až na už 

výjimky (např. NP Podyjí) přirozeně nevyskytuje 

Kočka divoká je savec z čeledi kočkovitých. Je o něco větší než kočka domácí, má větší hlavu 

s menšíma ušima a je zavalitější, zejména díky hustší a delší srsti. Váží okolo 5 – 11 kg a délka 

jejího těla bývá průměrně mezi 50 – 80 cm. Je zbarvena šedohnědě až šedožlutě s výrazným 

pruhováním na hřbetě, ocase a tlapách. Zrak a sluch má kočka divoká vynikající, nicméně čich je 

mnohem slabší než např. u psovitých šelem. Kočka divoká loví převážně v noci a její revíry mívají 

většinou velikost 60 – 70 hektarů. Její potravu tvoří z 8o% malí hlodavci, dále ptáci a malí 

obratlovci. Výjimečně uloví i větší zvířata, jako např. králíka nebo zajíce. Páří se v únoru nebo 

březnu a po 65 dnech březosti rodí obvykle 3 až 5 koťat, o které se stará zhruba do podzimu, kdy se 

osamostatňují. Mláďata dosahují dospělosti cca ve 12 měsících stáří. Dožívá se nejčastěji 12 – 14 

let. 

Obr 2 Kočka divoká 
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3.1.1.2 Rys ostrovid (Lynx lynx) 

Stupeň ohrožení v ČR: Silně ohrožený 

Stupeň ohrožení: NT (téměř ohrožený) 

Ve světě se přirozeně vyskytuje v Euroasii, v ČR v jihozápadních Čechách (především na Šumavě 

a Pošumaví), Jeseníkách, Českomoravské Vrchovině nebo Krkonoších. Výjimečně se vyskytuje i 

v NP České Švýcarsko nebo na Broumovsku. Celkový počet rysů v ČR je však pravděpodobně 

méně než 100 kusů. Rys v přírodě nemá přirozené nepřátele, navzdory přísné ochraně je však 

ohrožován pytláctvím. To představuje až 80% úmrtnosti populace rysů. Praktickou ochranou rysů 

se zabývají např. organizace Hnutí DUHA, Beskydčan a ČSOP. Jako účinná ochrana se projevily 

tvz. vlčí a rysí hlídky, což je speciálně vyškolená skupina dobrovolníků, kteří se snaží chránit rysy 

a vlky před pytláctvím přímo v terénu.  

Rys ostrovid je největší kočkovitou šelmou v Evropě. Společně s kočkou domácí patří mezi jediné 

dvě kočkovité šelmy žijící na našem území. Měří zhruba 120 cm a váží okolo 25 kg. Ryšavé 

zbarvení s tmavými skvrnami funguje jako výborné maskování. Vyznačují se krátkým, jakoby 

uťatým ocasem a černými štětinkami na špičkách uší. Rysi obývají spíše lesy, rozloha území, které 

obývá jeden rys, může být až 300 km². Samice rodí po deseti týdnech nejčastěji v květnu 1 – 4 

mláďata. Ta s ní zůstávají až do dalšího období páření, kdy se osamostatňují. Ne všechna mláďata 

se však dožijí dospělosti, často jich až polovina zahyne. 

Obr 3 Rys ostrovid 
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3.1.1.3 Medvěd hnědý (Ursus arctos) 

Stupeň ohrožení v ČR: Kriticky ohrožený 

Stupeň ohrožení ve světě: LC (málo dotčený) 

Medvěd hnědý žije v Evropě (asi 50 000 jedinců), severní Asii, Severní Americe. V České 

republice byli 17. – 19. století medvědi úplně vyhubeni, avšak v 70. letech 20. století se k nám 

začali pomalu vracet ze Slovenských Karpat. Vykytují se na Moravě, převážně v Beskydech, kde 

se nepravidelně pohybuje několik jedinců. Nejvíce je ohrožuje ničení jejich přirozeného biotopu – 

kácení lesů. Stále více listnatých lesů je káceno a nahrazováno monokulturami smrku, které 

obsahují jen minimální počet listnatých stromů (přitom např. bukvice jsou pro medvědy hlavním 

zdrojem energie na podzim před zimním spánkem). V minulosti byli také pronásledováni a vybíjeni 

kvůli zabíjení dobytka. 

