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1. Rostliny
Publikace erný a ervený seznam cévnatých rostlin
(ed.), 2001:) používá následující len ní:

eské republiky (Procházka F.

1. Kategorie A – vyhynulé taxony
Jedná se o taxony, které v minulosti v jiho eském regionu rostly, ale již velmi
dlouhou dobu (cca posledních 50 let) zde nebyl jejich výskyt prokázán.
2. Kategorie C – taxony erveného seznamu
C1: kriticky ohrožené taxony
C2: siln ohrožené taxony
C3: ohrožené taxony
C4: vzácn jší taxony vyžadující další pozornost
Pozn. Informace o tom, zda je rostlina zvlášt chrán na dle tohoto zákona a do jaké kategorie dle
tohoto zákona spadá, je obsažena v posledním sloupci uvedených p ehled :
§1
§2
§3
-

je zvlášt chrán ná ve smyslu zákona v kategorii „druhy kriticky ohrožené“
je zvlášt chrán ná ve smyslu zákona v kategorii „druhy siln ohrožené“
je zvlášt chrán ná ve smyslu zákona v kategorii „druhy ohrožené“
není zvlášt chrán ná ve smyslu zákona

Na území jižních ech se vyskytovaly následující druhy, pat ící dnes již do
seznamu (druhy vyhynulé, nezv stné, nejasné p ípady):
Taxon (latinský název)

Taxon ( eský název)

Aira praecox
Alchemilla flabellata
Botrychium simplex
Camelina sativa subsp.zingeri
Carlina biebersteinii
Catabrosa aquatica
Colobium taraxacoides
Cuscuta epilinum
Daphne cneorum
Dictamnus albus
Drymocallis rupestris
Epipogium aphyllum
Euclidium syriacum
Gentianella praecox
Hammarbya paludosa
Herminium monorchis
Hippochaete ramosissima
Hypochoeris glabra
Lolium remotum
Lolium temulentum
Ludwigia palustris
Luronium natans
Montia arvensis
Montia fontana
Orchis coriophora

ovsí ek asný
kontryhel v jí ovitý
vrati ka jednoduchá
lni ka setá zingerova
pupava dlouholistá
odemka vodní
pupavík pampeliškový
kokotice lnová (hubilen)
lýkovec vonný
t emdava bílá
v eteník skalní, mochna skalní
sklenobýl bezlistý
rukevní ek syrský
ho e ek šumavský
m kkyn bažinná (bahenní)
to í ek jednohlízný
cídivka (p esli ka) v tevnatá
prasetník lysý
jílek oddálený
jílek mámivý
zakucelka bahenní
žabní ek vzplývavý
zdrojovka rolní
zdrojovka prameništní
vstava št ni ný

1

erného

Vyhláška . 395/1992 Sb.
k zákonu . 114/1992 Sb.
§1
§1
§1
§3
§1
§1
§1
§3
§1
§1
-

Orchis purpurea
Pedicularis sceptrum-carolinum
Pilularia globulifera
Potamogeton praelongus
Pulsatilla pratensis
subsp.bohemica
Salix myrtilloides
Schoenoplectus
tabernaemontani
Sparganium angustifolium
Tephroseris palustris
Turgenia latifolia
Typha minima
Utricularia bremii
Utricularia vulgaris
Vaccaria hispanica
Alchemilla filicaulis
subsp.vestita
Altriplex rosea
Bromus commutatus
subsp.commutatus
Camelina alyssum
subsp.alyssum
Carex buxbaumii
Carex hostiana
Chenopodium murale
Conringia orientalis
Dactylodenia lebrunnii
Dichostylis micheliana
Diphasiastrum oellgaardii
Draba muralis
Eleocharis quinqueflora
Eleocharis uniglumis
Epilobium anagallidifolium
Erysimum repandum
Euphrasia micrantha
Gratiola officinalis
Herniaria hirsuta
Kickxia spuria
Lappula squarrosa
Laserpitium latifolium
Malva pusilla
Marrubium vulgare
Melampyrum cristatum
Nigella arvensis
Poa alpina
Polycnemum arvense
Polycnemum majus
Pulicaria vulgaris
Rhynchospora fusca
Sceptridium multifidum
Silaum silaus
Thalictrum minus subsp.majus
Tithymalus falcatus
Trifolium fragiferum
Trifolium rubens
Trifolium striatum
Ventenata dubia

vstava nachový
všivec žezlovitý
mí ovka kulkonosá
rdest dlouholistý
koniklec lu ní eský

§2
§1
§1
§2

vrba bor vkovitá
sk ípinec dvoublizný

§1
-

zevar úzkolistý
sta inec kalužní (star ek
slatinný)
št tiná širolistý
orobinec nejmenší
bublinatka vícekv tá
bublinatka obecná
kravinec polní (špan lský)
kontryhel tenkolodyžný chlupatý

§1
§1
§1
-

lebeda r žová
sve ep lu ní pravý

-

lni ka ta icovitá pravá

-

ost ice Buxbaumanova
ost ice lemovaná
merlík zední
ho inka východní
vstava ovec Lebrun v
troj adka Micheliova
plavuník Oellgaard v
chudina zední
bahni ka chudokv tá
bahni ka jednoplevá
vrbovka drchni kolistá
trýzel rozkladitý (vykrajovaný)
sv tlík drobnokv tý
konitrud léka ský
pr tržník chlupatý
úporek pochybný
strošek pomn nkový
hladýš širolistý
sléz nizounký
jable ník obecný
ernýš h ebenitý
ernucha rolní
lipnice alpská
chruplavník rolní
chruplavník v tší
blešník menší
hrotnosemenka hn dá
vrati kovec (vrati ka)
mnohoklaná
koromá olešníkový
žlu ucha menší nící
pryšec srpovitý
jetel jahodnatý
jetel válcovitý ( ervenavý)
jetel žíhaný
ovsi ík štíhlý
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§1
§2
§1
§2
§2
§2
§1
§1
§1
-

Veronica opaca
Veronica praecox
Vicia oreophila
Vignea otrubae
Vulpia bromoides
Arabis turrita
Arenaria leptoclados
Arum maculatum
Asplenium adiantum-nigrum
Asplenium adulterinum
Bromus japonicus
Bupleurum longifolium
subsp.longifolium
Calamagrostis varia
Carex alba
Carex lepidocarpa
Euphrasia curta
Fritillaria meleagris
Isopyrum thalictroides
Juncus atratus
Melica ciliata
Minuartia verna
Oenanthe fistulosa
Polystichum braunii
Pulegium vulgare
Vignea stenophylla
Viola epipsila
Viola pumila

rozrazil tmavý
rozrazil asný
vikev horská (horomilná)
tu ice (ost ice) Otrubova
mrvka sve epovitá
huseník p evislý
píse nice štíhlá (tenkov tvá)
áron plamatý
sleziník erný (netíkový)
sleziník nepravý (klamný)
sve ep japonský
prorostlík dlouholistý pravý

§1
§3
§1
§1
-

t tina pestrá
ost ice bílá
ost ice slatinná
sv tlík krátký
eb ík kostkovaný
zapalice žlu uchovitá
sítina tmavá ( ernavá)
strdivka brvitá
ku i ka jarní
halucha dutá
kapradina plevinatá (Braunova)
polej obecná, máta polej
tu ice (ost ice) úzkolistá
violka olysalá
violka nízká

§2
§1
§2
§1
§2
§1
§1
§2

Za posledních 6 let od vydání seznamu byly v jiho eskému regionu potvrzeny t i
druhy erného seznamu. V tabulce jsou tu n zvýrazn ny a dle sou asných znalostí
by pat ily do následujícího
erveného seznamu, do kategorie druh kriticky
ohrožených.
Na území jižních ech se vyskytují následující druhy, pat ící v
mezi „druhy kriticky ohrožené“:
Taxon (latinský název)

Taxon ( eský název)

Achillea nobilis
Aconitum altissimum (A.
vulparia)
Adonis aestivalis
Agrostemma githago
Agrostis rupestris
Aira caryophyllea
Ajuga pyramidalis
Anthericum liliago
Anthriscus caucalis
Aphanes australis
Arabis brassica
Arnoseris minima
Artemisia scoparia
Asperugo procumbens
Asplenium viride
Avenula pratensis
Berula erecta
Betula x seideliana
Blysmus compressus

eb í ek sli ný
om j vl í žláznatý
hlavá ek letní
koukol polní
psine ek skalní
ovsí ek obecný
zb hovec jehlancovitý
b lozá ka liliovitá
kerblík obecný
nepatrnec drobnoplodý
huseník chudokv tý
píse natka nejmenší
pelyn k metlatý
ostrolist rozprost ený
sleziník zelený
ovsí lu ní
poto ník vzp ímený
b íza Seidelova
sk ípinka smá knutá

3

erveném seznamu

Vyhláška . 395/1992 Sb.
k zákonu . 114/1992 Sb.
§3
§2
§3
-

Botrychium matricariifolium
Bromus racemosus
Bromus secalinus
Calamagrostis stricta
Calathiana (Gentiana) erna
Callitriche platycarpa
Campanula cervicaria
Carex distans
Carex ericetorum
Carex michelii
Carex pendula
Carex pilosa
Carex rhizina
Carex viridula subsp. serotina
Centaurium pulchellum
Cephalanthera longifolia
Cerasus fruticosa
Ceratophyllum submersum
Ceterach officinarum
Chamaepitys chia subsp. trifida
Chenopodium urbicum
Chenopodium vulvaria
Chimaphila umbellata
Clematis recta
Coleanthus subtilis
Crepis tectorum
Crocus albiflorus
Crvptgramma crispa
Cvpripedium calceolus
Dactylorhiza comosa (majalis)
subsp.turfosa
Dactvlorhiza incarnata subsp.
incarnata
Dactvlorhiza x silvae-gabretae
Dactylorhiza traunsteineri
Dianthus carthusianorum
subsp. capillitrons
Dianthus sylvaticus
Diphasiastrum issleri
Diphasiastrum tristachvum
Diphasiastrum zeilleri
Drosera anglica
Drosera intermedia
Drvopteris cristata
Drvopteris pseudomas
Elatine alsinastrum
Elatine orthosperma
Epilobium alsinifolium
Epilobium nutans
Epipactis purpurata
Erica tetralix
Eriophorum gracile
Eriophorum latifolium
Filago lutescens Jordan
Gagea villosa
Genistella sagittalis
Gentianella amarella subsp.
amarella
Gentianella x austroamarella

vrati ka he mánkolistá
sve ep hroznatý
sve ep stoklasa
t tina tuhá
ho epní ek jarní
hv zdoš hranoplodý
zvonek hadincovitý
ost ice oddálená
ost ice v esovištní
ost ice Micheliova
ost ice p evislá
ost ice chlupatá
ost ice tlapkatá
ost ice zelenavá pozdní
zem žlu spanilá
okrotice dlouholistá
t eše k ovitá
r žkatec potopený
kyvor léka ský
zb hove ek žlutokv tý
trojklanný
merlík m stský
merlík smrdutý
zimozelen okoli natý
plamének p ímý
puchý ka útlá
škarda st ešní
šafrán b lokv tý
jino adec kade avý
st eví ník pantoflí ek
prstnatec širolistý rašelinný
(prstnatec májový rašelinný)
prstnatec ple ový pravý

§1
§1
§1
§2
§3
§3
§2
§1
§1
§3
§2
§2
§2
§2
§3
§2

prstnatec šumavský
prtstnatec Traunsteiner v
hvozdík kartouzek hadcový

§1
§2

hvozdík lesní
plavuník Issler v
plavuník trojklasý
plavuník Zeiller v
rosnatka anglická
rosnatka prost ední
kapra h ebenitá
kapra rezavá
úpor p eslenitý
úpor rovnosemenný
vrbovka žabincolistá
vrbovka nící
kruštík modrofialový
v esovec ty adý
suchopýr štíhlý
suchopýr širolistý
b lolist žlutavý
k ivatec rolní
kru ine ka k ídlatá
ho e ek naho klý pravý

§3
§2
§1
§3
§1
§1
§1
§1
§3
§1
§1
§3
§2

ho e ek jiho eský

4

-

Gentianella obtusifolia subsp.
sturmiana
Gentianella praecox subsp.
bohemica
Geranium divaricatum
Geranium molle
Gnaphalium luteo-album
Goodyera repens
Gymnadenia conopsea subsp.
conopsea
Gvmnadenia conopsea subsp.
montana
Hackelia deflexa
Helichrvsum arenarium
Hippochaete hyemalis
lllecebrum verticillatum
lsoëtes echinospora
lsoëtes lacustris
Juncus canitatus
Juncus tenageia
Juncus trffldus
Kickxia elatine subsp. elatine
Koeleria macrantha
Lactuca perennis
Lathyrus hirsutus
Lathyrus linifolius
Lathyrus palustris
Leopoldia comosa
Ligularia sibirica
Linaria arvensis
Lindernia procumbens
Livaris loeselii
Listera cordata
Lithospermum offcinale
Littorella uniflora
Malaxis monophvllos
Minuartia smeikalii
Misopates orontium
Moneses uniflora
Myriophvllum alterniflorum
Nuphar pumila
Nymphaea alba
Nymphaea candida
Nymphoides peltata
Ophioglossum vulgatum
Ophrvs insectifera
Orchis mascula
Orchis militaris
Orchis pallens
Orchis ustulata
Oreosedum villosum
Ornithogalum umbellatum
Orobanche elatior
Oxycoccus microcarpus
Oxytropis pilosa
Pedicularis palustris
Phelipanche purpurea
Phyteuma orbiculare subsp.
orbiculare

ho e ek drsný Sturm v

§1

ho e ek mnohotvarý eský

§1

kakost rozkladitý
kakost m kký
prot ž žlutobílá
smrkovník plazivý
p tiprstka žežulník pravá

§1
§3

p tiprstka žežulník horská

§3

kopyšník sklon ný
smil píse ný
cídivka (p esli ka) zimní
nehtovec p eslenitý
šídlatka ostnovýtrusá
šídlatka jezerní
sítina hlavatá
sítina rybni ní
sítina trojklanná
úporek hrálovitý pravý
sm lek štíhlý
locika vytrvalá
hrachor chlupatý
hrachor horský
hrachor bahenní
modravec (mod enec)
chocholatý
popelivka sibi ská
lnice polní
pušti ka rozprost ená
hlízovec Loesel v
bradá ek srd itý
kamejka léka ská
pob ežnice jednokv tá
m k ilka jednolistá
ku i ka Smejkalova
šklebivec p ímý
jednokvítek velekv tý
stolístek st ídavokv tý
stulík malý
leknín bílý
leknín b lostný
plavín štítnatý
hadí jazyk obecný
to i muchonosný
vstava mužský
vstava vojenský
vstava bledý
vstava osmahlý
b lorozchodník hu atý
sn dek chocholíkatý
záraza vyšší
klikva maloplodá
vlnice chlupatá
všivec bahenní
mordovka nachová
zvone ník hlavatý pravý

