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Rak kamenáč. Od raka říčního se liší například barvou klepet. Spodní strana klepet raka kamenáče je světle 
béžová, někdy s růžovým nádechem, pro raka říčního je typické červené zbarvení.

  Foto: Milena Prokopová
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Výskyt a ochrana
raků žijících
v České republice

Raci tvoří skupinu populárních korý-
šů, známých indikátorů kvality vodního 
prostředí. Skupina obsahuje největší 
bezobratlé živočichy žijící ve sladkých 
vodách. Největší žijící rak Astacopsis 
gouldi ze severní Tasmánie, který je záro-
veň největším sladkovodním bezobratlým 
živočichem současného světa, dosahuje 
délky více než 50 cm a váhy přes 6 kg. 
Raci žijící v České republice dorůstají do 
délky 20 cm. 

V minulosti představovali raci zdroj ob-
živy oblíbený u boháčů i chuďasů. Říčky, 
potoky, řeky i jezera byly plné raků až do 
poloviny 19. století, kdy mnoho popula-
cí oslabil jedovatý odpad vypouštěný do 
vody z prvních továren. Vzápětí přišla ještě 
horší rána: Evropou se začal šířit račí mor, 
který zasáhl i naše země, a na přelomu 
19. a 20. století raky na celém kontinentu 
téměř vyhubil. Nákaza se rozšířila z raků 
zavlečených z Ameriky. Ve snaze obnovit 
obchod s raky byly v 2. polovině 20. sto-
letí v Evropě vysazeny vůči moru odolné 
severoamerické druhy. Že však chorobu 
bez jejích známek přenášejí, se nevědělo, 
nebo se na to nedbalo… Navíc coby úspěš-
nější konkurenti introdukovaní raci začali 
domácí druhy vytlačovat z jejich biotopů. 
Počty zavlečených raků, kteří se v 80. le-
tech 20. století (a možná i dříve) do České 
republiky dostali buď přirozenou migrací 
z okolních zemí, nebo přímým vysazením, 
nyní v některých místech převyšují počty 
původních českých raků. 

Zařazení v systému, 
rozšíření ve světě

Raci (Astacidea) tvoří podřád patřící do 
řádu desetinožci (Decapoda), třídy rakovci 
(Malacostraca), podkmene korýši (Crusta-
cea) a kmene členovci (Arthropoda).

Vědci dosud popsali více než 640 re-
centních druhů sladkovodních raků a zařadili 
je do tří čeledí. Zástupce čeledi Astacidae 

najdeme v Evropě, v části západní Asie 
a na západě Severní Ameriky. Areál čeledi 
Cambaridae leží ve východní části Severní 
Ameriky a sahá od jihu Kanady přes USA 
a Mexiko až po Kubu (tato čeleď zahrnuje 
i podčeleď Cambaroidinae obývající něko-
lik izolovaných enkláv na Dálném východě). 
Čeleď Parastacidae je převážně vázána na 
Austrálii, Tasmánii, Nový Zéland a Novou 
Guineu, sporadicky je zastoupena i v Již-
ní Americe a na Madagaskaru. Uvedený 
výčet popisuje přirozené rozšíření. Dlužno 

podotknout, že v posledních letech byli raci 
introdukováni na mnoho míst planety, kde 
předtím chyběli. 

Druhy žijící v České republice
V České republice žije pět druhů raků, 

ale jen dva z nich jsou opravdu původní (auto-
chtonní), to značí, že se zde vyskytují přiroze-
ně. Jsou to rak říční (Astacus astacus) a rak 
kamenáč (Austropotamobius torrentium). 
Třetí druh, rak bahenní (Astacus leptodacty-



Mapa rozšíření raka říčního v České republice (Štambergová, M., Svobodová, J., et Kozubíková, E., 2009)
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lus), pochází z východního Polska a západní 
Ukrajiny (z Haliče) a v České republice žije 
něco málo přes sto let. Roku 1892 byl vysa-
zen do rybníků na Mladoboleslavsku a dále 
uměle šířen v Čechách. Vzhledem k době, 
po kterou se na našem území nachází, je již 
často považován za původní druh. Poslední 
dva druhy, řadící se mezi (skutečně) nepů-
vodní a navíc invazní (tzn. nekontrolovatelně 
se šířící a vytlačující původní druhy), jsou rak 
signální (Pacifastacus leniusculus) a rak 
pruhovaný (Orconectes limosus). Pocházejí 
ze Severní Ameriky a do Evropy byli dovezeni 
jako náhrada za původní druhy, na přelomu 
19. a 20. století masově hynoucí na račí mor. 

