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Osvěta cílená jak na běžnou veřejnost, tak především na rybáře, vysvětlující nebezpečí spojené 
s nepůvodními druhy organismů, především raků, je jedním z nejdůležitějších kroků při ochraně 
původního raka říčního a raka kamenáče. Raci jsou veřejností stále chápáni jako jedna z ikon 
ochrany přírody a jako takoví jsou často živelně vysazováni, popř. „zachraňováni“, a to bohužel 
bez jakéhokoliv přihlédnutí k jejich druhové příslušnosti. Dokud informace o nebezpečnosti 
nepůvodních druhů nevstoupí do obecného povědomí, nelze proti jejich šíření úspěšně bojovat.

Rak říční (Astacus astacus Linnaeus, 1758) Rak kamenáč (Austropotamobius torrentium Schrank, 1803)



Na území České republiky se v současné době ve volné přírodě můžeme setkat celkem s pěti 
druhy raků. Pouze dva z nich - rak kamenáč a rak říční - jsou na našem území prokazatelně 
původní. Oba jsou chráněni prováděcí vyhláškou č. 395/1992 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění, a to v kategorii „kriticky ohrožený“. Je zakázáno škodlivě 
zasahovat do jejich přirozeného vývoje, chytat je, rušit, přemisťovat, držet, chovat v zajetí, 
dopravovat, prodávat, vyměňovat, nabízet za účelem prodeje nebo výměny, zraňovat, ničit, 
poškozovat či usmrcovat, a to ve všech jejich vývojových stádiích. Chráněná jsou rovněž jimi 
užívaná přirozená i umělá sídla a jejich biotop.

Rak kamenáč Rak říční
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Rak kamenáč (Austropotamobius torrentium Schrank, 1803)

Jedná se od druh obývající zejména neregulované přírodní toky s kamenitým dnem, která mu nabízejí 
dostatek úkrytových možností. V současnosti je druh ohrožen zejména nevhodnými úpravami koryt 
potoků, znečištěním vod a hrozbou nákazy račím morem.
Centrum výskytu leží ve středních a západních Čechách – v povodích řek Úslavy, Úhlavy, Radbuzy, 
Berounky a Vltavy. Další izolované lokality se nacházejí v CHKO České středohoří, v Podkrkonoší 
a na Domažlicku. 

Rak kamenáč Točník
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Rak říční (Astacus astacus Linnaeus, 1758)

Rak říční je nejrozšířenějším původním evropským rakem, který se v ČR vyskytuje rovnoměrně téměř 
po celém území. Stejně jako u raka kamenáče, došlo i u něj v minulosti k decimování původních 
populací nevhodnými úpravami toků, zhoršením jakosti vody a nákazou račím morem. Barva raků 
říčních může být červenohnědá až černá, ale můžeme se setkat i s jedinci zbarvenými modře. 
Samičky našich raků nosí od podzimu do pozdního jara oplozená vajíčka přichycená na spodní 
straně zadečku. Z vajíček se líhnou malí ráčci, kteří před osamostatněním zůstávají ještě 
nějaký čas přichyceni k zadečku samice. 

Rak říční Rak říční
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Rak kamenáč Rak kamenáč - malí ráčci přichycení k samičce

V České republice bylo navrženo v rámci soustavy NATURA 2000 třináct evropsky významných 
lokalit (EVL), kde je rak kamenáč hlavním předmětem ochrany. Jedná se o lokality: Zákolanský 
potok, Týřov – Oupořský potok, Stroupínský potok, Padrťsko, Bradava, Mešenský potok, Přešínský 
potok, Radbuza – Nový Dvůr – Pila, Zlatý potok, Huníkovský potok, bezejmenný přítok Trojhorského 
potoka, Luční potok – Třebušín, Luční potok v Podkrkonoší. Všechny  populace raka kamenáče 
(včetně těch, které nejsou chráněny v rámci soustavy NATURA 2000) jsou ohroženy případným 
vysazením invazních raků do povodí, kde žijí. Nepůvodní raci našim druhům konkurují, ale 
především jsou přenašeči račího moru, který dokáže vyhubit původní raky v celém povodí.

       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31



Rak bahenní  (Astacus leptodactylus Eschscholtz,1823)

V České republice se můžeme setkat i s rakem bahenním, který je původem z východní Evropy. 
Byl u nás vysazován náhradou za morem zdecimované populace raků říčních koncem 19. století. 
Rovněž je chráněn zákonem, a to v kategorii „ohrožený druh“. I tento druh je citlivý na nákazu 
račím morem.