Medvěd hnědý je největší evropská šelma. Samice váží 140 – 160 kg, zatímco samci mohou vážit 

170 – 190 kg. Jejich potravu tvoří asi z 80% rostlinná složka (plody, kořínky, houby), dále se živí 

hmyzem, mršinou, rybami a malými až středně velkými savci. Zimu tráví nepravým zimním 

spánkem, který trvá asi 75 – 120 dní. Samice rodí po 6-8 měsících březosti jedno až čtyři mláďata, 

která dospívají zhruba ve čtyřech letech. Žijí především v horách, v lesích a v odlehlých krajích. 

Pokud je člověk neruší, bývají aktivní i ve dne, avšak tam, kde se setkávají s činností člověka, 

přešli téměř úplně k nočnímu životu.  

Obr 4 Medvěd hnědý 
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3.1.1.4 Vlk obecný (Canis lupus) 

Stupeň ohrožení v ČR: Kriticky ohrožený 

Stupeň ohrožení ve světě: LC (málo dotčený) 

Zatímco dříve vlk obýval téměř celou severní polokouli, dnes je na mnoha místech vyhuben. 

Vlivem pronásledování a lovu zmizel z velké části svého původního areálu a mnoho poddruhů vlka 

bylo nenávratně ztraceno. Dnes čítá populace vlků okolo 200 000 jedinců. Nejvíce vlků žije 

v Severní Americe a na severu Evropy a Asie. Trvale se u nás vyskytuje pouze v Beskydech a na 

hranicích se Slovenskem. Podle výzkumu v roce 2013 byla odhadnuta přítomnost pouze 3 jedinců. 

Jeho většímu rozšíření brání zejména ilegální lov.  

Vlk obecný je největší psovitá šelma. Váží asi 35–45 kg, přičemž samci bývají větší než samice. 

Zbarvený bývá nejčastěji šedě s hnědými tóny, břicho má bělavé. Vlci žijí ve smečkách, které tvoří 

rodiče s mláďaty. Jejich členové se navzájem svolávají vytím. Mají vynikající čich a sluch, uvádí 

se, že čich vlka je až milionkrát lepší než u člověka. Nejdůležitější složku potravy tvoří jelení zvěř, 

dále se živí i menšími savci, srnci, divočáci,… Vlčí teritorium je v lesnatých oblastech s dostatkem 

potravy velké zhruba několik desítek km². Ve smečce má právo rozmnožovat se pouze rodičovský 

(„alfa“) pár. Samice rodí po 59-63 dnech březosti obvykle čtyři až šest mláďat. Na jejich výchově 

se podílí i samec. Většina mláďat však nepřežije první rok života, úmrtnost bývá okolo 60%. Vlci 

se v přírodě dožívají 12-15 let. 

Obr 5 Vlk obecný 
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3.1.1.5 Tchoř stepní (Mustela eversmanii) 

Stupeň ohrožení v ČR: Kriticky ohrožený 

Stupeň ohrožení ve světě: LC (málo dotčený) 

Ve světě se přirozeně vyskytuje v jihovýchodní Evropě, Střední Asii a v jižní Sibiři, v ČR v jižní a 

střední Moravě, Polabí a Českém Středohoří. V 50. letech 20. století se vyskytoval téměř ve všech 

nížinách ČR, nyní však jeho počty výrazně klesly a to hlavně díky změnám zemědělské krajiny a 

úbytku sysla obecného a křečka polního, které tvoří většinu jeho potravy. 

Tchoř stepní má světlé, převážně žlutavé zbarvení až na končetiny a špičku ocasu, které jsou 

pokryty tmavou srstí. Žijí v norách (často obydlují nory syslů) spíše v otevřené krajině. Tchoři jsou 

velmi užiteční, ročně zlikvidují velký počet hlodavců. Měří asi 50 cm a váží 0,5 - 1,3 kg. Jejich 

typickým znakem je značkování si teritoria výrazným sekretem, který produkují podocasní pachové 

žlázy. Chromě ochrany teritoria chrání tchoře i před nepřáteli, kteří se díky odpornému zápachu 

dají většinou na ústup. 

 

 

 

Obr 6 Tchoř stepní 
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3.1.1.6 Vydra říční (Lutra lutra) 

Stupeň ohrožení v ČR: Silně ohrožený 

Stupeň ohrožení ve světě: NT (téměř ohrožený) 

Žije v Evropě, Asii a severní Africe. V České republice se vyskytuje na Šumavě, Plzeňsku, v 

Českomoravské vrchovině, Českém Švýcarsku, vzácněji se vyskytuje i na Ohři, Dyji nebo 

v severozápadních Čechách. 

