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1. Úvod
V této práci se snažím poskytnout co možná nejkomplexnější pohled na problematiku výskytu
a rozšíření ohrožených a vyhynulých druhů savců na území České republiky. K dobrému pochopení
daného tématu zahrnuji také informace o rozdělení našeho státního území v rámci zoogeografie, vše
s důrazem na třídu savců. Při zpracování byl kladen důraz na kvalitu, relevantnost a aktuálnost
informací a informačních zdrojů.
Při monitoringu či sestavování Červených seznamů nebyla v minulosti savcům věnována tak
velká pozornost, jako jiným skupinám živočichů. I tento fakt mi pomohl v rozhodování o volbě
tématu bakalářské práce.
Doufám, že tato práce neposlouží pouze jako výčet či seznam jednotlivých druhů savců, ale
spíše pomůže rozšířit znalosti a povědomí o jejich ochraně a o možnostech vedoucích k jejich
zachování ve volné přírodě jako součástí přírodního dědictví.
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2. Cíle práce
Cílem bakalářské práce je podat komplexní pohled na problematiku rozšíření a ochrany
ohrožených druhů savců na území ČR a na charakteristiku savců vyhynulých. Rovněž se zaměřuje
na metodiku mapování výskytu a hustoty rozšíření živočichů. Úvod bakalářské práce je věnován
stručnému přehledu zoogeografie našeho státu, další část je potom doplněna o informace týkající se
organizací a úmluv pečujících o ochranu savců.
Kritéria třídění stupně ohrožení savčích druhů byla sestavována podle mezinárodních kritérií
IUCN. Na jejich základě potom vznikl nový Červený seznam savců platný pro Českou republiku.
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3. Geografická charakteristika ČR
3.1. Poloha a rozloha
Rozloha České republiky činí 78 864 km2. Území ČR se rozkládá mezi 48° 35' až 51° 2' s. z.
š. a mezi 12° 5' a 18° 50' v. z. d.. Nejvyšší bod ČR, vrchol Sněžky, leží ve výšce 1 602 m n. m.,
nejnižší bod, Labe na státní hranici u Hřenska ve výšce 115 m n. m.

3.2. Horopis
Horopisně patří území ČR ke dvěma orografickým provinciím. Jsou to Česká vysočina a
Západní Karpaty. Česká Vysočina zaujímá celé Čechy a dále přechází na Moravu Česko-moravskou
soustavou a Krkonošsko-jesenickou soustavou. Menší část území ČR náleží Karpatské provincii,
přesněji soustavě Vnějších západních Karpat. Na území Moravy a Slezska jsou to Pavlovské vrchy,
Ždánický les, Chřiby, Bílé Karpaty, Javorníky a Moravskoslezské Beskydy.

3.3. Podnebí a vegetace
ČR se nachází ve vnitrozemí Evropy, přibližně uprostřed mírného pásma severní polokoule.
Nejmenší vzdálenost od Baltského a od Jaderského moře činí asi 300 km, od Černého moře asi 900
km. V důsledku převládajících západních větrů se zde vyrovnávají vlivy oceánické s vlivy
kontinentálními. Výškové rozdíly terénu obecně působí pokles teploty a přibývání srážek se
stoupající nadmořskou výškou. Na území ČR je možno rozlišit 3 podnebné oblasti: teplou, mírně
teplou a chladnou. Teplá oblast je zhruba vymezena izohypsou 300 m a zahrnuje v Čechách Polabí a
na Moravě úvaly: Hornomoravský, Dolnomoravský a Dyjskosvratecký. Mírně teplá oblast zahrnuje
většinu území republiky a je vymezena izohypsami 300 a 700 metrů. Chladná oblast leží nad
izohypsou 700 m a zahrnuje především pohraniční hory.
Ve starších čtvrtohorách (v pleistocénu) bylo klima našich zemí i větší části celé Evropy
ovlivněno severským pevninským ledovcem. V dobách své největší mocnosti dosáhl ledovec v
Čechách nejsevernějších částí výběžků Šluknovského a Frýdlantského. Ve Slezsku pokryl severní
části území a pronikl až do Moravské brány u Hranic na Moravě. Jižní okraje našeho území byly
pod nepřímým vlivem alpských ledovců, které se tehdy přiblížily až asi na vzdálenost 30 km k toku
Dunaje.
V průběhu holocénu, tj. během posledních asi 10 000 let, se evropské klima několikrát
výrazněji změnilo. Vystřídalo se několik období, která jsou charakterizována změnami ve složení
základní květeny.
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4. Zoogeografická rajonizace
Zoogeografická rajonizace vychází ze studia areálů taxonů (druhů, čeledí, řádů aj.). Podle
těchto studií se rozděluje povrch Země na zoogeografické oblasti. Zoogeografická oblast je územní
celek, který se výrazně liší složením fauny od ostatních územních celků.
Zoogeografické oblasti jsou definovány na základě výskytu endemických taxonů, především
čeledí. Tyto endemické taxony ale zpravidla nevyplňují celé území dané geografické oblasti, jsou
vázány pouze na určité biochory. Hranice jednotlivých oblastí pevninského biocyklu jsou často
dány polohou mořského pobřeží, v některých případech se na průběhu hranic projevuje poloha
pobřeží dávných geologických období. V případech, kdy dvě oblasti se navzájem stýkají v širokém
prostoru na pevnině, bývají jejich hranice neostré a vzájemná izolace faun obou oblastí slabší.
Biocyklus světového oceánu je rozdělen méně výrazně, nežli biocyklus pevninský.

5. Regionální členění pevninského biocyklu
Nejčastěji užívaná zoogeografická rajonizace pevninského biocyklu se opírá o rozdělení na
oblasti, podle návrhu Alfreda Russela Wallace (1823 – 1913), případně rozdělení na říše a oblasti
podle Richarda Lydekkera (1849 – 1915). Pro jeho větší rozšíření uvádím pouze členění podle A. R.
Wallace.
1) Australská oblast: Austrálie a okolní ostrovy, Moluky, východní část Sundského
souostroví na západ až po Sulawesi a Lombok včetně, Nový Zéland, Oceánie a Havajské
ostrovy.
2) Neotropická oblast: Jižní a Střední Amerika až po střední Mexiko, dále Antily,
Bahamy a Galapágy.
3) Nearktická oblast: Severní Amerika včetně části Mexika, Grónsko.
4) Palearktická oblast: Evropa včetně Islandu a ostrovů ve Středozemním moři, severní
Afrika až po obratník Raka (23° 27' s. š.), celá Asie kromě jižní Arábie a indického
subkontinentu.
5) Etiopská oblast: Afrika jižně od obratníku Raka, jižní část Arábie, Kapverdské ostrovy,
Madagaskar, Komory, Seychelly, Maskareny.
6) Indomalajská (Orientální) oblast: jižní Asie mezi toky řek Indus a Jang-c-tiang, od
jižních svahů Himalájí po Sundy, Filipiny, Taiwan.
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6. Začlenění České republiky do zoogeografického územního dělení
Z výše uvedeného vyplývá, že Česká republika náleží do oblasti Palearktické. Ta se rozkládá
na území o velikosti 52 mil. km2, tj. 35 % celé pevniny. Oblast Palearktická se dělí ve 4 podoblasti:
a) Eurosibiřská – Evropa (mimo Středomoří), Sibiř
b) Mediteránní – středomořská část Evropy, Asie a Afriky, až po jižní pobřeží
Kaspického moře
c) Středoasijská – střední Asie mezi Kaspickým mořem, Himalájemi a Sibiří až po horní
tok Amuru
d) Východopalearktická – od oblasti Orientální přes Himaláje po Amur a východoasijské
pobřeží
Podoblast Eurosibiřská, v níž leží i ČR se dále dělí na 4 provincie
a) provincie tundry
b) provincie tajgy
c) provincie listnatých lesů
d) provincie stepí
Území ČR se rozkládá převážně v provincii listnatých lesů, z menší části i v provincii stepí.

6.1. Zoogeografická rajonizace suchozemských ekosystémů
Provincie se dělí dále na nižší celky, tzv. úseky čili distrikty. Provincie listnatých lesů, kam
přísluší i většina českého území, se v naší republice dělí na distrikt český a distrikt podkarpatský.
Hranice mezi oběma distrikty bývala dříve vedena Moravskou bránou a tokem Odry a Moravy, v
nynějším pojetí je posunuta poněkud západněji, přibližně přes východní část Českomoravské
vrchoviny a přes Jeseníky, takže většina území Moravy je řazena k úseku podkarpatskému.
Odpovídá tomu rozšíření některých karpatských endemitů. Provincie stepí zasahuje na území
našeho státu jen částmi distriktu panonského (jižní Morava). Ještě výrazněji zasahuje panonský
distrikt na jižní Slovensko.
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6.2. Zoogeografická rajonizace vodních ekosystémů
Území České republiky se podle příslušnosti k jednotlivým úmořím dělí ve 3 části.
a) Úmoří Severního moře
49 933 km2 = 63,3 % území ČR, většina území Čech povodí Labe a přítoků
b) Úmoří Baltského moře
7 386 km2 = 9,4 % území ČR, Liberecko - povodí Nisy, Broumovsko a severní Morava –
povodí Odry
c) Úmoří Černého moře
21 545 km2 = 27,3 % území ČR, malé úseky Šumavy, většina území Moravy

