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INVAZNÍ DRUHY RAKŮ VE VODÁCH ČR A MECHANISMY JEJICH
NEGATIVNÍHO VLIVU NA PŮVODNÍ ASTAKOFAUNU
INVASIVE CRAYFISHES IN CZECH OPEN WATERS AND THE MECHANISMS
SUPPORTING THEIR NEGATIVE EFFECT ON NATIVE CRAYFISH STOCKS
M. BUŘIČ, A. KOUBA, T. POLICAR, P. KOZÁK
Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický, Zátiší 728/II, 389 25
Vodňany, Czech Republic, e-mail: buric@vurh.jcu.cz

Abstract
The occurrence of non-indigenous crayfishes (NIC) is probably the most important threat for European native
crayfish stocks. Dangerousness of North American NIC is multiplied by the ability to carry crayfish plague, a
fatal disease for autochthonous species. The transmission of crayfish plague is not only one weapon of NIC for
their invasive spreading in European inland waters. They dispose also of faster growth, more effective
reproduction, increased activity and aggressiveness, are more tolerant to habitat alternation and able to move
rapidly. The faster growth stands for an advantage especially in young-of-the-years (YOY), but signal crayfish
benefit by larger size throughout their life. The early maturation enables spiny-cheek crayfish females to
produce offspring already at the end of their first year, and signal crayfish attain maturity also earlier than
native crayfish. In addition, NIC dispose of higher fecundity. The spring spawning and shorter embryonic
development (40–50 days) in spiny cheek crayfish eliminates winter egg losses. In signal crayfish, an earlier
hatching time is advantageous in possible YOY competition with native crayfish. Moreover, spiny cheek crayfish
females are able to long term store of male spermatophores. Another advantage is high day activity of
“American” crayfish, which enables to utilize feed resources more effective. The present mechanisms are
practical tools for biological invasion, and associated with high migration ability of NIC, contributing to their
successful establishment in European freshwater ecosystems. Human activities are, regarding to the number of
dams and sluices, now also very important factor influencing next development of NIC distribution in Czech
Republic as well as in Europe.
Klíčová slova: rak, nepůvodní druhy, invazní šíření, interakce
Keywords: crayfish, non-indigenous species, invasive spreading, interaction

ÚVOD
Během druhé poloviny 19. století téměř vymizely evropské populace původních druhů
raků následkem onemocnění označovaného jako račí mor a později byly negativně ovlivněny
také narušováním habitatů a sílícím znečištěním vod (Henttonen a Huner, 1999). Snaha
naplnit uvolněné habitaty raky, kteří by byli odolní proti račímu moru a zároveň tolerantní
vůči degradovanému prostředí, byla iniciována ke konci 19. století v západní a střední
Evropě, kde byly ztráty původních druhů raků největší (Füderer a kol., 2006). Následující
mizení původních raků ve Skandinávii a jihozápadní Evropě ve 20. století vedlo k další vlně
introdukcí nepůvodních druhů raků (Henttonen a Huner, 1999). Introdukce raků především ze
Severní Ameriky byly obhajovány jako potřeba druhů rezistentních proti račímu moru;
obsazení volných bentických nik; ozdobných a akvakulturních účelů; kontroly abundance
vodní vegetace a dokonce k omezování jiných druhů označovaných za škodlivé. Popsané
důvody historické introdukce nepůvodních druhů raků ale nebyly podloženy literaturou nebo
výzkumem (Holdich, 1988).
Úspěšné introdukce nepůvodních raků a jejich následné šíření vedlo k současné kritické
situaci. Severoameričtí raci schopní odolávat račímu moru a přenášet ho se permanentně
nacházejí ve vodách v minulosti osídlených původními druhy a znemožňují tak jejich návrat v
případech, kdy už to podmínky prostředí dovolují. Navíc se šíří i do míst, která donedávna
poskytovala autochtonním rakům bezpečná stanoviště. Negativní aspekty výskytu
nepůvodních raků zahrnují kromě vytlačení původních druhů raků a přenosu račího moru,
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např. požírání rybích jiker, přímé a nepřímé působení na jiné bezobratlé či vytlačování
obojživelníků (Holdich a kol., 1999). Vysoké populační density, ve kterých se invazní druhy
mohou vyskytovat, mají značný vliv na diverzitu a strukturu potravních zdrojů dalších
živočichů a mohou způsobit i změny struktury habitatu likvidací makrofyt a hloubením nor
(Nyström, 2002).
Mezi nejzávažněji působící nepůvodní druhy v Evropě patří zástupci astakofauny
Severní Ameriky – rak červený (Procambarus clarkii, Girard 1852), rak signální
(Pacifastacus leniusculus, Dana 1852) a rak pruhovaný (Orconectes limosus, Rafinesque
1817), kteří se vyskytují v mnoha evropských státech (Holdich a kol., 2006). V České
republice je momentálně potvrzen výskyt dvou severoamerických druhů, jde o raka signálního
a raka pruhovaného (Filipová a kol., 2006a,b). Mezi původní raky na území ČR patří pouze
rak říční (Astacus astacus, Linnaeus 1758) a rak kamenáč (Austropotamobius torrentium,
Schrank 1803). Rak bahenní (Astacus leptodactylus, Eschscholtz 1823) se sice u nás tradičně
řadí mezi původní druhy, ale na naše území byl vysazen až v 19. století (Horká, 2006).
Vzhledem k tomuto faktu a jeho nevelkému areálu rozšíření v ČR (Chobot, 2006) mu v této
práci není věnován prostor.
Faktory ohrožující původní druhy raků
V České republice jsou za důležité faktory negativně ovlivňující populace raků
považovány poškození životního prostředí a změny podmínek v původně vhodných
habitatech. Tyto faktory zároveň často zabraňují šíření z míst současného výskytu. Závažnou
hrozbou je intenzivní zemědělské využití půdy a nešetrné vodohospodářské zásahy do toků
(Schulz a kol., 2002) a s nimi úzce spojená geografická izolace (fragmentace) zbytkových
populací původních druhů raků. Tyto populace se v dnešní době často vyskytují v malých
izolovaných nádržích (Schulz, 2000) nebo izolovaných úsecích menších řek a potoků (Alonso
a kol., 2000). Životaschopnost takto izolovaných populací může být v případě menšího
množství jedinců velice nízká (Meyer a kol., 2007). Geografická izolace populací se tak staví
mezi negativními vlivy na přední místa. Parametry související s managementem lokalit (tj.
způsob obhospodařování) se zdají být středně důležité. Rovněž nahodilé snižování hladiny
vodních nádrží může mít negativní efekt na račí populace, ale má spíše lokální charakter.
Toxické látky, přítomné ve vodách v nižších koncentracích, působí na raky jako stresory
(Füderer a kol., 2006). Přítomnost jezů a hrází na tocích sice brání propojování zbytkových
populací původních raků, ale v dnešní době může být pro naše raky i pozitivní, protože
zabraňuje migraci nepůvodních druhů raků (Füderer a kol., 2006) a pohybu raků proti proudu
při nákaze račím morem a tím šíření infekce. Člověka, jakožto vědomý a často i nevědomý
článek přenosu a vysazení řady nepůvodních druhů, nelze z tohoto spektra vynechat. V našich
podmínkách, kde jsou příčné překážky v tocích velmi časté, důležitost lidského faktoru při
šíření raků roste. Ve většině evropských zemí jsou ale největší hrozbou introdukované
nepůvodní druhy raků a s tím spojený přenos račího moru, fatálního onemocnění pro evropské
druhy raků. Pokračující šíření raka pruhovaného je velmi znepokojující například v Německu
(Bohl, 1999a), v Polsku (Struzynski a Smietana, 1999), v Maďarsku (Puky a Schád, 2006), v
České republice (Petrusek a kol., 2006) a v Anglii, stejně tak jako raka signálního ve
Skandinávii, v Lucembursku, Anglii a Skotsku a raka signálního a červeného ve Španělsku
(Holdich, 2003).
Mechanismy usnadňující šíření severoamerických druhů raků
Račí mor
Račí mor je nejznámější a zároveň nejzávažnější chorobou raků (Cerenius a kol., 1988;
Edgerton a kol., 2004) způsobenou oomycetem Aphanomyces astaci (Schikora 1906)
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původem ze Severní Ameriky. Pro původní evropské druhy raků je toto onemocnění fatální
(Alderman a kol., 1987) a v minulosti způsobilo jejich drastický úbytek ve vodách celé
Evropy (Henttonen a Huner, 1999). Toto onemocnění ale pro introdukované severoamerické
raky neznamená významnou komplikaci. Jsou schopni zastavit růst oomycetu v kutikule, a
jsou tak proti akutnímu průběhu onemocnění imunní (Persson a Söderhäll, 1983; DiéguezUribeondo a Söderhäll, 1993). Zároveň mohou tuto nemoc dále přenášet (Cerenius a kol.,
1988; Alderman a kol., 1990). Hlavním potenciálním přenašečem patogenu račího moru v ČR
je rak pruhovaný (Kozubíková a kol., 2009). Nebezpečí přenosu račího moru na původní
druhy, spojené s masovými úhyny, je v současnosti velmi aktuálním problémem (Kozubíková
a kol., 2008). Nicméně, severoamerické druhy raků jsou vybaveny i dalšími ekologickými
charakteristikami, které jim umožňují vytlačení původních druhů a rychlý postup v našich
vodách i v případě, že nejsou račím morem nakaženi.
Rychlejší růst
Jedním z mechanismů, jak úspěšně konkurovat původním druhům, je schopnost
rychlejšího růstu a s tím spojená lepší konkurenceschopnost daná větší velikostí stejně starých
jedinců a rovněž větší dosaženou maximální velikostí či většími rozměry klepet. V případě
raka pruhovaného může působit zmínka o rychlejším růstu či jeho velikosti vcelku
rozporuplně. Obecně se totiž jedná o raka dosahujícího poměrně malých rozměrů, obvykle
max. okolo 8–9 cm (Hamr, 2002). Pokud by ale žili na jedné lokalitě račím morem
neinfikovaný rak pruhovaný a rak říční (max. až nad 15 cm), dala by se předpokládat vysoká
konkurence ráčat v jejich prvním roce života. Juvenilové raků využívají ve svém prvním roce
života odlišné habitaty než dospělí jedinci, většinou mělčí litorální pásma s množstvím úkrytů
(Nyström, 2002). V tomto prostředí pak může docházet k přímému soupeření obou druhů o
prostor a potravu. V tomto směru je rak pruhovaný na počátku svého života v nevýhodě,
protože jeho ráčata jsou menší, okolo 7–8 mm (Andrews, 1907; Kozák a kol., 2007). Tuto
nevýhodu je ale schopen proměnit ve výhodu již 11 týdnů po vylíhnutí, kdy dosahuje stejné
velikosti jako rak říční, nadále rychleji roste a ovlivňuje přežití ráčat raka říčního (Kozák a
kol., 2007). Jeden rok stará ráčata raka pruhovaného pak dosahují průměrně délky nad 35 mm
(Hamr, 2002). To je alarmující ve srovnání s nejpomaleji rostoucím druhem u nás – rakem
kamenáčem (Kozák a kol., 1998), který této velikosti dosahuje až ve třetím roce života
(Holdich a kol., 2006). Ráčata raka signálního rostou v prvním roce života rovněž rychleji a
jsou silnějším konkurentem v kompetici s rakem říčním (Söderbäck, 1991) i rakem
kamenáčem (Vorburger a Ribi, 1999). Díky tomu jsou úspěšnější při vyhledávání potravy a
obsazování úkrytů, což zvyšuje např. vyšší ohrožení původních druhů predací, a tak i možnost
vytlačení původního druhu (Söderbäck, 1995). Na rozdíl od raka pruhovaného se rak signální
vyznačuje dlouhověkostí a zároveň rychlým růstem po celý život (Holdich a kol., 2006). Díky
tomu může rychle přerůst i starší jedince původních druhů. K jeho dominanci přispívají i větší
a robustnější klepeta (Söderbäck, 1991). Raci s většími klepety jsou totiž úspěšnější v
konkurenci se srovnatelně velkými jedinci s menšími klepety (Gherardi, 2002).
Časná pohlavní dospělost
Rychlejší růst znamená i rychlejší dosažení velikosti, ve které obvykle raci dosahují
pohlavní dospělosti. Když uvážíme velikost a věk původních druhů raků v době dosažení
pohlavní dospělosti a porovnáme je s americkými „přistěhovalci“, vykrystalizuje před námi
další účinný podpůrný prostředek pro úspěšnou invazi. Rak říční obvykle dospívá ve věku 3–
5 let ve velikosti 60–85 mm (Skurdal a Taugbøl, 2002), rak kamenáč pak ve 3. až 5. roce
života při celkové délce 35–50 mm (Holdich a kol., 2006). Oproti tomu rak signální obvykle
dospívá již ve dvou letech života, kdy už dosahuje velikosti dospělého raka říčního, tj. 60–90
mm (Lewis, 2002). U raka pruhovaného můžeme pozorovat zralé samice a samce již na konci
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první sezóny (Kozák a kol., 2007), kteří jsou již schopni ve velikosti kolem 40–50 mm a stáří
1+ podílet se aktivně na produkci potomstva v populaci (Hamr, 2002). Pomaleji rostoucí
jedinci raka pruhovaného pak dospívají až ve druhém roce života (Pieplow, 1938). Na rozdíl
od původních raků je tedy značná část populace aktivně zapojena do reprodukce. Schopnost
rychleji dospívat je důležitým faktorem, který nepůvodním druhům umožňuje vytvoření husté
populace na nové lokalitě v poměrně krátké době. Rychle rostoucí hustota populace má pak za
následek další expanzi do volných bentických nik. Rychlá pohlavní dospělost navíc může
znamenat i rychlé znovuosídlení lokality v případě náhlého hromadného úhynu na lokalitě.
Vyšší plodnost
Ačkoli velikost pohlavně dospělých raků pruhovaných je mnohem menší, dokáží
produkovat více vajíček než starší jedinci raka říčního. Stejně tak rak signální dosahuje vyšší
plodnosti a i malé samice obvykle nosí větší počet vajíček než plodné samice raka říčního.
Rak kamenáč je potom nejméně plodným druhem v ČR. Obvyklé rozpětí plodnosti a
maximální sledované plodnosti u čtyř popisovaných druhů raků jsou uvedeny v Tab. 1.
Plodnost se významně liší i v rámci druhu v závislosti na velikosti samice. Setkat se pak
můžeme s extrémně vysokými počty pro velké jedince, např. u raka pruhovaného 926 vajíček
(samice o celkové délce 125 mm) (Chybowski, 2007) či u raka signálního 952 vajíček (samice
o délce hlavohrudi 70 mm) (Savolainen a kol., 1997). Trend nárůstu plodnosti s velikostí není
u původních druhů tak strmý. Přesto Savolainen a kol. (1997) uvádí u raka říčního maximální
sledovaný počet až 436 vajíček (samice o délce hlavohrudi 65 mm). Pro ilustraci
reprodukčního potenciálu jednotlivých druhů je v Tab. 1 uveden počet vajíček na 1 mm délky
samice. Nepůvodní druhy díky rychlému růstu časněji dospívají a ve srovnatelné či dokonce
menší velikosti s původními druhy raků produkují větší množství vajíček.
Výše popsané mechanismy jsou hlavními nosnými prvky rychlých invazí nepůvodních
druhů. Rychle rozvinuté husté populace mohou vyčerpat zdroje potravy a úkrytů na daných
lokalitách a vytlačit tak naše původní raky.

Tab. 1. Maximální délka života, stáří raků v době dosažení pohlavní dospělosti, obvyklá a
maximální uváděná plodnost a počet vajíček přepočtený na 1 mm celkové délky samice
pro raka kamenáče, říčního, pruhovaného a signálního.
(Hamr, 2002; Holdich a kol., 2006; Huber a Schubart, 2005; Chybowski, 2007; Kozák a kol., 2006;
Kouba a kol., nepublikovaná data; Maguire a kol., 2002; Pöckl a kol., 2006; Reynolds, 2002; Savolainen
a kol., 1997; Skurdal a Taugbøl, 2002; Streissl a Hödl, 2002)

Tab. 1. Maximum life span, age at maturity, mean and maximum fecundity, and the number of
eggs per 1 mm of female total length in stone crayfish, noble crayfish, spiny-cheek
crayfish and signal crayfish.

Druh
Rak kamenáč
Rak říční
Rak pruhovaný
Rak signální

Maximální Věk při
délka
dosažení
života
dospělosti
> 10 let
3–5 let
> 20 let
3–5 let
< 4 roky
1–2 roky
> 20 let
2 roky

8

Obvyklá
plodnost
40–70
80–200
200–300
200–400

Plodnost
Maximální
na 1 mm
plodnost
délky
< 100
0,6–1,3
> 300
1,4–2,6
> 500
1,8–5,1
> 500
1,9–4,2
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Kratší embryonální vývoj
Délka embryonálního vývoje u raků je ovlivněna především teplotou vody (Huner a
Lindqvist, 1986). Zároveň je ale druhově specifická a může zvýhodňovat některé druhy před
jinými (Tab. 2). Tato výhoda se týká jak raka pruhovaného, tak raka signálního, i když u
každého druhu z jiného důvodu.
U raka pruhovaného (čeleď Cambaridae) se jedná zejména o zcela odlišný reprodukční
cyklus. Samice raka pruhovaného, na rozdíl od raků z čeledi Astacidae, nekladou vajíčka na
podzim, ale páří se v podzimním i jarním období a teprve až v dubnu – květnu kladou vajíčka
(Kozák a kol., 2006; Stucki, 2002). Ráčata se líhnou velmi brzy, cca. 45 dní po nakladení
vajíček (Kozák a kol., 2006). Tato reprodukční strategie umožní samici spáření s větším
množstvím samců (i když není známo kolik samců se na potomstvu samice podílí), ale hlavně
velmi krátká inkubační doba eliminuje nebezpečí ztrát na vajíčkách během dlouhého zimního
období inkubace, jako je to u raků z čeledi Astacidae.
Do čeledi Astacidae ale patří i nepůvodní rak signální. Jeho samice, stejně jako u raka
kamenáče a raka říčního, kladou vajíčka už na podzim a inkubují je až do začátku nové
vegetační sezóny (Holdich a kol., 2006; Lewis, 2002; Skurdal a Taugbøl, 2002). Inkubace u
těchto tří druhů trvá v závislosti na teplotě asi 8–9 měsíců, u raka signálního a raka říčního to
znamená 1500–1900 denních stupňů (d°) resp. ~ 1900 d°. Tyto vysoké hodnoty jsou do
značné míry tvořeny poměrně dlouhým obdobím diapauzy (Hessen a kol., 1987). K líhnutí
ráčat všech zmíněných druhů dochází obecně od června do počátku července (Ackefors a kol.,
1989; Lewis, 2002; Maguire a kol., 2002; Skurdal a Taugbøl, 2002). Ve stejných podmínkách
ale dochází k líhnutí ráčat raka signálního o 3–4 týdny dříve oproti raku říčnímu (Jonsson,
1995). Ráčata raka signálního tak mají před ráčaty raka říčního náskok 1 měsíce, během
kterého se mohou až 3x svléknout (Kozák a kol., in press). Ráčata jsou potom větší a
životaschopnější, což je upřednostňuje v konkurenci o potravu a úkryty.

Tab. 2. Doba kladení, inkubační doba ve dnech a v denních stupních a doba líhnutí ráčat u
raka kamenáče, raka říčního, pruhovaného a signálního.
(Abrahamsson, 1971; Holdich a kol., 2006; Hogger, 1986; Huber a Schubart, 2005; Chybowski, 2007;
Kozák a kol., 2006; Kouba a kol., nepublikovaná data; Lewis, 2002; Pöckl a kol., 2006; Savolainen a kol.,
1997; Skurdal a Taugbøl, 2002; Westman a Savolainen, 1995)

Tab. 2. The time of spawning, incubation time in days and degree days, and the time of
hatching in stone crayfish, noble crayfish, spiny-cheek crayfish and signal crayfish.

Druh
Rak kamenáč
Rak říční
Rak pruhovaný
Rak signální

Inkubační doba

Kladení
vajíček

dny

d°

X.–XI.
X.–XI.
IV.–V.
X.

8–9 měsíců
8–9 měsíců
37–56
209–280

není známá
~ 1900
540–730
1500–1900

Líhnutí ráčat
VI.–VII.
VI.–VII.
VI.
V.–VII.

Vyšší aktivita a agresivita invazních severoamerických raků
Pro většinu sladkovodních raků platí, že jsou aktivní zejména v noci (Gherardi, 2002) s
vrcholem aktivity během soumraku a svítání (Cukerzis, 1968; Hamrin, 1987). Aktivita raků se
obecně zvyšuje s teplotou (Lozan, 2000; Hamrin, 1987). Výše popsané charakteristiky plně
splňují naše původní druhy raků, které jsou takřka výhradně nočními tvory a ve dne jsou
9
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aktivní pouze v případě nedostatku potravy (Nyström a Granéli, 1997) nebo nedostatku
úkrytů (Westin a Gydemo, 1988). Denní aktivita raka říčního či raka kamenáče může být
zároveň prvním znakem, že s danou populací není něco v pořádku, např. může poukazovat na
nepříznivé podmínky prostředí nebo onemocnění raků. Zvýšenou aktivitu raků tak lze
považovat za možný indikátor kvality prostředí na dané lokalitě (Bohl, 1999b). Lozan (2000)
ale zjistil, že rak signální a pruhovaný jsou více aktivní než evropské druhy a navíc aktivní i
ve dne. Vyšší aktivitu ve srovnání s původními druhy zaznamenal i Bubb a kol. (2006) u raka
signálního nebo Musil a kol. (in press) u raka pruhovaného. Vysoká denní aktivita raka
pruhovaného pak byla sledována např. Stuckim (2002) nebo Musilem a kol. (in press) a to
zejména v období páření, tj. na podzim (Buřič a kol., 2009) a na jaře (Buřič a kol., in press).
Perioda s nízkou aktivitou nebyla v průběhu roku u raka pruhovaného pozorována (Stucki,
2002).
Flexibilita nepůvodních druhů umožňuje jejich populacím rozšířit svou potravní aktivitu
během období s příznivými podmínkami (co největší využití zdrojů) i nepříznivými
podmínkami (využití všeho co je ještě k dispozici). Původní druhy pak nemohou efektivně
využít zdroje a jejich populace nebudou prosperovat. Nedostatek potravních zdrojů vede k
pomalejšímu růstu a zároveň k pozdějšímu dosažení pohlavní dospělosti (Reynolds, 2002).
Vyšší aktivita nepůvodních druhů je umocněna i jejich vyšší agresivitou (Gherardi,
2002). Ta může vést k ještě menší konkurenceschopnosti původních druhů a jejich účasti na
dostupných zdrojích, jako je potrava a úkrytové možnosti. Rak signální je v tomto aspektu
velice úspěšným kompetitorem, což potvrzují studie s rakem říčním (Söderback, 1991;
Söderback, 1995) a rakem kamenáčem (Vorburger a Ribi, 1999). Rak pruhovaný, přestože
dosahuje menší velikosti, dokáže svou přítomností a svým chováním změnit chování většího
raka říčního, což vede ke zvýšení jeho denní aktivity (Musil a kol., in press). Původní druhy,
pro něž je denní aktivita nepřirozená, jsou pak nuceni k pobytu mimo úkryt a vystaveni tlaku
denních predátorů (Lodge a Hill, 1994). Tento efekt je uváděn jako jeden z podpůrných
mechanismů podílejících se na vytlačení původních druhů (Bubb a kol., 2006).
Schopnost rychlé migrace
Rychlost kolonizace nových lokalit rakem signálním je relativně malá, okolo 1 km za
rok (Bubb a kol., 2002), ale uváděna je i vzdálenost 2,4 km za rok (Holdich a kol., 2006).
Pokud jde o pohyblivost jedinců, dostáváme se do řádu stovek metrů za den, které jsou raci
schopní překonávat jak po, tak i proti proudu (Bubb a kol., 2004; Bubb a kol., 2006). Rak
říční je sice také schopný takto rychlého pohybu, ale pouze v případě nepříznivých podmínek
nebo při vysazení na novou lokalitu (Bohl, 1999b; Schütze a kol., 1999). Vzhledem k malé
velikosti raka pruhovaného by se neočekávala příliš vysoká schopnost migrace, rychlost
pohybu je totiž závislá i na velikosti raka (Gherardi a kol., 2002). Tento druh je ale také
schopen urazit více než 100 m za den, a to jak po proudu, tak proti proudu. Navíc byla u raka
pruhovaného zjištěna periodická migrace z velkého toku do drobných přítoků (Buřič a kol.,
2009). Schopnost rychlé migrace znamená pro původní druhy dvě zásadní nebezpečí. První je
samozřejmě dané postupující invazí nepůvodních druhů a postupným vytlačováním
původních raků. Druhé nebezpečí je přenos račího moru. Pro přenos onemocnění totiž může
být dostačující i poměrně krátký kontakt s přenašeči v populaci (Petrusek a kol., 2006). Před
tímto onemocněním proto musí být na pozoru i raci žijící v teoreticky nevhodných
podmínkách pro raka pruhovaného. Ten totiž migruje do malých přítoků a využívá je během
letní sezóny nebo do nich zasahuje v době periodických migrací (Buřič a kol., in press). Zatím
není jasné, jak zabránit americkým rakům v další kolonizaci našich vod, určitou „výhodou“
však může být vysoký počet příčných překážek v tocích. Ty ale na druhou stranu brání
migraci ryb. Postupující zprůchodňování našich řek tak může otevřít dosud uzavřené lokality
pro invazi nepůvodních raků.
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Lidská činnost
Raci se však vyskytují i na místech, kam se samovolně dostat nemohli, např. rak
pruhovaný ve Vltavské kaskádě či rak signální v některých rybničních soustavách (Filipová a
kol., 2006a,b). V takových případech hraje roli lidský faktor. Právě neuvážená lidská činnost
je z velké části příčinou šíření nepůvodních druhů u nás. Tím zdaleka nejsou míněny jen
jejich prvotní introdukce v Evropě. Sotva se totiž u nás raci objevili v řekách, jako je Labe a
Vltava, lidé měli o stavu věcí jasno. Kvalita vody se opět zlepšila a raci se vrátili. Nic je
nezajímalo, že jedná o nepůvodní americký druh raka. Možná i v dobré víře chtěli rybáři i
obyčejní lidé pomoci rakům na místa, kde na ně byli z minulosti zvyklí i tam, kde už drahnou
dobu nebyli. To napomohlo překonání překážek podobných hrázím údolních nádrží a otevřelo
cestu do nových povodí. Navíc přibylo tzv. „jezírkářů“, kteří nepohrdnou ničím živým, čím
by si mohli oživit zahradní jezírko. Raci, kterým se nemusí v jezírku nikterak líbit, mohou
potom vyhledat nejbližší vodoteč a „navštívit“ kupříkladu zbytkovou populaci raka kamenáče
nebo raka říčního. Případy úhynů na račí mor z nedávné minulosti mluví za vše (Kozubíková
a kol., 2008). U raka signálního, který byl k nám neuváženě dovezen k produkčním účelům,
máme o motivaci navíc – poměrně velký vzrůst, a proto vidina kvalitního račího masa. To
pravděpodobně pomohlo jeho šíření v rybničních soustavách. Neúmyslné nasazení raků, např.
převozem při nasazování ryb, je sice také možné, ale je málo pravděpodobné vysazení
dostatečného počtu jedinců pro vznik nové populace. Nicméně, nasazování raků signálních z
jednoho rybníka do dalšího po výlovech je poměrně častou rybářskou praxí. Vzhledem k
nesmyslnosti tohoto jednání jsou takové praktiky naprosto nevhodné.
Je třeba pamatovat, že nahodilá vysazení severoamerických raků mohou znamenat
vyhubení našich raků nejen v místech možného kontaktu populací, ale i na zdánlivě
izolovaných lokalitách. I když se vysazení přenašeči račího moru na nové lokalitě neujmou,
přesto mohou způsobit masový úhyn původních raků.
Navíc může docházet k přenosu spor původce račího moru z infikovaných lokalit i s
vodou při vysazování ryb a na mokrém rybářském vybavení, což dále zvyšuje riziko likvidace
celých populací původních raků.
Můžeme ovlivnit budoucí vývoj situace?
V současné době je v podstatě nemožné zbavit se populací nepůvodních
severoamerických raků ve volných vodách. Přestože bylo podniknuto poměrně mnoho pokusů
o eradikaci nepůvodních druhů v nevypustitelných i vypustitelných nádržích a tekoucích
vodách (Paey a kol., 2006), výsledky těchto pokusů nejsou uspokojivé. Problematika
potenciálně použitelných metod tkví v jejich nízké efektivitě (pravidelné odlovy) a vlivu na
ostatní vodní organismy (chemické přípravky, vysoušení). Nejúčinnější je kombinace
radikálních metod (Kozák a Policar, 2003), např. opakované použití chemikálií a vysoušení,
která ale může vést k narušení ekosystému. Na tekoucích vodách se zdají být neefektivní
všechny zkoušené metody. Protože invazních raků se efektivně zbavit nelze, je potřeba
alespoň sledovat jejich populace, zabránit jejich šíření a ochraňovat zbytkové populace
původních druhů.
Osvěta
Pro zabránění dalšího šíření nepůvodních druhů raků je nejdůležitější dostatečně
informovat veřejnost, popř. se snažit alespoň pasivně zapojit veřejnost do řešení „račí
problematiky“ – např. účast základních škol při ochranářských akcích, jak je tomu kupříkladu
v Německu. Poskytnutí informací o rozlišení původních a nepůvodních druhů u nás, o vlivu
nepůvodních druhů, o negativních důsledcích přenášení raků na nové lokality a račím moru
by mělo být stěžejní pro účinnou ochranu stávajících lokalit výskytu našich raků. Tyto
informace by si pak měli vzít k srdci zejména přespříliš aktivní sportovní i produkční rybáři a
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stejně tak ostatní lidé s touhou něco měnit na vlastní pěst. Je třeba vždy pamatovat, že i dobře
míněná snaha může způsobit více škody než užitku, a navíc je v rozporu se zákonem. Rak
říční a rak kamenáč jsou totiž v ČR podle zákona 114/1992 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č.
395/1992 zařazeni mezi druhy kriticky ohrožené. Jakákoliv manipulace s těmito druhy musí
být povolena příslušným orgánem ochrany přírody (správy chráněných krajinných oblastí
(CHKO), referáty životního prostředí) na základě doporučení odborníků a stanovení pravidel
pro udělení výjimky. Povolení stanovuje rozsah a podmínky manipulace s raky. Držitel
výjimky má navíc povinnost jedenkrát ročně vypracovat zprávu o jeho aktivitách
souvisejících s manipulací s původními druhy raků.
Monitoring výskytu nejen nepůvodních raků
Monitoring jak původních, tak nepůvodních raků je velice důležitým prvkem pro
odhalení současného stavu a vývoje jednotlivých populací raků, stejně jako pro sledování
potenciálních kontaktních zón původních a nepůvodních druhů. Pro jeho provádění by měla
existovat jasná jednotná pravidla a provádět by ho měli pouze odborníci hydrobiologové.
Monitoring je předpokladem pro jakékoliv další ochranářské aktivity. Na jeho základě by
měla následovat podrobná analýza současného stavu a další kroky pro zlepšení nebo alespoň
udržení situace. V současnosti by data z detailního monitoringu populací měla být dostupná
na AOPK ČR. Zvýšený zájem, podrobnější a častější monitoring si určitě zaslouží lokality,
kde se nedaleko od sebe vyskytují populace původních a nepůvodních severoamerických
raků. O výskytu severoamerických raků by měla být informována i veřejnost, například
varováním o výskytu raků nakažených nebezpečným račím morem. Důležité je ale i sledovat
dynamiku dané populace a odhadnout rychlost dalšího šíření, popř. životaschopnost populace.
Ze závěrů monitoringu by měl vždy vycházet ucelený plán aktivit, který má za úkol řešit nebo
dokonce vyřešit případné problematické či kritické situace.
Další aktivity
Pro nepůvodní druhy raků zůstáváme bohužel pouze u osvětové činnosti a bedlivého
monitoringu, ale pro rozvoj původních raků něco udělat můžeme. Nutná je v tomto případě
účinná ochrana biotopů, nalezení a odstranění příčiny oslabení populací původních druhů
(pokud byla zjištěna) a zároveň efektivní revitalizace toků. Vzhledem k prvotním údajům z
monitoringu AOPK (Chobot, 2006) by však mělo dojít i k dalším krokům. Autor (Chobot,
2006) argumentuje, že poměrně široké rozšíření raka říčního i raka kamenáče odporuje názoru
o jejich plošném masovém úbytku. Proto není důvod k projektům obsahujících vysazování
původních druhů raků, tj. reintrodukce, popř. posilování populací v případě, že se jedná o
nepočetné populace s rizikem jejich zániku. Bohužel se o několik řádek níže dočteme o
výsledcích z uskutečněné „Akce rak”. Tato akce byla věnována mapování výskytu raků u nás
v 80. a 90. letech 20. století, kdy bylo ověřeno 692 lokalit, ale pouze na 234 z nich se nález
raka potvrdil, tj. jen o něco méně než na 34 % (Chobot, 2006). Nejasný je navíc stav
jednotlivých ověřených populací a jejich životaschopnost. Proto by bylo žádoucí vytvoření
jednotného akčního plánu pro ochranu našich původních druhů a zároveň pro omezování
dalšího šíření druhů invazních.
Z výše uvedeného je patrné, že na ochraně kriticky ohrožených živočichů je nutné
spolupracovat a diskutovat s co nejširším spektrem osob zainteresovaných v ochraně přírody,
výzkumu, vodohospodářství, rybářství, ale i se zástupci měst a obcí.
SOUHRN
Nepůvodní severoamerické druhy raků znamenají pro zástupce naší původní
astakofauny pravděpodobně největší nebezpečí, které je spojeno především s jejich schopností
přenášet račí mor – pro autochtonní druhy raků fatální onemocnění. Tato vlastnost však není
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jedinou zbraní, kterou rak pruhovaný a rak signální disponují při invazi ve vodách ČR i
Evropy. Rychleji rostou, mají efektivnější reprodukční strategii, jsou aktivnější a agresivnější,
odolnější vůči nepříznivým vlivům prostředí a jsou schopní se rychle šířit. Jejich rychlejší růst
znamená výhodu zejména v prvním roce života, u raka signálního je důležitým faktorem po
celý život. Časná pohlavní dospělost umožňuje produkovat potomstvo již na konci 1. roku
života (rak pruhovaný). Navíc oba nepůvodní druhy disponují mnohem vyšší plodností než
původní druhy. Dalším mechanismem pro rozvoj populací severoamerických raků je kratší
embryonální vývoj. Ráčata raka signálního se v našich podmínkách líhnou o měsíc dříve v
porovnání s rakem říčním a získávají tak důležitý náskok pro případnou kompetici s tímto
druhem. Naproti tomu rak pruhovaný klade vajíčka, na rozdíl od našich ostatních druhů, až v
jarních měsících a jejich vývoj je ukončen již po 40–50 dnech, čímž eliminuje riziko
vysokých ztrát na vajíčkách během zimního období. Samice raka pruhovaného disponují
schopností dlouhodobého uložení spermatoforů samců. Dalším faktorem je vyšší denní
aktivita severoamerických raků, která může umožnit efektivnější využití potravních zdrojů, a
jejich vysoká agresivita. Zmíněné vlastnosti jsou výhodné pro úspěšnou biologickou invazi,
která je podpořena výbornými migračními schopnostmi těchto druhů. Významnou roli v jejich
šíření ve volných vodách, vzhledem k vysokému počtu příčných překážek v tocích, hraje
úmyslná i neúmyslná lidská činnost.
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MOŽNOSTI UMĚLÉ INKUBACE, PŘEPRAVY A PŘECHOVÁVÁNÍ
RAČÍCH VAJÍČEK
POSSIBILITIES OF ARTIFICIAL INCUBATION, TRANSPORT AND STORAGE OF
CRAYFISH EGGS: A REVIEW
A. KOUBA, M. BUŘIČ, T. POLICAR, P. KOZÁK
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech, Zátiší
728/II, 389 25 Vodňany, e-mail: koubaa00@vurh.jcu.cz

Abstract
Artificial incubation of crayfish eggs provides an array of benefits, which can be successfully used for highly
effective production of juveniles. It provides similar or better results in egg survival compared to maternal
incubation, with offspring from artificial incubation showing similar, or even faster growth than those
maternally incubated. Eggs can be removed from maternal pleopods during the early developmental stages, and
artificial incubation can represent more than three quarters of embryogenesis. With techniques of thermal
manipulation, it is possible to achieve earlier hatching, and transmission of pathogens from brood stock to
offspring is reduced. In addition, farmers will have a better forecast of future production, with the possibility of
reducing costs attached to space, food, water, energy as well as labour. Moreover, eggs can be easily
transported and stored.
Klíčová slova: rak, umělá inkubace, přeprava vajíček, přechovávání vajíček, protiplísňové ošetření
Keywords: crayfish, artificial incubation, egg transport, egg storage, antifungal treatment

Chovatelské předpoklady umělé inkubace raků
Nejvíce studií zaměřených na umělou inkubaci (UI) račích vajíček se týká druhů čeledi
Astacidae, do které patří všichni původní evropští raci. Zavedení metod UI bylo podmíněno
celou řadou chovatelských předpokladů. Jedním z nejdůležitějších je skutečnost, že k
reprodukci u evropských druhů dochází pouze jednou za rok (Reynolds, 2002) a plodnost
samic je relativně malá. Z tohoto pohledu je nejplodnějším evropským druhem rak bahenní
(Astacus leptodactylus Esch.) s průměrnou pleopodální plodností 306 vajíček při délce
hlavohrudi 47–76 mm (Harlıoğlu a kol., 2004), nicméně existují i záznamy o samicích s 700–
800 vajíčky (Skurdal a Taugbøl, 2002). Rak říční (Astacus astacus L.) dosahuje plodnosti
poněkud nižší, která se u samic s velikostí těla 90 mm pohybuje v rozmezí 87–154 vajíček
(Skurdal a Taugbøl, 2002). Nejméně plodným je rak kamenáč (Austropotamobius torrentium
Schr.) s průměrnými hodnotami 48–75 vajíček (Stucki a Romer, 2001; Stucki, 2002; Maguire
a kol., 2005). Dalším důvodem pro realizaci UI je velmi dlouhé období embryonálního
vývoje, které může v přírodních podmínkách trvat 8–9 měsíců (Westin a Gydemo, 1986;
Hessen a kol., 1987; Reynolds a kol., 1992). Tato perioda je navíc doprovázena významnými
ztrátami vajíček, které jsou nejčastěji způsobeny agresivními vnitro- i mezidruhovými
interakcemi, nedostatečným uchycením vajíček na mateřských pleopodech, vertikálním
přenosem chorob a úhynem samic (Pursiainen a kol., 1983; Celada a kol., 1988; Taugbøl a
Skurdal, 1990; Policar a kol., 2004).
Přínosy umělé inkubace
V porovnání s mateřskou – pleopodální inkubací lze s využitím technik UI zajistit
srovnatelné nebo vyšší přežití vajíček a vylíhlých ráčat (Pérez a kol., 1999; Leonard a kol.,
2001). Navíc uměle inkubovaná ráčata dosahují porovnatelného (Sáez-Royuela a kol., 1995),
či dokonce rychlejšího růstu v následujícím odchovu (González a kol., 2009). Rychlejší růst
uměle inkubovaných ráčat bývá uváděn v souvislosti s omezeným zatížením tohoto
potomstva nemocemi pocházejícími od rodičovské generace (Nylund a Westman, 1992;
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Edgerton a Owens, 1997; Carral a kol., 2003). Ačkoliv se dříve považovalo za nezbytné, aby
podstatná část vývoje vajíček probíhala na pleopodech samice (Cukerzis, 1988), bylo
ověřeno, že lze vajíčka z mateřských pleopodů odstranit a uměle inkubovat již od jejich
raných embryonálních stádií a UI tak může pokrývat více než ¾ celkové doby embryogeneze
(Carral a kol., 1988, 1992; Pérez a kol., 1998a). Vhodnou teplotní manipulací v průběhu UI
lze uspíšit termín líhnutí vajíček až o 3–4 měsíce (Celada a kol., 1988; Carral a kol., 1992;
Pérez a kol., 1998b), čímž lze podstatně prodloužit první vegetační sezónu odchovávaných
ráčat. V porovnání s pleopodální inkubací je podstatným přínosem UI také snížení mzdových
nákladů, stejně jako omezení výloh za vodu, elektřinu a krmivo pro samice při minimálních
prostorových nárocích na chovatelské zařízení. Navíc má chovatel přesnější představu o
budoucí produkci ráčat (Carral a kol., 1992; González a kol., 1993; Järvenpää a Ilmarinen,
1995; Pérez a kol., 1999; Carral a kol., 2003).
Možnosti přechovávání a přepravy račích vajíček
Vajíčka raků lze s úspěchem dlouhodobě přechovávat (Celada a kol., 2000, 2001; Pérez
a kol., 2003). Pro tyto účely se nejvíce osvědčily polystyrénové boxy s víkem, které mají na
svém dně vložen navlhčený molitan (obr. 1.). Tím je ve vnitřním prostoru nádobky po jejím
uzavření zajištěna 100% vlhkost, ve které se račí vajíčka bez problémů vyvíjejí. Takto
uchovaná vajíčka se musejí přechovávat v teplotě blízké 4 °C. Jistým omezením je, že
přechovávání je nutné ukončit při dosažení XII. stádia embryonálního vývoje (stádium
pulzujícího srdce). V tomto stádiu dochází ke zvýšení metabolických nároků vajíček, která
hynou za předpokladu, že nezačnou být inkubována ve vodním prostředí. Pro potřeby
přepravy vajíček se využívají identické boxy jako pro jejich přechovávání, které je vhodné v
průběhu přepravy navíc umístit do termoizolační nádoby. Bezpečná doba přepravy může trvat
několik hodin, což lze v podmínkách ČR označit za dostačující.