Kvůli vydří kožešině, která je velmi hustá a trvanlivá, byly vydry odnedávna loveny a na mnoha 

místech zcela vyhubeny. V minulém století přispělo k jejich vyhubení i silné znečištění vodních 

toků. V ČR navíc přibývá případů zabití vydry dopravními prostředky a úmyslné zabití rybáři. 

Ochranou vydry říční se v ČR zabývá Český nadační fond pro vydru. 

Vydra říční je lasicovitá šelma. Má štíhlé, protáhlé tělo pokryté krátkou hnědou srstí a krátké nohy 

s plovacími blánami. Je vynikající plavec a výborně se potápí. Loví hlavně v noci a její hlavní 

potravou jsou ryby, ale také raci a různí hlodavci, ptáci a hmyz. Má velký lovecký revír, který se 

táhne podél břehu toku až 30 km. To je důvod, proč se vydry vyskytují spíše roztroušeně a ne ve 

velkém množství. 

 

Obr 7 Vydra říční 
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3.1.2 Sudokopytníci 

3.1.2.1 Los evropský (Alces alces) 

Stupeň ohrožení v ČR: silně ohrožení 

Stupeň ohrožení ve světě: LC (málo dotčený) 

Vyskytuje se hlavně na severu Evropy, Asie a Ameriky, ve střední Evropě je vzácný. V České 

republice se stále vyskytují pouze v jihovýchodní části Šumavy a poblíž vodní nádrže Lipno (asi 10 

jedinců). 

Los evropský váží okolo 220-450 kg. Charakteristický vzhled mu dodává krátké tělo na poměrně 

dlouhých nohách a typický hrb v kohoutku. Samci mají lopatovité paroží, které shazují v prosinci 

(rozpětí může být až 2 metry). Žijí v zalesněné krajině s dostatkem mokřadů. Mají poměrně slabý 

zrak, řídí se spíše sluchem a čichem. Kromě období říje, které trvá od srpna do října, žijí losi spíše 

samotářsky. Samice rodí obvykle 1-2 mláďata, často se jich však prvního roku života nedožije ani 

polovina. V přírodě se obvykle dožívají 15-16 let. 

Obr 8 Los evropský 
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3.1.3 Hlodavci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

3.1.3.1 Sysel obecný (Spermophilus citellus) 

Stupeň ohrožení v ČR: Kriticky ohrožený 

Stupeň ohrožení ve světě: VU (zranitelný) 

Žije ve střední a východní Evropě a Malé Asii. V ČR se podle výzkumu z roku 2009 sysel nachází 

už jen na 34 lokalitách, z nichž většina leží v Jihomoravském a Středočeském kraji. 

Sysel obecný obývá pastviny, stepi a suché louky, v kulturní krajině se přizpůsobil životu na 

polích. Intenzivní zemědělství a obdělávání půdy v biotopech, které syslům zajišťovaly vhodné 

životní prostředí, způsobuje, že jejich počty stále klesají.  

Délka těla – okolo 20 cm, hmotnost – 200-340 gramů. Má hustý, hnědavý a přiléhavý kožich, velké 

černé oči a krátký ocas. Vyhrabává si přechodné a trvalé nory. Živí se zelenými částmi trav, 

semeny rostlin a hmyzem. 

 

 

 

Obr 9 Sysel obecný 
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3.1.3.2 Bobr evropský (Castor fiber) 

Stupeň ohrožení v ČR: Silně ohrožený 

Stupeň ohrožení ve světě: LC (málo dotčený) 

Bobr evropský byl kdysi velmi hojný v celé Evropě a severní Asii, dnes je však na mnoha místech 

vyhuben. Kvůli cenné bobří kožešině byli bobři intenzivně loveni. Před téměř 200 lety zmizeli 

ze skoro celé Evropy a jen díky přísným opatřením byli zachováni v některých oblastech Labe, 

Rhony a také v severním Polsku. Ve Švédsku, Norsku, Pobaltských republikách a na horním toku 

Dunaje byli bobři znovu úspěšně vysazeni. V ČR se vyskytuje v povodí Labe, Moravy, Odry, Dyje 

a Dunaje. 