7. Charakteristika české fauny
7.1. Provincie listnatých lesů
Většina druhů fauny našeho území jsou druhy charakteristické pro zvířenu provincie
listnatých lesů. V celostátním měřítku tvoří tyto druhy přes 75 % fauny. Vztaženo pouze na lesnatá
území nížinná, pahorkatinová a středohorská, je jejich podíl ještě větší, téměř 95 % druhů.
Podle svých ekologických nároků se tato zvířena dělí na 2 složky:
a) Druhy přímo vázané na stanoviště listnatých a smíšených lesů. Ze savců sem patří většina
hmyzožravců a netopýrů, plchové, některé myšice a hraboši, veverka, tchoř obecný, jezevec,
kočka divoká, prase divoké, srnec obecný. Tyto druhy se k nám mohly rozšířit (eventuelně
některé druhy třetihorního původu znovu vrátit) teprve v postglaciálu, když dosavadní
glaciální tundra byla vystřídána formací listnatých lesů, a to z lesních refugií v jihozápadní a
jihovýchodní Evropě.
Skutečnosti, že některé druhy živočichů zaledněním vytlačené ze střední Evropy se vyvíjely
rozděleny na populaci jihozápadoevropskou a jihovýchodoevropskou, bývá vysvětlována
známá existence dvojic blízkých, navzájem vikarizujích forem (subspecií nebo druhů), např.
ježek západní a ježek východní.
b) Druhy, které mají své těžiště rozšíření také v provincii listnatých lesů, ale ekologicky nejsou
bezprostředně na lesy vázány, mají širší ekologickou valenci. Areál některých sahá na severu
až do oblasti tajgy nebo i do tundry, na jihu do oblasti stepí. U nás žijí do nížin až do
vysokohorských poloh. U některých z nich nebyl pobyt na našem území přerušen posledním
glaciálem, jako formy eurytermní se tu udržely i přes dobu ledovou. Ze savců jsou to např.
vlk, liška, medvěd, jelen a další.
14

Z rámce fauny typické pro provincii listnatých lesů se poněkud vymyká fauna horská
(vertikální členění). Terén větších nadmořských výšek poskytuje zcela zvláštní biotopy. Část druhů
horské fauny představují pozůstatky z doby třetihorní nebo z dob ledových, tzv. Tercierní nebo
glaciální relikty. Tato reliktní fauna tvoří 5 - 10 % druhů, přičemž v karpatské části je procento vyšší
než v západních územích. Jako třetihorní relikty označujeme druhy, které na našem území žily už v
době třetihorní, během glaciálů se tu přizpůsobily chladnému klimatu a jako chladnomilné v
postglaciálu, po oteplení ustoupily do hor, kde zůstaly dodnes: Rejsek horský – Sorex alpinus nebo
svišť – Marmota marmota. Naproti tomu jako glaciální relikty nazýváme druhy, které se během
glaciálů rozšířily od severu do oblastí dnešního mírného pásma a po oteplení klimatu, v
postglaciálu, přežily zde v chladných horských polohách do soušasnosti. Jsou to zejména druhy s
boreo-alpinním rozšířením a tvoří asi 1 – 2 % naší fauny. Jako příklad třídy savců jmenujme
netopýra severního – Eptesicus nilssoni.
Poněkud zvláštní postavení mezi našimi horstvy má Šumava. Vzhledem k poměrné blízkosti
Alp objevují se v šumavské fauně prvky alpského původu. Jako v jediném z našich českých pohoří
přísluší část šumavských toků systému Dunaje. Jsou to potoky na západních svazích: lesní Nába,
Přimda čili Kateřina, Kouba a Řežná.

7.2. Provincie stepí
Provincie stepí ve střední Evropě je představována víceméně izolovaným územím Podunajské
a Potiské nížiny. Souvislejší a rozsáhlejší stepní území se rozkládají kolem Černého moře a
Kaspického moře a dále pokračují mírným pásmem Asie až do východní Číny. Fauna provincie
stepí tvoří asi 10 – 13 % naší zvířeny. Charakter stepní provincie vykazuje u nás především území
jižní Moravy. Kromě toho mají stepní ráz také ostrůvkovitá teplá území ležící severněji: Hadcová
step u Mohelna, stepní formace Českého krasu a pražského okolí, jižní svahy Českého středohoří a
polabské písčiny. Typické druhy savců pro provincii stepí jsou např. sysel obecný – Citellus citellus,
křeček polní – Critetus critetus či tchoř stepní – Putorius eversmanni. V souvislosti s antropicky
podmíněnými změnami krajiny (odlesnění, vznik „kulturní stepi“) stoupá abundace stepních druhů
(hraboši, křeček, zajíc) na úkor druhů lesních.
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8. Ochrana přírody
V následujících podkapitolách týkajících se ochrany přírody, jsou uváděny údaje (o
historii, mezinárodních i národních organizacích a mezinárodních konvencích) týkající se výhradně
našeho území resp. druhů na něm se vyskytujících. Pro úplnost zmiňuji také projekty související z
ochranou životního prostředí živočichů.

8.1. Historie ochrany přírody u nás
Z historického hlediska jsou nejstaršími dokumenty, pokud jde o ochranu naší zvěře, různá
nařízení panovníků a státní moci. Patrně prvními konkrétními ochranářskými opatřeními tak byla až
nařízení majitelů šumavských panství k ochraně medvědů: roku 1721 od Adama Františka
Schwarzenberga a roku 1800 od Josefa Schwarzenberga. Obě tato nařízení, obdobně jako např. i
Schwarzenberské reskripty z roku 1711 k ochraně divokých prasat či z roku 1742 k ochraně jelenů,
však byla stále motivována především mysliveckými zájmy. Během 19. a začátkem 20. století v
souvislosti s prudkým rozvojem biologických disciplín a se zvyšováním zájmu odborné i laické
veřejnosti o naši přírodu se stále více prosazovaly cílevědomé snahy o účinnou ochranu přírody.
Výsledkem těchto snah bylo především vytváření různých rezervací (Žofín, Hojná Voda, Boubín
atd.). Postupem času se počet vyhlašovaných rezervací a jiných chráněných území sice dále
zvyšoval, nicméně pro účinnou celoplošnou ochranu ohrožených druhů to nestačilo. Roku 1870 byl
přijat první zákon, který se věnoval ochraně živočichů na našem území. Byl to „Zákon zemský pro
království České, daný o ochraně několika druhů zvířat zeměvzdělání užitečných“. Mezníkem v
ochraně živočichů se stal rok 1956, kdy byl přijat zákon č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody, a
zejména pak vyhláška Ministerstva školství a kultury č. 80/1965 Sb., o ochraně volně žijících
živočichů. Ačkoliv zůstávala ochrana podle této legislativy stále víceméně pasivní, značným
pokrokem bylo stanovení seznamu chráněných druhů živočichů. Změny ve složení naší fauny, ale
zejména nové názory na účinnou ochranu ohrožených druhů a přírody vůbec si vyžádaly i změnu
legislativy. Ta byla uskutečněna v roce 1992 přijetím nových norem ochrany přírody a krajiny, které
s malými úpravami platí doposud. Je to zejména zákon č. 114/1992 Sb., O ochraně přírody a
krajiny, v platném znění. Tento zákon byl významně novelizován v roce 2004, kdy do něho byly
implementovány směrnice ES o ochraně ptáků a o ochraně přírodních stanovišť, a také prováděcí
vyhláška uvedeného zákona č. 395/1992 Sb., která mimo jiné uvádí i seznamy zvláště chráněných
druhů rostlin a živočichů. Tato vyhláška byla pozměněna do současné podoby vyhláškou č.
175/2006 Sb.
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8.2. Mezinárodní organizace ochrany přírody
IUCN (International Union for Conservation and Natural Resources) je Mezinárodní svaz
ochrany přírody založený roku 1948. Na generálním zasedání IUCN v roce 1979 byla přijata
Světová strategie ochrany přírody, kde je kladen velký důraz na zachování ohrožených a vzácných
druhů. Zvláštní komise IUCN druhové ochrany zpracovává tzv. Červené seznamy či Červené knihy
ohrožených druhů světové fauny. IUCN podporuje rozumné trvale udržitelné vyžívání přírodních
zdrojů a problematiku myslivosti řeší ve zvláštní komisi.
WWF (World Wildlife Fund) je Světový fond pro ochranu přírody, založený roku 1961. tato
organizace odborně, finančně i morálně podporuje různé výzkumné a ochranářské projekty.
Významně se zasazuje o zachování ohrožených druhů živočichů včetně zvěře.
UIBG (Union International des Biologistes du Gibier) je Mezinárodní unie biologů lovné
zvěře, založena roku 1954.
NATUROPA (Pan-evropská strategie ochrany biologické a krajinné diverzity) se zabývá
územním plánováním, ochranou přírody i druhů nejen v chráněných oblastech a tvorbou
informativních kampaní. Vytváří soustavu biogenetických rezervací.
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) je organizační složka státu.
Zajišťuje prostřednictvím 24 správ chráněných krajinných oblastí speciální státní správu pro území
CHKO, pro silně ohrožené a kriticky ohrožené druhy rostlin a živočichů a pro vybrané ptačí oblasti
vymezené jako součást soustavy Natura 2000. AOPK ČR se řídí mimo jiné zákonem č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Problematika ochrany živočichů je řešena rovněž v různých organizacích, programech,
komisích a výborech Organizace spojených národů (OSN), zejména v Organizaci pro výchovu,
vědu a kulturu (UNESCO), v Programu pro životní prostředí (UNEP), v Organizaci pro výživu a
zemědělství (FAO) či v programu Člověk a biosféra (MAB), který koordinuje UNESCO. Valné
shromáždění OSN přijalo v roce 1982 také významný dokument – Světovou chartu na ochranu
přírody. Na ochraně a tvorbě životního prostředí se samozřejmě podílí také Evropská Unie jako
celek, a to implementací směrnic EU do legislativy členských států.
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8.3. Nevládní národní organizace ochrany přírody
Význam nevládních organizací ve světě neustále vzrůstá. Je tomu tak i v České republice, kde
dnes působí několik desítek až stovek občanských sdružení na mezinárodní, národní, regionální či
pouze místní úrovni. Ačkoli na jejich činnost, odbornost a hlavně způsoby práce mohou existovat
různé názory, stávají se tyto organizace neopomenutelnou součástí našeho života. Z hlediska
ochrany savců, jimž je tato práce věnována, patří k nejdůležitějším u nás 3 nevládní organizace.
Český svaz ochránců přírody (ČSOP) byl založen v roce 1979 a je naší největší nevládní
organizací sdružující zájemce o ochranu přírody a životní prostředí. Do programu svazu patří
např. ochrana biodiverzity, národní síť stanic pro zraněné živočichy a ekologická výchova.
Český svaz pro ochranu netopýrů (ČESON) je občanské sdružení registrované
Ministerstvem vnitra.
Děti země je občanské sdružení založené v roce 1989. I toto sdružení má širokou
enviromentální působnost. Další nevládní organizací je Hnutí DUHA.