Račí mor
Račí mor je onemocnění způsobované 

plísní hnilečkem račím (Aphanomyces astaci), 
náležejícím do skupiny Oomycetes. Vláknité 
organismy, ač podobné pravým houbám, jsou 
spíše příbuzné hnědým řasám a rozsivkám. 
Rozmnožují se pouze nepohlavně, pomocí 
zoospor parazitujících pouze na racích. Vlákna 
(hyfy) zoospor rostou v kutikule (nebuněčné 
povrchové vrstvě račího těla) a živiny získávají 
z tkání raka. Spory se šíří do okolí ze svlečené-
ho krunýře či mrtvého raka, ulpívají na jiných 
racích, na rybách či na různých předmětech 
a celé roky mohou přežívat v klidovém stadiu 
v bahně. Severoamerické druhy raků jsou 
vůči této nemoci odolné, neboť jejich imunitní 
systém dokáže infekci rozpoznat a zarazit 
její šíření již v počátku. Parazit ale přitom ne-
zahyne, jen se utlumí jeho životní procesy, 
a z raků se tak stávají přenašeči nákazy, kteří 
nejeví žádné příznaky moru. Naše druhy raků 
jsou bohužel na tuto plíseň velmi citlivé a račí 
mor u nich propuká plně. Vyšší citlivost je 
dána z evolučního hlediska krátkým časem 
společného života s parazitem, během něhož 
si původní české druhy nedokázaly vytvořit 
obranné mechanismy. Nemoc se projevuje 
změnou převážně noční aktivity na denní, 
nakažený rak se přes den volně pohybuje 
v toku, ztrácí únikovou schopnost, nereaguje 
na útoky predátorů či kontakt lidí. Nemoc 
dále vyvolává křečovité pohyby a rak posléze 
umírá. Na dně vodních toků je pak možné 
nalézt tělo, na jehož povrchu se nenalézají 
žádné patrné známky onemocnění – zda úmrtí 
způsobil račí mor, lze stoprocentně zjistit jen 
laboratorním vyšetřením. (Na tomto místě je 
třeba upozornit, že koncem léta lze na dně 
toků najít větší počet takzvaných svleček, silně 
připomínajících mrtvého raka. O svlečkách, 
které jsou přirozenou součástí života raků, 
pojednám dále v textu.) 

Mapování výskytu raků
Agentura ochrany přírody a krajiny Čes-

ké republiky v letech 2004 až 2006 koor-
dinovala projekt nazvaný Mapování výskytu 

raků v České republice. Zkušení pracovníci 
Agentury i dobrovolníci prozkoumávali dle 
jednotné metodiky vodní toky a vybrané 
nádrže s cílem zjistit co nejúplněji rozsah 
výskytu jednotlivých druhů raků a zanést jej 
do mapových podkladů. Dalším jejich úko-
lem bylo stanovit základní charakteristiky 
nalezených račích populací i jejich biotopů 
a kategorizovat zkoumané toky (s ohledem 
na výskyt raků). Přitom mj. ověřovali his-
torické nálezy raků a zpřesňovali údaje 
o rozšíření nepůvodních druhů. Navázali též 
spolupráci s univerzitami přírodovědného 
zaměření především k výzkumu račího moru. 
Až na výjimky projekt prozkoumal všechny 
toky České republiky a po jeho skončení 
začal pravidelný monitoring raků, který na-
dále probíhá ve dvouletých periodách a na 
vybraných lokalitách; při něm se sledují 
změny v početnosti populací a rovněž vliv 
okolí na biotop a taktéž na populaci. Dále se 
sleduje znečištění vodních toků, vypouštění 
odpadních vod či výskyt predátorů (vydry 
či norka amerického) a výskyt račího moru. 

Výsledky se shromažďují v ústředí Agentury 
v Praze a dále vyhodnocují. V budoucnu 
mají posloužit mj. jako podklady pro vypra-
cování projektů záchrany autochtonních 
druhů.

Kde žijí naši raci
Raci žijí především ve vodních tocích, 

využívají ale také nejrůznější vodní nádrže. 
Jejich rozšíření v České republice znázor-
ňují přiložené mapy. 

Naším nejhojnějším druhem je rak říční, 
který je u nás rozšířen takřka rovnoměrně. 
Vyhledává pomalu tekoucí potoky přírodní-
ho charakteru s různými úkryty, jako jsou 
kameny ve vodním toku nebo jílovité břehy, 
do nichž si vyhrabává nory, které si buduje 
i pod kořenovými náběhy břehového po-
rostu. Rak říční byl vysazen i do rybníků, 
nádrží a lomů, kde se úspěšně rozmnožuje. 