Obr. 1. Polystyrénový box s víkem určený pro přepravu a přechovávání račích vajíček
(mediální řez). Vajíčka jsou rozmístěna na vlhkém molitanu.
Fig. 1. Polystyrene box with the upper cover used as storage and transport container for
crayfish eggs (medial section). Eggs are distributed on the wet foam rubber.
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Plísňové infekce v průběhu umělé inkubace
Růst plísní především na odumřelých a poškozených vajíčkách (Vey a Vago, 1973;
Vey, 1977) je jednou z největších komplikací UI. Tyto plísně, nejčastěji patřící do rodu
Saprolegnia (van West, 2006), přerůstají na okolní živé zárodky a mohou způsobit až 100%
mortalitu inkubovaných vajíček (Edgerton a kol., 2002).
Nejčastěji používaným zásahem proti těmto infekcím jsou různé protiplísňové koupele.
V minulosti byla pro účely UI ryb (Cline a Post, 1972; Alderman, 1985; Hamáčková a Kouřil,
1997) i raků (Mason, 1977; Rhodes, 1981; Henryon a Purvis, 2000) často využívána vysoce
účinná malachitová zeleň. Její použití v akvakultuře však bylo z důvodu mnoha negativních
vlastností zakázáno v USA i EU (Meyer a Jorgenson, 1983; Culp a Beland, 1996; Srivastava a
kol., 2004). Jako efektivní náhrada malachitové zeleně při UI ryb byl shledán formaldehyd
(Marking a kol., 1994; Waterstrat a Marking, 1995; Froelich a Engelhardt, 1996; Schreier a
kol., 1996; Rach a kol., 1997), který byl následně s úspěchem odzkoušen i u raků (Celada a
kol., 2004).
Další možností omezení šíření plísní je ruční odstraňování odumřelých a zaplísněných
vajíček (Carral a kol., 2004). Příliš časté odstraňování napadených vajíček však může šíření
plísně naopak urychlit a obecně se jedná o metodu, která je velmi pracná. Zároveň lze také
kombinovat obě výše zmíněné metody, tj. provádět odstraňování vajíček spolu s
protiplísňovými koupelemi (Policar a kol., 2006).
Technická řešení inkubátorů
Ráčata lze líhnout v inkubátorech různých typů. Původně se pro tyto účely využívaly
různé láhve určené pro inkubaci rybích jiker (Andrews, 1904; Strempel, 1973; Köksal, 1988;
Policar a kol., 2006). Odzkoušeny byly rovněž vertikální inkubátory zpravidla používané pro
lososovité ryby (Mason, 1977; Rhodes, 1981), speciální inkubátory zajišťující pohyb vajíček
(Järvenpää a Ilmarinen, 1995) a různé prototypy, jejichž využití je vzhledem k jejich malé
kapacitě omezeno spíše na různé experimentální studie (King, 1993; Matthews a Reynolds,
1995; Henryon a Purvis 2000; Nakata a kol., 2004). Nejčastěji využívaným inkubátorem s
dostatečnou kapacitou se stal aparát zkonstruovaný týmem profesora Celady ze Španělska
(obr. 2.), který může být součástí semirecirkulačního (Carral a kol., 1988, 1992) nebo
průtočného systému vody (Celada a kol., 1988, 2004; Melendre a kol., 2006, 2007).

Obr. 2. Schématické znázornění inkubátoru (boční pohled). Šipky znázorňují průtok vody
(Carral a kol., 1992).
Fig. 2. Schematic representation of the incubator (lateral view). Arrows show the water
circulation.
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Nezbytnost pohybu pro vývoj vajíček?
Samice raků, především v terminálních fázích embryonálního vývoje zárodků, pohybují
svými pleopody, a tím přivádějí ke snůšce vajíček čerstvou okysličenou vodu (Munkhammar
a kol., 1989; Vogt a Tolley, 2004; Burton a kol., 2007). Vzhledem k této skutečnosti, se mělo
za to, že pohyb vajíček je pro jejich vývoj nezbytný. Za tímto účelem byly vyvíjeny speciální
inkubátory, které pohyb vajíček mechanicky zajišťovaly (Järvenpää a Ilmarinen, 1995). V
praxi se však tento typ inkubátorů neosvědčil a bylo dosahováno přežití pouze na úrovni 50 %
(Paaver, in press). Další možností, jak zajistit pohyb vajíček, bylo zvýšení průtoku vody
inkubátorem (Köksal, 1988). Během experimentů s využitím račího inkubátoru (obr. 2.) však
bylo dokázáno, že snížení průtoku na 3 l.min-1 nemá na vývoj vajíček negativní dopad,
ačkoliv se vajíčka v průběhu inkubace nepohybovala (Carral a kol., 1988). Pro uvedený typ
inkubátoru je za dostačující považován průtok 0,5 l.min-1 (Carral a kol., 1992; Sáez-Royuela a
kol., 2009) s cílem omezit množství spotřebované vody v průběhu dlouhého období UI. O
tom, že pohyb vajíček během UI není u raků nezbytně nutný, svědčí i studie provedená s
vajíčky japonského druhu raka Cambaroides japonicus. V experimentu bylo využito několika
typů mikrotitračních destiček (obr. 3.) o různém objemu a teplotě vody. Jednotlivá vajíčka
byla inkubována v individuálních komůrkách, a přestože nedošlo v průběhu experimentu k
výměně vody či pohybu vajíček, bylo zaznamenáno úspěšné líhnutí ráčat (Nakata a kol.,
2004).

Obr. 3. 96jamková mikrotitrační destička užitá pro UI vajíček raka C. japonicus.
(Nakata a kol., 2004)
Fig. 3. The 96-well microplate used for artificial incubation of the C. japonicus eggs.
(Nakata et al., 2004)
.

Praktické poznámky k umělé inkubaci račích vajíček
Z uvedených informací je zřejmé, že vajíčka raků lze začít uměle inkubovat již několik
dnů po jejich nakladení. V každém případě však musí být vajíčka z pleopodů odstraněna
velmi šetrně, nejlépe pomocí tupé pinzety. Časné nasazení UI sice plně dovoluje využití všech
jejích přínosů, klade si však značné nároky na její provedení. Největším problémem,
především dlouhodobé UI, jsou plísňové infekce. Z hlediska omezení růstu plísní se jeví jako
nezbytné dodržení dvou podmínek. Jsou jimi vysoká kvalita vody bez zárodků plísní s nízkým
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obsahem organického znečištění a účinné protiplísňové koupele. V současnosti se jako
protiplísňové ošetření doporučuje koupel obsahující formaldehyd v koncentraci 3000 ppm
aplikovaná po dobu 15 min každý druhý den (Melendre a kol., 2006, 2007). Při koncentraci
2500 ppm byl již registrován mírný růst plísní (Sáez-Royuela a kol., 2009). Koupele lze
aplikovat pouze v době před vylíhnutím ráčat, protože formaldehyd je pro samotná ráčata
silně toxický (Celada a kol., 2004).
Teplotní režim pro úspěšný vývoj vajíček by měl respektovat následující zásady. Při
odběru vajíček a během jejich transportu by nemělo docházet k podstatným změnám teplot.
Vajíčka by měla být umístěna do inkubátoru s teplotou vody, která je totožná teplotě na
zdrojové lokalitě. Pokud jsou použita vajíčka, která jsou odebrána samicím před nebo v
průběhu diapauzy (v podzimním období, krátce po kladení), měla by být inkubována alespoň
po dobu tří týdnů při teplotě 5 ± 1 °C (Carral a kol., 1992). Dále by měla inkubace probíhat
při teplotě 10 ± 1 °C až do doby, kdy dojde k dosažení XIII. embryonálního stádia (stádium
očních bodů). Poté by měla být teplota upravena na 15 ± 1 °C (Pérez a kol., 1998a). Ke konci
inkubace může být vývoj urychlen zvýšením teploty na 18–24 °C (Köksal, 1988; Wickins a
Lee, 2002).
V době líhnutí dosahují ráčata XV. stádia embryonálního vývoje (Zehnder, 1934). Tito
jedinci jsou rovněž označováni jako první juvenilní, resp. první postembryonální či vývojové
stádium (Sandeman a Sandeman, 1991; Holdich, 1992; Seitz a kol., 2005). Toto stádium lze
pozorovat po dobu několika dní a jeho trvání je do značné míry ovlivněno teplotou vody
(Skurdal a Taugbol, 2002; Kozák a kol., 2009). Teprve po uskutečnění prvního svlékání
dosahují ráčata, která u druhů čeledi Astacidae začínají přijímat potravu, svého druhého
vývojového stádia (Andrews, 1907a, 1097b; Vogt a kol., 2004). To je hlavním důvodem k
vyjímání těchto ráčat i inkubátoru a jejich nasazení do odchovných nádrží. Tato manipulace
by měla být prováděna alespoň denně (Melendre a kol., 2007), s cílem vyhnout se
nechtěnému kanibalismu mezi ráčaty v inkubátoru.
SOUHRN
Metody umělé inkubace račích vajíček přinášejí celou řadu výhod, kterých lze vhodně
využít k vysoce efektivní produkci ráčat. Jejich uplatněním lze v porovnání s vývojem vajíček
na pleopodech samice dosáhnout zpravidla vyššího procenta přežití zárodků a uměle
inkubovaná ráčata se vyznačují srovnatelným či dokonce rychlejším růstem. Vajíčka raků
mohou být odebrána z pleopodů samic již v raných stádiích embryonálního vývoje a umělá
inkubace tak může zahrnovat více než tři čtvrtiny embryogeneze. Během inkubace lze
cíleným řízením teploty vody ovlivnit datum líhnutí. Rovněž lze omezit přenos nemocí z
generačních raků na jejich potomstvo a chovatelé mají konkrétnější představu o budoucí
produkci ráčat. Umělá inkubace také umožňuje omezení výloh za mzdy, spotřebovanou vodu
a elektrickou energii. Používané inkubátory se navíc vyznačují minimálními prostorovými
nároky. Račí vajíčka lze rovněž velice snadno transportovat a dlouhodobě přechovávat.
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Abstract
In the past, crayfish were present in most of the open European waters and they were caught regularly.
Nowadays, crayfish are threatened by environment degradation and by spreading of non-native crayfish which
carry the crayfish plague. Introduction and repatriation could be one of the possibilities to improve this
situation. The model study of crayfish stocking, presented in this paper, suggests that crayfish introduction to
well selected locality could be successful.
Although, native crayfish are listed in Habitat Directive, Annex II, the repatriation and commercial use
are handled differently in each country.
More strict rules focused on repatriation, manipulation and breeding of crayfish are applied in the Czech
Republic, in comparison with other European countries. At the same time, a suggestion that commercial use of
native crayfish for repatriation and introduction purposes, but also for consumption, need not be in contrast with
their conservation and vice versa, has been frequently presented by some Czech and European specialists. Such
actions could also have a positive reflection in socioeconomic and educational points of view. The impartial and
pragmatic discussion between specialists, not only on international but also on national levels, is desirable and
very important.
Klíčová slova: Astacus astacus L., reintrodukce, repatriace, chov, vysazování
Key words: Astacus astacus L., reintroduction, repatriation, breeding, stocking

ÚVOD
Populace původních evropských druhů raků především raka říčního (Astacus astacus),
raka kamenáče (Austropotamobius torrentium) a raka bělonohého (Austropotamobius
pallipes) jsou na většině rozlohy svých areálů ohroženy hlavně degradací přírodního
prostředí, znečišťováním vod a račím morem v důsledku šíření nepůvodních druhů raků
(Schulz a Schulz, 2004). Všechny výše zmíněné druhy jsou v současné době v rámci EU
zařazeny do přílohy II Směrnice Rady EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních
stanovišť (Habitat Directive, Annex II), která řeší poměrně přísnou ochranu druhů včetně
jejich životních podmínek. Problematika ochrany původních druhů raků, jejich repatriací a
hospodářského využití je ale v různých zemích Evropy řešena odlišně. Cílem této práce je
porovnání řešení problematiky repatriací, umělých chovů a hospodářského využití v okolních
zemích se systémem praktikovaným v ČR a s možnou budoucí aplikací pozitivních metod u
nás.
Status raků, jejich ochrana v různých evropských zemích, hospodářské využití
Hospodářské využití vs. ochrana – dva protipóly a nebo nezbytná kombinace? Může být
hospodářské využití původních druhů prospěšné v ochraně druhu? To jsou otázky, které
neřeší jenom odborníci v ČR, ale v celé Evropě, ať už je hospodářské využití jakékoli.
Příkladem poměrně širokého hospodářského využití raků s velkou tradicí jejich
konzumace jsou skandinávské země, především Švédsko. Konzumace raků je zde přímo
rituálním obřadem během srpnového festivalu, a raci zde mají mimořádný kulturní, sociální,
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rekreační a ekonomický význam. Během posledních 100 let však vymizelo přibližně 95 %
populací původního raka říčního hlavně následkem račího moru. Nyní je tento druh i ve
Švédsku na červeném seznamu zvlášť chráněných druhů v kategorii „ohrožený" (Edsman,
2004). Vzhledem k velkému ekonomickému významu raků a tím politickým tlakům byl v
roce 1960 introdukován do Švédska rak signální (Pacifastacus leniusculus), který je dnes
rozšířen téměř po celém Švédsku a ilegálními introdukcemi stále vytlačuje raka říčního z jeho
lokalit. Oba tyto druhy jsou komerčně využívány. Ročně se ve Švédsku odloví přibližně 1500
tun raků a dalších 1500–3000 tun (těchto i jiných druhů) se do Švédska doveze. Cena se
pohybuje od 7 Euro/kg za malé vařené raky červené (Procambarus clarkii) až po 90 Euro/kg
za velké čerstvě vařené raky říční. Cena raka signálního je zhruba poloviční než raka říčního
(Edsman, 2004). Obdobná situace je ve Finsku. Lov raků zde má dlouholetou tradici, bohužel
vlivem šíření račího moru a industriálního znečištění jsou populace raka říčního na ústupu a
na řadě lokalit ho nahrazuje rak signální, který byl do Finska prvně dovezen koncem 60. let
20. století a masivně vysazován až do 90. let. V současné době je vypracována oficiální
strategie (Jussila a Mannonen, 2004), jež omezuje vysazování raka signálního, není však
bohužel legislativy. Lov raků je povolen na základě soukromých licencí majitelů sdružených
většinou v lokálních rybářských organizacích. Cena licence je obvykle 5–10 Euro za vrš.
Odlovná sezóna trvá od 21. června do konce října. Odhadovaný úlovek v roce 2002 činil cca
tři milióny raků, z nichž cca jeden milión představoval úlovek raka signálního.
Zastoupení raka signálního ve finských odlovech raků se neustále zvyšuje. Odhadem
99 % produkce pochází z odlovů z jezer a pouze 100–200 tis. raků (signálních) je
vyprodukováno na račích farmách. Cena za raka říčního (nad 10 cm) se pohybuje v rozmezí
2–4 Euro za kus v závislosti na sezóně (Jussila a Mannonen, 2004).
V Norsku je rak říční zařazen na červeném seznamu ohrožených živočichů jako
ustupující a péči vyžadující druh (Taugbøl, 2004a). Z pohledu oficiálních orgánů ochrany
přírody se jeví jako nevhodné využívat hospodářsky chráněný druh, nicméně právě příklad
raka říčního v Norsku ukazuje, jak významnou úlohu v managementu ochrany tohoto druhu
může hrát ekoturistika (Stem a kol., 2003). Rak říční má totiž v Norsku i značný rekreační a
ekonomický význam (Taugbøl, 2004a). Stát dotuje vysazování raka říčního a podporuje jeho
využívání, což se jeví jako účinný nástroj proti ilegálnímu vysazování nepůvodních druhů.
Cena raka říčního (od rybářů) je od 40 Euro za kilogram. Také vzdělávání široké veřejnosti je
významným faktorem zamezujícím rozšiřování nepůvodních druhů (Taugbøl, 2004a).
U našeho severního souseda, v Polsku, mají raci a jejich lov také dlouholetou tradici.
Před rokem 1940 vyváželo Polsko ročně přes 300–600 tun raků. V poválečných letech klesly
úlovky zhruba na 10 % a v současné době jsou úlovky na úrovni pouze 1–2 tuny za rok.
Program aktivní ochrany raků byl zahájen v Polsku již v roce 1999 a zahrnuje mimo jiné i
monitoring aktuálního stavu, porovnání současného výskytu s historickými údaji a plán
repatriace původních druhů raků – raka říčního a raka bahenního (Astacus leptodactylus). V
rámci tohoto programu byli raci vysazeni do 54 jezer a řek. Více jak polovina repatriací byla
úspěšná (Śmietana a kol., 2004). V současné době je však většina řek a jezer v Polsku
obsazena rakem pruhovaným (Orconectes limosus) (Ďuriš, 1999).
V Rakousku má každá z devíti spolkových zemí vlastní suverénní legislativu včetně
rybářského zákona. Vypouštění nepůvodních druhů raků je zakázáno zákonem o rybářství a
ochraně přírody a trestním zákoníkem a vyžaduje speciální povolení od příslušných orgánů. V
případě raků nebylo ještě nikdy uděleno, přesto k vysazení nepůvodních raků docházelo
(Pöckl, 1999). Původní druhy raků jsou striktně chráněny ve spolkových zemích Vídeň a
Tyrolsko (Pöckl, 1999; Sint a Fűreder, 2004). V ostatních spolkových zemích jsou většinou
celoročně hájeny samice a odlov samců je povolen v určitém časovém období (většinou od
června až července do října). Zákonná míra je stanovena nejméně 10–15 cm v různých
zemích. Abrahamson (1996) soudí, že odlov větších samců napomáhá zdárnému rozvoji
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populace raků. Stanovená lovná míra je údajně příliš velká a odlov samců větších než 8–10
centimetrů by populaci nejen neuškodil, ale jistě i prospěl (Pöckl, 1999).
Také v Německu jsou zákonné míry a obecné normativy týkající se lovu raků odlišné v
různých spolkových zemích. Někde je povolen i odlov samic raka říčního mimo dobu hájení,
ve spolkových zemích Bavorsko a Berlín mohou být samci i samice loveni celoročně (Pöckl,
1999).
Lov raka říčního omezený dobou hájení je také v Dánsku, Estonsku, Francii,
Maďarsku, Itálii a Litvě (Pöckl, 1999). V Maďarsku je zákonem chráněn pouze rak
kamenáč. Rak říční a rak bahenní jsou na území Maďarska také původními druhy, ale jejich
lov má dlouholetou tradici (Puky a kol., 2005).
Ve Švýcarsku byl vypracován velmi kvalitní plán ochrany raků (Hefti a Stucki, 2006),
který by mohl být v mnoha směrech aplikovatelný i na podmínky ČR. Původní druhy raků
podléhají v dané zemi různým stupňům ochrany (rak bělonohý a rak kamenáč patří mezi
kriticky ohrožené, rak říční mezi ohrožené). Z nepůvodních raků se na území Švýcarska
vyskytuje rak bahenní, jehož populace vykazuje klesající tendenci a dále americké druhy –
rak pruhovaný, rak signální a rak červený (Stucki, 2002).
Ochrana raků je ve Švýcarsku zajištěna rybářským zákonem, který jasně odlišuje
původní a nepůvodní druhy. Původní druhy jsou chráněné v oblastech jejich výskytu a je
definován i stupeň jejich ohrožení. Jejich lov je povolený, je však stanoveno období jejich
hájení o délce 40 týdnů a minimální lovná velikost (rak říční 12 cm, rak kamenáč a rak
bělonohý 9 cm). Zájem o lov ze strany rybářů je však hodnocen jako nízký. Transport živých
jedinců je dovolen, stejně tak jako vysazování v rámci přirozených oblastí rozšíření. Co se
týká nepůvodních druhů, jsou přijímáni jako nebezpečí pro původní druhy fauny a flóry a
jejich import a introdukce je striktně zakázána. Manipulace s nimi je možná pouze při udělení
výjimky ze zákona pro vědecké účely a za účelem vzdělávání. Záchranný program se
zaměřuje jednak (1) na oblast ochrany původních druhů v regionech: definování stěžejních
populací jednotlivých druhů, revitalizace a úprava prostředí, repatriační program, hospodářské
využití raků a (2) na oblast omezení nepůvodních druhů: izolace a zabránění šíření, plán
eliminace, vzdělávání a informovanost veřejnosti, monitoring račího moru, řešení využití
stávajících populací.
Na Slovensku je rak kamenáč zařazen do kategorie kriticky ohrožených a rak říční s
rakem bahenním do kategorie ohrožení (Sbierka zakonov č. 93/1999).
V České republice jsou rak říční a rak kamenáč zařazeni mezi kriticky ohrožené
živočichy a chráněni podle zákona 114/1992 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č. 395/1992
(Kozák a kol., 2007). Striktní výklad tohoto zákona s cílem ochránit tyto druhy však může mít
právě opačný efekt (Edsman a Smietana, 2004). Například obava z restrikcí ze strany orgánů
ochrany přírody vzhledem k hospodaření na produkčních rybnících nevede často k podpoře
populací raků na rybnících, ale bohužel k jejich eliminaci, přestože byl jejich výskyt na dané
lokalitě donedávna považován rybáři většinou za příznivý ukazatel kvality vody.
Problematika repatriací raků
V první řadě je třeba vyjasnit si dnes hojně používaný pojem „reintrodukce“ a jeho
rozdíl od „introdukce“ a „repatriace“. Introdukce je vysazení jedinců na zcela novou lokalitu
mimo jeho původní oblast rozšíření; reintrodukce (též „inokulace“) je potom opakovaná
introdukce (Begon a kol., 1997). V případě raka říčního by mělo být v ČR ve většině případů
jeho vysazování považováno spíše za repatriační akce, tj. vysazení v rámci původního areálu,
jelikož se dříve vyskytoval téměř plošně po celém území republiky.
Význam vysazování původních druhů raků není zpochybňován téměř v žádné evropské
zemi. Liší se pouze prioritní důvod k jejich šíření. Ve skandinávských zemích je na prvním
místě pokrytí poptávky po racích na domácím trhu, tedy hospodářské využití. Podpora
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vysazování původních druhů je zde brána jako účinný nástroj ke zpomalení rozšiřování
nepůvodních druhů hlavně s ohledem na jejich nelegální vysazování. Vysokou poptávku po
původních druzích raků využívají pobaltské a další státy a rak říční je zde velmi cenným
vývozním artiklem. Ve většině středoevropských a západoevropských zemích má vysazování
raků v první řadě ochranářský význam. Vzhledem k tomu, že raci jsou největšími zástupci
makrozoobentosu, jsou velmi důležitým článkem v potravních řetězcích a jsou cennými
indikátory kvality vody, má jejich ochrana význam nejen z hlediska ochrany vlastního druhu,
ale i z hlediska ochrany biodiverzity celého společenstva. Raci jsou významným
konzumentem detritu, ovlivňují složení ostatního zoobentosu a mohou požírat různá vývojová
stádia obojživelníků a ryb. Naopak mohou tvořit významný zdroj potravy pro řadu druhů ryb,
ptáků a savců (Nyström, 2002). Z tohoto pohledu můžeme raka považovat také jako tzv.
deštníkový nebo vlajkový druh (umbrella species), kdy na jeho přítomnost je většinou spojena
i s výskytem dalších ohrožených druhů živočichů (pstruh obecný, vranka obecná, mihule
potoční). I z tohoto důvodu může mít rak důležitý význam v procesu environmentálního
vzdělávání.
Vysazování původních druhů raků může mít tedy zásadní význam i z pohledu jejich
ochrany. Poměrně rozsáhlé repatriační programy zaměřené na raka říčního probíhaly v
posledních letech například v Polsku (Smietana a kol., 2004), Rakousku (Sint and Fűreder,
2004), Francii (Laurent a kol., 1993) a Norsku (Taugbøl, 2004a,b). Taugbøl a Pay (2004)
uvádějí, že vysazování raků může být vhodné v případě:
a) recentně zaniklé populace,
b) zájmu o rozšíření původních druhů na lokality s historicky potvrzeným výskytem,
c) vytvoření nových nebo izolovaných populací k ochraně a konzervaci genetické
diverzity resp. druhu.
Vlastní vysazování, introdukce či repatriace by měla být součástí uceleného plánu
ochrany druhu, ať již ho budeme nazývat záchranným programem podle zákona č. 114/92 Sb.
a nebo např. akčním plánem. Ve Velké Británii probíhá dlouhodobě tzv. akční plán na
ochranu původních druhů raků zahrnující problematiku legislativy, eliminace nepůvodních
druhů raků, vysazování původních druhů a vytváření tzv. "no-go areas" – oblastí
nezasažených nepůvodními druhy (Rogers a Holdich, 1995; Rogers a Holdich, 1997).
Nejnovějším příkladem uceleného akčního plánu může být ochrana raka bělonohého v
jihozápadním regionu Velké Británie. Akční plán pro roky 2008–2012 zahrnuje: 1)
monitoring původních a nepůvodních druhů raků a potenciálních vhodných lokalit, 2)
vypracování metodiky přemísťování a umělého chovu, 3) vzdělávání široké veřejnosti, 4)
vyhodnocení účinnosti opatření a vylepšení postupů, 5) propojení se strategií ochrany druhu v
rámci celé Velké Británie a EU (zdroj: http://www.buglife.org.uk/).
V ČR se v minulých letech provedl rozsáhlý monitoring jak původních, tak
nepůvodních druhů raků. Výsledkem je řada cenných informací z hlediska plošného rozšíření
jednotlivých druhů raků, včetně zjištění úbytku počtu lokalit s původními druhy raků ve
srovnání s monitoringem prováděným v rámci ČSOP v posledních několika dekádách
(Chobot, 2006). Bohužel u nás prozatím neexistuje ucelený program ochrany původních
druhů raků, který by řešil další kroky, jako je metodika transferů, vysazování ev. chov
původních druhů raků, nakládání s nepůvodními druhy. Chybí zde úzké funkční propojení
mezi vědeckými institucemi, jejichž posláním je věnovat se otázkám druhového složení,
biologii, ekologii, stupni ohrožení, račímu moru ev. vytváření databází a mezi státními
orgány, které umožňují realizaci a sledují dodržování rybářských zákonů, pravidel importu,
introdukcí, doby hájení, vytváření červených seznamů atd. Pouze otevřená spolupráce těchto
dvou typů institucí může vést k vytvoření účinné strategie ochrany druhu a plánu ochrany
sloužící uživatelské veřejnosti (rybáři, chovatelé, správci povodí a přilehlých lokalit, firmy
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věnující se revitalizačním pracím). K podobným závěrům docházejí i zahraniční autoři (Hefti
a Stucki, 2006; Souty-Grosset a kol., 2006).
Repatriace raků z lokalit, kde jsou prováděny technické práce, se u nás zpravidla
uskutečňují chaoticky a nekoordinovaně, i když většinou s udělením výjimky ze zákona.
Vysazování raků na nové lokality provádí v ČR pouze několik subjektů, a to většinou jen za
účelem získání vědeckých poznatků (např. aktivity VÚRH JU Vodňany na území CHKO
Šumava, CHKO Třeboňsko, PP Písecké hory a KÚ Města Písek) nebo za účelem výchovy a
vzdělávání mládeže v oblasti ochrany přírody (aktivity ČSOP). Jakékoli ostatní aktivity
týkající se vysazování původních druhů raků či jejich chovu jsou v současné době ze strany
orgánů ochrany přírody spíše tlumeny, ačkoli jak dokládají zkušenosti z okolních zemí, právě
tyto aktivity jsou velmi účinným nástrojem, jak z hlediska přímého navyšování početnosti
druhu, tak z hlediska vzdělávacího. Westman a kol. (1990) uvádí, že umělý chov raka říčního
je prováděn ve 13 evropských zemích: Rakousko, Velká Británie, Finsko, Francie, Německo,
Irsko, Itálie, Litva, Norsko, Norsko, Rusko, Španělsko a Švédsko.

Tab. 1. Příklady evropských zemí s vyznačením jejich aktivit vůči rakům (*pouze import).
Tab. 1. Examples of European countries with their activities focused on crayfish (*only
import).