8.4. Mezinárodní úmluvy v ochraně přírody
Ramsarská úmluva o mokřadech mezinárodního významu – ČR je členem od roku 1990 a v
současnosti u nás chrání 11 mokřadů.
CITES – Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a
planě rostoucích rostlin; Česká republika se řídí novelou zákona č. 100/2004, dovozní povolení
vydává Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s AOPK.
Bonnská úmluva – Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů; zahrnuje
dvě přílohy, druhy ohrožené vyhubením a druhy zasluhující pozornost. K dalším projektům patří
netopýři v Evropě.
Bernská úmluva – Úmluva o ochraně evropské fauny a flóry a jejich stanovišť; klade důraz
zejména na ohrožené a stěhovavé druhy a spolupráci mezi členskými státy.
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9. Síťové mapování
Pro účely sledování změn výskytu rostlin či živočichů se jeví jako vhodná metoda síťového
(kvadrátového) mapování, a to zejména proto, že do jisté míry umožňuje kvantifikaci zjištěných
poznatků (např. o kolik % se oblast výskytu určitého druhu za dané časové období změnila), což
klasické mapy „bodového“ typu (vyznačení výskytu přímo do podkladové mapy) tak jednoduše
neumožňují. Konkrétní údaje o změnách výskytu živočišných a rostlinných druhů, doplněné
odpovídajícími čísly a hodnotami, jsou nezbytné při diskusích a sporech týkajících se
technokratických přístupů při využívání přírodních zdrojů.

Obr. 1: Příklad síťové mapy (http://www.biolib.cz)
Princip síťové metody spočívá v tom, že naše území (potažmo celé Evropy) je rozděleno na
síť čtverců (kvadrátů) o rozměrech zhruba 11x12 km, které jsou odvozeny od zeměpisných
souřadnic, a při jediném nálezu sledovaného druhu v určitém čtverci je tento již považovaný za
„osídlený“. Jednotlivá pole mají tvar blízký čtverci, rozsah každého pole měří asi 130 km2. Svislé
(severo-jižní) strany čtverců jsou od sebe vzdáleny 10' zeměpisné délky, vodorovné strany jsou
vzdáleny 6' zeměpisné šířky. Na okraji mapy je pak každý vodorovný i svislý pás polí označen
dvouciferným číslem, každý jednotlivý čtverec je definován čtyřciferným číslem. V něm první
dvojčíslí označuje vodorovný pás čtverců (viz. čísla u svislých okrajů mapy, hodnoty čísel stoupají
od severu k jihu), druhé dvojčíslí označuje svislý sloupec (viz. číslování podél vodorovných okrajů
mapy, hodnota čísel stoupá od západu k východu). Území České republiky pokrývá celkem 628
čtverců celoplošných nebo hraničních s větší částí našeho území, pokud započítáme všechny
hraniční mapovací čtverce, které se našeho území dotýkají třeba jen velice okrajově, dostaneme se k
celkovému počtu 678 mapovacích čtverců.
Z 87-88 našich druhů připadají téměř dvě třetiny na tzv. drobné savce, tedy hraboše, myšice,
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myši, rejsky a netopýry (u nás jich bylo dosud zastiženo 25 druhů). Nicméně moderní technika
přichází na pomoc i v tomto směru a zejména s pomocí detailních digitálních fotografií lze tyto
živočichy často určit i na „dálku“. V intenzivnější míře probíhá síťové mapování našich savců
zhruba od počátku 90. let 20. století a dostupné údaje – hlášení od pozorovatelů, náhodné nálezy,
literární údaje i výsledky výzkumných projektů – se soustřeďují do faunistické databáze, kterou
spravuje RNDr. Miloš Anděra, CSc. ze zoologického oddělení PM Národního muzea v Praze.
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10. Červený seznam savců České republiky
Tato kapitola popisuje Červený seznam savců České republiky. Nejprve jsou srovnány starší
práce a publikace s nejnovější verzí (Anděra & Červený 2003). Vlastní seznam rozděluje živočichy
do skupin podle stupně jejich ohrožení (mimo vyhynulé druhy). Popis každého druhu uvádí jeho
stanoviště, rozšíření a početnost popřípadě je doplněn síťovou mapou rozšíření.

10.1. Stručná charakteristika třídy savců
Savci si udržují stálou tělesnou teplotu v rozmezí 36 - 39 °C. Jsou tedy homoiotermní. Tuto
vlastnost mají z dnes žijících organismů pouze savci a ptáci. Výhodou je vysoká aktivita,
pohyblivost a schopnost přežít v nehostinných podmínkách, nevýhodou jsou vysoké nároky na
potravu.
Charakteristickým znakem savců je srst a její modifikace. Dalším znakem savců, kterým se
liší od ostatních obratlovců, jsou kožní žlázy, tedy potní, mazové, pachové a především mléčné
žlázy, které při nahromadění vytvářejí mléčná pole (ptakořitní), či mléčné bradavky. Všichni savci
se po narození živí mateřským mlékem. Mezi dalšími obecnými znaky savců lze uvést také
živorodost a pravou placentu (mimo ptakořitní), rozdělení břišní dutiny bránicí, čtyřdílné srdce,
pouze levý oblouk aorty, bezjaderné krvinky, ušní boltce, tři sluchové kůstky, druhotný čelistní
kloub a další.

10.2. Srovnání Červených seznamů
Savci představují nedílnou součást spektra ohrožených druhů na celosvětové i národní úrovni
od počátku tvorby červených knih a červených seznamů. Zatímco v prvním vydání mezinárodní
Červené knihy IUCN z roku 1962 bylo zachyceno 211 druhů nebo poddruhů savců, posléze verze
Červeného seznamu IUCN z roku 2003 již uvádí 1130 druhů a poddruhů (IUCN 2003).
Na národní úrovni nebyla savcům při tvorbě červených seznamů věnována taková pozornost
jako jiným skupinám obratlovců (zejména rybám a ptákům). První výběr našich ohrožených druhů
byl zveřejněn až počátkem osmdesátých let v návrhu Červeného seznamu obratlovců ČSSR (Baruš
1981). Zahrnoval 34 druhů a poddruhů savců, z toho 27 taxonů s autochtonním výskytem na
dnešním území ČR (Čechy, Morava a Slezsko), vyhubené druhy nebyly zahrnuty. Později byly
publikovány dílčí rozbory stupně ohrožení jednotlivých skupin savců, např. šelem (Anděra & Trpák
1981), hmyzožravců (Anděra & Trpák 1983) a letounů (Rybář 1984). V konečné podobě vyšel
Červený seznam obratlovců Československa v roce 1988 jako odborná publikace (Baruš et al. 1988)
a o rok později v podobě Červené knihy ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČSSR
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(Baruš et al. 1989). Oproti původnímu návrhu se počet zařazených druhů savců zvýšil na 48 (z toho
40 druhů vyskytujících se v ČR) a přibyly i tři druhy vyhubené (bobr evropský, norek evropský,
zubr). Tento výběr druhů a stupeň jejich ohrožení byly posléze z větší části převzaty do vyhlášky č.
395/1992 Sb. (Příloha II), která platí v upravené podobě dodnes. Pro území bývalé ČSSR byl
publikován Červený seznam ohrožených druhů obratlovců v roce 1988 (Trpák a kol. 1988), který
byl po vzniku České republiky aktualizován. V současné době se na území ČR vyskytuje 87 druhů
savců. Výskyt jednoho druhu, netopýra obrovského (Nyctalus lasiopterus), je neprůkazný a tři
druhy jsou vyhubené (vymizelé). Od posledního publikovaného souhrnného soupisu naší savčí
fauny (Zima & Anděra 1996) se druhové spektrum rozrostlo o další čtyři nové druhy – mývala
severního, Procyon lotor (Červený et al. 2001) a nejnověji o dva druhy letounů, netopýra Saviova,
Hypsugo Savii, netopýra nejmenšího, Pipistellus pygmaeus (Dungel & Gaisler 2002) a netopýra
menšího, Myotis alcathoe (Šafář in verb.). Při přípravě prvního červeného seznamu savců České
republiky byla akceptována kritéria a kategorie IUCN, verze 3.1 (IUCN 2001), česká jména taxonů
jsou převzata z nejnovějšího návrhu českého jmenosloví (Anděra 1999).

