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Pøesvìdèit nìkoho o nutnosti ochrany èápa bílého nebo lejska malého nebývá �ádný pro−
blém. Ptáci jsou a� na výjimky lidmi pøátelsky pøijímaná skupina �ivoèichù, která si mù�e
dovolit kálet na sochy a hnízdit ve výklencích, ani� by vzbuzovala záporné emoce. Zkuste
však nìkoho pøesvìdèit o nutnosti ochrany nìjakého hada, tøeba zmije. V euroamerické civi−
lizaci narazíte na pøedsudky, jejich� poèátky mù�ete hledat u� v Bibli a mo�ná ji� v mezopo−
tamských mýtech. O to více je tøeba hýèkat tu malou skupinu milovníkù pøírody, amatérù
v tom nejlepším slova smyslu (od amo, amáre – milovat), kteøí mají rádi plazy do té míry,
�e netou�í je chovat v zajetí a staèí jim fakt, �e se s nimi dosud mohou setkávat v pøírodì.
A právì jim je urèena tato bro�ura, která má slou�it k lepšímu poznání tìchto opomíjených
druhù a snad i k vzájemné výmìnì informací, která by mìla vést v posledku k úèinné ochra−
nì všech plazù v naší vlasti, o které praotec Èech (kdyby existoval) prohlásil: „To je ta zemì
zvìøe a hadù plná, �elvami a ještìrkami oplývající.“ Jára Cimrman (kdyby existoval) by
dodal: „Neplazte se pøed nikým, od toho máme hady.“
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Faunistika
a monitoring

Faunistika
Sbìr faunistických údajù a mapování

výskytu jsou synonyma pro krátkodobé,
nepravidelné nebo jednorázové zaznamená−
vání výskytu jedincù urèité taxonomické sku−
piny. Faunistické údaje jsou dobøe vyu2itelné
pøi praktické ochranì pøírody ji2 v místním èi
regionálním mìøítku. Mapování také poskytu−
je základní informace o výskytu a rozšíøení
druhu nebo i preferenci biotopù apod. Pro tyto
úèely jsou dùle2ité i náhodné a nepravidelnì
sbírané údaje. K vyhodnocení jich však musí
být shromá2dìno velké mno2ství, a na tomto
základì pak mohou být zpracovány mapy roz−
šíøení jednotlivých druhù. Pro úèely celostát−
ních atlasù rozšíøení však u2 obvykle nestaèí
pouhý náhodný sbìr dat. V takovém pøípadì
by z nìkterých regionù chybìly údaje. Z toho
dùvodu musí být rozsáhlejší mapování koor−
dinováno. Opakovanì probìhlo mapování
hnízdního rozšíøení ptákù, jeho2 výsledky
shrnuli Š9astný et al. v letech 1987, 1996
a 2006. Celorepublikové mapování také pro−
bìhlo u oboj2ivelníkù (Moravec 1994), plazù
(Mikátová et al. 2001), denních motýlù
(Beneš et al. 2002). V dalších zemích støe−
doevropského regionu byly publikovány sou−
borné faunistické práce o rozšíøení plazù,
které pracují s metodou síHového mapování
(napø. Cabela et al. 2001 a Günther (ed.)

1996). Vydávány jsou i celoevropské atlasy
rozšíøení (napø. Gasc et al. 1997). 

Kromì celorepublikových atlasù tradiènì
vychází mnoho podrobných faunistických
prací na regionální nebo místní úrovni
(Mikátová et al. 1989, Remeš 1923, Vo�ení−
lek 1997, Zboøil et Absolon 1916, Zavadil
2001). Èasto se jedná o sborníky rùzných
muzeí (napø. Sborník národního muzea,
Sborník muzea v Plzni, viz str. 12–13). Fau−
nistické údaje je také mo2né najít v èasopisech
vydávaných napøíklad pracovišti ochrany pøí−
rody (Práce a studie Pardubice, Bílé Karpaty)
Právì tato periodika jsou velmi dobrým zdro−
jem kvalitních faunistických dat. Pokud se
chceme podrobnìji vìnovat výzkumu nìjaké
oblasti, jsou tyto údaje pro naši práci velmi
dùle2ité. Samozøejmì je mo2né sbírat faunis−
tická data bez znalosti údajù z pøedchozího
zpracování. Bez prostudování pøíslušné lite−
ratury však není mo2né získané výsledky
patøiènì vyhodnotit a publikovat.

Monitoring 
Monitoring je módní slovo, které nezna−

mená nic víc a nic míò ne2 dlouhodobé
a pravidelné sledování. Tak jako dnes u2 lidi
spolu nehovoøí, ale komunikují, tak pøírodo−
vìdci nesledují, ale monitorují. Nakonec –
nic proti tomu, hlavnì kdy2 budeme dlouho−

Jedním ze základù ochrany plazù je znalost míst jejich výskytu a informace o poèetnosti
populací. Jaký je však rozdíl mezi pojmy faunistika a monitoring?



dobì sledovat zmìny v pøírodì. Je to oprav−
du potøeba. Jinak nejsme schopni øíci, zda
se situace v 2ivé pøírodì zlepšuje, zhoršuje
èi zùstává stejná. 

Monitoring se od mapování liší dlouhodo−
bým sledováním populací, obvykle spojeným
se zjišHováním jejich poèetnosti, za pou2ití
standardních ustálených metod. Výsledky jsou
získávány dlouhodobì v pravidelnì opakova−
ných intervalech. Pou2itá metodika musí být
jednotná a dobøe opakovatelná. Takto získané
výsledky pøinášejí velmi u2iteèné informace
o poèetnostech a populaèní dynamice. Za nej−
jednodušší monitoring je však mo2no pova2o−
vat i sledování nìkterého druhu bez stanovení
poèetnosti, které probíhá na stejném místì
v pravidelnì opakovaných intervalech.

Organizace monitoringu
Státní monitoring. Všechny èlenské

státy Evropské unie mají povinnost sledovat
zmìny urèitých èástí pøírody. Pravidelnì po
šesti letech musí èlenské státy podávat hod−
notící zprávy o stavu populací evropsky
významných biotopù, populací urèitých
druhù rostlin, 2ivoèichù a jejich  stanovišH.

Pro tento monitoring byly zpracovány
metodiky, které musí být striktnì dodr2ovány
a musí být vybrána síH lokalit, na nich2 bude
dlouhodobé sledování probíhat. Tento moni−
toring je koordinován Agenturou ochrany pøí−
rody a krajiny Èeské republiky.

Stínový monitoring. Organizace Ametyst
koordinuje stínový monitoring 2ivoèichù pro

Metody:

Èasová 
nároènost:

Výsledky:

Vyu.ití 
výsledkù:

Shroma.ïování náhodných
a jednorázových 
faunistických nálezù

Nálezy mohou být 
i vedlejším „produktem“ 
jiné èinnosti

Èasovì i prostorovì 
roztøíštìné údaje bez 
mo.nosti kvantitativního 
hodnocení. Data pocházejí
z velkého mno.ství lokalit

Mo.nost zpracování faunistic−
kých atlasù rozšíøení

Jednotná, dobøe 
opakovatelná metodika

Dlouhodobé, mnohaleté 
opakování sledování

Získání dlouhé, èasové øady
vìtšinou kvantitativnì 
hodnotitelných údajù, data
pocházejí z pomìrnì malého
poètu lokalit

Poèetnost populací, populaèní
dynamika, zmìny rozšíøení
v èasové øadì

Základní rozdíly mezi  shroma.ïováním faunistických dat 
(mapováním) a monitoringem 
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nevládní organizace, sdru2ené v tzv. Koalici
pro Naturu, kde pro rok 2007 bylo vybráno
nìkolik pilotních druhù. (Volf a kol. 2007)
V rámci stínového monitoringu by mìlo probí−
hat sledovaní jenom nìkterých druhù. Do stí−
nového monitoringu byly zatím zaøazeny
tyto druhy: ještìrka zelená, ještìrka obecná
a u�ovka podplamatá. Zájemci se mohou
hlásit na adrese, která je uvedena v závìru
této publikace. Základním rozdílem mezi
mapováním a monitoringem je však pravi−
delnost a opakování. K monitoringu by se
mìli tedy hlásit  amatérští mapovatelé pouze
v tom pøípadì, 2e jsou schopni a ochotni
vybranou lokalitu pravidelnì sledovat.

Pøi vytváøení sítì Natura 2000 pracovali
nevládní organizace na takzvaném stínovém
seznamu, který se postupnì stal základem
racionální oponentury oficiálního návrhu
podaného vládou èeské republiky. Podobnì
i nevládní organizace pracují na stínovém
monitoringu, jeho2 cílem (i kdy2 ne jediným)
je vytvoøit nezávislý zdroj i formací pro pøí−
padnou oponenturu monitoringu státního.
Proto také funguje neformální uskupení
Koalice pro Naturu, které bude jednotlivé
monitorovací aktivity zaštiHovat.

Cíl mapování a monitoringu
Celá øada pøípadù amatérských zoologù

a botanikù, kteøí se vypracovali na vysokou
úroveò, svìdèí o tom, 2e dlouhodobé sledo−
vání pøírody, dnes módnì nazývané monito−
ring, není nièím novým a od samého poèátku
se opíralo o mnoho dobrovolníkù s rùznou
kvalifikací a úrovní. Vytrvalým úsilím se ama−
tér mù2e v úzkém oboru rychle vypracovat na
špièkového odborníka. V této publikaci tedy
slovo amatér není pou2íváno jako opak slova
profesionál.

Cílem amatérského výzkumu plazù je
zaznamenat nìkteré aspekty vývoje popula−
cí v Èeské republice. Nemá nahrazovat ji2

zmínìný monitoring, který má za úkol pro−
vádìt stát v rámci pravidelného šestiletého
hlášení (reportingu) v souvislosti s budová−
ním soustavy Natura 2000. Amatérské sle−
dování má poskytnout  alternativní zdroj
informací, které nemusí nutnì zahrnovat
všechny druhy. U plazù je situace jiná.
Vzhledem k extremnì nízkému poètu druhù
v ÈR (11 druhù) je vhodné sledovat všechny
druhy, které je zájemce schopen rozpoznat.
Mapování i monitoring výskytu v souèasné
dobì bì2nìjších 2ivoèichù jsou velmi dùle2i−
té. Obvykle jsou právì tyhle druhy opomíjeny.

Profesionální instituce (státní ochrana
pøírody, výzkumné ústavy, muzea) nemají
mo2nost vìnovat se nìkterému druhu ploš−
nì na celém území státu. Soustøedí se obvy−
kle na podrobný výzkum druhù vzácných
nebo na sledování druhù bì2ných, avšak
pouze na nìkolika vybraných lokalitách.
Takto získané výsledky jsou sice velmi dùle−
2ité, ale mnohdy nemusí zachytit celoplošné
trendy. Mù2e se stát, 2e nìkterý druh zaène
ubývat nebo naopak mù2e dojít k jeho šíøení
napø. do vyšších poloh, a pokud nemáme
poèetná výchozí data o plošném rozšíøení
druhu, dlouho si dùle2itých zmìn nemusíme
vùbec všimnout .V dobì, kdy si jich všimne−
me, mù2e být u2 pozdì, nebo pøísloveènì za
pìt minut dvanáct. 

Cílem monitoringu je tedy shromá2dit
ka2doroènì dostateèné mno2ství údajù,
které mohou v delší èasové øadì vypovídat
nejen o souèasném rozšíøení, ale i do−
kumentovat jeho zmìny.

Tyto informace mohou také umo2nit hod−
nocení výsledkù státního monitoringu a jeho
kvalifikovanou oponenturu. V rámci amatér−
ského monitoringu nemusí být vymezeny
konkrétní monitorovací plochy. Základní
metodikou však bude vyhodnocování v tra−
dièní a osvìdèené kvadrátové síti biologic−
kého mapování, a v rámci ní bude vyvinuta
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snaha, aby nìkteré kvadráty byly pokud
mo2no trvale sledovány, tedy monitorovány.

Amatérské sledování plazù má dva dílèí
cíle, které jsou relativnì nezávislé: 

– v rámci sítì kvadrátového mapování
677 kvadrátù, resp. mapovacích ètvercù
v ÈR zjistit v ka2dém takto vymezeném
území všechny  pùvodní druhy plazù, které
se zde prokazatelnì vyskytují ZjišHujeme
tedy pouze pøítomnost èi nepøítomnost sle−
dovaného druhu. 

– sledovat populaèní hustoty vybraných
druhù v èasové ose tak, aby bylo mo2no sta−
novit alespoò rámcovì, zda v daném území
dochází k sni2ovaní, zvyšování èi stabilizaci
populaèní hustoty 

Zatímco první rovina dovoluje pracovat
s mnoha zdroji informací (místní mapovate−
lé, literární údaje, údaje z inventarizaèních
prùzkumù a diplomových prací), druhá rovi−
na vy2aduje u2  dlouhodobý zájem pozoro−
vatele o konkrétní lokalitu a druhy.

Amatérský monitoring však není zamìøen
jen na cíl, související se sledováním biodi−
verzity podle smìrnic EU. Mapování výskytu
plazù (ale i celé øady dalších skupin 2ivoèi−
chù), provádìné dobrovolnými mapovateli
na území ÈR, u2 existuje  nejménì sto let
a rozvíjelo se soubì2nì s poøizováním fau−
nistických dokladù rùznými institucemi, pøe−
devším muzei. Pøi sestavování Atlasu rozší−
øení plazù museli editoøi konstatovat, 2e
naprostá vìtšina údajù, které mìli k dispozi−
ci, pocházela  od dobrovolníkù.

Amatérský monitoring je zatí2en urèitým
handicapem, vyplývajícím z toho, 2e mapo−
vatelé musí být motivováni vlastním zájmem
o vìc, respektive konkrétním koordinátorem,
který je povzbuzuje a poskytuje jim nemateri−
ální satisfakci (osobní rùst, presti2, mo2nost
publikace). Materiální podpora a motivace
(náhrady cestovních nákladù, smlouva o dílo
atd.) jsou dostupné výjimeènì. Z toho dùvo−

du je tøeba pøedem poèítat s tím, 2e takto
získané údaje budou kusé, nesourodé a èa−
sto i chaotické. Jejich øádnou filtrací, ovìøo−
váním a tøídìním je mo2né získat hodnotná
monitorovací data. Vìtšinu plazù  2ijících
v Èeské republice lze urèit pomìrnì snadno.
Potí2e mohou nastat zejména u mláïat plazù.
Ve sporných pøípadech a u vzácných nálezù je
tøeba se v2dy obrátit na odborníka. K urèení
mù2ete pou2ít terénní klíè (napø. Vlašín
2007, èi Zwach 1990 aj.) Pomoci mohou
i atlasy, které sice neobsahují urèovací
klíèe, avšak jednotlivé druhy jsou zde vyob−
razeny a je upozornìno i na nìkteré význam−
né determinaèní znaky (napø. Dungel, Øehák
2005). Popis a rozlišovací znaky jsou také
uvedeny v publikacích Fauna ÈSFR (Oliva,
Baruš.1992) Mù2e být také vyu2ita  starší
publikace Stavovce Slovenska I (Lác 1968).
Je dùle2ité si nìkdy pøiznat, 2e napøíklad
nevíme, jaký druh ještìrky pøed námi pøebì−
hl, k jakému druhu ještìrky nále2í mládì,
které se vyhøívá na kameni, nebo jaký had
se mihnul v trávì.
Na rozdíl od profesionálního zoologa, který
kromì terénní práce musí výsledky i analy−
zovat a vyhodnocovat, mù2e být amatér−
ským mapovatelem témìø ka2dý, kdo má
o takovou práci zájem a má s pozorováním
pøírody jisté zkušenosti. Stejnì jako herpeto−
logické znalosti a zkušenosti jsou dùle2ité
morální vlastnosti. Jde o to, 2e èlovìk, trpící
pøílišným sebevìdomím, neschopný pøipus−
tit si vlastní neznalost, je pro mapování ne−
pou2itelný. Naopak èlovìk, který je ochoten
si pøiznat, 2e není schopen rozeznat zmiji
obecnou od u�ovky hladké a ještìrku �ivo−
rodou od ještìrky obecné, je vhodnou oso−
bou pro takové mapování. Spolehlivì mù2e
mapovat slepýše, u�ovky obojkové, sbírat
svleèky, které si nechá pozdìji urèit a pod.
Mezi amatéry je tøeba také poèítat všechny
profesionální zoology, pracující v jiných obo−
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rech, ale napøíklad i botaniky anebo také geo−
logy a další profese, pracující v terénu.
V minulosti se mezi amatéry hrdì hlásili také
uèitelé a støedoškolští profesoøi biologie, kteøí
podle svého zájmu  sledovali a èasto i publi−
kovali zajímavá pozorování. Tak napøíklad
nejstarší údaj o výskytu u�ovky stromové
v lokalitì Podyjí byl publikován støedoškol−
ským uèitelem a tento údaj byl léta všemi
zoology pøehlí2en. Dnes se støedoškolští pro−
fesoøi publikování byH i jen drobných sdìlení
a2 na èestné výjimky nevìnují, co2 je škoda.
Je pravda , 2e renomované zoologické èaso−
pisy drobná sdìlení èasto vùbec neberou,
dají se však publikovat v okresních periodi−
cích èi periodicích obecnìjšího zamìøení
(Qiva, Veronica, Ochrana pøírody, Herpetolo−
gické informace apod.) Vhodné jsou také
èasopisy vydávané regionálními muzei, které
faunistická sdìlení èasto publikují. 