§2
§2
§1
§1
§1
§1
§1
§1
-

5

§1
§1
§1
§1
§1
§1
§2
§1
§2
§2
§1
§3
§1
§2
§2
§2
§2
§1
§3
§2
§2

Pinus x celakovskiorum
Platanthera x hybrida
Polygala amarella subsp.
amarella
Polystichum lonchitis
Potamogeton x angustifolius
Potamogeton gramineus
Potamogeton nodosus
Potamogeton perfoliatus
Potentilla alba
Pseudorchis albida
Pulsatilla vernalis
Pycreus flavescens
Radiola linoides
Ranunculus arvensis
Ranunculus lingua
Rosa micrantha
Rubus ambrosius
Rubus austromoravicus
Rubus centrobohemicus
Rubus henrici-egonis
Rubus nesensis subsp.
scissoides
Rubus orthostachyoides
Rubus salisburgensis
Rubus wimmerianus
Salix appendiculata
Salix myrsinifolia
Salix x onusta
Saxifraga rosacea subsp.
steinmanii
Saxifraga rosacea subsp.
sterbergii
Scheuchzeria palustris
Senecio subalpinus
Seseli osseum
Sparganium minimum
Spergularia echinosperma
Spiranthes spiralis
Stipa joannis
Stratiotes aloides
Swertia perennis
Taraxacum austrinum
Taraxacum bavaricum
Taraxacum hollandicum
Taraxacum indigenum
Taraxacum madidum
Taraxacum mendax
Taraxacum pauckertianum
Taraxacum subdolum
Taraxacum trilobifolium
Taraxacum turfosum
Taraxacum vindobonense
Taxus baccata
Thelypteris palustris
Thesium alpinum
Thymelaea passerina
Thymus serpyllum
Tillaea aquatica
Tithymalus angulatus

borovice elakovských
vemeník zvrhlý
vítod naho klý pravý

-

kapradina hrálovitá
rdest úzkolistý
rdest trávolistý
rdest uzlinatý
rdest prorostlý
mochna bílá
b loprstka b lavá
koniklec jarní
šáchorek žlutavý
stozrník lnovitý
prysky ník rolní
prysky ník veliký
r že malokv tá
ostružiník vznešený
ostružiník jihomoravský
ostružiník st edo eský
ostružiník eliptický
ostružiník vzp ímený
mnohoostný
ostružiník písecký
ostružiník drobnolistý
ostružiník sivofialový
vrba velkolistá
vrba ernající
vrba obtížená
lomikámen trsnatý vlnatý

§2
§1
§2

lomikámen trsnatý k ehký

§2

blatnice bahenní
star ek horský
sesel sivý
zevar nejmenší
ku inka ostnosemenná
švihlík krutiklas
kavyl Ivan v
ezan pilolistý
kropená vytrvalý
pampeliška bažinná
pampeliška bavorská
pampeliška nizozemská
pampeliška domácí
pampeliška vlhkomilná
pampeliška klamavá
pampeliška husí
pampeliška lstivá
pampeliška trojlalo ná
pampeliška rašelinná
pampeliška víde ská
tis ervený
kapradiník bažinný
ln nka alpská
vrabe nice ro ní
mate ídouška úzkolistá
masnice vodní
pryšec hranatý

§1
§2
§1
§3
§2
§2
§3
§3
§3
§3
§3
§3
§3
§3
§3
§3
§3
§2
§3
§1
§2
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§1
§2
§1
§2
-

Tofieldia calyculata
Trapa natans
Trichophorum alpinum
Triglochin palustre
Utricularia intermedia
Utricularia ochroleuca
Valerianella rimosa
Verbascum speciosum
Veronica agrestis
Veronica prostrata
Veronica triloba
Vicia cassubica
Vignea chordorrhiza
Vignea davalliana
Vignea dioica
Viola rupestris
Viola stagnina
Woodsia ilvensis

kohátka kalíškatá
kotvice plovoucí
suchopýrek alpský
ba i ka bahenní
bublinatka prost ední
bublinatka bledožlutá
kozlí ek št rbinatý
divizna ozdobná
rozrazil polní
rozrazil rozprost ený
rozrazil trojlalo natý
vikev kašubská
tu ice šlahounovitá
tu ice Davallova
tu ice dvoudomá
violka píse ná
violka slatinná
kapradinka skalní

§1
§1
§2
§2
§1
§1
§1
§3
§1
§2
§2

Na území jižních ech se vyskytují následující druhy, pat ící v
mezi „druhy siln ohrožené“:
Taxon (latinský název)

Taxon ( eský název)

Alchemilla filicaulis subsp.
filicaulis
Alchemilla obtusa subsp. obtusa
Alchemilla straminea
Alisma wamineum
Alisma lanceolatum
Anemone svlvestris
Antennaria dioica
Anthemis cotula
Arctostaphylos uva-ursi
Armeria vulgaris subsp. vulgaris
Asplenium cuneifolium
Betula nana
Bothriochloa ischaemum
Botrvchium lunaria
Butomus umbellatus
Calamagrostis phragmitoides
Cardamine dentata
Carex lasiocarpa
Carex limosa
Carex ornithopoda
Carex paupercula subsp. irrigua
Carex pulicaris
Carex riparia
Caucalis platycarpos subsp.
platycarpos
Centunculus minimus
Cephalanthera rubra
Cerastium brachvpetalum
Chrysaspis spadicea
Cirsium acaule
Coeloglossum viride
Consolida regalis
Corallorhiza trifida
Crepis praemorsa

kontryhel tenkolodyžný pravý

erveném seznamu

Vyhláška . 395/1992 Sb.
k zákonu . 114/1992 Sb.
-

kontryhel tupý pravý
kontryhel slámožlutý
žabník trávovitý
žabník kopinatý
sasanka lesní
kociánek dvoudomý
rmen smrdutý
medv dice léka ská
trávni ka obecná pravá
sleziník hadcový
b íza trpasli í
vousatka prstnatá
vrati ka m sí ní
šmel okoli natý
t tina nachová
e išnice zubatá
ost ice plstnatoplodá
ost ice mok adní
ost ice pta í nožka
ost ice chudá
ost ice blešní
ost ice pob ežní
dejvorec velkoplodý pravý

§3
§2
§2
§2
§3
§1
§2
§2
§2
§2
§3
-

drobýšek nejmenší
okrotice ervená
rožec krátkopláte ný
d tel kaštanový
pchá bezlodyžný
vemení ek zelený
ostrožka stra ka
korálice trojklanná
škarda ukousnutá

§2
§2
§2
-
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Cucubalus baccifer
Cyanus triumfettii
Cyclamen purpurascens
Dactylorhiza sambucina
Dianthus armeria
Dianthus superbus subsp.
superbus
Diphasiastrum alpinum
Diphasiastrum complanatum
Elatine hexandra
Elatine triandra
Epilobium obseurum
Epipactis palustris
Erophila spathulata
Euonymus verrucosus
Fumaria schleicheri
Fumaria vaillantii
Galeopsis angustifolia
Gentiana pannonica
Geranium sanguineum
Hieracium laevigatum subsp.
gothicum
Hottonia palustris
Hydrocharis morsus-ranae
Hydrocotyle vulgaris
Hyoscyamus niger
lsolepis setacea
Juncus acutiflorus
Juncus alpino-articulatus
Kohlrauschia prolifera
Lactuca viminea
Laserpitium prutenicum
Lathyrus niger
Leucojum vernum
Lilium bulbiferum
Lycopodiella inundata
Medicago minima
Melampyrum arvense
Melampyrum bohemicum
Melica picta
Melittis melissophyllum
Monotropa hypophegea
Montia hallii
Myosotis sparsiflora
Ononis spinosa
Orchis morio
Papaver argemone
Parnassia palustris
Peucedanum oreoselinum
Pinguicula vulgaris
Pinus mugo
Pinus rotundata
Pneumonanthe vulgaris
Poa remota
Polystichum aculeatum
Potamgeton acutifolius
Potamogeton alpinus
Potamogeton trichoides
Potentilla anglica
Potentilla arenaria

nadmutice bobulnatá
chrpa chlumní
brambo ík nachový
prstnatec bezový
hvozdík svaz itý
hvozdík pyšný pravý

§3
§3
§2
§2

plavuník alpský
plavuník zplošt lý
úpor šestimužný
úpor trojmužný
vrbovka tmavá
kruštík bahenní
osívka kulatoplodá
brslen bradavi natý
zem dým Schleicher v
zem dým Vaillant v
konopice úzkolistá
ho ec šumavský
kakost krvavý
jest ábník hladký gótský

§2
§3
§2
§2
-

žebratka bahenní
vo anka žabí
pupe ník obrovský
blín erný
bezosetka št tinovitá
sítina ostrokv tá
sítina alpská
hvozdí ek ladní
locika prutnatá
hladýš pruský
hrachor erný
bledule jarní
lilie cibulkonosná
plavu ka zaplavovaná
tolice nejmenší
ernýš hajní
ernýš eský
strdivka zbarvená
medovník medu kolistý
hnilák lysý
zdrojovka pob ežní
pomn nka ídkokv tá
jehlice trnitá
vstava kuka ka
mák polní
tolije bahenní
smldník olešníkovitý
tu nice obecná
borovice kle
borovice blatka
ho epník lu ní (ho ec ho epník)
lipnice oddálená
kapradina lalo natá
rdest ostrolistý
rdest alpský
rdest vláskovitý
mochna anglická
mochna píse ná

§3
§3
§2
§3
§2
§2
§3
§3
§2
§2
§3
§2
§2
§2
-
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Pseudolysimachion (Veronica)
longifolium
Pyrola chlorantha
Pyrola media
Pyrola rotundifolia
Ranunculus sardous
Rhynchospora alba
Rosa gallica
Rosa maialis
Rosa sherardii
Rubus bavaricus
Rubus canescens
Rubus crisnomarginatus
Rubus elatior
Rubus perrobustus
Rubus rudis
Sagina saginoides
Saxifraga tridactylites
Scabiosa ochroleuca
Scirpus radicans
Seseli annuum
Sorbus torminalis
Spergula morisonii
Stellaria palustris
Streptopus amplexifolius
Taraxacum danubium
Taraxacum paucilobum
Teucrium botrvs
Tithymalus exiguus
Tretorrhiza (Gentiana) cruciata
Trollius altissimus
Trommsdorffia maculata
Utricularia minor
Veratrum album
Verbena officinalis
Vicia dumetorum
Vicia lathyroides
Vignea appropinquata
Vignea diandra
Viola mirabilis
Viola ruppii
Vulpia myuros

úložník (rozrazil) dlouholistý

-

hrušti ka zelenokv tá
hrušti ka prost ední
hrušti ka okrouhlolistá
prysky ník sardinský
hrotnosemenka bílá
r že galská
r že májová
r že sherardova
ostružiník bavorský
ostružiník šedavý
ostružiník kade avolistý
ostružiník chloupkatý
ostružiník statný
ostružiník krátkožlázkatý
úrazník skalní
lomikámen t íprstý
hlavá bledožlutý
sk ípina ko enující
sesel ro ní
je áb b ek
kolenec Morison v
pta inec bahenní
ípek objímavý
pampeliška podunajská
pampeliška chudolalo ná
ožanka hroznatá
pryšec drobný
prost elenec (ho ec) k ížatý
upolín nejvyšší
náholník plamatý
bublinatka menší
kýchavice bílá
sporýš léka ský
vikev k ovištní
vikev hrachorovitá
tu ice (ost ice) odchylná
tu ice (ost ice) p ioblá
violka divotvárná
violka Ruppova
mrvka myší ocásek

§1
§1
§2
§3
§3
§3
§3
-

Na území jižních ech se vyskytují následující druhy, pat ící v
mezi „druhy ohrožené“:

erveném seznamu

Latinské jméno

Vyhláška . 395/1992
Sb. k zákonu .
114/1992 Sb.
§3
§3
-

Achillea tanacetifolia
Aconitum altissimum subsp. altissimum
Alchemilla crinita
Alchemilla subglobosa
Allium senescens subsp. montanum
Andromeda polifolia
Anemonoides ranunculoides
Aphanes arvensis
Aquilegia vulgaris

eské jméno
eb í ek vrati olistý
om j vl í pravý
kontryhel vlasatý
kontryhel p lkulovitý
esnek chlumní pravý
kyhanka sivolistá
sasanka prysky níkovitá
nepatrnec rolní
orlí ek obecný
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Arctium nemorosum
Arnica montana
Artemisia campestris
Asperula cynanchica
Barbarea stricta
Batrachium circinatum
Batrachium fluitans
Batrachium trichophyllum
Bolboschoenus maritimus subsp.
maritimus
Calla palustris
Campanula glomerata
Cardamine trifolia
Carex cespitosa
Carex elata
Carex hartmanii
Carex pauciflora
Carex pseudocvperus
Carex umbrosa
Centaurium erythraea
Cephalanthera damasonium
Cerastium pumilum
Cerastium semidecandrum
Cerinthe minor
Chamaecytisus ratisbonensis
Chondrilla juncea
Cicuta virosa
Cirsium canum
Cirsium rivulare
Colchicum autumnale
Comarum palustre
Corydalis intermedia
Corynephorus canescens
Crepis succisifolia
Cyanus montanus
Cynoglossum officinale
Cyperus fuscus
Dactylorhiza comosa subsp. majalis
Dactylorhiza fuchsii
Drosera rotundifolia
Elatine hydropiper
Empetrum hermaphroditum
Empetrum nigrum
Epipactis atrorubens
Equisetum pratense
Erica herbacea
Erigeron macrophyllus
Erigeron serotinus
Ervngium campestre
Erysimum odoratum
Euphrasia nemorosa
Filipendula vulgaris
Galium glaucum
Galium valdepilosum
Genista vilosa
Gentianopsis ciliata
Hieracium schmidtii
Hierochloë australis
Hypericum humifusum

lopuch hajní
prha arnika
pelyn k ladní
ma inka psí
barborka tuhá
lakušník okrouhlý
lakušník vzplývavý
lakušník vláskolistý
kamyšník p ímo ský pravý