10.3. Kategorie ohrožení Červeného seznamu savců
10.3.1. Vyhynulý – Extinct (EX)
Podle současných možností biologů jsou vyhynulé druhy zatím nenávratně ztraceny. Nicméně
pokroky v molekulární biologii a genetice nelze nebrat v úvahu. Po 1. světové válce se polský
zoolog Tadeusz Vetulani pokusil o tzv. regeneraci neboli zpětné vyšlechtění Tarpana (Eguus ferus).
Právě v Polsku v okolí měst Zamošč a Bilgoraj, se totiž nejvíce vyskytovali potomci tarpanů. Do
chovů byli vybíráni hřebci a klisny, kteří se vnějšími znaky nejvíce podobali vyhubenému předkovi.
Potomstvo však měli značně různorodé a další generace bylo nutné podrobit přísné selekci. Zatím
pokus skončil na polovině cesty. Polský „konik“ je sice šedě zbarveným koněm tarpanovitého typu
s tmavým „úhořím pruhem“ na hřbetě, avšak s nepřiměřeně dlouhou hřívou. Právě ta je jedním z
původních znaků domestikace.
Přibližně ve stejné době proběhly také první pokusy o zpětné vyšlechtění pratura (Bos
primigenius). Nejlepší výsledky bylo možné spatřit v Berlíně a Mnichově, ale podobně jako u
tarpana chybí ke konečnému úspěchu poslední krok. Výsledkem křížení je silný, černě zbarvený a
krátkosrstý tur, ale s rohy mnohem kratšími, než měl vyhubený předek.
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Pratur – Bos primigenius
Historické doklady dokazují, že jeho areál rozšíření sahal od Baltského moře a Anglie až po
severní Afriku, Blízký východ a Zakavkazí. V jižních oblastech osídlených dávnými civilizacemi
vyhynul pratur ještě ve starověku. Naproti tomu v divočejších lesnatých územích severně od Alp se
mnohde udržel až do počátku našeho tisíciletí. Lov na pratura byl oblíbenou zábavou středověké
šlechty, a tak zmenšování areálu pokračovalo velmi rychle i na našem území. Mezi 10. - 12.
stoletím postupně mizel z Anglie, Francie i střední Evropy. Posledním útočištěm pratura se v
polovině 16. století staly rozsáhlé pralesy Pobaltí a severního Polska. Nejdéle se udržela populace
pratura ve velké rezervaci Jaktorova nedaleko Varšavy. Kolem roku 1550 v ní ještě žilo několik set
praturů, ale válečné události i pytláci způsobili, že v roce 1599 jich zbylo pouze 24 a v roce 1602
dokonce už jen 4 zvířata. Když v roce 1627 uhynula poslední kráva, znamenalo to poslední zánik
druhu. Lov jeho konec bezpochyby uspíšil, hlavní příčina však spočívá v odlesnění západní a
střední Evropy, které ostatně postihlo i řadu dalších velkých zvířat. Pratur se vyznačoval mohutným
krkem, širokým čelem, hlubokým hrudníkem, rovným hřbetem a poměrně dlouhým ocasem.
Protáhlé rohy měly lyrovitý tvar směřovaly nejdříve do stran a teprve pak dopředu a špičkami
vzhůru. Býci měli srst černou se světle šedým nebo žlutým „úhořím pruhem“ na hřbetě a samice
byly hnědočervené. Přes značnou velikost působil pratur ve srovnání se zubrem štíhlým dojmem,
tenké vysoké nohy nasvědčují, že se i obratněji pohyboval. Takto je pratur zachycen na jediném
realistickém vyobrazení neznámého malíře ze 16. století objeveném ve starožitnictví v Augsburku v
roce 1827. Reprodukce obrazu se od té doby opakovaně objevuje na stránkách různých knih.
10.3.2. Pro území ČR vymizelý (vyhynulý nebo vyhubený) – Regionally Extinct (RE)
Norek evropský – Mustela lutreola (Linnaeus, 1761)
Norek evropský je naše původní šelma, která však byla stejně jako na mnoha jiných místech
Evropy vyhubena již v 19. století. Typickým biotopem tohoto druhu jsou břehy toků a stojatých vod
v lesnaté krajině.
O výskytu norka evropského na našem území existuje jen několik málo zpráv. Chronologicky
první je zřejmě údaj Glückseliga (1842), který ho bez komentáře uvádí z Františkových lázní.
Zřejmě posledním dokladem jeho výskytu u nás je exemplář zastřelený na Jindřichohradecku v roce
1896. Pozdnější materiály nejsou zatím doloženy.
Zubr – Bison bonasus (Linnaeus, 1758)
V minulosti žil zubr hlavně v rozsáhlých bažinatých listnatých a smíšených lesích Eurasie.
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Byl však pronásledován člověkem a poslední jedinec ve volnosti byl pravděpodobně upytlačen v
Polsku roku 1921. Roku 1923 byl zoologickými zahradami, které chovaly několik posledních
zvířat, vypracován úspěšný záchranný program. V současnosti již opět existují silné populace v
Bělorusku, Litvě, Rumunsku a především v Polsku (nejznámější je chov v Bělověžském národním
parku). Na Slovensku se chová malé stádo v Topol'čiankách. Celkem žije v Evropě kolem 3000
jedinců. U nás byli zubři vyhubeni asi již na počátku historické éry. Zubr není zařazen ani mezi naši
zvěř, ani mezi druhy zvláště chráněné. Původním životním prostředím zubra jsou listnaté a smíšené
lesy, přičemž zvířata dávají přednost mladším porostům s bohatým podrostem a mýtinami. Podle
názoru některých autorů dávají přednost místům s půdami bohatými na vápník.
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10.3.3.Obecně ohrožené druhy
10.3.3.1. Kriticky ohrožený – Critically Endangered (CR)
Vrápenec velký – Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)
Je rozšířen v palearktické oblasti od Britských ostrovů až do Japonska. V Evropě žije
především v jižních oblastech; území ČR představuje část severní hranice rozšíření. Vrápenec velký
se u nás proto považuje za představitele teplomilné středomořské fauny. Stálý letní výskyt je
omezen na teplé krasové oblasti, na Moravě jsou známy nálezy zimujících vrápenců velkých z
některých jeskyní Moravského krasu, z Javořičských jeskyní, ze sklepů v Lednici, na hradě
Pernštejně a ve Velkých Losinách. Ve 20. století byl tento druh zastižen na našem území sedmkrát
(Gaisler 1997). Z Čech je v tomto století znám pouze jediný nález ze štol u Karlštejna. Životním
prostředím vrápence velkého je krajina teplých krasových oblastí s rozptýlenými křovinami a
skupinami stromů. Vrápenec velký je původně jeskynní druh, v současné době bývá většinou
nalézán na půdách budov. Zimuje při teplotách v rozmezí 8 až 10 ºC.
Netopýr ostrouchý – Myotis oxygnathus (Monticelli, 1885)
Netopýr ostrouchý, syn. netopýr východní (Myotis blythi) je rozšířen od západního
Středomoří až do některých oblastí Číny. Na tomto území vytváří několik poddruhů, které zaujímají
vyhraněné areály. V ČR dosahuje tento druh severní hranici areálu. Z Moravy je doložen na sedmi
lokalitách (Moravský kras, okres Prostějov, okres Břeclav); jeho ojedinělý letní výskyt se
předpokládá v oblasti moravských nížin. Opakované rozbory početnosti některých letních kolonií
nasvědčují úbytku stavů. Jeho výskyt je silně roztříštěný (okrajový).
Netopýr východní je původně jeskynní druh. Na našem území se však v letním období
vyskytuje téměř výhradně na půdách budov. Zimu přečkává v jeskyních. Jedinci bývají zavěšeni
volně na stěnách nebo jsou ukryti v dutinách a puklinách stěn nebo stropů. Často vytvářejí početné
zimní kolonie.
Netopýr pobřežní - Myotis dasycneme (Boie, 1825)
Netopýr pobřežní se vyskytuje v pásu od Evropy do západní Sibiře. Východní hranici areálu
tvoří přibližně tok Jeniseje. Areál je patrně ostrůvkovitý. V Evropě druh nežije v jižnějších
oblastech Středomoří, severní hranice areálu probíhá jižní Skandinávií a v oblasti Finského zálivu.
Pro zimující jedince je ČR jižní hraniční oblastí populačního areálu. Výskyt tohoto reliktního druhu
byl u nás původně znám pouze ze zimovišť v Jizerských horách, v Podkrkonoší, v Adršpašských
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skalách, v Orlických horách, v Jeseníkách a v Moravském krasu. Při zániku zimovišť hrozí tomuto
druhu vyhubení.
Netopýr pobřežní je vázán na nízko položené oblasti s dostatkem vodních ploch. Má těsné
ekologické vazby na vodní toky, které pro něj představují nejen optimální biotop k lovu kořisti, ale i
důležité orientační body v krajině. V létě se vyskytuje na půdách budov nebo v dutinách stromů,
výjimečně také v podzemních prostorách. Zimuje v jeskyních a štolách.
Sysel obecný – Spermophillus citellus (Linnaeus, 1766)
Roztříštěný a ostrůvkovitý areál výskytu probíhá od Čech přes střední a jihovýchodní Evropu
po východní část Balkánského poloostrova. Sysel žije izolovaně také v Malé Asii a v Zakavkazí. V
Německu byla známa pouze jediná kolonie západně od Krušných hor, ta však zanikla v roce 1961.
Dříve známé lokality výskytu v Polsku dnes již zřejmě nejsou osídleny.
V bývalém ČSSR byl sysel asi před 20 lety rozšířen (někdy ostrůvkovitě) po celém území v
nížinách a pahorkatinách, a to v bezlesých oblastech. Obýval kulturní step, obvykle do výše 500 až
700 m n. m., na Slovensku byl zjištěn na horských pastvinách až ve výši 1250 až 1350 m n. m. V
poslední době početnost tohoto druhu kriticky poklesla. V mnoha oblastech druh zcela vymizel a
jeho nynější rozšíření u nás přesněji neznáme. Jeho výskyt v kulturní stepi je ostrůvkovitý a
roztříštěný. Počet zvířat v izolovaných populacích poklesl na kritické minimum, takže tyto populace
postupně vymírají (Cepáková & Hulová 2002). Lze předpokládat, že se sysel udržel jen na
optimálních místech v nížinách a teplých oblastech středních Čech a jižní Moravy.
Sysel se zdržuje s oblibou na teplých výslunných místech, stepních stráních, úhorech, mezích,
na okrajích polí, na pastvinách, často na náspech silnic a železnic, ale také v prostorech víceletých
pícnin. Je to stepní živočich, který se vyhýbá i roztroušeným malým lesním porostům v krajině.