Země

Repatriační/reintrodukční
program

Česká republika
Estonsko
Finsko

ne, pouze experimentální
ano
ano

Komerční
nebo
rekreační lov
(t/rok)
ne
1
80–160

Maďarsko

ano

ano

ano

Norsko

ano

10

ano

Polsko

ano

25–50

ano

Rakousko
Slovensko
Švédsko
Švýcarsko

ano
ne
ano
ano

ano
ne
20–50
ano

ano
ne
ano
ano

Legální
konzum
ne*
ano
ano

Chov
experimentální
ano
ano
experimentální a
repatriační
pouze extenzivní
experimentální a
repatriační
ano
ne
ano
ne

Modelový příklad repatriace (introdukce) raků a jeho vyhodnocení v PP Písecké hory
Jednou z aktivit VÚRH JU Vodňany v oblasti výzkumu raků je i monitoring raků a
lokalit vhodných k jejich vysazení v rámci Přírodního parku Písecké hory. Komplex lesů
zvaný Písecké hory tvoří členitý hřeben jihovýchodním směrem od města Písek až k údolí
řeky Vltavy v délce 25 km. Nadmořská výška je 350–632 m n. m. Lesy Píseckých hor jsou
historickým majetkem města Písku a LČR s.p., Hradec Králové (zastupované Lesní správou
ve Vodňanech). V roce 1973 byly Písecké hory vyhlášeny územím klidu a slouží jako
příměstská rekreační oblast.
V rámci tohoto území bylo monitorováno více než 20 vodních lokalit s ohledem na
výskyt a potenciální introdukci raků. Pouze na jedné lokalitě byla zjištěna zbytková populace
raka říčního čítající pouze několik kusů. V rámci projektu byly zvoleny 4 nevelké rybníky (2
z nich byly nově vybudované – revitalizované), jejichž hlavní funkce není produkční, ale
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převažuje funkce hydroakumulační a biologická, kam bylo provedeno vysazení raka říčního.
V roce 2003 byl pomocí odlovu do vrší potvrzen výskyt raků na všech 4 lokalitách.
Příkladem velmi úspěšně provedeného vysazení je rybník s místním názvem U sudu,
který je v soukromém vlastnictví. Rybník je extenzivně rybářsky využíván, loven je jednou za
5–10 let. Hráz a břeh rybníka jsou tvořeny z vyskládaného kamene, po hrázi vede štěrkoasfaltová komunikace. Rybník je ze tří stran obklopen lesem. Do rybníka bylo na podzim v
roce 2000 vysazeno 800 kusů uměle odchovaných tohoročních ráčat 0+ (Kozák a Policar,
2002).
V roce 2003 (8. a 9. listopadu) bylo při úplném vypuštění rybníka proveden i odlov
raků. Z ráčat nasazených na tuto lokalitu v roce 2000 bylo sloveno celkem 188 generačních
raků (78 samců a 110 samic, většinou s vajíčky). To znamená přežití 23,5 % z věku 0+ do
věku 3+ (generační raci). Dále bylo sloveno 122 tohoročních ráčat (Obr. 1) (bližší údaje v
Kozák a Policar, 2002). Před vlastním výlovem bylo v průběhu vegetační sezóny provedeno
celkem 9 kontrolních odlovů do vrší, při kterých byli raci označeni a vypuštěni zpět z důvodu
odhadu početnosti populace. Odchyceno bylo 10 raků ve věkové kategorii 2+. Z těchto 10
raků byli 3 jedinci odloveni opakovaně. Na základě opětovně odchycených raků bylo možné
provést dva výpočty odhadu početnosti populace podle Petersena (Ricker, 1975). Teoretickým
výsledkem výpočtů byla hodnota pouhých 8, resp. 10 raků! Tento příklad poukazuje na
možný diametrální rozdíl mezi teoretickými propočty a reálným stavem, přinejmenším u
nepočetných populací.
Při vyhodnocení této introdukce bylo prokázáno, že vysazení raků bylo úspěšné a vedlo
k etablování rozvíjející se lokální populace. Jak napovídá přiložený graf, doba tří let není
dostatečná ke zformování věkově přirozeně strukturované račí obsádky pocházející z vysazení
pouze nejmladší věkové kategorie raků, byť i v početné skupině. Odlov byl však pouze
kontrolní, a tato skupina je dobrým základem pro další vývoj, případně pro přenesení na další
lokalitu. Významná je i demografická struktura dospělých raků z výlovu, kdy početně mírně
převažují samice a významně jsou mezi nimi zastoupené samice s vajíčky. Graf rovněž
poukazuje, že u raka říčního dochází v našich podmínkách k prvnímu rozmnožování ve věku
3 let. Délky těla skupiny (tohoročních) ráčat v rozmezí cca. 35–52 mm napovídá velmi
vhodným jak teplotním, tak potravním podmínkám na lokalitě, jelikož na řadě lokalit ČR tato
velikost odpovídá přinejmenším věkové kategorii 1+, tj. o rok starším.
Použití metody odhadu populace pomocí zpětného a opakovaného odlovu je při nízké
početnosti raků naprosto neefektivní, protože poskytuje výsledky hluboce podhodnocené a
diametrálně odlišné od skutečnosti (Brown a Brewis, 1979; Hogger, 1986; Kozák, 2001,
Kozák a kol., 2001; Kozák a Policar, 2001; Shimizu a Goldman, 1983). Odhad populace
metodou odlovu do vrší nezahrnuje do svého odhadu mladší věkové kategorie, kterých je
obvykle v populaci největší početní zastoupení. Literární údaje se rozcházejí v minimální
velikosti slovitelných raků do vrší, přičemž uvádějí velikost od 40 do 75 mm (Abrahamsson,
1996; Edsman a Söderbäck 1999; Holdich a kol., 1999; Westman a kol., 1999). V našem
případě byla minimální velikost raků ulovených při kontrole do vrší 75 mm.
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Obr. 1. Závislost hmotnosti na délce těla raků říčních odlovených v rybníku v Přírodním
parku Písecké hory po třech letech od vysazení 800 ks nultého ročníku. Graf vyznačuje
přítomnost pouze dvou růstově-věkových tříd raků.
Fig. 1. Length-weight ratio of in noble crayfish from the pond in the „Písecké hory“ protected
area, three years after stocking of 800 young-of-the year individuals. Figure depicts a
presence of only two growth-age classes of crayfish.
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DISKUSE
Jak se ukazuje, striktní zákaz hospodářského využití ohrožených druhů živočichů
nemusí mít vždy pozitivní efekt na ochranu druhu, ale často může mít ve svém důsledku zcela
opačný efekt. Jako příklad může sloužit atlantský losos (Salmo salar) v Polsku. Jeho populace
v Polsku klesaly a v osmdesátých letech byl jeho lov zakázán a losos začal být chráněn
zákonem. Rybáři ztratili o tento druh zájem a losos byl téměř vyhuben. V roce 1999 byl losos
vyňat ze seznamu chráněných druhů v Polsku a byl opět povolen jeho lov. V současné době je
losos opět téměř běžným druhem a zcela bezproblémově u něj probíhá aktivní ochrana včetně
reintrodukčních programů, na kterých se podílí jak sportovní, tak produkční rybáři ve spojení
s orgány ochrany přírody (Edsman a Smietana, 2004).
Také hospodářské využití raků se z hlediska jejich úbytku početnosti nejeví jako
významný faktor a naopak je nasnadě, že dává předpoklad většího zájmu veřejnosti o raky a
jejich rozšíření na více lokalit. V takovém případě se jako nejrizikovější jeví dva faktory, a to
problematika udržení možných stávajících genetických linií (dosud řádně nestudovaných) a
dále možné rychlejší šíření račího moru v případě rozšíření a spojení dílčích izolovaných
populací původních raků. Z hlediska raků a s ohledem na jejich genetický původ se při
dnešních znalostech jeví jako žádoucí v případě introdukcí využívat násadový materiál z
nejbližších lokalit v rámci povodí. V řadě případů je však potenciální množství odlovitelných
jedinců omezené. Chov raků pro účely repatriace může být právě jedním z prvků aktivní
ochrany raků, výhodným i pro producenta, který raky odchované pro repatriační účely
mnohdy uplatní za výhodnější cenu (nižší cena, ale velké množství mladých jedinců,
krátkodobý chov) než raky ke konzumním účelům (menší počet dochovaných raků tržních
rozměrů, dlouhé období chovu) (Edsman a Smietana, 2004).
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SOUHRN
V minulosti se raci v našich vodách vyskytovali velmi hojně a byli běžně loveni. V
současné době jsou raci nejvíce ohrožováni degradací přírodního prostředí a šířením
nepůvodních amerických druhů raků, kteří jsou přenašeči račího moru. Jednou z možností
náprav tohoto stavu mohou být i introdukční či repatriační zásahy. Uvedená modelová studie
naznačuje, že vysazení raků může být v případě vhodně zvolené lokality a postupu úspěšné.
Ačkoli jsou původní druhy raků v současné době v rámci EU uvedeny ve směrnici Rady
EHS o ochraně přírodních stanovišť je problematika repatriací a hospodářského využití raků v
různých zemích Evropy řešena odlišně.
Patrně nejtvrdší pravidla týkající se omezení repatriací, manipulací a chovu jsou v ČR.
Přitom řada odborníků v Evropě i ČR se shoduje na tom, že komerční využití původních
druhů raků pro repatriační, introdukční, ale i konzumní účely nemusí být v rozporu s jejich
ochranou, ba naopak může působit velmi pozitivně z hlediska socioekonomických a
edukačních aspektů. Je žádoucí, aby o těchto otázkách probíhala nezaujatá a věcná diskuze, v
prvé řadě mezi odborníky nejen na mezinárodních fórech, ale i na národních úrovních.
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RAČÍ MOR – PŘEHLED DOSAVADNÍCH POZNATKŮ O ZÁVAŽNÉM
ONEMOCNĚNÍ RAKŮ A ZHODNOCENÍ SITUACE V ČESKÉ
REPUBLICE
CRAYFISH PLAGUE – REVIEW OF PRESENT KNOWLEDGE ON SERIOUS
DISEASE OF CRAYFISH AND EVALUATION OF THE SITUATION IN THE CZECH
REPUBLIC
E. KOZUBÍKOVÁ, A. PETRUSEK
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie, Viničná 7, Praha 2, 128 44
e-mail: evikkk@post.cz, petrusek@cesnet.cz

Abstract
Crayfish plague caused by the oomycete Aphanomyces astaci (Saprolegniales) had eradicated many
indigenous crayfish populations throughout Europe at the turn of the 19th and 20th centuries. The pathogen
spreads by actively swimming zoospores; its mycelium grows in the crayfish cuticle. Crayfish affected by the
disease show unusual diurnal activity, spasmatic limb movements, subsequent loss of limbs, and finally they die.
Aphanomyces astaci is highly specific to crayfish; it does not infect other aquatic invertebrates or fish. The
diagnosis of crayfish plague was originally based on the pathogen cultivation; more reliable molecular methods
are available presently. Original hosts and carriers of A. astaci are North American crayfish species, resistant
to the acute disease as the pathogen growth in their cuticle is usually restricted by a strong immune response.
Introduction of such species (especially Orconectes limosus, Pacifastacus leniusculus and Procambarus clarkii)
to Europe and their further spread made crayfish plague again a serious threat for indigenous crayfishes.
Transmission of the pathogen can be either direct from infected crayfish or indirect via water or equipment
contaminated by zoospores. In Czechia, many plague outbreaks were recorded over a century ago but only few
records exist from the last decades. Between 2004 and 2008, however, we confirmed eight plague-caused mass
mortalities of indigenous crayfishes. Infected American crayfish were detected by molecular methods in 17 out of
28 tested Czech populations. Such populations represent permanent reservoirs of infection. In conclusion,
crayfish plague became recently one of the most serious problems for native crayfish conservation in Czechia.
Klíčová slova: račí mor, Aphanomyces astaci, Oomycetes, američtí raci, patogen
Key words: crayfish plague, Aphanomyces astaci, Oomycetes, American crayfish, pathogen

ÚVOD
Račí mor je onemocnění smrtelné pro původní evropské druhy raků. Způsobuje ho
parazit Aphanomyces astaci (Oomycetes) a infekce je přenášena jeho původními hostiteli,
raky pocházejícími ze Severní Ameriky. Ti byli do Evropy introdukováni a dnes je můžeme
najít ve volných vodách většiny evropských zemí. V České republice se vyskytují pouze dva
původní druhy raků, rak říční (Astacus astacus) a rak kamenáč (Austropotamobius
torrentium). Oba jsou v současnosti negativně ovlivňováni mnoha faktory (např. znečištění
vody, regulace toků, intenzivní rybářské aktivity, zvýšená predace) a patří podle zákona k
druhům kriticky ohroženým. Na našem území se vyskytuje také rak bahenní (Astacus
leptodactylus), který má status druhu ohroženého, i když zde s největší pravděpodobností není
původní. Pochází z východní Evropy a u nás se aklimatizoval poté, co byl před více než sto
lety vysazen. Česká račí fauna byla dále obohacena o dva severoamerické druhy, raka
pruhovaného (Orconectes limosus) a raka signálního (Pacifastacus leniusculus). Rak
pruhovaný se k nám rozšířil Labem z Německa a dnes obývá kromě velké části tohoto toku i
Vltavu, dolní úseky jejich přítoků a některé izolované stojaté vody (Petrusek a kol., 2006;
Filipová a kol., 2006a). Dalším zdrojem šíření tohoto druhu v blízké budoucnosti pak může
být přilehlé slezské území Polska, odkud nedávno rak pruhovaný hranice ČR překročil (Ďuriš
a Horká, 2007). Rak signální u nás byl zaznamenán zatím jen na několika lokalitách na
Moravě a v jižních a západních Čechách, kde byl vysazen (Kozák a kol., 2001; Filipová a

34

Bulletin VÚRH Vodňany

45(2–3) – 2009

kol., 2006b). Oba severoamerické druhy mohou v blízké budoucnosti proniknout na
jihovýchod našeho území i tokem Moravy, na jejímž dolním toku byly v posledním desetiletí
zaznamenány (Pöckl a Pekny, 2002; Petrusek a Petrusková, 2007).
Rak signální a rak pruhovaný jsou konkurenčně úspěšnější než původní evropské druhy
(lépe snášejí znečištění vody, rychleji rostou a rozmnožují se, bývají agresivnější; Lindqvist a
Huner, 1999) a k úbytku či vytlačení původního druhu tedy časem může dojít i bez
přítomnosti původce račího moru (Schulz a kol., 2006). Proto jsou tyto severoamerické druhy
v evropských vodách v každém případě nežádoucí.
Přestože se u nás vyskytují jak ohrožení raci citliví k račímu moru, tak jeho potenciální
přenašeči, nevěnovalo se tomuto onemocnění až donedávna mnoho pozornosti a úhyny raků
byly často dávány do souvislosti se znečištěním vody, aniž by se zjišťovala jejich přesná
příčina. Teprve v posledních letech u nás probíhá výzkum rozšíření A. astaci. Jeho dosavadní
výsledky spolu se souhrnem základních informací o račím moru přináší následující text.
Historie zkoumání původce račího moru
Račí mor zdecimoval během druhé poloviny 19. a začátku 20. století mnoho populací
původních druhů raků v Evropě, což výrazně ovlivnilo objem úlovků raků a tehdy rozvinutý
obchod s nimi. Proto byl velký zájem o to, aby byla poznána podstata nemoci a zjištěn
původce, způsob jeho šíření a případná léčba nebo alespoň prevence. Šlo o zcela neznámou
nemoc a vědci začínali hledat její příčinu, aniž by měli jakékoli vodítko, jakým směrem se
ubírat.
Jako jeden z prvních se o identifikaci patogenu pokoušel profesor mnichovské
univerzity B. Hofer na sklonku 19. století (Söderhäll a Cerenius, 1999). Za původce moru
označil ve své práci z roku 1898 bakterii, kterou nazval Bacillus pestis astaci (Krupauer,
1968). Proti jeho zjištění ale v roce 1903 vystoupil F. Schikora, který popsal v souvislosti s
račím morem organismus podobný vláknité houbě a zařadil ho do skupiny Oomycetes pod
názvem Aphanomyces astaci. Spor o původce račího moru byl vyřešen až po více než třiceti
letech, v roce 1934, kdy O. Nybelin provedl první úspěšnou izolaci A. astaci z hynoucích raků
a infekčními pokusy potvrdil schopnost získaných kultur vyvolat račí mor u pokusných zvířat.
To byl jednoznačný důkaz, že A. astaci je původcem onemocnění (Söderhäll a Cerenius,
1999).
Hofer se Schikorou se také neshodovali v otázce, zda je rak pruhovaný (tehdy
označovaný jako Cambarus affinis) odolný proti račímu moru. Hofer tvrdil, že tento druh je
stejně náchylný jako ostatní raci, Schikora naopak, že je vůči onemocnění imunní (Volf,
1926).
Výsledky Nybelinových pokusů záhy ověřili a v dalším výzkumu pokračovali W.
Schäperclaus (1935) a E. Rennerfelt (1936). Druhý zmíněný autor publikoval studii o
kultivaci, fyziologii a životním cyklu A. astaci a podal také první podrobnější popis parazita z
čisté kultury (Söderhäll a Cerenius, 1999). Kromě hyf a sporangií (asexuální část životního
cyklu) pozoroval a popsal struktury podobné oogoniím, které slouží k sexuálnímu
rozmnožování oomycetů, a logicky usoudil, že A. astaci se rozmnožuje i pohlavně. Avšak
indukovat tvorbu sexuálních stadií se od té doby nikomu dalšímu nepodařilo (Söderhäll a
Cerenius, 1999) a dnes je A. astaci považován za druh bez pohlavního rozmnožování
(Alderman a kol., 1984), což může být přizpůsobení k parazitickému způsobu života.
Sexuální rozmnožování totiž chybí i u jiných parazitů z rodu Aphanomyces napadajících
živočichy, např. u parazita ryb A. invadans (Diéguez-Uribeondo a kol., 2009). Závěru o
chybějící schopnosti sexuálního rozmnožování odpovídají i výsledky analýzy genetické
variability A. astaci (viz kap. Genetická variabilita A. astaci). Zjištění oogonií Rennerfeltem
tedy zůstalo ojedinělé a je velmi pravděpodobné, že šlo o pozorování artefaktů nebo byla
kultura kontaminována jiným, pravděpodobně neparazitickým druhem rodu Aphanomyces
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množícím se i pohlavně (Söderhäll a Cerenius, 1999). Z Rennerfeltova popisu A. astaci
vycházeli pak i další autoři. Zmínku o sexuálním rozmnožování tak najdeme i v pozdějších
specializovaných monografiích o oomycetech (např. Cejp, 1959) nebo přímo rodu
Aphanomyces (Scott, 1961).
Pracovištěm s dlouhou tradicí ve výzkumu račího moru je Univerzita v Uppsale ve
Švédsku, kde se tímto onemocněním raků zabýval v 60. a 70. letech 20. století T. Unestam.
Zajímal se především o fyziologii A. astaci v laboratorních podmínkách a o vztah mezi
patogenem a jeho hostiteli. Na jeho práci později ve Švédsku plynule navázali K. Söderhäll,
L. Cerenius a další. Račím morem se více zabýval také D. J. Alderman ve Velké Británii. V
současnosti probíhá výzkum především v oblasti vyvíjení spolehlivých a rychlých postupů k
diagnostice patogenu.
Zařazení, životní cyklus a fyziologie původce račího moru
Dnes víme, že patogenem způsobujícím onemocnění zvané račí mor je Aphanomyces
astaci (aphano – z řečtiny skrytý, neviditelný; myces – houba; česky se druh nazývá hnileček
račí; Cejp, 1959), organismus řazený do říše Chromista, oddělení Oomycota, třídy
Oomycetes, řádu Saprolegniales a čeledi Saprolegniaceae (hnilobytkovité).
Jak bylo již výše popsáno, u A. astaci je znám pouze asexuální životní cyklus (Obr. 1).
Mycelium rostoucí v substrátu (v těle hostitele – raka) tvoří za určitých podmínek sporangia.
Ta produkují do vodního prostředí pohyblivé zoospory, které umožňují šíření patogenu. Po
přisednutí na podklad vznikají ze zoospor cysty. Pokud je tímto podkladem povrch těla raka,
cysty klíčí a parazit prorůstá do kutikuly, čímž se cyklus uzavírá. V případě, že zoospora
encystuje na nevhodném povrchu, může se cysta znovu změnit v zoosporu a pokračovat ve
vyhledávání vhodného hostitele (jev v anglické literatuře označovaný jako „repeated zoospore
emergence“). U A. astaci nebyla nalezena žádná trvalá stadia (cysty vznikající po přisednutí
zoospor na nevhodný substrát mají životnost v řádu dnů) a nebyl zjištěn ani žádný
mezihostitel (Unestam, 1969a; Alderman a Polglase, 1986).
Obr. 1. Životní cyklus Aphanomyces astaci.
(K – kutikula raka; V – voda; P – jiný povrch než račí kutikula; A – mycelium; B –
sporangium s primárními sporami; C – „spore ball“; útvar tvořený primárními cystami; D
– uvolněná zoospora; E – encystace a opětovné uvolnění zoospory; F – zoospora druhé
generace; G – cysta, H – klíčící cysta), upraveno dle Cerenius a kol., 1988.
Fig. 1. Life cycle of Aphanomyces astaci.
(K – crayfish cuticle, V – water, P – other surface than crayfish cuticle, A – mycelium, B
– sporangium with primary spores, C – spore ball, D – free zoospore, E – encystment
and re-emergence of zoospore, F – zoospore of the second generation, G – cyst, H –
germinating cyst), according to Cerenius et al., 1988.
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Hyfy A. astaci jsou 7–10 μm široké, nepřehrádkované (přehrádky jsou jen v místech
oddělení sporangií), větvené a rostoucí uvnitř substrátu, nejen na jeho povrchu (Cerenius a
kol., 1988). V kultuře byly pozorovány také spirálovitě stočené hyfy (Alderman a Polglase,
1986). Hyfy rostou v kutikule hostitele často paralelně s vlákny chitinu (Nyhlén a Unestam,
1975). Podle druhu napadeného raka zůstane růst mycelia omezen jen na kutikulu nebo hyfy
prorůstají do celého těla. Už Rennerfelt (1936; citováno v Söderhäll a Cerenius, 1999) zjistil,
že růst je zastaven při teplotě vyšší než 25 °C a že patogen nepřežívá vyschnutí.
Tvorba sporangií je indukována kontaktem s vodou v případě, když mycelium vyroste
na povrch těla hostitele (to se děje ve větší míře např. při svlékání nebo uhynutí raka).
Indukce sporulace je pravděpodobně způsobena nedostatkem živin ve vodě oproti jejich
vysoké koncentraci v substrátu (Söderhäll a Cerenius, 1999). Sporangia vznikají
z nediferencovaných hyf, jsou protáhlá a mívají stejný průměr jako hyfy. Tvoří se většinou na
jejich koncích, ale v kultuře byla pozorována i sporangia interkalární (Alderman a Polglase,
1986). Vytváření sporangií probíhá rychle (v kultuře trvá kolem 20 h) a rychlost tohoto
procesu je ovlivněna teplotou vody (Alderman a Polglase, 1986).
Uvnitř sporangia se rozdělením cytoplazmy na menší jednotky formují primární spory.
V jednom sporangiu vzniká kolem 15–30 spor uspořádaných za sebou. Uvolňují se otvorem
na špičce sporangia, kde ihned probíhá první encystace. Spora se při ní zakulatí a na povrchu
se vytvoří buněčná stěna (Olson a kol., 1984). Buněčné stěny primárních cyst jsou spolu
spojeny, takže zacystované spory se hned nerozptýlí do okolí, ale vytváří pro rod
Aphanomyces charakteristické kulovité útvary z cyst držících pohromadě (důležitý rozlišovací
znak od jiných rodů oomycetů). V angličtině se pro tyto útvary používá elegantní výraz
„spore balls“ (Obr. 1). Někdy se spory ze sporangia neuvolní a encystace proběhne uvnitř něj.
I takové cysty jsou schopné normálního klíčení a tvorby hyf (Alderman a Polglase, 1986).
Z primárních cyst se uvolňují zeslabenou částí buněčné stěny zoospory o velikosti asi
8 x 12 μm. Jejich tvar je ledvinovitý a jsou pohyblivé. K pohybu jim slouží dva bočně
připojené bičíky. Než se bičíky plně vytvoří, pohybují se zoospory pomalu a nekoordinovaně
(Alderman a Polglase, 1986). Podle Rennerfelta (1936; citováno v Söderhäll a Cerenius,
1999) jsou zoospory uvolňovány už při velmi nízkých teplotách (2–6 °C).
Zoospory aktivně (chemotakticky) vyhledávají nového hostitele. Chemotaxi se sice
nepodařilo jasně prokázat Unestamovi (1966), ale Cerenius a Söderhäll (1984a) později uspěli
při pozorování pohybu zoospor směrem k račí končetině (výsledek byl stejný u raka říčního,
pruhovaného i signálního). Nejvíce byly zoospory přitahovány ke kloubům a špičkám
končetin, kde není kutikula sklerotizovaná. Chemotaktická odpověď byla pozorována při
různých teplotách vody (5–20 °C). Také při použití kousku agaru obsahujícího extrakt
z račích končetin zoospory chemotakticky reagovaly. Jelikož ale byly spory přitahovány
i k jiným substrátům (reagovaly např. na extrakt z kořenů hrachu), autoři usoudili, že
chemotaxe je nespecifická. Zoospora je podle nich přitahována různými potenciálními zdroji
živin a chemotaxe tedy není zodpovědná za hostitelskou specifitu parazita k rakům.
Pohyblivá fáze je krátká, zoospory přežívají jen několik dnů až týdnů. Životnost
zoospor byla hodně studována vzhledem k jejím praktickým důsledkům. Doba závisí na
teplotě vody a kmenu parazita (Alderman a kol., 1987; Diéguez-Uribeondo a kol., 1995).
V laboratorních podmínkách při teplotě 10 °C byly spory schopné infekce ještě po 6 dnech od
uhynutí raka, po 9 dnech se však už nákaza zdravého raka nepodařila (Matthews a Reynolds,
1990). Ve 14 °C byly zoospory z uhynulých raků schopné infikovat pokusná zvířata déle než
týden (Unestam, 1969a). Podle Rennerfelta (1936; citováno v Söderhäll a Cerenius, 1999)
přežijí zoospory až 2 týdny v bahně. Studie citované v Oidtmann a kol. (2002b) ukázaly, že
při nižších teplotách (od 0 do 10 °C) žijí zoospory 14 dní i déle. Životnost zoospor je
prodloužena opakovanou schopností encystace na pevných substrátech na omezenou dobu
(Söderhäll a Cerenius, 1999).
37

Bulletin VÚRH Vodňany

45(2–3) – 2009

Bylo zjištěno, že tvorbě sporangií a tím i produkci zoospor zabraňuje přítomnost
hořečnatých iontů (Rantamäki a kol., 1992). Také růst mycelia v kultuře byl zpomalen nebo
zastaven, fáze tvorby sporangií je však k působení těchto iontů nejcitlivější. Přidání MgCl2
(při výsledné koncentraci alespoň 100 mM) do akvária s nakaženým rakem fungovalo jako
velmi účinná prevence přenosu onemocnění na zdravé pokusné jedince. Tento poznatek se
zdá být vhodný pro použití v praxi (např. v chovech raků). Ovlivnění patogenu je však vratné,
když přestane inhibitor působit, pokračuje A. astaci dál ve svém vývoji. Je možné, že právě
zvýšená koncentrace hořečnatých iontů omezující produkci zoospor umožňuje dlouhodobé
přežívání raků bahenních v některých tureckých jezerech s neobvyklým chemismem, v nichž
je hlášen výskyt račího moru již od 80. let 20. století (Harlioğlu, 2008).
Po mobilní fázi následuje přisednutí zoospory na povrch těla raka, a to nejčastěji na
části těla s měkkou kutikulou (např. spodní strana zadečku). Parazit se také spíše dostane do
těla v místech poranění (Nyhlén a Unestam, 1980). Naopak proniknutí do hostitele skrz
tvrdou kutikulu je méně pravděpodobné (Nyhlén a Unestam, 1975).
Zoospora po přisednutí na povrch odvrhne bičíky a mění se v cystu. Encystace probíhá
velmi rychle (několik desítek sekund) (Olson a kol., 1984) a buněčná stěna je kompletně
vytvořena do 15 minut (Cerenius a Söderhäll, 1984c). Cysta není pravým klidovým stadiem,
její životnost je omezena na několik dnů (Edgerton a kol., 2002). Encystace zoospor byla
v laboratoři vyvolána různými faktory, např. mechanicky (třepáním), přidáním růstového
média (živin) nebo CaCl2 (Cerenius a Söderhäll, 1984c).
Cysta asi během hodiny po přisednutí zoospory klíčí, narušuje kutikulu raka a prorůstá
do ní. Klíčení se dá u cyst uměle vyvolat přidáním roztoku CaCl2. Pronikání hyfy do kutikuly
je umožněno nejprve její lipolytickou aktivitou narušující svrchní vrstvu kutikuly a dále
produkcí extracelulárních proteináz a chitináz parazitem (Söderhäll a Cerenius, 1999).
Chitinázy jsou u A. astaci produkovány neustále během klíčení a růstu mycelia (i v kultuře
bez přítomnosti chitinu) na rozdíl od jiných příbuzných druhů oomycetů, které produkují tyto
enzymy jen jako reakci na chitin. To je považováno za jedno z přizpůsobení parazitickému
způsobu života (Andersson a Cerenius, 2002). Hostitel naopak produkuje inhibitory těchto
enzymů (různě účinné u různých druhů raků), což je součást jeho imunitní odpovědi
(Diéguez-Uribeondo a Cerenius, 1998).
Pokud zoospora přisedne na nevhodný povrch, např. na tělo hmyzu, nemůže klíčit,
protože zde chybí signál, jež by klíčení indukoval (Söderhäll a Cerenius, 1999). Změní se sice
v cystu, ale následně se může opět přeměnit v pohyblivou zoosporu, která pokračuje v hledání
vhodnějšího hostitele. Tento proces se povedlo v laboratoři zopakovat až třikrát. Třetí
generace zoospor měla však o něco menší schopnost klíčit než generace předchozí. Jakmile
ale cysta jednou začne klíčit, není už zpětná změna na zoosporu možná (Cerenius a Söderhäll,
1984c). Schopnost zoospor opakovaně encystovat je zřejmě dalším přizpůsobením
k parazitismu (Söderhäll a Cerenius, 1999).
Zdá se, že fází rozhodující o vysoké specifitě A. astaci k rakům není chemotaxe zoospor
ani encystace, ale právě klíčení cyst (Söderhäll a Cerenius, 1999). Tomu by odpovídalo, že
schopnost opakované tvorby zoospor z cyst (v případě, že na substrátu není cystou nalezen
potřebný spouštěč klíčení) byla objevena i u jiných parazitických oomycetů (např. paraziti
rostlin Aphanomyces cochlioides a A. euteiches nebo parazit ryb Saprolegnia parasitica)
a naopak se zřejmě nevyskytuje u saprofytů (např. A. laevis a další) (Söderhäll a Cerenius,
1999).
K normálnímu průběhu různých fází životního cyklu A. astaci je potřebná přítomnost
vápenatých iontů (Söderhäll a Cerenius, 1999). Např. při umělé iniciaci sporulace pomocí
roztoku CaCl2 se primární cysty normálně shlukly kolem otvoru ve sporangiu. Při použití
destilované vody se však typické „spore balls“ nevytvořily a cysty se uvolnily do okolí,
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protože jejich schopnost adheze na povrchy byla snížena. Přítomnost vápenatých iontů má
vliv také na uvolňování zoospor z cyst.
Specifita A. astaci, vliv nákazy na různé druhy raků, příznaky račího moru
A. astaci je parazit s vysokou specifitou k rakům. Unestam (1972) prováděl
experimenty, při kterých se pokoušel infikovat tímto patogenem různé druhy raků, několik
druhů planktonních korýšů a jeden druh vidlonožce (Mysidacea). Infekce se však rozvinula
a mohla způsobit úhyn jen u raků. Existují také nepublikované údaje o tom, že k onemocnění
nejsou vnímaví a nepřenáší jej běžní sladkovodní bentičtí korýši, např. blešivci nebo berušky
(Söderhäll, os. sděl., 2005). Jediný případ infekce jiného korýše než raka zaznamenal Benisch
(1940; citováno v Unestam, 1972), když se mu údajně podařilo infikovat kraba druhu
Eriocheir sinensis, který na račí mor uhynul.
Severoamerické druhy raků jsou obecně velmi odolné k akutní fázi onemocnění.
Souvisí to zřejmě s dlouhodobým vývojem vztahu hostitel – parazit, ve kterém se ustanovila
rovnováha umožňující přežít oběma druhům (Alderman, 1996). Parazit je schopný žít
v kutikule těchto raků, ale u jinak zdravých, neoslabených jedinců nezpůsobuje akutní
onemocnění. Imunitní odpověď severoamerických raků je totiž mnohem silnější a účinnější
než u raků nepocházejících ze Severní Ameriky. Hyfy většinou nemohou proniknout dovnitř
do těla, ale zůstávají v kutikule, kde je jejich růst zastaven silnou melanizací.
Melanizace je obecně jednou z možných obranných reakcí bezobratlých a rostlin proti
některým parazitům. Jde o produkci fenoloxidázy, což je enzym přeměňující fenoly na
melanin a chinony. Inhibiční vliv těchto produktů na A. astaci byl prokázán in vitro. Melanin
také může chránit hostitele před toxiny uvolňovanými parazitem. Fenoloxidáza je aktivována
mimo jiné přítomností β-1,3-glukanů buněčných stěn oomycetů stejně jako jejich
glykoproteiny (Söderhäll a Ajaxon, 1982; Cerenius a Söderhäll, 1984b). Fenoloxidáza je
produkována buňkami hemolymfy a kutikulou. Váže se na povrch buněčné stěny patogenu,
kde vytváří melanin (Unestam a Ajaxon, 1976).
Parazit je tak u severoamerických raků donucen setrvávat v klidovém stavu, není však
zahuben (Oidtmann a kol., 2004). V případě stresu (znečištění vody, nedostatek kyslíku,
současné napadení jiným parazitem, atd.) nebo zranění se snižuje obranyschopnost raka
a latentní infekce se může i u severoamerických druhů změnit v akutní onemocnění, při němž
dojde k úhynu zvířete. Pokud je rak napaden extrémně vysokým množstvím zoospor
(v laboratorních pokusech), může zřejmě na račí mor uhynout také (Diéguez-Uribeondo a
Söderhäll, 1993). Hyfy v průběhu onemocnění a po uhynutí raka vyrůstají na povrch těla a do
vody jsou produkovány zoospory (Cerenius a kol., 1988). Ty se uvolňují také při svlékání
nakažených raků (Oidtmann a kol., 2002b) a zřejmě v menším množství i u neoslabených
zvířat mimo období svlékání (Söderhäll a Cerenius, 1999; Kozubíková, nepublikovaná data).
Díky schopnosti nést latentní infekci jsou tedy severoamerické druhy raků hlavními
přenašeči nemoci na citlivé druhy. Přítomnost latentní infekce byla prokázána u tří druhů,
které mají potenciál se invazně šířit po Evropě, a to u raka pruhovaného, Orconectes limosus
(Vey a kol., 1983), raka signálního, Pacifastacus leniusculus (Persson a Söderhäll, 1983;
Alderman a kol., 1990) a raka červeného, Procambarus clarkii (Diéguez-Uribeondo a
Söderhäll, 1993). Ne každý jedinec a zdá se, že ani ne každá populace těchto raků jsou však
infikovány A. astaci, proto je pravděpodobnost přenosu nákazy na původní raky u různých
populací různá. Procento infikovaných jedinců v populacích severoamerických raků může
souviset s typem lokality, hustotou populace a historií osídlení lokality raky. Nezdá se ale, že
by přítomnost infekce u severoamerických raků souvisela s pohlavím nebo velikostí těla
u dospělců (Kozubíková a kol., 2009)
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Výše zmiňovaná melanizace se projevuje jako hnědočervené, hnědé až černé skvrny na
kutikule raků (od mikroskopické velikosti až do průměru několika mm). Nepřítomnost
viditelných skvrn však neznamená, že raci nemohou být nosiči infekce (Cerenius a kol., 1988;
Johnsen a kol., 2007; Kozubíková a kol., 2009) a naopak přítomnost melanizovaných skvrn
jednoznačně nevypovídá o přítomnosti patogenu račího moru (Persson a Söderhäll, 1983;
Kozubíková a kol., 2009). Některými autory jsou však tyto skvrny dávány do úzké souvislosti
s nákazou A. astaci. Na sledování jejich přítomnosti jsou založeny dlouhodobé studie výskytu
latentní nákazy tímto patogenem v populacích raků signálních ve finských jezerech (Nylund a
Westman, 1983, 2000). Autoři provedli u některých jedinců mikroskopické vyšetření
melanizovaných okrsků, ve kterých údajně nalezli vždy jen hyfy odpovídající morfologickým
charakteristikám A. astaci. Skvrny podobné těm mikroskopovaným tedy dále považovali za
projev nakažení tímto patogenem. Pomocí infekčních experimentů také ověřili schopnost raků
s těmito skvrnami způsobit onemocnění se znaky račího moru u raků říčních.
Zajímavé je, že u jedné ze tří sledovaných finských populací raka signálního nebyly
nikdy skvrny melaninu na racích nalezeny a raci signální zde dlouhodobě koexistovali
s populací raků říčních, aniž by došlo k úhynu druhu citlivého na račí mor. Šlo tedy zřejmě
opravdu o populaci patogenem neinfikovanou nebo nakaženou jen nepatrně.
Zmíněná populace raků signálních byla založena pouze juvenilními jedinci, kteří byli
dříve pokládáni za nenakažené. Dnes je však díky velmi citlivým diagnostickým metodám
jasné, že i juvenilové severoamerických raků mohou být nosiči infekce (Pursiainen a kol.,
2008). Jsou však pravděpodobně infikováni méně než dospělci, což ukazuje uvedený příklad
z finského jezera. To by mohlo být vysvětleno jednoduše tím, že juvenilové jsou vystaveni
infekčnímu prostředí kratší dobu než dospělci a nakazit se mohou až později v průběhu života.
Ráčata také mnohem častěji než dospělí raci svlékají kutikulu a efektivněji se tak zbavují
parazitů, kteří na ní rostou (časté svlékání ale na druhou stranu může vést k častějšímu
zvýšení množství zoospor v okolí raků, pokud jsou už infikovaní, a tedy vyšší
pravděpodobnosti zpětné nákazy ze svleček, ve kterých se parazit může rozrůstat a
sporulovat). O přenosu infekce z matky na mláďata a míře nákazy u různých věkových
kategorií severoamerických raků se zatím ví jen velmi málo.
Obecně se předpokládá, že vnímavost vůči onemocnění je společná všem druhům raků
nepocházejícím ze Severní Ameriky. Vysoká citlivost k račímu moru byla prokázána
u jedenácti druhů raků z čeledi Parastacidae z Austrálie a Nové Guiney, dále u jednoho
japonského a většiny evropských druhů (Unestam, 1969c, 1975). Většina dalších výzkumů
zabývajících se račím morem u citlivých druhů však byla prováděna na evropských racích.
Růst hyf A. astaci není u vnímavých druhů zastaven v kutikule (případně jen na nějakou
dobu), ale hyfy prorůstají dovnitř těla a napadají nervový systém a svalstvo. V poslední fázi
nemoci, kdy je zvíře už velmi slabé, napadá patogen ostatní orgány (Unestam 1973; Oidtmann
a kol., 1999).
Zasažení raci jsou neklidní a vylézají i ve dne z úkrytů, což je netypické chování,
protože evropské druhy raků vykazují za normálních okolností noční aktivitu. U raků se může
se objevit chůze na vysoko zvednutých nohách a křečovité pohyby. Typická je ztráta
koordinace a únikového reflexu (Alderman a kol., 1984). Později jsou raci neteční, zůstávají
ležet na boku nebo na zádech a při vyzvednutí z vody jim volně visí končetiny. Běžné je
upadávání nohou a klepet a v drtivé většině případů raci zhruba do týdne až dvou hynou
(Krupauer, 1968; Alderman a kol., 1987; Oidtmann a kol., 1999; Oidtmann, 2000). Jednou
z příčin smrti může být toxický efekt látek produkovaných patogenem (Unestam, 1973).
Symptomy nemoci se mohou objevit za různou dobu po nakažení, od několika dnů do
několika týdnů, Oidtmann (2000) uvádí až tři měsíce. Délka nemoci závisí na teplotě vody,
při vyšší teplotě má onemocnění rychlejší průběh (Matthews a Reynolds, 1990), a na počtu
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spor, kterým je zvíře infikováno (Alderman a kol., 1987; Oidtmann, 2000). Akutní fáze
nemoci nezahrnuje vždy všechny popsané příznaky, průběh se může lišit právě v závislosti na
rychlosti, s jakou nemoc probíhá. U nemoci trvající déle se vyvine více příznaků (včetně
melanizace v kutikule) než u případů velmi rychlé nákazy (Alderman a kol., 1987).
Během více než století přítomnosti račího moru v Evropě, kdy byl na původní raky
vyvíjen silný selekční tlak ve směru k odolnosti k A. astaci, nebyla publikována žádná zpráva
o nalezení rezistentní populace evropských raků schopné dlouhodobě přežívat v rovnováze
s parazitem podobně jako severoameričtí raci. Podle osobního sdělení prof. Söderhälla (2005)
však byli ve Švédsku nalezeni raci říční odolnější vůči infekci, šlo však o vzácné výjimky.
Také raci říční z některých finských jezer přežívají v přítomnosti A. astaci ze skupiny
(kmene) A (viz kap. Genetická variabilita A. astaci) déle, než při napadení A. astaci z jiných
skupin (Viljamaa-Dirks, os. sděl., 2008). Může tedy jít o časem se zvyšující odolnost raků ke
kmenu parazita, který se do Evropy dostal nejdříve a bylo tedy nejvíce času ke vzájemné
adaptaci.
Zdá se však, že rak bahenní je o něco odolnější než jiné zkoumané druhy nepocházející
ze Severní Ameriky. Při laboratorních pokusech, kdy byly do akvária přidány zoospory
A. astaci, uhynuli jen tři jedinci z pěti testovaných při pokusu trvajícím 75 dnů (Unestam,
1969c). Z Turecka jsou také hlášeny případy, kdy jezerní populace tohoto druhu zdecimované
morem nevyhynuly kompletně (Harlioğlu, 2008). Specifická je pak situace ve třech tureckých
jezerech, kde údajně dochází k dlouhodobému přežívání raků bahenních, přestože je u nich
patogen přítomen. Na těchto lokalitách je však atypický poměr hořečnatých a vápenatých
iontů, je proto možné, že patogen není schopen se efektivně šířit pomocí zoospor a dynamika
nákazy je extrémně zpomalena (Harlioğlu, 2008).
Kontakt mezi populacemi původních evropských a infikovaných severoamerických
druhů raků končí ve většině případů nakažením původního druhu račím morem a následným
vyhynutím celé populace. Dlouhodobá koexistence bez úhynu původních raků, pokud se
vzácně vyskytne, většinou není způsobena rezistencí původního druhu k A. astaci, ale tím, že
populace severoamerických raků na dané lokalitě není infikována, případně se zde A. astaci
vyskytuje v nepatrné míře. Např. Nylund a Westman (2000) přes 30 let sledovali populaci
raků signálních ve Finsku vyskytující se na jedné lokalitě společně s raky říčními. Rezistence
raků říčních byla vyloučena pomocí infekčních experimentů, při kterých všichni nakažení
jedinci uhynuli. Populace severoamerických raků přežívající dlouhodobě s původními
evropskými raky byly nalezeny i v dalších zemích (Bubb a kol., 2005; Schulz a kol., 2006)
a také u nás (Kozubíková a kol., 2009). Zatím však není jasné, zda podmínkou pro
koexistenci musí být naprostá absence patogenu na lokalitě, nebo jestli původní raci mohou
přežívat v přítomnosti severoamerických raků s velmi nízkou mírou nákazy.
Evropské druhy raků však mohou nějakou dobu přežít i v přítomnosti více nakažených
přenašečů A. astaci. Doba, než dojde k propuknutí hromadného hynutí vnímavých druhů, je
různě dlouhá a závisí na hustotě populací raků. Počet zoospor v prostředí je zpočátku
pravděpodobně nízký, protože se uvolňují v malém množství jen z přenašečů omezujících růst
parazita svým imunitním systémem. Jakmile ale začnou hynout nakažení vnímaví raci,
množství zoospor v prostředí se zvýší a nákaza se lavinovitě rozšíří, až dojde k vyhubení celé
populace citlivého druhu (Oidtmann, 2000).
Přestože byly zaznamenány případy koexistence původních a severoamerických raků
a A. astaci se na takových místech nevyskytuje (nebo jen v mizivých množstvích), američtí
raci stále zůstávají substrátem pro patogen, který se teoreticky časem v populaci může objevit
ve větší míře (např. po vysazení nebo imigraci infikovaných raků do stávající populace nebo
při přenosu zoospor z jiných míst, např. při rybářských aktivitách).
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Přenos patogenu
Přenos původce račího moru je vždy způsoben primárně lidskou činností a patogen se
následně šíří samovolně v přírodě, a to vodou nebo migrací raků a dalších živočichů.
Na nové lokality se A. astaci může dostat především vysazením infikovaných raků, ať
už jde o nakažené původní nebo o severoamerické druhy (Nylund a Westman, 1995). V řadě
evropských států jsou raci vysazováni za účelem pozdějšího lovu. V naších podmínkách je
častější nekontrolované vysazování severoamerických raků např. z estetických důvodů, na
jejich šíření se někdy podílejí rybáři a potápěči, ať už vědomě či nevědomě. Nelze vyloučit i
nebezpečí vypouštění raků z akvarijních chovů, tímto způsobem byly založeny evropské
populace některých vzácnějších druhů rodu Orconectes (např. Ahern a kol., 2008). Raci
mohou být také převáženi jako návnada nebo krmivo pro ryby (Oidtmann a kol., 2002b).
V některých případech souvisí přenos nepůvodních raků na nové lokality s neinformovaností
veřejnosti, kdy si lidé myslí, že pomáhají ohroženým druhům, a přitom je nerozeznají právě
od druhů nepůvodních. Stejně tak není vyloučeno přemístění původních raků hynoucích na
račí mor neinformovanými lidmi v domnění, že důvodem hynutí je např. znečištění vody.
Severoameričtí raci se z míst původního vysazení mohou dále šířit díky svým
migračním schopnostem a vody jimi obsazené jsou pak kvůli latentní přítomnosti A. astaci
neobyvatelné pro původní druhy. Vznikají tak trvalé rezervoáry nákazy.
Další prokázanou možností šíření patogenu lidskou činností je přenos živých zoospor
při vysazování ryb. Alderman a kol. (1987) prováděli laboratorní pokusy se pstruhy simulující
běžné zacházení s rybami (tedy aniž by ryby po odlovu přemístili několikrát do čisté vody).
Tímto způsobem se infekce na raky přenesla. Stejně tak se může infekce šířit s rybami
určenými jako návnada (Nylund a Westman, 1995). Mezi rybami mohou být někdy náhodně
přeneseni i nakažení raci (Oidtmann a kol., 2002b). Infekce se šíří s vodou obsahující
zoospory nebo na jakýchkoliv předmětech, které přišly s infikovanou vodou do styku a
zůstaly mokré nebo alespoň vlhké. Může jít o mokré rybářské náčiní (sítě, vrše, atd.), pasti na
odchyt raků, mokrou nebo zablácenou obuv, lodě, kola aut atd. (Alderman a kol., 1987;
Reynolds, 1988; Taugbøl a kol., 1993; Oidtmann, 2000).
V případě úhynu raků na mor jsou další populace vnímavých druhů v tekoucích vodách
ohroženy po proudu od zdroje infekce, kam jsou zoospory rychle přenášeny vodou. Přenos
proti proudu je pomalejší, ale také velmi pravděpodobný, a to migrací infikovaných raků
(Taugbøl a kol., 1993; Nylund a Westman, 1995) nebo ryb (Oidtmann, 2000). Rychlost tohoto
pohybu závisí na hustotě populací, migrační aktivitě a případné přítomnosti překážek na
vodním toku (hráze, jezy, vodopády), které zabraňují šíření těchto organismů (Nylund a
Westman, 1995). Šíření infekce bylo ve dvou případech úhynů v ČR prokazatelně zastaveno
pod hrází rybníka, nad nímž již raci nebyli nemocí napadeni (Kozubíková a kol., 2008;
Petrusek, nepublikovaná data).
Přenos nákazy pomocí ryb byl studován detailněji s cílem zjistit, jestli ryby fungují jako
vektor patogenu v přírodních podmínkách. Bylo zjištěno, že A. astaci je in vitro schopen
klíčit, vytvořit mycelium a produkovat zoospory na vypreparovaných žábrách lososa Salmo
salar (Hall a Unestam, 1980). Výsledky naznačující, že by se obdobným způsobem mohla
teoreticky šířit infekce i v přírodě, však zatím nebyly potvrzeny. Přenos infekce na povrchu
těla ryb studovali Oidtmann a kol. (2002b) jak u zdravých, tak i u poraněných ryb (pstruh
duhový). Při jednom pokusu byly ryby ponechány 24 h v kontaktu s nakaženými raky v
poslední fázi nemoci a v druhém vystaveny stejnou dobu vodě s vysokou koncentrací
zoospor. Pak byly třikrát přemístěny do čisté vody, aby se vyloučila možnost kontaminace
vodou. Přenos na vnímavé raky nebyl zaznamenán ani po šesti měsících trvání pokusu.
Stejnou prací byl však doložen přenos infekce po průchodu račí kutikuly obsahující hyfy
A. astaci trávicím traktem ryby. Kutikula byla jen částečně natrávena, takže patogen mohl
přežít, a po jednom až dvou měsících (záleželo na druhu ryby) byl zjištěn úhyn pokusných
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raků. Dravé ryby, pro než jsou raci součástí potravy, tedy mohou v přírodě pravděpodobně
napomáhat přenosu infekce. Ryby, kterým byla vpravena do žaludku suspenze zoospor nebo
čisté myceliem, však infekční nebyly.
Také vodní ptáci a predátoři raků pravděpodobně mohou přispívat k šíření nákazy
v přírodních podmínkách (Oidtmann, 2000). Změny v chování raků při akutní formě račího
moru (denní aktivita, opouštění úkrytů, netečnost) způsobují, že se snadněji stávají potravou
predátorů (např. vyder, norků, vodních ptáků). Ti pak mohou dále šířit nákazu (kontaktem,
přenesením kořisti na jiné místo). Nepravděpodobné je však přežití zoospor po průchodu
trávicím traktem savce nebo ptáka. Při laboratorních pokusech, kdy byli raci uhynulí na račí
mor necháni 12 h ve 37 °C, nebyla nalezena žádná infekční stadia patogenu (kultivace i
infekční pokusy byly negativní) (Oidtmann a kol., 2002b).
Metody detekce A. astaci a jejich vývoj
Kvůli závažnosti račího moru byly vyvíjeny snahy o co nejspolehlivější a nejrychlejší
určení patogenu. Možné jsou následující způsoby:
1)