§3
-

áblík bahenní
zvonek klubkatý
e išnice trojlistá
ost ice trsnatá
ost ice vyvýšená
ost ice hartmanova
ost ice chudokv tá
ost ice nedošáchor
ost ice stinná
zem žlu oby ejná
okrotice bílá
rožec nízký
rožec p timužný
voskovka menší
ilimník ezenský
radyk sítinový
rozpuk jízlivý
pchá šedý
pchá poto ní
ocún jesenní
záb lník bahenní
dymnivka bobovitá
pali kovec šedavý
škarda ertkusovitá
chrpa horská
užanka léka ská
šáchor hn dý
prstnatec širolistý májový
prstnatec fuchs v
rosnatka okrouhlolistá
úpor peprný
šicha oboupohlavná
šicha erná
kruštík tmavo ervený
p esli ka lu ní
v esovec ple ový
turan velkolistý
turan pozdní
má ka ladní
trýzel vonný
sv tlík hajní
tužebník obecný
svízel sivý
svízel moravský
kru inka chlupatá
ho e ek brvitý
jest ábník bledý
tomkovice jižní
t ezalka rozprost ená

§3
§3
§2
§3
§3
§2
§3
§2
§3
§3
-
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Inula salicina
Iris sibirica
Juncus squarrosus
Juniperus communis
Knautia drymeia
Ledum palustre
Leersia orvzoides
Limosella aquatica
Listera ovata
Logfia arvensis
Logfia minima
Lunaria rediviva
Matteuccia struthiopteris
Medicago falcata
Menyanthes trifoliata
Monotropa hvpopitys
Mutellina purpurea
Myosotis caespitosa
Myosotis discolor
Myosurus minimus
Myriophvllum verticillatum
Naumburgia thvrsiflora
Neottia nidus-avis
Omphalodes scorpioides
Ononis repens
Oreosedum album
Orobanche alba
Oxvcoccus palustris
Pedicularis sylvatica
Peucedanum cervaria
Phleum rhaeticum
Phyteuma nigrum
Platanthera bifolia
Platanthera chlorantha
Poa bulbosa subsp. vivipara
Polemonium caeruleum
Polygala multicaulis
Polygaloides chamaebuxus
Potamogeton lucens
Potamogeton obtusifolius
Potentilla recta
Primula veris
Prunella grandiflora
Pyrus pyraster
Ranunculus aconitifolius
Rhinanthus alectorolophus
Ribes alpinum
Rosa jundzillii
Rubus bohemiicola
Rubus brdensis
Rubus constrictus
Rubus epipsilos
Rubus fabrimontanus
Rubus koehleri
Rubus perperus
Rubus schleicheri
Salix rosmarinifolia
Scabiosa columbaria
Scorzonera humilis

oman vrbolistý
kosatec sibi ský
sítina kostrbatá
jalovec obecný
chrastavec k ovištní
rojovník bahenní
tajni ka rýžovitá
blat nka vodní
bradá ek vej itý
b lolístka rolní
b lolístka nejmenší
m sí nice vytrvalá
pérovník pštrosí
tolice srpovitá
vachta trojlistá
hnilák chlupatý
koprní ek bezobalný
pomn nka trsnatá
pomn nka r znobarvá
myší ocásek nejmenší
stolístek p eslenatý
bazanovec kytkokv tý
hlístník hnízdák
pupkovec pom nkový
jehlice plazivá
b lorozchodník skalní
záraza bílá
klikva bahenní
všivec lesní
smldník jelení
bojínek alpský
zvone ník erný
vemeník dvoulistý
vemeník zelenavý
lipnice cibulkatá živorodá
jirnice modrá
vítod špi atok ídlý
zimostrázek alpský
rdest sv tlý
rdest tupolistý
mochna p ímá
prvosenka jarní
ernohlávek velkokv tý
hruše planá
prysky ník om jolistý
kokrhel luštinec
rybíz alpský
r že jundzilova
ostružiník eský
ostružiník brdský
ostružiník stažený
ostružiník pošumavský
ostružiník jemnozubý
ostružiník pichlavý
ostružiník r žovokv tý
ostružiník nící
vrba rozmarýnolistá
hlavá fialový
hadí mor nízký
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§2
§3
§3
§3
§3
§3
§2
§3
§2
§3
§3
§3
§3
-

Silene noctiflora
Soldanella montana
Spiraea salicifolia
Stachys recta
Stellaria longifolia
Taraxacum fascinans
Taraxacum franconicum
Taraxacum lacistophylloides
Taraxacum scanicum
Taraxacum subalpinum
Taraxacum tragopogon
Teesdalia nudicaulis
Teucrium chamaedrys
Thalictrum lucidum
Thesium pyrenaicum
Thlaspi caerulescens
Tithymalus virgultosus
Trichophorum cespitosum
Trifolium alpestre
Valeriana dioica
Valerianella dentata subsp. eriosperma
Veronica dillenii
Veronica officinalis subsp. alpestris
Veronica teucrium
Vicia pisiformis
Vicia tenuifolia
Vignea bohemica
Vignea paniculata
Viscum album subsp. abietis
Willemetia stipitata

silenka no ní
d ípatka horská
tavolník vrbolistý
istec p ímý
pta inec dlouholistý
pampeliška arovná
pampeliška franská
pampeliška pahorkatinná
pampeliška švédská
pampeliška sli ná
pampeliška kozí brada
nahoprutka píse ná
ožanka kalamandra
žlu ucha lesklá
ln nka pyrenejská
penízek namodralý
pryšec prutnatý
suchopýrek srstnatý
jetel alpínský
kozlík dvoudomý
kozlí ek zubatý vlnoplodý
rozrazil dillen v
rozrazil léka ský pohorský
rozrazil ožankovitý
vikev hrachovitá
vikev tenkolistá
tu ice eská
tu ice latnatá
jmelí bílé jedlové
pleška stopkatá

Na území jižních ech se vyskytují následující druhy, pat ící v
mezi „vzácn jší taxony vyžadující další pozornost“:
Latinské jméno
Abies alba
Aconitum callibotryon
Aconitum variegatum
Acosta rhenana
Aethusa cynapioides
Agrostis vinealis
Alchemilla glabra
Alchemilla plicata
Allium ursinum
Anchusa officinalis
Anthericum ramosum
Anthriscus cerefolium subsp.
trichosverma
Anthriscus nitida
Aruncus vulgaris
Athyrium distentifolium
Atriplex oblongifolia
Aurinia (Alyssum) saxatilis
Berberis vulgaris
Betula carpatica
Bismalva (Malva) alcea
Blechnum spicant

eské jméno

§3
§3
§3

erveném seznamu

jedle b lokorá
om j šalamounek
om j perský
ekanice (chrpa) porýnská
tetlucha vznešená
psine ek tuhý
kontryhel lysý
kontryhel asnatý
esnek medv dí
pilát léka ský
b lozá ka v tvitá
kerblík t ebule št tinoplodý

Vyhláška . 395/1992Sb.
k zákonu . 114/1992 Sb.
§3
§3
-

kerblík lesklý
udatna lesní
papratka horská
lebeda podlouhlolistá
ta ice skalní
d iš ál obecný
b íza karpatská
slézovník (sléz) velkokv tý
žebrovice r znolistá

§3
-
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Bupleurum falcatum
Callitriche cophocarpa
Callitriche hamulata
Caltha palustris subsp. procumbens
Carex juncella
Carex pallens
Chamaecytisus supinus
Chrysosplenium oppositifolium
Cicerbita alpina
Circaea alpina
Circaea x intermedia
Circaea lutetiana
Corydalis cava
Cota (Anthemis) tinctoria
Cotoneaster integerrimus
Daphne mezereum
Dentaria enneaphyllos
Deschampsia cespitosa subsp.
austrobohemica
Dianthus carthusianorum subsp.
carthusianorum
Doronicum austriacum
Dryopteris expansa
Duschekia alnobetula
Eleocharis austriaca
Eleocharis mamillata
Eleocharis ovata
Epilobium lamyi
Eupatorium cannabinum
Festuca heterophylla
Festuca pallens
Festuca trachyphylla
Galium boreale
Geranium dissectum
Hordelymus europaeus
Huperzia selago
Hylotelephium triphyllum
lnula britannica
Jacea elatior (Centaurea
pseudophrygia)
Lathraea squamaria
Libanotis pyrenaica
Lilium martagon
Luzula sudetica
Lycopodium annotinum
Lycopodium clavatum
Lycopsis arvensis
Melica transsilvanica
Najas marina
Papaver dubium
Pastinaca sativa subsp. urens
Petrosedum (Sedum) reflexum
Phleum phleoides
Picris hieracioides
Pilosella aurantiaca
Pilosella floribunda
Pilosella lactucella
Pinus x pseudopumilio
Poa chaixii
Potamogeton pusillus

prorostlík srpovitý
hv zdoš mnohotvarý
hv zdoš k ídloplodý
blatouch bahenní poléhavý
ost ice sítinovitá
ost ice bledá
ilimník nízký
mokrýš vst ícnolistý
mlé ivec alpský
arovník alpský
arovník prost ední
arovník pa ížský
dymnivka dutá
marunek (rmen) barví ský
skalník obecný
lýkovec jedovatý
ky elnice devítilistá
metlice trsnatá jiho eská

-

hvozdík kartouzek pravý

-

kamzi ník rakouský pravý
kapra horská
olši ka zelená
bahni ka rakouská
bahni ka bradavkatá
bahni ka vej itá
vrbovka lamyova
sadec konopá
kost ava r znolistá
kost ava sivá
kost ava drsnolistá
svízel severní
kakost dvouse ný
je menka lesní
vranec jedlový
rozchodníkovec nachový
oman britský
chrpina (chrpa) paruká ka

§3
§3
-

podbílek šupinatý
žeb ice pyrenejská
lilie zlatohlávek
bika sudetská
plavu pu ivá
plavu vidla ka
prlina rolní
strdivka sedmihradská
e anka p ímo ská
mák pochybný
pastinák setý tmavý
panet esk (rozchodník) skalní
bojínek tuhý
ho ík jest ábníkovitý
chlupá ek oranžový
chlupá ek kv tnatý
chlupá ek myší ouško
„rašelinná kle “
lipnice širolistá
rdest mali ký

§3
§3
-
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Potentilla filiformis
Primula elatior
Ranunculus platanifolius
Rosa agrestis
Rosa inodora
Rosa pendulina
Rosa tomentosa
Rubus chaerophyllus
Rubus fasciculatus
Rubus grossus
Rubus indusiatus
Rubus radula
Rubus saxatilis
Sagittaria sagittifolia
Salvia glutinosa
Schoenoplectus lacustris
Serratula tinctoria
Sparganium emersum
Taraxacum linearisquameum
Taraxacum nordstedtii
Taraxacum parnassicum
Ulmus glabra
Utricularia australis
Vaccinium uliginosum
Valeriana excelsa subsp. procurrens
Valeriana excelsa subsp. sambucifolia
Verbascum chaixii subsp. austriacum
Veronica montana
Veronica scutellata
Veronica verna
Vignea disticha
Viola saxatilis subsp. polychroma
Viscum album subsp. album
Viscum album subsp. austriacum

mochna nitkovitá
prvosenka vyšší
prysky ník platanolistý
r že polní
r že oválnolistá
r že alpská
r že plstnatá
ostružiník jemný
ostružiník svaze kovitý
ostružiník mohutný
ostružiník okrouhlý
ostružiník struhákový
ostružiník skalní
šípatka vodní
šalv j lepkavá
sk ípinec jezerní
srpice barví ská
zevar jednoduchý
pampeliška mnohoúborná
pampeliška nordstedtova
pampeliška slezská
jilm horský
bublinatka jižní
vlochyn bahenní
kozlík výb žkatý chlupatý
kozlík výb žkatý bezolistý
divizna jižní rakouská
rozrazil horský
rozrazil štítkovitý
rozrazil jarní
tu ice dvou adá
violka skalní jednobarevná
jmelí bílé pravé
jmelí bílé borovicové

-

2. Bezobratlí
Na území jižních ech se vyskytují následující skupiny, pat ící v
mezi druhy „ohrožené“.
Latinské jméno

eské jméno

Tricladida

Trojv tevní (plošt nky)

Rotifera

Ví níci
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erveném seznamu

Ohrožení v R, výskyt na
území jižních
ech a další
poznámky
k p í inám
ohrožení, bionomii, atd.
16 druh na území R, v jižních
echách asi 7 druh pat ících
do
kategorií
ohrožené
a
zranitelné. Dravé druhy, žijící ve
vod a v p d . Druhy podzemní,
pramenné a p dní jsou citlivé na
disturbance.
P ibližn 505 druh v R. Po et
druh žijících v jižních echách
není znám. Žijí ve vodních
biotopech a semiakvaticky. U
nás je p es 200 druh z nichž je
za azeno
do
kategorie
zranitelných druh . Bionomie a

Nematoda

Oligochaeta

Lumbricidae

Mollusca

Araneae

Pseudoscorpiones

rozší ení v tšiny druh (krom
planktonních) velmi málo známa.
Hlístice voln žijící
V
R je známo 501 druh
z nichž p es 50 pat í do
kategorie
zranitelné
druhy.
Skupina je však velmi málo
známa a po et druh
je
pravd podobn
vyšší. Je to
nejpo etn jší
skupina
mnohobun ných
p dních
organism
s abundancí
v pr m ru
kolem
n kolika
milión jedinc na m2. Jsou
citlivé p edevším na intenzivní
zem d lské
a
lesnické
obhospoda ování.
Málošt tinatci (hlístice a jiné U nás žije 127 p dních a 74
skupiny)
vodních druh . 12 druh je
za azeno
do
kategorie
ohrožených. Akvatické druhy
jsou významnými indikátory
kvality tekoucích vod. Druh
Piguetiella blanci se v R
vyskytuje pouze na Koko ínsku a
Klatovsku. Jiný druh (Arcteonais
lomondi) se zase vyskytuje na
Táborsku (Košínský potok).
Žížalovití
V R 52 druh . 4 druhy pat í do
kategorie zranitelné a 5 do
kategorie
tém
ohrožené.
V jižních echách jsou ohroženy
p edevším
druhy
mizejících
ekosystém
(n které
druhy
mok ad ).
M kkýši
Celkem je z R známo 240
druh , z nichž 3 druhy již
vymizely, 26 je kriticky ohroženo,
25
ohroženo,
dalších
39
zranitelných
a
41
tém
ohroženo. Výzkum jižních ech,
zejména nap . Šumavy stále
ješt
není dokon en. Mezi
vodními m kkýši jsou nejvíce
ohroženy druhy mok adních
biotop . Podobn je tomu u
suchozemských m kkýš . Mají
významný bioindika ní potenciál.
Pavouci
Z našeho území je známo 830
druh , z nichž 1 pat í mezi
vymizelé druhy, 53 mezi kriticky
ohrožené, dalších 85 druh mezi
ohrožené a 75 mezi zranitelné.
Více jak 60 je za azeno mezi
tém
ohrožené. Výskyt na
území
jižních
ech
lze
vystopovat
podle
katalogu
Buchara a R ži ky (2002).
Štírci
U nás je známo 33 druh , z toho
2 ohrožené a 8 zranitelných. Na
území jižních
ech je tato
skupina
velmi
málo
prozkoumána. Ohrožené druhy
jsou vázány p edevším na dutiny