26

Vlk – Canis lupus Linnaeus, 1758
Dříve se vlk vyskytoval téměř v celé Eurasii a v Severní Americe od pásma severských tunder
až po jižní polopouště. Nyní je však jeho areál v důsledku pronásledování člověkem podstatně
menší, takže obývá (obdobně jako medvěd) v Evropě pouze některé lesnaté části. Hranice jeho
rozšíření se však opět posouvá na západ. U nás byl vlk zřejmě vyhuben během 19. století, poslední
historický zástřel je však ještě z roku 1914 z lesní zprávy Bukov na panství Český Těšín. V
posledních desetiletích se vlk na našem území začal opět objevovat ze sousedního Slovenska a
Polska. Dnes jsou již tyto migrace nejen pravidelné, ale v Beskydech se začíná vytvářet i stálá
populace, která čítá 3 – 10 jedinců.

Obr. 2: Výskyt vlka (Canis lupus) v ČR po roce 1970 (plné kroužky – současný výskyt, trojúhelníky ojedinělé zástřely a pozorování) (Zdroj: Anděra, 1996)

Medvěd hnědý – Ursus arctos Linnaueus, 1758
Kdysi souvislý euroasijský areál tohoto druhu dnes zaujímá v Evropě pouze malou část
původního rozšíření. Je to především Skandinávie, severovýchodní Evropa, Karpaty, Balkán, Alpy a
Pyreneje. Všude tam obývá medvěd hlavně rozsáhlé jehličnaté a smíšené lesy. U nás byl medvěd
hnědý vyhuben již během 18. a 19. století. Od roku 1963 se medvěd na naše území opět šíří ze
sousedního Slovenska a Polska. Stále častější pozorování pocházejí zejména z Beskyd a Jeseníků,
výskyt byl však zaznamenán i v jiných oblastech (např. Náchodsko). Pravidelně se u nás vyskytuje
2 – 5 medvědů (Červený et al. 2001). Jedná se o velice řídký, avšak pravidelný výskyt migrujících
jedinců.
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Obr. 3: Rozšíření medvěda hnědého (Ursus arctos) v ČR (prázdný kruh – nepodložený výskyt)
(Zdroj: Červený, 2003)

10.3.3.2. Ohrožený – Endangered (EN)
Vrápenec malý – Rhinolophus nipposideros (Bechstein, 1800)
Vrápenec malý se vyskytuje od území Irska a severní Afriky po střední Asii. Území ČR leží v
severní hranici rozšíření. Výskyt vrápence malého v ČR je vázán především na teplé oblasti s
dostatkem podzemních prostorů. V nedávné minulosti byl hojný téměř na celém našem území.
Chyběl pouze v některých částech západních Čech, v západních oblastech Českomoravské
vrchoviny, v jihočeských pánvích a v Podunajské nížině. V souvislosti s rychlým snižováním
početních stavů jeho populací se v některých oblastech Čech zmenšila velikost areálu. Jde o druh
obzvláště citlivý na rušivé zásahy na zimovištích i letních stanovištích (Gaisler 1997). Existují
regionální rozdíly v charakteru výskytu (v Čechách roztříštěný, na Moravě a ve Slezsku hojnější),
avšak jeho početnost nyní po výrazném poklesu ve druhé polovině 20. století mírně stoupá.
Původními letními úkryty vrápence malého jsou jeskyně. V současnosti se však letní kolonie
ukrývají na půdách budov, zejména zámků, kostelů i obytných domů. Ideálním stanovištěm kolonií
jsou členité půdy s dvojitou podlahou nebo se spodními zděnými prostory. V zimním období
vyhledává vrápenec malý jeskyně, štoly a sklepy. Zimuje v teplejších prostorách s minimálním
prouděním vzduchu.
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Obr. 4: Výskyt vrápence malého (Rhinolophus nipposideros) v České republice (nálezy po roce 1950, prázdný
kruh – nepodložený výskyt) (Zdroj: Hanák, 2005)

Plch zahradní – Eliomys quercinus (Linnaeus, 1766)
Souvislý areál tohoto druhu se táhne od zemí severní Afriky přes Pyrenejský a Apeninský
poloostrov, Francii a střední Evropu směrem na severovýchod, kde pásmovitě zaujímá střed
evropské části Ruska. Plch zahradní je vzácný v rámci celého areálu, kromě oblastí kolem
Středozemního moře. V ČR je ostrůvkovitě (zbytkový areál) rozšířen zejména v nížinách a předhoří
ve dvou oddělených oblastech. V Čechách je to Šumava, Český les, Krušné hory, Labské pískovce,
Lužické hory a pravděpodobně také České středohoří a Kokořínsko. Ve střední Evropě je tento druh
považován za pozůstatek fauny teplejších období holocénu. Jeho ostrůvkovité rozšíření bylo
způsobeno rozčleněním souvislých lesních porostů. Údaje o početnosti nám chybějí (Anděra &
Beneš 2001).
Plch zahradní dává přednost biotopům, na nichž se vyskytují i skaliska, kamenité sutě,
kamenné zídky nebo i zbořeniště, mohou to být také lesní paseky, sady, zahrady i vinice. Ze čtyř
našich druhů plchů je nejméně vázán na lesní porosty. S oblibou se zdržuje kolem lesních chat,
seníků, krmelců i osamělých stavení.
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Rys ostrovid – Lynx lynx (Linnaeus, 1758)
Dříve rys obýval lesní oblasti téměř celé Eurasie. Byl však pronásledován člověkem, a tak se
původní populace v Evropě zachovaly jen v její severovýchodní části, v Karpatech, v některých
pohořích Balkánu, na Kavkaze a možná i v Pyrenejích. V současné době se rys vyskytuje i v jiných
oblastech, jako jsou např. Alpy, Jura, Vogézy a Dinárské hory, kde byl opětovně vysazen. V
Čechách byl rys vyhuben pravděpodobně kolem poloviny 19. století, na Moravě a ve Slezsku byl
zánik pozvolnější díky stálému kontaktu s populací ve slovenských Karpatech. Opětovný výskyt je
u nás spojen s migrací rysů ze Slovenska po roce 1945 a s projekty vypouštění rysů v Bavorském
lese (1970 – 1972) a na Šumavě (1982 – 1989). V současné době je již rys stálou zvěří v
Beskydech, Jeseníkách, v širší oblasti jihozápadních Čech a v Děčínské vrchovině. Rysů ubývá a
odhadovaná početnost je 70 – 100 jedinců (Červený et al. 2001).
Dává přednost především lesům ve středních a vyšších polohách s bohatým podrostem a
hojnými skalními útvary. Vzhledem ke své přizpůsobivosti se však zcela nevyhýbá ani zemědělsky
využívané krajině s většími lesy.

Obr. 5: Rozšíření rysa ostrovida (Lynx lynx) v ČR (prázdný kruh – nepodložený výskyt)
(Zdroj: Červený, 2003)

Tchoř stepní – Mustela eversmannii Lesson, 1827
Jeho původní domovinou jsou především stepní oblasti jihovýchodní Evropy a Asie, odkud se
v minulosti začal šířit, takže dnes se vyskytuje i u nás. V našich podmínkách osidluje především
polní biotopy s remízky či křovinatými mezemi, kde se skrývá v norách syslů, křečků a králíků. Tito
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hlodavci představují i jeho hlavní potravu. V poslední době však s jejich úbytkem v naší přírodě
mizí i tchoř stepní, takže ani nelze stanovit jeho aktuální rozšíření. Předpokládá se dlouhodobý
úbytek populace, chybějí také doklady o výskytu a početnosti (Anděra & Hanzal 1996).
Los – Alces alces (Linnaeus, 1758)
Los je euroasijský a severoamerický druh. Jeho současná hranice souvislého rozšíření v
Evropě zasahuje ze severovýchodu až do Polska. Odtud jednotlivé kusy migrují i do střední Evropy.
U nás los vymizel nebo byl vyhuben ve 14. století, opětovně se vyskytuje od roku 1957, dnes se
objevuje na mnoha místech nepravidelně (velký podíl migrujících jedinců) a v jižních Čechách se
dokonce i pravidelně rozmnožuje. Odhadovaná početnost se pohybuje okolo 50 exemplářů ve 2 – 3
subpopulacích. Dochází k poměrně značné fluktuaci početnosti i oblasti osídlení. Na nízké
početnosti má podíl také nedostatečná ochrana v příhraničních oblastech sousedních zemí, zejména
Rakouska (Červený et al. 2001).
Přirozenými biotopy losů jsou podmáčené smíšené lesy nížin a pahorkatin, nejvíce mu však
vyhovují rozsáhlé mokřiny s porosty olše, břízy a borovice.