Vizuální zhodnocení živých a uhynulých raků, sledování okolností úhynu
Pro masové úhyny citlivých druhů raků na račí mor je charakteristická velmi vysoká
mortalita, typicky až 100 % populace (Oidtmann a kol., 1999). Ovlivněn však není jiný
makrozoobentos (larvy hmyzu, blešivci apod.) ani ryby, protože patogen je specifický pouze
pro raky. V tekoucích vodách se nákaza často šíří i proti proudu migrací infikovaných
jedinců, čímž se račí mor odlišuje od úhynu způsobeného náhlým znečištěním vody. Pokud je
epidemie zachycena v rozvinuté fázi, bývají raci nalézáni v různých stadiích onemocnění (jak
zdánlivě zdraví, tak i umírající a mrtví), protože nákaza se mezi jedinci šíří postupně.
Příznaky akutní fáze račího moru (viz výše), uváděné jako typické pro tuto nemoc, mohou být
ale podobné i u jiných onemocnění (Edgerton a kol., 2004), takže samy o sobě nestačí ke
správné diagnóze.
Hyfy parazita mohou být údajně viditelné pouhým okem, a to na kloubech končetin a na
očních stopkách raka (Krupauer, 1968). Objevují se však až v poslední fázi nemoci nebo až
po uhynutí raka, kdy patogen vyrůstá na povrch těla hostitele. A. astaci však nelze odlišit od
jiných podobných oomycetů z řádu Saprolegniales, jejichž vegetativní mycelia jsou si
morfologicky velmi podobná. Příbuzné saprofytické nebo fakultativně parazitické druhy jsou
ve vodním prostředí běžné a často se nalézají i na povrchu těla raků, zvláště na uhynulých
jedincích. Přítomnost porostu hyf na umírajících nebo čerstvě mrtvých racích nestačí jako
důkaz, že zvířata uhynula na račí mor.
U raků (především severoamerických, ale někdy i u druhů citlivých k račímu moru) se
mohou v souvislosti s nákazou A. astaci vytvořit pouhým okem viditelné depozice melaninu
(viz výše). Tyto skvrny jsou však neodlišitelné od těch, které vznikly jako reakce na jiné
parazity (Persson a Söderhäll, 1983). Melanizace je totiž obecnou součástí imunitní odpovědi
raků na infekce různého původu, proto zjišťování přítomnosti A. astaci u raků podle výskytu
skvrn melaninu není příliš spolehlivé (Kozubíková a kol., 2009).
2)

Mikroskopické vyšetření vzorků kutikuly
Hyfy je často možné v kutikule napadeného raka mikroskopicky pozorovat (Obr. 2),
a to i u odolných druhů a u jedinců bez vnějších známek onemocnění. Avšak ani v případě
pozitivního nálezu nelze s jistotou tvrdit, že se jedná o A. astaci kvůli jeho podobnosti
s jinými příbuznými druhy. Neexistují totiž žádné spolehlivé morfologické znaky na
vegetativním myceliu, podle kterých by bylo možné odlišit A. astaci od jiných druhů rodu
Aphanomyces (Royo a kol., 2004; Ballesteros a kol., 2006).
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Obr. 2. Hyfy rostoucí v kutikule raka říčního infikovaného račím morem, lokalita Bojovský
potok, 2005. Hyfy odpovídají charakteristice A. astaci. (Foto Eva Kozubíková).
Fig. 2. Hyphae growing in the cuticle of Astacus astacus infected by crayfish plague, locality
Bojovský brook, 2005. Hyphae correspond to A. astaci characteristics. (Photo by Eva
Kozubíková).

Rozlišování jednotlivých druhů v rámci čeledi Saprolegniaceae je většinou založeno na
morfologii sexuálních stadií, nestačí tedy pozorovat pouze vegetativní mycelium, případně
sporangia. Vzhledem k tomu, že pohlavní fáze nebyla u A. astaci potvrzena a pravděpodobně
se u tohoto druhu ani nevyskytuje, zůstává jeho spolehlivá identifikace pomocí
morfologických znaků téměř nemožná (Cerenius a kol., 1988). Je také vysoká
pravděpodobnost, že při mikroskopickém vyšetření bude zkoumán vzorek kutikuly bez hyf,
přestože je jedinec infikován na jiném místě těla. Mikroskopické vyšetření části kutikuly
může být použito před kultivací patogenu, aby bylo zajištěno, že ve vzorku je přítomno
inokulum pro kultivaci (Cerenius a kol., 1988). Přitom musí být pozorovány tyto znaky:
vegetativní mycelium musí být nepřehrádkované (přehrádkou jsou oddělena jen sporangia),
bývá větvené, hyfy mají 7–10 μm v průměru, konce hyf jsou zakulacené. Mycelium také musí
růst uvnitř kutikuly, nejen na jejím povrchu (Cerenius a kol., 1988).
U severoamerických raků, přenašečů choroby, je někdy možné mikroskopické
pozorování melanizovaných hyf nebo skvrn, což je přesnější než pozorování pouhým okem
(zachytí se i menší depozice melaninu a lépe se rozliší např. od drobných poranění), avšak
existuje zde stejné omezení (melanizace nemusí nutně znamenat přítomnost A. astaci). Jak už
bylo zmíněno, není také možné mikroskopicky vyšetřit veškerou kutikulu raka (i kdyby se
pozorovatel zaměřil jen na měkkou kutikulu, která bývá patogenem mnohem častěji
napadena).
3)

Kultivace patogenu a zpětné nakažení pokusných zvířat
Kultivace je v této práci uvedena mezi metodami detekce A. astaci, což byl dříve také
její hlavní význam, je však třeba si uvědomit, že získat čistou kulturu mikroskopického
patogenu je základní krok umožňující také jakýkoli jeho další výzkum (např. studie
patogenity, morfologie, fyziologie, životního cyklu, atd.).
Kultivace A. astaci skrývá řadu potíží. Detekce patogenu tímto způsobem je časově
náročná (test trvá minimálně tři týdny, Oidtmann a kol., 2004), vyžaduje kulturu citlivého
druhu raků pro infekční pokusy (většinou ohrožených druhů), a zdaleka ne u každého případu
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nákazy se podaří patogen kultivovat. Velkým problémem je kontaminace kultur bakteriemi
a jinými druhy oomycetů běžnými ve vodním prostředí. Ty jsou většinou přítomny na tkáních
raka použitých pro inokulaci a rostou rychleji než A. astaci (Oidtmann a kol., 1999;
Kozubíková, vlastní pozorování). Kultivace je většinou úspěšná jen z umírajících nebo čerstvě
mrtvých raků. V prvních fázích onemocnění je mycelium A. astaci ještě málo rozvinuté a
naopak na tělech jedinců uhynulých před delší dobou se už vyskytuje příliš mnoho dalších
organismů způsobujících kontaminaci kultury. Často není možné vhodný materiál pro
kultivaci zajistit, např. kvůli pozdnímu zachycení úhynu, kdy jsou na lokalitě už jenom delší
dobu uhynulí raci. Jindy není dostupná patřičně vybavená laboratoř, kde se kultivace dá
provést. Oidtmann a kol. (1999) uvádí, že i při optimálních podmínkách je pravděpodobnost
záchytu pomocí kultivace nanejvýš 70 %. A. astaci lze izolovat i z melanizovaných okrsků na
kutikule infikovaných severoamerických raků, ale s ještě mnohem menší pravděpodobností.
Např. Diéguez-Uribeondo a kol. (1995) úspěšně kultivovali patogen z raka červeného,
Procambarus clarkii.
Ke kultivaci se používá speciálního živného média a postupu, který byl zdokonalován
od 30. let 20. století. První úspěšnou kultivaci A. astaci provedl Nybelin (1934) za použití
média složeného z agaru a račí hemolymfy. Inokulační tkání byla část nervu ze zadečku
infikovaného raka a aby se zabránilo kontaminaci bakteriemi, byla kultura následně
přeočkována na nové sterilní médium (citováno v Oidtmann, 1999).
Kultivací se dále zabýval Rennerfelt (1936; citováno Unestamem, 1965), který zkoušel
A. astaci pěstovat na různých substrátech. Zaznamenal dobrý růst na mediu s přidáním
hemolymfy raků rodu Astacus a Orconectes a na mediu s krví různých obratlovců. Oomycet
však nerostl na sladu a ovoci, což naznačuje, že A. astaci s největší pravděpodobností není
schopen žít jako saprofyt volně v prostředí.
V 60. letech pokračoval ve vylepšování kultivačního postupu Unestam (1965).
K inokulaci s úspěchem použil kromě nervu (podle Nybelina) i kousky infikované račí
kutikuly. Testoval také různá další média. Podařilo se mu na rozdíl od Rennerfelta kultivovat
A. astaci na pepton-glukózovém médiu a dále také na jednoduchém minerálním médiu, což
postup kultivace zjednodušilo.
Alderman a Polglase (1986) zkoušeli kultivaci A. astaci na médiu RGY (river-glucoseyeast) obsahujícím říční vodu, glukózu a výtažek z kvasnic, na kterém rostl dobře příbuzný
parazitický druh Saprolegnia parasitica. Do RGY agaru přidali antibiotika, která neovlivňují
růst A. astaci, a to penicilin G (zabraňuje růstu grampozitivních bakterií) a oxolinovou
kyselinu (je účinná proti gramnegativním bakteriím), čímž vzniklo dostatečně selektivní
médium poskytující dobré výsledky při pěstování A. astaci.
Cerenius a kol. (1988) přinesli další novinky ke kultivaci patogenu. K inokulaci
používali přednostně měkkou kutikulu ze spodní strany zadečku raka a kontrolovali
mikroskopicky, zda v ní rostou hyfy o morfologických charakteristikách odpovídajících
A. astaci. Inokulum vkládali do skleněného kroužku předem zataveného do peptonglukózového agaru. Hyfy mohly lehce prorůst do média pod kroužkem a rozrůstat se vně
ohraničené oblasti, avšak pro bakterie rostoucí jen na povrchu média to byla účinná překážka.
Cerenius a kol. (1988) také popsali kultivaci A. astaci z infikovaných severoamerických raků.
Patogen lze kultivovat z kutikuly obsahující melanizované hyfy, ale je zde velké riziko
kontaminace jinými oomycety, které také vyvolávají melanizaci. Proto je výhodnější postup
založený na indukci akutního onemocnění, a to injekcí Zymosanu (bakteriálních buněčných
stěn) do těla raka. To oslabí jeho imunitu a podlehne infekci, kterou přenáší. Další postup je
stejný jako u citlivých vnímavých druhů uhynulých po setkání s patogenem.
Oidtmann a kol. (1999) zkombinovali předchozí metody a zvýšili tak účinnost
kultivačního postupu. Měkká kutikula ze spodní strany zadečku raka byla před kultivací
umístěna do sterilní vody, aby nevysychala. A. astaci je totiž k vyschnutí extrémě citlivý
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(Alderman a Polglase, 1986). Před inokulací byla část vzorku mikroskopicky vyšetřena na
přítomnost hyf. Pokud je obsahovala, použila se zbylá část k naočkování na RGY agar
s antibiotiky (podle Aldermana). Mycelium vyrostlé vně skleněného kroužku se pak
přeočkovalo na pepton-glukózový agar.
Nejnověji publikovaným postupem kultivace je metoda podle Viljamaa-Dirks a
Heinikainen (2006). Autoři používají nově jako inokulum celou končetinu raka nebo celou
kutikulu ze spodní strany zadečku bez předchozího mikroskopického vyšetření vzorku.
Kontaminaci jinými organismy omezuje krátké umístění vzorku do 70% etanolu s následným
omytím sterilní vodou. Vyrůstající hyfy jsou sledovány pod mikroskopem a přeočkována je
jen ta část, kde se nevyskytují jiná vlákna oomycetů než ta, která odpovídají charakteristice
A. astaci.
Ani u získané čisté kultury nelze A. astaci mikroskopicky s jistotou určit (Oidtmann a
kol., 1999), proto bylo před vyvinutím molekulárních testů vždy potřeba ověřit, zda jsou
zoospory vypěstovaných oomycetů infekční pro citlivé druhy raků a tedy jestli vyvolávají
onemocnění s příznaky račího moru. V laboratorních podmínkách je typická 100% úmrtnost
těchto raků. K infekčním pokusům je třeba získat zoospory vypěstované z kultury. In vitro se
sporulace indukuje přemístěním mycelia do média s CaCl2 nebo přidáním sterilní říční vody
(Unestam, 1969b; Alderman a kol., 1984; Cerenius a Söderhäll, 1984c). Lze použít také
destilovanou vodu (pro přesný postup indukce sporulace viz např. Cerenius a kol., 1988).
Zoospory se pak přidají do akvária s raky některého z vnímavých druhů. Po jejich úhynu by
mělo být možné opět patogen z raků izolovat.
Kultivace s následnými infekčními pokusy byla před vyvinutím molekulárních
detekčních metod jediným způsobem, jak potvrdit správnou diagnózu A. astaci.
4)

Molekulární metody detekce pomocí analýzy DNA
Tento způsob detekce není na rozdíl od předchozích založen na pozorování a určování
patogenu podle morfologických, fyziologických nebo infekčních charakteristik, ale jen na
zjištění přítomnosti části jeho genomu ve vzorku. To umožňuje jednoduše odlišit A. astaci od
jiných oomycetů vyskytujících se např. jako komenzálové na kutikule raků, což je u ostatních
metod velmi obtížné. Molekulární metody podstatně zkracují dobu potřebnou k diagnóze
nemoci (test trvá od získání biologického materiálu po výsledek 2–3 dny), jsou výrazně
spolehlivější i citlivější než předchozí postupy. Využitelné jsou samozřejmě i pro určování
neznámých vzorků v kulturách.
První metoda založená na analýze DNA se dala použít pouze k detekci A. astaci z čisté
kultury (Oidtmann a kol., 2002a). Už to však bylo velmi významné, protože
k diagnostikování moru nebylo třeba následně po kultivaci provádět infekční experimenty na
ohrožených evropských druzích raků. Tato metoda využívala analýzu polymorfismu délky
restrikčních fragmentů (RFLP). Prvním krokem byla amplifikace relativně konzervativní části
genomu pomocí polymerázové řetězové reakce (PCR). Konkrétně šlo o úsek 28S rDNA
(jaderný gen kódující rRNA větší podjednotky ribozómu) o délce 1050 bp. Na namnoženou
DNA byly aplikovány tři restrikční enzymy (Alu I, Hind III a Ava I), které rozstříhaly úsek na
kratší fragmenty. Počet a délka fragmentů (tzv. restrikční vzor) je pro jednotlivé taxony
specifický, takže bylo možné následnou elektroforézou odlišit A. astaci od jiných oomycetů.
V současné době už není pro účely detekce nutné patogen kultivovat, jelikož byly
vyvinuty a dále vylepšovány PCR metody pro analýzu izolátů DNA získaných přímo
z kutikuly jak hynoucích citlivých raků, tak severoamerických přenašečů (Oidtmann a kol.,
2004, 2006). Nepoužívají se restrikční enzymy, ale metody spočívají v amplifikaci
(namnožení) druhově specifického fragmentu nekódující oblasti ITS (internal transcribed
spacer) v části jaderného genomu obsahující geny pro stavbu ribozómů. Tato oblast se
v každé buňce nachází v mnoha kopiích, a proto jsou metody využívající tuto část genomu
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potenciálně vysoce citlivé. Byly navrženy specifické primery ohraničující úsek DNA, jenž by
se měl vyskytovat výhradně u A. astaci. Přítomnost amplifikovaného fragmentu určité délky
znamená, že ve směsi různých DNA získané ze vzorku račí kutikuly byla obsažena i DNA
tohoto patogenu. Případné amplifikované úseky DNA jiných běžných druhů oomycetů jsou
při stejném postupu (použití stejných primerů) jinak dlouhé. Naše výsledky prokázaly, že i
tato molekulární metoda vzácně detekuje zřejmě zatím nepopsaný druh rodu Aphanomyces
blízce příbuzný A. astaci, patogen račího moru lze nicméně jednoznačně potvrdit následnou
sekvenací amplifikovaného fragmentu a srovnáním s referenčními sekvencemi A. astaci a
příbuzných druhů (Kozubíková a kol., 2008, 2009).
Oidtmann a kol. (2006) vyvinuli metodu dále zvyšující citlivost detekce (tzv.
seminested-PCR, při níž se používají dvě amplifikace, druhá reakce namnoží kratší úsek
zevnitř delšího fragmentu získaného z první PCR). Touto metodou je teoreticky možné
detekovat i jedinou zoosporu ve vzorku. Tuto metodiku (spolu s potvrzením určení A. astaci
pomocí sekvenace) jsme využívali při detekci patogenu ve vzorcích z masových úhynů raků
z území ČR (Kozubíková a kol., 2008) i pro sledování výskytu A. astaci v populacích
severoamerických raků u nás (Kozubíková a kol., 2009).
Nejnovější publikovaný postup pro molekulární detekci račího moru je založen na
kvantitativní polymerázové řetězové reakci, tzv. real-time PCR (Vrålstad a kol., 2009). Tato
metoda umožňuje navíc kvantifikovat počáteční množství DNA patogenu ve vzorku a tím
zjistit míru nákazy v jednotlivých racích. Cílovou částí genomu je podobně jako v případě
výše zmiňovaných metod oblast ITS. Postup je ještě citlivější než předchozí metody a je také
méně ohrožen potenciální laboratorní kontaminací.
Předpokladem pro úspěšnou diagnostiku A. astaci pomocí molekulárních metod je
správný odběr a uchování vzorků raků. Pokud dojde k úhynu raků, je třeba sbírat jedince těsně
před uhynutím nebo velmi brzy po něm, než se tělo raka začne rozkládat. Vzorky je třeba
uchovat v chladu a velmi rychle dopravit do laboratoře ke zpracování nebo zamrazit
v nízkoteplotním mrazicím boxu (ideálně -80 °C, pro kratší dobu lze využít i teploty vyšší).
Vhodná je také konzervace vzorků v 96% čistém etanolu.
Původ a rozšíření račího moru v Evropě
Patogen způsobující račí mor pochází ze Severní Ameriky. Svědčí o tom fakt, že pouze
severoamerické druhy raků jsou schopné tomuto onemocnění odolávat, narozdíl od raků
z ostatních částí světa, u nichž vyvolává ve většině případů 100% mortalitu (Unestam, 1969c,
1972). Parazit, který zcela ničí populace svého hostitele, by nemohl dlouhodobě přežít, proto
je zřejmé, že jedinou oblastí, kde mohl být původní, je právě Severní Amerika. Nasvědčuje
tomu i vysoká genetická podobnost některých izolátů patogenu z Evropy s izolátem ze
Severní Ameriky (viz níže).
Do Evropy se patogen poprvé dostal ve druhé polovině 19. století, není však známo
jakou cestou. Za nejpravděpodobnější způsob zavlečení A. astaci do Evropy je považován
přenos s nakaženými severoamerickými raky (Alderman, 1996), avšak první záznam
o záměrné introdukci těchto raků (jednalo se o raky pruhované) je až z roku 1890, tedy více
než třicet let po prvním výskytu račího moru v Evropě. Existuje teorie, že infikovaní raci
nebyli přivezeni záměrně, ale dostali se do Evropy ve sladkou vodou zaplavených prostorech
zámořských lodí (Gherardi a kol., 1999).
Nezávislých invazí A. astaci ze Severní Ameriky do Evropy bylo pak během 20. století
ještě několik (minimálně další tři) a tyto jasně souvisely s introdukcí severoamerických druhů
raků, jak dokládá výzkum genetické variability kmenů parazita.
Detailní popis šíření nemoci Evropou podává Alderman (1996): První masové úhyny
raků na evropském kontinentu byly zaznamenány v severní Itálii v údolí řeky Pádu v roce
1859. Zde mor řádil asi do roku 1865. Pak se objevil v letech 1874–5 v severovýchodní
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Francii, odkud se snadno dostal do přilehlé části Německa. V roce 1877 se další ohnisko
nákazy objevilo v jihovýchodním Německu. Z těchto dvou oblastí se pak račí mor během
konce 19. a začátku 20. století souvisle šířil po celé Evropě a zdecimoval většinu populací
původních evropských druhů raků. Z jižního Německa postupovala nákaza po Dunaji a
dostávala se do jeho přítoků, čímž se stále zvětšovala zasažená plocha. Vznikla tak vlna šířící
se jihovýchodním směrem přes Rakousko (1879) a Maďarsko až na Balkán. V roce 1885
dosáhla Černého moře. Mezitím se obě původní ohniska propojila a epidemie postupně
zasáhla celé Německo. Na západě Evropy mor postupoval do dalších částí Francie a zemí
Beneluxu (1880). Šíření severovýchodním směrem postupovalo přes dnešní Polsko (1880) do
Ruska, kde byly pozorovány velké úhyny raků mezi lety 1890 a 1892 (např. na Volze nebo
v Oněžském jezeře). V roce 1892 nákaza dosáhla Kaspického moře. Postup moru pokračoval
a do konce 19. století zasáhl skoro celou evropskou část Ruska, Pobaltí a Finsko. Odtud se
v roce 1907 dostal do Švédska, kde způsobil zhroucení obchodu s raky. Patogen se
v rozlehlých skandinávských jezerech po desetiletí udržoval ve zbytkových populacích raků,
způsoboval stále se opakující úhyny a tím znemožnil reintrodukci raků (viz poslední kapitola).
Proto bylo koncem 60. let 20. století přikročeno k masovému vysazování nepůvodního raka
signálního, který je proti moru odolný (Fürst, 1995). Lov a konzumace raků mají totiž ve
Skandinávii (hlavně ve Švédsku a Finsku) dlouhou tradici a nedostatek raků musel být pod
tlakem veřejnosti nějakým způsobem vyřešen.
Rozšiřování nákazy po Evropě napomáhal velmi čilý obchod s raky (především s raky
říčními) ve druhé polovině 19. století, jehož objem si dnes už nedokážeme představit.
Např. ve Francii, která byla hlavním cílem exportu raků ze zemí střední Evropy (Německo,
české země, Rakousko, Polsko, atd.), se ročně konzumovaly miliony kusů. Později, po
propuknutí račího moru v těchto zemích, se raci začali dovážet z Ruska (Krupauer, 1968).
Zvýšený lov (a s ním spojená častější manipulace s raky a vybavením na jejich odlov
v kombinaci s nedostatečnými karanténními opatřeními) pravděpodobně pomohl urychlit
postup nemoci na východ. Populace původních raků byly v Evropě v 19. století také mnohem
početnější a souvislejší než v současnosti, což také výrazně přispívalo ke snadnějšímu šíření
moru (Volf, 1926).
Izolované úhyny raků na mor se občas vyskytovaly během první poloviny 20. století
např. v Německu, Pobaltí či již zmíněné Skandinávii. Ve druhé polovině 20. století se ale
patogen začal opět rozšiřovat na dosud nezasažená území, a to v souvislosti s introdukcí
severoamerických druhů raků. Dostal se i mimo kontinentální Evropu a do jejích odlehlejších
částí. V roce 1958 byl poprvé zaznamenán ve Španělsku (Cuéllar a Coll, 1983) a v roce 1971
se dostal do Norska (Taugbøl a kol., 1993), v roce 1981 pak do Velké Británie (Alderman a
kol., 1984), o rok později do Řecka (Alderman, 1996), v roce 1985 do Turecka (Rahe a Soylu,
1989) a roku 1987 do Irska (Reynolds, 1988). V Turecku se úhyny týkaly raka bahenního a na
Britských ostrovech a ve Španělsku byl zasažen druh Austropotamobius pallipes (jediný
tamější původní druh). Dosud nebyl račí mor zaznamenán v jiných oblastech světa, kde také
žijí vnímavé druhy raků (Evans a Edgerton, 2002) – na dálném Východě, v Japonsku,
Austrálii, na Madagaskaru apod.
I v současnosti jsou úhyny raků na račí mor pozorovány v mnoha zemích Evropy
a patogen se stále udržuje ve slabých populacích raků v mnoha skandinávských jezerech
(Nylund a Westman, 1995; viz poslední kapitola). Další epidemie takového rozsahu jako v
19. století je dnes ale velmi nepravděpodobná, a to díky slabším a nesouvislým populacím
původních raků. Dnešní úhyny tedy zůstávají většinou izolované na menším území.
Historie šíření račího moru a současný stav na území České republiky
Stejně jako většina evropských států, i české země byly zasaženy epidemií račího moru,
která proběhla Evropou ve druhé polovině 19. století. Podle Krupauera (1968) se k nám tehdy
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mor rozšířil pravděpodobně ze dvou směrů. Do Čech se dostal z jihozápadu (z Německa) a na
Moravu ze severu (Polsko). V roce 1883 bylo zaznamenáno hynutí raků ve Slezsku, dále se
Krupauer zmiňuje o úhynech v řekách Dyji, Svratce a Svitavě. Epidemie moru u nás byla
nejsilnější v letech 1893–1904 (Lohniský, 1983), na Moravě trvala o něco déle, do roku 1906
(Krupauer, 1968). Populace raků byly z velké části zdecimovány, avšak konkrétních záznamů
o úhynech raků na našem území je málo. Chybí také podrobnější zprávy o průběhu a
okolnostech hynutí.
Během 20. století bylo zaznamenáno ještě několik izolovaných úhynů raků (Volf,
1926). Je však pravděpodobné, že řada dalších lokálních úhynů způsobených račím morem
nebyla vůbec zachycena. Volf (1926) uvádí v Rybářském věstníku dva případy masového
úhynu raků zaznamenané v roce 1924. Jeden v Jemčině u Jindřichova Hradce a druhý na řece
Volyňce. Případ z Volyňky je blíže popsán a z jeho okolností se dá usuzovat, že byl způsoben
račím morem. Nákaza se totiž šířila proti proudu (u otravy by tomu bylo naopak) a zasáhla jen
raky.
Další záznamy o hynutí raků, které bylo s největší pravděpodobností způsobeno
A. astaci, jsou až z konce 90. let 20. století. V letech 1998 a 1999 bylo zjištěno hromadné
hynutí raků říčních a bahenních v potoce Pšovka v CHKO Kokořínsko. Podle Kozáka a kol.
(2000a) byly nalézány tisíce mrtvých raků. Výsledky rozboru vody odebrané na lokalitě byly
v normě a úhyn nezasáhl žádné jiné živočichy kromě raků, což vyvrátilo podezření na otravu
nárazovým znečištěním vody. V roce 1999 úhyn postoupil ještě výš proti proudu. Jediná
menší populace raka říčního zůstala na horním toku Pšovky díky její izolaci asi
dvoukilometrovým úsekem bez raků (Beran, 1999). V Pšovce se už v roce 1995 vyskytoval
rak pruhovaný (Beran, 1995) a později bylo zjištěno, že jeho populace je silně infikována
A. astaci (Kozubíková a kol., 2006). Jelikož tohoto druhu se úhyn nedotkl, je víc než
pravděpodobné, že příčinou vyhynutí skoro celé populace raka říčního a bahenního v Pšovce
byl račí mor. Původce nemoci nemohl být s jistotou určen kvůli tehdejší nedostupnosti
vhodné diagnostické metody.
Začátkem srpna 1999 bylo pozorováno hynutí raků také v potoce Loděnice na
Kladensku (Kozák a kol., 2000b). Úhyn se týkal jen raků říčních a rozbor vody neukázal
přítomnost toxických látek. Navíc se hynutí rozšířilo i proti proudu. Přítomnost jiných druhů
raků na této lokalitě nebyla zjištěna. Při vyšetření uhynulých raků se podařilo izolovat
vláknitý organismus podobný A. astaci, avšak podle odborníků z Univerzity v Uppsale, kam
byly vzorky zaslány k ověření identifikace, se o kulturu tohoto patogenu nejednalo (Kozák,
os. sděl., 2005). Přesto je podle okolností úhynu velmi pravděpodobné, že byl způsoben račím
morem.
Výzkumem račího moru se u nás ve 20. století nikdo soustavně nezabýval, byly pouze
učiněny ojedinělé pokusy o diagnostiku onemocnění. Teprve od roku 2004 je u nás možné
onemocnění rychle a spolehlivě určit pomocí molekulárních metod (analýzy přítomnosti DNA
patogenu v hynoucích racích). Výzkum v posledních letech ukazuje, že problém račího moru
je na našem území pravděpodobně značně podceňovaný. V letech 2004–2009 bylo totiž
zaznamenáno a molekulární detekcí potvrzeno osm případů úhynu původních raků
způsobených račím morem. V jednom z těchto případů byla zdecimována dříve silná populace
raka kamenáče (Úpořský potok v CHKO Křivoklátsko, 2005), v ostatních byl postiženým
druhem rak říční. Šlo o lokality Křivecký potok v Třinci ve Slezsku (2004), Bojovský potok
pod obcí Bojov ve středních Čechách (2005), řeka Olše ve Slezsku a některé její přítoky
(2006), přítok Pěnenského rybníka u obce Horní Pěna na Jindřichohradecku (2007),
Žebrákovský potok u Světlé nad Sázavou (2008), řeka Senice u obce Lidečko v CHKO
Beskydy (2008) a potok Besének na Tišnovsku (2009).
Raci v posledních letech vymizeli také z dalších vodních toků, kde lze podle okolností
případů usuzovat, že příčinou byl račí mor, ale jelikož nebyly z těchto míst dostupné vzorky
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hynoucích raků k analýze přítomnosti patogenu, nebylo možné onemocnění přímo prokázat.
Šlo např. o potok Klíčava ve středních Čechách (2005, rak říční), Koštěnický potok na
Jindřichohradecku (2006, rak říční), Hýskovský potok (2006, rak kamenáč) a řeku Osoblahu
ve Slezsku (2006, rak říční). Podrobnosti o uvedených případech úhynů raků (do roku 2007)
jsou shrnuty v publikacích Kozubíková a kol. (2006, 2007 a 2008).
Výše zmíněné úhyny raků byly často nalezeny náhodně, nebyl prováděn žádný
systematický průzkum populací původních raků, který by měl takové případy odhalovat.
Z toho vyplývá, že další vymizení celých populací raků způsobené račím morem mohla zůstat
bez povšimnutí. Zdá se tedy, že případů výskytu račího moru v poslední době přibývá, což
může být způsobeno výrazným rozšířením přenašečů choroby u nás v posledních desetiletích,
především raků pruhovaných. Svůj podíl na zvýšení záchytu úhynů má jistě také to, že je
račímu moru věnována v současnosti větší pozornost než dříve.
Ve většině zmíněných případů hynutí raků na račí mor je nejasný zdroj nákazy, protože
v blízkosti míst úhynů (ve stejném toku) nebyli nalezeni američtí raci a pravděpodobně tedy
nedošlo k přímému přenosu nákazy (Kozubíková a kol., 2008). Výjimkou by mohlo být
vymizení raka říčního z Osoblahy, neboť v jejím přítoku Prudník, který přitéká ze Slezska,
byla objevena populace raků pruhovaných silně infikovaná A. astaci (Ďuriš a Horká, 2007;
Kozubíková a kol., 2008).
Na území České republiky byla provedena také rozsáhlá studie promořenosti populací
severoamerických raků patogenem račího moru (Kozubíková a kol., 2009). Byla použita
molekulární detekce A. astaci (Oidtmann a kol., 2006) v racích pruhovaných z 22 populací
a racích signálních ze šesti populací. Celkem byl patogen zachycen v 17 populacích těchto
druhů. Rak signální byl výrazně méně infikován, latentní nákaza A. astaci byla potvrzena
pouze u jednoho jedince ze 124 celkem testovaných. Naopak populace raka pruhovaného se
velmi různily v míře nákazy, u populací z tekoucích vod bylo infikovaných obvykle 50–
100 % zkoumaných jedinců, ve stojatých vodách (např. zatopené lomy a pískovny) bylo
nalezeno velmi málo nakažených raků (do 10 %). Populace raků pruhovaných v tekoucích
vodách jsou tedy nejrizikovějšími rezervoáry nákazy u nás. Vysvětlení může souviset
s historií introdukce a populační dynamikou přenašečů nákazy i s rozdíly mezi jednotlivými
habitaty. V tekoucích vodách se raci většinou šíří přirozenou migrací, ke které dochází spíše
při vyšších populačních hustotách, které zároveň přispívají ke snadnějšímu přenosu parazitů.
Díky proudu se pravděpodobně také lépe rozptylují ve vodním prostředí zoospory a mohou
zasáhnout vyšší počet nových hostitelů. Do stojatých izolovaných vod se naopak raci
dostávají nejčastěji vysazením omezeného počtu jedinců (kteří mohou být už při introdukci
méně infikovaní) a v prostředí bez výrazných vodních proudů a při počátečních nízkých
populačních hustotách raků se zoospory pravděpodobně dostávají k novým hostitelům
v omezené míře. Více informací o tomto výzkumu je k nalezení v práci Kozubíková a kol.
(2009). Přestože raci signální a některé populace raka pruhovaného u nás se zdají být málo
nakaženy původcem račího moru, nikdy není možné s jistotou tvrdit, že populace
severoamerických raků je úplně prostá patogenu. Proto není v žádném případě vhodné tyto
raky rozšiřovat na nové lokality.
Genetická variabilita A. astaci
Výzkum genetické variability jednotlivých izolátů A. astaci je užitečný zejména ke
zjištění původu patogenu na konkrétní lokalitě, přinesl však i řadu dalších zajímavých
výsledků. K tomuto účelu je možné použít metodu náhodné amplifikace polymorfní DNA
(RAPD, random amplification of polymorphic DNA), která spočívá v amplifikaci části DNA
patogenu pomocí PCR za použití sady náhodně vybraných primerů (není tedy nutné předem
znát jejich sekvence jako u jiných PCR metod). Tento postup vyžaduje získání čisté kultury
patogenu a ověření jeho správné identifikace jako A. astaci jiným způsobem. RAPD není
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příliš přesná metoda, slouží spíše k hrubému zjištění podobnosti DNA jednotlivých izolátů, ze
kterého se dá usuzovat na možné příbuzenské vztahy.
Metodu RAPD-PCR poprvé aplikovali na A. astaci Huang a kol. (1994). Testovali
podobnost mezi patnácti různými izoláty patogenu. Jejich kultury byly získány z raků (tří
druhů) nakažených A. astaci v přirozených podmínkách na různých lokalitách v letech 1962
až 1988. Většina vzorků byla izolována z nakažených raků říčních a raků signálních ze
švédských jezer. Dále byl testován izolát z raka signálního z jezera Tahoe v USA, odkud byl
tento druh dovezen do Švédska a od roku 1969 ve velkém vysazován do tamních jezer. Další
vzorek patogenu z raka signálního byl také ze švédského jezera, raci sem však byli
prokazatelně přivezeni z jezera Pitt v Kanadě. Jeden izolát pocházel z raka bahenního
z Turecka.
Testované kmeny bylo možné podle výsledků analýzy jednoduše rozdělit do tří skupin,
jejichž variabilita byla tak nízká, že je pravděpodobné, že se jedná o geneticky identické
klony. To by odpovídalo skutečnosti, že se doposud nepodařilo spolehlivě prokázat existenci
sexuálních stadií A. astaci a že šíření nemoci mezi lokalitami je tedy výhradně v důsledku
nepohlavního rozmnožování. Skupina (kmen) A obsahovala izoláty z raka říčního z doby před
introdukcí raka signálního do Švédska i po ní a z raka bahenního. Pravděpodobně se jednalo o
kmen, který způsobil epidemii moru na konci 19. století a ve švédských jezerech se udržel
jako chronická podoba onemocnění mezi slabými populacemi raka říčního. K této skupině
patřil i izolát z Turecka, což naznačuje, že mor nebyl do této země zavlečen z později
introdukovaných nepůvodních druhů, ale jeho výskyt zřejmě patří k první vlně račího moru
v Evropě. Tomu odpovídá i to, že z Turecka nikdy nebyl výskyt severoamerických druhů raků
hlášen (Harlioğlu, 2008). Skupina B zahrnuje tři izoláty z raka říčního ze Švédska z let 1970 a
1973 a izoláty z raků signálních z jezera Tahoe (USA) a z lokality ve Švédsku, kam byli raci
z Tahoe vysazeni. Izolace kmene A. astaci z uhynulých raků říčních, který je identický
s kmenem z raka signálního svědčí o tom, že raci signální jsou vektory patogenu a přímo
ohrožují původní evropské druhy. Masová introdukce raka signálního do Evropy tedy
pravděpodobně způsobila druhou (mírnější) vlnu moru (Tab. 1). Tímto byl také podán důkaz
o severoamerickém původu A. astaci. Izolát patogenu z raka signálního pocházejícího
z Kanady se natolik odlišoval od ostatních, že byl zařazen do samostatné skupiny C.
Diéguez-Uribeondo a kol. (1995) dále pomocí stejné metody (RAPD-PCR) zjistili, že
kultura A. astaci izolovaná z raka červeného (Procambarus clarkii) ve Španělsku není
podobná žádné ze tří výše uvedených skupin, proto byla vytvořena nová skupina D, kam byl
zařazen pouze tento izolát. Genetická podobnost tohoto kmene s izoláty jiných skupin je
poměrně nízká. Kmen skupiny D se navíc liší i některými fyziologickými vlastnostmi.
Nejvýznamnější je to, že snáší vyšší teploty pro růst, sporulaci i pohyb zoospor. Je to zřejmě
přizpůsobení svému hostiteli P. clarkii, který je teplomilnější než jiné zde uváděné druhy raků
a pochází ze subtropického jihovýchodu USA.
Další studie testující izoláty z různých evropských zemí již dále počet známých kmenů
A. astaci nerozšířily, ale naznačily původ patogenu při jednotlivých úhynech. Lilley a kol.
(1997) potvrdili, že úhyny britských populací raka A. pallipes způsobil kmen ze skupiny B, tj.
pravděpodobně přenesený z raka signálního. Podobně dopadly analýzy izolátů z hromadných
úhynů raka říčního v Německu roku 1996 (Oidtmann a kol., 1999) i raka A. pallipes ve
Španělsku (Diéguez-Uribeondo a kol., 1999). Vennerström a kol. (1998) ve Finsku prokázali
přítomnost A. astaci ze skupiny A i B, tj. invazi račího moru minimálně ze dvou různých
zdrojů, pravděpodobně jak přetrvávající infekci původním kmenem patogenu, tak i pozdější
přenos z raka signálního. Přehled výsledků výše popsaných studií shrnuje Tab. 1.
Z těchto výzkumů vyplývá, že A. astaci se do Evropy dostal minimálně čtyřmi
nezávislými invazemi. Zdá se také, že první vlna moru, která způsobila na konci 19. století
vyhynutí velké části populací raků v Evropě, byla způsobena invazí jedinou (kmenem A),
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jelikož u dalších kmenů je jasně doložitelná jejich souvislost s později introdukovanými
přenašeči. Zatím není známo, jaký kmen A. astaci se vyskytuje na raku pruhovaném,
nejvýznamnějším přenašeči patogenu na území ČR.