Rak bahenní Rak bahenní
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Rak pruhovaný (Orconectes limosus Ra& nesque, 1817)   Rak signální (Pacifastacus leniusculus Dana, 1852)

Ne všichni raci jsou vítanými obyvateli našich potoků, řek či rybníků. Žijí u nás dva severoamerické 
druhy, které jsou velmi obávanými rezistentními přenašeči račího moru, onemocnění, které je 
pro evropské raky smrtelné. Mezi tyto nepůvodní druhy patří rak pruhovaný  a rak signální, kteří 
v posledních desetiletích rychle (zejména v případě raka pruhovaného) osídlují tekoucí i stojaté 
vody. Rak pruhovaný osídluje i toky s horší kvalitou vody, jako je např. Vltava v Praze nebo Labe.

Rak pruhovaný (Orconectes limosus Ra& nesque, 1817) Rak pruhovaný
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Česká republika se potýká s několika nepříznivými vlivy působícími na kriticky ohroženého raka 
kamenáče a raka říčního. Oba druhy jsou aktuálně asi nejvíce ohroženy nákazou tzv. račího moru, 
jehož původcem je plísni podobný organismus Aphanomyces astaci ze skupiny Oomycetes. Toto 
onemocnění způsobuje hromadné úhyny račích populací. Hlavními původci nákazy jsou u nás dva 
severoamerické druhy raků – rak pruhovaný a rak signální. K šíření těchto invazních raků dochází 
jak samovolně z již etablovaných populací, tak v důsledku nezodpovědného přenosu na nové 
lokality, na kterém se podílí hlavně neinformovaná veřejnost. 

Rak signální (Pacifastacus leniusculus Dana, 1852) Rak pruhovaný
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Hlavní faktory ohrožující populace původních druhů raků jsou u nás v podstatě stejné jako 
v ostatních evropských zemích. Je to v první řadě stálá hrozba přenosu patogenu Aphanomyces 

astaci (račí mor) z invazních amerických raků, popřípadě vytlačování těmito nepůvodními druhy. 
Nelze ale zapomenout ani na řadu dalších vlivů, jako je ničení lokalit nešetrnými úpravami 
koryt, popř. jejich nadměrným využíváním např. k chovu ryb, znečištění vod komunálními nebo 
průmyslovými odpady (včetně atmosférické depozice) atd.

Rak říční Rak říční
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Račí mor

Původcem nemoci je plísni podobný organismus Aphanomyces astaci. Roste na těle raků a do vody 
uvolňuje pohyblivé spory, pomocí kterých se rozmnožuje. Spory napadají další jedince, klíčí ve vlákna, 
která pak vrůstají do račího krunýře. U citlivých druhů však parazit prorůstá do celého těla, čímž 
raka zahubí. Jedná se výhradně o parazita raků, rybám nebo třeba savcům neubližuje. Spory mohou 
přežívat ve vodě týdny, možná i měsíce. Pokud jsou však vystaveny suchu, rychle hynou. Račí mor se šíří 
primárně z nakažených raků. Nebezpečím je, že invazní američtí raci jsou k nemoci částečně rezistentní, 
mohou tedy račí mor přenášet, aniž by na něj sami hynuli. K přenosu nemoci ale stačí i voda 
inW kovaná zoosporami, či mokré předměty (např. rybářské sítě nebo holínky).

Rak kamenáč Rak říční
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Revitalizace části Zákolanského potoka u obce Středokluky

Jednou z možností, jak podporovat populace původních druhů raků, jsou revitalizace nevhodně 
upravených toků. Uvedením částí vodotečí do přírodě blízkého stavu se zvýší atraktivita toku 
a početnost populace raků může v krátké době vzrůst až několikanásobně. Tento způsob ochrany 
raků navíc přispěje k nápravě celého ekosystému – jinými slovy nepodpoříme tím pouze raky, 
ale celou řadu dalších organismů vázaných na vodoteč a její okolí. Velmi podstatným efektem je 
i zpomalení odtoku vody z krajiny a nelze pominout ani estetický a krajinotvorný aspekt.

