
Sledování rozšíření (distribuce) živočichů
bylo, je a bezpochyby i nadále bude jed-
nou z priorit zoologického výzkumu kde-
koli a kdykoli. Znalost výskytu druhů na -
povídá leccos nejen o jejich historii, ale
i o stanovištních nárocích a jiných aspek-
tech způsobu života. Obzvlášť nepostra -
datelný je monitoring za situace, kdy se
přirozené areály dostávají do konfliktu
s působením lidské civilizace. Čím více
údajů máme, tím snáze a přesněji můžeme
hodnotit, jak se výskyt druhů v různých
časových horizontech mění, ať již jde
o formy ohrožené a mizející, nebo naopak
invazní a expandující.

Ke sledování dlouhodobých změn vý -
znamně přispívají atlasy rozšíření, které
v ucelené podobě shrnují údaje o výskytu
(faunistická data) pro různě definované
skupiny živých organismů. U nás mají po -

měrně bohatou historii zvláště od přelo-
mu 60.–70. let 20. století, kdy botanikové
použili pro mapování výskytu rostlin síťo-
vé (kvadrátové) mapy, které umožňují
proměny areálů či subareálů druhů do
jisté míry kvantifikovat. V zoologii se stali
„atlasovými“ průkopníky ornitologové,
když v r. 1987 vydali první Atlas hnízdního
rozšíření ptáků (Šťastný a kol.). Na přelo-
mu tisíciletí už vycházely atlasy různých
skupin obratlovců i bezobratlých.

V poslední době začala novou ediční
řadu atlasů rozšíření vydávat Agentura
ochrany přírody a krajiny České republiky
(AOPK ČR). První svazek vyšel v r. 2016 –
Atlas rozšíření velkých lupenonožců Čes-
ké republiky od autorů Lukáše Merty, Víta
Zavadila a Jana Sychry. Se čtyřletým od -
stupem následoval letos Atlas rozšíření
obojživelníků ČR od Lenky Jeřábkové

a V. Zavadila. Oba svazky jsou výsledkem
mimořádného úsilí autorů probrat se
množstvím dosud nahromaděných dat.
V obou případech jde o významné oboha-
cení naší zoogeografické literatury u taxo-
nů, které v současné době patří bezesporu
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Nad knihou – nové atlasy
rozšíření naší fauny

Videodokument (DVD), který v letech
2017–20 natočili Pavel Kovář (námět a scé-
nář) a Jan Jasanský (kamera a střih), nese
podtitul O přírodních a kulturních hodno-
tách kaňonu Tiché Orlice mezi Chocní
a Ústím nad Orlicí v konfrontaci s riziky raž-
by železničních tunelů. Začátkem r. 2019
byla centrální ministerskou komisí schvá-
lena a zveřejněna varianta stavby nejdelšího
zatrubnění kolejiště v ČR s rozšířením ze
dvou na čtyři koleje, s přístavbou nadúrov -
ňových estakád a řady mostů v prostoru
poříční nivy zanořené do členitého údolí.
Do doby zveřejnění studie proveditelnosti
se pracovalo se čtyřmi verzemi, jež zpra-
covala projekčně inženýrská organizace
SUDOP PRAHA, a. s., z nichž sloučením
verze 1 a 4 vznikla varianta dvou tratí pro-
pojených v jedné linii, varianta nejnáklad-
nější, nejdrastičtěji ovlivňující přírodu
a ráz krajiny a z hledisek především hydro -
ekologických nejrizikovější (předvídané
sucho na hlavním evropském rozvodí pod -
porované změnami krajiny a vývojem kli-
matu). Náklady 15 miliard Kč při přepravní
časové úspoře 5 minut.

Autoři filmu deklarují, že dokument
nemíří prvoplánově proti ničemu, jak se
občas objevuje v komentářích po jeho uve-
dení s doplňující diskuzí v kulturních stán-
cích pro veřejnost v Ústí nad Orlicí, Chocni
a Brandýse nad Orlicí během r. 2020. Sna-
hou je předložit veřejnosti, co je při inves-
tičním zásahu na výběr, protože vždy jde

o volbu něco za něco a obyvatelé regionu
by měli mít relevantní informace k uplatně -
ní vlastního hlasu. Zároveň si lidé musejí
uvědomit, že může jít o střet dvou veřej-
ných zájmů. Centralistického, který pova-
žuje vysokou rychlost průjezdu a rozšíření
přepravní kapacity v úzkém hrdle želez -
nice za přednostní (nezřídka zmiňované
enormní tlaky nadnárodních korporací,
jimž na kvalitách našeho státního území
záleží pouze jako na tranzitní zóně), a re -
gionálního, který ve prospěch zde žijících
obyvatel upřednostňuje zachovat přírodní,
hydrogeologické, krajinně-architektonické,
rekreační, historické, turistické a sportov-
ní přitažlivosti. Aby je návštěvníci i firmy
vyhledávali, zastavovali se tu, budovali
opěrné body a komerčně podporovali míst-
ní ekonomiku, nikoli území jen projeli
velkou rychlostí v koridoru čtyřmetrových
protihlukových bariér a ve tmě. Témata uni-
kátních hodnot dotčeného území ztělesně-
ných geohistorií i civilizačními dějinami
jsou předestřena formou hovorů 8 repre-
zentantů různých disciplín – z přírodověd -
ců čtyři zúčastnění patří k okruhu Živy –
kromě autora námětu odborník na vývoj
přírody ve čtvrtohorách Vojen Ložek,
zooložka Lucie Juřičková a geomorfolog
Jan Vítek. Rezervoár podzemních vod na
hydrologické střeše Evropy tvořený slínov-
covým horninovým prostředím (pseudo -
kras) s náchylností k puklinám při vrtech,
migrační cesta organismů při změnách