Obr. 6: Výskyt losa (Alces alces) v ČR (prázný kruh – nepodložený výskyt)
(Zdroj: Anděra, 1995)
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10.3.3.3.Zranitelný – Vulnerable (VU)
Rejsek horský – Sorex alpinus Schinz, 1837
Jeho výskyt je omezen pouze na horské oblasti střední a jižní Evropy. Nejsouvisleji je rozšířen
v Alpách a v sousedních balkánských pohořích od Istrie až po Albánii. Ostrůvkovitě se vyskytuje i v
jiných pohořích střední Evropy, souvisleji také od Šumavy přes Sudety, Beskydy, Tatry až do
ukrajinských a rumunských Karpat. V ČR se při jižní hranici vyskytuje na Šumavě, v Blanském lese
a v Novohradských horách. Při severní hranici je souvisleji rozšířen od Jizerských hor přes
Krkonoše, Orlické hory až po Nízký Jeseník a Oderské vrchy. Byl nalezen také v nejvyšších
polohách Českomoravské vrchoviny. Souvislý pruh jeho rozšíření se pak táhne od
Moravskoslezských Beskyd přes Oravu, Vysoké a Nízké Tatry až po Pieniny. Rejsek žije také v
Bílých Karpatech. Ve všech oblastech je vzácný a ojedinělý. O jeho početnosti nemáme dostatek
informací, existuje však nebezpečí zmenšení oblasti výskytu i početnosti v důsledku devastace
stanovišť (Anděra 2000).
Rejsek horský je chladnomilný lesní druh, velmi charakteristický pro pásmo horského lesa.
Žije v zalesněných stinných údolích kolem potoků a řek, v chladném a vlhkém prostředí. Proniká i
nad horní hranici lesa na mokré subalpinské louky a rašeliniště. V zimě se může vyskytovat i v
budovách. Na lesnatých chladných a mokrých místech může sestupovat i do nižších poloh.
Netopýr velký – Myotis myotis (Borkhausen. 1797)
Netopýr velký je charakteristickým evropským druhem. Mimo Evropu byl nalezen pouze v
Malé Asii a na východním pobřeží Středozemního moře. Severní hranice výskytu v Evropě
nepřesahuje jižní pobřeží Severního a Baltského moře. Na Britských ostrovech a ve Skandinávii
trvale nežije. Původní oblastí rozšíření tohoto druhu je zřejmě jižní Evropa, zatímco osídlení
severnějších oblastí mohlo být podmíněno synantropizací. V ČR je netopýr velký rozšířen patrně po
celém území, s výjimkou nejvyšších poloh. Přesto, že došlo ke snížení početnosti tohoto druhu,
areál zůstal přibližně zachován. Početnost druhu se během druhé poloviny 20. století výrazně
snížila, za posledních 20 let se stavy postupně obnovují. Jedná se o druh obzvláště citlivý na rušivé
zásahy na stanovištích letních („mateřských“) kolonií (Hanák et al. 1995).
Netopýr velký je původně jeskynní druh, snášející dosti široké rozmezí teplot. V létě žije na
prostorných půdách budov, zimuje v jeskyních, štolách a sklepech.
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Netopýr brvitý – Myotis emarginatus (E. Geoffroy, 1806)
Areál rozšíření netopýra brvitého se rozprostírá od západní Evropy do střední Asie. Nejdále
na východ byl zjištěn v Ťan-Šanu a v Afghánistánu. Na území ČR dosahuje severní hranice
rozšíření, v oblasti střední Evropy byl na sever od našich hranic zastižen pouze v některých jižních
oblastech Polska. Tento středomořský druh u nás trvale žije hlavně v teplých oblastech Moravy,
častěji se vyskytuje na severní Moravě. V několika lokalitách ve východních, středních a západních
Čechách byly nalezeny jednotlivé zimující exempláře (řídký a roztříštěný výskyt). Ze středních
Čech je znám jediný nález z letního období. Početnost jedinců v letních koloniích v některých
sledovaných oblastech má sestupnou tendenci, oblast výskytu se však rozšiřuje (Hanák 1995).
Netopýr brvitý v létě obývá nejčastěji půdy budov. Většinou vyhledává světlé půdní prostory,
které mohou být i nízké a málo prostorné. Kolonie bývají umístěny ve hřebenech střech a příslušníci
kolonií jsou většinou zavěšeni volně v prostoru. Letní úkryty netopýr brvitý často sdílí s různými
druhy vrápenců. Zimu přečkává v podzemních úkrytech, zejména v jeskyních, ale i ve štolách a
sklepích.
Bobr evropský – Castor fiber (Linnaeus, 1758)
Bobr evropský se dříve vyskytoval v lesním a částečně i v lesostepním pásmu téměř celé
Eurasie, ale ještě před koncem 19. století byl mnohde vyhuben. Důvodem vyhubení byly lov pro
cennou kožešinu, lov pro domněle léčivou látku z řitní žlázy (tzv. bobří stroj), lov pro dietní maso a
lov kvůli škodám na dřevinách. U nás se bobr udržel nejdéle v jižních Čechách, kde byly po jeho
vyhubení v pol. 18. stol. dokonce založeny umělé chovy a roku 1809 byli bobři vypuštěni na
Třeboňsku do volnosti. Dnes žijí bobři díky velkému počtu umělých vypouštění opět na mnoha
místech Evropy. Bohužel byly tyto reintrodukce uskutečněny často zcela nekoordinovaně a někde
(Finsko, Rakousko) byl dokonce vysazen i bobr kanadský. Navíc předběžné výsledky analýzy
mDNA ukazují v rámci celého evropského areálu druhu na malou genetickou variabilitu
izolovaných subpopulací, což se zřejmě odrazí i na přehodnocení vnitrodruhového členění druhu.
Také u nás byl bobr reintrodukován, a to na území Litovelského pomoraví (1991 – 1996) a na řece
Odře (1996); celkem bylo vypuštěno 27 bobrů evropských dovezených z Polska a Litvy. V současné
době se však u nás bobr vyskytuje i na mnoha dalších místech, kam pronikl z okolních států. Jeho
početnost se odhaduje na 200 – 300 kusů, přesné údaje o početnosti chybějí. Obývá především
břehy tekoucích nebo stojatých vod lesních ekosystémů, ale nevyhýbá se ani melioračním strouhám
a odvodňovacím kanálům, zemědělsky obhospodařované krajiny.
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Obr. 7: Rozšíření bobra evropského (Castor fiber) v ČR (prázdný kruh – nepodložený výskyt)
(Zdroj: Červený, 2003)

Myšivka horská – Sicista betulina (Pallas, 1779)
Je to vzácný severský druh, který se vyskytuje ostrůvkovitě ve východní části střední Evropy
a izolovaně také v Dánsku, Norsku a Švédsku. Souvislý areál se táhne od severovýchodního Polska
a jižního Finska na východ až po střední Sibiř a přes severní Mongolsko až k Amuru. V ČR byla
myšivka horská nalézána jen ojediněle v některých z našich pohraničních horstev. V Čechách byl
nalezen tento druh pouze na Šumavě a v Novohradských Horách. Na Moravě je prokázán v masívu
Kralického Sněžníku, v Hrubém Jeseníku a v Moravskoslezských Beskydech. Údaje početnosti
chybějí (Anděra & Beneš 2002).
Tento druh vyžaduje hustý porost bylinného patra a vysokou vlhkost. U nás žije v horských
polohách na vlhkých místech, na lesních rašeliništích, v porostech kosodřeviny, na pasekách a
mokrých loučkách, také na březích horských potoků, někdy i ve stinných místech jehličnatých nebo
listnatých porostů, vždy však s bujným porostem přízemní vegetace.
Vydra říční – Lutra lutra (Linnaeus, 1758)
Jedná se o druh zranitelný přímým pronásledováním (lovem) i devastací stanovišť
(znečištěním povrchových vod a následným úbytkem ryb). Areál rozšíření tohoto druhu sice
zahrnuje skoro celou Evropu a značnou část Asie, avšak na mnoha místech byla vydra vyhubena,
nebo je stále na pokraji přežití. Ještě počátkem 20. století byla hojná i u nás, ale neúprosné
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pronásledování a změna přírodních podmínek způsobily téměř zánik populace. V současné době se
vydra u nás vyskytuje především v jihočeských rybníčcích, pánvích, v Pošumaví, na
Českomoravské vrchovině a v Beskydech, kde obývá břehy tekoucích i stojatých vod. V posledním
desetiletí se po výrazném zmenšení oblasti výskytu i snížení početnosti ve druhé polovině 20. století
stavy zřetelně zvětšují (Roche & Toman 2003).