15

Opiliones

Seká i

Oribatida

Pancí níci

Branchiopoda

Lupenonožci

Cladocera

Perloo ky

Ostracoda

Lasturnatky

Copepoda

Klanonožci

Decapoda

Desetinožci

Amphipoda

R znonožci

Isopoda

Stenonožci

starých strom .
V R 33 druh , mezi nimi je
jeden druh jako zranitelný a 7
jako tém ohrožené. Znalost o
našich druzích v etn jižních
ech je nedostate ná
U nás asi 548 druh , z toho
jeden druh vymizelý, jeden
kriticky ohrožený a 11 druh
ohrožených.
Pat í
mezi
nejpo etn jší p edstavitele p dní
mezofauny. Na území jižních
ech
velmi
málo
známá
skupina, což neumož uje d lat
jakékoli další záv ry.
Z R známo 12 druh z nichž 3
druhy již vyhynuly a dalších 9 je
kriticky ohrožených. Rozší ení
na území jižních
ech velmi
málo známo. Tito extrémn
ohrožení
bezobratlí
obývají
periodické vodní plochy.
Více jak devadesát druh na
našem území. Dva druhy pat í
mezi vymizelé a dva mezi
kriticky ohrožené. P esný po et
druh v jižních
echách není
znám. Oba vyhynulé druhy žily
na Šumav v horských jezerech
vlivem zm ny chemismu vod.
U nás se vyskytuje 82 druh ,
z nichž 13 pat í mezi ohrožené.
Ohrožené zejména ni ením
biotop
(mok ady, periodické
t ky, ramena
ek, potoky,
prameny a prameništ ).
U nás asi 50 druh ,1 vymizelý, 3
ohrožené a 1 zranitelný (tento
druh žije na Šumav ). Krom
t chto
druh
jsou
však
v erveném seznamu jmenovit
zmín ny jako ohrožené druhy
Heterocope saliens (jiho eské
rybníky a Plešné jezero) a
vyhynulý
druh
Cyclops
bohemicus (Šumavská jezera).
U nás žije 5 druh , z nichž jeden
je kriticky a další ohrožený. Oba
druhy jsou chrán ny podle
zákona . 114/1992 Sb.
U nás žije 8 druh , z toho 1
ohrožený, dva zranitelné a dva
tém
ohrožené. Údaje o
rozší ení
v jižních
echách
neexistují.
Druhy
jsou
významnými
indikátory
zne išt ní vod.
U nás žije 42 druh , 4 pat í mezi
zranitelné a další t i mezi tém
ohrožené. Údaje o výskytu
v jižních
echách
uvádí
Tajovský (1992, 2002).
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Chilopoda

Stonožky

Diplopoda

Mnohonožky

Pauropoda

Drobnušky

Symphyla

Stonoženky

Protura

Hmyzenky

Collembola

Chvostoskoci

Diplura

Vidli natky

Archaeognatha a Zygentoma

Chvostnatky a rybenky
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U nás 73 druh z nichž 4 pat í
mezi
zranitelné.
Rozší ení
stonožek na území jižních ech
je stále málo známé.
U nás žije 73 druh , z nichž 3
pat í mezi zranitelné a 8 mezi
tém
ohrožené. Rozší ení na
území jižních
ech je málo
známé. Jsou ohroženy ni ením
biotop
(mok ady, p irozená
lesní stanovišt , atd.).
U nás žije 21 druh , z nichž
jeden druh vymizel a 11 je
kriticky ohrožených. Rozší ení
na území jižních
ech je
nedostate n známo. Tyto p dní
druhy jsou ohroženy p edevším
chemizací, kyselými srážkami a
globálním oteplováním.
U nás žije 12 druh , z nichž
jeden druh vymizel a 6 je kriticky
ohrožených. Rozší ení na území
jižních
ech je nedostate n
známo. Tyto p dní druhy jsou
ohroženy p edevším chemizací,
melioracemi
a
nevhodným
hospoda ením v krajin .
U nás žije 34 druh , z nichž
jeden druh vymizel a 19 je
kriticky ohrožených. Rozší ení
na území jižních
ech je
nedostate n známo. Tyto p dní
druhy jsou ohroženy p edevším
továrními exhaláty a kyselými
srážkami. Jsou bioindikátory
antropogenního poškození lesa.
U nás žije 246 druh , z nichž 17
druh vymizelo a 137 je kriticky
ohrožených. Rozší ení na území
jižních
ech je nedostate n
známo. Tyto druhy žijící v p d ,
na jejím povrchu, rostlinstvu, na
vodní hladin , v mrtvém d ev a
na sn hu i v jeskyních jsou
citlivými
boindikátory
antropogenních
vliv
v
ekosystémech.
U nás žije 10 druh , z nichž 5 je
kriticky ohrožených a jeden
ohrožený. Rozší ení na území
jižních
ech je nedostate n
známo. P í iny ohrožení nejsou
exaktn známy, budou to však
op t zm ny p dního prost edí
zp sobené negativními vlivy
lov ka.
U nás žije 12 druh , z nichž 7 je
kriticky
ohrožených
a
2
ohrožené. Rozší ení na území
jižních
ech je nedostate n
známo.
Chvostnatka
pošumavská
(Machilis

Ephemeroptera

Jepice

Odonata

Vážky

Plecoptera

Pošvatky

Blattaria

Švábi

Orthoptera

Rovnok ídlí

Thysanoptera

T ásnok ídlí

Heteroptera

Ploštice

Auchenorrhyncha

K ísi

bohemica) byla popsána v roce
1947 z jižních ech.
U nás žije 76 druh , z nichž 4
vymizely,
7
je
kriticky
ohrožených, 7 ohrožených, 20
zranitelných
a
14
tém
ohrožených. Rozší ení na území
jižních ech je (krom Šumavy)
nedostate n
známo.
Jsou
klasickými
bioindikátory
zne išt ní vod.
U nás žije 71 druh , z nichž 2
vymizely,
12
je
kriticky
ohrožených, 13 ohrožených, 13
zranitelných
a
5
tém
ohrožených. Rozší ení na území
jižních ech je celkem dob e
známo. Dva druhy žijící i na
území jižních
ech (klínatka
rohatá a vážka jasnoskvrnná)
jsou za azeny do soustavy
NATURA 2000.
U nás žije 115 druh , z nichž 6
vymizelo,
18
je
kriticky
ohrožených, 15 ohrožených, 14
zranitelných
a
20
tém
ohrožených. Rozší ení na území
jižních ech je (krom Šumavy)
nedostate n
známo.
Jsou
klasickými
bioindikátory
zne išt ní vod.
U nás žije 11 druh , z nichž 1
pat í mezi zranitelné. Výskyt
tohoto
druhu
(Ectobius
erythrogonus nigricans)
na
území
jižních
ech
je
nepotvrzen.
U nás žije 97 druh , z nichž 8
vymizelo,
9
je
kriticky
ohrožených, 2 ohrožené, 3
zranitelné a 7 tém ohrožených.
Rozší ení na území jižních ech
je nedostate n známo.
U nás žije 280 druh , z nichž 3
pat í mezi ohrožené a 5 mezi
zranitelné. Rozší ení na území
jižních
ech je nedostate n
známo.
Ekologicky
velmi
rozmanitá
skupina s 853 druhy známými
pro naše území. Z t chto druh
je 20 vymizelých, 42 je kriticky
ohrožených, více jak 100
ohrožených a dalších více jak
100 druh zranitelných nebo
tém ohrožených. Rozší ení na
území
jižních
ech
je
nedostate n známo.
U nás žije 579 druh , z nichž 14
vymizelo, 32 pat í mezi kriticky
ohrožené, a více jak 100 druh
mezi ohrožené. Dalších více jak
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Psylloidea
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Megaloptera

St echatky

Raphidioptera

Dlouhošíjky

Neuroptera

Sí ok ídlí

Mecoptera

Srpice

Trichoptera

Chrostíci

150 druh pat í mezi zranitelné a
tém ohrožené druhy. Rozší ení
na území jižních
ech je
nedostate n
známo.
Mezi
nejohrožen jší druhy na jihu
ech pat í ty, které se vyskytují
na biotopu vátých písk
a
mok adech.
U nás žije 124 druh , z nichž 4
vymizely, 8 pat í mezi kriticky
ohrožené, 24 mezi ohrožené, 16
mezi zranitelné a 1 mezi tém
ohrožené. Rozší ení na území
jižních
ech je nedostate n
známo. Ohrožuje je p edevším
intenzivní hospoda ení v krajin .
U nás žijí 4 druhy, z nichž 2 pat í
mezi
kriticky
ohrožené.
Rozší ení na území jižních ech
je nedostate n známo. Hlavní
p í inou ohrožení t chto ve vod
se vyvíjejících živo ich
je
zm na biotop , zasypávání t ní,
regulace tok a zne iš ování
vod.
U nás žije 10 druh , z nichž 1
pat í mezi kriticky ohrožený a 1
mezi ohrožený. Rozší ení na
území
jižních
ech
je
nedostate n známo. Ohrožení
spo ívá hlavn
ve zm n
biotop , používáním pesticid
v lesích
a
zahradách
a
velkoplošná likvidace starých
stromo adí.
U nás žije 84 druh , z nichž 4
pat í mezi kriticky ohrožené, 6
mezi
ohrožené,
7
mezi
zranitelné a 8 mezi tém
ohrožené. Rozší ení na území
jižních
ech je nedostate n
známo. Zne išt ním vod a
regulací tok
jsou ohroženy
druhy
eledí
Sisyridae
a
Osmylidae. T žbou písku jsou
z ásti
ohroženi
mravkolvi
(zárove se vytvá í i vhodný
biotop). Na staré duté stromy je
vázán
druh
Dendroleon
pantherinus.
Chemizací
a
intenzifikací
zem d lství
a
lesnictví jsou ohroženy b lotky,
denivky a zlatoo ky.
U nás žije 10 druh , z nichž 2
pat í mezi kriticky ohrožené a 1
mezi ohrožené. Rozší ení na
území
jižních
ech
je
nedostate n
známo.
Jsou
ohroženy
intenzifikací,
mechanizací
a
chemizací
v lesním hospodá ství.
U nás žije 252 druh , z nichž 9
vymizelo, 19 pat í mezi kriticky
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ohrožené, 26 mezi ohrožené a
30 mezi zranitelné. Rozší ení na
území
jižních
ech
je
nedostate n
známo.
Jsou
ohroženy p edevším zm nou
podmínek ve velkých ekách,
rybnících a rybni ních struh.
Motýli
Lepidoptera
Jedna
z nejv tších
skupin
eledí
uvedených hmyzu (u nás p es 3300 druh ).
P ehled
eledí
uvedených P ehled
seznamu
a P es všeobecnou p edstavu, že
v erveném
seznamu
a v erveném
vyskytujících
se
v jižních vyskytujících
se
v jižních se jedná o dob e známou
skupinu,
jsou
každoro n
echách:
echách:
z našeho území hlášeny nové
Adélovití
Adelidae
druhy. Týká se to hlavn tak
Molovití
Tineidae
zvaných
„mikrolepidopter“.
Chobotní kovití
Bucculatricidae
Analýza dat o zm nách rozší ení
Vzp ímenkovití
Gracillariidae
motýl je k dispozici jen asi u 5
P edivkovití
Yponomeutidae
% p íslušník
naší fauny,
Podkopní kovití
Lyonetiidae
p evážn denních motýl . Sb r
Skvrnuškovití
Ethmidae
a koordinaci dat o rozší ení
Plochuškovití
Depressariidae
našich
motýl
koordinuje
Krásenkovití
Oecophoridae
Spole nost na ochranu motýl .
Pouzdrovní kovití
Coleophoridae
Podrobný p ehled o denních
Amphisbatidae
motýlech i s charakteristikou
Zdobní kovití
Cosmopterigidae
jejich
bionomie,
rozší ení
Makadlovkovití
Gelechiidae
v jižních
echách a p í inách
V etenuškovití
Zygaenidae
ohrožení uvádí kniha Beneše a
Nesytkovití
Sesiidae
kol. (2002)
Drvople ovití
Cossidae
Obale ovití
Tortricidae
Molovenkovití
Choreutidae
Pernatuškovití
Pterophoridae
Carposinidae
Zavíje ovití
Pyralidae
Bourovcovití
Lasiocampidae
Pabourovcovití
Lemoniidae
Lišajovití
Sphingidae
Denní motýli
Hesperioidea Papilionoidea
Drepanidae
Srpok ídlecovití
Geometridae
Notodontidae
Pí alkovití
Noctuidae
H betozubcovití
Lymantriidae
M rovití
Arctiidae
Beky ovití
P ástevníkovití
Diptera
Dvouk ídlí
Jedna
z nejv tších
skupin
P ehled
eledí
uvedených P ehled
eledí
uvedených hmyzu (u nás p es 6700 druh ).
v erveném
seznamu
a v erveném
seznamu
a Do
erveného seznamu bylo
vyskytujících
se
v jižních vyskytujících
se
v jižních za azeno 936 druh (asi 14 %
echách:
echách:
fauny). Z toho 60 druh
je
Trichoceridae
Tipli kovití
považováno za vyhynulé, 123
Limoniidae
Bahnomilkovití
druh jsou kriticky ohrožené,
Tipulidae
Tiplicovití
281 druh ohrožené a 472 druh
Bibionidae
Muchnicovití
zranitelné.
Dvouk ídlí
jsou
Bolitophilidae
ohroženi vysoušením mok ad ,
Diadocidiidae
nesprávným
lesnickým
Ditomyidae
managementem,
likvidací
Keroplatidae
p estárlých porost , vysoušením
Mycetophilidae
Bedlobytkovití
a zar stáním rašeliniš , atd.
Cecidomyiidae
Bejlomorkovití
Další druhy jsou „ohroženy“
Psychodidae
Koutulovití
likvidací (nebo sukcesní zm nou
Avisopodidae
Stružilkovití
danou p erušením tradi ních
Scatopsidae
Pamuchnicovití
forem
managementu)
Culicidae
Komárovití
antropogenních
nebo
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Ceratopogonidae
Simuliidae
Thaumaleidae
Athericidae
Rhagionidae
Tabanidae
Xylomyidae
Stratiomyidae
Mythicomyiidae
Phthiriidae
Bombylidae
Therevidae
Scenopinidae
Asilidae
Empididae
Hybotidae
Dolichopodidae
Platypezidae
Lonchopteridae
Syrphidae
Pipunculidae
Pseudopomyzidae
Micropezidae
Psilidae
Conopidae
Lonchaeidae
Piophilidae
Otitidae
Tephritidae
Lauxaniidae
Sciomyzidae
Sepsidae
Clusiidae
Odiniidae
Agromyzidae
Opomyzidae
Anthomyzidae
Seriscelididae
Stenomicridae
Asteidae
Carnidae
Milichiidae
Chloropidae
Heleomyzidae
Sphaeroceridae
Camillidae
Drosophilidae
Diastatidae
Ephydridae
Scatophagidae
Anthomyidae
Fanniidae
Muscidae
Calliphoridae
Sarcophagidae
Tachinidae
Gasterophilidae
Nycteribiidae
Hymenoptera
P ehled taxonomických skupin
uvedených
v erveném
seznamu a vyskytujících se
v jižních echách:

Pakomárcovití
Muchni kovití
Kalužnatkovití
Hnízdotvorkovití
íhalky
Ovádovití
Trouchomilkovití
Brán nkovití

p echodných prost edí, jako jsou
extenzivní pastviny, pastevní
lesy, rybníky a jiné nep vodní
vodní plochy a mok ady, pís iny,
zátopové louky, atd.