Amatér obvykle disponuje ještì další
výhodou. Oblast a místo výzkumu si ve vìtši−
nì  pøípadù volí sám, a to tak, aby byl „v teré−
nu“ co nejèastìji. Je to ve vìtšinì pøípadù
okolí bydlištì, rekreaèní chaty èi chalupy.
Díky tomu má území zpravidla dokonale pro−
chozeno a ví, kde co mù2e èekat.

Je asi potøeba popsat také odvrácenou
stránku amatérského výzkumu. Kromì u2
shora uvedeného pøecenìní svých schopností
se mezi amatéry obèas vyskytuje i snaha
pomocí podvr2ených, zfalšovaných anebo
zcela vymyšlených výsledkù  dostat se na
výsluní publikováním senzaèních údajù. Jako
odstrašující pøípad mù2e slou2it u�ovka stro−
mová, její2 vymyšlený nález na severní Mora−
vì se dostal do literatury. Dnes se však velmi
tì2ko dokazuje jeho dùvìryhodnost. Objektiv−
nì je však tøeba uvést, 2e takové pøípady se
objevují i u profesionálù, avšak ménì èasto. Je
to pøedevším proto, 2e zoologové z povolání
publikují v renomovaných èasopisech, kde
èlánky vìtšinou podléhají  pøed publikací lekto−

rování a posouzení jiným odborníkem, a také
proto, 2e profesionálové by vlastnì mohli pøijít
o dùvìryhodnost a všechny další a nìkdy
i pøedchozí èlánky by byly takto zpochybnìny.
Amatér, který opublikuje prokazatelnì zfalšo−
vaný nález plaza, se v následujících letech
mù2e vìnovat napø. sbìru známek, kde kredit
z oblasti herpetologie  vùbec nepotøebuje.

Nìkdy jsou faunistické údaje falšovány
z tzv. dobrých úmyslù. Autorovi „nálezu“ nejde
o vlastní zviditelnìní, ale o mo2nost podpoøit
ochranu oblíbené lokality „nálezem“ vzácných
nebo chránìných druhù. Ani dobré úmysly
však falšování faktù neomlouvají. Naopak
mohou zpochybnit i skuteèné dùvody ochrany.

Dokumentace a záznam údajù
Ka2dý nález musí být nìjakým zpùso−

bem zaznamenán, pøípadnì dokladován.
Zpùsoby dokumentace mù2eme rozdìlit do
nìkolika kategorií:

Základní údaje
Druh: uvádíme plné èeské nebo latinské

jméno druhu; pokud si nejsme urèením jisti,
uvedeme jiné, ménì pøesné urèení, obvykle
rod. I takový údaj mù2e mít význam jako
informace o lokalitì mo2ného výskytu chrá−
nìných druhù. Bez takového upozornìní
místního znalce mù2e být opomíjena i zají−
mavá lokalita 

Obec: uvádíme nejbli2ší obec, nebo
pokud je známe, tak katastrální území.
Pokud je nejbli2ší obcí vìtší mìsto, uvádíme
název mìsta a pøíslušné mìstské èásti napø.
Brno – Bystrc, Zlín – Jaroslavice. Je také
velké mno2ství obcí se stejným názvem,
napø. obcí, které se jmenují Nový Dvùr, je
nìkolik desítek. Dùle2ité je proto blí2e uvést,
o který Nový Dvùr nebo Dolní Kotìhùlky se
jedná. Z toho dùvodu zaznamenáváme i nìja−
ké bli2ší urèení, napø. okres, èi okolí vìtšího
mìsta – Táborsko, Prachaticko apod. Bli2ší
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urèení místa nálezu musí být uvedeno neza−
mìnitelným zpùsobem. 

Místo nálezu je mo2né dolo2it souøadnice−
mi z pøesné mapy anebo údaji z GPS pøístro−
je. Souøadnice je také mo2né dohledat na
internetovém vyhledávaèi, napø. na portálu
Seznam na stránce www.mapy.cz. Pokud
autor nálezu není schopen takové údaje zaji−
stit, je mo2né je nahradit pøesným popisem
místa, napø: „Lokalita se nachází 2 km
severnì od 2eleznièní stanice v Dolních
Kotìhùlkách v místech, kde turistická cesta
odboèuje od trati smìrem k vrcholu Valík –
333 m n.m. Jde o skalnatou stráò porostlou
nízkou vegetací“. Pro kontrolu je však vhod−
né uvádìt jak slovní, tak souøadnicovou
identifikaci místa nálezu.

Datum uvádíme nejlépe úplné, tedy den,
mìsíc a rok nálezu. Pokud neznáme pøesné
datum, vyznaèíme èasový interval, v nìm2
bylo pozorování uskuteènìno (napø. 1.–8. 5.
2006). Nezbytný je však alepoò rok nálezu. 

Jméno autora nálezu nebo zdroj informa−
cí uvedeme v2dy s kontaktními údaji pro
mo2ná budoucí doplnìní nálezu. V pøípadì
pøevzaté informace zaznamenáme, 2e jde
o ústní nebo písemné sdìlení, o údaje získa−
né z muzejních sbírek apod.

Doplòující údaje
Výše uvedené údaje musí být zaznamenány

v2dy a bez výjimky u mapování i monitoringu.
Samozøejmì je mo2né a vhodné nález doplnit
dalšími podrobnostmi, které se podaøilo zjistit.
U monitoringu je nároènost na zachycení údajù
vyšší, proto jsou u nìj povinné i nìkteré další
údaje (poèet jedincù, výchozí údaje o lokalitì).
Vhodné je uvádìt zejména:
 poèet pozorovaných jedincù: tento údaj je

dùle2itý zejména u pravidelného monitoringu
(v takovém pøípadì se jedná o údaj povinný).

 pohlaví: samec, samice, neurèeno, 
 vìk: mládì, subadultní (nedospìlý) jedi−

nec, dospìlý jedinec,
– poèasí: teplota, orientaènì síla vìtru, sluneè−
no, zata2eno, pøeháòky, vytrvalý déšH apod., 
– okolnosti nálezu: napø. nalezen pøejetý,
– dokumentace výchozího stavu je nezbytná
u monitoringu,
– mapovací kvadrát: uvedeme èíselný kód
mapovacího pole (viz str. 14), 
– nadmoøská výška.

Ne2ádoucí je uvádìní zjevnì nadbyteèných
údajù. Napøíklad informace o tom, zda je druh
chránìný nebo ne, k jakému faunistickému
prvku nále2í, tlak a rosný bod a podobnì. 

Vzor tabulky slou2í jako pomùcka, aby
mapovatel na nìco nezapomnìl, nemusí být
pou2ita. V tabulce jsou oznaèeny nepovinné
údaje. Získané údaje je také mo2né zpraco−
vat v programu MS Excel. Jednoduchá data−
báze (tabulka) by mìla obsahovat stejné
údaje, jak je popsáno v textu. Záznam je
mo2no poslat poštou nebo mailem (souèás−
tí informace je v2dy i kontakt na autora sdì−
lení, pøípadnì nálezu) Telefonické pøedávání
informací, aH ji2 hlasové nebo SMS, je
z monitoringu pro nespolehlivost vylouèeno.
Vìtšina lidí daleko více zva2uje spolehlivost
informace, kterou napíše, ne2 spolehlivost
informace, kterou sdìlí ústnì. 

Mìøení teploty: Mìøení by mìlo být pro−
vádìno standardním typem teplomìru, ve
stínu, 150 cm nad zemí. Mìla by být zazna−
menána také teplota tìsnì pøi zemi a to jak
ve stínu,s tak na slunci. Je zde tøeba dodat,
2e chybìjící údaje o teplotì nejsou dùvodem
pro vypuštìní  záznamu. Jinými slovy – jde
o vítaný, ale nepovinný údaj.

Nadmoøská výška je údaj, který lze zjistit
z podrobné mapy. Údaj lze také zjistit z  GPS
pøístroje èi výškomìru. Pro tato sledování
ovšem tak podrobné údaje nejsou nezbytnì
nutné, chybìjící údaje o nadmoøské výšce
nejsou dùvodem pro vypuštìní záznamu.
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Tedy opìt jde o vítaný, ale nepovinný údaj.
Zemìpisné souøadnice lze zjistit z podrobné

mapy, nebo ještì lépe z pøístroje GPS. Zaøaze−
ní do pøislušného mapovacího kvadrátu lze
nejlépe na mapì kvadrátového mapování,
umístìné na serveru Èeské spoleènosti ornito−
logické (viz str. 16).

Dokumentace výchozího stavu: Na lokalitì
by mìlo být provedeno zdokumentování
výchozího stavu lokality a jejího okolí (napø.
stupeò ovlivnìní lokality èlovìkem, zarùstání
náletovými døevinami, zpùsob vyu2ívání, statut
ochrany). V rámci trvalého monitorování vybra−
né lokality by mìl být ka2doroènì zdokumento−
ván i stav blízkého a širšího okolí monitorované
plochy, aby bylo mo2né vyhodnotit pøípadné
zmìny. Popis by mìl být doplnìn fotografiemi,
poøizovanými ka2doroènì ze stejného místa.
To usnadní napø. vysvìtlení pøíèin úbytku
nìkterých druhù. Pro zaznamenání biotopu sta−

novištì a okolních biotopù mu2e být s výhodou
pou2ito èlenìní, které doporuèuje EU pro stá−
tem organizovaný monitoring. Seznam biotopù
s jejich èíselným kódováním je v Metodice stí−
nového monitoringu (Volf a kol. 2007).

Dokumentace materiální
Dùle2itou formou dokumentace plazù je

dokumentace materiální. Jde pøedevším
o sbìr svleèek (exuvií, svleèených kù2í),
uschování nalezených mrtvých tìl (kadáve−
rù). V 2ádném pøípadì nepøipadá v úvahu
dokumentace zámìrným odchytem plazù pro
sbírkové úèely. Takové aktivity podléhají udì−
lení výjimky pøíslušnými orgány ochrany pøí−
rody a v souèasné dobì se prakticky vùbec
pro plazy takové výjimky neudìlují. Také
pouhý odchyt plaza za úèelem urèení podléhá
výjimce ze zákona. Èasto se však mapo−
vatelé dostanou ke svleèkám, které nalez−
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Mapování plazù / Monitoring plazù

Druh (Urèení druhu jisté – nejisté)

Obec                                         Okres                       *Èíslo kvadrátu:
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*Souøadnice (GPS, mapa)

Datum nálezu                Poèet jedincù a pohlaví        *Nadmoøská výška

Nálezce, kontakt

Údaje o stavu lokality (výchozí stav, zmìny od poslední kontroly)

*Poznámka (doplòující informace)

Vzor tabulky mapování a monitoringu (* nepovinné údaje) 



nou v domech èi hospodáøských staveních,
v zahradách èi kamenných zídkách. Jde
o neobyèejnì cenné dokladové materiály,
které je tøeba peèlivì uchovat. Nejlépe se
osvìdèuje nalepování takových svleèek na
tvrdý papír, na který se napíše místo, datum
nálezu a osoba, která doklad nalezla a urèila.
Vznikne takzvaný animáø – zoologická obdoba
herbáøe. Svleèky jsou pomìrnì køehké,
snadno se znièí a na jejich likvidaci v ani−
máøi se mohou podílet rùzní drobní 2ivoèi−
chové (pisivky, rušníci, ko2ojedi apod.). Je
proto vhodné nalepenou polo2ku okopírovat
na èernobílé kopírce (mo2no také skenovat
nebo fotografovat). Kopii pøidáme ke svleè−
ce a celý doklad je tak zálohován a získá na
trvalosti. Cenné jsou rovnì2 nálezy zbytkù
ko2ovitých vajíèek hadù a ještìrek. Urèení
druhù podle tìchto dokladù je problematic−
ké, ale mù2e slou2it jako upozornìní na
místo, kde plazi kladou vejce, a tedy jde
o místo velmi významné pro jejich rozmno−

2ovaní. Ochranáøský význam takové infor−
mace je velký, vìdecký význam je (bez dal−
šího sledování) nepatrný. Èasto se (bohu2el
pro plazy samotné) nacházejí tìla zabitých
plazù, pøedevším hadù. Nìkdy jde o celkem
zachovalé a èerstvé nálezy, jindy jde o èásti
tìl, která mohou být ji2  znaènì „vylisované“
koly pøejí2dìjících vozidel. Takové doklady
jsou velice cenné a mapovatel by je nemìl
opomenout i pøesto, 2e se vesmìs jedná
o nepøíliš vábné zbytky. Odebrání zbytkù by
mìlo být spojeno i s fotodokumentací. Pokud
se nejedná o zbytky zcela vysušené, je nutné
je konzervovat  nìjakou fixaèní tekutinou, vìt−
šinou staèí tzv. technický líh. Pokud si mapo−
vatel takovou sbírku sám nevede, máme
o jakékoliv doklady tohoto druhu zájem.

Materiální dokumentaci je v2dy tøeba opat−
øit štítkem s pøesným místem nálezu, datem a
jménem nálezce. Urèení druhu mù2e být pro−
vedeno v tomto pøípadì dodateènì. 

Regionální èasopisy
Pro faunistiku je dùle�ité poznatky o roz−

šíøení druhù nejen zjiš9ovat v terénu, ale také
vyhledávat starší údaje v literatuøe a nové
publikovat. Z toho dùvodu uvádíme pøehled
èasopisù, které jsou pøevá�nì zamìøeny
regionálnì a v nich� jsou faunistické a floris−
tické práce publikovány. Qádný z uvedených
èasopisù není zamìøen pouze na plazy.
Èlánky s herpetologickou tematikou se
v nich objevují zøídka, avšak pøi systematic−
ké práci je nelze pominout.  Zejména pro
regionální práci jsou dùle�ité, proto�e je
v nich mo�né najít odkazy, na jakých lokali−
tách se zkoumaný druh vyskytoval døíve.
Èasopisy a jejich vydavatelé vznikají a za−
nikají. Pøi faunistické práci je však nezbytné
zjiš9ovat údaje i v èasopisech ji� pøed mnoha

lety zaniklých. Uvedený pøehled je pouze
nástinem nìkterých regionálních periodik,
který zájemci umo�ní základní orientaci.