Obr. 8: Rozšíření vydry říční (Lutra lutra) podle údajů z dotazníků 1991 – 1995 (prázdný kruh – nepodložený
výskyt) (Zdroj: Anděra, 1995)
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10.3.3.4.Téměř ohrožený – Near Threatened (NT)
Zajíc polní – Lepus europaeus Pallas, 1778
Zajíc polní (syn. Lepus capensis) se vyskytuje prakticky v celé Evropě kromě severní
Skandinávie, Islandu a Irska; nežije ani v jihozápadní Asii a v severozápadní Africe. U nás žije
téměř všude. Nejhojnější je v kulturních biotopech nížin a pahorkatin, vystupuje však i nad horní
hranici lesa a občas se vyskytuje i v rozsáhlých lesních celcích. U tohoto myslivecky
obhospodařovaného druhu došlo v sedmdesátých letech 20. století k výraznému populačnímu
zlomu (pokles asi o 80%), přes částečné omezení lovu se početnost (celková i dílčích subpopulací)
setrvale drží na snížené úrovni (Anděra & Hanzal 1995).

Obr. 9: Výskyt zajíce polního (Lepus europaeus) v České republice (Zdroj: Anděra, 1996)
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10.3.3.5. Nevyhodnocený – Not Evaluated (NE)
Veverka obecná – Sciurus vulgaris (Linnaeus, 1758) – Red squirrel
Veverka obecná se vyskytuje až na malé výjimky (např. jihozápadní část Pyrenejského pol.)
prakticky ve všech lesnatých oblastech Evropy. Ani u nás neschází v žádné lesnaté krajině, od nížin
až po nejvyšší pohoří. Veverka je však velmi přizpůsobivá a vyskytuje se i v malých hájcích,
starých alejích, zahradách a městských zahradách, kde ztrácí svou plachost.
Početnost populací má zřetelně dlouhodobě klesající tendenci (navzdory trvalému hájení od
roku 1975), konkrétní údaje však chybějí (Baruš et al. 1988).

Obr. 10: Rozšíření veverky obecné (Sciurus vulgaris) v ČR (Zdroj: Červený, 2003)

10.3.3.6. Taxon, o němž jsou nedostatečné údaje – Data deficient (DD)
Netopýr velkouchý – Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817)
Netopýr velkouchý je druh s evropským areálem rozšíření. Vyskytuje se od Portugalska po
Kavkaz a od Sicílie po jižní Švédsko. Na našem území představuje původního obyvatele
středoevropského lesa, který byl ještě v polovině holocénu dosti hojný. Dnes má jeho areál u nás
patrně ostrůvkovitý charakter. Netopýr velkouchý se nejčastěji vyskytuje v lesnatých oblastech
středních a vyšších poloh, ve kterých může místně vytvářet i početně silnější populace. Nálezy jsou
však známy i z teplejších a níže položených oblastí (CHKO Pálava). O vývoji početnosti populací
nemáme podrobnější zprávy. Druh byl dříve považován za vzácný, avšak nové terénní metodiky
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(odchyt do sítí, netopýří detektory) ukazují, že je místy až běžný (Hanák et al. 1995), je tedy nutná
revize stupně ohrožení.
Letními stanovišti netopýra velkouchého jsou nejčastěji dutiny stromů, ale nálezy kolonií i
jednotlivých zvířat jsou známy i z ptačích budek. Jednotlivé kusy se mohou ukrývat za kůrou
stromů a pravděpodobně i ve štěrbinový úkrytech na budovách. Zimní úkryty nejsou dokonale
známy. V zimním období je netopýr obvykle nalézán v jeskyních a štolách. Je možné, že k
přezimování využívá i stromové dutiny a podobné úkryty. Při přezimování bývají jedinci zavěšeni
volně.
Netopýr pestrý – Vespertilio murinus Linnaeus, 1758
Netopýr pestrý se vyskytuje od západní Evropy až po dálný východ. Na Britských ostrovech
se objevuje ojediněle, v jihozápadních částech evropského kontinentu chybí. Na severu zasahuje až
k polárnímu kruhu. V ČR je poměrně vzácným druhem, o jehož rozšíření dosud nemáme úplné
údaje. Vyskytuje se zřejmě na většině našeho území, přednost dává zalesněným oblastem středních
a vyšších poloh. Překvapivé jsou nálezy ve velkých městech (Praha, Brno), které jsou hodnoceny
jako náhodné zálety. O kolísání početnosti populací tohoto druhu u nás dosud chybějí údaje. Je
všeobecně považován za vzácný druh s rozšířeným výskytem (převážně v lesnatých oblastech) a
neznámou početností, k realistickému hodnocení není dostatečné množství údajů (Hanák 1995).
Netopýr pestrý obývá především podhorské a horské oblasti s pestrou skladbou lesa. Letními
úkryty jsou štěrbiny na budovách, např. pod střešní krytinou, ve hřebenech střech nebo za dřevěným
obložením, ale také štěrbiny ve skalách a skuliny pod kůrou stromů. V období přeletů se zvířata
někdy objevují i v obytných místnostech budov. Zimní úkryty nejsou dostatečně známy, několik
nálezů pochází ze štol a jeskyní.
Netopýr stromový – Myctalus leisleri (Kuhl, 1817)
Netopýr stromový je rozšířen od Irska po Afghánistán a západní Himaláje. Ve Skandinávii se
nevyskytuje, ale nedávno byl zjištěn v severní Africe. Nálezy v ČR jsou nepočetné, takže znalosti o
rozšíření tohoto druhu jsou neúplné. Nejvíce nálezů z poslední doby pochází z Pošumaví, podhůří
Jeseníků a z jižní Moravy. Vývoj početnosti populací netopýra stromového v ČR není znám. Jde o
nehojný až vzácný druh s roztříštěným výskytem a (zřejmě) nízkou populační hustotou, řadí se k
druhům s nejmenším počtem údajů. Jeho výskyt může ovlivňovat zejména nedostatek vhodných
stanovišť (lesy parkovitého typu se stromovými dutinami (Hanák et al. 1995).
Je to lesní druh, který žije nejčastěji v listnatých lesích parkového typu s dostatkem
stromových dutin. Je znám jak z pohorských lesů, tak i z nížin. Letní výskyt byl u nás doložen
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nálezy ve stromových dutinách, v ptačích budkách a také ve štěrbině stěny budovy. Ojedinělý letní
nález solitérního exempláře pochází z půdy domu. Zimní úkryty nejsou známy, zvířata zřejmě
přezimují v silných dutých stromech.
Netopýr parkový – Pipistrellus nathusii (Keyserling et Blasius, 1839)
Je to druh s převážně evropským areálem rozšíření, vyskytuje se od Pyrenejského poloostrova
až po Kavkaz. Do Skandinávie nezasahuje. Mimo evropský kontinent byl nalezen pouze v Malé
Asii a v Zakavkazí. V ČR je netopýr parkový velmi vzácný a málo známý, běžněji se vyskytuje
např. v jižních Čechách a na jižní Moravě, jinak značně mozaikovitě. V tomto století nebylo
nalezeno více než 20 jednotlivých zvířat. Nálezy jsou rozptýleny takřka po celém území ČR,
nejhojnější jsou v jižních Čechách a na jižní Moravě. Vývoj početnosti tohoto vzácného druhu na
našem území není znám. Opět je nutná revize stupně ohrožení tohoto druhu.
Druh se vyskytuje především v listnatých lesích a v parkové krajině nížin s dostatkem
vodních ploch. Jediná letní kolonie zjištěná u nás byla objevena v dutinách za kůrou akátů.
Přechodnými stanovišti, na kterých se také zvířata páří, jsou různé štěrbinové úkryty, např. v lesních
chatách. Netopýr parkový se vyskytuje i v ptačích budkách. Jednotlivá zvířata se mohou ukrývat
také v dutinách zdiva. Zimní úkryty z našeho území nejsou známy, netopýři se pravděpodobně
ukrývají ve stromových dutinách.
Netopýr nejmenší – Pipistrellus pygmaceus (Leach, 1825)
U nás nově rozšiřovaný druh. Prozatím chybí ucelený obraz o jeho výskytu a početnosti v ČR,
v některých oblastech ( např. v nivách jihomoravských řek) je až hojný (Dungel & Gaisler 2002).
Netopýr Saviův – Hypsugo savii (Bonaparte, 1837)
Syn. Pipistrellus savii; Pozorujeme nový, zatím jen příležitostně zjišťovaný druh na území ČR
(Gaisler & Vlašín 2003).
Plch velký – Glis glis (Linnaeus, 1766)
Je to vzácný druh, který obývá střední a jižní Evropu od severní části Pyrenejského
poloostrova po střední a jižní oblasti evropské části Ruska a Malou Asii. V ČR je rozšířen
ostrůvkovitě, pravděpodobně po celém území. Přesné rozšíření u nás však není známé. Tento druh
obývá nížiny a teplé oblasti i skalnaté a krasové terény. V českých zemích žije v podhorských
oblastech Beskyd, Jeseníků, Oderských vrchů, Děčínských stěn a Krušných hor. Žije též v Českém
středohoří a místy i na Českomoravské vrchovině. Vyskytuje se i v Povltaví a Posázaví. Druh s
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mozaikovitým výskytem a nedostatkem konkrétních údajů o početnosti (místy i běžný i běžný),
závislý především na vhodných stanovištích (kras, kvádrové pískovce, listnaté lesy) a s přímou
interakcí s člověkem (místně hemisynantropní výskyt; Anděra & Beneš 2001).
Plch velký se zdržuje v listnatých lesích (zejména bukových), v křovinách, parcích a
zahradách, na teplejších a sušších místech, s oblibou také na krasových a skalnatých místech.
Tchoř tmavý – Mustela putorius (Linnaeus, 1758)
Tchoř tmavý (syn. Putorius putorius) je domovem ve většině Evropy. Také u nás je to celkem
běžná šelma, která není při výběru svých stanovišť příliš náročná. I když vyhledává spíše krajiny
středních poloh bez souvislých lesů, vyskytuje se i v horských lesnatých oblastech. Výlučně polním
stanovištím se vyhýbá, s oblibou však osidluje vlhčí biotopy poblíž vodních ploch, i v okolí
venkovských lidských sídel. Jediným měřítkem pro odhad početnosti, je dlouhodobě klesající
křivka úlovků (v současnosti dosažena 1/8 úrovně na počátku sedmdesátých let; Anděra & Hanzal
1996).