Dlouhososkovití
Ostrožkovití
Žín lkovití
Roupcovití
Kroužilkovití
Lupicovití
Mušenkovití
Pest enkovití
Hlavat nkovití
Štíhlonožkovití
Pochmurnatkovití
O natkovití
Kopinatkovití
Sýrohlodkovití
elnicovití
Vrtulovití
Stínomilkovití
Vláhomilkovití
Kmitalkovití
R znatkovití
Nektarovkovití
Vrtalkovití
Pest icovití
Hloubilkovití
Prstnatkovití
Suchobytkovití
Pe ivkovití
Zavalitkovití
Zelenuškovití
Lanýžkovití
Mrvnatkovití
Octomilkovití
Lužankovití
B ežnicovití
Výkalnicovití
Kv tilkovití
Ví ilkovití
Mouchovití
Bzu ivkovití
Masa kovití
Kuklicovití
St e kovití
Muchulovití
Blannok ídlí
P ehled taxonomických skupin
uvedených
v erveném
seznamu a vyskytujících se
v jižních echách:
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Jedna
z nejv tších
skupin
hmyzu, která z stává na našem
území stále velmi nedostate n
prozkoumána. Do
erveného
seznamu byly za azeny jen

Pod ád Symphyta
Chalcidoidea
Chrysidoidea
Formicoidea
Vespoidea
Apoidea

Šíropasí
Chalcidky
Zlat nky
Mravenci
Vosy
V ely

vybrané skupiny a to Symphyta
(šíropasí) a n které skupiny
štíhlopasých (Apocrita). P itom
jen jedna nad ele Chalcidoidea
má na našem území p es 1500
druh .
Mezi
nejzávažn jší
skupinu
z hlediska
druhové
ochrany
pat í
mravenci
(nad ele Formicoidea) a v ely
(nad ele
Apoidea). Zejména
poslední skupina byla velmi
drasticky
postižena aplikací
pesticid
– 146 vymizelých
druh ,
154 druh
kriticky
ohrožených,
119
druh
ohrožených a 97 zranitelných.
Velmi specializované nároky na
prost edí a složitý vývoj za azuje
v ely
mezi
nejohrožen jší
organismy v R

Coleoptera
P ehled taxonomických skupin
uvedených
v erveném
seznamu a vyskytujících se
v jižních echách:
Carabidae
Haliplidae
Dytiscidae
Gyrinidae
Hydraenidae
Hydrophiloidea
Histeridae
Agyrtidae
Silphidae
Leiodidae
Scydmaenidae
Staphylinidae
Scirtidae
Scarabaeoidea
Byrrhidae
Psephenidae
Limnichidae
Dryopidae
Elmidae
Buprestidae
Elateridae
Eucnemidae
Cantharoidea
Dermestidae
Bostrychoidea
Cleridae
Malachiidae
Nitidulidae
Monotomidae
Phloeostichidae
Cucujidae
Silvanidae
Biphyllidae
Erotylidae
Bothrideridae
Cerylonidae
Endomychidae

Brouci
P ehled taxonomických skupin
uvedených
v erveném
seznamu a vyskytujících se
v jižních echách:
St evlíkovití
Plav íkovití
Potápníkovití
Ví níkovití
Vodanovití
Vodomilové
Mršníkovití

Jedna
z nejv tších
skupin
hmyzu (u nás p es 6000 druh ).
Do
erveného seznamu byla
za azena ada
eledí, mezi
kterými jsou nejcitliv jší ke
zm nám
prost edí
v jižních
echách
st evlíkovití,
drab íkovití
a
nad eledi
Elateroidea,
Cucujoidea,
Tenebrioidea, Chrysomeloidea a
Curculionoidea. ada druh se
používá
jako
bioindikátory
antropogenních zm n (nap .
Bohá , Mat ji ek, 2003). Na
území
jižních
ech
jsou
ohroženy p edevším druhy žijící
v p írod
blízkých
lesních
porostech ( asto tak zvané
pralesní relikty), druhy starých
dutých strom , druhy mok ad ,
b eh tok , pískoven, vátých
písk , starých park , atd.

Mrchožroutovití
Drab íkovití
Listorozí
Vyklenulcovití

Krascovití
Kova íkovití
D evomilovití
Páte í ci
Kožojedovití
Korovníci
Pestrokrove níkovití
Bradavi níkovití
Leskná kovití
Lesákovití
Trojá ovití
Pýchavovníkovití
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Colydiidae
Mycetophagidae
Prostomidae
Ciidae
Tetratomidae
Melandryiidae
Mordellidae
Ripiphoridae
Oedemeridae
Pythidae
Anthicidae
Aderidae
Meloidae
Scraptiidae
Salpingidae
Tenebrionidae
Cerambycidae
Chrysomelidae
Bruchidae
Urodonidae
Anthribidae
Cusculionidae
Scolytidae
Strepsiptera

Hubokazovití
Lencovití
Hrota ovití
V jí níkovití
Stehená ovití
Mravencovníkovití
Majkovití
Potemníkovití
Tesa íkovití
Mandelinkovití
Zrnokazovití
Rezedá kovití
V tevní kovití
Nosatci
K rovci
asnok ídlí

U nás žije 12 druh , z nichž 4
vymizely, 3 pat í mezi kriticky
ohrožené a 2 mezi zranitelné.
Rozší ení na území jižních ech
je nedostate n známo. Parazité
blanok ídlých, které jsou samy
zna n ohroženy (viz výše).

3. Obratlovci
Publikace používá následující len ní:
EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD

vyhynulý nebo vyhubený; RE pro území
vyhubený)
vyhynulý nebo vyhubený ve volné p írod
kriticky ohrožený
ohrožený
zranitelný
tém ohrožený
málo dot ený
taxon, o n mž jsou nedostate né informace

R vymizelý (vyhynulý,

Kategorie se nekryjí s vyhláškou MŽP R . 395/1992 Sb. k zákonu . 114/1992 Sb.
Informace o tom, zda je druh zvlášt chrán ný dle tohoto zákona a do jaké kategorie
dle tohoto zákona spadá, je obsažena ve t etím sloupci uvedených p ehled :
§1
§2
§3
-

je zvlášt chrán ná ve smyslu zákona v kategorii „druhy kriticky ohrožené“
je zvlášt chrán ná ve smyslu zákona v kategorii „druhy siln ohrožené“
je zvlášt chrán ná ve smyslu zákona v kategorii „druhy ohrožené“
není zvlášt chrán ná ve smyslu zákona
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V erveném seznamu jsou pro území R n které druhy vedeny jako vymizelé,
p esto je vzácn n který z t chto druh na území jižních ech pozorován.
Latinské jméno

eské jméno

Vyhláška .
395/1992 Sb.
k zákonu .
114/1992 Sb.

Anas acuta

Ostralka štíhlá

§1

Aythya nyroca

Polák malý

§1

Aquila pomarina

Orel k iklavý

§1

Poznámka k výskytu
Poslední konkrétn zjišt ná hnízd ní z R
jsou z let 1979, proto je v erveném seznamu
veden pro území R jako vymizelý druh.
Vzhledem k zahnízd ní v roce 2001 (na
T ebo sku) však z této kategorie vypadává.
Na území R již pravd podobn nehnízdí, do
80. let 20. stol. hnízdil pravideln , i když v
malém po tu (Velký Tisý, Nad jské rybníky).
Šumava je jediným pravidelným místem
výskytu druhu, i když hnízd ní nebylo b hem
posledních 10 let potvrzeno.

Na území jižních ech se vyskytují následující druhy, pat ící v
mezi druhy „kriticky ohrožené“:
Latinské jméno

eské jméno

Vyhláška .
395/1992 Sb.
k zákonu .
114/1992 Sb

Podiceps
grisegena

Potápka
rudokrká

§2

Botaurus stellaris

Buka velký

§1

lxobrychus
minutus

Buká ek malý

§1

Egretta garzetta

Volavka
st íb itá

§2

Ardea purpurea

Volavka
ervená

§1

Platalea
leucorodia

Kolpík bílý

§1
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erveném seznamu

Poznámka k výskytu
Velmi vzácn hnízdící druh, 1983-4
prokázané hnízd ní na Mydlovarském
rybníku, 1967 na T ebo sku, v sou asnosti
byli pozorováni pouze jednotliví ptáci nap .
(rybník Dehtá , zatopená plocha u
Borkovických blat).
Hnízdí hlavn v rybni natých pánvích kraje.
Po etnost hnízdících pár podléhá silným
fluktuacím i krátkodobým zm nám.
Do 60. let 20. stol. hojný po celém území R.
Do roku 1990 z jižních ech prakticky
vymizel. V sou asnosti doloženo vyhnízd ní
t í pár na pískovn u Halámek (2003),
pravd podobn hnízdí také na Vrbenských
rybnících.
Pravideln hnízdí od r. 1997 - prokázané
hnízd ní v kolonii volavkovitých pták na
Zlivském rybníce. Není vylou ené zahnízd ní
ani mimo tuto lokalitu, pozorování na
Bošileckém rybníce, nádrž Trnávka na
Pelh imovsku, na rybnících Kupinský a Malý
Dubovec na T ebo sku.
Po roce 1990 hnízdí v R jen nepravideln a
jednotliv . V jižních echách první hnízd ní
na Velkém Tisém v r. 1949 - až 20 pár , v
80. letech již jen jednotlivé páry, od r. 1979
jednotlivé, krátkodobé pokusy o zahnízd ní i
na dalších rybnících (n kdy doložené
hnízd ní) - Dvo išt , Krásné pole, ežabinec,
Vítické rybníky, rybník Dolejší a okolní
rybníky. V sou asnosti pozorování na Jeze e
u Velkého Tisého, na rybníku Domin, Sv tlík.
V celé R vzácný druh, celkový stav
populace v R v letech 2001-2003 4-11 pár .
Hnízd ní pouze v jižních echách a na jižní
Morav . V Jiho eském kraji hnízdí pravideln

Anas crecca

írka obecná

§3
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§2

Anas clypeata
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Lži ák pestrý

§2

Mor ák velký
Lu ák hn dý

§1
§1

Milvus milvus

Lu ák ervený

§1

Halieetus albicilla

Orel mo ský

§1

Circus cyaneus

Moták pilich

§2

Falco peregrinus

Sokol
st hovavý

§1

Tetrao urogallus

Tet ev hlušec

§1

Porzana parva

Ch ástal malý

§1

Grus grus

Je áb popelavý

§1

Limosa limosa

B ehouš
ernoocasý

§1

Numenius arquata Koliha velká

od roku 1991 na ostr vcích rybník Zlivský a
Velké Nák í. V minulosti také na rybnících
Volešek, Dehtá , Zbudovský.
D íve pom rn b žná. Rozložení hnízdiš
extrémn ovliv ováno nep íznivými zm nami
prost edí, p edevším likvidací luk a nízkých
litorálních porost na p echodu rybníka do
okolní krajiny. Druh je hodnocen jako siln
ubývající.
Do 70. let 20. stol. b žná na rybnících, dnes
pom rn vzácná, v letech 1985-1989
nep esahovala celková populace v jižních
echách 20 pár .
D íve pravidelným, místy b žným hnízdi em.
V posledních letech pravideln , ale nehojn
hnízdí.
Velmi vzácný, prokázané hnízd ní pouze v
letech 2000, 2001 na Otav u Horaž ovic.
Ojedin le hnízdící druh.
Od poloviny 70. let 20. stol. rekolonizace
území, v sou asnosti ojedin le hnízdící druh.
Zvyšování po etnosti.
Pravideln hnízdí, v sou asnosti zvyšování
po etnosti, zpo átku i za pomoci reintrodukce
- (1978-85) vypušt no na T ebo sku 9 orl z
chovu v N mecku. Hnízdí v rybni natých
oblastech na T ebo sku, eskobud jovicku,
Jind ichohradecku i Písecku. Nov také na
Blatensku, pravd podobné hnízd ní na Lipn
(2003).
Nepravideln a roztroušen hnízdí. Druh je
hodnocen jako ubývající.
Mezi r. 1930 - 1950 nejvyšší stav, hnízdil
všude, kde k tomu m l vhodné podmínky, po
r. 1950 prudké snížení stav . Od r. 1989
hnízdí na Šumav (jediná lokalita v rámci
kraje).
Hnízdí na Šumav , která je centrem výskytu
druhu v R, od po átku minulého století
klesala po etnost, v sou asnosti na Šumav
žije p ibližn 150 kus (90% všech našich
tet ev ). Po etnost je patrn ovlivn na
reintrodukcemi.
Trvalejší hnizd ní na T ebo sku a
eskobud jovicku p ibližn od roku 1950
(nap . rybník Bošilecký a B ilický), na
Jind ichohradecku. Málo po etný. V 90.
letech v jižních echách vzestup po etnosti.
Velmi vzácný, pouze jednotlivá pozorování na Strakonicku u Blatné v hnízdním období, v
letech 2001 - 2003 pozorován na T ebo sku.
První hnízd ní v r. 1894 na rybníku Blatec.
Pozd ji na území kraje hnízdily i ve v tších
po tech (nap . Zbudovská blata u Zlivi v r.
1980 až 27 pár ). V souvislosti s likvidací
vlhkých luk úbytek, v letech 2001-2003 bylo
hnízd ní doloženo jen na n kolika místech.
Na území R hnízdí teprve od 40. let 20. stol.
První nekonkrétní zprávy o zahnízd ní druhu
na území jižních ech pocházejí již z let 1890
(Dív icko) a 1941 (okolí Veselí nad Lužnicí).
V 70. letech bylo zjišt no také hnízd ní na

§1
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Tringa totanus

Vodouš
rudonohý

§1

Chlidonias niger

Rybák erný

§1

Strix uralensis

Puštík b lavý

§1

Spermophillus
citellus

Sysel obecný

§1

Canis lupus

Vlk

§1

eskobud jovicku (Dehtá , Vlhavy,
Zbudovská Blata a na T ebo sku. Po maximu
v 70. letech nastává ústup zp sobený
p edevším nep íznivými krajinnými
podmínkami (rozorávání, likvidace,
odvod ování luk). V letech 2001-2003 nebylo
z jižních ech hnízd ní doložené, na n kolika
místech však byly kolihy pozorovány
v hnízdní dob .
Hnízdí hlavn v Jiho eských rybni ních
pánvích, kde hnízdili jak jednotliv , tak na
vhodných místech v po tu 10-20 pár . Do
sou asnosti zna ný pokles po etnosti.
Hnízdí pravideln , ale jen na n kterých
místech – T ebo sko, Písecko, v letech 20012003 hnízdily na T ebo sku pouze 3 páry.
V eské republice jde o velmi vzácný druh
sovy, jenž se vyskytuje pouze ve dvou malých
oblastech. V jižních echách pouze na
Šumav , kde jsou prokázané výskyty v
minulosti. Potvrzené hnízd ní ze sou asné
doby souvisí s vypoušt ním odchovaných
jedinc na bavorské i eské stran poho í.
Stavy puštíka b lavého u nás jsou
odhadovány na 10 až 20 hnízdících pár , ale
existuje nad je, že by mohly mírn vzr stat.
V 50. letech 20. stol. byl b žný v nižších až
st edních polohách a byl pronásledován jako
šk dce, v sou asnosti pat í k našim
nejvzácn jším savc m.
Lokality výskytu z jižních a západních ech
na p elomu 70. a 80. se vztahují ke krátkému
úniku vl í sme ky (asi 11 zví at) ze zoo v
Bavorském lese v zim 1975-1976. Zást ely
pocházejí z Horní Sn žné, z polesí Modrava,
od Zbytin i ady míst mimo Šumavu. Není ani
vylou ené, že tito vlci se u nás rozmnožili.
Naposledy je ze západošumavské oblasti
hlášen výskyt vlk neznámého p vodu z roku
1990 (Hamry u Zadní chalupy u Nýrska).