Tab. 1. Skupiny izolátů A. astaci rozdělené podle výsledků RAPD-PCR
Tab. 1. Groups of A. astaci isolates based on results of RAPD-PCR
Skupina
Group
Skupina A

Skupina B

Skupina C
Skupina D

Švédsko (Sweden)
Turecko (Turkey)
Finsko (Finland)
USA
Švédsko (Sweden)
Švédsko (Sweden)
Finsko (Finland)

Rok izolace
Year of
isolation
1962–1973
1988
1995
1970
1971
1970
1995

Velká Británie (Great Britain)

1990

Německo (Germany)

1996

Španělsko (Spain)

1997

Země původu izolátů A. astaci
Country of isolate origin

Švédsko (Sweden)
(pův. Kanada/ originally from Canada)
Španělsko (Spain)

Druh raka
Crayfish species
Astacus astacus
Astacus leptodactylus
Astacus astacus
Pacifastacus leniusculus
Pacifastacus leniusculus
Astacus astacus
Astacus astacus
Austropotamobius
pallipes
Astacus astacus
Austropotamobius
pallipes

1978

Pacifastacus leniusculus

1992

Procambarus clarkii

Nemožnost léčby onemocnění, prevence, reintrodukce raků, praktická doporučení
Dosud nebyl nalezen žádný způsob léčby raků zasažených račím morem a zatím není
také možné zbavit přenašeče latentní nákazy. Pokud se někde vyskytne akutní forma
onemocnění (v podobě masového úhynu raků), nemá smysl se jakýmkoli způsobem snažit
raky zachraňovat, ale je třeba především udělat všechno pro to, aby se choroba nešířila
dál. Naopak, manipulace s hynoucími raky nebo dokonce jejich přenášení na jiná místa
a také jakékoliv práce probíhající na infikované lokalitě mohou vést k šíření
onemocnění!
K prevenci šíření nemoci z míst hromadných úhynů raků se dříve používalo vápnění
vody hašeným vápnem (Vallin, 1936; citováno v Söderhäll a kol., 1977), jde však o drastický
zásah do ekosystému a není tedy příliš vhodné. K zabránění šíření patogenu migrací
nakažených raků proti proudu (ve vodním toku nebo z jezera do jeho přítoků) lze použít
elektrické bariéry (Söderhäll a kol., 1977), které jsou odstraněny teprve tehdy, až je jisté, že
lokalita je prostá původce moru. To lze zjistit umístěním vnímavých raků do klecí ponořených
do vody na různých místech lokality a jejich následnou kontrolou (Taugbøl a kol., 1993). Raci
z nezasažených horních toků mohou po odstranění elektrické bariéry lokalitu znovu
kolonizovat. Také fyzické bariéry (např. jezy) brání přesunům raků proti proudu, ne však
zcela účinně (závisí na výšce stupně a případně i možnosti překonat překážku po souši).
Dobrou prevencí přenosu moru je dezinfekce věcí, jež mohly přijít do kontaktu
s infikovanou vodou nebo zvířaty. Účinné a pro praktické použití vhodné jsou dezinfekční
přípravky na bázi chloru a jodu (Alderman a Polglase, 1985). Hall a Unestam (1980) zjistili
silný fungicidní efekt malachitové zeleně dobře působící i proti růstu mycelia patogenu na
povrchu těla ryb. Použití malachitové zeleně však není vhodné vzhledem k jejím
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karcinogenním účinkům. Nejjednodušší a velmi efektivní způsob zničení zoospor je
dokonalé vysušení věcí kontaminovaných infikovanou vodou. Patogen je totiž k vyschnutí
vysoce citlivý. Nesnáší také vysoké teploty (horká voda). Zatím není jasné, jak dlouho
A. astaci přežívá v mrazu. Oidtmann a kol. (2002b) byli schopni získat kulturu patogenu z těl
mrtvých raků uložených 48 hodin v -20 °C. Dlouhodobější zmrznutí by se dalo využít při
prevenci přenosu račího moru, např. při transportu raků určených ke konzumaci nebo
k použití jako návnady, bylo by však potřeba dobře otestovat, jaká doba je potřebná
k úplnému zahubení patogenu (Oidtmann a kol., 2002b). MgCl2 inhibuje produkci zoospor a
jejich uvolňování z infikovaných raků a tím brání přenosu infekce na další jedince (Rantamäki
a kol., 1992).
Jelikož račí mor způsobuje většinou 100% mortalitu u citlivých druhů raků, zničí si tak
substrát pro další šíření a tím i sám sebe. Vzhledem k vysoké specifitě parazita k rakům
(nežije na jiných organismech ani volně v prostředí), nepřítomnosti jakýchkoli klidových
stadií a krátké životnosti spor tedy vymizí s vymizením hostitele (Unestam a Ajaxon, 1978).
Taková situace je běžná v tekoucích vodách a také na mnoha lokalitách se stojatou vodou po
epidemii račího moru. Sem je pak možné (lépe však až po několika letech) opět raky vysadit.
Je třeba ale před tím ověřit na menším počtu jedinců, jestli je lokalita opravdu už prostá račího
moru a jestli se nákaza na lokalitu nedostává opakovaně (např. zoospory s vodou při
vysazování ryb). Reintrodukci ale samozřejmě znemožňuje přítomnost přenašečů
A. astaci, severoamerických raků, na lokalitě. Není také vhodné vysazovat naše raky na
lokality v blízkosti populací severoamerických druhů, zvláště ne v rámci stejného
povodí. Takové populace původních druhů by byly pravděpodobně dříve nebo později
odsouzeny k úhynu na račí mor.
Jiná je ale situace u rozsáhlých vodních ploch, typicky jde o skandinávská jezera
(Fürst, 1995). Zde většina pokusů o reintrodukci původních raků do jezer zasažených morem
selhala přes často obrovské počty vysazených jedinců. Infekce se zde totiž zřejmě dlouhodobě
udržuje v „chronické podobě“ ve zbytkových populacích raků, aniž by byli přítomni
nepůvodní přenašeči. Příčina tohoto jevu není úplně jasná, avšak jako pravděpodobný se jeví
následující proces. První epidemií moru na lokalitě nebyli vzhledem velké rozloze jezera
zahubeni úplně všichni původní raci, jejich velmi slabá populace přežívá a jedinci se
vyskytují v nižších hustotách. Občasný místní úhyn jednotlivých raků nezasáhne mnoho
dalších jedinců, avšak alespoň některé zoospory uspějí při vyhledávání nového hostitele.
Populace raků se však nemůže obnovit na původní velikost, protože při zvýšení její hustoty
nad určitou mez dojde k nové epidemii račího moru. Takto se může infekce udržovat desítky
let (Nylund a Westman, 1995; Taugbøl a kol., 1993). Zdá se tedy, že aby mohla být
reintrodukce původních raků úspěšná, musí dojít v takových případech nejdříve k odstranění
všech raků a s nimi vymizí i patogen (Fürst, 1995). V podmínkách střední Evropy však
popsaná „chronická nákaza“ populací původních raků patogenem nebyla zaznamenána a je to
nejspíše specifikum rozlehlých skandinávských jezer.
SOUHRN
Račí mor, jehož původcem je parazit Aphanomyces astaci (Oomycetes, Saprolegniales),
byl v Evropě poprvé zaznamenám v roce 1859 a během následujících desetiletí zdecimoval
populace původních raků v mnoha evropských zemích. A. astaci tvoří mycelium v kutikule
raků a rozmnožuje se pomocí zoospor. Akutní fáze nákazy se projevuje neklidem
a neobvyklou denní aktivitou postižených jedinců, křečemi, upadáváním končetin a hynutím.
Parazit je vysoce specifický k rakům, jiné korýše ani ryby nenapadá. Diagnostika račího moru
byla dříve založena na kultivaci patogenu, dnes jsou dostupné podstatně spolehlivější
molekulární metody k určení A astaci. Původními hostiteli a přenašeči A. astaci jsou
severoamerické druhy raků, odolné vůči onemocnění. Parazit roste v jejich kutikule, ale je
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omezován silnou imunitní odpovědí hostitelů, a tak obvykle nedochází k úhynu. S introdukcí
severoamerických raků (především raka pruhovaného, Orconectes limosus, raka signálního,
Pacifastacus leniusculus, a raka červeného, Procambarus clarkii) do Evropy a jejich šířením
se račí mor opět stal aktuální hrozbou pro původní evropské druhy raků. K přenosu nákazy
dochází kontaktem mezi raky nebo přenosem zoospor s vodou nebo na mokrých předmětech.
V českých zemích byly zaznamenány rozsáhlé úhyny raků na přelomu 19. a 20. století.
Z druhé poloviny 20. století ale existují pouze ojedinělé záznamy o pravděpodobném výskytu
A. astaci na našem území. Během let 2004 až 2009 byl však račí mor potvrzen jako příčina
vymizení původních raků (raka říčního, Astacus astacus, i raka kamenáče, Austropotamobius
torrentium) na osmi lokalitách a infikovaní jedinci byli zjištěni v 17 z 28 zkoumaných
populací severoamerických raků (raka pruhovaného a signálního) u nás. Patogen račího moru,
A. astaci, je tedy v České republice v současnosti široce rozšířen a působí jako jeden
z nejvýznamnějších faktorů ohrožujících dlouhodobé přežití našich původních druhů raků.
Poděkování
B. Oidtmann, J. Diéguez-Uribeondo a L. Cerenius poskytli hůře dostupnou literaturu o
račím moru. Cenné poznámky O. Koukola, P. Kozáka a T. Petruskové přispěly k faktickému i
stylistickému zkvalitnění textu. Výzkum račího moru na Katedře ekologie Univerzity Karlovy
byl podpořen grantovými agenturami České republiky (projekt GA ČR 206/08/H049),
Univerzity Karlovy (GA UK 141/2005), Akademie věd České republiky (GA AV
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CHOV RAKŮ V ESTONSKU
BREEDING OF CRAYFISH IN ESTONIA
T. PAAVER, M. HURT
Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Science, Department of Aquaculture,
Kreutzwaldi 48, Tartu, Estonia, e-mail: tiit.paaver@emu.ee

Abstract
Freshwater crayfish is an appreciated delicacy in Northern Europe. High demand on noble crayfish
Astacus astacus in neighbouring countries has stimulated Estonian fish farmers to build crayfish farms with the
aim to produce crayfish for export. On the most enthusiastic period in mid-2000s 5–8 crayfish pond farms were
selling crayfish for restocking of local natural waters and for export to Finland. Over 15 farms were under
design or construction. Prices of exported alive 10–11 cm (TL) crayfish were around 3–4 EUR per piece
depending n size. Crayfish plague has destroyed stock of some farms. Intensive rearing occurred to be too
sophisticated and expensive. Semi-intensive pond culture is nowadays applied. Crayfish is reared in small
elongated earthen ponds containing artificial shelters. Reproduction technology is based on keeping of egg
carrying female crayfish in cages in ponds until the fry hatch. By official statistics total production of crayfish
for consumption has been 200–2000 kg per year in 2000s. Over 15 000 older than 1 year juveniles have been
produced for restocking yearly, stocking of one summer old crayfish was up to 30 000 specimens in 1990s, but
has ceased for now.
Klíčová slova: rak říční, Astacus astacus, chov v rybnících, reprodukce, marketing, nemoci
Key words: noble crayfish, Astacus astacus, pond farming, reproduction, marketing, diseases

Přírodní populace raků říčních a jejich management
Rak říční Astacus astacus je jediný původní druh raka v Estonsku. V Estonsku nikdy
nebylo provedeno legální vysazení nepůvodních druhů raků (Souty-Grosset a kol., 2006).
Před druhou světovou válkou vyváželo Estonsko 13 tun raků ročně (v nejlepším roce 30 tun),
kteří byli odchytáváni na přírodních lokalitách. Tyto přírodní lokality však byly později
zdecimovány račím morem a vlivem zhoršeného životního prostředí. Početné populace
přežily pouze na ostrově Saaremaa, kam se račí mor rozšířil až v roce 2006. Raci žijí
v jezerech, řekách, říčkách a umělých nádržích. Oddělení akvakultury na Estonské univerzitě
přírodních věd v Tartu provádělo monitorování račí populace již od roku 1994. Databáze
tohoto oddělení ukazuje, že existuje přibližně 255 lokalit s výskytem raků. Odhady hustoty
jsou založeny na výsledcích zkušebních odchytů prováděných do pastí. Tyto odlovy však
zahrnují pouze raky větší než 7 cm TL, proto jsou informace o počtu mladších raků velmi
nedostatečné. Většina populací je velmi rozptýlena. V 52 % monitorovaných oblastí platí, že
úlovek do vrše za noc je nižší než 4 kusy. Podíl chycených raků dosahujících prodejní
velikosti je menší než 50 %. Lokality na ostrově Saaremaa jsou na početnost raků velmi
bohaté. U 59 % populací činí úlovek na past a noc minimálně 4 a maximálně 50 kusů.
V regionech, kde monitoring ukazuje na velmi dobrý stav v počtu raků, je dovoleno rekreační
chytání s průkazem. Není však dovoleno prodávat raky, kteří byli chyceni při tomto
rekreačním rybaření s povolenkou. Sezóna pro chytání raků je v srpnu. Ve zbytku roku je
povoleno jen kontrolní chytání. Minimální míra pro rekreační chytání raků je 11 cm TL.
Historie chovu raků
První větší nádrže pro chov raků byly vybudovány v 90. letech 20. století.
Průkopnickou oblastí se stalo místo Kalatalu Harjanurmes, kde již dříve byly realizovány
pokusy o chov raků. V roce 1996 započal prodej ráčat pro repatrice. Ve stejné době byla
postavena račí farma na ostrově Saaremaa, ve vesnici Angla. Po roce 2000 vzrostl zájem o
produkci raků. Hlavním důvodem byla velká poptávka a vysoká cena především ze strany
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trhů ve Finsku a Švédsku. První chovatelé raků vycházeli právě z poznatků Švédska a Finska,
ať už se jednalo o tvar nádrží nebo metody reprodukce či výlovu. V roce 2001 byla založena
Asociace producentů raků. U jejího zrodu stálo 14 farmářů. Tato asociace velmi dobře
vzdělávala začínající chovatele. Samozřejmostí byly studijní cesty do okolních států, kde račí
farmy již dlouhou dobu existovaly (ve Finsku, Švédsku, Lotyšsku a Litvě). Také byly
pořádány přednášky a kurzy za účasti pozvaných zahraničních i estonských odborníků, na
kterých získávali chovatelé nové zkušenosti. Zároveň byla vytištěna celá řada informačních
materiálů a byly spuštěny webové stránky. Tiit Paaver přeložil manuál pro chov raků
z finštiny do estonštiny a ten byl distribuován Ministerstvem zemědělství jak v tištěné, tak
v elektronické podobě na internetu. Přesto však nebylo dosaženo očekávaných výsledků. Po
získání potřebných zkušeností ze sousedních zemí a po prostudování odborné literatury bylo
jisté, že technologie pro intenzivní produkci raka říčního s prodejní velikostí stále chybí.
Výsledkem byl fakt, že rak říční nemůže být chován ve vysokých počtech v umělých
podmínkách (plastových nebo betonových nádržích, dokonce ani v umělých jezírcích).
Nejlepším způsobem pro produkci raků se ukázal chov v kamenitých nádržích, se středně
intenzivními podmínkami, který vytváří dodatečný příjem pro rodinné firmy.
Četnost raků s prodejní velikostí se v nádržích pohybuje v rozmezí 1–5 kusů na m2.
Vysazení nepůvodních raků může přinést značné riziko pro původní raky říční a navíc je
protizákonné vysazovat nepůvodní raky do estonských vod. Rak signální Pacifastacus
leniusculus, který je vhodnější k intenzivnímu chovu je imunní vůči račímu moru a nesmí být
legálně vysazován.
V současnosti existuje 5 farem, které prodávají svou produkci, ale přes 15 je dočasně
mimo provoz nebo je stále v procesu výstavby. Obrázek 1 ukazuje nejdůležitější z nich.
Oficiální statistiky v národní databázi FAO obsahují značné chyby. V některých případech
totiž došlo k záměně a počet vyprodukovaných a prodaných raků byl ze strany farmářů zapsán
v kusech. Záznam však měl být proveden v kilogramech.

Obr. 1. Račí farmy v Estonsku.
Fig. 1. Crayfish farms in Estonia.

Generační hejna a reprodukce
V raném stádiu budování rybích farem jakožto oboru akvakultury vyvstala rozhodující
otázka, jak vytvořit generační hejna. Plodnost raka říčního je poměrně nízká a často se
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pohybuje v rozmezí 150–200 vajíček na samici. Růst je pomalý a k rozmnožování dochází
pouze jednou ročně. Vzhledem ke značným investicím se snažili chovatelé nasadit své farmy
ráčaty co nejdříve. Proto bylo třeba získat velké množství dospělých raků. Ve většině
přírodních populací je však úlovek z jedné pasti za noc nižší než 1. Chytání raků je
regulováno a je tedy omezeno. Nebylo možné chytit tisíce dospělých samic. Začínající
chovatelé byli dychtiví v získávání velkého množství samic z různých zdrojů. Jejich cílem
byla produkce dospělých raků. Toto znamenalo riziko v rozšíření nemocí a přibližně v tomto
období byla na farmy přinesena nemoc zvaná Burn Spot Disease. Získaná populace nebyla
vytvořena z nejlepších a nejvhodnějších jedinců. Byla tvořena směsí raků různého
genetického původu a zdravotního stavu, což je běžným znakem při prvním stupni
domestikace nových druhů. Pro vybudování reprodukčních center, provádění selekce a
vytvoření kontrolního systému proti chorobám bude zapotřebí delší období a velké investice.
Reprodukční cyklus raků v Estonsku je ovlivněn klimatickými podmínkami severní
Evropy. K páření dochází na podzim, samice nosí vajíčka přes zimu a ráčata se vylíhnou na
konci června, případně na začátku července. Maximální plodnost je 180–200 vajíček
(Järvekülg, 1958, Pukk, 2008). Praxe ukázala, že samice nakladou průměrně 100–150 vajíček,
a 50 kusů ráčat ve druhém vývojovém stádiu může být získáno od jedné samice.
Běžnou metodou produkce raků je rozsáhlý chov, kde ve stejné nádrži žijí různé věkové
skupiny. Jedinci, kteří se hodí pro marketingové účely (repatriace nebo konzum), jsou
pravidelně odlovováni. Výnos závisí na počtu vylíhnutých ráčat. Více pokročilou technologií
(metodou chovu) je držení generačních raků odděleně ve speciálních rybnících, odlovování
samic s vajíčky na jaře, jejich označování a umisťování do separovaných klícek až do období
líhnutí.
Nejobvyklejší metodou je používání krátkých keramických nebo plastových drenážních
trubek jako úkrytů, do kterých jsou umisťovány samice. Trubky jsou zafixovány v kovové
kleci po 10 v jedné řadě. Samice nemohou svůj úkryt opustit, ráčata však mohou snadno projít
mřížkami na konci úkrytů. Klece se samicemi jsou z nádrží odstraňovány v době, kdy dochází
k osamostatnění ráčat.
Výsledky umělého líhnutí v inkubátoru podle finského vzoru (Järvenpää a kol., 1996)
byly v Estonsku velmi špatné. Tento inkubátor se skládá z několika malých děrovaných
plastových košů, které jsou umístěny do koryta a neustále se s nimi pohybuje, aby byl
imitován pohyb břišní části těla u samice, která nosí vajíčka. Oplodněná vajíčka jsou odebrána
samicím a vložena do košů. Teplota vody v inkubátoru může být regulována a vajíčka mohou
být ošetřena fungicidními látkami. Proto bylo očekáváno vysoké přežití a časné vylíhnutí.
V chladných klimatických podmínkách by měl včasný začátek odchovu v sádkách přinést
významnou výhodu pro následný růst. Při umístění ráčat do nádrže při optimální teplotě
mohou být jednoletá ráčata stejně velká jako dvouletí jedinci z přírodních podmínek. Stupeň
přežití vajíček z inkubátoru však dosáhl maximálně 50 %, ale většinou byl mnohem nižší.
Technologie chovu, krmení, výlov
Rozloha račích nádrží je obvykle 0,1–0,2 ha. Podlouhlé kamenité nádrže (20 x 50 m)
jsou běžné (Obrázek 2), obecně se jedná o obdélníkové nádrže různé velikosti. Většina nádrží
má uprostřed vyvýšené mělké dno za účelem zvýšení počtu dostupných úkrytů. Hloubka vody
je 0,5–1,5 m. Prosakování může být problémem, neboť půda není vždy nepropustná pro vodu.
Geomembrány jsou užívány k tomu, aby učinily nádrže vodotěsnými a navíc pomáhají
předcházet růstu vyšší vegetace v nádržích. Výměna vody je zanedbatelná.
Lepší je užívat spodní vodu, aby se předešlo kontaminaci morem či znečištění. Některé
farmy stále používají vodu z řek nebo jí získávají z povrchových drenážních systémů. Půda
v Estonsku je bohatá na vápenec a voda má vysoký obsah vápníku. Někdy je vápenec
dodáván do nádrží. Jako úkryt pro jednoleté raky slouží právě nalámaný vápenec, přičemž
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někteří farmáři používají děrované cihly. Pro větší raky se k úkrytu používají kameny,
keramické drenážní trubky, střešní tašky atd. (Obrázek 3).
Umělé přikrmování je udržováno na střední úrovni a je využíváno vedlejších
zemědělských produktů z farem. Mrkev, brambory, hrách, obilí a levné ryby (baltský
slaneček) byly užívány jako krmivo. Někteří farmáři používali speciální potravu pro raky,
kterou dováželi z Dánska (Aller Aqua), nebo dokonce užívali krmivo s nízkým obsahem tuku,
běžně určené pro pstruhy. Krmiva pro raky většinou obsahují cca 36 % proteinů, 8 % lipidů,
35 % BNLV, energetický obsah je 17 MJ/kg. Vzhledem k tomu, že cena je celkem vysoká
(1,8 EUR/kg), komerční krmivo je někdy užíváno jen doplňkově. Režim a množství krmiva se
řídí podle spotřeby raků – krmivo musí být sežráno během jednoho dne.
Rychlost růstu se velmi liší. Závisí na teplotě vody, krmivu, hustotě obsádky, termínu
vylíhnutí a vysazování do nádrží. Obvyklý cyklus pro produkci raků s prodejnou velikostí je 5
let. Někteří jedinci mohou dosáhnout této velikosti dříve, a to v dobře obhospodařovaných
nádržích, takže výlov může být proveden již za 4 roky.
V závislosti na typu chovu se také liší metody výlovu. Ve velkých chovných nádržích je
k výlovu používáno pouze chytání do pastí. Když jsou různé věkové skupiny drženy odděleně
v různých nádržích, pak jsou na konci vegetačního období tyto nádrže vypuštěny a raci jsou
sbíráni ve stokách, případně jsou odchytáváni do odlovné bedny na odtoku. Vypouštění je
prováděno pomalu, aby se zajistil to, že raci opustí úkryty a shromáždí se u odtoku. Někdy je
užívána kombinovaná verze výlovu. Během chovného období jsou někteří raci chyceni do
pastí, aby se udržela jejich hustota na přijatelné úrovni. Tito raci jsou určeni na repatriace a
zbytek je dále chován až do dosažení tržní velikosti.

Obr. 2. Raci jsou většinou chováni v malých podlouhlých nádržích.
Fig. 2. Crayfish is usually reared in small elongated ponds.
Obr. 3. Střešní tašky jsou používány jako úkryt v račích nádržích.
Fig. 3. Roof tiles are used as shelters in crayfish ponds.