Acta Musei Reginaehradecensis s. A.
Hradec Králové: Muzeum východních Èech
Acta Musei Richnoviensis, sect. nat. 
Rychnov nad Knì2nou: 
Muzeum a galerie Orlických hor
Acta Universitatis Palackianae 
Olomucensis – Biologica. 
Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc
Bezdìz (Vlastivìdný sborník Èeskolipska). 
Èeská Lípa: Vlastivìdný spolek Èeskolipska,
Státní okresní archiv Èeská Lípa, Okresní
vlastivìdné muzeum Èeská Lípa
Bohemia centralis – Praha.
Agentura ochrany pøírody a krajiny Praha
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Fauna Bohemia septentrionalis. 
Ústí nad Labem: Zoologická zahrada Ústí
nad Labem
Èeský kras. Beroun: Okresní muzeum
Èasopis zemského slezského muzea –
Opava, Slezské zemské muzeum
Folia Facult. Sc. Nat. Univ. Masarykianae
Brunensis(biologie). 
Brno: Masarykova univerzita Brno
Folia Zoologica. Praha, Academia (do
r. 1925 Zoologické listy)
Muzeum a souèasnost – øada pøírodovìdná.
Roztoky u Prahy: Støedoèeské muzeum
Natura Pragensis. 
Praha: ZO ÈSOP Botiè−Rokytka
Opera Corcontica – Krkonošské práce.
Vrchlabí: Správa Krkonošského 
národního parku
Práce muzea v Kolínì – øada pøírodovìdná.
Kolín: Regionální muzeum Kolín
Práce a studie 
(Muzea Beskyd – Frýdek Místek). 
Frýdek – Místek: Okr. vlastivìdné muzeum 
Práce a studie – nová øada. 
Pardubice: AOPK ÈR Pardubice, 
Východoèeské muzeum Padrubice               
Sborník Jihoèeského muzea 
v Èeských Budìjovicích. 
Èeské Budìjovice: Jihoèeské muzeum 
Sborník klubu pøírodovìdeckého v Brnì.
Brno: Pøírodovìdecký klub v Brnì
Sborník Národního muzea v Praze 
(Acta Musei Nationalis Pragae) 
– øada B (pøírodní vìdy). 
Praha: Národní muzeum 
Sborník Okresního (Oblastního) muzea
v Mostì – ø. pøírodovìd. 
Most: Okresní muzeum v Mostì
Sborník prací pøírodovìdecké fak. univ.
Palackého v Olomouci. 
Olomouc: Pøírodovìdecká fakulta UP
Sborník Pøírodovìdného klubu 
v Uherském Hradišti. 

Uherské Hradištì: Pøírodovìdná klub 
Sborník Severoèeského muzea 
– vìdy pøírodní. 
Liberec: Severoèeské muzeum
Sborník Západoèeského muzea 
v Plzni − Pøíroda. 
Západoèeské muzeum v Plzni
Severoèeskou pøírodou. 
Litomìøice: Severoèeská poboèka Ès. bota−
nické spoleènosti a Okresního vlastivìdného
muzea v Litomìøicích
Silva Gabreta. 
Vimperk: Správa Národního parku Šumava,
Vimperk
Thayensia. 
Znojmo: Správa Národního parku Podyjí
Vlastivìdný sborník vysoèiny. 
Oddíl pøírodních vìd. 
Jihlava: Muzeum Vysoèiny
Zprávy Vlastivìdného muzea 
v Olomouci. 
Olomouc: pokraèování titulu „Zprávy kraj−
ského muzea v Olomouci“ 
Melezné hory – sborník prací. 
Nasavrky: Správa chránìné krajinné oblasti
Xelezné hory 
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Dokumentace fotografická
Dále je vhodná dokumentace fotografic−

ká. Podle kvalitních fotografií lze nìkteré
druhy urèit, v ka2dém pøípadì je dobré nález
fotografií dolo2it. K fotografii opìt musí být
datum a pøesné místo nálezu (fotografování).
V pøípadì, 2e fotoaparát umí pøipojit k sním−
ku datum, je vhodné snímky datem opatøit.

V2dy je dobré fotit plaza pøímo na místì.
Je to proto, 2e odchyt a pøenášení plaza
k fotografování mimo lokalitu je nezákonné,
ale taky proto, 2e dokladem je nejen foto−
grafie plaza, ale i jeho okolí. Fotografii nale−
zeného 2ivoèicha je vhodné doplnit další
fotografií místa nálezu (biotopu).

Co je to síNové (kvadrátové, ètvercové)
mapování?
SíHové mapování se ji2 øadu let pou2ívá

pro zaznamenávání výskytu jednotlivých
druhù 2ivoèichù a rostlin, zpracování údajù
výpoèetní technikou a tvorbu faunistických
a floristických map. SíH, kterou pro mapová−
ní ji2 nìkolik desítek let pou2íváme, vymezu−
je mapová pole (kvadráty, ètverce). Ka2dé
mapové pole mìøí 10 minut zemìpisné
délky a 6 minut zemìpisné šíøky, tj. pøibli2nì
11,2 x 12 km. Území republiky je tak rozdì−
leno na ètyøúhelníky, blí2ící se kvadrátùm o
ploše asi 130 km2. Poèet tìchto kvadrátù,
le2ících nebo èásteènì zasahujících na
území ÈR, je 677.

Ka2dé mapové pole (kvadrát) je urèeno
ètyøciferným èíslem, v nìm2 první dvojice
dvojèíslí oznaèuje øadu v rovnobì2níkovém
smìru, druhé dvojèíslí oznaèuje sloupec
v poledníkovém smìru. Pøi jediném nálezu
sledovaného druhu v urèitém ètverci je tento
ji2 pova2ován za „osídlený“.

Metodika síHového mapování má u nás u2
pomìrnì dlouhou tradici. Velmi dobøe a dlou−
ho tenhle zpùsob mapování vyu2ívají ornito−
logové. Od 70. let 20. století ji2 zpracovali

a vydali nìkolik atlasù hnízdního èi zimního
rozšíøení ptákù v ÈR i na rùzných regionál−
ních úrovních (napø. Praha, Pardubice). Vìt−
šina shromá2dìných dat pochází od amaté−
rù (obvykle èlenù Èeské spoleènosti ornito−
logické). Také atlasy rozšíøení oboj2ivelníkù
a plazù (Moravec 1994, Mikátová et al 2001)
vznikly za pomoci amatérù. Bez jejich spolu−
práce by takto obsáhlý soubor dat nemohl
vùbec vzniknout.

Proè se síNové mapování pou.ívá?
Je vhodné pøedevším proto, 2e do jisté

míry umo2òuje kvantifikaci zjištìných poznat−
kù (napø. o kolik procent se oblast výskytu
urèitého druhu za dané èasové období zmì−
nila). Z map „bodového“ typu (vyznaèení vý−
skytu pøímo do podkladové mapy) není trend
vývoje druhu tak snadno èitelný. Vyhodnoce−
ní údajù je u bodových map daleko výraznìji
zkresleno vzhledem k tomu, 2e nìkteré oblas−
ti se tradiènì tìší velkému zájmu zoologù a
jednotlivých bodù je zde proto velmi mnoho.
V jiné oblasti pùsobí tøeba jeden nadšenec,
který pochopitelnì nestíhá nahromadit dosta−
teèné mno2ství bodových údajù. SíHové
mapy toto zkreslení do urèité míry potlaèují.

Konkrétní údaje o zmìnách výskytu 2ivo−
èišných a rostlinných druhù, doplnìné odpoví−
dajícími hodnotami, jsou dùle2itým podkladem
pro ochranu pøírody (jednání pøi vyu2ívání pøí−
rodních zdrojù, zásahù do krajiny apod.).

Jak se zapojit do sledování plazù
Zájemce o monitoring by mìl vybrat jeden

a2 pìt kvadrátù (ètvercù) síHového mapová−
ní. Vìtší mno2ství ètvercù, které mají plochu
pøibli2nì 130 km2, je nereálné v sezonì
zvládnout. Je vhodné si vybrat kvadrát, který
je dopravnì dostupný, blízko místa bydlištì
èi pravidelné rekreace (chata, chalupa, dùm
pøíbuzných, terénní stanice). Vybraný kva−
drát (kvadráty) oznaèené ètyøèíslím (napø.
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6463) by zájemce mìl oznámit koordináto−
rùm stínového monitoringu (Ametyst), èi
autorùm této publikace (adresy ní2e). Pokud
o stejný kvadrát projeví zájem dva mapova−
telé, neznamená to automaticky, 2e by se
toho musel jeden vzdát. Po vzájemné
domluvì mohou kvadrát mapovat oba a na−
vzájem se doplòovat, pøípadnì se jeden pøe−
sune na nìkterý sousední kvadrát.

Mapovatel by se mìl seznámit s územím,
nejlépe ještì na podzim. Mìl by znát všechny
pro plazy zajímavé biotopy, pøedevším jsou
to rybníky a jiné nádr2e a s nimi související
mokøady, dále pak rašeliništì a vlhké louky,
pøirozené louky všech typù, kamenná a suHo−
vá pole, lesostepní lokality, 2eleznièní náspy,
a pod. Mapovatel by se mohl seznámit se
všemi informacemi, které jsou o výskytu
plazù k dispozici, vyptáváním se místních
obyvatel. Takové údaje jsou v2dy dùle2itým
vodítkem, ale je tøeba je brát s velkou rezer−

vou: napø sdìlení „...tamatam se naprosto
jistì  ka�doroènì vyskytuje velké mno�ství
zmijí“ mú2e ve skuteènosti znamenat, 2e
„...tamatam...“ se mo2ná vyskytuji nìjací
hadi nebo slepýši. Chodit cílenì na taková
místa se vyplatí – pravdìpodobnost, 2e se
setkáte s hadem, se zvyšuje. Napøíklad v ji2−
ních Èechách jsme na základì informací
dìlníkù na pile pøemístili mnoho kubíkù
døeva, abychom pod poslední kládou našli
mrtvou u�ovku obojkovou, co2 byl pro tuto
oblast (s minimem údajù o plazech) celkem
dùle2itý nález. 

Mapovatel nikdy nesmí cizí údaje bez
ovìøení pøejímat nebo je vydávat za svoje
– toto je nejhorší chyba, které se mu.e
mapovatel dopustit.

Mapovatel by mìl mít za cíl objevit ve
„svém“ ètverci co nejvíce druhù plazù. To
znamená napøíklad, kdy2 se podaøí dolo2it
2ivotaschopnou populaci ještìrky zelené,

Rozšíøení u.ovky hladké (Coronella austriaca) v ÈR. 
Upraveno podle Mikátová a kol. 2001.



Kvadrátové mapy na nternetu
Na webových stránkách Èeské spoleènosti

ornitologické (www.cso.cz) jsou mapové
podklady (mapy kvadrátového mapování)
vlo�ené do podkladu základní mapy v odkazu:
Nabízíme ke sta.ení 
http://cso.ten.cz/atlas_hniz_roz/index2.htm
Po kliknutí na uvedený odkaz v poèítaèi, se
otevøe mapa ÈR, rozdìlená na pøíslušné
kvadráty oznaèené èíslem. Dalším kliknutím
na èíslo kvadrátu se otevøe mapa s mapo−
vým podkladem v mìøítku 1 : 100 000.

Biolib
Internetovou databanku Biolib je mo�né

najít na adrese www.biolib.cz. Na úvodní stra−
nì je odkaz na mapování výskytu plazù a oboj−
�ivelníkù.

Biomonitoring
Agentura ochrany pøírody a krajiny ÈR zpøí−

stupnila stránky www.biomonitoring.cz.
Stránky informují pøedevším o hodnocení z hle−
diska evropsky významných pøírodních jevù.
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pak se soustøedí na další druhy. Pokud pøi
tom narazí na další zajímavé populace ještì−
rek zelených, tak je samozøejmì neopome−
ne také zaznamenat.

Internetová databanka nálezù
Muzeum pøírody Èeský ráj a Èeská herpeto−

logická spoleènost zahájily projekt „Mapování
výskytu oboj2ivelníkù a plazù v ÈR” na strán−
kách  Biolib. Výhodou je, 2e díky široké biolo−
gické tématice je tato stránka navštìvována vel−
kým poètem lidí (mo2ných mapovatelù).
Výchozím stavem jsou údaje publikované
v atlasech výskytu oboj2ivelníkù (Moravec
1994) a plazù (Mikátová et al. 2001). Formuláø
pro zápis nového nálezu je strukturován tak, aby
údaje byly v souladu se zavedenou metodikou
síHového mapování v ÈR (Buchar 1982, Pruner
a Míka 1996) a vyu2itelné k následnému publi−
kování. Na pøelomu èervna a èervence 2006 byl
zahájen testovací provoz projektu. Projekt byl na
Biolibu spuštìn v záøí 2006.

Postupnì je databáze doplòována a aktu−
alizována na základì jednotlivých hlášení.
Záznam z neobsazeného mapového pole
(kvadrátu) po zpracování správcem zaplní
okam2itì toto pole ve faunistické mapì.

Po kliknutí na jednotlivý kvadrát se
zobrazí všechna hlášení èi údaje z tohoto

kvadrátu. Pøesná pozice nálezu (GPS) se
zobrazuje pouze zadavateli hlášení a správci
mapování, aby nedocházelo k negativním
dùsledkùm pøesného zveøejnìní lokality. 

Prùbì2nì je tedy mo2né zjišHovat stav
výskytu jednotlivých druhù na www.biolib.cz.
Správci této stránky plánují, 2e po ka2dé
sezónì budou k dispozici aktualizované mapy
a databáze výskytu jednotlivých pùvodních
i nepùvodních druhù herpetofauny ÈR za celé
období i za jednotlivé roky. Pro úèely vydání
rùzných publikací budou data se souhlasem
MPÈR, ÈHS a Biolibu poskytnuta.

Nevýhody mapování pøes internet
Jak ji2 bylo øeèeno, obrovskou výhodou je

velké mno2ství lidí, kteøí internet navštìvují
a jsou ochotni údaje doplnit. Jedná se však
o medium znaènì anonymní a údaje takto
získané se hùøe kontrolují. Je velmi snadné
se pøihlásit pod anonymní e−mailovou adre−
sou a takto komunikovat se správcem dat.
Vymyslet si více nebo ménì pravdìpodobné
faunistické údaje a pod smyšleným jménem
je zaøadit není velký problém. Rùzných vti−
pálkù se v prostøedí internetu pohybuje celá
øada. Snadno se samozøejmì vyøazují údaje,
které jsou zjevnì nepravdivé. Pravdìpodob−
nì se však v tomto systému snadnìji pøehléd−



nou omyly nebo zámìrné, avšak relativnì
pravdìpodobné výmysly. Napøíklad faunistic−
ký údaj o výskytu u�ovky stromové v ji2ních
Èechách je vcelku pravdìpodobný. Pokud si
jej nìjaký vtipálek vìrohodnì údaje vymyslí
a e−mailem pak anonymnì reaguje na ovìøo−
vací dotazy, je prokázání nepravdivosti tako−
vého údaje obtí2nìjší, ne2 kdy2 musí uvést
své skuteèné jméno a adresu. 

Tuhle nevýhodu má samozøejmì ka2dý
systém, který shroma2ïuje údaje od široké−
ho okruhu lidí, kteøí se vzájemnì nemohou
znát. Pokud však napøíklad jde o èleny
odborné spoleènosti se širokou èlenskou
základnou (Èeská ornitologická spoleènost,
Entomologická spoleènost, Èeská herpeto−
logická spoleènost atd.), je pøece jen vyšší
záruka správnosti poskytnutých dat. Mimo−
øádnì široký okruh lidí velmi rùzného zamìøe−
ní a vlastností, kteøí internet vyu2ívají a na
stránky se speciálním zamìøením se „prokli−
kají“ zcela náhodnì, mù2e být pro tenhle zpù−
sob mapování znevýhodòující.