Bobři měří až 1 metr. Mají zavalité tělo pokryté hustou, měkkou, tmavě hnědou srstí. Typickým 

znakem je dlouhý zploštělý ocas. Jsou zcela přizpůsobeni životu ve vodě. Jsou to velice dobří 

plavci a potápěči. Žijí v lužních a bažinatých lesích na březích řek, kde si hloubí nory. Kromě toho 

si staví z bahna, větví a rákosí tzv. hrady, které mají vchod pod hladinou a mohou být až 1,5 metrů 

vysoké. Bobři bývají aktivní v noci. Živí se různými bylinami, větvičkami, výhonky a lýkem.  

 

Obr 10 Bobr evropský 
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3.1.3.3 Křeček polní (Cricetus cricetus) 

Stupeň ohrožení v ČR: Silně ohrožený 

Stupeň ohrožení ve světě: LC (málo dotčený) 

Žije od jihozápadní Sibiře po Belgii a severovýchodní část Francie, v ČR ve středních a 

východních Čechách a na Moravě. 

Křeček polní žije v nížinách na polích, loukách a stepích. Ještě v padesátých letech 20. století byl u 

nás považován za škůdce, avšak v 70. - 80. letech z našeho území téměř vymizel. Od devadesátých 

let se populace křečků u nás začala opět zvyšovat, přesto je v ČR poměrně vzácný. Často bývá 

zaměňován se syslem, od kterého se liší pestrobarevnou srstí. Čenich, bradu i nožky má bílé. 

Hloubí si rozsáhlé nory, které mají více vchodů a do nich shromažďuje potravu (zrní, semena, 

hmyz,…) na zimní spánek. Doba březosti trvá 17-20 dnů, většinou bývají 3 vrhy se 4-12 mláďaty, 

která se osamostatňují zhruba za 25 dnů.  

 

 

 

Obr 11 Křeček polní 
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3.1.3.4 Myšivka horská (Sicista betulina) 

Stupeň ohrožení v ČR: Silně ohrožený 

Stupeň ohrožení ve světě: LC (málo dotčený) 

Vyskytuje se přes střední Evropu až po Sibiř, v České republice ji najdeme v Jeseníkách, na 

Králickém Sněžníku, na Šumavě a v Novohradských horách. 

Myšivka horská žije spíše ve vyšších nadmořských výškách na vlhkých místech s bohatou vegetací 

(rašeliniště, horské louky a mýtiny). Délka těla dosahuje 5-7 cm, ocásek má zhruba o polovinu 

delší než tělíčko. Má hnědou srst až na nápadný tmavý pruh, táhnoucí se od ocásku až po oči. Letní 

hnízdo si staví z trávy a mechu v různých dutinách, kapradí, nebo pod kůrou stromů. V zimě se 

ukládá do nory, kterou si sama vyhrabala, do zimního spánku, který trvá asi od října do května. 

Myšivka je všežravec, živí se travními semeny, bobulemi nebo drobným hmyzem. Březost trvá 4-5 

týdnů, samice rodí 2-7 mláďat. 

 

 

 

Obr 12 Myšivka horská 
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3.1.3.5 Plch zahradní (Eliomys quercinus) 

Stupeň ohrožení v ČR: Kriticky ohrožený 

Stupeň ohrožení ve světě: NT (téměř ohrožený) 

Plch zahradní je ostrůvkovitě rozšířen po celé Evropě s výjimkou Anglie, Skandinávie a pobřeží 

Severního a Baltského moře. Vyskytuje se také na severu Afriky. V České republice žije na 

západním pohraničí, největší populace se vyskytuje na Šumavě a v Labských pískovcích. V České 

republice se řadí mezi kriticky ohrožené druhy. Důvodem úbytku plcha zahradního je hlavně ztráta 

jejich přirozeného prostředí (obývá spíše chladná a vlhká místa, žije v zahradách, parcích a lesích, 

ale i na skalnatých podkladech). Ochrana tohoto hlodavce spočívá hlavně v uchovávání vhodných a 

osídlených stanovišť. Lze také vyvěšovat budky, které mohou plchové využít.  