Na území jižních ech se vyskytují následující druhy, pat ící v
mezi druhy „ohrožené“:
Vyhláška .
395/1992 Sb.
k zákonu .
114/1992 Sb.

Latinské jméno

eské jméno

Lampetra planeri
Leucaspius
delineatus
Chondrostoma
nasus

Mihule poto ní

§1

Slunka obecná
Ostroretka
st hovavá

-

Ho avka
Rhodeus sericeus duhová
Cobitis
elongatoides

Sekavec
podunajský

-

erveném seznamu

Poznámka k výskytu
Po celém území v istých potocích a ekách,
zejména v podhorských tocích.
B žná v jiho eských rybnících (nap íklad
okolí Tábora).
Ojedin lé nálezy (Zlatá Stoka u T ebon ).
Na našem území ho avka obývá mozaikovit
lokality všech hlavních povodí, ale nikde se
neobjevuje masov na v tším území (nap .
T n u Špa k ).
Znám z ojedin lých nález ve slepých
ramenech na Horní Lužnici a na Lužnici od
Suchdola po Rožmberk.

§2

26

Misgurnus fossilis
Triturus cristatus
Bombina
bombina
Bombina
variegata

Pisko
pruhovaný
olek velký
Ku ka obecná
Ku ka
žlutob ichá

Málo astý mozaikovitý výskyt (p ítokové
stoky a rybníky v okolí Vod an, Dráchovské
t n , pouze na n kterých lokalitách hojný
(Novo ecký rybník, slepá ramena Lužnice u
Majdaleny).
Roztroušený výskyt v nižších polohách.
Prakticky na celém území kraje v nížinách a
pahorkatinách.
Rozší ená p edevším podél toku Vltavy pod
Lipnem.
Lokáln , hlavn v zatopených pískovnách
(Suchdol nad Lužnicí, Klikov, Jind ich v
Hradec, Purkarec, Veselí nad Lužnicí).
Roztroušený výskyt v nížinách a st edních
polohách, preferuje vlhká stanovišt
(podmá ené a rašelinné louky, okraje
rašliniš , mokré louky a mok iny v blízkosti
rybni natých lokalit).
Ubývající druh. Na T ebo sku hnízdilo
za átkem 80. let asi 500 pár , 1994-1999 3060 pár . V období 1997-2004 hnízdilo na
T ebo sku 8-59 pár , po et hnízdiš klesl z 9
(1999) na 2 (2004), na eskobud jovicku je
jediné pravidelné hnízdišt na Vrbenských
rybnících - 10-35 pár , na Písecku se nachází
nejv tší kolonie v R na rybníku ežabinec 19-91 pár . Na Jind ichohradecku zmizela
kolonie na rybníku Krvavém v roce 1991.
V rámci eské republiky jsou jižní echy
jedním ze dvou trvalých hnízdiš tohoto
druhu. V roce 1947 vznikla první trvalá
kolonie na rybníce Tisý, postupn vznik
dalších kolonií. Od roku 1976 trvale hnízdí i
na eskobud jovicku. V sou asnosti na
eskobud jovicku hnízdí 100 - 130 pár ,
trvalými hnízdišti jsou rybníky Volešek,
Zbudovský rybník, z ob asných nap .
B ezovec. Na T ebo sku hnízdí celkem asi
100-200 pár (Bošilecký rybník, Dvo išt ,
Koclí ov atd.). Na Táborsku hnízdili v r. 2000
2 páry, v roce 2001 3 páry.
Pravideln hnízdí, na území kraje se
odhaduje cca 500-550 hnízdících pár
(podrobné s ítání r. 1999-2000). Celkový
hnízdní stav i obsazenost území se v
porovnání s rokem 1989 zvýšila.
Od roku 1952 hnízdí na eskobud jovicku,
od roku 1972 i na T ebo sku, v r. 2002
hnízd ní na ežabinci. V letech 2003-2004
hnízdilo na eskobud jovicku 17 pár v obou
letech, na T ebo sku 17 - 29 pár . V
porovnání s lety 1985-89 došlo ke zvýšení
po etnosti tohoto druhu.
V R je na území Jiho eského kraje
nejsiln jší populace druhu, první hnízd ní v r.
1960 na T ebo sku a postupn se za al ší it i
na eskobud jovicko, Jind ichohradecko a
Sob slavsko. V letech 2001-2003 na
T ebo sku ustálená populace ítající 50-70
pár .
Rozší en nepravideln na území kraje, hlavn
v nižších a st edních nadmo ských výškách,

§3
§2
§2
§2

Bufo calamita

Ropucha
krátkonohá

§1

Rana arvalis
arvalis

Skokan
ostronosý

§1

Podiceps
nigricollis

Potápka
ernokrká

§3

Nycticorax
nycticorax

Kvakoš no ní

§2

Anser anser

Husa velká

-

Netta rufina

Zrzohlávka
rudozobá

§2

Bucephala
clangula

Hohol severní

§2

Pernis apivorus

V elojed lesní

§2
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Circus pygargus

Moták lužní

§2

Falco subbuteo

Ost íž lesní

§2

Tetrao tetrix

Tet ívek
obecný

§2

Porzana porzana

Ch ástal
kropenatý

§2

Gallinago
gallinago

Bekasina
otavní

§2

Vodouš
Tringa ochropus kropenatý
Actitis hypoleucos Pisík obecný

§2
§2

Larus
melanocephalus

Racek
ernohlavý

§2

Sterna hirundo

Rybák obecný

§2

Tyto alba

Sova pálená

§2

Bubo bubo

Výr velký

§3

ojedin le i vysoko v horách (hnízd ní v lesích
na Stožci, pozorován na h ebenech v okolí
Horské Kvildy). Na Jind ichohradecku od
poloviny 90. let úbytek z nezjišt ných p í in.
Pr m rná hnízdní hustota na
Jind ichohradecku byla zjišt na 3
páry/kvadrát, d íve 5-6 pár . Na T ebo sku 23 páry/kvadrát.
Na území kraje hnízdí pravideln , i když stále
pat í mezi dosti vzácné hnízdi e. V celé R (i
Evrop ) má populace vzr stající trend
Tradi ní hnízdní oblastí bylo T ebo sko,
v letech 1985-89 se nová hnízdišt za ala
objevovat také na eskobud jovicku,
Jind ichohradecku, Blatensku a Strakonicku.
Paradoxn však v letech 2001-2003 na území
kraje (krom Jind ichohradecka) žádná
hnízd ní prokázána nebyla.
Hnízdí ídce na území celého kraje, hlavn na
okraji les v blízkostí vodních ploch. V
sou asnosti dochází ke zvýšování po etnosti
druhu.
Obývá mozaikovité prost edí, kde se st ídají
lesy prostoupené sv tlinami, pasekami
rašeliništi, v esovišti, loukami a pastvinami.
Hnízdí na Šumav . V sou asnosti kolísání
po etnosti, jednozna ný úbytek ve VÚ
Boletice.
Na území republiky hnízdí ídce a rozptýlen ,
v jižních echách trvalejší a po etn jší
populace - v letech 2001-2003 odhad
populace na T ebo sku 5-10 pár , na
Jind ichohradecku 1-3 páry. Také na
eskobud jovicku, Lipensku.
Hnízdí na v tšin území kraje od nížin až po
horské polohy. D íve pom rn b žný pták,
v 70. letech však dochází ke zna nému
úbytku (p edevším díky ni ení, odvod ování
luk).
První hnízd ní na území R bylo prokázané
r. 1981. Hnízdí hlavn na T ebo sku a
Jind ichohradecku, zvyšování po etnosti.
Pravideln , ale nepo etn hnízdící druh.
Hnízdí teprve od 2. poloviny 20. stol. Všechna
hnízd ní jsou spojena s koloniemi racka
chechtavého. V jižních echách hnízdí
hlavn na T ebo sku, ojedin lá zahnízd ní
však byla zjišt na nap íklad na rybníku
ežabinec (1991), Domin u eských
Bud jovic (1998) nebo na Vrbenských
rybnících.
Hnízdí pravideln ale jen na n kterých
místech - T ebo sko (Koclí ov, Velký Tisý),
ale i na eskobud jovicku (Dehtá ), Písecku.
D íve celkem b žný druh, od 80. let 20. stol.
nastal trvalý pokles po etnosti. V sou asnosti
je druh hodnocen jako siln ubývající, na
území kraje velmi vzácný.
Na po átku 20. stol. byl výr velký u nás tém
vyhuben, po vyhlášení zákonné ochrany se
jeho stavy za aly zvolna zvedat.
V sou asnosti hnízdí v p íhodných
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Athene noctua

Sý ek obecný

§2

Caprimulgus
europaeus

Lelek lesní

§2

Merops apiaster

Vlha pestrá

§2

Upupa epops

Dudek
chocholatý

§2

Dendrocopos
syriacus

Strakapoud
jižní

§2

Dendrocopos
leucotos

Strakapoud
b loh betý

§2

Picoides
tridactylus

Datlík t íprstý

§2

Galerida cristata

Chocholouš
obecný

§3

Lullula arborea

§2

Luscinia svecica
cyanecula

Sk ivan lesní
Slavík
modrá ek
st edoevropský

Oenanthe
oenanthe

B lo it šedý

§2

Turdus torquatus

Kos horský

§2

Locustella
luscinioides

Cvr ilka
slavíková

O

podmínkách prakticky na celém území kraje.
D íve hnízdil v p íhodných podmínkách
prakticky na celém území kraje, v letech
2001-2003 došlo k prudkému poklesu
po etnosti. V roce 2000 byla pr m rná
popula ní hustota na T ebo sku, Písecku,
Strakonicku, eskobud jovicku zjišt na 0,009
pár /10 km2 a velikost populace v jižních
echách odhadnuta na 35-50 pár . V dnešní
dob se v jižních echách prakticky
nevyskytuje.
Pravideln hnízdí p edevším v pís itých a
rašelinných oblastech T ebo ska. Ubývající
druh.
Na území kraje b žn nehnízdí. Snad jediné
úsp šné zahnízd ní bylo prokázáno
v hromad zeminy na okraji pískovny u
Suchdola nad Lužnicí (r. 2002).
Jižní echy jsou jednou ze dvou oblastí
pravideln jšího výskytu v R, ale i zde siln
ubývá.
V jižních echách hnízd ní prokázáno
nebylo, v letech 2001-2003 však byl
strakapoud jižní pozorován na
Jind ichohradecku.
Na Šumav , v p estárlých bukových nebo
smíšených lesích s p ítomností rozpadajících
se strom . Velmi vzácný. Zaznamenán také v
Novohradských horách.
Druh p vodních jehli natých les , na Šumav
a v Novohradských horách obývá p irozené
smr iny a smíšené porosty s dominancí
smrku.
Siln ubývající druh, v sou asnosti ojedin le
k zastižení na staveništích, na okraji velkých
m st i na sídlištích s panelovými domy.
Ješt v polovin 50. let 20. stol. býval na
území R dosti hojný pak však následoval
pokles. V posledních letech se jeho po etnost
místy zvyšuje. Sk ivan lesní obývá suchá,
ídce zarostlá prostranství s roztroušenými
stromy, v esovišt , roztroušené lesy, paseky,
stepní strán , staré vinohrady, i vojenská
cvi išt . Po etnost druhu v Pta í oblasti
Boletice byla odhadnuta na 70-100 pár (r.
2001-2005). Hnízdí však také na Strakonicku,
T ebo sku i Jind ichohradecku.
První prokázaná hnízd ní až v 2. polovin 20.
stol. Hnízdí v p íhodných podmínkách tém
na celém území kraje.
Na území kraje se vyskytuje pom rn ídce a
roztroušen , jeho hnízdím prost edím u nás
jsou hlavn lomy, výsypky, skládky, ruderální
a stavební plochy. Druh je hodnocen jako
ubývající.
Stabilní populace je na Šumav , pravideln
však hnízdí i v Novohradských horách,
nepravideln i v podh í Šumavy.
Pravideln hnízdí na T ebo sku,
Jind ichohradecku, eskobud jovicku,
Písecku i Strakonicku. Využívá p edevším
v tší soustavy rybník s rozlehlými

§2
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Panurus
biarmicus

Sýko ice
vousatá

§2

Vrápenec malý

§1

Plch zahradní

§1

Tcho stepní

§1

Lynx lynx

Rys ostrovid

§2

Alces alces

Los

§2

Rhinolophus
hipposideros
Eliomys
quercinus
Mustela
eversmannii

rákosinami.
Na území R hnízdí od r. 1951, stále pat í
mezi vzácné hnízdi e, i když se jeho
po etnost mírn zvyšuje. V jižních echách
hnízdí p edevším na Jind ichohradecku.
Hlavn v Pošumaví, p ibyvá také kolem
Kašperských hor, nov nálezy také na
Hluboke nad Vltavou.
Nálezy tohoto druhu pocházejí z Pošumaví.