Státní správa
Faunistická data shroma2ïují a zpracová−

vají pracovištì AOPK ÈR do tzv. Datového
skladu. Projekt tvorby Datového skladu AOPK
ÈR byl zahájen v roce 2005 a zajišHuje: 

 jednotné ulo2ení tématických a referenè−
ních dat ochrany pøírody,

 standardní prostøedí pro dotazování, edita−
ci a analýzu geografických dat,

 poskytování dat prostøednictvím mapo−
vých slu2eb.

Datový sklad obsahuje údaje z velmi širo−
kého spektra. Tematická data zastupují jed−
nak vlastní data ochrany pøírody (ÚSES,
ÚSOP, mapování biotopù, nálezová data),
jednak podpùrná data vìdní a oborová (bota−
nika, zoologie, geologie, zemìdìlství, lesnic−
tví, vodní hospodáøství atd.). Referenèní data
zahrnují data kartografická a správní.

Faunistická data jsou povinnou souèástí,
biologických prùzkumù, biologických hod−
nocení, migraèních studií, posuzování vlivu
zámìrù na evropsky významné lokality),
posuzování vlivù na 2ivotní prostøedí (proce−
sy EIA a SEA.) Tyto údaje jsou nezbytným
podkladem pro rozhodnutí a stanoviska
vydávaná pøíslušnými orgány státní správy.   

Jak minimalizovat zaøazení nespráv−
ných údajù?
Pro úèely mapování je samozøejmì nej−

dùle2itìjší mít jistotu, o jaký druh se jedná.
Pokud si nejste zcela jisti správným urèe−
ním, tak údaj buïto neuvádìjte, nebo svoji
pochybnost vyznaète. Vhodné také je nález
dolo2it  detailní fotodokumentací. Pøi ní se
zamìøte na urèité speciální oblasti, zejména
hlavu nebo detail šupin, kde jsou vìtšinou
vidìt rozlišovací znaky jednotlivých druhù.
To se do znaèné míry týká hlavnì uhynulých
(které však mù2ete dokladovat ulo2ením ve
fixaèní tekutinì) èi ranìných exempláøù.
Zdravého jedince se èasto dobøe nafotogra−
fovat nepodaøí, i kdy2 dnešní i bì2nì do−
stupné digitální fotoaparáty umí témìø
zázraky. Odborníci se pokusí druh determi−
novat a na vámi uvedený kontakt (dùle2ité
kvùli pøípadným doplòujícím otázkám),
budou vás po urèité dobì informovat, o jaký
druh se jedná.

Kromì druhu (èi údajù, které by odborní−
kùm umo2nily jeho urèení) je nezbytné ke ka2−
dému hlášení pøipojit i základní údaje o nálezu,
bez nich2 by záznam ve faunistické databázi
nebyl plnohodnotný. Jaké údaje je tøeba uvést
najdete výše (viz Základní údaje, str.9).
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Metodika
Pou2ití vhodné metodiky a naèasování

terénních pozorování zásadním zpùsobem
rozhoduje o získaných výsledcích. Jednotlivé
druhy plazù se vzájemnì liší zpùsobem 2ivota
i nároky na prostøedí. Volba konkrétní metody
závisí na tìchto faktorech:
 Vytèený cíl sledování. Mapování, monitoring.
 Druh. Zvolená metodika závisí na ekologii

vybraného druhu.
 Stav poèasí. Dùle2itá je nejen vhodná tep−

lota, ale i vlhkost, síla vìtru apod.
 Roèní období. Souvisí s výbìrem druhu. 
 Charakter a èlenitost lokality.
 Vybavení mapovatele. Úspìšnost i mo2nos−

ti studia plazù v terénu závisí také na odborné
úrovni mapovatele a na pøípadném udìlení
potøebných výjimek.

Jednotlivé metody mají svá úskalí a jejich
pou2ití èasto závisí na vhodných okolnostech
(poèasí, vhodný biotop, pøehlednost terénu,
snadno kontrolovatelné úkryty apod.). Napøí−
klad zjistit u�ovku stromovou v oblastech,

kde je její výskyt vázán na zídky, je za vhod−
ného poèasí pomìrnì snadné. Zjistit tentý2
druh v Bílých Karpatech, kde je pøevá2nì
vázán na pøírodní biotopy (øídký les, lesní
okraje luk a pastvin), je velmi obtí2né a vý−
sledek èasto zále2í na náhodì.

Základní metody jsou popsány ní2e. Pro
dlouhodobá sledování jsou ji2 po mapovateli
po2adovány pomìrnì pøesné a podrobné
údaje o lokalitì a okolnostech nálezu sledo−
vaných druhù. Tyto po2adavky se týkají ze−
jména monitoringu, pøi nìm2 jednoduchými
metodami zjišHujeme poèetnost. Nejsou tedy
nezbytné pro jednoduchá sledování, pøi nich2
v dlouhé èasové øadì zjišHujeme pøítomnost
a nepøítomnost druhu ve vybraném kvadrátu.
Struktura po2adovaných údajù vychází z me−
todiky monitoringu plazù, která byla vypraco−
vána na AOPK ÈR (AOPK ÈR 2006).

Dokumentace dùle.itá pro monitoring
Dokumentování výchozího stavu vychází

z metodiky monitoringu AOPK ÈR (2006).

Metody studia plazù
v terénu

Na rozdíl od øady jiných 2ivoèišných skupin je terénní výzkum plazù pomìrnì obtí2ný. Pro stu−
dium této 2ivoèišné skupiny neexistují standardní ustálené metody odchytu, jako je tomu
napø. u ptákù a netopýrù (odchyt do sítí, zjišHování podle akustických projevù), savcù
(odchyt do rùzných typù pastí), nebo rùzné entomologické metody (smýkání, lov na svìtlo
atd.). U plazù jsme odkázáni pouze na výsledky získané pøímým pozorováním nebo individu−
álním odchytem. Úspìšnost získaných výsledkù je také velmi významnì ovlivnìna poèasím,
a to jak momentálním stavem poèasí v dobì pozorování, tak jeho prùbìhem v tom kterém roce.



Zápis o stavu lokality je v pøípadì monitoringu
souèástí ka2doroèního sledování.

Dokumentace širšího okolí monitorova−
né plochy
V rámci monitorování vybrané lokality

bude ka2doroènì zdokumentována i síla
vlivù (jak pozitivních, tak negativních), pùso−
bící vnì nebo uvnitø dané lokality. To usnad−
ní napø. vysvìtlení pøíèin úbytku nìkterých
druhù a pod.

Vyznaèení hranic monitorovaných úsekù
Hranice vybraných úsekù (popø. trasy)

budou v terénu dostateènì zøetelnì oznaèe−
ny tak, aby mohl monitoring v rámci stejných
ploch (úsekù, linií) probíhat i po zmìnì zpra−
covatele. Oznaèení bude proto provedeno
jednak pomocí rùzných znaèek (barevné
znaèky pomocí trvanlivého spreje, vrypy na
kameny a pod.). Mimoto budou monitorova−
né úseky peèlivì zmìøeny (plocha, délka)
zamìøeny (GPS) a zaznamenány do map,
plánkù a pod. Mapky je mo2né nalézt na
internetu napø. www.mapy.cz, kde je mo2no
si vybrat mezi nìkolika typy map (základní
turistická, podrobný letecký snímek) nebo na
ji2 zmiòovaných stránkách Èeské spoleè−
nosti ornitologické, pøípadnì je mo2né po2á−
dat koordinátora o dodání pøíslušné mapy.
(Vymezení i vyznaèení úsekù bude provedeno
v prùbìhu dokumentace výchozího stavu).

Poèet návštìv na lokalitì
Zpracovatel bude ka2doroènì vykazovat

výsledky ze dvou návštìv lokality. Ka2dá
návštìva bude vykázána v rámci samostat−
ného zápisu. Mezi jednotlivými návštìvami je
tøeba zachovat dostateèný èasový odstup –
nelze napø. vykázat výsledky ze dvou po
sobì následujících dnù. Není−li v konkrétních
metodikách uvedeno jinak, bude odstup
mezi vykazovanými návštìvami asi 14 dnù. 

Je však dobré poèítat s tím, 2e poèet
návštìv na vìtšinì lokalit bude vyšší – pøed
zahájením monitoringu bude napø. ka2do−
roènì potøeba nejprve vysledovat správnou
fázi roèního cyklu nìkterých druhù a pod.  

Mìøení teploty vzduchu
(viz Doplòující údaje, str 10.)

Stav poèasí pøed monitoringem
Pro aktivitu plazù je dùle2itý i prùbìh poèa−

sí v pøedchozích pøibli2nì 14 dnech. Není
tøeba je popisovat nìjak výraznì, staèí pozna−
menat napø. dlouhodobé sucho, pravidelné
pøeháòky apod. Pokud tento údaj zpracovatel
nezná, je mo2né jej dodateènì doplnit údaji
z Èeského hydrometeorologického ústavu.

Odchyt plazù
Všechny naše druhy plazù jsou chránìny

a manipulace s nimi za bì2ných okolností
není povolena. Z toho dùvodu s odchytem
plazù vìtšina navr2ených metodik nepoèítá.  

V2dy je vhodné upøednostnit neinvazivní
metody, a to i za pøedpokladu menší pøes−
nosti údajù. K rušení plazù a k manipulaci
s nimi by mìlo docházet pouze výjimeènì
a v odùvodnìných pøípadech. Manipulace
a odchyt plazù mohou být realizovány za
následujících podmínek:

Odchyt je mo�ný v pøípadì, �e mapovatel
má pøíslušné výjimky k manipulaci s kon−
krétními zvláštì chránìnými druhy. Vzhle−
dem k tomu, 2e tyto výjimky jsou udìlovány
pouze doèasnì a za pøísných podmínek,
jsou jejich vlastníky lidé odbornì erudovaní
aH u2 profesionálové, nebo amatéøi. 

Odchyt zranìného �ivoèicha.
Pokud se mapovatel ujme handicapova−

ného 2ivoèicha èi 2ivoèicha v nouzi, jedná
v re2imu nouzovém, v èasové tísni. To u2 je
však jiná zále2itost, která s monitoringem
souvisí jen okrajovì. Takové situace je tøeba
øešiti ve spolupráci se stanicemi pro handi−
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capované 2ivoèichy, které jsou informovány
o legislativní problematice péèe o zranìné
jedince. (viz www.csop.cz).

Náhodnì se plazi mohou dostat do míst,
kde zùstanou trvale uvìznìni: do nezakrytých
kanálù výkopù, vypuštìných po2árních nádr−
2ích apod. Zvíøata, která jsou zde delší dobu,
bývají hubená a oslabená. Obvykle staèí je
z pasti vysvobodit.

Amatérský monitoring tedy programovì
nepøedpokládá odchyt plazù, a to ani za úèe−
lem znaèení a opìtného vypuštìní. Takové
bádání a výzkum nále2í profesionálním zoo−
logùm nebo velmi odbornì zdatným amaté−
rùm, vybaveným pøíslušnými výjimkami ze
zákona na ochranu pøírody a krajiny, a také
zákona na ochranu zvíøat proti týrání. 

Metody monitoringu:
Plazi nále2í k obratlovcùm, kteøí obvykle 2ijí

skrytým zpùsobem 2ivota a po vìtšinu roku
se s nimi setkáváme jednotlivì, z toho dùvo−
du je jejich systematický výzkum znaènì
obtí2ný. Bezodchytové metody  pracují s vizu−

álním sledováním plazù. Jedná se o metody,
pøi kterých je systematicky procházen vyme−
zený prostor a plazi jsou individuálnì sledová−
ni a zaznamenáváni. Metoda sama o sobì
není vhodná k urèování velikosti populace
(poètu jedincù na jednotku prostoru), proto2e
ne všichni jedinci jsou viditelní bìhem prová−
dìní prùzkumu. Pravidelným opakováním je
však mo2né hustotu populace alespoò odhad−
nout. (Thompson et al. 1998).

V prùbìhu monitoringu je tøeba zazname−
návat poèet spatøených jedincù, jejich
pohlaví, vìk a pod., pokud to lze rozpoznat.
Mezi jednotlivými návštìvami je ponechá−
ván urèitý èasový odstup. Ideální by bylo
„rozprostøít“ sèítací dny rovnomìrnì v rámci
celého vymezeného období.

Pravidelné sledování mapových polí 
Ve vybraném mapovém poli, sledujeme

výskyt jednotlivých druhù plazù ve víceleté
èasové øadì. V tomto pøípadì je sledován
pøedevším výskyt jednotlivých druhù a za−
znamenávany zmìny na lokalitách. Uvádìné
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Mo.nosti znaèení plazù
Další metody monitoringu plazù jsou ji�

slo�itìjší a vycházejí ze zpìtných odchytù
znaèených jedincù. Odhad èetnosti populace
se provádí na základì matematických výpo−
ètù, pøi pou�ití metod znaèkování a zpìtného
odchytu, tzv. „Mark−and−Recapture Techni−
ques“ (Krebs 1989). Aby byl odhad èetnosti
správný, je potøeba splnit nìkolik základních
po�adavkù (Holèík, Henzel 1972):

 u�ití snadno rozpoznatelného znaèení,
 znaèení nesmí ovlivnit pøe�ívání ani chová−

ní jedince (ulovitelnost a úmrtnost znaèených
i neznaèených jedincù musí být stejná), 

 odchyt musí být provádìn rovnomìrnì po
celé vymezené ploše, 

– oznaèení jedinci musí být v populaci rovno−
mìrnì rozptýleni (jednotlivé odchyty musí být
provádìny v takových intervalech,aby tato pod−
mínka byla splnìna) doba sledování musí být
dostateènì krátká, aby poèet zvíøat nebyl ovliv−
nìn emigrací, imigrací, mortalitou a natalitou.

Pøi krátkodobém výzkumu je mo�né pou�ít
barvení povrchu tìla v rùzné kombinaci teèek
a barev. Podle Fischera (1998) je mo�né ješ−
tìrky znaèit i bez odchytu pomocí štìtce
upevnìného na dlouhém prutu (mo�no pou−
�ít rybáøský prut). Jsou popsány metody
znaèení plazù povrchovým nastøihnutím
šupin a pod.



poèty pozorovaných jedincù sice nevypovída−
jí o velikosti populace, v dlouhé èasové øadì
však mohou napomoci k získání orientaèních
výsledkù o stavu populací. Pravidelným sle−
dováním zmìn na lokalitách (sukcesní zmìny,
hospodaøení na lokalitì a v jejím okolí) mohou
vysvìtlit zmìny ve výskytu jednotlivých
druhù. Pøi sledování mapových polí je samo−
zøejmì také mo2né pou2ít ní2e popsané
metody monitoringu. Ty však nejsou nezbyt−
ným pøedpokladem pøi tomto zpùsobu
výzkumu, který se nachází na pomezí mezi
mapováním a monitoringem.

Liniová obchùzka
Pro detailnìjší sledování je mo2no pou2ít

odhad poèetnosti populace na základì linio−
vé obchùzky bez individuálního rozpoznává−
ní jedincù. Metoda je zalo2ena na sèítání
spatøených jedincù bez jejich individuálního
rozpoznávání (to znamená bez odchytu
a znaèení). Zpracovatel bude peèlivì pro−
cházet vymezenou trasu (trasa musí být
v2dy stejná)  jedním smìrem, to znamená,
2e na ji2 prozkoumaná místa se nebude vra−
cet (AOPK ÈR 2006). Stálou linii je mo2né
vytyèit na rùzných místech, pro liniová sle−
dování jsou však nejvhodnìjší pásové bioto−
py, napø. 2eleznièní a silnièní náspy, dlouhé
skládané zídky ve vinohradech apod. 