Původní koryto Zahájení revitalizace potoka
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Ochrana

Pokud dojde k úhynu raků ať v potoce nebo v rybníku, nesmí se přenášet na jinou lokalitu. K úhynu 
může sice dojít např. vlivem znečištění vody, ale časté jsou i úhyny na extrémně nebezpečný račí 
mor. Pokud nakažené raky (a nakaženi jsou v takovýchto případech i ti, kteří žádné vnější příznaky 
ještě nevykazují) přeneseme na lokalitu s výskytem našich původních raků, můžeme nákazu rozšířit 
i na další populace a dobře míněný pokus o záchranu několika jedinců pak může skončit likvidací 
celých dalších populací. 

Rak říční Rak říční
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Orientační klíč k určování jednotlivých druhů raků, žijících na našem území

Rak říční

(Astacus astacus).

Původní druh, 

kriticky ohrožený. 

Celková délka těla 

až cca 15 cm.

Rak kamenáč

(Austropotamob ius 

torrentium).

Původní druh, 

kriticky ohrožený. 

Celková délka těla 

max. kolem 10 cm.

Rak bahenní 

(Astacus = 

Pontastacus 

leptodactylus).

Považován za 

nepůvodní druh 

(možná na části 

území původní je), 

ohrožený. 

Celková délka těla 

až kolem 15 cm.

Rak pruhovaný 

(Orconectes 

limosus).

Nepůvodní 

invazní druh ze 

severní Ameriky, 

nebezpečný 

přenašeč račího 

moru.

Celková délka těla 

max. kolem 10 cm.  

Rak signální 

(Pacifastacus 

leniusculus).

Nepůvodní druh 

ze severní  Ameriky, 

nebezpečný 

přenašeč račího 

moru.

Celková délka těla 

i více než 15 cm.

Klepeta i končetiny 

mají ze spodní strany 

červené zabarvení.

Klepeta i končetiny 

mají ze spodní strany 

světlou barvu (bílou, 

žlutavou nebo jen 

mírně narůžovělou).

Klepeta i končetiny 

mají ze spodní strany 

světlou barvu 

(žlutavou).

Klepeta i končetiny 

mají  ze spodni strany 

šedobílou barvu.

Klepeta jsou 

ze spodní strany 

výrazně čevená.

rostrum

postorbitální lišty

Postorbiální lišty jsou 

2, rostrum je poměrně 

dlouhé, s kýlem. Krunýř je 

hladký, bez výraznějších 

hrbolků a trnů. Klepeta 

jsou zvláště u dospělých 

samců velmi mohutná, 

s výraznými hrboly 

na vnitřní straně 

jednotlivých prstů. Při 

sevření k sobě oba prsty 

nepřiléhají. Na spojnici 

obou prstů je oranžová 

skvrna.

Postorbitální lišta je 1, 

rostrum je poměrně krátké, 

bez výrazného kýlu. Krunýř 

je hladký, bez hrbolků 

a trnů. Klepeta jsou zvláště 

u dospělých samců velmi 

mohutná, s výraznými 

hrboly na vnitřní straně 

jednotlivých prstů. Při 

sevření k sobě oba prsty 

nepřiléhají. Na spojnici 

obou prstů je oranžová 

skvrna.

Postorbitální lišty jsou 2, 

rostrum je velmi dlouhé, 

úzké a s výrazným kýlem. 

Krunýř je poset drobnými 

hrbolky a trny.  Klepeta 

jsou zvláště u dospělých 

samců velmi úzká 

a dlouhá, bez výrazných 

hrbolků na vnitřní straně 

jednotlivých prstů. Při 

sevření k sobě oba prsty 

prakticky přiléhají, 

Postorbitální lišta je 1, 

s dlouhým ostnem. 

Rostrum je středně 

dlouhé, bez výrazného 

kýlu, s ostny po stranách. 

Krunýř je poset výraznými 

hrboly a ostny. Klepeta 

jsou poměrně drobná, 

s oranžovými konci prstů. 

Na vnitřní straně jsou oba 

prsty hladké, bez hrbolů. 

Při sevření k sobě prakticky 

přiléhají, 

Postorbitální lišty jsou 2 

(druhá může byt však často 

velmi nevýrazně vyvinuta). 

Rostrum je poměrně krátké, 

s dobře viditelným kýlem. 

Krunýř je hladký. Klepeta 

jsou ve srovnání s ostatními 

druhy krátká, ale zejména 

u dospělých samců velmi 

mohutná. Na vnitřní straně 

prstů jsou velké hrboly 

a na spojnici obou prstů 

je svrchu výrazná světlá 

„signální“ skvrna. 

Při sevření k sobě oba prsty 

nedoléhají.

Autor klíče: David Fischer