Plch zahradní je ze všech plchů nejnápadněji zbarvený. Barva hřbetu a hlavy je šedočerná až 

červenohnědá a spodní část těla je bílá. Celková délka těla i s ocasem je přibližně 26 cm. Pohybuje 

se spíše na zemi, kde si hledá potravu. Na jaře a v létě žere nejrůznější bezobratlé živočichy, loví 

drobné savce a ptáky a vybírá ptačí hnízda. Na podzim se živí hlavně semeny a ovocem. Letní 

hnízda si staví na stromech, keřích, ale také třeba ve starých zdech nebo na zemi mezi kameny. 

K zimnímu spánku, který trvá od října do dubna, se často ukládá několik plchů společně do 

jednoho hnízda. Samice je březí 23 dní a rodí 3-5 mláďat jednou nebo dvakrát během roku.  

Obr 13 Plch zahradní 
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3.1.3.6 Plch lesní (Dryomys nitedula) 

Stupeň ohrožení v ČR: Silně ohrožený 

Stupeň ohrožení ve světě: LC (málo dotčený) 

Vyskytuje se po celé východní Evropě až po Kavkaz a Írán a na Balkánu. V České republice se 

s ním setkáme pouze na Moravě (v Moravskoslezských Beskydech a Hostýnsko-Vsetínské 

hornatině).  

Plch lesní je středně velký plch se žlutohnědým zbarvením a huňatým ocasem. Bříško mívá bílé 

nebo žlutobílé. Obývá listnaté, smíšené i jehličnaté lesy s dostatečným podrostem. Jeho letní hnízda 

najdeme nejčastěji v dutinách, v ptačích budkách, skalních štěrbinách a zemních norách. 

V severních částech svého areálu upadá do zimního spánku, který trvá od října do dubna. 

Přezimuje v podzemních norách v hloubce 30 – 60 cm, nebo v dutinách stromu. V jižních částech 

bývá aktivní celý rok. Rozmnožuje se jednou až dvakrát ročně. Samice je březí 23 - 25 dní a 

v jednom vrhu bývá obvykle 2-6 mláďat. 

 

 

Obr 14 Plch lesní 
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3.1.3.7 Plch velký (Glis glis) 

Stupeň ohrožení v ČR: ohrožený 

Stupeň ohrožení ve světě: LC (málo dotčený) 

Je rozšířený téměř po celé Evropě, hojný je však málo kde, vyskytuje se spíše ostrůvkovitě. 

V České republice ho najdeme např. v Děčínské vrchovině, podhůří Krušných hor, Českém 

Středohoří, Západních Karpatech nebo v některých částech Českomoravské 

vrchoviny,…Nadmořská výška našich lokalit se pohybuje 170 m. n. m. (Děčínsko) do 950 m. n. m. 

(Hrubý Jeseník). 

Plch velký je největší český plch. Obývá listnaté lesy, parky a zahrady. Dává přednost spíše teplým 

a slunečným svahům. Žije v rodinách v dutinách stromů, skalních štěrbinách nebo dokonce 

v ptačích budkách. Je to noční zvíře a potravu si hledá na stromech (živí se převážně pupeny, 

kůrou, zelenými částmi rostlin a různými drobnými živočichy). Na podzim plši ztloustnou a 

koncem září se ukládají ke spánku do hnízd na zemi nebo na půdy domů. Páří se brzo po probuzení 

ze zimního spánku. Březost trvá 30 – 32 dní a v jednom vrhu bývá 3 – 6 mláďat. 

 

 
Obr 15 Plch horský 
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3.1.3.8 Plšík lískový (Muscardinus avellanarius) 

Stupeň ohrožení v ČR: Silně ohrožený 

Stupeň ohrožení ve světě: LC (málo dotčený) 

Žije téměř v celé Evropě s výjimkou Pyrenejského poloostrova a severských oblastí a také v Malé 

Asii. V České republice je nejběžnějším druhem plchů. Obývá zejména horské a podhorské oblasti. 

Jeho výskyt se shoduje s lesnatostí v ČR. 

Plšík lískový dorůstá délky 6 – 9 cm a má dlouhý huňatý ocas. Barva srsti je oranžovožlutá, 

přičemž spodek těla je světleji zbarvený. Dává přednost vlhčím biotopům a listnatým lesům 

s hustým podrostem. Je to noční zvíře a na zem sestupuje jen málokdy. Živí se smíšenou potravou 

(hmyzem, měkkýši, žížaly, pupeny, kůrou, listím, plody,…). Během zimního spánku přespává 

v dutinách stromů nebo v hromadách listí. Každý plšík si staví více letních hnízd, která používá 

jako úkryt a ke spánku. Často je najdeme v lískových keřích, maliní, ale mohou být i na zemi. 