Sledování ve ètvercích
Monitorovaný prostor se rozdìlí na nìko−

lik náhodnì vybraných ètvercù, které jsou
dùkladnì prozkoumány. Vhodná velikost
ètvercù, jejich poèet a rozmístìní jsou závis−
lé na velikosti a charakteru lokaity. Ka2dý
nahodile vybraný ètverec poskytuje nezávis−
lý vzorek, a jestli2e je prozkoumán dostateè−
nì velký poèet ètvercù, mù2e být vytvoøen
statistický výpoèet, který mù2e být pou2it
pro sledování zmìn poèetnosti v rámci
populace. Pou2ití této metody je vhodné na

pastvinách s rozptýlenou zelení apod.Tento
zpùsob je nejúèinnìjší na lokalitách, kde je
vysoká hustota 2ivoèichù, ale pro mno2ství
úkrytù je obtí2né je nalézt.

Metoda mikrobiotopù
Tato metoda je vhodná zejména u druhù,

které jsou omezeny na specifická stanovištì.
V krajinì vybíráme výrazné struktury, napø.
lomy, skládané zídky, stavební ruiny, hroma−
dy kamenù apod. Tato místa pak pravidelnì
sledujeme. Z našich druhù plazù  je tento
zpùsob monitoringu pou2itelný napø. u u�ovky
hladké, která èasto obývá výraznì strukturova−
né biotopy, a u�ovky stromové, která je
v nìkterých oblastech pevnì vázána na sklá−
dané zídky a ruiny staveb. Je dùle2ité zazna−
menávat ka2dý mikrobiotop zvlášH.

Metoda instalace umìlých úkrytù 
Tato metoda je ponìkud slo2itìjší, je však

dobøe vyu2itelná pro hady a slepýše. Ještìrky
tímto zpùsobem zjišHovat nemù2eme. Vìtšina
druhù hadù a slepýš jako úkryty vyhledávají
rùzné ploché pøedmìty (kameny, plechy, lino−
lea, igelitové pytle, èásti dopravníkových
pásù, kusy døeva apod.). Na vybraném místì
je mo2né ve stejné vzdálenosti od sebe rozlo−
2it stejnì velké ètverce (nejménì 10 ks). Pro
hady je vhodná velikost alespoò 40 x 40 cm,
pro slepýše staèí ètverce 30 x 30 cm. Vzhle−
dem k tomu, 2e není vhodné nechávat v pøí−
rodì cizorodé materiály, doporuèujeme zvolit
materiály pøírodní (napø. døevìné desky).

Pøi monitoringu ètverec obrátíme, spoèí−
táme ukryté jedince a ètverec opatrnì vrátí−
me na místo. Dlouhodobì polo2ené ètverce
zároveò  zvýší mno2ství úkrytù na lokalitì.
V dnešní krajinì témìø vymizely meze; jsou
odstraòovány skládané kamenné zídky,
louky intenzivnì koseny a padlé stromy
odstraòovány. Absence úkrytù jedním z li−
mitujících faktorù výskytu plazù.   
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Ochrana plazù
V tabulce na str. 22 je seznam našich

plazù a status jejich ochrany podle zákona
114/92 Sb. (který platí ve své novelizované
podobì) a vyhlášky 395/1992 Sb. (noveli−
zovaná vyhláškou 175/2006). 

V kategorii kriticky ohro�ené (KO) je 6
druhù, v kategorii silnì ohro�ené (SO) jsou
4 druhy a v kategorii ohro�ené (O) je 1 druh.
Všechny pùvodní (autochtonní) druhy
našich plazù jsou tedy zvláštì chránìné. 

V tabulce je také zaøazení druhù podle
èerveného seznamu (Plesník, Hanzal, Brej−
šková 2003) v kategoriích kriticky ohro�ený
(CR),ohro�ený (EN), zranitelný (VU), témìø
ohro�ený (NT), málo dotèený (NT) a druh,
o kterém nejsou dostateèné údaje (DD). 

Ve tøetím sloupeèku je zaøazení druhu
podle evropské legislativy, a sice smìrnice
92/43EEC z roku 1992: druhy vy�adují
vyhlášení území zvláštní ochrany (II) a druhy
vy�adují zvláštní ochranu (IV).

Ve ètvrtém sloupeèku je také status
ohro2ení podle evropského èerveného se−
znamu „Ohro�ené druhy oboj�ivelníkù
a plazù v Evropì“. Zde jsou pou2ity  katego−
rie velmi ohro�ený (endangered – E), zrani−
telný (vulnerable – V), vzácný (rare – R),

nejistý stupeò ohro�ení  (indeterminate – I).
Z našich druhù 3 spadají do kategorie zrani−
telný: U�ovka stromová je zde vedena pod
svým starším, dnes ji2 neplatným vìdeckým
rodovým názvem Elaphe, ještìrka �ivorodá
pod oznaèením rodu Lacerta, ponìvad2 jsou
tak uvedeny ve shora uvedené vyhlášce.
V textu je však najdete pod správným rodo−
vým názvem Zamenis a Zootoca. Pro názor−
nost je vyznaèen  vysoký stupeò ochrany èi
ohro2ení èervenou, støední 2lutou a malý
nebo 2ádný zelenou barvou. Je zøejmé, 2e
legislativní ochrana se ne zcela kryje s ohro−
2ením dle èerveného seznamu.

Zákon 114/92 Sb. o ochranì pøírody a kra−
jiny øeší ochranu plazù (jako2 i ostatních skupin
2ivoèichù) jednak jako ochranu jejich pøiroze−
ných biotopù a ekosystémù, jejich2 jsou sou−
èástí, a jednak jako druhovou ochranu.

Ochrana biotopù a ekosystémù je pro
plazy velmi dùle2itá. Zákon umo2òuje chrá−
nit prostøedí systémem zvláštì chránìných
území, pøechodnì chránìných území i for−
mou územních systémù ekologické stability.
Zvláštní ochranou 2ivoèichù (tedy i všech
plazù) se rozumí, 2e jsou tito 2ivoèichové
chránìni ve všech svých vývojových stadi−
ích. Chránìna jsou jimi u2ívaná pøirozená i u−

4elva bahenní (Emys orbicularis)                  KO             DD             II+IV             V
Ještìrka obecná (Lacerta agilis)                   SO             NT               IV
Ještìrka .ivorodá (Lacerta vivipara)             SO             VU
Ještìrka zední (Podarcis muralis)                 KO             CR      IV
Ještìrka zelená (Lacerta viridis)                    KO  CR/EN        IV                 V
Slepýš køehký (Anguis fragilis)                      SO             LC
U.ovka obojková (Natrix natrix)                     O               LC
U.ovka hladká (Coronella austriaca)             SO             VU      IV                 I
U.ovka podplamatá (Natrix tessellata)          KO             EN IV
U.ovka stromová (Elaphe longssima)         KO CR/EN    IV                 V
Zmije obecná (Vipera berus)          KO             VU                                    I

Druh
Vyhláška

èíslo
395/1992

Èervený
seznam

Smìrnice 
o 

biotopech

Evropský
èervený
seznam
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mìlá sídla a jejich biotop. Je zakázáno škodli−
vì zasahovat do pøirozeného vývoje zvláštì
chránìných 2ivoèichù, zejména je chytat, cho−
vat v zajetí, rušit, zraòovat nebo usmrcovat.
Není dovoleno sbírat, nièit, poškozovat èi pøe−
misHovat jejich vývojová stadia nebo jimi u2í−
vaná sídla. Tato ochrana je rùznì silná u rùz−

ných kategorií ohro2ení a detaily je mo2no
konzultovat na pøíslušném orgánu ochrany
pøírody èi v ekologické poradnì.

Plazi jsou však chránìni ještì i podle dal−
ších právních norem, jako je zákon proti
týrání zvíøat èi rybáøský zákon. Pokud jde

Umělé vysazování plazů
Umělým vysazováním zde rozumíme jak

reintrodukce, tj. vysazování plazů na lokalitách,
kde se kdysi v minulosti vyskytovali (tj. znovu-
vysazení), tak i introdukce (přemístění, trans-
lokace), tj. zavádění druhů na lokality, kde jsou
zcela novým prvkem fauny.
Zejména introdukce patří k oblíbeným činnos-
tem přírodovědců i laiků již po stovky let.
Známé vysazování želvy bahenní v Čechách na
místa, kde původně nežila, mělo čistě ekono-
mický význam a posuzovat je z hlediska dneš-
ních znalostí není možné. Vysazování plazů na
nepůvodní lokality je často spojeno se snahou
naši přírodu o některý druh obohatit, případně
rozšířit vzácný druh na lokality, kde se dopo-
sud nevyskytoval. Tak tomu např. bylo s užov-
kou stromovou, vysazovanou na různá místa
v Českém krasu. Z hlediska ochrany přírody je
však takový krok nevhodný. Druh, který byl
vysazen mimo svůj areál, není pro život v no-
vých podmínkách dostatečně geneticky vyba-
ven, a tudíž vypuštění jedinci rychle uhynou.
Může však nastat i opačná situace. Vysazení
nepůvodních druhů může mít pro místní spo-
lečenstva silně negativní dopad (známý je pří-
klad ropuchy obrovské (Bufo marinus), vysa-
zené v Austrálii). Z těchto důvodů se zoologo-
vé dnes již nesnaží vysazovat nepůvodní druhy
mimo jejich přirozený areál.
Reintrodukce mohou být jednou z možností
záchrany ohroženého druhu. Je to však pro-
blematika velmi složitá a většinou se jako
vhodnější krok jeví zajištění a úprava vhod-

ných biotopů, které mohou napomoci šíření
druhu a propojení ostrůvkovitých populací.
Velmi složitá je také otázka, odkud brát jedin-
ce pro uskutečnění výsadků. Odchytit jedince
z místních populací je nevhodné (snížení
početnosti původní populace a malá naděje
na úspěch na nové lokalitě). Jedinci z jiné
části areálu nejsou vhodní k tzv. „posilování
populací“. Ještěrka zelená odchycená v Bul-
harsku a vysazená na naše lokality je přizpů-
sobená jiným podmínkám (např. jinak dlou-
há inkubace vajec, jiné přezimování). a její
případní potomci jsou v místním prostředí
znevýhodněni. Takovým postupem tedy
může být původní populace negativně ovliv-
něna. Reintrodukce mohou zajiš7ovat pouze
odborníci v rámci tzv. záchranného programu.



o mnohokrát novelizovaný zákon proti týrání
zvíøat – ten  upravuje zakázané zpùsoby lovu
a odchytu zvíøat a manipulaci s tìmito zvíøa−
ty. Rybáøský zákon upravuje zacházení
s rybami a jinými vodními 2ivoèichy, co2 lze
vztáhnout i na plazy, pokud se vyskytují ve
vodì èi v jejím okolí.

Pøi usmrcení chránìného 2ivoèicha je
mo2no vymáhat zaplacení škody, újmy nebo
ulo2it pokutu. Škodu je mo2né vymáhat na
základì stanovení hodnoty 2ivoèicha, který byl
usmrcen. Tato hodnota musí být stanovena
znalcem, proto2e neexistuje 2ádný zvláštní
pøedpis, který by jejich hodnotu stanovil. Újma
se finanènì urèuje jen obtí2nì – vìtšinou jako
kompenzace. Odstranìní následkù se stanovu−
je na základì § 86 zákona 114/92 Sb. Jestli2e
uvedení do pùvodního stavu není mo2né
a úèelné, mù2e orgán ochrany pøírody ulo2it,
aby byla provedena pøimìøená náhradní opatøe−
ní k nápravì. Jejich úèelem je kompenzovat,
byH jen zèásti, následky nedovoleného jednání.
Pokuta se ukládá podle §87 zákona. Orgán
ochrany pøírody ulo2í pokutu fyzické nebo práv−
nické osobì, která se dopustí pøestupku tím, 2e
usmrcuje zvláštì chránìné 2ivoèichy pøímo
nebo zpùsobí jejich úhyn nedovoleným zása−
hem do jejich 2ivotního prostøedí, nebo chytá
zvláštì chránìné 2ivoèichy. Pøi stanovení výše
pokuty se pøihlí2í k záva2nosti protiprávního
jednání a k rozsahu hrozící nebo zpùsobené

újmy ochranì pøírody a krajiny. K ochranì
zvláštì chránìných druhù rostlin a 2ivoèichù
mají všechny orgány ochrany pøírody zajišHovat
záchranné programy s cílem vytvoøit podmín−
ky, umo2òující takové posílení populací tìchto
druhù, které by vedlo ke sní2ení stupnì jejich
ohro2ení. V souèasné dobì je pøipravován
záchranný program pro u�ovku stromovou.

Tato tématika je zde zmínìna proto, aby
ka2dý mapovatel mìl základní informace
o ochranì objektù jeho zájmu a aby sám
neporušoval zákon, a také aby vìdìl, jak
postupovat, pokud pøi sledování zaznamená
významné porušení zákona. Domnívám se,
2e mapovatel nemá být pouze pasivním
„zaznamenavatelem“ toho co vidí, ale mìl
by v2dy aktivnì vystupovat ve prospìch
2ivoèichù, které sleduje, a ve prospìch
ochrany stanovišH, na kterých tito 2ivoèicho−
vé 2ijí. Ostatnì toto není pøíruèka pro vìdce,
ale pro dobrovolníky, kteøí jsou vìtšinou
motivováni zájmem o sledované objekty.

Jak postupovat, pokud se setkáte z èin−
ností, které je v rozporu s ochranou plazù?
Ve vìtšinì pøípadù je vhodné se obrátit na
inspekci 2ivotního prostøedí (ÈIQP), která je
kompetenènì vybavena k tomu, aby v pøípa−
dì nebezpeèí prodlení konala pøíslušná
opatøení. V pøípadì, 2e se nìco dìje v chrá−
nìných územích, je vhodné se obrátit na
pøíslušné správce území.  
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Speciální èást

Na území Èeské republiky 2ije celkem 11 druhù pùvodních druhù plazù. U šesti z nich
(ještìrka obecná, ještìrka �ivorodá, slepýš køehký, u�ovka obojková, u�ovka hladká a zmije
obecná) le2í území našeho státu uvnitø jejich geografického areálu. Èeská republika je však
okrajovou èástí areálu teplomilnìjších druhù – ještìrka zelená, ještìrka zední, u�ovka pod−
plamatá a do urèité míry i �elva bahenní. V následující èásti jsou shromá2dìny základní udaje
pro mapovaní èi monitoring  jednotlivých druhù. Údaje  o vzhledu 2ivoèichù èi mo2ných
zámìnách s jinými druhy mají pouze informativní charakter a neslou2í jako podklady k terén−
nímu urèovaní druhù, a to ani orientaènímu. K tomu slou2í èetné terénní klíèe a atlasy. Ty
nejdùle2itìjší jsou uvedeny v literatuøe.

Melva bahenní (Emys orbicularis)
Tento druh se zdá být snadno rozeznatel−

ný od všech ostatních našich plazù, v praxi
se však setkáváme se zámìnou za cizokraj−
né druhy, aH ji2 suchozemské 2elvy, èi vodní
2elvy dovezené z Ameriky.  

Rozšíøení: V souèasnosti se 2elva bahen−
ní vyskytuje jen lokálnì a v mikropopulacích
na vhodných stanovištích. Sporná je pùvod−
nost výskytu, proto2e tento druh byl ji2 od
17. století importován do èeských zemí, zde
chován a vypouštìn do volné pøírody. K vy−
pouštìní 2elv bohu2el docházelo i v oblas−
tech pùvodního výskytu, tak2e o pùvodnosti
výskytu se stále vedou spory. Za zbytky
pùvodních populací byly pova2ovány jen
nálezy z nejteplejších oblasti ji2ní Moravy,
které mohly navazovat na areál pùvodní
rakouské populace. V souèasné dobì je
však znám pouze výskyt v NPR Betlém na
jihovýchodní Moravì, kde bylo vysazeno 18

2elv z Rumunska. 
Pøírodní slezská populace, dnes známá

jen z polských ní2in v povodí Odry, se vysky−
tovala ještì v 19. století na Ostravsku
a Opavsku, a na poèátku 20. století  témìø
zanikla. Z pozdìjší doby byla známa jen jed−
notlivá pozorování a nálezy z Vidnavy.
Poslední známé pozorování pochází z roku
1995, od té doby zde 2elva bahenní zjištìna
nebyla, aèkoliv byla této lokalitì vìnována
znaèná pozornost zoologù. 