Trvalý výskyt rysa je vázán na rozsáhlé
lesnaté oblasti, rozší ení tedy p ibližn
kopíruje rozší ení jelena s tím, že jelen se
navíc trvale vyskytuje v oblasti
Jind ichohradecka a Da icka ( eské
Kanady). Jiho eská populace rysa byla
obnovena díky úsp šným reintroduk ním
projekt m v Bavorském lese a na Šumav
v 80. letech minulého století. Rys obsadil
nejen území horských les podél jižní a
jihozápadní hranice, ale pronikl i hluboko do
eského vnitrozemí.
V pr b hu minulých padesáti let za al tento
druh díky migrací zví at z Polska op tovn
osídlovat území eské republiky. Stálá
populace losa se v pr b hu t chto migrací
vytvo ila práv v oblasti Jižních ech. V
sou asné dob žije los v okolí Lipenské vodní
nádrže a v oblasti T ebo ska, mezi ob ma
oblastmi existuje fungující migra ní propojení.
Sou asná populace losa ítá pravd podobn
pouze 20 - 30. Pravideln pronikají losi z
oblasti T ebo ska na Táborsko.

Na území jižních ech se vyskytují následující druhy, pat ící v
mezi druhy „zranitelné“:
Latinské jméno

eské jméno

Vyhláška .
395/1992 Sb.
k zákonu .
114/1992 Sb.

Leuciscus idus
Phoxinus
phoxinus
Alburnoides
bipunctatus

Jelec jesen

§3

St evle poto ní
Ouklejka
pruhovaná

§3
§2

Vimba vimba
Carassius
carassius

Podoustev í ní

-

Karas obecný

-

Lota lota

Mník
jednovousý

§3

Cottus gobio

Vranka obecná

§3

erveném seznamu

Poznámka k výskytu
Znám z jednotlivých nález na Lužnici, o
po etnosti nejsou údaje.
V horských a podhorských tocích v celém
území, lokáln hojná.
Vyskytuje se po celém území v povodí Labe.
Ve Vltav a jejích p ítocích, též ve Slapské
údolní nádrži.
V sou asné dob není p íliš hojný, nap íklad
rybníky Ženich a Poho u T ebon .
Rozší en v povodí Vltavy a jejích p ítocích
(Malše, Stropni ka, Blanice s p ítoky až po
Vod any. St ední a horní tok Lužnice, odtud
proniká do rybník – T ebo sko, v tšina
p ítok Lužnice).
Po celém území v istých horských a
podhorských tocích, nehojn . B žná
nap íklad na Dra ici a st edním toku Lužnice
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Salamandra
salamandra

Mlok skvrnitý

§2

Skokan
krátkonohý

§2

Rana lessonae
Coronella
austriaca
Vipera berus
berus

Užovka hladká

§2

Zmije obecná

§1

Tachybaptus
ruficollis

Potápka malá

§3

Podiceps
cristatus

Potápka rohá

§3

Phalacrocorax
carbo

Kormorán velký

§3

Ciconia nigra

áp erný

§2

Cygnus olor

Labu velká

-

Tadorna tadorna Husice liš í
Hvízdák
Anas penelope euroasijský
Kop ivka
Anas strepera
obecná

-

u Majdaleny, kam se v posledních letech ší í.
Centrum rozší ení je pravd podobn na
Šumav , p edevším na toku Studené Vltavy.
Na území kraje vzácný druh, pouze
jednotlivé nálezy (Hluboká nad Vltavou,
Stožec).
Preferuje vhhké až mok adní i bažinaté
biotopy, typické jsou lesní rybní ky, které
sousedí s mokrou loukou, rašeliništ m,
slatinou i podmá eným lesem. Hlavn na
Jind ichohradecku, T ebo sku.

Po celém území, v horách pom rn hojná.
Hnízdí na všech vhodných vodách na území
celého kraje. Druh je hodnocen jako
ubývající.
Hnízdí na všech vhodných vodách na území
celého kraje. Druh je hodnocen jako
ubývající.
V minulosti se kormoráni pokoušeli
n kolikrát zahnízdit, neúsp šn ,
pravd podobn díky pronásledování (šk dce
rybá ství). V roce 1983 se kormoráni usídlili
na T ebo sku, od té doby se po ty
hnízdících pár za aly explozivn zvyšovat.
V r. 1987 byla uzav ena dohoda regulující
další ší ení a zvyšování po etnosti
kormorán . Možnost regulace je využívána
dodnes, proto kormorání hnízdí pouze na
místech, kde nejsou hnízdišt likvidována.
V jižních echách jsou trvalými hnízdišti na
T ebo sku rybník Ženich, Nový Vdovec,
Staré Jezero, menší nebo ob asná hnízdišt
byla na rybnících Bošilecký, Ka ov na
Jind ichohradecku, od r. 1987 rybník Krvavý
na eskobud jovicku, od r. 1989 Munický u
Hluboké nad Vltavou.
Hnízdí v lesnatých oblastech tém na celém
území R. První prokázané hnízd ní na
Šumav r. 1965, r. 1972 na T ebo sku. V
rámci celé R došlo ke zvýšení po etnosti
tém o 50% v porovnání s rokem 1989.
Hnízdí na v tšin území kraje, pokud jsou
tam alespo malé vodní plochy. Na území
republiky se za aly ší it až po roce 1950, v
60. a 70. letech nabylo ší ení až
explozivního charakteru.
Hnízdí teprve v posledních letech, jediným
pravidelným hnízdišt m pro R je
odkalovací nádrž MAPE u Mydlovar, první
hnízd ní v r. 1996. Pozorování také na
r zných rybnících kraje (nap . ežabinec,
Mlýnský, Plástovický, Zbudovský, Dehtá ,
Bošilecký Koclí ov, Nad je atd.). Po et
hnízdících pár v letech 2001-2003 nebyl
v tší než 1-2 páry.
Pouze protahující a zimující druh.

-

Hnízdí na celém území kraje, kde jsou
vhodné podmínky, tj. p edevším

§3
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Circus
aeruginosus

Moták pochop

Accipiter gentilis Jest áb lesní

Accipiter nisus

Krahujec
obecný

§3
§3

§2

Bonasa bonasia Je ábek lesní

§2

Rallus aquaticus Ch ástal vodní

§2

Crex crex

Ch ástal polní

§2

Himantopus
himantopus

Pisila áponohá

Recurvirostra
avosetta

Tenkozobec
opa ný

Charadrius
dubius

Kulík í ní

-

Vanellus
vanellus

ejka
chocholatá

-

Scolopax
rusticola

Sluka lesní

§3

Racek
Larus ridibundus chechtavý
Larus canus
Racek bou ní
Columba oenas

Holub doup ák

v rybni natých oblastech.
Na území kraje pravideln hnízdí v
p íhodných biotopech. V sou asnosti
dochází ke zvyšování po etnosti druhu.
Hnízdí v lesnatých oblastech tém na celém
území kraje. Místy vzácný, v sou asnosti
dochází k poklesu po etnosti druhu.
Obývá lesnaté porosty nejr zn jšího typu na
území celého kraje.V sou asnosti možné
hnízd ní i ve m stech. Z hlediska po etnosti
je populace druhu stabilní.
Hnízdí na Šumav , v Novohradském lese a
v Blanském lese. Jedna z nejvýznamn jších
lokalit výskytu druhu v R. Vázán na horské
a podhorské jehli naté, smíšené i listnaté
lesy s podrostem.
Hnízdí na místech s vhodnými vodami s
rákosinami po celém území kraje. P ibývající
druh, ale p esto stále málo po etný.
V 60. letech 20. stol. došlo k prudkému
poklesu po etnosti, p edevším v souvislosti
se zm nami v hospoda ení (mechanizace,
uspíšení senose í, likvidace luk). Po roce
1990 op t se zm nami v hospoda ení
s pozemky (neobhospoda ování,
ruderializace), dochází ke zvyšování
po etnosti. Centrum rozší ení je na Šumav .
Na území republiky zaletuje nepravideln a
z ídka, p i n kterých záletech pak zahnízdí,
n kdy i ve v tším po tu. V r. 1997 zahnízdil
1 pár u Mydlovar, pozorování 1-7 pták na
rybnících Vyšatov, Dehtá , Knížecí. Další
pozorování na Písecku - rybník Velký
Poto ný, na T ebo sku, eskobud jovicku.
První hnízd ní na území kraje r. 1943. Od r.
1990 pravideln hnízdí (rybníky Bezdrev,
Dehtá , Vyšatov, Hlásenec, odkališt MAPE
u Mydlovar). Také na T ebo sku (Koclí ov
Velký Tisý). Velmi vzácný.
Hnízdí tém na celém území kraje
v p íhodných podmínkách (pís ité i št rkové
pláže p i b ezích m lkých vod, b ehy a dna
rybník p edevším vypušt ných, í ní
náplavy, ale i odkalovací nádrže, pískovny
nebo i pusté plochy s trvalejšími loužemi).
Hnízdí tém na celém území kraje
v p íhodných podmínkách. Druh je hodnocen
jako siln ubývající.
Hnízdí tém na celém území kraje, hlavn
však ve vyšších polohách s v tšími lesními
komplexy. Pravideln také hnízdí na
T ebo sku.
Pravideln hnízdí v nížinách, p edevším v
rybni natých oblastech. V roce 1966 bylo
v jižních echách zjišt no 80 kolonií, v roce
1977 více než 100, v r. 1988 53, v r. 1998
27, a v roce 2002 pouhých 28 kolonií.
Pouze zimující a protahující druh.
Po etnost se v minulém desetiletí zvýšila.
Obývá starší porosty s dostatek doupných
dutin.

-

§1

§2
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Glaucidium
passerinum

Kulíšek
nejmenší

§2

Asio flammeus

Kalous pustovka

§2

Aegolius
funereus

Sýc rousný

§2

Alcedo atthis

Led á ek í ní

§2

Jynx torquilla

Krutihlav obecný

§2

Picus canus

Žluna šedá

-

Dendrocopos
medius

Strakapoud
prost ední

§3

Dendrocopos
minor

Strakapoud
malý

-

Motacilla flava

Konipas lu ní

§2

Saxicola
torquata

Brambomí ek
emohlavý

§3

Turdus iliacus
Acrocephalus
arundinaceus

Drozd cvr ala

§2

Rákosník velký

§2

Sylvia nisoria

P nice vlašská

§2

P vodn druh horských a podhorských les ,
v sou asnosti sestupuje i do nižších poloh
Na Šumav a v Novohradských horách je
považován za jednu z nejhojn jších sov.
Hnízdí ídce a zna n nepravideln .
Každoro ní hnízdišt nejsou známá,
málokdy se stane, že zahnízdí na jednom
míst po více let najednou (1966-7 v
rezervaci Velký Tisý). V roce 1978 za
nejv tší známé invaze bylo nalezeno v
jižních echách 23 pár . V letech 2001-2003
nebylo z území jižních ech potvrzeno
žádné hnízd ní.
Preferuje staré vysokokmenné porosty
vyšších poloh. Nejv tší populace na
Šumav , proniká však stále výrazn ji i do
vnitrozemí, do podhorských a nižších poloh
(T ebo sko, Písecko, Vod ansko,
Jind ichohradecko, eskobud jovicko).
V centrální Šumav a jejím podh í byla
po etnost populace na ploše cca 5000 km2
odhadnuta na 300-500 pár (denzita v letech
2004-2005 v Boleticích byla 4,6 pár /10 km2
lesa).
Pravideln , nep íliš hojn hnízdí, po etnost
v jednotlivých letech závisí na klimatických
podmínkách.
Vyskytuje se pravideln , ale nep íliš hojn .
Hojn jší výskyt byl zaznamenán na
dopadových plochách ve VÚ Boletice.
Hnízdí nepravideln po celém území kraje,
obývá p edevším listnaté a smíšené lesy.
Nep íliš po etn hnízdící druh. Jiho eské
rybni ní pánve pat í k pravidelným oblastem
výskytu. V Hlubockých oborách hnízdí
odhadem 50-80 pár , na T ebo sku 50-70
pár , na Jind ichohradecko se rozší il až
v devadesátých letech, patrn z T ebo ska.
Na celém území kraje v nížinách až
pahorkatinách, ve vyšších polohách je
vzácný.
Na území kraje hnízdí pravideln , ale
roztroušen , centrem výskytu jsou jiho eské
rybni ní pánve. U nás jsou jeho typickým
prost edím vlhké louky a mok iny u rybník ,
žije ale také na polích a devastovaných
plochách porostlých plevelnou vegetací.
Hnízdí p edevším v nižších polohách,
z ídkakdy i na nejvyšších horských
h ebenech, na ruderálních plochách, u
p íkop . Na území kraje hnízdí pravideln i
když nep íliš po etn , vzhledem k rozložení
vhodných biotop je jeho výskyt mozaikovitý.
Hlavn zimní host. Vzácn hnízdící druh
s tendencí k fluktuacím. Nejpravideln ji byly
hnízdní výskyty registrovány na Šumav .
Na území kraje pravideln , ale roztroušen
hnízdí v rozvoln ných rákosinách.
V jižních echách ve v tší mí e hnízdí
teprve v posledních letech (2001-2003).
Hnízdním prost edím jsou zejména pásy
trnitých ke v zem d lské krajin , travnaté
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Ficedula parva

Lanius excubitor

Lejsek malý

§2

uhýk šedý

§3

Nucifraga
caryocatactes

O ešník
kropenatý

Corvus
frugilegus

Havran polní

-

Corvus corax

Krkavec velký

§3

Carpodacus
erythrinus

Hýl rudý

§3

plochy s roztroušenými ke i, spontánn
zar stající výsypky a odvaly po t žb ,
zra ované otev ené plochy ve vojenských
prostorech. V Pta í oblasti Boletice byla její
po etnost odhadnuta na 100-150 pár , což
je hlavní centrum výskytu v jižních echách.
Jeho rozší ení je v závislosti na vhodném
hnízdním prost edí ostr vkovité (preferuje
starší a st edn v ké bu iny, také bohat
strukturované staré smíšené lesy, n kdy
akceptuje i zámecké parky).
Hnízdí na v tšin území, nikde však není
p íliš po etný. V zim je výskyt jednotlivých
pták pravidelný a místy, zejména v nižších
polohách i hojný.
Hnízdí hlavn v jehli natých oblastech
vyšších poloh, místy celkem po etný
(Šumava). Zimní výskyt má v n kterých
letech až invazivní chrarakter.
Hnízdí p edevším v nížinách, jen místy
akceptuje st ední polohy. Pravideln se
hnízdní kolonie nacházejí v blízkosti v tších
ek. V jižních echách jsou po etn jší
kolonie p edevším v eských Bud jovicích
(336 hnízd v roce 2003) a ve Veselí nad
Lužnicí (cca 200 pár ). Zimní výskyt cizích
havran je soust ed n p edevším do
nížinných oblastí, id eji i výše položené
oblasti.
V minulosti b žn hnízdil, ve druhé polovin
19. stol. postupn vymizel, pravd podobn
díky intenzivnímu lovu a zm nám
v hospoda ení v krajin . Zhruba po 100
letech se stal op t sou ástí naší fauny.
V sou asnosti se roztroušen vyskytuje na
celém území kraje.
Na Šumav se poprvé objevil v roce 1973 a
nedlouho poté zde vznikla plošn i
po etn jší hnízdišt , odkud se ší il i do
dalších oblastí kraje ( eskobud jovicko,
T ebo sko, Jind ichohradecko). Stále je však
pom rn vzácný, krom n kterých oblastí,
kde hustota hnízdících populací m že místy
dosahovat i pom rn vysokých hodnot (horní
tok Vltavy). Velikost jiho eské populace je
odhadována na 250-350 pár .
V jižních echách prakticky vymizel, teprve
v 80.-90. letech minulého stol. za ala
po etnost op t nar stat. Na území kraje není
p íliš b žný. Nap íklad v Boleticích bylo
v letech 2001-2005 zaznamenáno 20-30
pár . Vzácn hnízdí také na
eskobud jovicku, Jind ichohradecku,
T ebo sku.
Jako reliktní druh je znám hlavn
z pohrani ních hor (Šumava, Novohradsk
hory, Blanský les)
Pouze jednotlivé nalezy ze Šumavy.