V hnízdech také samice rodí svá mláďata. Bývá březí 23 dní a ve vrhu má 3 – 5 mláďat.  

 

 

 

Obr 16 Plšík lískový 
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3.1.3.9 Rejsek horský (Sorex alpinus) 

Stupeň ohrožení v ČR: Silně ohrožený 

Stupeň ohrožení ve světě: NT (téměř ohrožený) 

Rejsek horský obývá  některé horské oblasti Evropy – Alpy, Karpaty, Pyreneje a Balkán. V České 

republice je vzácný, najdeme ho v některých pohořích, např. na Šumavě, v Lužických horách, 

Orlických horách, Jeseníkách nebo třeba v Beskydech. 

Rejsek horský je drobný hmyzožravec dorůstající délky 60 – 80 milimetrů a váhy 5 – 14 gramů. Od 

ostatních rejsků se odlišuje zbarvením, všechna srst má stejný černošedý odstín. Ocas má krátce 

osrstěný a je přibližně stejně dlouhý jako hlava a tělo rejska. Vyskytují se především v horských 

oblastech na vlhčích místech s hustým podrostem, ale občas je najdeme i nad hranicí lesa. Do 

zimního spánku neupadají, jelikož mají dostatek tukových zásob, aby přežili i ty nejstudenější 

měsíce v zimě. Bývají aktivní ve dne i v noci, avšak často vylézají z úkrytů až po setmění. Živí se 

převážně hmyzem, slimáky, pavouky a červy. Podobně jako u rejska obecného rodí samice dvakrát 

za sezónu po 25 dnech březosti nejčastěji pět mláďat. 

 
Obr 17 Rejsek horský 
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3.1.3.10 Bělozubka bělobřichá (Crocidura leucodon) 

Stupeň ohrožení v ČR: ohrožený 

Stupeň ohrožení ve světě: LC (málo dotčený) 

Vyskytuje se na území od západní Evropy po jihozápadní Asii. V ČR obývá území jižní Moravy a 

Čech, a v posledních letech se začala ostrůvkovitě vyskytovat i severních a severozápadních 

Čechách. 

Bělozubka bělobřichá dává přednost teplým a suchým oblastem. Vyhýbá se souvislým lesům a 

horám. Staví si hnízdo kulovitého tvaru z listí, mechu a bláta, často pod kompostem. Dorůstá délky 

70 – 90 milimetrů a váží 7 – 15 gramů. Na hřbetě má hnědou srst, se kterou ostře kontrastuje bílé 

bříško, které jí vystupuje vysoko nad boky. Ocas měří 25 – 35 milimetrů. Má výrazné ušní boltce. 

V noci loví hmyz a jiné bezobratlé živočichy. Doba březosti trvá u bělozubky okolo 31 dní a 

samice rodí přibližně 3 – 9 mláďat. Ta váží po porodu asi 1 gram a matka je pak kojí 4 týdny. 

Bělozubka umí dobře šplhat.  

 

 

Obr 18 Bělozubka bělobřichá 
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3.1.3.11 Veverka obecná (Sciurus vulgaris) 

Stupeň ohrožení v ČR: ohrožený 

Stupeň ohrožení ve světě:  LC (málo dotčený) 

Veverka obecná je rozšířena po celé Evropě a severních oblastech Asie. V České republice žije 

v zalesněných oblastech od nížin do hor a zvykla si i na parky, kde ztrácí plachost. V posledních 

desetiletích u nás prudce poklesla početnost veverek. V některých částech světa byla už odedávna 

lovena pro srst, nyní je však spíše ohrožena kácením lesů, což je jejich přirozené prostředí. 

Veverka obvykle dorůstá délky 19 – 23 cm a dosahuje hmotnosti okolo 250 -340 gramů. Typickým 

znakem veverek je dlouhý huňatý ocas a střapce chlupů na ušních boltcích. Zbarvení může být 

různé, od rezavé barvy přes hnědou až po téměř černou. Má ostré a zakřivené drápy, které jí 

pomáhají při lezení po stromech. Žije samotářsky a hnízdo si staví v dutinách stromů. Její potravu 

tvoří hlavně semena šišek, houby, které si suší ve svém hnízdě, různé plody (např. oříšky), ptačí 

vejce,… Veverky se rozmnožují dvakrát do roka, přičemž se v jednom vrhu rodí obvykle 3 – 4 

mláďata. 75% - 85% mláďat však umírá ve svém prvním zimním období. Veverka se v přírodě 

dožívá průměrně 3 let.  