Obr. 11: Rozšíření tchoře tmavého (Mustela putorius) v ČR (Zdroj: Anděra, 1996)

Kočka divoká – Felis silvestris (Schreber, 1775)
Z dřívějšího souvislého areálu rozšíření zůstaly dnes v Evropě pouze izolované oblasti
výskytu. Původní populace zůstaly zachovány ve větší míře především v jihovýchodní Evropě a na
Pyrenejském poloostrově, všude jinde byly téměř nebo zcela vyhubeny. V Čechách a na Moravě
žila kočka divoká celkem běžně ještě v 18. století, ale konce 19. století se již patrně nedožila.
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Ojedinělé zástřely z 20. století se zřejmě týkají jen migrujících jedinců. Současný výskyt ve střední
Evropě, je především výsledkem častých vypouštění tohoto druhu zpět do volné přírody. I když
pokus o reintrodukci byl proveden v roce 1970 i na Šumavě, vyskytují se dnes u nás pravděpodobně
pouze zatoulaní jedinci z Německa a hlavně ze Slovenska. Vzhledem k tomu, že se jedná o jednoho
z našich nejméně poznaných větších druhů savců, můžeme pouze předpokládat jednotlivý výskyt v
horských oblastech na jihovýchodě Moravy (v návaznosti na slovenské populace), avšak konkrétní
údaje chybějí. V blízké budoucnosti lze předpokládat možný příchod jedinců z obnovené populace
v Bavorsku (Červený et al. 2001).
Nejlepší podmínky pro svou existenci nachází kočka divoká v listnatých lesích teplejších
poloh, kde není v zimě vysoká sněhová pokrývka.
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11. Závěr
Stejně jako jiné živočišné taxony, zaslouží si i savci naši pozornost a právní ochranu. V
minulosti nebyla tato třída tolik sledována, jak by si jistě zasloužila. U mnoha druhů chybějí údaje o
početnosti, populační hustotě nebo areálech rozšíření. Revize a následné přehodnocení stupně
ohrožení je nutná nejen u „novinek“ naší fauny (např. netopýr nejmenší – Pipistrellus pygmaeus,
netopýr Saviův – Hypsugo savii atd. ), ale také u některých druhů jež jsou dlouhodobou součástí
naší zvířeny (např. plch velký – Glis glis, netopýr velkouchý – Myotis bechsteinii atd. ). I z těchto
důvodů vznikl v roce 2003 nový Červený seznam savců. Vypracovali jej dva přední čeští
zoologové, RNDr. Miloš Anděra CSc. ze zoologického oddělení Národního muzea a Doc. ing.
Jaroslav Červený CSc. z Ústavu biologie obratlovců AV ČR. Do Červeného seznamu savců České
republiky je zařazeno 28 žijících druhů, tj.
31,8 % současného druhového spektra (respektive 31 druhů, tj. 34,1 % celkového druhového
spektra včetně vyhubených druhů). Největší zastoupení ohrožených druhů mají letouni (Chiroptera)
s 12 druhy (41,4 % ohrožených druhů), šelmy (Carnivora) se sedmi druhy
(24,1 %) a hlodavci (Rodentia) se šesti druhy (20,7 %), zatímco jedním druhem jsou zastoupeni
hmyzožravci (Insectivora), sudokopytníci (Artiodactyla) a zajíci (Lagomorpha) (tj. po 3,4 %).
Zhruba stejné relace (s výjimkou zajíců) dostaneme i při procentickém vyjádření počtu ohrožených
druhů podle jednotlivých řádů. Jako nejohroženější po letounech (52,2 % ohrožených druhů)
vycházejí zajíci (50 %), dále následují šelmy (41,2 %), hlodavci (24 %), sudokopytníci (18,2 %) a
hmyzožravci (10 %). Hodnotíme-li složení Červeného seznamu savců podle zastoupení
jednotlivých kategorií, pak největší zastoupení připadá na kategorii DD (taxony o nichž jsou
nedostatečné údaje), a to 9 druhů (32,1 % zařazených žijících druhů), kategorie CR (kriticky
ohrožený) a VU (zranitelný) mají po šesti druzích (21,4 %), EN (ohrožený) pět druhů ( 7,9 %) a do
NT (téměř ohrožený) i NE (nevyhodnocený) je zařazen vždy jeden druh (3,6%).
Pro záchranu ohrožených druhů jsou dále vydávány jednotlivé díly Atlasů rozšíření savců v
České republice. V nedávné době proběhlo znovuvysazení bobra evropského do volné přírody,
který se zde nyní úspěšně rozmnožuje. Podrobné mapování výskytu živých organismů a jeho změn
v krátkodobých i dlouhodobých horizontech (tzv. monitoring) se řadí k nejdůležitějším úkolům
současné ochrany přírody. Změny oblasti (areálu) rozšíření jsou jedním z ukazatelů populačních
trendů (pozitivních či negativních) jednotlivých druhů či taxonomických skupin a zároveň mohou
indikovat změny v přírodním prostředí. Z těchto důvodů vznikl projekt do kterého jsou zapojeni jak
odborníci, tak nejširší veřejnost. Na základě fotodokumentací z daných lokalit jsou posléze
zpracovávány síťové mapy výskytu. Dodávání informací tak umožňuje udržet jejich aktuálnost.
Všechna tato opatření jsou důležitá nejen k ochraně savců samotných, ale k ochraně přírodního
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(životního ) prostředí jako celku, a rovněž k jeho zachování pro budoucí generace.
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12. Summary
As well as other animal taxon, deserves mammals our attention and legal protection. In past
this class wasn't studied as much as it would surely deserve much. Many species are missing data
about numerosity, population density or premises spreading. Revision and subsequent re-evaluation
of treat level is necessary not only for „ novelties" of our fauna (e.g . Soprano pipistrele –
Pipistrellus pygmaeus, Savi's pipistrelle – Hypsugo savii etc.), but also near some species, which are
long - term part of our animal kingdom (e.g . Edible dormouse – Glis glis, Bechstein's bat Myotis
bechsteinii etc.). For these reasons in year 2003, was created a new Red list of mammals. It was
elaborated by two Czech zoologists, RNDr. Miloš Anděra CSc. from zoology department of
National Museum and Doc. ing. Jaroslav Červený CSc. from Biology institute of vertebrates of AV
ČR. In the Red list of mammals of the Czech republic there are 28 living taxons registered, that is
31,8 % of contemporary generic spectra. (let us say 31 kinds, it is 34,1 % of the total generic spectra
including extinct taxons). The strongest representation of endangered species have chiroptera
(Chiroptera) with 12 species (41,4 % endangered species), carnivorous animals (Carnivora) seven
species (24,1 %) and rodential (Rodentia) six species (20,7 %), whereas one species have
insectivora (Insectivora), even-toed ungulate (Artiodactyla) and hares (Lagomorpha) (it's after 3,4
%). Roughly the same relation (except in hares) we get at percentile formulation of the number of
endangered species after single order. The most endangered after chiroptera (52,2 % endangered
species) seem hares (50 %), further follow carnivore animals (41,2 %), rodential (24 %), even-toed
ungulate (18,2 %) and insectivora (10 %). If we evaluate constitution of The Red list of mammals
after representation of a single category, the biggest substitution falls on category DD (data
deficient), namely 9 species (32,1 % living species), category CR (critically endangered) and VU
(vulnerable) have six species (21,4 %), EN (endangered) five species ( 7,9 %) and the NT ( near
threatened) and NE (not evaluated) come with one species both (3,6%).
For rescue of endangered species are published individual parts of the Atlas of mammals of
the Czech republic. Recently, reintroduction of European beaver (Castor fiber) to open air nature
took place, where they successfully proliferate now. Detailed surveys of occurrence of live
organisms and its changes in short - term and long - term horizons (monitoring) count among the
most important roles of current environmental protection. Changes of areas of spread are one of the
indicators of population trends (positive or negative) of single species or of taxonomy groups and at
the same time they may indicate changes in natural environment. For these reasons there was
created a project, involving professionals and widest public. On the basis of photo - documentation
from localities there are compiled current document reticular maps of occurrence. Informations
supply provides its recency. All these steps are important not only to protect the mammals, but also
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to protect natural (life ) environment as a whole, and as well to its preservation for future
generation.
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Příloha
K bakalářské práci je příložena příloha v podobě fotodokumentace Červeného seznamu savců
ČR (Soubor na CD).
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