Obr. 2

Obr. 3

Nemoci
Nejvážnější hrozbou pro chov raka říčního je račí mor. Navzdory dlouhému období ve
studiu račího moru (Söderhäll a Cerenius, 1999), např. některé otázky z etiologie, zejména
v oblasti šíření moru, jsou stále nezodpovězeny. V Estonsku již račí mor vážně poškodil
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přírodní populace. Počátky problémů sahají do konce 19. století. Po několika vlnách moru
během 20. století značně klesla populace raka. Pouze na ostrově Saaremaa byla situace dobrá.
Po roce 2000 byly v Estonských vodách na pevnině hlášeny 4 masivní úhyny raků.
Pravděpodobnou příčinou úhynu byl račí mor. Ani račí farmy však nebyly uchráněny před
propuknutím račího moru a to způsobilo vážné ekonomické ztráty. Tuto aphanomykózu –
plísňové onemocnění, nebylo možno v Estosnku diagnostikovat až do roku 2007. Současné
molekulární metody (Oidtmann a kol., 2004, Vralstad a kol., 2009) poskytují rychlý a
spolehlivý způsob diagnostiky. Studie provedená pomocí metody real-time PCR prokázala, že
úmrtnost raků ve 3 račích farmách a na 1 řece na ostrově Saaremaa, v letech 2006–2007, byla
způsobena račím morem (Hurt a kol., 2008). Ani tento ostrov tedy není morem nedotčeným
územím.
Rozvoj račích farem a obchodu s raky je vážnou hrozbou v šíření nemocí včetně račího
moru. Nově založené farmy potřebují získat mladé raky na chov a vytvoření generačních hejn
raků z jiných farem, což přináší riziko kontaminace. Mor však může být přenášen i obchodem
s živými rybami mezi farmami. Pokračující výměna pstruhů mezi rybími farmami je běžná,
což znamená zároveň i transport velkého množství vody. Pokud voda z rybích farem obsahuje
raky, nebo když farma produkuje ryby i raky, pak je šíření moru transportní vodou vysoce
pravděpodobné a zejmená mebezpečí případného propuknutí nemoci.
Dalším vážným rizikem je onemocnění, které způsobuje léze hnědé barvy na krunýři
raka říčního a bylo popsáno jako Burn Spot Disease. Po uvaření raků jsou poškozené části
černé a jsou velmi dobře viditelné na červeném krunýři. V případě těžkého napadení raci
ztrácejí nohy, klepeta nebo jiné části těla. Tito raci nemohou být určeny pro trh, přinejmenším
ne za běžné ceny. Choroba ovlivní pravděpodobně tempo růstu, životaschopnost, plodnost a
další parametry. Tato choroba je spíše specifickým problémem Estonska. Není tak rozšířená,
ale v některých povodích můžeme nalézt až 50 % nakažených jedinců. V ostatních zemích
nebyla tato choroba studována a poznatky o ní jsou velmi omezené. To je důvod, proč není
znám patogen a jeho etiologie. Předpokládá se, že houby Ramularia astaci, Oidium sp, atd.
mohou způsobovat tyto příznaky (Alderman a kol., 1988). Studie finských a estonských
vědců (Makkonen a kol., 2008) však ukázaly, že u vážně napadených raků se vyskytují
houby, které však nepatří do výše uvedených druhů, např. rody Saprolegnia a Mucor.
Přestože příznaky připomínají imunitní reakci raka signálního na aphanomykózu, molekulární
genetická analýza nedokázala přítomnost Aphanomyces astaci. Vzhledem k tomu, že způsob
šíření patogenu není známý, zůstává hlavní metodou prevence před touto chorobou zamezení
jejího šíření pomocí karantény a biologických bezpečnostních opatření. Bohužel již došlo
k napadení minimálně 5 farem a odstranění této kontaminace je velmi nákladné.
Ostatní choroby (porcelánová nemoc, Psorospermium, Branchiobdellidae) nezpůsobují
na račích farmách problémy.
Produkce
Prodej ráčat na repatriace
Raci odchovaní na farmách mohou být použiti pro repatriace do volných vod.
V Estonsku je tento program koordinován a financován státem, konkrétně Ministerstvem
životního prostředí. Důvody státní podpory repatriací jsou různé. Například se jedná o
navýšení stavu raků u málo početné populace, obnovu populace, která vymřela kvůli račímu
moru nebo též vytvoření nové populace v přírodních či umělých vodách, kde raci chybí.
Obrázek 4 ukazuje přehled o počtu vysazených raků, řazených podle věkových skupin a
produkce. V první etapě v rozvoji chovu raků byli vysazováni jednoletí raci. Efekt vysazování
0+ ráčat o velikosti 2–3 cm je považován za nedostatečný. Vytvoření nové populace, nebo
posílení populací o nízkém počtu trvá velmi dlouho. Pro tyto účely jsou preferováni starší
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ročníky raků. Během posledních let (od roku 2004) došlo ke zvýšení počtu vysazených raků
starších jednoho roku. Chov tohoročních jedinců v současnosti poklesl. Důvodem k repatriaci
starších věkových skupin raků je jednak vyšší úspěšnost vysazení, ale i jejich lepší dostupnost
na farmách. V posledních letech mnoho majitelů malých nádrží či jezírek, zejména ti, kteří se
zajímají o vytvoření račí populace pro radost, nakupuje mladé jedince a chová je soukromě.
Oficiální statistika tyto případy nezahrnuje.
Prodej raků ke spotřebě (konzumaci)
V klimatických podmínkách Estonska je zapotřebí pěti let chovu k dosažení tržní
velikosti. Minimální délka raků určených na prodej je 10 cm TL, ale větší raci, tedy 11 a
12cm jsou upřednostňováni a dají se prodat za vyšší cenu. Obrat z račího chovu je tedy nízký
a náklady na produkci jsou relativně vysoké. Jen vysoká cena raka říčního na finském trhu
může přinést zisk producentům raků v Estonsku. Oficiální statistiky neuvádějí samostatná
data o produkci a vývozu raků. Můžeme předpokládat, že domácí trh s raky určenými ke
spotřebě je v Estonku malý. Zvyk jíst raky prakticky vymizel. V Estonsku není tradicí jíst
raky při slavnostních příležitostech, jako je tomu ve Švédsku nebo Finsku. Cena 3–4 Euro za
kus je příliš vysoká pro běžného estonského spotřebitele. Všechny račí farmy jsou
orientovány na prodej své produkce do Finska a částečně na produkci mladých raků pro
repatriace. Vývoz do Švédska je nyní zastaven, protože Švédsko nedovoluje import živých
raků. Zpracovaní raci, například uvaření a zmražení, mohou být skladováni a exportováni do
jakékoli země. Současná produkce je však stále tak malá, že není potřeba raky tímto
způsobem zpracovávat a skladovat. Kdyby se splnil sen chovatelů raků a vyprodukovali by
jich 10–15 tun ročně, pak by bylo třeba zajistit jejich zpracování. Pokud uvažujeme nad
prodejem zpracovaných raků, musíme si uvědomit, že zisk je velmi nízký. Po tepelném
zpracování klesne hmotnost raka na 17 %, což činí cca 5–7 g na jedince o velikosti 10–11 cm
a 7–10 g z jedince velkého 11–12 cm. Dynamika v produkci raků určených ke konzumaci je
popsána na obrázku č. 5. Je vydána vládním Estonským statistickým úřadem (Statistics
Estonia), ale není příliš spolehlivá. Existují totiž majitelé malých nádrží, kteří neposkytují své
údaje o produkci. V některých letech neposkytli všichni farmáři data do tohoto systému
(Statistics Estonia). Je jasné, že v prvních 5 letech tohoto století začal nárůst v produkci, ale
pak došlo k poklesu kvůli úmrtím způsobených račím morem. Očekává se, že po stabilizaci
nepříznivé situace způsobené račím morem a po vybudování několika nových farem, dosáhne
produkce počtu 300 000 jedinců.
Obr. 4. Repatriace raka říčního v estonských vodách, v tisících kusů, v období 1996–2008.
Fig. 4. Restocking of noble crayfish into Estonia waters in thousands of specimens in 1996–
2008.
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Obr. 5. Produkce raka říčního pro konzumaci v Estonsku za období 2001–2008 (v
kilogramech).
Fig. 5. Production of noble crayfish for consumption in Estonia in 2001–2008 (in kg).

SOUHRN
Raci jsou v severní Evropě ceněnou delikatesou. Vysoká poptávka sousedních států po
raku říčním Astacus astacus povzbudila estonské chovatele ryb ve výstavbě račích farem
s cílem produkovat raky na vývoz. V období let 2005–2008 prodávaly račí farmy raky pro
repatriace do volných vod a na vývoz do Finska. Přes 15 farem bylo ve fázi projektování nebo
výstavby. Cena vyvážených živých raků o velikosti 10–11 cm (TL) byla přibližně 3–4 Euro za
kus v závislosti na velikosti. Račí mor však zdevastoval populace raků na některých farmách.
Ukázalo se také, že intenzivní chov byl příliš pracný a nákladný. Nyní se spíše užívá
polointenzivní chov v rybnících. Raci jsou chováni v podlouhlých nádržích, které obsahují
umělé úkryty. V terminálním období inkubace jsou samice s vajíčky drženy v klecích do
doby, kdy dojde k líhnutí ráčat. Podle oficiálních statistik činila po roce 2000 celková
produkce raků určených na konzum přibližně 200–2000 kg ročně a více než 15 000
jednoletých raků bylo ročně vyprodukováno pro repatriace. V 90. letech 20. století čítal počet
jednoletých raků 30 000, ale nyní je počet mnohem nižší.
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ZÁKLADNÍ ASPEKTY PRODUKCE RAKA ŘÍČNÍHO V EVROPĚ
BASIC ASPECTS OF HATCHERY STOCK PRODUCTION IN NOBLE CRAYFISH
(ASTACUS ASTACUS L.) IN THE EUROPE
T. POLICAR, P. KOZÁK, A. KOUBA, M. BUŘIČ
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický, Zátiší 728/II, 389 25
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Abstract
Our study summarizes a basic information about successful production of the stocking material in the
noble crayfish (Astacus astacus L.). The noble crayfish is one of the most considerable freshwater invertebrate
species in the Europe, which has a great ecological and socio- economical importance. From this point, the
noble crayfish has been cultured, stocked, caught, commercially used, and its occurrence has been monitored in
the whole Europe. The culture for production of stocking material in the noble crayfish has been mainly realized
in current Europe. Therefore, our study informs about actual importance, legislation, culture object and methods
of the noble crayfish stocking material. Other part of our study describes biological – breeding aspects
concerning to sex maturity, mating of breeders, egg laying and fertilization in females after the mating, fecundity
of females, embryonic development, natural and controlled incubation of eggs and hatching of juveniles. The last
part of our study describes a basic factors affecting of juvenile rearing of the noble crayfish with detailed
description of three practical noble crayfish cultures realized in the Czech Republic, Germany and France.
Klíčová slova: Astacus astacus L., kontrolované podmínky, páření, kladení vajíček, líhnutí a odchov ráčat
Key words: Astacus astacus L., controlled conditions, matting, egg laying, hatching, juvenile rearing

Význam raka říčního (Astacus astacus L.)
Rak říční je v Evropě jedním z největších sladkovodních bezobratlých živočichů. Ve
sladkovodních ekosystémech tento druh působí jako všežravec, který se současně pro mnoho
živočichů stává důležitou potravou. Mimo to rak říční také může být využitý jako cenný
bioindikátor kvality povrchových vod (Skurdal a Taugbøl, 2002).
Vedle ekologického významu raka říčního pro vodní ekosystémy si v současnosti celá
řada evropských zemí (především Švédsko, Norsko, Finsko, Francie a Německo) uvědomuje
také jeho ekonomicko-společenský význam. Tyto země proto mají vypracovány národní
programy, které koordinují monitoring výskytu, chov, vysazování a lov raka říčního
v jednotlivých zemích Evropy (Holdich a kol., 2006; Skurdal a Taugbøl, 2002). Využití raka
říčního jako delikatesy v lidské potravě je potom vedlejším a méně významným produktem
těchto programů. Jde pouze o efektivní a účelné využití velkých, starších a méně plodných
raků, kteří svojí agresivitou a dominancí potlačují reprodukci mladších a nejplodnějších
jedinců v dané populaci (Keller, 1999).
Současná legislativa v ochraně raka říčního
Rak říční je v současnosti ve státech Evropské unie zařazen do seznamu přílohy III.
Bernské úmluvy a současně v příloze V. Úmluvy o přírodním prostředí. Z toho vyplývá, že
rak říční je považován za ohroženého živočicha, který za určitých podmínek může být v
zemích Evropské unie loven a hospodářsky využíván (Taylor, 2002). Podobně i v ČR je rak
říční v současnosti označen za kriticky ohrožený druh naší fauny. Legislativní ochrana raka
říčního v ČR je prováděna podle zákona 114/1992 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č. 395/1992
(Kozák a kol., 2007).
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Účel a způsob chovu raka říčního
Obecně chovy raka říčního můžeme rozdělit podle jejich účelu na chovy tržní
(produkční), jejichž cílem je produkce tržních raků určených ke konzumu (Wickins a Lee,
2002). Dále pak existují chovy záchranné, které mají za cíl produkovat račí násadu nebo
remontní raky k vysazení na předem vytipované a vybrané přírodní lokality (Skurdal a
Taugbøl, 2002). Ve většině případech existují farmy s rakem říčním, které se zabývají jak
produkcí tržních raků, tak i produkcí raků určených k vysazení (Hager, 1996).
Podle způsobu chovu raka říčního rozdělujeme chovy na extenzivní, semi-extenzivní a
intenzivní. V současné době intenzivní (kompletně uzavřené) chovy raka říčního v Evropě
prakticky neexistují. Z hlediska ekonomického profitu se intenzivní chovy raka říčního příliš
neosvědčily pro vysoké ztráty způsobené kanibalismem mezi chovanými raky a pro vysoké
výrobní náklady jejich výrobních provozů (Skurdal a Taugbøl, 2002). Současná produkce
raka říčního je proto založena na semi-extenzivních a extenzivních chovech využívajících
venkovní chov generačních raků v rybnících, líhnutí a odchov ráčat v kontrolovaných
podmínkách chovu a následné vysazení a chov račí násady ve venkovních rybnících či
jezerech (Ackefors a Lindqist, 1994; Pérez a kol., 1997) .
Nevětší producenti raka říčního v Evropě jsou soustředěni ve skandinávských zemí
(Švédsko, Finsko, Norsko a Dánsko), Baltických zemích (Estonsko a Litva) a zemích
alpského regionu (Něměcko, Francie, Rakousko a Švýcarsko) (Skurdal a kol., 1999; Skurdal a
Taugbøl, 2002). Rak říční je v současnosti pro tržní účely v Evropě chován ve 13 zemích
(Skurdal a Taugbøl, 2002). V České republice prozatím připadá v úvahu pouze záchranný
chov raků s cílem produkovat raka říčního za účelem jeho vysazení na vhodné přírodní
lokality (Policar, 2004).
Zdroj generačních raků říčních pro jeho chov
Jak již bylo uvedeno výše, chov raka říčního je v současnosti v Evropě realizován jako
otevřený s nutností každoročně získávat nový generační materiál pro produkci juvenilních
ráčat (Skurdal a Taugbøl, 2002). Takovéto chovy poté ještě rozdělujeme na dvě skupiny:
1)
chovy, které získávají generační materiál na podzim (před pářením raků): Tyto chovy
získávají generační materiál odlovem, sběrem či vypuštěním lokality s výskytem raka říčního
(Wickins a Lee, 2002). Detailní popis jednotlivých způsobů lovu raka říčního je uveden v
práci Kozák a kol. (2007). Po odlovu generačního materiálu jsou v těchto chovech na začátku
produkčního cyklu až do ukončení období páření raků chováni pohromadě obě pohlaví raků
(podmínky viz páření generačních raků). Po spáření raků dochází v těchto chovech k oddělení
samců a samic. V této době jsou samci z chovů vysazeni zpět do venkovních podmínek
rybníků či jezer, odkud byli generační raci odloveni. Spářené samice následně
s nakladenými vajíčky jsou drženy v kontrolovaných podmínkách chovu až do líhnutí a
osamostatnění ráčat. Po osamostatnění ráčat jsou i samice z kontrolovaných podmínek těchto
chovů odloveny a přeneseny do venkovních lokalit jejich výskytu. Následně jsou v chovech
odchovávány jen juvenilní stádia raků (Wickins a Lee, 2002).
2)
chovy využívající přímo samice s vajíčky v pokročilém stádiu vývoje (cca 2 týdny před
líhnutím ráčat): V závislosti na nadmořské výšce a zeměpisné poloze jednotlivé chovy raka
říčního realizují odlov či sběr (při vypuštění některé lokality s rakem říčním) generačních
samic se zárodky ráčat, které jsou neustále připevněny na samičích pleopodech, cca 2 týdny
před líhnutím ráčat. Samci nejsou v tomto chovu přímo využíváni. Samice s vajíčky jsou po
odlovu či sběru nasazovány do žlabů, nádrží či různých líhnoucích aparátů daného chovu. Po
líhnutí a osamostatnění ráčat (cca měsíční pobyt samic v daném chovu) jsou samice následně
zpět vraceny na původní lokality jejich výskytu. V chovu dále opět pokračují jen ráčata, která
se v kontrolovaných podmínkách chovu dále odchovávají. Samice jsou využívané opětovně
až zase následující rok v případě, že budou pečovat o zárodky ráčat (Keller, 1987).
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Pohlavní dospělost raka říčního
Věk a velikost raka říčního při prvním zapojení do reprodukčního procesu jsou
ovlivněny mnoha faktory, především teplotou a kvalitou vody, potravní nabídkou a hustotou
obsádky (Westman a kol., 1993a,b). U raka říčního pohlavně dospívají dříve samci než
samice. Samci se reprodukce účastní ve věku 3+ a délce těla okolo 70 mm. Samice se do
reprodukce zapojují o 1 rok později, kdy jejich délka těla dosahuje 80 mm (Mackevièienë a
kol., 1999). Samice raka říčního pohlavně dospívají při dosažení délky těla 62 mm na
lokalitách, kde se raci vyznačují pomalým růstem a rannou pohlavní dospělostí. Na lokalitách,
kde raci mají vytvořené podmínky pro rychlý růst a pro pozdější pohlavní dospělost, samice
pohlavně dospívají při dosažení velikosti těla 85 mm. To odpovídá věku samic 3 až 5 let
(Skurdal a Taugbøl, 2002). Velikost pohlavně dospělých samic je různá mezi jednotlivými
populacemi raků a pohybuje se od 76–95 mm (Skurdal a kol., 1993). Samci pohlavně
dospívají při velikosti těla 60–70 mm (Abrahamsson,1966).
Páření generačních raků
Páření generačních raků říčních je stimulováno zkracující se světelnou periodou
(Stephens, 1952) a poklesem teploty vody pod 10 °C (Dubé a Portelance, 1992), ke kterému
dochází v podzimních měsících (průběh říjen) (Huner a Lindqvist, 1986; Westin a Gydemo,
1986). Délka období páření závisí především na teplotě vody a platí, čím je teplota nižší, tím
je období páření raků kratší. Vyšší teplota vody může páření raků oddálit či zastavit (Skurdal
a Taugbøl, 2002).
Dle Hagera (1996) je optimální pro páření raků poměr pohlaví 3:1 ve prospěch samic.
Celada a kol. (2005) doporučuje využívat při páření raků v kontrolovaných podmínkách
poměr 1:4 ve prospěch samic. Huner a Lindqvist (1991) dokonce udávají, že samec raka
říčního je schopný spářit se až s 15 samicemi. Nadměrné dominantní zastoupení samců mezi
generačními raky může vést k inhibici páření přítomných samic (Lindqvist a kol., 1999).
Úspěšnost páření mezi generačními raky se zvyšuje, když jsou k páření použiti samci
přibližně o 10–15 mm větší než samice (Kozák a kol., 2008).
Hustota generačních raků při páření se může pohybovat od velmi nízských hustot raků
(4 ks.m-2 při poměru pohlaví 3:1 ve prospěch samic) (Köksal, 1988) až po vysoké hustoty
raků (až 50 raků.m-2 při poměru pohlaví 1:1) (Kozák a kol., 2008). Dostatek úkrytů pro raky
při páření je důležitý faktor ovlivňující úspěšnost páření raků a následně kladení vajíček
samicemi (Köksal, 1988). Je důležité, aby každý rak při páření měl možnost využít alespoň 1
úkryt (Taugbøl a Skurdal, 1989; 1990a). Žlaby (nádrže), ve kterých se raci páří, se doporučuje
zakrývat proti úniku generačních raků průhledným krytem, který zajistí přirozený světelný
režim ve žlabech (Kozák a kol., 2008). Úplné zatemnění nádrží může způsobit nadměrnou
aktivitu raků a vyšší ztráty vajíček po jejich nakladení samicemi na zadečkové pleopody
(Taugbøl a Skurdal, 1989).
Téměř všechny pohlavně dospělé samice (jsou-li v dobrém zdravotním a kondičním
stavu) se páří se samci bez ohledu na to, jsou-li tyto samice schopné a připravené ovulovat
oocyty (Huner a Lindqvist, 1986; 1991). K páření generačních raků nedochází synchronně
najednou, ale období páření raka říčního je postupné a trvá 2–3 týdny (Skurdal a Taugbøl,
2002). Detailní popis aktu páření generačních raků je rozvržen do 8 fází a je publikován
mnoha autory: Pöckl (1999), Skurdal a Taugbøl (2002) a Cukerzis (1989).
Kladení, oplodnění a připevnění vajíček na pleopody samic
Časový odstup od vlastního páření po kladení, oplodnění a připevnění vajíček na
pleopody samic se pohybuje od 2 do 30 dní (Cukerzis, 1989; Ingle, 1977). Skurdal a Taugbøl
(2002) uvádějí, že ke kladení vajíček a k jejich oplození dochází za několik hodin až do 6
týdnů po páření raků. Pokusy v laboratorních podmínkách ukázaly, že nejvíce samic uvolňuje
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a upevňuje svá vajíčka na pleopody v průběhu jednoho až devíti dní od vlastního páření
(Carral a kol., 1994; Woodlock a Reynolds, 1988).
Kladení vajíček samicemi je stimulováno vlastním pářením a některými vnějšími
podněty, kdy nejdůležitější jsou snižující se teplota vody a zkracování délky světelného dne
(Skurdal a Taugbøl, 2002). Woodlock a Reynolds (1988) udávají, že samice jsou schopné
uvolňovat vajíčka i bez předchozího spáření se samci, a v těchto případech jsou
nejdůležitějším stimulem pro kladení vajíček hormonální a abiotické podněty. Račí vajíčka
ovšem nejsou bez předchozího páření generačních raků oplodněna, nedochází u nich
k embryonálnímu vývoji a velmi brzy po jejich nakladení dochází k jejich totálním ztrátám
(Woodlock a Reynolds, 1988). K vlastnímu kladení vajíček dochází v nočních hodinách a trvá
2 až 3 hodiny. Celý proces kladení, oplodnění a připevnění vajíček na pleopody samic
zahrnující i přípravu samice na celý proces je detailně popsán mnoha autory: Pöckl (1999),
Skurdal a Taugbøl (2002) a Vogt (2002).
Plodnost samic raka říčního
U samic raků obecně rozlišujeme dva způsoby hodnocení plodnosti. První je tzv.
potenciální (ovariální) plodnost raků, která je dána počtem oocytů ve vaječnících. Druhé
hodnocení plodnosti je hodnocení pomocí pleopodální plodnosti raků, která je dána počtem
oplodněných a upevněných vajíček na pleopodech samic. Pleopodální plodnost je obvykle
více variabilní a nižší než ovariální plodnost. To je dáno neúplnou ovulací vajíček,
neoplodněnými nebo špatně přichycenými vajíčky na pleopody samic a ztrátou vajíček během
inkubace (Savolainen a kol., 1997).
Při inkubaci vajíček na pleopodech samic dochází k jejich ztrátě z důvodu redukce
prostoru, která nastává při zvětšování velikosti vajíček. Bylo však zjištěno, že větší samice
dokáží vajíčka při inkubaci lépe ochránit před predátory (Taugbøl a kol., 1987).
Pleopodální plodnost samic představuje více informací o vývoji dané populace raků.
Pleopodální plodnost je hodnocena různým způsobem: těsně po kladení vajíček
(Abrahamsson, 1971), v průběhu inkubace (Lewis a Horton, 1997) a také těsně před vlastním
líhnutím ráčat (Söderbäck, 1995; Savolainen a kol., 1997).
Ovariální a pleopodální plodnost samic pozitivně koreluje s délkou těla samic.
Stanovená ovariální plodnost, která byla přepočtená na 90 mm délku těla samic, se
pohybovala od 113 do 213 ks oocytů II. řádu (Skurdal a Taugbøl, 1994; Savolainen a kol.,
1997; Vozgirdaitë, 1998).
Stanovená pleopodální plodnost přepočtená na 90 mm délky těla samic se pohybuje od
87 do 154 ks oplodněných vajíček (Skurdal a Taugbøl, 1994; Savolainen a kol., 1997;
Vozgirdaitë, 1998). Stucki (2002) uvádí rozsah pleopodální plodnosti u samic raka říčního od
35 do 282 ks vajíček. Pleopodální plodnost samic dosahuje 53–92 % hodnot z ovariální
plodnosti samic (Skurdal a Taugbøl, 1994; Savolainen a kol., 1997; Vozgirdaitë, 1998).
Velikost vajíček raka říčního se obecně pohybuje od 2,8 do 3,1 mm a není závislá na
velikosti těla samic (Skurdal a Taugbøl, 1994; Savolainen a kol., 1997; Vozgirdaitë, 1998).
Stucki (2002) udává rozsah velikosti vajíček raka říčního od 2,67 do 3,52 mm a současně
uvádí rozsah produkce vylíhnutých ráčat jednou samicí od 10 do 100 ks ráčat (s průměrem 62
ks ráčat).
Embryonální vývoj račích zárodků
Po oplození vajíček začíná období embryonálního vývoje zárodku raka (Reynolds,
2002). Embryonální vývoj je závislý na teplotě vody a prochází přes vývojové fáze a
vývojová stádia vedoucí k dokončení vývinu těla zárodku (Zehnder, 1934; Celada a kol.,
1991).
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V průběhu embryonálního vývoje zárodku raka říčního můžeme rozlišit tři etapy, kdy
ke každé etapě patří příslušné stádium embryonálního vývoje: 1. etapa – embryonální vývoj
před diapauzou (I.–III. stádium), 2. etapa – období diapauzy (dochází ke snížení teploty vody
a embryonální vývoj se zpomaluje) – po celou dobu etapy IV. stádium, 3. etapa –
embryonální vývoj po období diapauzy (IV.–XV. stádium) (Reynolds, 2002).
Období snížené teploty vody (< 5–6 °C) způsobí zpomalení embryonálního vývoje
(diapauza), které je nezbytné pro zdárný vývoj vyššího počtu zádrodků a následné vyšší
přežití vylíhnutých ráčat. Období snížené teploty vody působí příznivě na synchronizaci
embryonálního vývoje zárodků raka u různých samic, kdy samice s různým datumem kladení
vajíček dosahují synchronního datumu líhnutí (Taugbøl a kol., 1987).
Přirozená inkubace račích zárodků
Rak říční podobně jako ostatní raci rodu Astacus se vyznačují dlouhým embryonálním
vývojem, který probíhá v přírodních podmínkách 6–9 měsíců (Reynolds a kol., 1992).
Inkubace zárodků raka říčního trvá v přírodmích podmínkách střední Evropy od října do
června, což je kolem 240 dnů, 1250–1420 denních stupňů (Cukerzis, 1989; Taugbøl a
Skurdal, 1990b).
Zárodky raka raka říčního jsou při přirozené inkubaci po celou dobu upevněny na
pleopodech samic. Samice pečují o zárodky ráčat na pleopodech po celou dobu inkubace a
podřizují tomu své chování (Reynolds, 2002). Samice jsou po celou dobu inkubace velmi
klidné, opatrné a většinu času tráví ve svém úkrytu (Mason, 1970). Pohlavně zralé vejconové
samice bez předchozího páření, u kterých dochází k totálním ztrátám zárodků ráčat, se
vyznačují podobně sníženou aktivitou jako spářené vejconosé samice (Ingle, 1977).
Během dlouhého embryonálního vývoje raků není zaručena úspěšnost inkubace zárodků
ráčat a výsledné líhnutí ráčat může být velmi nízké (Carral a kol., 2003), a to z důvodu
vysokých ztrát vajíček a zárodků při jejich inkubaci. Už na začátku embryonálního vývoje
raků čeledi Astacidae dochází totiž velmi často k vysokým ztrátám zárodků jak na přírodních
lokalitách (Taugbøl a Skurdal, 1989), v rybnících (Pursiainen a kol., 1983), tak i
v kontrolovaných podmínkách chovu (Cukerzis, 1989; Taugbøl a Skurdal, 1990b). Tyto ztráty
jsou hlavně způsobené agresivním chováním samic mezi sebou v průběhu inkubace,
nedostatečným připevněním zárodků na pleopodech samic či stresem samic chovaných
v kontrolovaných, pro samice nepřirozených, podmínkách (Celada a kol., 1988; Taugbøl a
Skurdal, 1990a, b; Policar a kol., 2004; Cukerzis, 1989). Naopak Carral a kol. (1988, 1992,
2004), Matthews a Reynolds (1995), Pérez a kol. (1998ab, 1999) a Celada a kol. (2004)
sledovali také vysokou mortalitu zárodků raků čeledi Astacidae v posledních fázích
embryonálního vývoje. Taugbøl a Skurdal, 1990b sledovali vliv hustoty samic (33 a 44 samic
na 1 m2 odchovné plochy) v kontrolovaných podmínkách chovu na přežití inkubovaných
zárodků ráčat na pleopodech samic. Tito autoři zjistili vyšší přežití zárodků raků při nižší
hustotě chovaných samic. Vedle hustoty samic přežití zárodků raků ovlivňuje i nabídka
úkrytů, které jsou v daném chovu pro samice určeny. Obecně je doporučováno používat
nadbytek úkrytů pro samice, což zaručuje nižší aktivitu a stres samic se zárodky (Skurdal a
Taugbøl, 2002).
Zásady zkrácené inkubace račích zárodků pomocí řízené teploty vody
Vedle přirozené inkubace zárodků raků popisují Cukerzis a kol. (1978), Cukerzis
(1989), Celada a kol. (1988), Carral a kol. (1992) a Policar a kol. (2004) postup zkrácené
inkubace pomocí řízeného režimu zvýšené teploty vody v kontrolovaných podmínkách.
Určitým postupem řízené teploty vody lze totiž embryonální vývoj urychlit a dosáhnout
dřívějšího líhnutí ráčat při zachování vysokého přežití račích zárodků (Cukerzis a kol., 1978;
Cukerzis, 1989).
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Pro úspěšné využití zkrácené doby inkubace zárodků raků musí být zajištěny základní
požadavky embryonálního vývoje raků na teplotu vody (Cukerzis a kol., 1978; Cukerzis,
1989). To znamená, že zárodky musí projít dostatečně dlouhým obdobím diapauzy (10–21
dnů teplota kolem 4–6 °C) (Cukerzis, 1988). Naproti tomu období diapauzy při přirozené
inkubaci může probíhat až po dobu 120–150 dní, kdy teplota vody může poklesnout i pod
1 °C (Taugbøl a Skurdal, 1990b).
Základním principem zkrácené inkubace zárodků raka říčního je výrazné zkrácení délky
období diapauzy při embryonálním vývoji (Cukerzis a kol., 1978). Zkrácená inkubace
podobně jako přirozená je rozdělena na tři období (Policar a kol., 2004). Prvním obdobím je
tzv. období před diapuazou (Cukerzis a kol., 1978), které trvá tři první týdny embryonálního
vývoje zárodků raků (1. etapa, I.– IV. vývojové stádium embryonálního vývoje) a teplota
vody je udržována na hodnotě 6–9 °C (Policar a kol., 2004). Po tomto období je teplota vody
snížena na hodnotu 3–4 °C a následuje tzv. období diapauzy (Cukerzis a kol., 1978), při
kterém jsou račí zárodky vystaveny nízké teplotě vody (3–4 °C) po dobu 10–14 dnů. Při
tomto období dochází k výraznému zpomalení embryonálního vývoje zárodků. Po celou dobu
tohoto období probíhá 2. etapa embryonálního vývoje a zárodky na konci tohoto období jsou
stále ve IV. vývojovém stádiu (Policar a kol., 2004). Toto období je důležité pro kvalitativní
změny vývoje račího zárodku (Cukerzis, 1989). Po období diapauzy následuje 3. období tzv.
období po diapauze (Cukerzis a kol., 1978), kdy dochází k výraznému zvýšení teploty vody
a zárodky ve IV. vývojové stádium začínají být drženy při teplotě vody 10 °C po dobu 56 dní
(Pérez a kol., 1998a). Po tomto období zárodky raků dosahují XII. vývojového stádia
(stádium pulzujícího srdce) a teplota vody se zvyšuje na 15 °C (Pérez a kol., 1998a; Carral a
kol., 1992). Tato zvýšená teplota vody je u zárodků zdržena po dobu 14 dní a zárodky
dosahují XV. vývojového stádia (ukončený embryonální vývoj) (Pérez a kol., 1998a). Poté
může být teplota vody ještě zvýšena na konečných 18–20 °C, při kterých dochází po několika
dnech k líhnutí ráčat (I. vývojové stádium raka) (Kozák a kol., 2008).
Tímto způsobem je možné dosáhnout raného termínu líhnutí ráčat o tři až čtyři měsíce
dříve než u líhnutí ráčat inkubovaných v přirozených přírodních podmínkách (Pérez a kol.,
1998a; Carral a kol., 1992).
Časnější termín líhnutí ráčat významně prodlouží délku jejich odchovu v 1. vegetačním
období. Na konci první vegetační sezóny tzv. rychlená ráčata dosahují větší velikosti a
vyššího stupně vývoje (Kozák a kol.,1998; Policar a kol., 2004). Při vysazení těchto
rychlených ráčat do přírodních podmínek toků či rybníků je dosaženo jejich vyššího přežití v
novém prostředí (Kozák a kol.,1998). Jsou-li rychlená ráčata využívaná v akvakulturních
chovech, dosahují dřívější pohlavní dospělosti (Kozák a kol., 1998) již ve věku 16 či 18
měsíců (Policar a kol., 2008).
Líhnutí a osamostatnění ráčat (přechod na exogenní výživu)
K líhnutí ráčat dochází po ukončeném embryonálním vývoji zárodku raka říčního (XV.
stádium embryonálního vývoje) (Zehnder, 1934). K líhnutí ráčat raka říčního dochází v
klimatických podmínkách Evropy od začátku června až po dobu celého července. Termín
líhnutí je nejvíce závislý na průběhu teploty vody při inkubaci vajíček. Chladné jaro
způsobuje pozdější termín líhnutí ráčat a zkracuje délku 1. vegetačního období (Abrahamsson,
1972; Pursiainen a Erkamo, 1991).
Při líhnutí ráčat se obal vajíček rozdělí na poloviny. Obal vajíček je i po vylíhnutí ráčat
neustále spojený s pleopodami samic stopkou. Vylíhnuté ráče v I. vývojovém stádiu visí na
stopce obalu vajíčka. Za 2–3 dny po vylíhnutí se ráče začíná držet svými klepety obalů
vajíček (Skurdal a Taugbøl, 2002). Vylíhnutá ráčata I. vývojového stádia dosahují délky těla
od 8,5 do 9 mm (Cukerzis, 1988). Klepeta ráčete v I. vývojovém stádiu jsou vybavena háčky.
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Ráče je v tomto stádiu vyživované ze žloutkového váčku. Toto I. vývojové stádium raka
zůstává na pleopodech samic bez výrazného pohybu (Skurdal a Taugbøl, 2002).
Po několika dnech od líhnutí (nejčastěji za 5–7 dní při teplotě vody 18–20 °C) dochází u
ráčat k prvnímu svlékání. Po svlečení exoskeletu přechází I. vývojové stádium raka na II.
vývojové stádium, které se již pohybuje v těsné blízkosti samice (Skurdal a Taugbøl, 2002).
Toto stádium nemá ještě vyvinuté všechny uropody a pleopody. Karapax se postupně
zplošťuje, protahuje a začíná kalcifikovat (Reynolds, 2002). Telson tohoto stádia ještě není
podobný telsonu dospělce (má jen jednu uropodu). Následně II. vývojové stádium přechází na
exogenní výživu. V této fázi života raka říčního dochází k největší mortalitě ráčat (Reynolds,
2002). V některých chovech raka říčního je v této době velká pozornost věnována preciznímu
oddělení osamostatňujících se ráčat od svých matek (samic). Samice se zárodky se v těchto
chovech nasazují do žlabů se zavěšenými klecemi s děrovaným dnem, skrz které
osamostatněná ráčata přepadávají z pleopod samic přímo do odchovného žlabu. Dochází tak
k minimalizaci ztrát ráčat, které jsou velmi často způsobeny samotným kanibalismem jejich
matek (Keller, 1987; Skurdal a Taugbøl, 2002). Délka a hmotnost těla II. vývojového stádia
raka říčního dosahuje 12 mm, resp. 38 mg (Cukerzis, 1988).
Druhé svlékání probíhá mezi 13. až 20. dnem po vylíhnutí ráčat. Po druhém svlékání
rak říční prochází III. vývojovým stádiem. Toto vývojové stádium je plně samostatné, má již
vyvinuté všechny končetiny a tvar telsonu je podobný telsonu dospělce (Reynolds, 2002). III.
vývojové stádium raka říčního dosahuje délky těla od 13 do 15 mm a váží přibližně 50 mg
(Kozák a kol., 2008).
Základní faktory ovlivňující úspěšnost odchovu ráčat raka říčního v kontrolovaných
podmínkách chovu
Ráčata jsou odchovávána v kontrolovaných podmínkách (v různých nádržích, žlabech či
tancích) v rámci produkčních chovů raků většinou do konce 1. vegetačního období. Po tomto
období jsou ráčata vysazována do venkovních podmínek chovu či přírodních lokalit
(Ackefors a Lindqvist, 1994).
Pro optimalizaci odchovu ráčat raka říčního v kontrolovaných podmínkách (zajišťující
vysoký růst a přežití ráčat) je důležité vytvořit ráčatům optimální podmínky prostředí
(Reynolds, 2002). Vliv prostředí na růst a přežití raka říčního v přirozených a
experimentálních podmínkách je detailně popsán v disertační práci Policar (2004). Nynström
(1994) dále pro úspěšný odchov ráčat
v kontrolovaných
podmínkách doporučuje
optimalizovat 5 nejdůležitějších faktorů: (1) dostatek úkrytů, (2) přijatelná hustota ráčat, (3)
optimální světelný režim, (4) dostatek čerstvé potravy a (5) dobrá kvality vody.
(1) Pro úspěšný odchov ráčat Gydemo a Westman (1993), Nynström (1994), Hager
(1996) doporučují vytvořit ráčatům nadbytek úkrytů.
(2) Při nižší hustotě odchovávaných ráčat raka říčního je dosahováno vyššího přežití
ráčat, což je především způsobeno nižším kanibalismem mezi odchovávanými ráčaty
(Cukerzis a kol., 1977; Pursiainen a kol. 1983; Ackefors a kol., 1989; Nyström, 1994;
Mackevièienë a kol., 1997). Toto potvrzuje i Policar (2004), který testoval dvě hustoty
odchovávaných ráčat raka říčního (počáteční hustota 400 ks a 800 ks ráčat ve II. vývojovém
stádiu na 1m2 odchovné plochy) v průběhu tříměsíčního odchovu a na konci tohoto odchovu
zjistil nižší míru přežití ráčat při vyšší hustotě ráčat (51,1 %) oproti vyššímu přežití ráčat (65,3
%) při jejich nižší hustotě. Tyto dosažené výsledky ukazují, že ráčata lze s úspěchem
odchovávat do konce 1. vegetačního období při počáteční hustotě 400 ks ráčat na 1m2
odchovné plochy. S touto hustotou (400 ks ráčat na 1m2 odchovné plochy) souhlasí i Keller
(1987), který ve svém chovu při této hustotě ráčat dosahuje na konci odchovu až 85% přežití
ráčat. Naopak nižší hustotu ráčat při odchovu navrhují Pursiainen a kol. (1983), kteří
doporučují využívat při odchovu ráčat raka říčního počáteční hustotu 100 ks ráčat na 1m2
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odchovné plochy. Tito autoři dále dodávají, že při této počáteční hustotě ráčat je na konci 1.
vegetačního období dosaženo 58 % přežití ráčat. Podobnou hustotu odchovávaných ráčat raka
říčního také doporučuje využívat Nyström (1994), který považuje pro odchov používat
optimální počáteční hustotu 100–150 ks ráčat na1 m2 odchovné plochy.
(3) Světelné podmínky prostředí ovlivňují u raků především růst (Aiken a Waddy,
1992), přežití (Nyström, 1994), aktivitu (Kozák a kol., 2002) a proces reprodukce (Reynolds,
2002). Fotoperioda ovlivňuje svlékání (růst) raků přímo a nepřímo. Přímo působí na nervový
systém regulující svlékání. Nepřímo fotoperioda ovlivňuje svlékání tím, že intenzita světla
ovlivňuje chování a příjem potravy raků (Aiken a Waddy, 1992). Nepřetržité osvětlení
statisticky průkazně zvýšilo růst (svlékání) juvenilních ráčat raka říčního (Taugbøl a Skurdal,
1995b), naopak nepřetržité světlo či tma negativně ovlivnily přežití odchovávaných ráčat
(Cukerzis a kol, 1977). Také intenzita světla ovlivňuje přežívání především juvenilních raků.
Statisticky vyššího přežívání juvenilních ráčat raka říčního bylo dosaženo při odchovu, kdy
bylo použito světelné intenzity 600 luxů (Nyström, 1994).
(4) Obecně raci potřebují přijímat potravu bohatou na energii, která je nutná pro
zachování všech jejich základních tělesných funkcí (Aiken a Waddy, 1992). Dostatečný
příjem energie zajišťuje rychlý růst raků. Aby raci získali dostatečné množství energie, řídí se
příjem potravy třemi zásadami:
1. je preferována potrava, která je rychle stravitelná,
2. je preferována potrava bohatá na energii,
3. není přijímána potrava, která zpomaluje zpracovávání potravy (Warner, 1997).
Raci získávají energii především ze sacharidů (Ackefors a kol., 1992). Předkládaná
potrava musí odchovávaným ráčatům vedle energie dodávat i dostatečné množství bílkovin
ovlivňující především jejich růst. Odchovávaná ráčata by měla přijímají potravu
s minimálním 20 až 30 % obsahem bílkovin, s obsahem sacharidů kolem 20–25 % a
s maximálním obsahem tuků kolem 10 %. Polovina až dvě třetiny předkládané potravy by
měly být živočišného původu (Aiken a Waddy, 1992).
Nutriční nároky raka říčního se mění s věkem. Pro starší kategorie raků jsou
doporučovány krmné směsi obsahující méně proteinů a více lipidů (Ackefors a kol., 1992).
Obecně se při odchovech ráčat v kontrolovaných podmínkách využívají přirozená
krmiva (zooplankton, vodní řasy a rostliny, vyšší vodní živočichové včetně rybího masa)
(Ackefors a Lindqvist, 1994), ale je možné použít i krmiva umělá (Wickins a Lee, 2002).
Denní spotřeba krmiv v přepočtu na hmotnost těla se pohybuje u juvenilních raků od 1
až 4 % (Cukerzis, 1970). Naopak Kozák a kol. (2008) uvádí, že ráčata v prvním roce života je
nutné pro dobrou efektivitu chovu krmit ad libitum.
(5) Za optimální kvalitu vody pro odchov ráčat raka říčního je považována voda
následujících parametrů, teplota vody: 20–23 °C (Huner a Linqvist, 1984), obsah
rozpuštěného kyslíku: 7 mgO2.l-1 (75–85 % nasycení) (Aiken a Waddy, 1992), pH: v rozmezí
7–8,7 (Svobodová, 1987), voda bez výrazného zákalu s obsahem Ca2+ iontů od 10–60 mg
Ca2+.l-1 (Fedotov, 1993).
Některé vybrané chovy raka říčního v ČR a Evropě
Jihočeská univerzita, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech má
rozvinutou užší spolupráci se třemi produkčními farmami v ČR, Německu a severovýchodní
části Francie, které se zabývají především produkcí násadového materiálu raka říčního. Pro
názornější představu realizace chovu raka říčního připojujeme na závěr detailnější popis
technologie chovu raka říčního na jednotlivých farmách.
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Vaniš chov a prodej ryb, Žleby, Středočeský kraj, Česká republika
Soukromá račí líheň je provozována v kombinaci s chovem lososovitých a kaprovitých
ryb v areálu MO ČRS Žleby. Chov raka říčního je na této farmě realizován jako otevřený, kdy
generační raci (obou pohlaví) jsou drženi v přilehlých lesních rybnících. V jarním období
(průběh května) je vybraný rybník s generačními raky spuštěn a samice se zárodky ráčat na
jejich pleopodech jsou sbírány na obnažených kamenitých březích. Po sesbírání jsou samice
převezeny na račí líheň, kde jsou vysazeny do průtočných betonových žlabů. V těchto žlabech
dochází cca za 1 měsíc k líhnutí a osamostatnění ráčat. Samice po osamostatnění ráčat jsou
z račí líhně odloveny a přeneseny zpět na původní lokalitu jejich výskytu.
Ráčata jsou následně odchovávána v betonových žlabech (Obr. 1) či betonových
venkovních sádkách s přikrmováním ráčat v podobě zooplanktonu, vodních vláknitých řas a
mražených patentek. Jako úkryty pro ráčata jsou použité děrované cihly s nadbytkem úkrytů
vůči odchovávaným ráčatům. Hustota odchovávaných ráčat se v tomto chovu pohybuje od
200–300 ks ráčat .m-2 odchovné plochy. Ráčata jsou odchovávána do konce vegetačního
období (ráčata 0+ odchovávaná v betonových žlabech o finální velikosti TL = 40–50 mm) a
nebo až do jarního období následujícího roku (roční ráčata odchovávána v betonových
venkovních sádkách o finální velikosti 60 mm). Roční produkce této račí líhně je cca 5–10
tisíc tohoročních či ročních ráčat, která jsou po ukončení jejich odchovu (Obr. 2) následně
vysazována do přilehlých předem vytipovaných vhodných přírodních lokalit.
Tato račí líheň má charakter regionální račí líhně v ČR, která podporuje výskyt raka
říčního v daných regionálních podmínkách. Chov raka říčního je v rámci této račí líhně
realizován v souladu se všemi moderními chovatelskými a biologickými poznatky do
současné doby zjištěných u raka říčního. Všechny aktivity na této farmě jsou realizovány
v souladu se zákonem 114/92 Sb. a prováděcí vyhláškou č. 395/1992 Sb., kdy provozovatel
líhně pan Jaroslav Vaniš vlastní řádně udělenou výjimku ze zmíněného zákona, podle které
chovatel může po dodržení určitých pravidel chovat raka říčního. Vysazování račí násady
z této farmy je vždy předem konzultováno s příslušným místním orgánem ochrany přírody.
1)