Stanovištì: obývá prohøáté stojaté a mírnì
tekoucí vody v inundaèních oblastech velkých
øek. Preferuje hustì zarostlé mokøadní biotopy
s mìkkým bahnitým a2 písèitým dnem  v ní2i−
nách, obvykle do 200 m n. m. (slepá a mrtvá
ramena, poøíèní jezera, mìlké prohøáté tùnì,
ba2iny apod.). Souèástí biotopu je i místo
vhodné k vyhøívání a ke kladení vajec (obvy−
kle hromady tlejících rostlinných zbytkù).

Zpùsob �ivota: Je to pøevá2nì vodní druh

U.ovka hladká 
(Coronella austriaca)
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s oblibou se slunící na kamenech nebo na
padlých èi plovoucích kmenech, popø. na
písèitých náplavech. Je plachý, pøi vyrušení
se ihned potápí. Zimuje nejèastìji v bahnì na
dnì nádr2í. Aktivní zaèíná být v dubnu, páøí
se v dubnu a2 kvìtnu. Obvykle v èervnu klade
samice vejce s tvrdou skoøápkou. Mláïata se
mohou líhnout na podzim. Reprodukce závi−
sí na klimatických podmínkách roku, je limi−
tována teplotou v dobì inkubace vajec.
Pohlavní dospìlosti dosahují samci ve vìku
12−13 let, samice 15 let. Mohou se do2ít a2
pøes 100 let. Xelva bahenní je pøevá2nì
dravá, loví rùzné vodní i suchozemské 2ivo−
èichy (ryby, oboj2ivelníky, mìkkýše, korýše
a hmyz). Vydr2í a2 nìkolik mìsícù hladovìt.

Mapování a monitoring: Vzhledem k tomu,
2e v souèasné dobì není její výskyt znám
(mimo introdukovanou populaci na Moravì),
nepøíchází její monitoring v úvahu. Pøi mapo−
vání je však mo2né zkusit ovìøit nìkteré døíve
publikované lokality. Není zcela vylouèené, 2e
zbytky nìkdejších populací se na nìkterých
lokalitách výjimeènì udr2ely. Veškeré nálezy
jsou pozoruhodné a je tøeba je peèlivì zazna−
menat a dokladovat.

Pøi mapování je potøeba znaèné opatrnosti.
Pøi zahlédnutí vodní 2elvy mù2e snadno dojít
k zámìnì s .elvou nádhernou (Trachemys
scripta elegans). Tato nepùvodní 2elva se obje−
vuje stále èastìji v pøírodì, zejména v okolí vel−
kých mìst (rybníky, písníky, slepá ramena,
tùnì apod – Šuhaj a kol. 2006). Do tìchto míst
ji vysazují lidé, kteøí 2elvu nìjakou dobu chova−
li v akvateráriu, avšak o další chov pøestali mít
zájem. Vysazené 2elvy nádherné se v naší pøí−
rodì pomìrnì dobøe aklimatizovaly, dobøe zde
pøezimují, zatím nebyly zaznamenány pøípady,
2e by došlo v naší pøírodì k jejich rozmno2ení.
V naší pøírodì jsou cizorodým prvkem, jeho2
výskyt není mo2né podporovat.

Všechny stanice pro handicapované
2ivoèichy a nìkteré zoologické zahrady jsou

instruovány, aby takové jedince pøinesené
z volné pøírody pøijali, ale nepouštìli zpìt do
volné pøírody. Monitoring u tohoto druhu
nechH je zamìøen pouze a výhradnì na
dokladování nových lokalit v rámci ÈR.

Ještìrka obecná (Lacerta agilis)
Tato ještìrka je charakteristická relativnì

zavalitým tìlem a krátkou hlavou. Zejména
mladí a špatné vybarvení jedinci jsou obtí2−
nì rozeznatelní od ještìrek 2ivorodých èi ješ−
tìrek zelených. Samci mají výraznì zelené
boky a hnìdý høbet. Vzhledem k tomuto
pomìrnì výraznému zbarvení samcù dochá−
zí nìkdy k zámìnì za ještìrku zelenou. Proto
pozor na zámìnu, zbarvení nemù2e být jedi−
ným urèovacím znakem! 

Rozšíøení: ještìrka obecná je ekologicky
pøizpùsobivý druh, který se rozptýlenì
vyskytuje na vìtšinì území ÈR. Plošnì se
vyskytuje do výšky pøibli2nì 650 m n.m., ve
výškách nad 700 m n.m. je ji2 vzácnìjší,
avšak výjimeènì mù2e vystupovat a2 do
výšky 900 m n. m. (napø. Šumava).

Stanovištì: Obývá pøedevším sušší slu−
neèná místa, kde preferuje travinná a ni2ší
bylinná stepní a lesostepní spoleèenstva
s malou pokryvností vegetace a hlubší vrst−
vou pùdy. Kamenitým a skalnatým místùm,
kde není mo2né vyhledat dostateènì hlubo−
ký úkryt k pøezimování, se vyhýbá. Obývá
napø. pastviny, okraje lesù, lesní svìtliny
a okraje lesních cest, køovinaté stránì, øíèní
bøehy apod. Okrajovì mù2e osídlovat i mok−
øady v tìsném sousedství sušších biotopù.

Náhradní biotop: V souèasné dobì 2ije
èasto témìø synantropnì (spoleènì s èlovì−
kem). Vyskytuje se zejména na 2eleznièních
náspech, pøi okrajích silnic, v lomech, hliní−
cích, pískovnách, v zanedbaných zahradách
a sadech i na starých høbitovech. Osídluje
nejrùznìjší zbytky neobdìlávané pùdy a za−
nedbaných ploch, napø. skládky a rumištì.
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Zpùsob �ivota: Aktivita zaèíná v bøeznu a2
dubnu, samci  se obvykle objevují o 14 dní
døíve. Maximální pohybová aktivita byla
pozorována v dubnu a2 kvìtnu. V té dobì
postupnì dochází k vymezování teritorií jed−
notlivých samic nebo páru a následuje
období páøení. V èervnu a2 èervenci samice
klade nejèastìji okolo 10 ko2ovitých vajec.
Pro snùšku vajíèek samice vybírá jemnou,
sypkou a mírnì vlhkou pùdu ve svém terito−
riu. Mláïata se líhnou pøibli2nì po 60 dnech
inkubuce. Aktivita konèí v záøí a2 øíjnu. Popu−
laèní hustota je rùzná, v posledních desetile−
tích silnì klesající, napø. ve støedních Èechách
uvádí Pecina (1991) pokles o 50–80 %. Stu−
peò ohro2ení naší nejbì2nìjší ještìrky pova−
2uje tento autor s urèitostí za vyšší ne2 napø.
u nìkterých bì2ných druhù oboj2ivelníkù.
Na území Brna se v období  1978–1992 sní−
2il poèet populací ještìrky obecné o 52 %
(Mikátová et al. 2001)

Mapování a monitoring: U tohoto druhu
je dùle2ité zaznamenání všech 2ivotaschop−
ných populací v co nevìtším poètu kvadrá−
tù zoologického mapování. Stejnì jako u
ostatních ještìrek je nejvhodnìjším období
mapování duben a2 kvìten, tedy doba s nej−
vyšší aktivitou druhu. Je však mo2né mapovat
po celou vegetaèní sezónu. Pro monitoring
tohoto druhu je vhodná liniová metoda. V pøí−
padì monitoringu je opìt vhodné uskuteènit
sèítání nejen na jaøe, ale i v záøí, kdy mù2eme
zjistit poèet mláïat.

Pøi monitoringu je dùle2ité vzít v úvahu, 2e
pøi teplotách ni2ších ne2 14 °C a vyšších ne2
23 °C ve stínu zaèíná aktivita ještìrek výraz−
nì klesat. Navíc je tøeba poèítat se skuteè−
ností, 2e ve dnech se sluneèným a teplým
poèasím (ji2 kolem 23 °C) aktivita ještìrek
výraznì klesá obvykle mezi jedenáctou
a tøetí hodinou a monitoring za takovýchto
podmínek nutno smìøovat buïto do ranních
nebo pozdnìji odpoledních hodin.

Ještìrka zelená (Lacerta viridis)
Dospìlé ještìrky jsou pøevá2nì zelenì

zbarvené, samci mají zejména v období
páøení jasnì tyrkysové hrdlo. Mladí (juvenil−
ní) jedinci mohou být zbarveni svìtle hnìdì
bez zelených odstínù. Samice jsou hnìdavé
a2 zelené s tmavšími skvrnkami podél dvou
2lutavých podélných pruhù po stranách
høbetu. Bøicho mají bìlavé. Zelené zbarvení
ještì neznamená, 2e jde o ještìrku zelenou. 

Rozšíøení: Ještìrka zelená má v ÈR dvì
oblasti rozšíøení. Oblast výskytu v severozá−
padních, severních a støedních Èechách je
izolována od oblastí souvislého výskytu a je
s nejvìtší pravdìpodobností reliktního cha−
rakteru. Èeské populace vyu2ívají specific−
kých podmínek údolí vìtších, hluboce zaøíz−
nutých øek (støední Povltaví a2 k Praze
a území v blízkosti soutoku Labe a Bíliny
v Èeském støedohoøí a podél øeky Ohøe).
Oblast výskytu na ji2ní Moravì je ji2 souèás−
tí souvislého výskytu v jihovýchodní Evropì. 

Døívìjší výskyt byl asi souvislejší a hoj−
nìjší. Pro reliktní charakter èeských popula−
cí je v ÈR kriticky ohro2eným druhem. 

Stanovištì: Osídluje biotopy zejména leso−
stepního charakteru; obývá suché, oslunìné
køovinaté stránì a skály, okraje teplých lesù,
zaøíznutá øíèní údolí s èlenitým reliéfem apod.

Náhradní biotopy: Vyskytuje se i na bio−
topech v èlovìkem pøetvoøené krajinì, napø.
na 2eleznièních a silnièních náspech, na
vinicích s kamennými terasami, opuštìných
lomech, v zanedbaných zahradách a ovoc−
ných sadech apod. 

Zpùsob �ivota: Ještìrka zelená  je ekolo−
gicky i etologicky velmi specifický druh.
V rámci jedné lokality se bìhem roku velmi
výraznì mìní výskyt jedincù. Aktivita
bìhem dne a roku je velmi rozdílná a závis−
lá na  teplotì, vlhkosti, intenzitì svìtla a po−
dobnì. Pohybuje se po zemi, ale také výbornì
šplhá, tak2e snadno vyleze i do korun stromù.
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Je to teritoriální druh s velkým domovským
okrskem. Zimuje v norách, skalních puklinách,
vzácnìji ve stromových dutinách. Aktivita zaèí−
ná koncem bøezna a v dubnu. Obvykle na
konci dubna a v kvìtnu dochází k páøení.
V èervnu a2 èervenci samice klade 5–21
vajíèek.  Mláïata se líhnou v srpnu a2 záøí.
Aktivita konèí nejèastìji v øíjnu,  u dospìlých
ještìrek døíve ne2 u mladých. 

Mapování a monitoring: Je vhodné pøi−
zpùsobit 2ivotnímu cyklu této ještìrky. Moni−
toring mohou provádìt pouze zpracovatelé
obeznámení s problematikou tohoto druhu
i s konkrétní lokalitou. Období monitoringu
by mìlo být vázáno na sezónní aktivitu ješ−
tìrek. Jako nejvhodnìjší se pro tyto úèely
jeví období nástupu páøení a následující gra−
vidity samic (duben, kvìten). Tento èasový
úsek je vhodný z nìkolika dùvodù. Aktivita
ještìrek je v tomto období jednoznaènì nej−
vyšší. Znaèná èást dospìlé populace obývá
stabilnìjší a menší domovské okrsky, mnoh−
dy samec se samicí spoleènì. Ostra2itost
samcù v této dobì èásteènì klesá a vzhle−
dem k ni2ším teplotám nedochází k tak
výrazným poklesùm denní aktivity, ještìrky
se zejména dopoledne a veèer intenzivnì
sluní, samci èasto na viditelných místech
svých domovských okrskù. Gravidní samice
spoléhají více ne2 na únik na své kryptické
(ochranné) zbarvení – lze se k nim pøiblí2it
prakticky na desítky centimetrù. Monitoring je
tøeba provádìt pøi teplotách v rozmezí pøibli2−
nì 18–25 °C  ve stínu pøi dnech s nepøíliš slu−
neèným poèasím a zhruba 16–23 °C ve stínu
ve dnech se sluneèným poèasím (pøi teplo−
tách ni2ších a vyšších aktivita ještìrek zaèí−
ná výraznì klesat). 

Základním cílem bude tedy ve sledova−
ném kvadrátu nalézt nebo potvrdit existenci
2ivotaschopné populace tohoto druhu.
Nároènìjším úkolem bude zjištìní, 2e tento
druh v daném kvadrátu ne2ije.

Pro detailnìjší sledování je mo2no pou2ít
odhad poèetnosti populace na základì liniové
obchùzky bez individuálního rozpoznávání
jedincù. Pøi monitoringu je také vhodné mimo
jarní monitoring uskuteènit i podzimní monito−
ring v záøí (pokud to poèasí dovolí). V prùbìhu
sledování je tøeba peèlivì poèítat i tohoroèní
mláïata. U ještìrky zelené by se mapovatel
mìl soustøedit na prokázání výskytu toho
druhu ve „svém“ kvadrátu èi kvadrátech,
teprve po dosa2ení tohoto cíle je vhodné se
vìnovat detailnìjšímu prùzkumu.

Ještìrka .ivorodá (Zootoca vivipara)
Je hnìdì zbarvená, vyskytují se i kusy

celé èerné. Oproti ještìrce obecné je mno−
hem subtilnìjší. Spodek tìla je u sameèkù
oran2ový, u samièek svìtlý. 

Rozšíøení: Na území ÈR 2ije obvykle v po−
lohách nad 400 m n.m., plošnì je rozšíøena
ve všech horských masivech. Horní výško−
vou hranicí není u nás výskyt ještìrky 2ivo−
rodé omezen. Byla však zjištìna i v ní2inách.
Ní2inné lokality se vìtšinou nacházejí ve vlh−
èích lu2ních lesích nebo na vlhkých loukách,
èasto v okolí vìtších øek ( Orlice, Labe apod.).

Stanovištì: Teplota na stanovišti nejsou
v našich podmínkách limitujícím faktorem.
Vyskytuje se ve vlhèích, obvykle zalesnìných
oblastech, obývá okraje a svìtliny listnatých
i jehliènatých lesù, rašeliništì, horské louky,
trvale podmáèené louky  slatinné louky v ní2i−
nách, mokøadní olšiny, vøesovištì, bøehy øek
a rybníkù. Nevyhýbá se mokrým místùm, pøi
vyrušení nìkdy prchá pøímo do vody, kde se
mù2e i potápìt. Ještìrka 2ivorodá se zejména
v ni2ších oblastech vyskytuje na spoleèném
biotopu s ještìrkou obecnou.

Náhradní biotopy: obývá také okraje les−
ních cest, v horách nìkdy nachází úkryt ve
skulinách zdiva srubù, kamenné snosy
a zídky u polních cest, v horách i okolí silnic.

Mapování a monitoring: Zpùsob a naèa−
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sování monitoringu i zaznamenávání výsled−
kù bude, zejména ve vyšších oblastech,
shodné se zmijí – na vìtšinì lokalit mù2e
probíhat monitoring ještìrky 2ivorodé
a zmije obecné v rámci stejné pochùzky.
V ni2ších oblastech zase mù2e probíhat
shodnì se sledováním ještìrky obecné.
Základním cílem bude ve sledovaném kvadrá−
tu nalézt nebo potvrdit existenci 2ivotaschop−
né populace tohoto druhu. Pro podrobnìjší
prùzkum lze provést odhad poèetnosti popu−
lace na základì liniové obchùzky bez indivi−
duálního rozpoznávání jedincù, na loukách,
rašeliništích apod. je mo2né vyu2ít ètverco−
vou metodu.