Rak kamenáč, obývající pouze několik 
lokalit v Čechách, je vázán na horní partie 
kamenitých, nezregulovaných potoků. 
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Rak bahenní se vyskytuje ostrůvkovitě 
především v Čechách a na Moravě, ve Slez-
sku jej najdeme jen na několika lokalitách. 
Ač žije i ve vodních tocích, v České republi-
ce je vázán především na vodní nádrže, jako 

jsou rybníky nebo zatopené lomy, kam byl 
vysazován. Na připojené mapě je dobře pa-
trný osamocený výskyt ve Slezsku. Vysazen 
tam byl do odkališť Ostravsko-karvinských 
dolů, kde žije v početných populacích. Tam-

ní vody jsou silně zakalené, s minimální prů-
hledností, nasycené uhelnými kaly. Přesto 
dle výsledků prací odborných pracovníků 
a studentů Ostravské univerzity se tam 
úspěšně rozmnožuje. Oproti raku říčnímu 
vykazuje spíše denní aktivitu, takže nevy-
žaduje prostředí s mnoha úkryty. Stačí mu, 
když se zahrabe do horní vrstvy bahna na 
dně. Od tohoto způsobu života je odvozen 
jeho český název.

 Rak signální se vyskytuje na několika 
místech v jižní polovině republiky. Byl vy-
sazen do říček, řek i rybníků. Je schopným 
migrantem, když musí překonat překážku 
na vodním toku, cestuje i po souši. 

Raka pruhovaného najdeme u nás pře-
devším v Čechách, kam se dostal z Němec-
ka po migraci korytem Labe. Tento druh 
by k nám mohl proniknout také z polského 
Slezska, odkud už naši hranici překročil na 
Opavsku, a ze slovensko-rakouského dolní-
ho toku Moravy, z něhož se proti proudu šíří 
na jižní Moravu společně s rakem signálním. 
Rak pruhovaný obývá především větší, po-
malé vodní toky, ale i stojaté vody. Vyhovují 
mu regulované toky upravené kamenným 
záhozem, kde mezery mezi kameny vyu-
žívá jako úkryty, vyskytuje se i ve vodách 
s bahnitým dnem. 

Oba američtí raci nejsou tak citliví na 
znečištění vodního prostředí jako naše dru-
hy, jsou schopni se rozmnožovat i v eutrof-
ních vodách s nízkým obsahem kyslíku 
a přežít delší dobu vysušení lokality. I tyto 
vlastnosti, kromě odolnosti k račímu moru, 
vedly v minulosti k myšlence využít je jako 
výbornou náhradu za mizející původní druhy. 
Díky poznatkům o přenosu smrtelné náka-
zy a agresivitě amerických druhů, kterým 
nejsou naše druhy schopny konkurovat, 
bylo od myšlenky náhrady druhů postupně 
upuštěno. Nicméně se mezitím američtí 
raci v našich vodách začali rozmnožovat, 
šířit a vytlačovat autochtonní druhy raků 
a jejich tlak sílí.

Jak raci žijí
Raci jsou především noční živočicho-

vé, kteří den přečkávají v úkrytu a v noci se 
vydávají za potravou. Tu si opatřují lovem 
drobných vodních živočichů, požíráním mršin 
ryb nebo filtrací detritu (rozkládajících se 
zbytků rostlin či živočichů) volně unášeného 
vodou či získaného ze substrátu dna. Pro-
tože se jedná o korýše, který má tělo kryto 
pevnou schránkou z chitinu, musí rak, tak 
jak roste, schránku svléknout. Po svléknutí 
se objeví nově vytvořená větší schránka, 
která je ovšem měkká a poddajná. Trvá 
to několik dní, než dosáhne pevnosti pů-
vodní schránky. V této době rak zůstává 
v úkrytu, který neopouští ani za účelem 
sběru potravy, neboť není chráněn před 
predátory. Dospělý rak se svléká jednou 
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za rok, mladá ráčata i několikrát. Svlékání 
obvykle probíhá v červenci nebo v srpnu. 
Prázdné staré krunýře, roztržené na hřbetní 
straně (kudy se rak dostává z krunýře ven), 
můžeme v tomto období snadno najít na 
dně vodních toků či nádrží. 

U raků existuje pohlavní dimorfismus. 
Hlavní samčí znaky jsou přeměněné první 
zadečkové nožky v kopulační orgány, sa-
mici tyto orgány chybějí a samice má také 
oproti samci širší zadeček. Rozmnožování 
začíná na podzim a je celé ovlivněno teplo-
tou vody. Samec předá samici spermatofory, 
oplozená vajíčka si pak samice připevní na 
spodní stranu zadečku (proto jej má širší). 
Mláďata se rodí od konce dubna a zůstávají 
na zadečkových nožkách až do začátku 
léta. Po několika svlékáních ráčata opustí 
samici a rozptýlí se po toku. Raci se dožívají 
různého věku, například rak říční může žít 
dvacet i více let. 