klimatu v průběhu čtvrtohor (součást teo-
rie Třebovské brány prof. Karla Domina
z Univerzity Karlovy ze 40. let 20. století),
refugium alpské a karpatské flóry a fauny,
resp. celých biotických společenstev (dvě
státní přírodní rezervace, tři evropsky
významné lokality, regionální i nadregio-
nální systém ekologické stability podle
zákona č. 114/1992, přírodní park Orlice,
chráněná oblast přirozené akumulace vod
s vysokou zranitelností, ochranné pásmo
vodního zdroje Vysoké Mýto). Skoro se
zdá, že skloubit protichůdné technicistní
a legislativní nároky na různé územní
funkce tady snad ani nelze, přesto má
dokument ambici podpořit přemýšlení
o zdánlivě (?) nepřekonatelném.

DVD lze objednat na e-mailové adrese 
krajinaorlice@centrum.cz.

Vyšel zajímavý videodokument

Krajina Orlice versus tunely: 
ztráty a nálezy veřejného zájmu
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k nejohroženějším. A v přípravě jsou atla-
sy i pro další skupiny živočichů. Základní
zázemí pro jejich vznik představuje Nále-
zová databáze ochrany přírody (ND OP).
Od založení v r. 2008 dosáhla do poloviny
letošního roku téměř 28 milionů lokalizo-
vaných a datovaných údajů o několika
desítkách tisíc druhů. Je logické, že taková
suma dat už dává možnost a zároveň i vy -
volává poptávku po solidní analýze.

Atlas rozšíření velkých lupenonožců
V publikaci je zmíněno 13 druhů (žábro-
nožky, listonozi, škeblovky a hrašník), při-
čemž u škeblovky trnohřbeté (Eoleptes -
theria ticinensis) není jisté, zda se u nás
skutečně někdy vyskytovala (jediný ne -
průkazný údaj). Text jednotlivých druhů
zahrnuje popis celkového areálu, rozšíření
v ČR, biologii a ohrožení, nechybí ani
anglický souhrn. Připojeny jsou dva typy
map – bodová s vyjádřením všech zná-
mých lokalit a kvadrátor s třemi časovými
horizonty nálezů (do r. 1945, období let
1946–89 a 1990–2016). Dva grafy – feno-
gram a hypsogram – analyzují výskyt po -
dle sezony (měsíců) a nadmořské výšky.
Kapitolu druhu uzavírá seznam dosavad-
ních nálezů. Na závěr celého atlasu jsou
shrnuty stanovištní nároky jednotlivých
druhů a základní principy managementu
jejich ochrany včetně návrhu červeného
seznamu. Z výsledků vyplývá, že všichni
naši velcí lupenonožci patří mezi ohrože-
né druhy, i když s rozdílnou mírou ohro-
žení. Dva druhy – žábronožka ploskochvos -
tá (Eubranchipus hankoi) a škeblovka velká
(Limnadia lenticularis) – nebyly u nás zasti-
ženy již více než půl století a status kriticky
ohrožených náleží žábronožce panonské
(Chirocephalus carnuntanus), ž. divoro-
hé (Streptocephalus torvicornis), škeblov-
ce oválné (Cyzicus tetracerus), š. hladké
(Imnadia yeyetta) a hrašníku zobcovitému
(Lynceus brachyurus). Ale i tři relativně
nejhojnější druhy – žábronožka sněžní
(E. grubii), ž. letní (Branchipus schaefferi)
a listonoh letní (Triops cancriformis) –
jsou hodnoceny jako zranitelné. V atlasu
nechybějí seznam literatury a slovník vy -
braných odborných pojmů, což je v pří -
padě této relativně málo známé skupiny
velmi vhodný doplněk.