Ještìrka zední (Podarcis muralis)
Je hnìdì zbarvená.  Oproti ještìrce obec−

né je mnohem subtilnìjší. Má nápadnì dlou−
hý ocas a konèetiny, èím2 se na první
pohled liší od ještìrky 2ivorodé. 

Rozšíøení: V souèasné dobì se vyskytuje
pouze v okolí Štramberku. Historický nález je
znám ze Znojemska. Nelze však vylouèit
i další pùvodní, ale i vysazené populace na
našem území.

Stanovištì: Vápencové výchozy štramber−
ského krasu v nadmoøské výšce 360 – 500 m.

Náhradní biotop: lomové stìny, suH pod
lomovou stìnou,  hradby na okraji mìsta

Zpùsob �ivota: Aktivita zaèíná ji2 v bøez−
nu.  Po opuštìní noèního úkrytu se ještìrka
krátce sluní, potom aktivnì vyhledává potra−
vu, vìtšinou v travnatých porostech mezi
skalami nebo v sutích na okraji skal. Pøi
vyrušení utíkají ještìrky na skalní stìny. Na
jaøe je také mo2né pozorovat zvýšenou
migraci v netypických biotopech, napø. v le−
se, daleko od skal (Lác 1970). K páøení
dochází  od dubna do èervna. Snùšky jsou
kladeny pøibli2nì mìsíc po oplození, inku−
baèní doba je v závislosti na teplotì 6–11
týdnù. Aktivita konèí obvykle v øíjnu. Za aty−

pického, teplého, slunného poèasí mù2e ješ−
tìrka zední aktivovat i uprostøed zimy.

Mapování a monitoring: Monitoring je pøi−
zpùsoben biotopu. Pøi pochùzce sledujeme
kamennou suH na úpatí skal i skalní stìny.
Tyto ještìrky  je mo2né sledovat vizuálnì i za
pomoci dalekohledu. Pokud jde o první zjiš−
tìní novì objevené populace je však tøeba
v2dy mít doklad, nejlépe fotografický.

Slepýš køehký (Anguis fragilis)
Slepýš má na bøišní stranì tìla nìkolik

øad šupin. Tím se liší od všech hadù, kteøí
mají na bøiše jenom jednu øadu velkých
šupin. Jeho urèení ve vìtšinì pøípadù nedì−
lá problém ani zaèínajícím mapovatelùm 

Rozšíøeni: Vyskytuje se plošnì po celém
území ÈR pøibli2nì do výšky 900 m n.m.,
mù2e však vystoupit i výše (napø. Šumava,
Orlické hory, Krkonoše).

Stanovištì: Nemá specifické po2adavky
na oslunìní lokality a charakter vegetace.
Obývá nejrùznìjší stanovištì, která vykazují
urèitou míru zemní vlhkosti, obvykle s boha−
tou vegetací. Xije v øídkých lesích, na jejich
okrajích nebo lesních pasekách, na lokalitách
lesostepního charakteru, na loukách apod.
Dùle2ité jsou vhodné úkryty, skrývá se pod
kameny, v trouchnivých paøezech, v hroma−
dách kamení, kupkách sena, v hrabance, pod
mechem a v trávì s vlhèím podkladem.
Nevyskytuje se v rašeliništích, na vátých pís−
cích a jiných velmi speciálních biotopech. 

Náhradní biotop: V kulturní krajinì se
vyskytuje v zahradách, sadech, na køovina−
tých mezích, na rumištích, smetištích apod.
Na zahradách se èasto vyskytuje v kompo−
stu nebo jeho tìsném sousedství. Èasto se
ukrývá pod rùznými pohozenými pøedmìty
(napø. plastové pytle, textilie, linolea, kober−
ce, kusy pohozeného plechu apod.

Zpùsob �ivota: Zimovištì opouští v druhé
polovinì bøezna a2 v dubnu. Pøibli2nì 10–15
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dní po probuzení se zaèínají slepýši páøit.
Slepýš je ovoviviparní druh, mláïata se rodí
obvykle v srpnu a záøí. Zimní úkryty vyhle−
dává obvykle v øíjnu. V zimních úkrytech
zimují slepýši èasto ve vìtším mno2ství,
nìkdy i ve spoleènosti dalších druhù plazù a
oboj2ivelníkù. Stejné zimovištì vyhledávají
slepýši opakovanì. Slepýš 2ije relativnì
skrytým zpùsobem 2ivota, jedná se o druh
se soumraènou aktivitou a mù2e aktivovat i v
noci. V prùbìhu dne je aktivní za teplých dnù
se slabým deštìm nebo po dešti.

Mapování a monitoring: Pøi metodách
mapování nebo monitoringu, kdy plazy sle−
dujeme pouze vizuálnì, slepýše zjistíme
jenom náhodou. O jejich pøítomnosti se
však mù2eme èasto pøesvìdèit pøi chùzi
podél silnice. Slepýši jsou velmi èasto
nacházeni usmrcení na silnici. Bez obracení
rùzných pøedmìtù, pod nimi2 se slepýši
ukrývají, mnohdy nemáme mo2nost 2ivého
slepýše spatøit,. 

Nejlépe jeho výskyt ve vegetaèní sezónì
mù2eme sledovat  metodou instalace umìlých
úkrytù. Pøesto, 2e slepýš s vysokou pravdìpo−
dobností obývá všechny kvadráty zoologické−
ho mapování, neexistují dosud doklady
z nìkterých míst a je proto vhodné zazname−
návat ka2dý doklad výskytu tohoto druhu.

U.ovka hladká (Coronella austriaca)
U2ovka hladká pøipomíná tmavými skvr−

nami zmiji. Zejména pøi pohybu mohou
skvrny vytváøet dojem klikaté èáry a díky
tomu bývá zamìòována za zmiji. Dùle2itým
rozpoznávacím znakem jsou hladké, nekýl−
naté šupiny, které je mo2no pozorovat i na
svleèkách.

Rozšíøení: Vìtšina nálezù je v polohách do
500 m n. m., zøídka vystupuje výše. Její výskyt
není souvislý a závisí na vhodných biotopech.
Vyhýbá se velkým lesním komplexùm, do les−
naté krajiny však proniká po 2eleznièních nás−

pech, nebo odlesnìným pásem pod elektro−
vody. Nebyla zjištìna výraznìjší závislost na
klimatických oblastech v ÈR. 

Stanovištì: Upøednostòuje suchá, k jihu
exponovaná stanovištì, napø. stepní a leso−
stepní stanovištì, kamenité a køovinaté stránì,
vøesovištì, okraje lesù, lesní svìtliny a pod.

Náhradní biotopy: 2eleznièní tratì nebo
náspy silnic, staré sady, vinice, skládané
zídky, lomy, zahrádky, komposty apod.
V Èeské republice dnes pro u2ovku hladkou
pøevládají právì tyto druhotné biotopy.

Zpùsob �ivota: Aktivita zaèíná obvykle
v dobì, kdy denní maxima dosáhnou 15 °C,
tedy pøibli2nì na pøelomu bøezna a dubna.
Mláïata mohou být aktivní i pøi ni2ších tep−
lotách. U2ovka hladká je aktivní ve dne,
vrchol aktivity je obvykle dopoledne. Pravi−
delnì se sluní na stejném místì, ze svého
stanovištì se pøíliš nevzdaluje (obvykle jen
nìkolik desítek metrù). Období páøení probí−
há od konce dubna do kvìtna. Zpravidla
koncem srpna nebo zaèátkem záøí samice
rodí mláïata (ovoviviparie). Sezónní aktivita
konèí obvykle v øíjnu.

Mapování a monitoring: Sledování tohoto
druhu je velice obtí2né. I v místech, kde je
její výskyt prùbì2nì sledován ji2 po øadu let,
jsou konkrétní nálezy spíše dílem náhody.
Podrobný monitoring u2ovky hladké by tedy
nemohl být postaven pouze na nìkolika lini−
ových pochùzkách po vymezené trase, jako
je tomu u vìtšiny ostatních druhù plazù.
Základním cílem bude ve sledovaném kvad−
rátu nalézt nebo potvrdit existenci 2ivota−
schopné  populace tohoto druhu. Pøítomnost
u2ovky hladké je mo2né dolo2it i nálezem
svleèky, právì u tohoto druhu je to èasto
jediný doklad o výskytu. Pro monitoring
u2ovky hladké je vhodná zejména metoda
mikrobiotopù. Liniová metoda se pro tento
druh nehodí. Mapování i monitoring je
mo2né dìlat od dubna do srpna.
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U.ovka stromová (Zamenis longissimus)
Tato u2ovka se døíve jmenovala vìdeckým

názvem Elaphe longissima. Vzhled dospìlých
jedincù je promìnlivý od hnìdé pøes tmavì
zelenou, a pøi letmém setkání je ji mo2no na
dálku zamìnit se starými jedinci u2ovky oboj−
kové nebo podplamaté. Mladí (juvenilní) jedin−
ci zase mohou pøipomínat u2ovku obojkovou,
proto2e mají za krkem 2luté skvrny. Dùle2itým
znakem je tmavá podlouhlá skvrna, vedoucí
od oka šikmo dolù. Bezpeèné rozpoznání pak
umo2ní zjišHování kýlnatých šupin – u2ovka
stromová má šupiny hladké, nekýlnaté. Spod−
ní strana tìla je jednobarevnì svìtlá (2lutá).

Rozšíøení: Území ÈR le2í na okraji areálu
druhu. V souèasné dobì je výskyt dolo2en
ve tøech oblastech: vyskytuje se v Bílých
Karpatech, Podyjí a v dislokované populaci
v severozápadních Èechách. Moravské
populace jsou  nepochybnì autochtonní
(pùvodní), plynule navazují na slovenské
a rakouské populace. Èeská populace je
velmi specificky fragmentovaná (rozdrobe−
ná) do nìkolika malých lokalit v intenzivnì
obydlené krajinì s vysokým stupnìm antro−
pogenního (lidmi zpùsobeného) zatí2ení. 

Stanovištì: Vyskytuje se na oslunìných
stanovištích lesostepního charakteru, pøe−
vá2nì s JV a JZ expozicí napø. køovinaté
stránì, náletové remízy, pastviny, lesní
okraje,bøehy potokù a øek.

Náhradní biotop: Vyskytuje se v zarost−
lých vinicích, v místech se skládanými zíd−
kami a kamennými snosy, v pøíkopech podél
cest a silnic, v ruinách staveb, v kùlnách, na
hnojištích a kompostech, ve skládkách døeva
nebo skládkách inertních odpadkù.

Zpùsob �ivota: Poèátek aktivity tohoto
druhu spadá (v závislosti na aktuálním prùbì−
hu poèasí) vìtšinou na duben a2 zaèátek
kvìtna. V prùbìhu kvìtna, pøípadnì zaèátkem
èervna dochází  k páøení. U2ovky jsou nejak−
tivnìjší pøi teplotách 21–25 °C. Pøi vyšších

teplotách se obvykle ukrývají. U2ovka stro−
mová velmi dobøe šplhá po stromech, skal−
kách nebo zídkách. Dobøe plave a je schopna
pøekonat øíèní tok. Samice kladou od poloviny
èervna a v èervenci vajíèka, která ukládají obvy−
kle do míst s tlejícími rostlinnými zbytky, napø.
do hromad navátého listí, kompostù, hnojišH,
trouchnivìjících kmenù apod. Ke kladení vajec
jsou nìkdy vyu2ívány i skládané zídky.

Mapování a monitoring: Pro úspìšné
monitorování tohoto druhu je tøeba rozlišovat
charakter výskytu tohoto druhu v ÈR. Existu−
jí zásadní rozdíly jak v charakteru prostøedí
výskytu, tak v typu populace. Na tìchto loka−
litách dochází ke koncentraci jedincù. Sledo−
vání zmínìných tøí známých oblastí je vìcí
profesionálních zoologù a pro dobrovolníky
lze jejich sledování doporuèit jen za dozoru
a pod koordinací profesionálù. Na druhé stra−
nì existuje celá øada míst, kde se dá oèeká−
vat výskyt tìchto hadù, ale v souèasné dobì
neexistují vìrohodné doklady jejich výskytu.
Je to pøedevším širší oblast Pálavy a Podlu2í,
dále oblasti Beskyd a Javorníkù pøiléhající
k Slovensku, údolí øek Jevišovky a Rokytné
na Znojemsku a celá øada dalších oblastí ÈR.
Mapovací aktivity dobrovolníkù by bylo vhod−
né soustøedit do tìchto míst. V 2ádném pøí−
padì však nesmí jít o odchyt èi odlov 2ivých
jedincù tohoto pøísnì chránìného druhu.
V rámci dne je nejvhodnìjší smìrovat moni−
toring na jaøe pøibli2nì mezi 10.00 a 12.00
hod., v létì  pak od 7.00 do 11.00 hod. Doku−
mentaci je mo2no provádìt fotograficky, sbì−
rem svleèek a v tomto pøípadì by mìl být
dokladován jakýkoliv uhynulý jedinec. Èasto
je mo2no najít zejména juvenilní jedince, zabi−
té pùsobením silnièní dopravy (auta, bicykly).
Pokud jde o tento druh, mìl by být sebrán
i velmi znièený kadáver, tj pozùstatek tìla
hada. Jsou toti2 známy  èetné omyly a pøe−
hmaty pøi sledování tohoto hada, a proto je
zde  tøeba zachovat maximální opatrnost.
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U.ovka obojková (Natrix natrix)
Šedì zbarvená s typickými 2lutými skvr−

nami za hlavou. Velmi staré exempláøe
u2ovky obojkové mohou být beze skvrn za
krkem, naopak  mláïata u2ovky stromové
mají tyto skvrny jasnì  vyvinuty. Xluté skvr−
ny na krku tedy nejsou  zcela spolehlivým
rozpoznávacím znakem. Dùle2itým rozpo−
znávacím znakem  od u2ovky hladké a stro−
mové jsou kýlnaté šupiny , které je mo2no
pozorovat i na svleèkách.

Rozšíøení: Vyskytuje se témìø plošnì  do
výšky 700 m n. m., jsou však známy lokality
a2 do nadmoøské výšky 1000 m. Její pøítom−
nost byla zjištìna v 572 kvadrátech, tj. 84 %. 

Stanovištì: Na vlhèích stanovištích bývá
nìkdy i dosti daleko od vody. Typickým bio−
topem jsou zarostlé køovinaté bøehy v okolí
vod ( slepá øíèní ramena, rybníky, bøehy vìt−
ších tokù apod.), moèály, podmáèené louky
a lesy lu2ního charakteru. Nìkteré populace
obývají i pomìrnì suché biotopy ( napø.
skalnaté svahy). Èasté je i støídání suššího
a vlhèího stanovištì v prùbìhu sezóny.

Náhradní biotop: Obývají zatopené pískov−
ny, novì vzniklé nádr2e v místech povrcho−
vých dolù, staré lomy, zøíceniny, zahrady
apod. V zahradách se èasto zdr2uje v okolí
kompostu. Pøi obnovì a výstavbì rybníkù na
Pohoøelicku se zvýšila poèetnost tohoto druhu.
V zakládaných hnojištích a kompostech byla
také vhodná  líhništì tohoto druhu (Dyk 1960).