Ochrana raků
Naše původní druhy raků včetně 

raka bahenního jsou chráněny záko-
nem o ochraně přírody a krajiny (zákon 
č. 114/1992 Sb.). Patří mezi tzv. zvláště 
chráněné druhy, jejichž ochrana je přísnější 
než ochrana ostatních druhů živočichů. 
Zvláště chráněné druhy se především ne-
smějí zabíjet, odchytávat a rušit v jejich 

přirozeném vývoji. Ochrana se vztahuje i na 
mrtvé jedince či jejich části. To znamená, 
že pokud najdeme třeba jen svlečku, máme 
ji nechat na místě. Oproti tomu americké 
druhy chráněny nejsou. Přesto není vhodné 
při nálezu jakéhokoli raka se jej dotýkat či 
ho brát do ruky a pokoušet se zjistit, zda 
se jedná o původní či vysazený druh. Když 
objevíme vysychající vodní prostředí, kde 
žijí raci, nesnažme se je sami zachraňo-
vat a přenášet na vhodnější místo. Pokud 
by se jednalo o americký druh, můžeme 
tím ublížit našim druhům. Rozšiřování ne-
původních druhů je dle zákona zakázáno. 
Dále se může stát, že raci jsou nakaženi 
račím morem a přenosem na jinou loka-
litu se nákaza dále rozšíří. Proto se vždy 
obraťme na odborné instituce: ohrožení 
raků způsobené přirozenými klimatickými 
podmínkami je vhodné oznámit Agentuře 
ochrany přírody a krajiny České republiky, 
obdobné případy zaviněné nepovolenou 
lidskou činností České inspekci životního 
prostředí.

Záchranné transfery
Naši současnost charakterizují čas-

té úpravy vodních toků, prováděné jako 
ochrana před povodní či před přirozenou 
činností vodních toků, kdy meandrující 
řeka ukrajuje břehy poblíž lidských obydlí 

apod. Při zásahu do vodního toku v mís-
tě, kde žijí raci (či jiní zvláště chránění 
živočichové), je dle zákona nutné, aby si 
stavební firma u příslušného orgánu ochra-
ny přírody opatřila výjimku ze základních 
podmínek ochrany zvláště chráněných 
druhů, neboť regulací toku bude škodlivě 
zasaženo do jejich přirozeného vývoje 
a při úpravách může těžká technika po-
hybující se po dně či na březích některé 
jedince usmrtit. Pokud je výjimka vydána, 
pak obsahuje podmínky, které musí firma 
dodržet. 

Základní podmínkou je záchranný 
transfer. Spočívá v tom, že se těsně před 
zahájením prací v toku raci odloví. Poté se 
přenesou na jiné místo, nejčastěji proti 
proudu na stejném toku, nebo se po dobu 
úprav uchovají v zařízeních k tomu určených 
a po skončení prací znovu vypustí na stejné 
místo. Odlovy se provádějí ručně, přitom 
však nikdy nelze vysbírat všechny raky. Aby 
se podařilo zachránit co nejvíc jedinců, je 
třeba místo vysušit. Voda z toku se v místě, 
kde začínají úpravy, odvede potrubím na 
konec upravovaného úseku, kde opět vtéká 
do koryta. Ke svému životu raci potřebují 
vodní prostředí a tam, kde voda opadá, vy-
lézají z úkrytů a za vodou se stahují. Pak už 
jen stačí raky posbírat. Ač se tento postup 
zdá velice jednoduchý, ve skutečnosti je 
komplikovaný. Odlovy by neměly probíhat 
v době, kdy se raci rozmnožují nebo kdy 
zimují v úkrytech. Vodu nelze vždy z místa 
vyčerpat zcela a odlov pak probíhá jen při 
sníženém stavu vodní hladiny. Patrný je také 
nedostatek odborníků, kteří znají biologii 
raků, mají praktické zkušenosti s odlovy 
a jsou schopni v místě vypouštění jedinců 
ze záchranného transferu posoudit stav 
tamní populace tak, aby se zabránilo jejímu 
přesycení.

Téma téměř nevyčerpatelné…
Nelze na tomto místě vypsat všechny 

zajímavosti ze života a ochrany našich raků. 
Zájemcům proto doporučuji stále ještě čer-
stvou knihu Raci v České republice, kterou 
v roce 2009 vydala Agentura ochrany pří-
rody a krajiny České republiky. Kniha je 
volně ke stažení na webových stránkách 
www.ochranaprirody.cz, v rubrice Publi-
kační činnost.

Mgr. Jana Kristianová,
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,

Správa CHKO Poodří 
a Krajské středisko Ostrava
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