§3

Miliaria calandra Strnad lu ní

§1

Sorex alpinus
Myotis
emarginatus

Rejsek horský

§2

Netopýr brvitý

§1

Myotis myotis
Sicista betulina

Netopýr velký
Myšivka horská

§1
§2

Sou asný areál výskytu myšivky horské u
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Lutra lutra

Vydra í ní

nás má z eteln reliktní charakter a tvo í ho
n kolik izolovaných refugií v Šumavské
hornatin (Šumava, Šumavské podh í,
Novohradské hory).
Vydra obývá v sou asné dob již prakticky
celé území Jiho eského kraje. Ješt na
po átku devadesátých let vydra neobývala
Strakonicko, Blatensko ani okolí Orlické
p ehrady. Severozápadní okraj areálu
rozší ení se však v posledních letech
posunuje dále k západu, takže dnes se
vydra dostává až k oblasti Brd. Díky
p íznivým podmínkám vytvá í vydra na
T ebo sku stabilní a dlouhodob
prosperující populaci, která je základem
trvalé existence druhu u nás.

§2

Na území jižních ech se vyskytují následující druhy, pat ící v
mezi druhy „tém ohrožené“:
Latinské jméno

eské jméno

Vyhláška .
395/1992 Sb.
k zákonu .
114/1992 Sb.

Anguilla anguilla Úho í ní

-

Barbus barbus

Parma obecná

-

Thymallus
thymallus

Lipan podhorní

-

olek horský

§2

Triturus alpestris
alpestris
Pelobates
fuscus

Blatnice skvrnitá

§2

Bufo viridis
viridis

Ropucha zelená

§2

Hyla arborea

Rosni ka zelená

§2

Rana dalmatina
Rana kl.
Esculenta

Skokan štíhlý

§2

Skokan zelený

§2

Lacerta agilis
Ješt rka obecná
Zootoca vivipara
vivipara
Ješt rka živorodá
Ardea cinerea
Volavka popelavá

§2
§2
-
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Poznámka k výskytu
V tekoucích vodách, rybnících i p ehradních
nádržích. Jeho sou asný i budoucí výskyt je
závislý na um lém vysazování dováženého
monté, protože migrace mladých úho
z mo e byla tém úpln znemožn na velkými
vodními stavbami a rozsáhlým zne išt ním
ek.
Ve st edních i dolních úsecích ek (parmové
pásmo) po celém území.
V povodí Vltavy je rozší en v délce 420 km
vod. Nejznám jší lokality se nachází v horní
ást Vltavy nad a pod Lipnem, Malše, Blanice.
Hlavn ve st edních a vyšších polohách,
vázán na lesní biotopy, ve vyšších polohách
múže obývat i otev ená stanovišt , pokud
spl ují jeho nároky na vzdušnou vlhkost a
poskytují možnost úkrytu.
V nižších a st edních polohách, mozaikovitý
výskyt v závislosti na vhodnýchbiotopech a
substrátu. Souvislejší výskyt hlavn
v rybni natých pánvích (T ebo sko).
Typicky stepní a lesostepní druh, v teplých
nížinných oblastech R i celkem
hojná.Nej ast jší do 450 m.n.m. na v tšin
vhodných stanovištích.
V teplejších oblastech nižších poloh.
Lokáln hojná.
Výrazn teplomilný druh. Lokáln v nižších,
teplejších polohách. (Chabi ovice, Nová ves
nad Lužnicí atd.).
Po celém území, krom vyšších horských
poloh.
Po celém území, v horách hojná, v nižších
polohách v chladn jších a vlhkých biotopech.
Pravideln hnízdí po celém území p edevším

Ciconia ciconia

Perdix perdix

Coturnix
coturnix
Gallinula
chloropus

áp bílý

§3

Koroptev polní

§3

K epelka obecná

§2

Slípka zelenonohá

-

Riparia riparia

B ehule í ní

Delichon urbica

Ji i ka obecná

-

Ficedula
albicollis

Lejsek b lokrký

-

Ficedula
hypoleuca

Lejsek ernohlavý

-

Remiz
pendulinus

Moudivlá ek lužní

§3

§3

Lanius collurio

uhýk obecný

§3

Corvus
monedula
Corvus corone
Carduelis

Kavka obecná
Vrána obecná
e etka zimní

§2
-
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v nižších polohách s v tšími vodami. D íve
pronásledovány jako šk dci rybá ství, proto je
za átek trvalého hnízd ní znám až od 20. stol.
Rozší ení a zvyšování po etnosti pár na
hnízdištích je dodnes do velké míry ur ováno
ochranou p ed p ímým pronásledováním ze
strany rybá . Nejv tší kolonie na území kraje
( asto s více než 100 hnízdními páry) jsou
nap . na T ebo sku (Branná, Dvo išt ), na
eskobud jovicku (Dehtá , B ezovec).
Hnízdí na v tšin území v blízkosti lov ka.
D íve velmi hojný druh s celoplošným
rozší ením. Dnes pravideln , ale ídce hnízdí
po celém území v nížinách a pahorkatinách.
asto obývá také ruderální porosty na periferii
m st a obcí.
D íve velmi hojná, na konci 19. stol. za ala
ubývat. Od poloviny 80. let dochází k trvalému
zvyšování stav . Hnízdí na celém území kraje,
na n kterých místech (podhorské louky) je
hojn jší než koroptev polní.
Hnízdí pravideln na celém území kraje, chybí
ve vyšších polohách.
Pravideln hnízdí v závislosti na lokálních
podmínkách. V R hnízdí p edevším v oblasti
aluviálních náplav , kde vyhledává jak
primární hnízdní stanovišt v blízkosti vodních
tok , tak i stanovišt sekundární (pískovny,
hliníky, cihelny, povrchové doly atd.).
Po etnost m že z roku na rok siln kolísat.
Po et zjišt ných kolonií dlouhodob klesá
v celé republice, ale také v jižních echách.
Obývá po etn celé území, výrazn vázána na
lidská obydlí, p edevším v obcích.
V hnízdní dob se vyskytuje ve starších
listnatých a smíšených lesích, parcích, na
hrázích rybník se starými doupnými stromy.
Dává p ednost nižším polohám, ojedin le
zahnízdí i výše (Volary), ve vhodných
podmínkách je pom rn po etný (nap . hráze
Vrbenských rybník ).
Na území kraje hnízdí roztroušen , využívá
podobné biotopy jako lejsek b lokrký. Hráze
rybník využívá hlavn v pr b hu tahu.
Rozší ení moudivlá ka lužního kopíruje
rozložení p íhodných biotop (porosty ke a
strom podél stojatých i tekoucích vod, sta í
mu i jednotlivé stromy v zamok ených
plochách). P edevším v nížinách, vzácn
vystupuje do st edních a vyšších poloh. Obývá
hlavn rybni naté pánve.
Prakticky na celém území, nikde však nepat í
mezi vyložen hojné druhy, i když ve
vhodných typech prost edí (porosty trnitých
ke ) m že dosahovat i pom rn vysoké
hnízdní hustoty.
V sou asnosti hnízdí p edevším v blízkosti
lidských sídel, spíše v nízkých a st edních
polohách. Zna ná ást populace v sou asnosti
obývá eské Bud jovice.
Hnízdí prakticky na celém území kraje.
První potvrzené hnízd ní na Šumav v r.

flammea

Lepus uropaeus Zajíc polní

1953, poté pom rn rychlé ší ení, od r. 1968
osidlování i v tších m st. Nejb žn jší však
v pásmu zákrsk subalpínského pásma a na
rašeliništích. Obývá tém celé území kraje.
Žije b žn všude od nížin po h ebeny hor.

-

Na území jižních ech se vyskytují následující druhy, pat ící v
mezi druhy „málo dot ené“:
Latinské jméno

Triturus vulgaris

eské jméno

Vyhláška .
395/1992 Sb.
k zákonu .
114/1992 Sb.

olek obecný
Ropucha
obecná

§2

Skokan hn dý

-

Anguis fragilis

Slepýš k ehký

§2

Natrix natrix
natrix

Užovka
obojková

§3

Asio otus

Kalous ušatý

-

Picus viridis
Dryocopus
martius

Žluna zelená

-

Hirundo rustica

Datel erný
Vlaštovka
obecná

Anthus
pratensis

Linduška lu ní

-

Cinclus cinclus

Skorec vodní

-

Luscinia
megarhynchos

Slavík obecný

§3

Brambomí ek
Saxicola rubetra hn dý

§3

Muscicapa
striata

Lejsek šedý

§3

Parus cristatus

Sýkora
paruká ka

-

Žluva hajní

§2

Bufo bufo bufo
Rana
temporaria

Oriolus oriolus
Paser
domesticus

Vrabec domácí

§3

§3

-
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Poznámka k výskytu
Na v tšin území kraje, b žný zvlášt
v nižších polohách.
Po celém území od nížin do hor, pat í mezi
nejhojn jší druhy obojživelník .
Po celém území pat í mezi nejhojn jší druhy
obojživelník
B žn po celém území, na loukách,
pastvinách a sv tlejších lesích, v n kterých
oblastech hojný.
Na území R nejb žn jší had, i p es silný
pokles po etnosti. Tém na celém území
kraje od nížin až do hor.
Kalous ušatý je naší druhou nejb žn jší
sovou, hnízdí prakticky na celém území
kraje. Populace v eských Bud jovicích
dosahuje až 15 pár .
Obývá celé území kraje, nevyhýbá se ani
m stskému prost edí.
Obývá celé území kraje s vhodnými staršími
porosty, které jsou dostate n rozlehlé.
Po etn hnízdící druh, vázán na lidská
obydlí.
Hnízdí pravideln , místy i po etn ji, obývá
vlhké louky, rašeliništ a vrchovišt vyšších
poloh v etn vysokohorských luk a pastvin,
id eji i v nižších polohách a v rybni natých
oblastech.
Využívá podhorské a horské rychle tekoucí
vody. Populace je v rámci kraje stabilní.
Obývá hlavn nižší polohy, v jižních
echách se pom rn hojn vyskytuje
v rybni natých pánvích.
Hnízdí hojn po celém území, na vlhkých
nekosených loukách nížin a pahorkatin i na
horských loukách a rašeliništích.
Hnízdí rovnom rn po celém území,
zejména v nižších a st edních polohách, ale
nep íliš hojn . asto se vyskytuje v parkové
zeleni obcí a m st.
Hnízdí prakticky na celém území, ale ani
v optimálním prost edí (jehli naté lesy)
nepat í mezi vysloven hojné druhy.
Preferuje horské a podhorské oblasti.
Pravideln hnízdící druh v nižších polohách
po celém území v listnatých lesích a v
b ehových porostech u ek a rybník .
Hnízdí na celém území kraje. Výrazná vazba
na v tší sídla.

Paser montanus Vrabec polní

Hnízdí prakticky na celém území kraje.
Výskytem navazuje na vrabce domácího na
periferii m st a obcí. Obývá také k ovinaté
lemy podél cest v otev ené krajin .

-

Na území jižních ech se vyskytují následující druhy, pat ící v
mezi druhy „o nichž jsou nedostate né údaje“:
Latinské jméno

eské jméno

Vyhláška .
395/1992 Sb.
k zákonu .
114/1992 Sb.

Myotis
bechsteinii

Netopýr
velkouchý

-

Nyctalus leisleri

Netopýr
stromový

-

Pipistrellus
nathusii

Netopýr parkový

-

Pipistrellus
pygmaeus

Netopýr
nejmenší

-

Vespertilio
murinus
Netopýr pestrý
Glis glis
Plch velký
Mustela putorius Tcho tmavý

§3
§3
-

Poznámka k výskytu
Malým po tem nález se adí mezi naše
nejvzácn jší netopýry. Zna n roztroušen se
patrn vyskytuje na celém území, hlavn
s dostatkem listnatých a smíšených les .
Nejv tši zimoviste na Hosín (10-14) pribývá,
pravideln zimuje ve štolách v Úsilném, na
Šumav nepravideln , vzácn . Ob asné
nálezy z Chýnovských jeskyní a okoli,
z Táborska.
Vzácný druh s ostr vkovitým výskytem,
pravideln zjiš ovaný pouze v oblastech
s vyzrálými porosty listná , typicky
v podhorských oblastech, vrchovinách a
pahorkatinách. Hlavn na Šumav a v
eskobud jovické pánvi.
Ješt p ed 20. lety pat il k našim
nejvzácn jším netopýr m, v pr b hu
posledního desetiletí se situace radikáln
zm nila. Hojný v rybni natých pánvích,
vystupuje do podh i Šumavy.
Rozší en hlavn v pahorkatinách a nížinách,
hojny hlavn v rybni natých pánvích,
nevystupuje do vyšších poloh.
Hlavn v pohorských a horských oblastech
(Šumava, Novohradské hory). Masov
nalétává zimovat do m st.
Šumava a Šumavské podh í.
Vyskytuje se prakticky na celém území.

Na území jižních ech se vyskytují následující druhy, pat ící v
mezi druhy „nevyhodnocené“:
Latinské jméno

eské jméno

Sciurus vulgaris

Veverka obecná

Vyhláška .
395/1992 Sb.
k zákonu .
114/1992 Sb.
§3
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Poznámka k výskytu
Vyskytuje se na celém území