Zpùsob �ivota: Zimní úkryt opouštìjí od
poloviny bøezna do konce dubna. K páøení se
u2ovky shroma2ïují na výslunných místech,
obvykle v poètu 5–10 jedincù. Na nìkterých
lokalitách bylo v dobì páøení pozorováni i 50
jedincù. Èasté je i páøení v blízkém okolí
zimovištì, ještì pøedtím, ne2 se hadi rozle−
zou. V prùbìhu sezóny dochází k rùzným
pøesunùm. Migrují z rùzných dùvodù: hledání
partnera, pøesuny samic na líhništì, podzim−
ní migrace na zimovištì. U2ovky se pøesou−

vají na vzdálenost nìkolik set metrù a2 3 km.
Gravidní samice se v èervnu nebo èervenci
stahují na vhodná líhništì, kde èasto zùstá−
vají zbytek sezóny a mohou tam i zimovat..
Na vhodných biotopech, kde je dostatek
úkrytù i  líhništì, nedochází k migraci témìø
vùbec. Mláïata se líhnou v srpnu a záøí. Akti−
vita obvykle konèí v polovinì øíjna.

Mapování a monitoring: Základním cílem
bude ve sledovaném kvadrátu nalézt nebo
potvrdit existenci 2ivotaschopné  populace
tohoto druhu. Liniová metoda se pro tento
druh dá dobøe uplatnit v okolí vodních tokù
a vodních ploch. Na místech, kde jsou ka−
menné snosy, zídky apod. je mo2né uplatnit
i metodu mikrobiotopù.

U.ovka podplamatá (Natrix tessellata) 
Tato u2ovka je zbarvena na  høbetì hnì−

došedì a2 zelenavì s tmavšími skvrnami,
které z dálky mohou pùsobit iluzí klikaté
èáry. Bývá proto zamìòována se zmijí.

Rozšíøení: U nás se vyskytuje v teplejších
oblastech a její výskyt je ostrùvkovitý. Vìtši−
na nálezù je z poloh do 400 m n. m., pouze
výjimeènì byla zjištìna výše Obvykle se
vyskytuje na støedních a vìtších vodních
tocích (napø. Vltava, Berounka, Plouènice,
Ohøe, Svratka, Svitava, Oslava, Rokytná, Dyje)
nebo v okolí údolních nádr2í (napø. Brnìnská
údolní nádr2, pøehrada Nechranice).

Stanovištì: Nejvyhledávanìjšími stanovišti
jsou u nás øíèní údolí s mo2ností pøezimování
ve skalnatých svazích  nebo sutích s poma−
lým vodním tokem a prohøátými mìlèinami.

Náhradní biotop: Vyskytuje se také v okolí
pøehradních nádr2í, místnì i na kameny zpev−
nìných hrázích vodních tokù, na 2eleznièních
náspech v skládaných zídkách a stavebních
ruinách. Vzhledem k malé nabídce pøiroze−
ných líhnišH vyu2ívá ke kladení vajec èasto
náhradní mo2nosti (komposty, hnojištì, sme−
tištì s organickým, tlejícím materiálem).
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Zpùsob �ivota: Aktivita zaèíná obvykle
v polovinì dubna, nìkdy ji2 v bøeznu. Po pøezi−
mování se u2ovky obvykle zdr2ují v okolí
zimovišH, která jsou na suchých, výslunných,
kamenitých místech (svahy øíèních údolí,
kamenní zídky, sutì apod.), kde se vyhøívají. Ke
slunìní mohou vyu2ívat oslunìné stránì,beto−
nové navigace, 2eleznièní náspy a pod. V té do−
bì (duben, zaèátek kvìtna) také dochází k pá−
øení. Pøibli2nì od poloviny kvìtna (ji2 po páøení)
se u2ovky pøesouvají k vodì. Zpoèátku se
vyhøívají na souši a nepøijímají potravu. Kdy2
dosáhne teplota vody 14–15 °C, u2ovky zaèí−
nají ve vodì lovit. Nejen, 2e velmi dobøe plave,
ale  umí se i potápìt a lovit hluboko pod hladi−
nou.  Dospìlé kusy mají svá oblíbená místa,
kde se sluní (kmeny a kameny ve vodì apod.),
èasto se vyhøívá i více jedincù spoleènì. V èer−
vnu a èervenci kladou samièky vajíèka do tlejí−
cích rostlinných zbytkù nebo kamenných teras.
Po vylíhnutí (srpen, záøí) se mláïata shlukují
pod vyhøátými kameny. U2ovky mìní svá sta−
novištì i v prùbìhu dne, a to v závislosti na
teplotì podkladu, na kterém se vyhøívají. Se
zvyšující teplotou se pøesouvají na vyšší rost−
linné nebo keøové,  vzácnìji i stromové patro.
Tato stanovištì vyu2ívají na nìkterých lokali−
tách i pøi ni2ších teplotách, a to zejména pøi
nedostatku vhodných volných ploch k vyhøí−
vání. Aktivita u2ovek obvykle konèí v øíjnu. 

Mapování a monitoring: Základním cílem
sledování bude ve vybraném kvadrátu nalézt
nebo potvrdit existenci 2ivotaschopné  popu−
lace tohoto druhu.  Pro získání podrobnìj−
ších údajù je mo2né pou2ít liniovou metodu.

Sledování bude pøizpùsobeno roènímu
cyklu aktivity tohoto druhu tak, aby byl pro−
vádìn v dobì s pravdìpodobností zasti2ení
co mo2ná nejvìtšího mno2ství jedincù. Sle−
dování je tøeba smìøovat  do období jarní
aktivity a následného období gravidity
samic. Konkrétní termíny monitoringu
budou závislé zejména na aktuálním prùbì−

hu poèasí v daném roce a zpracovatel si
musí vhodné období roèního cyklu aktivity
u2ovek vypozorovat ka2doroènì sám (výše
uvedené údaje je tøeba brát jako orientaèní). 

První sledování je tøeba smìrovat do
období, kdy ji2 všichni jedinci ukonèí zimo−
vání (hibernaci) – s nejvìtší pravdìpodob−
ností se bude jednat o druhou polovinu
dubna. Nebo zaèátek kvìtna. Druhé. sledování
probíhá v období gravidity samic – tj. zpravidla
v prùbìhu èervna. Pozdìji, vzhledem k mo2né−
mu rušení samic migrujících k líhništím, ji2
sledování není vhodné. 

Zmije obecná (Vipera berus)
Pozor: klikatá èára na høbetì nemusí být

u starých nebo melanických (èernì zbarve−
ných) jedincù patrná a není tedy rozhodujícím
znakem pro urèení druhu. Dùle2itým rozpozná−
vacím znakem jsou kýlnaté šupiny a dìlené
šupiny za análním otvorem, které je mo2no
pozorovat i na svleèkách. Kýlnaté šupiny však
mají také u2ovky obojková a poplamatá.

Rozšíøení: V oblastech splòujících její eko−
logické nároky se vyskytuje pomìrnì souvis−
le. Plošnì je rozšíøena ve vìtšinì pohoøí,
vyskytuje se i v lesnatých ní2inách, do odles−
nìných ní2in proniká zøídka. Sporadický
výskyt je v Bílých Karpatech a Chøibech.

Stanovištì: Vyhledává výslunná, ale
vlhká místa v lesnatých krajinách, napø. les−
ní paseky, polomy, porosty borùvèí a brusi−
nek, vøesovištì, rašeliništì zarostlé kameni−
té stránì, suHová pole.

Náhradní biotop: Vyskytuje se napø. v opu−
štìných lesních kamenolomech, na køovina−
tých okrajích polí a okrajích vlhèích pastvin,
ve vojenských prostorech apod.

Zpùsob �ivota: Po zimování zaèíná aktivi−
ta obvykle  koncem bøezna a v dubnu (ve
vyšších polohách i pozdìji). Po zimování se
zmije sluní pøibli2nì 10 dní v okolí zimoviš−
tì, pozdìji se rozlézají do svých domov−
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ských okrskù. Koncem dubna a zaèátkem
kvìtna dochází u zmijí k páøení. Období
páøení trvá pøibli2nì 14 dní. Samice jsou po
páøení ménì aktivní a èasto vyhledávají
místa v polostínu nebo na slunci. V polovinì
srpna zmije rodí 2ivá mláïata. Koncem záøí
se zmije stahují k zimovištím.

Mapování a monitoring: Metodiky výzku−
mu viz Vo�enílek (2000). Nejvhodnìjší se
jeví monitoring populací, zalo2ený zejména
na základì sèítání gravidních samic (samo−
zøejmì by byli zaznamenáváni i samci, mlá−
ïata apod.). Samice v období gravidity toti2
vìtšinou  obývají stabilní a pomìrnì malý
domovský okrsek. Pøesunují se minimálnì,
zejména  v závislosti na  oslunìní. Navíc se
bìhem tohoto období spoléhají  na své kryp−
tické (ochranné) zbarvení a  pravdìpodob−
nost jejich objevení je pomìrnì velká. U2ší
vymezení monitorovacího období by pak
vypadalo následovnì: zhruba konec kvìtna
a2 èervenci, popø. srpnu. Nejspolehlivìjší je
monitoring provádìt bìhem èervna.

Jako u všech plazù je i u zmijí denní akti−
vita mimo jiné závislá na poèasí a teplotì.
Obecnì lze øíci – 2e pøi chladnìjším poèasí
zmije vyhledávají pøíle2itosti ke slunìní po
celý den, ve dnech s vyššími teplotami
a jasným nebo polojasným poèasím dochá−
zí zejména v poledních hodinách k vyhledá−
vání úkrytù. Ale napøíklad v období páøení
dochází  ke znaènému zvýšení aktivity i za
chladného poèasí. Proto je tøeba brát pøi
monitoringu v potaz i tento aspekt chování
zmijí a plánovat návštìvy lokality tak, aby
byla pokryta doba s co mo2ná nejvìtší akti−
vitou tohoto druhu. Velmi vhodné bude
naèasovat monitoring na dny následující po
delším období s chladným poèasím. V tako−
vém období se zmije intenzivnì sluní a zvy−
šuje se pravdìpodobnost zaznamenání
jejich pøítomnosti na lokalitì. Základním
cílem monitoringu bude tedy ve sledovaném

kvadrátu nalézt nebo potvrdit existenci 2ivo−
taschopné  populace tohoto druhu.

Podrobnìjší výzkum je mo2no provádìt
opakovanou liniovou pochùzkou. V rámci mo−
nitorovací návštìvy provede zpracovatel
dùkladnou obhlídku lokality liniovými pochùz−
kami. Vymezenou trasu bude peèlivì prochá−
zet pouze jedním smìrem a na ji2 prozkou−
maná místa se tudí2 nebude vracet. Trasy
pochùzek budou zaznamenány a dodr2ovány
i v následujících letech. V rámci pochùzky
bude zpracovatel zaznamenávat poèet naleze−
ných zmijí, jejich pohlaví a vìk, a to pouze
v pøípadì, 2e je rozezná. Zmije nebudou
bìhem monitoringu chytány ani znaèeny.

Doporuèení: zpracovatel bude zazname−
návat výrazné identifikaèní znaky, popø.
mù2e jednotlivé jedince fotograficky zdoku−
mentovat: pohlaví, vìk, velikost, zranìní,
zbarvení (kontrast, barva), kresba – typ (hra−
natá oblá, kontinuální,…). Mimo jiné mù2e
zaznamenávat pøesnou dobu a místo nálezu.
U ménì poèetných populací se tak, za pøed−
pokladu dlouhodobého kontinuálního moni−
toringu jednou osobou, mù2eme dopracovat
k individuálnímu rozpoznávání jedincù. 

Bezpeènost: Pøi zachováním základních
pravidel bezpeènosti pohybu v terénu nehrozí
pozorovateli 2ádné mimoøádné nebezpeèí.
Pøesto je vhodné pøi opakovaných návštìvách
lokalit zmijí provádìt monitoring  ve dvojici, mít
s sebou fungující mobil èi jiný komunikaèní
prostøedek a vìdìt, kde je mo2né zajistit
lékaøské ošetøení. Ka2dopádnì monitoring
lokalit zmijí nelze doporuèit úplným zaèáteè−
níkùm. Kromì zákonných pøeká2ek v odchy−
tu zmijí je zde na místì pøipomenout, 2e
odchyt 2ivých zmijí je nebezpeèný. Amatér−
ské mapovatele je tady tøeba ještì opakova−
nì varovat: nelze odchytávat 2ádné hady – je
to ilegální a nebezpeèné. Je tøeba radìji hada
neurèit, ne2 ho odchytávat.
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ÈESKÝ SVAZ OCHRÁNCÙ PØÍRODY

Èeský svaz ochráncù pøírody je nejvìtší dob−
rovolnou organizací v Èeské republice, zamì−
øenou na ochranu pøírodního a kulturního
dìdictví, ekologickou výchovu a podporu trva−
le udr2itelného 2ivota. Byl zalo2en v roce 1979
a v souèasné dobì má v 380 základních orga−
nizací a 150 kolektivech Mladých ochráncù
pøírody 10000 èlenù.

Z našich programù
 ÈSOP dlouhodobì peèuje o více ne2 3500

hektarù pøírodnì cenných ploch, 200 památ−
ných stromù, 320 hektarù historických parkù
a více ne2 30 památkových objektù.
 po dlouhá léta se základní organizace ÈSOP

starají o zachování ohro2ených druhù rostlin
a 2ivoèichù v rámci 22 celostátních programù na
ochranu biodiverzity – orchideje, ohro2ené lesní
byliny a døeviny, raci, vá2ky, sovy, èápi, netopý−
øi, jasoò èervenooký, mravenec lesní a další.

 zaøízení Národní sítì stanic pro zranìné
a handicapované 2ivoèichy roènì pøijmou pøes
6 tisíc zranìných volnì 2ijících 2ivoèichù 180
druhù, z nich2 se po vyléèení do pøírody navra−
cí pøes 60 %.

 letních a zimních táborových akcí se ka2do−
roènì úèastní bezmála 23 tisíc dìtí.

 do tradièní pøírodovìdnì ekologické soutì2e
Zelená stezka – Zlatý list se pravidelnì zapoju−
je 4 tisíce školákù.
 ÈSOP ka2doroènì organizuje èeskou èást akce

UNEP „Ukliïme svìt“, pøi ní2 pøes 12 tisíc dobro−
volníkù vyèistí naši pøírodu od 215 tun odpadu.

Bli�ší informace Vám rádi podáme v Kanceláøi
ÚVR ÈSOP a CDM ÈSOP

Kanceláø ÚVR ÈSOP, 
Uruguayská 7, 120 00 Praha 2
tel: 222 516 115 nebo 222 511 494, 
fax: 222 511 496
info@csop.cz; http://www.csop.cz

Centrum pro dìti a mláde. ÈSOP, 
poštovní pøihrádka 447, 111 21 Praha 1
tel: 224 912 466, fax: 224 921 765
CDMcsop@volny.cz; http://www.smop.cz

Hledáme všechny, kterým není lhostejný osud
našeho pøírodního a kulturního dìdictví. Zále�í
na tom, co po nás zùstane dalším generacím.

Pøipojte se k ÈSOP – pomù.ete ochranì pøí−
rody v Èeské republice!

Èlenství v ÈSOP
 svým èlenským pøíspìvkem podpoøíte prak−

tickou ochranu pøírodního a kulturního dìdic−
tví, která pøináší dlouhodobé výsledky.

 o výsledcích této èinnosti Vás bude pravi−
delnì informovat èasopis ÈSOP.
 jako èlen ÈSOP máte mo2nost získat sní2ené

vstupné, které v rámci programu Zelená karta
nabízí pøes 90 prohlídkových projektù po celé
republice, vèetnì mnoha muzeí, hradù, hvìzdá−
ren, botanických a zoologických zahrad.
 mù2ete se aktivnì zapojit do bohaté škály èin−

ností poøádaných v rámci programù ÈSOP.

Jak se stát èlenem
V pøípadì zajmu o èlenství v Èeském svazu
ochráncù pøírody kontaktujete Kanceláø ÚVR
ÈSOP v Praze. Zašleme Vám pøihlášku a poskyt−
neme všechny potøebné informace ke èlenství.

Potøebujeme Vaši pomoc a podporu – pøi−
pojte se k ÈSOP právì dnes!
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