 
Obr 19 Veverka obecná 
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3.1.4 Netopýři 

Všechny druhy netopýrů vyskytující se v České republice jsou zákonem chráněné. Z 27 druhů 

netopýrů je 6 druhů klasifikováno jako kriticky ohrožené a zbylých 21 jako silně ohrožené. Já se 

budu věnovat pouze kriticky ohroženým druhům. 

3.1.4.1 Netopýr černý (Barbastella barbastellus) 

Stupeň ohrožení ve světě: VU (zranitelný) 

Netopýr černý se vyskytuje kromě severní Skandinávie po celé Evropě. V České republice je 

rozšířen téměř po celém území. Délka těla dosahuje 45 – 60 mm. Charakteristický vzhled mu 

krátký čenich a široké, na čele srostlé ušní boltce. Má hnědočernou až černou srst. Žijí v koloniích, 

které mohou čítat několik set až několik tisíc jedinců. Loví převážně v lesích, jejich potravu tvoří 

malé druhy nočních motýlů, brouci a dvoukřídlý hmyz. Samice rodí obvykle 2 mláďata. 

3.1.4.2 Netopýr pobřežní (Myotis dasycneme) 

Stupeň ohrožení ve světě: CR (kriticky ohrožený) 

Žije v Nizozemsku, Polsku, jižní Ukrajině, Moldávii a západní Sibiři. Zimu tráví v jeskyních, které 

se v těchto oblastech moc nevyskytují, takže je občas najdeme i na Slovensku nebo v ČR (v 

Adršpašských skalách, v Krkonoších, Jizerských horách a Moravském krasu). Je úzce vázaný na 

mokřady, takže pokud budou v ČR ubývat, nebudou se u nás vyskytovat už vůbec. Dorůstá délky 

okolo 70 mm. Má šedohnědou srst s šedobílým bříškem. Žijí v koloniích a zimu přečkávají 

v podzemních prostorách. Živí se hmyzem, který loví přímým letem nad hladinou vody. 

3.1.4.3 Netopýr brvitý (Myotis emarginatus) 

Stupeň ohrožení ve světě: VU (zranitelný) 

Je rozšířen v jižní, jihovýchodní a střední Evropě, jihozápadní a střední Asii a v severní Africe. 

V České republice se vyskytuje v nížinatých oblastech Moravy a ve východních Čechách. U nás je 

nejvíce ohrožen přestavbami půdních prostorů starých domů a střech, kde hnízdí v létě. Dorůstá 

délky 41 – 53 mm. Netopýr brvitý má rád teplo. Zimuje v jeskyních a dalších podzemních 

prostorech v koloniích čítajících obvykle mezi 50 – 150 jedinci. Takových kolonií je u nás zhruba 

dvacet. Živí se hlavně pavouky, dvoukřídlým hmyzem a nočními motýli.  
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3.1.4.4 Netopýr velký (Myotis myotis) 

Stupeň ohrožení ve světě: VU (zranitelný) 

Žije téměř v celé Evropě kromě Skandinávských zemí. V ČR se vyskytuje po celém státu hlavně 

v nižších a středních nadmořských výškách. Je velký 65 – 80 mm. Žije v jeskyních, ale dokáže se 

přizpůsobit i životu s člověkem, kdy žije na půdách, ve sklepech a štolách. V létě vytváří kolonie až 

s tisíci jedinci. Jeho jediná letní kolonie u nás se nachází v podzemí Hranické propasti. Na zimní 

spánek se ukrývají ve štěrbinách, nebo i volně visí na stěnách nebo ze stropu jeskyní, 

sklepů,…Loví v noci ve výšce okolo 5 až 8 metrů hmyz, motýli a brouky. Nejvyšší věk netopýra 

velkého, který byl zjištěn, je 37 let. 