Obr. 1. Odchov ráčat raka říčního v betonových žlabech (Vaniš chov a prodej ryb).
Fig. 1. Juvenile rearing of Astacus astacus in concrete tanks (Vanis – fish culture a trade).
Obr. 2. Odlov odchovaných ráčat (Vaniš chov a prodej ryb).
Fig. 2. Harvesting of juveniles of Astacus astacus (Vanis – fish culture a trade).

Obr. 1

Obr. 2
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2)

První bavorská račí líheň, Augsburg, Bavorsko, Německo
Soukromá račí farma, která je tvořena třemi oddělenými částmi: (1) račí líhní s
recirkulačním systémem s odchovnými žlaby pro líhnutí a odchov ráčat o celkovém objemu
200 m3 a celkové odchovné ploše 300 m2, (2) rybničním systémem sloužícím k chovu
generačních a remontních raků o celkové výměře 5 hektarů a (3) rybářským revírem čítajícím
6 kilometrů potoků s výskytem raka kamenáče Austropotamobius torrentium a zatopeného
vodního lomu (plocha 3 ha) s výskytem raka říčního ročně produkuje 100 000 tohoročních
ráčat o velikosti 50–60 mm, které jsou následně prodávány a bavorskými rybářskými spolky
vysazovány do volných vod po celém Bavorsku.
Vlastní líheň této farmy je přímo umístěna v okrajové části bavorského města Augsburg
a je především využívána k líhnutí, osamostatnění, odchovu a produkci ráčat v odchovných
žlabech vybavených úkryty pro ráčata v podobě ponořených cihel (Obr. 3). Produkce ráčat je
založena na otevřeném semi-extenzivním systému chovu, kdy generační materiál je chován
v extenzivních podmínkách rybníků, které jsou v jarním období (květen) sloveny a samice se
zárodky přeneseny do račí líhně. V račí líhni jsou odlovené samice nasazovány do žlabů, které
jsou vybaveny zavěšenými klecemi s perforovaným dnem (Obr. 4). Po vylíhnutí a
osamostatnění ráčat procházejí přes perforované dno klecí do odchovných žlabech. Ráčata
jsou v odchovných žlabech odchovávána v počáteční hustotě 400 ks ráčat ve II. vývojovém
stádiu.m-2 odchovné plochy a jsou krmena zooplanktonem (Daphnia sp.), vodními vláknitými
řasami a umělým granulovaným krmivem Trouvit (57 % bílkoviny a 11 % tuk). Při odchovu
ráčat do konce 1. vegetačního období je na této líhni dosahováno 85% přežití ráčat
s konečnou produkcí ráčat 340 ks.m-2 odchovné plochy. Všechna odchovaná ráčata jsou z této
račí líhně na konci 1. vegetačního období slovena a prodána zákazníkům nebo nasazena do
rybníků či zaplaveného lomu dané račí farmy.
Vedle tohoročních ráčat tato račí farma také každoročně produkuje kolem 120–150 kg
tržních konzumních raků, kteří jsou z chovu raků vyřazeni (jako staří raci pro chov nevhodní)
a následně prodány k lidskému konzumu.

Obr. 3. Odchovné žlaby pro ráčata (celkový pohled) (První bavorská račí líheň).
Fig. 3. Rearing tanks for juveniles (overview) (First Bavarian crayfish hatchery).
Obr. 4. Odchovné žlaby pro ráčata (detail žlabu s klecí, kam se nasazují samice se zárodky)
(První bavorská račí líheň).
Fig. 4. Rearing tanks for juveniles (detail of tank and box for berried females) (First Bavarian
crayfish hatchery).

Obr. 3

Obr. 4
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Obr. 5. Rybník určený pro chov generačních raků (První bavorská račí líheň).
Fig. 5. Pond for culture of broodstock crayfish (First Bavarian crayfish hatchery).
Obr. 6. Majitel farmy První bavorská račí líheň pan Max Keller odlovuje generační raky.
Fig. 6. Owner of crayfish farm “First Bavarian crayfish hatchery” Mr. Max Keller during the
catching of crayfish.

Obr. 5

Obr. 6

3)

Račí farma v Thonnance les Joinville, provincie Champagne-Ardenne, Francie
Tato soukromá račí farma se nachází v severovýchodní části Francie cca 80 km
severozápadně od města Nancy. Farma se skládá (1) z račí líhně určené pro chov generačních
raků (především samic s vajíčky a zárodky ráčat) od období páření raků po líhnutí ráčat a
odchov ráčat a (2) z rybníků o celkové výměře 5 hektarů využívaných k chovu generačních,
remontní a tržních raků (Obr. 7 a 8). Tato farma tvoří jeden areál a všichni raci na této farmě
jsou chováni v rámci tohoto areálu. Generační raci jsou drženi v rybnících. Na podzim jsou
rybníky s generačními raky sloveny generační raci připravení na reprodukci jsou vytříděni.
Vybraní generační samci i samice (v poměru 1 samec : 3 samicím) jsou nasazeni do chovných
žlabů račí líhně vybavených úkryty v podobě ponořených cihel (Obr. 9). V těchto žlabech
dochází k páření raků, po kterém jsou samci z líhně odstraňováni a zpět vraceni do chovných
rybníků. V líhni zůstávají dlouhodobě jen samice, které po páření kladou a následně pečují o
zárodky až do líhnutí ráčat. Před líhnutím ráčat jsou samice se zárodky cca 2 týdny
nasazovány do líhnoucích klecí (podobně jako u předešlé račí farmy). Výhodou tohoto
systému je možnost řízení teploty vody při inkubaci vajíček na pleopodech samic, které jsou
drženy v kontrolovaných podmínkách chovu dané račí líhně, což umožňuje získat dřívější
termín líhnutí ráčat a tím i větší ráčata na konci odchovu tohoročních ráčat určených
k vysazování. Samice držené v kontrolovaných podmínkách račí líhně jsou 1x za dva dny při
teplotě vody vyšší jak 6 °C přikrmovány rybím masem.
Po líhnutí a osamostatnění ráčata od samic přecházejí do odchovných žlabů, kde jsou
ráčata následně odchovávána po dobu 1. vegetačního období až do podzimu, kdy se ráčata
prodávají jako násadový materiál do volných vod severovýchodní Francie nebo jsou
nasazovány do předem připravených rybníků dané račí farmy. Ráčata při odchovu využívají
ponořené cihly jako úkryty, jsou přikrmována zooplanktonem (Daphnia sp.) či umělým
krmivem (Biomar, 58 % bílkovin, 15 % tuk) a jsou odchovávána při počáteční hustotě 350 ks
ráčat ve II. vývojovém stádiu na 1 m-2 odchovné plochy s konečným 75% přežitím ráčat. Tato
farma ročně produkuje kolem 50 tis. ks tohoročních ráčat o průměrné velikosti TL = 60 mm a
20 000 ks ročních ráčat o velikosti TL = 80 mm, která jsou určena k vysazování do volných
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vod. Vedle násadového materiálu tato račí farma ročně produkuje přibližně 150 kg tržních
raků, kteří jsou z dalšího chovu vyřazováni a určeni k lidskému konzumu.

Obr. 7. Připravený rybník pro nasazení odchovaných tohoročních ráčat (račí farma v
Thonnance les Joinville).
Fig. 7. Prepared pond for the stocking of 1+ crayfish (Crayfish farm near Thonnance les
Joinville).
Obr. 8. Vypuštěný matečný rybník, kde jsou chováni generační raci (račí farma v Thonnance
les Joinville).
Fig. 8. Pond after harvest of broodstock crayfish (Crayfish farm near Thonnance les
Joinville).

Obr. 7

Obr. 8

Obr. 9. Kontrolované podmínky chovu, žlab sloužící pro páření raků, kladení a inkubaci
vajíček na pleopodech samic a k následnému líhnutí a odchovu juvenilních ráčat (račí
farma v Thonnance les Joinville).
Fig. 9. Controlled rearing conditions for crayfish mating, egg laying, pleopodal egg
incubation, hatching a juvenile rearing (Crayfish farm near Thonnance les Joinville).

Obr. 9
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SOUHRN
Předložený článek detailně popisuje poznatky, které je nutno ovládat při odchovu
násadového materiálu raka říčního (Astacus astacus L.). Rak říční je v Evropě jedním
z nejvýznamnějších bezobratlých sladkovodních živočichů mající velký ekologický a
ekonomicko-společenský význam. Z tohoto důvodu je rak říční v rámci Evropy monitorován,
chován, vysazován, loven a hospodářsky využíván. V současnosti jsou v Evropě u raka
říčního realizovány především chovy, které produkují násadový materiál tohoto druhu.
Z tohoto důvodu tato práce informuje o významu, současné platné legislativě, účelu a způsobu
odchovu násadového materiálu raka říčního v Evropě. Další část článku se věnuje biologickochovatelským aspektům týkající se pohlavní dospělosti raků, páření generačních raků,
kladení, oplodnění a připevnění vajíček na pleopody samic, plodnosti samic, embryonálního
vývoje, přirozené a zkrácené inkubace račích zárodků a také líhnutí ráčat. Poslední část
článku popisuje základní faktory ovlivňující úspěšnost odchovu ráčat raka říčního s
přiloženým popisem tří praktických chovů, které jsou realizovány u raka říčního v ČR,
Německu a Francii.
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Abstract
There are more than 500 freshwater crayfish species in the world, living in many different aquatic and
semi-aquatic habitats.. Many species have some intrinsic value or interest for humans, but only around ten large
aquatic species are harvested commercially. In the Czech Republic are three of the five indigenous European
crayfish and two introduced species, with different ecology and perceived value. Crayfish monitoring and
capture methods depend on their economic status, on whether stocks are in streams or lakes; and on details of
the habitat (e.g. muddy, weedy, shallow clear water). Trapping is the most common capture method for lake and
river stocks, as this selects for the larger adults. For commercial species, while trapping may not accurately
indicate population size, monitoring and exploitation methods should be the same to look for longer-term
changes in stock characteristics and to ensure protection of sensitive life stages. For non-commercial species,
particularly those protected nationally or internationally, monitoring methods may be based on different criteria
– including habitat preferences of juveniles and adults and degree of wandering – and can include stone-turning,
snorkeling, night surveys and collection of surrogate evidence. Juveniles are under-represented in most surveys
unless specifically monitored.
Klíčová slova: Lov, raci, Česká republika, opakovaný odlov označených jedinců, monitoring výskytu, chytání
do pastí
Key words: Capture, Crayfish, Czech Republic, Mark-recapture, Monitoring, Trapping

ÚVOD
Existuje přes 500 druhů raků, rozšířených v Severní a Jižní Americe, Evropě a západní
Asii, Japonsku, Madagaskaru a Austrálii. Mnoho druhů má pro lidstvo užitnou hodnotu či
určitý význam. Různé druhy raků jsou různě vnímáni: jako bioindikátor vodního prostředí,
jako škůdci v zemědělství, jako předmět akvaristických chovů a obchodů či jako cenná
potravina. Nicméně relativně málo velkých druhů raků (cca 10) je loveno a využíváno
komerčně za pomoci různých metod. Raci jsou záměrně loveni především v Evropě, Severní
Americe, Madagaskaru, Austrálii a Novém Zélandu (Holdich, 2002), přičemž několik málo
dalších druhů raků je ještě loveno při rekreačním rybolovu nebo jen náhodně jako vedlejší
produkt.
Severoamerické druhy raků byly vysazeny v mnoha částech světa, včetně Číny a Afriky,
kde vůbec původní druhy raků neexistovaly. Severoamerické druhy raků byly vysazeny také
především do Evropy s cílem podpořit produkce konzumních raků, která před touto introdukcí
byla zajišťována původními evropskými druhy raků (Holdich a Gherardi, 1999; Holdich,
2002; Souty-Grosset a kol., 2006). Severoamerické druhy raků jsou v současnosti rozšířené
po celé Evropě s vájimkou Irska. Irsko je nyní jedinou evropskou zemí, kde se
severoamerické druhy raků prozatím nevyskytují.
Původní druhy raků se vyskytují na většině území současné Evropy (Souty-Grosset a
kol., 2006). Pouze pět původních druhů raků je většinou v Evropě monitorováno a všechny
druhy jsou z rodu Astacidae. Nicméně alespoň dvakrát tolik nepůvodních druhů raků bylo
v Evropě vysazeno: sedm druhů ze Severní Ameriky (druhy rodu Astacidae a Cambaridae) a
tři z Austrálie (rod Parastacidae).
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Jakmile tyto nepůvodní druhy raků úspěšně osídlily lokality, na které byly vysazeny,
sledujeme u nich neustálou tendenci se dále rozšiřovat a jejich výskyt se jen obtížně
monitoruje (Kozak a Policar, 2003; Peay a kol., 2006).
V České republice se v současné době vyskytuje pět druhů raků (Kozak a kol., 2004.
Dva jsou původní a chráněné druhy: rak říční (Astacus astacus) a rak kamenáč
(Austropotamobius torrentium). Třetí druh, rak bahenní (Astacus leptodactylus), se do ČR
rozšířil jako původní evropský druh raka z východní Evropy. Čtvrtý druh, rak signální
(Pacifastacus leniusculus), pochází původem ze západní části Severní Ameriky a byl do ČR
záměrně vysazen v 80. letech minulého století (Kozák a Policar, 2003). Pátým druhem
vyskytující se v ČR je nepůvodní druh, rak pruhovaný (Orconectes limosus), který se do ČR
nedávno rozšířil ze sousedního Německa (Kozák a kol., 2004).
Mezi evropskými původními druhy jsou jasné rozdíly v ekologii a rozšíření. Přesto se
uměle vysazené nepůvodní druhy raků jeví oproti původním druhům raků jako více tolerantní
druhy vůči životním podmínkám. Tyto nepůvodní druhy raků někdy osidlují i méně vhodné
lokality během jejich dalšího rozšiřování (Souty-Grosset a kol., 2006).
V České republice je rak říční kriticky ohrožený druh, který se především vyskytuje v
malých rybnících (menší než 1 ha) s kamenitými břehy, které pokrývá bohatá příbřežní
vegetace. Tento druh se také vyskytuje v malých řekách a potocích s tůněmi a tišinami
(Skurdal a Taugbol, 2002). Rak kamenáč je též kriticky ohrožený druh, který se vyskytuje
především v oligotrofických, kamenitých horských potocích a říčkách (Kozák a kol., 2002).
Rak bahenní je vázán na teplejší mezotrofické rybníky či četné zatopené lomy. Zatímco rak
signální se vyskytuje především v potocích, řekách a rybnících (Lewis, 2002). Poslední druh
raka v ČR, rak pruhovaný, původem z východní části Severní Ameriky, se vyskytuje
především ve větších řekách jako je Labe a Vltava popřípadě jejich přítocích (Kozák a kol.,
2004). Tento nepůvodní evropský druh raka byl v Evropě nejprve vysazen v Bamowku v
Polsku v roce 1890 a později do řeky Havel v Potsdamu v Německu v roce 1895. Odtud se
tetno druh rozšířil migrací do řeky Odry a Labe v roce 1960 (Hamr, 2002).
Lze předpokládat, že jednotlivé druhy raků budou v budoucnu především prospívat na
lokalitách, které vytvářejí optimální životní podmínky pro dané druhy raků. Tyto životní
podmínky musí odpovídat základním životním potřebám jak juvenilních, tak i dospělých raků
jednotlivých druhů. Životní podmínky lokalit budou potom rozhodovat o možné migraci či
rozšiřování jednotlivých druhů raků v budoucnosti.
Proto je velmi důležité, abychom byli schopni neustále monitorovat výskyt a další
rozšiřování, popřípadě další zvyšování hojnosti nepůvodních druhů raků v Evropě a současně
měli možnost v Evropě sledovat výskyt původních druhů raků.
Pro monitoring a aktualizaci výskytu raků v Evropě u jednotlivých druhů raků může být
využíváno různého způsobu odlovu raků, a nebo tato činnost může být úplně od odchytů raků
oddělená. Neexistují žádné ideální metody pro monitoring výskytu raků. Mnoho astakologů
má v oblibě a využívá svoji různě modifikovanou metodu, která je přizpůsobena určitým
specifickým podmínkám. Přehled o různě modifikovaných způsobech monitoringu výskytu
raků je popsán následujícími autory: Di Stefano a kol. (2003); Peay (2004); Nowicki a kol.,
(2008); a Price a Welch (2009). Cílem tohoto článeku není vyčerpávajícím způsobem popsat
jednotlivé způsoby monitoringu výskytu raků či předložit detailní popis jednotlivých způsobů
odlovu raků. Avšak cílem práce je popsat běžně využívané metody pro monitoring výskytu
raků a zejména metody využívané pro odlov raků určených k lidské spotřebě.
Protokoly pro monitoring výskytu raků a jejich odlov
Výběr metod pro monitoring výskytu raků a jejich odchyt záleží na mnoha faktorech.
Ty zahrnují velikost lovených raků, přístupnost k lokalitám s raky a poveditelnost odlovu
raků. Dále hodně záleží na charakteru lokalit, kde se raci vyskytují. Způsob odlovu raků se
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bude lišit u potoků, řek či jezer. Odlov raků bude dále ovlivněn charakterem daných lokalit
(např.: lokality zabahněné, intenzivně zarostlé vegetací, kamenité, průzračné, popřípadně
intenzivně zakalené). Způsob odlovu raků je též ovlivněn jeho účelem a cílem. Způsob odlovu
raků bude jiný u pouhého vzorkování raků na dané populaci, u snahy vychatat raky na lokalitě
či u odlovu raků s cílem označit odlovené raky, kteří se následně na lokalitu vysadí k
opakovanému odlovu.
Peay (2004) porovnávala frekvenci výskytu různých velikostí raka bělonohého
(Austropotamobius pallipes) v úlovcích, které byly získané různými metodami odlovu
z potoku v Yorkshiru v Anglii. Jako metody odlovu raků bylo využito odlovu do vrší s
návnadou s hrubými a jemnými oky, nočního sledování výskytu raků a selektivního ručního
odlovu. Velikost ok v síti u švédských vrší Trappy® byla přibližně 20 mm, zatímco
trychtýřovité vrše (GB Nets) měly oka jen 4 mm. Raci odlovení v obou typech vrší měli délku
karapaxu od 27 do 53 mm, tzn. všichni odlovení raci byli dospělí nebo blížící se dospělosti.
Raci z nočního sledování a ručního denního odchytu měli délku carapaxu od 8 do 50 mm.
Pouze 7 % raků sledovaných při nočním pozorování a méně než 1 % raků v úlovku při použití
vrší Trappy mělo menších délku karapaxu než 30 mm. Naopak u ručního odlovu bylo
odloveno až 70 % juvenilních raků této velikosti. A dokonce bylo zjištěno, že i tato metoda
odlovu raků podhodnocuje skutečný stav juvenilních raků v dané populaci. Výběr metody
odlovu raků má hlavní vliv na složení úloveku raků. Je důležité tedy odlovy raků různým
způsobem hodnotit odděleně.
Monitoring výskytu raků pro stanovení managementu u rekreačních a komerčních
račích farem byl stanoven především skandinávskými specialisty, např.: Westman a kol.
(1993), Momot (1993) and Skurdal a kol. (1993). Odlov raků do pastí je vhodné používat u
račích populací, které se využívají k produkci a odlovu tržních raků určených ke konzumu.
Touto metodou je možno odlovit raky větších rozměrů, kteří jsou pro trh cennější. Využití
efektivity odlovu raků v podobě vynaloženého úsilí na odlov raků (CPUE) je vhodné použít
při sledování populačních změn u komerčně využívaných populací raků (Skurdal a kol.,
1995).
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Tab. 1. Souhrn běžných metod využívaných při monitoringu výskytu raků či přímo při odlovu
tržních raků.
Detaily pro jednotlivé způsoby odlovu jsou uvedené v následujícím textu.
Tab. 1. Summary of common monitoring and capture methods (for details see text).
MONITORING VÝSKYTU RAKŮ
M1: V mělkých řekách a potocích
M11 Ruční prolovení ůkrytů
M12 Noční sledování raků
M13 Proutky s návnadou / ruční síťky
M14 Vláčící síť
M15 Odlov na určité ploše
M15 Lov elektrickým agregátem
M16 Speciální odlov juvenilních raků
M17 Vrše opatřené kamerou
M2: V hlubokých řekách, jezerech a
rybnících
M21 Vrše
M22 Vrhací vězeňce, vrhací sítě
M23 Potápění
M24 Použití čeřenu
M25 Ex situ nebo doplňkové metody

ODLOV RAKŮ
C1: V mělkých řekách a potocích
C11 Ruční chytání, ve dne
C12 Ruční chytání, v noci
C13 Proutky s návnadou / ruční síťky
C11 Ruční chytání, ve dne

C2: V hlubokých řekách, jezerech a
rybnících
C21 Vrše
C 22 Použití čeřenu
C23 Vrhací vězeňce, vrhací sítě
C24 Raci jako vedlejší produkt při rybolovu

Monitoring výskytu raků
Je-li monitoring výskytu raků zaměřen především na velké raky, potom jsou v úlovcích
málo zastoupené jiné velikostní kategorie raků, které se v dané populaci také vyskytují.
Mnoho zemí akceptovalo speciální protokoly pro monitoring výskytu chráněných druhů raků.
Jako příklad může být použit protokol společnosti The Joint Nature Conservation Committee
(JNCC) ve Velké Británii, který využívá metod popsaných v práci Peay (2003). V mělkých
potocích či řekách je výskyt raků většinou monitorován otáčením kamenů, které jsou raky
využívány jako možná místa jejich úkrytu Dále na těchto lokalitách mohou být také využity
kvantitativní noční odchyty raků na určité vybrané ploše dané lokality, odlovy raků vláčenými
sitěmi či speciální odlov juvenilních raků (Tab. 1).
Výsledky monitoringu výskytu raků mohou být kvantitativně stanovené podle odlovu
raků na určité ploše či při použití kvadrátové metody monitoringu. Dále výsledky mohou být
semikvantitativní, při použití vláčící sítě po stanovené určité časové období či na definované
ploše dané lokality. Di Stefano a kol. (2003) doporučuje pro monitoring výskytu raků použít
rozvrstvené kvantitativní monitorování různých mikrooblastí na daných potocích či říčkách.
Naopak Rabeni a kol. (1997) porovnával účinnost různých metod monitoringu výskytu raků a
doporučuje odchytávat raky pomocí elektrického agregátu pro odhad abundance raků na dané
lokalitě. Další způsoby monitoringu výskytu raků jsou především převzaté z práce Peay
(2004).
Noční sledování raků – Tato aktivní metoda, při které jsou raci vyhledáváni a ručně
odloveni, byla hojně užívána, například v pracích:. Abrahamsson (1981); Arrignon a kol.
(1999) a Peay (2004). Tato metoda odlovu raků vyžaduje však na lokalitě čistou vodu,
dostatečně mělkou pro brodění. Výhodou této metody je, že tento způsob zaručuje dostatečné
množství nalezených a odlovených raků na jednotku plochy. I když je nutné dodat, že
efektivita tohoto monitoringu a odlovu je také především ovlivněna charakterem dané
lokality. Jiné výsledky odchovu jsou dosahované na kamenitém dně nebo na dně pokrytém
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vodní vegetací či bahnem. Za vhodných podmínek může být tato metoda nahrazena vrší
s nainstalovanou kamerou.
Ruční odlov raků – Tento odlov (sběr) raků je, stejně jako noční odlov, omezen na
lokality s čistou a průzračnou vodou. Tato metoda může zahrnovat selektivní ruční
monitoring, při kterém jsou prozkoumávány nejpravděpodobnější úkryty raků. Monitoring
(odlov) raků může být realizován na předem stanovené a vybrané ploše nebo pomocí
kvadrátové metody nebo s využitím Surberova lapače (Byrne a kol., 1999). Lepší viditelnost
při tomto způsobu odlovu raků může být dosažena použitím pozorovacího boxu s proskleným
dnem nebo bentoskopu, případně pomocí potápěčů. Jelikož odlov raků do pastí je velmi
selektivní (odlov větších raků) či nemožnost odlovu samic s vajíčky, monitoring raků pomocí
potapěčské techniky je velmi efektivní způsob, jak je možné získat informace o výskytu raků
na lokalitách s velkou hloubkou (Peay, 2004).
Lov elektrickým agregátem – je úspěšně využíván mnoho let při monitoringu výskytu
raků (Westman a kol., 1979 a Eversole a Foltz, 1993) za předpokladu, že je prováděn
na čistých a mělkých lokalitách za vhodného počasí. Výhodou této metody lovu oproti odlovu
raků do vrší je to, že při elektrolovu jsou odchyceni menší dospělí raci a dokonce i juvenilní
ráčata. Úlovek má potom i dobrou vypovídací schopnost vzhledem ke zvolené ploše odlovu
(Peay, 2004). Nevýhodou této metody je, že úlovek může být významně podhodnocen,
jestliže je elektrolov prováděn mimo oblast výskytu úkrytů pro raky, a dále tato metoda
působí velmi destruktivně na bentické organismy (Nowicki a kol., 2008).
Je nutné však konstatovat, že všechny metody monitoringu výskytu raků přinášejí různě
zkreslené informace o skutečné populaci raků. Je velmi těžké stanovit úroveň zkreslení
monitoringu raků, pokud nemohou být použity alespoň 2 nebo 3 metody odlovu na stejné
lokalitě (ploše). I pak jsou informace o výskytu raků zkreslené a často nepravidelné s ohledem
na preference výskytu raků na jednotlivých místech dané lokality (Reyjol a Roqueplo, 2002; a
Demers a kol., 2003).
Většina způsobů odlovu (monitoringu výskytu raků) má svá omezení – například
kvadrátová metoda je vysoce zkreslující vůči menším rakům. Lov elektrickým agregátem je
nejefektivnější ve vodě s vysokou vodivostí a noční odlov raků nutně vyžaduje čisté
popřípadě lehce zabarvené dno.
Rabeni a kol. (1997) zjistili, že odlov raků pomocí ručních sítěk je efektivní pro
monitorování raků čeledi Parastacidea na Novém Zélandu, jelikož noční pozorování raků či
použití vrší s návnadou nebylo pro monitoring výskytu těchto raků vůbec účinné. Většina
metod monitoringu výskytu raků potřebuje vhodnou techniku pro odhad velikosti populace.
Metoda opakovaných odlovů označených raků (mark recapture methods) je považována za
nejpřesnější metodu využívající se pro stanovení velikosti populace raků. Tato metoda je
založena na prostém odlovu raků, jejich značení, vysazení a opakovaném odlovu (Rabeni a
kol., 1997).
Raci při značení mohou být označováni dočasnými nebo středně dlouho trvajícími
značkami. U raků se používá perforace ploutvičky telsonu (Guan, 1997), vymražení či
vypálení značky na krunýři raků (Brown a Brewis, 1979) nebo značení raků pomocí PIT čipů
(Bubb a kol., 2007). Vypálení či vymražení značky do krunýře raků vytváří bílé místo na
krunýři, které přetrvává několik výměn krunýře (Brown a Brewis, 1979).
V hlubších řekách, jezerech a rybnících mohou být raci monitorováni především pomocí
potápěcí techniky (s přístrojem nebo šnorchlováním) nebo vlečnou sítí u břehu, případně
nočním lovem (O’Connor a kol., 2009). Zde může být opět použita kvadrátová metoda pro
zjištění hustoty (Lamontagne a Rasmussen, 1993). Nicméně komerčně využívaní raci jsou
většinou monitorováni pomocí vrší, které jsou v podstatě využívány k jejich lovu. Potom je
možné hodnotit strukturu račích populací pomocí úlovků ve vrších před a po lovné sezóně.
Dále je možné vyhodnotit úsilí, které je třeba vynaložit na odlov raků (Skurdal a kol., 2002).
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Nicméně již dřívější studie odlovu raka bělonohého na různých potocích, říčkách a
vodních nádrži ukázaly, že chytání do pvrší významně podhodnocuje skutečný stav račí
populace v porovnání s ručním odlovem (Brown a Brewis, 1979). Odlov raka říčního ve
vodní nádrži v ČR také potvrdil, že úlovky pomocí ručního chytání do sítěk či úvolky
z odlovu raků na proutky prokázaly vyšší zastoupení různých velikostních kategorií raků
z dané populace než pouhé úlovky do vrší (Policar a Kozak, 2005). Mnoho autorů popisuje
různé chování a reakce raků při odlovu, které ovlivňují úspěšnost lovu. Nowicki a kol. (2008)
navrhují, aby byla období lovu stejné populace raků vždy rozdělena přibližně dvoutýdenními
intervaly, což zabrání opakovanému odchytu stejných raků.
Velikostní selektivita a sezónní výkyvy odlovu raků jsou podrobně popsány mnoha
autory: Brown and Brewis (1979), Reynolds a Matthews (1993) a Wright and Williams
(2000). Metody odlovu raků do vrší by měly být pro monitoring výskytu raků
standardizovány včetně typu vrše, návnady a umístění vrší (Peay, 2004). Délka nastražení
vrší, únikovost raků z vrší je různá a významně se mění v závislosti na ročním období.
Samotné úlovky raků vršemi se významně liší v závislosti na ročním období, kdy úlovky raků
mohou být významně sníženy v období výměny krunýře a páření u raků. Snižující se teplota
vody snižuje i potravní aktivitu raků, čímž se snižuje efektivita lovu raků
Doplňkové metody mohou být velmi užitečné pro zjištění výskytu raků na dané
lokalitě, které nejsou běžně monitorovány. Tato metoda může významným způsobem rozšířit
a obohatit stávající záznamy o výskytu raků. Jednou z doplňkových metod může být metoda
pozorování lokality, při které jsou nalezeny svlečené krunýře, nebo dokonce uhynulí raci.
Tyto důkazy svědčí o výskytu raků na dané lokalitě. Daší doplňkovou metodou je pozorování
zbytků raků ve výkalech četných savců, jako je třeba vydra říční (Lutra lutra) nebo ve
vnitřnostech ulovených ryb při sportovním rybolovu. Přítomnost raků může být také objevena
při četném biologickém hodnocení kvality vody na různých tekoucích vodách či při
sportovním rybolovu, kdy i raci mohou reagovat na nastraženou návnadu na rybářském prutu.
Dále raci mohou být odloveni do rybářských tenat či pastí na úhoře.
Lov raků
V potocích, mělkých řekách je rekreační lov raků do rukou realizován především
v nočním období, kdy se na dané lokalitě otáčejí kameny na dně či prohledávají jiné úkryty.
Tento lov raků je poměrně časově i fyzicky náročný.
Na hlubších lokalitách mohou být použity různé metody lovu, které se realizují
v litorálních částech lokalit, jako je tomu při použití ručního lovu raků do sítěk, využití
proutků s návnadou, použití vrhacích sítí či čeřenů.
Na hlubokých lokalitách se především k lovu raků využívají vrše s návnadou, které se
aplikují na lokalitu přes noc. Tato metoda je méně fyzicky a časově náročná oproti jiným již
vyjmenovaným způsobům lovu raků (chytání do ruky, na proutky s návnadou nebo pomocí
čeřenu).
DISKUSE A ZÁVĚRY
Vrše a čeřeny, používané pro lov raků na hlubokých lokalitách jsou v podstatě pasivní
metody, a proto velmi málo negativně ovlivňují životní prostředí daných lokalit. Naopak
aktivní odlov raků pomocí ručního sběru nebo vláčících sítí porušuje substrát daných lokalit.
Podobně je tomu u potápění, které má obecně nižší negativní dopad na stav lokalit než odlov
raků prováděné brodění.
Dorn a kol. (2005) zhodnotil efektivitu odlovu raků u aktivního způsobu odlovu do
ručních sítěk v porovnání s pasivním odlovem do vrší s návnadou při zjišťovaném vývoji
populace raka Procambarus fallax.
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Odhad úlovku do ručních sítěk odpovídal hustotě a velikostnímu zastoupění raků v dané
populaci, zatímco vrše zachytily relativně malé množství raků a jen největší jedince. Podobně
Policar a Kozak (2005) zjistili, že pomocí proutků s návnadou je možno odlovit daleko větší
velikostní spektrum raků a dokonce i samice s vajíčky. Lze tedy konstatovat, že vrše mohou
velmi dobře sloužit k efektivnímu lovení raků, ale tento způsob nemusí plně poskytnout
dostatečné a pravdivé informace o dané račí populaci.
Výsledky monitoringu výskytu a odlovu raků mohou být zkresleny několika faktory:
•
Velikost ok u vrší a rozměry vstupních otvorů zvolené pro danou velikost raků. Vrše
s většími oky, které jsou vhodné pro lov raků rodu Astacus, musí být většinou upraveny
pokud jsou vyžívány pro odlov raků rodu Austropotamobius, protože tito raci dosahují
podstatně menších velikostí těla.
•
Pravidelná kontrola vrší a čeřenů s pravidelným vybíráním raků ovlivňují počty
ulovených raků. Optimální je vrše a čeřeny kontrolovat při nasražení každých 20–30 minut,
pokud jsou raci aktivní. Úlovky vršemi jsou nejvyšší, pokud jsou vrše nastraženy přes noc a
vyzvednuty jsou ihned následující ráno. Pokud jsou vrše ponechány na lokalitě déle než jednu
noc, úlovky se mohou významně snížit. Raci v tomto případě mohou být v průměru těžší, ale
může jich být v úlovku méně, protože někteří chycení raci za dlouhou dobu nastražení vrší
z vrše uniknou (Reynolds a Matthews, 1993).
•
Druh návnady pro vrše a čeřeny: za určitých okolností vrše poskytují úkryt, ať už jsou
opatřeny návnadou či nikoli. V ostatních případech mohou různé návnady představovat
různou přitažlivosti pro raky. Avšak staré návnady mohou dokonce raky odpuzovat.
•
Počasí, hladina vody a fyzikálně-chemická kvalita vody ovlivňují úlovek raků. Raci se
nemusí odvážit daleko ze svých úkrytů, když je špatné počasí. Úlovky raků v jezerech jsou
nejvyšší při úplňku a za jasné oblohy (Reynolds a Matthews, 1993).
•
Znalosti preference osídlení lokalit, úkrytů a stanovišť raky ovlivňuje úspěšnost lovu
raků (Richards a kol., 1996; Price a Welch, 2009).
•
Norující a polosuchozemští raci v Austrálii a Americe vyžadují odlišné a jiné metody
monitoringu a odlovu včetně speciálních pastí a sítí (Ridge a kol., 2008). To by mohlo mít pro
Evropany význam, kdyby se američtí nepůvodní druhy více rozšířily do Evropy.
•
Věk, poměr pohlaví, velikostní složení raků může být významně odlišné v úlovcích
vršemi a v dané skutečné račí populaci. Obecně platí, že samci jsou aktivnější než samice a
poměr pohlaví je v přírodních račích populací téměr vyrovnaný. Pro odhad velikosti populace
raků Nowicki a kol. (2008) doporučují monitorovat v populaci pouze samce.
•
Roční období: Raci jsou nejaktivnější v letních a podzimních období po jejich výměně
krunýře.
•
Náhradní záznamy mají hodnotu pouze tehdy, když jsou zaznamenány do databáze
raků v lokálním i mezinárodním měřítku a jsou pak použity pro budoucí výzkumu a
monitoring výskytu raků.
Závěrem lze konstatovat, že k monitoringu výskytu raků může být použita celá řada
metod v závislosti na požadovaném výsledku monitoringu. Metody se budou lišit, chceme-li
znát: jen pouhý výskyt raků na lokalitě, detalnější velikost či velikostní složení dané račí
populace. Vrše jsou tradičně užívány pro monitoring stavu komerčně využívaných račích
populací v jezerech před a po odlovné sezóně. Je důležité si uvědomit, že úlovky jednotlivých
metod monitoringu či lovu raků mohou být zkresleny a jejich interpretace vyžaduje určitou
opatrnost.
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CELOPLOŠNÉ MAPOVÁNÍ A MONITORING POPULACÍ RAKŮ V ČR
FULL-AREA MAPPING AND MONITORING OF CRAYFISH POPULATIONS IN
THE CZECH REPUBLIC
M. ŠTAMBERGOVÁ, Z. KUČERA
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Nuselská 39, 140 00 Praha 4-Nusle, e-mail:
monika.stambergova@nature.cz, zdenek.kucera@nature.cz