Atlas rozšíření obojživelníků
Svazek podává přehled o našich 21 dru-
zích. Vychází z úctyhodného počtu téměř
188 tisíc dat (!) zaznamenaných v ND OP
do konce r. 2015. Struktura atlasu je více-
méně obdobná jako u lupenonožců s tím
rozdílem, že nezahrnuje seznam lokalit,
což by při zmíněném množství dat vedlo
k neúnosnému rozsahu (navíc jde o data
v ND OP, přístupná i na internetu). Autoři
však věnují velkou pozornost kritickému
zhodnocení záznamů (validaci) z hlediska
věrohodnosti druhového určení a identifi-
kace lokalit, a to i v případě údajů již dříve
publikovaných v jiných atlasech nebo od -
borných studiích. Zvláště u méně počet-
ných nebo významně ubývajících druhů
mohou nekorektní údaje zkreslovat jejich
zoogeografickou charakteristiku, a proto je
třeba takový soudný přístup velice ocenit.
Časová období pro hodnocení dynamiky
výskytu rozdělená do tří period se liší od
lupenonožců: do r. 1994, mezi lety 1995 až

2007 a 2008–15 (návaznost na Atlas rozší-
ření obojživelníků v ČR editovaný Jiřím
Moravcem a vydaný Národním muzeem
v Praze právě v r. 1994). V dnešní době je
poněkud neobvyklé, že chybí (oproti svaz-
ku s lupenonožci) větší podíl anglických
textů, zvláště souhrnů pro jednotlivé dru-
hy, což možná sníží citační potenciál
publikace zahraničními autory.

K nejvzácnějším druhům našich obojži-
velníků patří čolek hranatý (Lissotriton
helveticus), zastižený v současnosti na zá -
padním okraji Čech pouze ve dvou kvadrá -
tech (0,3 % celkové sítě pro ČR), a dále
dva jihomoravské druhy č. dravý (Triturus
carnifex) a č. dunajský (T. dobrogicus,
shodně 1,0 %). Naopak nejvyšší stupeň
pokrytí v období 2008–15 vykazují čolek
obecný (L. vulgaris, 91,3 %), ropucha obec-
ná (Bufo bufo, 98,4 %) a skokan hnědý
(Rana temporaria, 95,9 %). Při listování
atlasem je patrné, jak už se všeobecně
vnímaný (a reálný) úbytek obojživelníků
projevuje na úbytku lokalit a výskytu dru-
hů v rámci našeho území. V poslední mo -
nitorovací periodě sice zásluhou intenziv-
nějších terénních výzkumů někdy nově
obsazené čtverce přibývají, nicméně v po -
rovnání se stavem do r. 1994 řada druhů
vykazuje pokles obsazených čtverců. Tako-
vou situaci vidíme např. u mloka skvrni-

tého (Salamandra salamandra), čolka vel-
kého (T. cristatus), kuňky obecné (Bombi-
na bombina), blatnice skrvnité (Pelobates
fuscus), rosničky zelené (Hyla arborea)
i „zelených“ skokanů (Pelophylax spp.).
Zvláště neradostný pohled je na mapu vý -
skytu ropuchy krátkonohé (Epidalea ca -
lamita, obr. 1), u které současný propad
dosahuje zhruba dvou třetin stavu na počát-
ku 90. let 20. století s tím, že úplně vymi-
zela např. na Českobudějovicku, Strakonic -
ku nebo Plzeňsku. Naopak zcela nedávno
byla objevena populace ve Slezsku (Krnov
a Osoblaha), která na ukázkové mapě z atla-
su vzhledem k datu zobrazena není.

Docela překvapivé jsou i poznatky, že
také u obojživelníků se setkáváme se spon-
tánní introdukcí do míst mimo oblasti při-
rozeného výskytu. Takové případy byly
zaznamenány u mloka skvrnitého, čolka
horského (Ichthyosaura alpestris, např. do
Prahy) nebo ropuchy krátkonohé. Zmíně-
ný „nešvar“ může mít těžko odhadnutelné
následky ve vývoji populací druhů a roz-
hodně nemá nic společného s moderním
managementem druhové ochrany v jaké-
koli skupině živých organismů.

Závěrem
Oba dosud vydané atlasy představují vý -
znamný příspěvek do naší zoologické
(zoogeografické) i ochranářské literatury.
A lze se jen těšit na další plánované (při-
pravované) svazky. Zaměřením i zpracová-
ním jistě naleznou uplatnění jak u odbor-
né veřejnosti, tak mezi laickými zájemci
o dění v naší přírodě. Přispívá k tomu gra-
fická úprava s množstvím příloh i tisk na
kvalitním papíře.

Atlas rozšíření velkých lupenonožců
ČR a Atlas rozšíření obojživelníků ČR
vydala Agentura ochrany přírody
a krajiny České republiky, 2016 a 2020,
111 str. a 103 str. Zakoupit se dají
v knihovně AOPK ČR (Kaplanova 1,
Praha 4, www.nature.cz,
knihovna@nature.cz; cena 100 Kč,
dostupné i on-line na www.ochranapri-
rody.cz, a 150 Kč), případně ve speciali-
zovaných knihkupectvích (např. pro-
dejny Nakladatelství Academia).
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1    Ukázka z knihy – síťová mapa rozší-
ření ropuchy krátkonohé (Epidalea cala-
mita). Orig. L. Jeřábková a V. Zavadil
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