3.1.4.5 Vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros) 

Stupeň ohrožení ve světě: EN (Ohrožený) 

Vyskytuje se v jižní a střední Evropě, severní Africe a zasahuje až do střední Asie. V České 

republice žije hlavně v nižších a středních polohách. Dává přednost teplejším oblastem s dostatkem 

podzemních prostor k zimování a krajinám s řídkým porostem stromů. Vrápenec malý měří zhruba 

37 až 47 mm. Srst má zbarvena šedě až šedobíle. Vytváří menší letní kolonie po asi 30 až 40 

jedincích. Zimoviště si vyhledávají blízko letního stanoviště. Začínají lovit až úplně v noci, jejich 

potravu tvoří hlavně noční motýli a hmyz, ale živí se i některým škodlivým hmyzem, proto je 

užitečný. Jejich počet klesá hlavně kvůli rušení vápenců v letních i zimních stanovištích, ale také 

kvůli zvýšené chemizaci přípravkům proti hmyzu a globálním klimatickým změnám. 

3.1.4.6 Vrápenec velký (Rhinolophus ferrumequinum) 

Stupeň ohrožení ve světě: CR (Kriticky ohrožený) 

Vrápenec velký obývá pouze teplejší oblasti. Najdeme ho v jižní a střední Evropě, severní Africe, 

Střední Asii, Číně a v Japonsku. Ve střední Evropě se vyskytuje jen ostrůvkovitě a vytváří menší 

kolonie. Je to největší evropský vápenec. Dorůstá délky 56 – 70 mm. Zimoviště si vyhledává poblíž 

letního stanoviště a na delší přelety se vydává jen málokdy. Úkryty si vyhledává v teplých a 

vlhkých jeskyních, občas obydluje i různé stavby. Obvykle loví za pomalého letu nízko nad zemí. 

V potravě převládá dvoukřídlý hmyz, brouci a motýli. Může se dožít věku až 30 let. 
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Obr 20 Netopýr černý Obr 21 Netopýr pobřežní 

Obr 22 Netopýr brvitý Obr 23 Netopýr velký 

Obr 24 Vrápenec malý Obr 25 Vrápenec velký 
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4 Ochrana ohrožených druhů živočichů v ČR 

4.1 Ochrana velkých šelem 

Z velkých šelem se na našem území vyskytují vlk, rys a medvěd. Území jednoho z těchto zvířat 

může měřit až stovky km². Pro jejich další přežití je proto důležité zajistit bezproblémové soužití 

s lidmi i v kulturní krajině, kam může jejich území zasahovat. Přestože jsou u nás tyto šelmy 

chráněné zákonem, největší nebezpečí pro ně představuje ilegální lov. Prokázat vinu pytlákovi však 

není snadné a tak ochrana těchto zvířat závisí hlavně na myslivcích a dalších lidech, kteří můžou 

ilegálnímu lovu zabránit. Důležitá je také změna názorů obyvatel tam, kde se šelmy vyskytují, aby 

spolu dokázali žít v jedné krajině a nechali zvířatům určitý prostor. V současnosti se ochranou 

velkých šelem zabývá několik organizací, z nichž nejznámější je asi Hnutí DUHA. To se snaží 

chránit šelmy přímo v terénu prostřednictvím tzv. vlčích a rysích hlídek (v CHKO Beskydy, 

Pošumaví, Jeseníkách a Bílých Karpatech), o kterých jsem se již zmiňovala, nebo třeba ochranou 

důležitých migračních koridorů. Dále se ochranou a monitorováním zabývají např. skupiny 

Beskydčan, ČSOP Radhošť, Alka Wildlife – projekt Trans-Lynx, agentura ochrany přírody v ČR – 

projekt Monitoring velkých šelem v EVL Beskydy,… Pokud náhodně zpozorujete nějakou šelmu a 

chcete přispět k její ochraně, stačí některou organizaci kontaktovat. Čím více informací totiž budou 

mít, tím přesněji budou vědět o počtu jedinců, jejich výskyt, a to jim zajistí lepší ochranu. 
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Závěr 

I když jsem původně nevěděla, co si vyberu jako téma své závěrečné práce, jsem ráda, že jsem si 

nakonec zvolila Chráněné savce v České republice. Dozvěděla jsem se díky ní spoustu nových a 

zajímavých věcí. Přestože mě práce po většinu času bavila, nebylo to vždy jednoduché. Někdy bylo 

psaní hodně úmorné a já jsem moc ráda, že ji mám konečně hotovou a jsem s ní spokojená.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že na celé práci jsem pracoval samostatně a uvedl jsem použitou literaturu.  

 

 

  

V Olomouci, červen 2015 _______________________  

           podpis  
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