Abstract
Summary of localities with current occurrence of five crayfish species found in the Czech Republic is
based on the full-area mapping of watercourses and standing waters. The project was coordinated by the
Agency for Nature Conservation and Landscape Protection of the Czech Republic (AOPK ČR) in years 2004–
2005 and in limited supply continues till present. Within the project we managed to verify 12670 mapped
segments and on 1092 of them crayfish were found. The stone crayfish (Austropotamobius torrentium) was
recorded from 42 streams with the centre of occurrence in Central and Western Bohemia. The noble crayfish
(Astacus astacus) occurrence was confirmed on more than 500 localities almost evenly all over country.
Standing waters were partially involved in mapping too. Especially in such biotopes the narrow clawed crayfish
(Astacus leptodactylus) was found and nowadays is confirmed on 38 localities. Allochthonous North-American
species including their impact on our indigenous fauna were also studied. The spiny-cheek crayfish (Orconectes
limosus) can be found in Elbe and Vltava River, many of their tributaries and isolated localities. The signal
crayfish (Pacifastacus leniusculus) occurs on a few isolated localities only. Mapping of crayfish and follow-up
monitoring of their sites is important data background for planning of measures for our indigenous crayfish
fauna protection.
Klíčová slova: Astacus astacus, Astacus leptodactylus, Austropotamobius torrentium, Orconectes limosus,
Pacifastacus leniusculus, mapování, rozšíření, Česká republika
Key words: Astacus astacus, Astacus leptodactylus, Austropotamobius torrentium, Orconectes limosus,
Pacifastacus leniusculus, mapping, distribution, Czech Republic

ÚVOD
Přestože raci představují poměrně známé a populární zástupce naší fauny, znalosti o
jejich rozšíření na našem území byly ještě v nedávné době značně neúplné. Dlouhodobým
sledováním rozšíření raků v oblasti východních Čech se zabývá Lohniský (1984b) a ve své
práci předkládá ucelené výsledky z faunistické dokumentace doplněné o nálezy raků
z dotazníkové akce. Následně v roce 1985 započala „Akce rak“ pod záštitou Českého svazu
ochránců přírody a výsledky této mapovací akce přináší Holzer (2000). Postupně následují
práce zaměřené na mapování jednotlivých druhů raků, např. Hajer, 1994; Ďuriš a kol., 2001;
Fischer a kol., 2004a.
Z důvodu zjištění aktuálního stavu rozšíření našich raků proto Agentura ochrany přírody
a krajiny ČR (AOPK ČR) započala v roce 2004 s detailním celoplošným mapováním všech
pěti u nás se vyskytujících druhů.
V rámci plošného projektu byla pozornost zaměřena nejen na původní evropské druhy
(Krupauer, 1968; Krupauer, 1982; Ďuriš, 2000) – raka kamenáče Austropotamobius
torrentium (Schrank, 1803), raka říčního Astacus astacus (Linnaeus, 1758) a raka bahenního
Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823, ale i na dva u nás se vyskytující severoamerické
druhy raka pruhovaného Orconectes limosus (Rafinesque, 1817) a raka signálního
Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852) včetně sledování možných rizik a jejich vlivů na
populace původních zvláště chráněných druhů.
Pouze dva druhy raků Austropotamobius torrentium a Astacus astacus jsou na našem
území prokazatelně původní a podle vyhlášky č. 395/1992 zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o
ochraně přírody a krajiny patří mezi druhy kriticky ohrožené. Oba druhy jsou uvedeny i
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v přílohách evropské Směrnice Rady č. 92/43/EEC o ochraně přírodních stanovišť, volně
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Anonymus, 1992). Mezi zvláště chráněné druhy
patří i Astacus leptodactylus a je výše uvedenou vyhláškou zařazen mezi druhy ohrožené.
Orconectes limosus byl do Evropy dovezen již roku 1890 (Hamr, 2002), přičemž
z území Čech je znám z 60. let 20. století, poprvé zaznamenán z řeky Labe u Ústí nad Labem
v roce 1988 (Hajer, 1989, 1990), odkud se šířil dále. Kromě tekoucích vod se s tímto druhem
můžeme rovněž setkat ve stojatých vodách, kde velmi dobře přežívá (Henttonen a Huner,
1999) a do kterých bývá vysazován lidmi (Filipová a kol., 2006; Petrusek a kol., 2006), kteří
si často neuvědomí rizika s tím spojená. Jedná se o velmi nebezpečný druh, který se invazivně
šíří. Je velmi tolerantní vůči znečištění i změnám prostředí, zejména zvýšené teplotě a snížené
koncentraci kyslíku (Lindqvist a Huner, 1999). Zejména pak působí jako významný přenašeč
letálního onemocnění račího moru (Kozubíková a kol., 2006), jehož původcem je plíseň
Aphanomyces astaci a vůči kterému je sám rezistentní.
Pacifastacus leniusculus se do Evropy poprvé dostal počátkem 60. let dvacátého století
do Švédska (Brinck a Svärdson in Holdich, 2002) jako náhrada za morem zdecimované
obsádky raků říčních. V roce 1980 byl poprvé rak signální introdukován také na naše území a
vysazen na několika lokalitách na Moravě (Holzer, 1987). Obdobně jako rak pruhovaný může
působit coby rezistentní přenašeč račího moru (Persson a Söderhäll, 1983; Alderman a kol.,
1990; Diéguez-Uribeondo, 2006).
Mapování bylo prováděno ve vodních tocích i vybraných stojatých vodách se
zaměřením na zjištění aktuálního stavu rozšíření raků a získání informací o jejich ekologii a
příčinách ohrožení. Kromě toho probíhalo i mapování v rámci jednotlivých studií zaměřených
na vybrané oblasti či druhy pro účely vytváření soustavy NATURA 2000. Cílem tohoto
článku je prezentace výsledků mapování jednotlivých druhů raků žijících na našem území.
MATERIÁL A METODIKA
Široce založené mapování na území celého státu bylo prováděno na základě jednotné
metodiky, odlišné podle charakteru lokality (malé vodní toky, velké vodní toky a stojaté
vody). Pomocí programu ArcView 3.3 byl nejprve proveden výběr malých vodních toků
určených k mapování z liniové vektorové vrstvy vodních toků digitalizované nad mapovým
podkladem zbg 1:50 000. Do plošného sledování drobných vodních toků bylo zapojeno více
než 100 externích mapovatelů, zejména z řad studentů přírodovědeckých fakult, apod. Každý
mapovatel obdržel kromě fotografického klíče našich pěti druhů raků rovněž mapy vybraného
území v měřítku 1:50 000 s předem vyznačenými povinnými úseky o stanovené délce 100 m
s pravidelnými odstupy přibližně 3–3,5 km. Počty úseků byly stanoveny v závislosti na délce
toku. Při práci v terénu mohl mapovatel za určitých podmínek (zatrubněné či vyschlé koryto
toku; úsek s větší pravděpodobností výskytu raků v blízkosti předem vyznačeného úseku –
např. kamenitý klidný úsek v jinak bahnitém toku, apod.) zkoumaný úsek oproti dodaným
mapovým podkladům posunout, případně zařadit další místo s očekávaným výskytem raků a
novou lokalizaci řádně zakreslit. První mapovaný úsek byl vždy umístěn při soutoku
s hlavním tokem, další potom v určené vzdálenosti a poslední mapovaný úsek cca 1 km od
pramene toku.
Dané úseky byly sledovány formou procházení koryta a prohlížením potenciálních
úkrytů raků (kameny, kořeny stromů, apod.). Nejmenší počet prohledaných úkrytů byl
stanoven na 50, při menším počtu přítomných úkrytů prohledával mapovatel všechny v
mapovaném úseku. Na každém úseku byla zjišťována přítomnost raků, prováděna jejich
determinace na základě vypracovaného „Určovacího klíče našich raků“ a fotodokumentace
vybraných nalezených exemplářů. Údaje o druhové příslušnosti zjištěných raků, počtech
odchycených jedinců (s rozlišením pohlaví a rozčleněním do délkových kategorií) a popisu
charakteru toku a jeho okolí byly zaznamenávány do standardních formulářů.
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Při nálezu nepůvodních druhů raka pruhovaného a raka signálního, coby potenciálních
přenašečů račího moru, museli mapovatelé sdělit tuto skutečnost neprodleně AOPK ČR a při
přesunu na jinou lokalitu přerušit další sledování a vydezinfikovat svou výstroj. Bylo
doporučeno obuv (případně další vybavení) z takovéto lokality postříkat roztokem Sava,
nechat působit, poté opláchnout v horké vodě a nechat uschnout (Kumstátová a kol., 2006).
Uvedená opatření byla nezbytná z důvodu ochrany proti případnému možnému přenosu
smrtelného infekčního onemocnění na další sledované lokality.
Kromě malých vodních toků byly sledovány i větší řeky a vybrané stojaté vody. Ty
nebylo možné ručně prohledávat, a proto mapování probíhalo odlišnou metodou za pomoci
instalovaných vrší s návnadou (Obr. 1). V těchto případech byla zjišťována prezence a
druhová determinace raků. Mapování velkých toků a stojatých vod zajišťovala z velké části
regionální pracoviště AOPK ČR.
V rámci mapování probíhalo kromě systematického sledování rovněž ověřování
historických a sporných nálezů. Byla digitalizována a případně revidována data z „Akce rak“
(Holzer, 2000) organizované v 80. letech 20. století. Rovněž byli výzvou osloveni potápěči,
kteří mají často cenné údaje i fotodokumentaci pozorovaných raků a evidována byla i
nálezová data z mapování probíhajícího v rámci mezinárodní encyklopedie rostlin, hub a
živočichů BioLib dostupné na internetových stránkách http://www.biolib.cz.

Obr. 1. Ověření výskytu Astacus astacus vršemi v Kalenském potoce v Podkrkonoší.
Fig. 1. Verified occurrence of Astacus astacus in Kalenský brook (Krkonoše Piedmont
Basin).
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VÝSLEDKY
Převážná většina území ČR byla zmapována v letech 2004–2005 (Chobot, 2006),
nicméně v omezené míře probíhá i dnes. Sledování bylo zaměřeno zejména na drobné vodní
toky, v menší míře byly zahrnuty i velké toky a stojaté vody. Celkově bylo doposud pokryto
více než 90 % území ČR (Obr. 2). Z celkového počtu 13 110 úseků bylo zmapováno 12 670.
Na 1092 úsecích byli raci nalezeni.
Obr. 2. Přehled zmapovaných toků v rámci celoplošného mapování raků AOPK ČR.
Fig. 2. Overview of mapped watercourses within full-area crayfish mapping in AOPK ČR.

Přehled rozšíření raka kamenáče (Austropotamobius torrentium) vyznačuje Obr. 3.
Druh v současné době známe z našeho území z více než 40 toků. Centrum výskytu tohoto
druhu se na základě současného stavu znalostí o jeho rozšíření nachází ve středních a
západních Čechách, konkrétně v povodích řek Úslavy, Úhlavy, Radbuzy, Střely, Klabavy,
Berounky a Zubřiny. Další izolované lokality se nacházejí na území CHKO České středohoří,
v Podkrkonoší a na Domažlicku. Z Moravy tento druh není znám.
Setkáme se s ním zejména v potocích s kamenitým dnem, ve kterém nachází dostatek
úkrytových možností. Druh byl však nalezen i ve vodách silně znečištěných komunálním
odpadem, navíc se silným vlivem zabahnění. Příkladem takového toku může být Zákolanský
potok s přítoky. O výskytu raka kamenáče v daném potoce v minulosti se zmiňuje Pecina
(1985), novodobé sledování popisuje Mourek a kol. (2006). Na uvedené lokalitě byla zároveň
zaznamenána nejnižší koncentrace rozpuštěného kyslíku ze všech sledovaných lokalit
s výskytem raka říčního a raka kamenáče, která činila 2,8 mg.l-1 (Svobodová a kol., 2008). Ze
stojatých vod, na rozdíl od všech dalších našich druhů raků, jeho výskyt potvrzen nebyl.
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Obr. 3. Aktuální rozšíření Austropotamobius torrentium.
Fig. 3. Current occurrence of Austropotamobius torrentium.

Rak říční (Astacus astacus) je po celém našem území víceméně rovnoměrně rozšířen
(Obr. 4). Jeho výskyt byl potvrzen na 1082 úsecích (z toho 805 v rámci mapování), což
představuje 550 lokalit, které zahrnují zejména drobné toky i větší říčky, stejně jako stojaté
vody (např. rybníky, vodní nádrže, zatopené lomy).

Obr. 4. Aktuální rozšíření Astacus astacus.
Fig. 4. Current occurrence of Astacus astacus.
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Třetím původně evropským druhem je rak bahenní (Astacus leptodactylus), který se u
nás v současnosti vyskytuje ostrůvkovitě na omezeném počtu 38 lokalit (Obr. 5) zahrnujících
zejména zatopené lomy, rybníky, důlní odkaliště, méně pak tekoucí vody. Vzhledem k tomu,
že mapování výskytu raků u nás bylo zaměřeno především na vodní toky, zatímco stojaté
vody se sledovaly v menší míře, lze předpokládat, že skutečný počet lokalit tohoto druhu bude
vyšší, než je dosud známo.

Obr. 5. Aktuální rozšíření Astacus leptodactylus, Orconectes limosus a Pacifastacus
leniusculus.
Fig. 5. Current occurrence of Astacus leptodactylus, Orconectes limosus a Pacifastacus
leniusculus.

Mezi nevítané hosty, kteří osídlují ať už tekoucí či stojaté vody v posledních
desetiletích, patří dva druhy u nás nepůvodní: rak pruhovaný a rak signální. Oba pocházejí ze
Severní Ameriky.
Výskyt raka pruhovaného (Orconectes limosus) je na základě výsledků mapování
detailně popsán v publikaci Petrusek a kol. (2006). Dnes je druh rozšířen v řece Labi od
Hřenska až po Pardubice, ve Vltavě po České Budějovice (Obr. 5), setkáme se s ním ale i
v mnoha přítocích těchto řek (Hajer, 1994; Petrusek a kol., 2006) či ve VN Lipno (Beran a
Petrusek, 2006). Koncem roku 2006 byl nalezen rovněž v řece Prudník na Osoblažsku na
hranici s Polskem ve Slezsku (Ďuriš a Horká, 2007). Druh byl zaznamenán na řadě
izolovaných lokalit (např. rybníky, zatopené pískovny a lomy a další nádrže), ze kterých se
bohužel může šířit dál, zejména prostřednictvím člověka. Na jižní Moravě byl výskyt druhu
hlášen z lokality Vracovský rybník v povodí Moravy na Hodonínsku (Anonymus, 2008).
Rak signální (Pacifastacus leniusculus) je v současnosti na našem území znám z 9
lokalit, z potoků či rybníků z jižních a západních Čech, oblasti kolem Velkého Meziříčí (Obr.
5). Při mapování byla zjištěna rovněž další lokalita na jižní Moravě, a to v přítoku Svratky,
konkrétně v potoce Bobrava. Silná populace se nachází také v hraničním toku Kouba
v západních Čechách na Domažlicku.
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DISKUSE
Projekt mapování přinesl celou řadu nových lokalit s výskytem raků. Asi největší posun
nastal ve znalostech o rozšíření Austropotamobius torrentium. Vycházíme-li z revize
Lohniského (1984a) a následného ověřování lokalit raka kamenáče (Ďuriš a kol., 2001),
aktuální výskyt byl spolehlivě doložen na čtyřech lokalitách a druh byl u nás považován na
hranici naprostého vymizení (Holzer, 2000; Policar a Kozák, 2000). V letech 2000–2003
přibylo dalších 17 lokalit v povodí Úslavy, Úhlavy, Radbuzy a Klabavy (Fischer a kol., 2004
a, b). V roce 2005 byl druh nalezen i v povodí Střely a další lokality jsou známy z Českého
středohoří či hraniční oblasti s Německem. Celkem dnes můžeme výskyt raka kamenáče
aktuálně potvrdit ze 42 toků. Teprve pokračující pravidelné sledování známých lokalit
výskytu ukáže, jak se stav populací na tocích vyvíjí.
Ucelenější přehled o výskytu Astacus astacus podává Holzer v rámci mapovací „Akce
rak“, která vznikla v roce 1985 za podpory Českého svazu ochránců přírody ve spolupráci
s Českým rybářským svazem. Postupně byla zaznamenávána další hlášení a v roce 2000 bylo
známo celkem 500 lokalit s výskytem raků s jejich největším zastoupením
v Severomoravském a Středočeském kraji. Z celkového počtu byl rak říční přítomen na 55 %
lokalit, rak bahenní v 18 % a neurčený druh v 26 % případů (Holzer, 2000).
Část sporných dat z této akce byla ověřována i v rámci mapování koordinovaného
AOPK ČR. Celkem byl výskyt raků v rámci současného celoplošného mapování AOPK ČR
zaznamenán na 1092 úsecích z celkového počtu 12670 sledovaných. Největší zastoupení
představuje výskyt raka říčního (805 úseků), v případě raka bahenního dnes víme o 38
aktuálně doložených lokalitách, nicméně ve skutečnosti jich bude zřejmě více vzhledem
k zaměření mapování na vodní toky a preferenci druhu ke stojatým vodám. Přestože
mapování odhalilo řadu nových lokalit s výskytem našich původních druhů, nelze opomenout,
že mnohé z lokalit jsou ohrožovány negativními vlivy, na jejichž zhodnocení bylo zaměřeno
několik studií v rámci mapovací akce.
Přehled současného rozšíření nepůvodního druhu Orconectes limosus podává Petrusek a
kol. (2006) a hlášení představují asi 60 % lokalit z celkového přehledu výskytu druhu, který
podává Obr. 5. Z dalších nálezů lze zmínit výskyt tohoto druhu v údolní nádrži Lipno (Beran
a Petrusek, 2006) a rovněž dvě nová pozorování na Moravě (Ďuriš a Horká, 2007; Anonymus,
2008).
V rámci dalšího zpracování výsledků byla navázána spolupráce s katedrou ekologie na
Přírodovědecké fakultě UK v Praze, zejména v souvislosti s výzkumem račího moru a
sledováním populací v oblastech ohrožených tímto onemocněním. Následně po digitalizaci
získaných dat o rozšíření raků rovněž započala spolupráce s Výzkumným ústavem
vodohospodářským T.G. Masaryka v Praze a výsledky mapování raků byly konfrontovány
s údaji o jakosti vody (Svobodová a kol., 2008). Získané poznatky z mapování jsou cenným
podkladem pro další sledování a základem pro ochranu a podporu populací našich raků.
V současné době probíhá pravidelný monitoring lokalit evropsky významných druhů. U
Austropotamobius torrentium jsou sledovány populace na všech lokalitách výskytu
v pravidelných časových cyklech. Astacus astacus je monitorován stejným způsobem ve
vodních tocích, navíc monitorujeme jeho výskyt ve stojatých vodách – pravidelně
vypouštěných rybnících. Veškeré monitorovací aktivity jsou prováděny podle jednotných
metodik,
dostupných
a
volně
ztažitelných
na
internetových
stránkách
(http://www.biomonitoring.cz). U druhu Austropotamobius torrentium je rovněž od loňského
roku v rámci monitoringu populací sledována jeho náročnost na kvalitu vody a opakovaně
jsou odebírány vzorky vody na převážné většině známých lokalit. Právě dlouhodobý
monitoring by měl přinést zásadní poznatky o současném stavu populací raků v naší přírodě,
při případném šíření druhů napomůže v boji proti račímu moru, onemocnění smrtelného pro
evropské raky. V rámci dílčích studií byla rovněž věnována pozornost dalším negativním
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faktorům ohrožujícím naše autochtonní druhy (např. hodnocení vlivu predace norkem
americkým na populace raka kamenáče, popis rizikových zásahů a návrhy řešení, apod.).
SOUHRN
Přehled lokalit aktuálního rozšíření pěti druhů raků vyskytujících se na našem území
vychází z celoplošného mapování vodních toků a stojatých vod. Projekt koordinovala AOPK
ČR v letech 2004–2005 a v omezené míře pokračuje i dnes. V rámci projektu se podařilo
ověřit 12 670 mapovacích úseků, z nichž na 1092 byli raci nalezeni. Rak kamenáč
(Austropotamobius torrentium) je doložen v současné době ze 42 toků s centrem výskytu ve
středních a západních Čechách. Výskyt raka říčního (Astacus astacus) byl potvrzen na více
než 500 lokalitách rovnoměrně po celé ČR. Do mapování byly v menší míře rovněž zahrnuty
stojaté vody. Zejména v takových biotopech byl nacházen rak bahenní (Astacus leptodactylus)
a dnes je potvrzen ze 38 lokalit.
Allochtonní severoamerické druhy včetně sledování jejich vlivu na naši původní faunu
byly rovněž předmětem studie. S rakem pruhovaným (Orconectes limosus) se setkáme v řece
Labi a Vltavě, mnoha jejich přítocích i izolovaných lokalitách. Rak signální (Pacifastacus
leniusculus) je aktuálně znám z 9 lokalit. Mapování raků a následný monitoring lokalit
výskytu je důležitým datovým podkladem pro návrhy opatření na ochranu naší původní račí
fauny.
Poděkování
Mapování výskytu raků koordinované AOPK ČR proběhlo v rámci projektu
VaV/620/01/03 „Výzkum, ekologie a rozšíření, návrh managementu populací a záchranných
programů zvláště chráněných druhů živočichů“ v rámci Programu výzkumu a vývoje MŽP.
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Abstract
Based upon data set analysis about crayfish distribution (Astacus astacus, Austropotamobius torrentium,
Orconectes limosus) and water quality parameters, potential indicators limiting occurrence of these species
were identified. 90 % of the Czech Republic area was evaluated. We have gathered data about crayfish
occurrence from crayfish mapping by AOPK ČR, data about water quality from state monitoring database of
Povodi enterprise. 1013 locations were evaluated. 116 locations had occurrence of noble crayfish, 19 locations
occurrence of stone crayfish and in 28 locations spiny-cheek crayfish was noted. In 850 evaluated locations
occurrence of crayfish was not noted. Even though with both of our indigenous crayfish species we have
identified locations with increased values of the monitored parameters, the results of the relationship analysis
between its occurrence and the individual parameters show relatively high demands of the indigenous crayfish
on water quality. In case of the noble crayfish an important relation between likelihood of occurrence of this
species and indicators of organic pollution – BOD5 and further ammonium ions, nitrite ions – was identified by
logistic regression. Emerge from the results is that likelihood of our indigenous crayfish occurrence is higher in
locations which fulfill the governmental decree No. 71/2003 Coll. limits for salmonid waters and which are
included in the waters of I and II water quality according to ČSN 75 7221.
Klíčová slova: kvalita vody, rak říční, rak kamenáč, rak pruhovaný
Key words: water quality, noble crayfish, stone crayfish, spiny-cheek crayfish

ÚVOD
Raci jako jedni z největších sladkovodních bezobratlých živočichů plní nezastupitelnou
roli velkých makrofágů ve vodních ekosystémech. (Dyk, 1977; Souty-Grosset a kol., 2006;
Füreder a Reynolds, 2003; Kozák a kol., 2002). Ještě do nedávné minulosti představovali
jednu z dominantních složek bentické fauny. Oslabení populací těchto živočichů se odrazilo
ve snížené kvalitě vodního prostředí a biologických společenstev (Ďuriš a Horká, 2005).
Informace o životních nárocích raků v přirozeném přírodním prostředí jsou důležité pro
zajištění ochrany těchto kriticky ohrožených původních evropských druhů. Tyto znalosti
přispějí k zachování raků, které můžeme zařadit mezi „vlajkové druhy“ pro ochranu vodního
prostředí a také je lze považovat za kulturní dědictví evropských zemí (Füreder a Reynolds,
2003).
Raci jsou stále ohrožováni celou řadou vlivů, které vedou k oslabování původních
populací. Jedním z důležitých vlivů způsobující pokles populací raků je znečištění toků
(Holdich, 2002; Füreder a kol., 2003; Seiler a Turner, 2004). Do toků se dostává znečištění
z průmyslové výroby, ze zemědělství, z domácností a z kyselých atmosferických deposic
(Kettunen a ten Brink, 2006). Další příčinou úbytku populací raků je ztráta vhodných lokalit.
Jedná se o lokality zničené zatrubněním, regulací a nešetrnými úpravami toků (Renz a
Breithaupt, 2000, Kettunen a ten Brink , 2006). Rozšířením cizích druhů dochází k radikální
změně struktury biocenózy společenstva (Westman a kol., 2002). Cizí druhy jsou také
odpovědné za zavlečení nemocí, jako je račí mor do Evropy (Rallo a Garcia-Arberas, 2002;
Kettunen a ten Brink, 2006; Kozubíková a kol., 2006). Rovněž predace nepůvodním norkem
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americkým (Mustela vison) (Kozák a kol., 2002; Fisher, 2005) či nadměrné vysazování ryb,
spolu s nevhodně volenou rybí obsádkou, působí negativně na populace raků (Schulz a kol.,
2006).
Tato práce je zaměřena na jeden z těchto velmi významných vlivů prostředí na populace
raků, a to na kvalitu vody. I přes výrazné zlepšení kvality vody v řadě sledovaných parametrů
v průběhu posledních dvou desetiletích se v ČR vyskytují úseky vodních toků s velmi silně
znečištěnou vodou (Anonymus, 2008; Anonymus, 1998). Existuje předpoklad, že znečištění
vody je významným faktorem ovlivňujícím distribuci druhů raků v rámci České republiky
(Svobodová a kol., 1987; Anonymus, 2005). Cílem studie bylo zjistit souvislost mezi
výskytem raků a kvalitou vody v tocích, tj. stanovit ekologické optimum pro sledované
chemické a fyzikální parametry pro sledované druhy raků v tocích a také diskutovat, jak spolu
určité parametry působí na populace raků. Údaje o jakosti vody na lokalitách obývaných
původními druhy – rakem říčním (Astcus astacus L.) a rakem kamenáčem (Austropotamobius
torrentium Sh.) byly porovnány s lokalitami s výskytem nepůvodního druhu raka
pruhovaného (Orconectes limosus R.) a s lokalitami bez výskytu raků. Zájem byl soustředěn
na zjištění rozdílů při relativním srovnání druhů, procento vysvětlené variability pro
jednotlivé parametry a popis vztahu mezi výskytem A.astacus a gradientem koncentrace
vybraných ukazatelů.
MATERIÁL A METODIKA
Do hodnocení kvality vody s výskytem a bez výskytu raků bylo zahrnuto celé území
České republiky. Údaje o tom, zda se na lokalitě vyskytuje rak a jaký druh, byly čerpány z
databáze Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) z let 2004–2006 (Anonymus,
2004), která vznikla při celorepublikovém mapování raků. Při mapování bylo pokryto
přibližně 90 % území České republiky.
Informace o jakosti vody byly získány z databází monitoringu státních podniků Povodí
ČR z let 2004–2006, který slouží k zjišťování kvality vody České republiky. Monitoring
v těchto profilech byl prováděn jednou měsíčně standardními metodami a přístroji. Na
drobných tocích byla kromě toho ještě použita databáze z referenčního monitoringu a
z monitoringu sledování zvláště chráněných druhů vodních organismů z let 2006–2007.
V těchto profilech byl počet měření 2–10 za celé dvouleté období. Většinou se jednalo o
lokality s výskytem raka kamenáče. Lokalit s tímto druhem bylo jen 19, proto hodnocení
pomocí logistické regrese pro tento druh nebylo použito. Ve všech případech byly vzorky
vody analyzovány za použití standardních přístrojů a metod v akreditovaných laboratořích.
Z dostupných fyzikálně-chemických parametrů kvality vody byly pro hodnocení
využity parametry: rozpuštěný kyslík, pH, BSK5, CHSKCr, nerozpuštěné látky, vodivost,
amonné ionty, volný amoniak, dusitany, dusičnany, zinek, měď, železo, hliník, vápník, sírany,
chloridy, celkový fosfor.
Pro transformaci dat o jakosti vody do profilů sledování výskytu raků byl vyvinut
softwarový databázový nástroj, s jehož pomocí došlo k přiřazení profilů s informací o jakosti
vody k profilům mapování raků (Svobodová a kol., 2008). Pro další zpracování byl použit
průměr hodnot naměřených v jednotlivých profilech jakosti vody za období 2004–2007.
Každý profil jakosti byl tedy pro další analýzy reprezentován pro každý parametr touto jednou
hodnotou.
Rozdíly z hlediska jakostních ukazatelů mezi lokalitami jednotlivých druhů raků byly
testovány pomocí párového Wilcoxonova testu s Bonferoniho korekcí. Pro popis vztahu mezi
výskytem druhů a gradientem koncentrace vybraných ukazatelů byla použita logistická
regrese (zobecněné lineární modely, GLM). Metoda generuje na základě zjištěné
přítomnosti/nepřítomnosti druhů na lokalitách křivku, která vyjadřuje pravděpodobnost
přítomnosti daného druhu jako funkci měřeného jakostního ukazatele g (x) = β0 + β1x + β2x2
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(Jongman a kol., 1995). Data byla testována pomocí chí-kvadrát testu na redukci nevysvětlené
variability (deviance) modelu (p < 0,05) proti nulovému modelu a proti variantě při zahrnutí
polynomického členu a byla vybrána buď sigmoidální, nebo gausovská křivka pro výsledný
model odpovědi druhu. Analýzy byly provedeny v programu R (R Development Core Team,
2008). Na souboru lokalit, kde byly k dispozici kompletní údaje o jakosti vody, byla
provedena analýza hlavních komponent (PCA) v programu CANOCO 3.1 (Ter Braak, 1992).
VÝSLEDKY
Studie řešila otázku jakosti tekoucích vod s raky a bez přítomnosti raků v celé České
republice. Zpracováno bylo 1013 lokalit s výskytem nebo bez výskytu raků propojených
s databází kvality vody. Na 116 lokalitách se nacházel A. astacus; na 19 A. torrentium a na 28
lokalitách O. limosus. 850 lokalit bylo bez nálezu raků. Na dvou lokalitách byl sympatrický
výskyt A. astacus a A. torrentium. Lokality s rakem bahenním a signálním se většinou v ČR
nacházejí na stojatých vodách, proto v této studii nebyly řešeny.
Sledované toky pokrývají širokou škálu podmínek jakosti vody z hlediska přirozené
mineralizace i antropogenního znečištění. Průměrné hodnoty kvality vody ze všech lokalit
s výskytem nebo bez výskytu raků jsou v tabulce 1. Na obrázku 1 je znázorněno rozložení
všech lokalit v ČR, ve kterých se údaje o výskytu druhů podařilo propojit s databází kvality
vody z let 2004–2007.
Sledované toky vykazovaly i různou variabilitu z hlediska úprav koryta a charakteru
dna. Z 1013 lokalit bylo více než polovina na neupravených úsecích toků s přírodním
charakterem koryta. Dále byly zastoupeny upravené, zatrubněné a zahloubené úseky toku.
Přibližně u 4 % lokalit nebyl charakter toku hodnocen. Charakter dna byl nejčastěji s
kamenitými úseky, štěrkovitými, ale i jílovitými úseky. Méně bylo úseků balvanitých,
skalnatých a dlážděných.
Z hlediska relativního srovnání druhů byly signifikantní rozdíly mezi A. astacus a
A. torrentium pouze v ukazatelích Zn a O2. U ostatních parametrů nebyly shledány rozdíly.
Avšak hodnoty přiřazené lokalitám s O. limosus se u většiny parametrů lišily od jakosti na
lokalitách původních raků (Tab. 1). Logistická regrese detekovala signifikantní vztah mezi
výskytem druhu A. astacus a většinou vyhodnocených ukazatelů kvality vody. V tabulce 2 je
uvedeno procentické snížení nevysvětlené variability příslušným modelem pro daný parametr
(redukce deviance, R) a u parametrů s kvadratickým logistickým modelem také vypočítaná
optima křivek. Ostatní testované proměnné (nerozp. látky, chloridy, celkový fosfor, sírany a
vápník) nedosáhly hladiny významnosti p = 0,05.
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Tab. 1. Počet lokalit, průměrné hodnoty a směrodatná odchylka pro jednotlivé ukazatele na
lokalitách obývaných daným druhem a na všech lokalitách. Stejné písmeno znamená
neprůkazný rozdíl mezi druhy (Pairwise Wilcoxon test, p < 0,05).
Tab. 1 Values of water quality parameters assigned to the sites of occurrence of crayfish and
at all available sampling site (mean ± standard deviations); Same letter indicates
inconclusive difference among the species (Pairwise Wilcoxon test, p < 0.05).
Ukazatel
-1

NH4 (mg.l )
NH3 (mg.l-1)
Bsk5 (mg.l-1)
NO2 (mg.l-1)
Fe (mg.l-1)
Al (mg.l-1)
pH
O2 (mg.l-1)
Cu (mg.l-1)
CHSKCr (mg.l-1)
NO3 (mg.l-1)
Zn (mg.l-1)
Chloridy (mg.l-1)

Ukazatel
NH4 (mg.l-1)
NH3 (mg.l-1)
Bsk5 (mg.l-1)
NO2 (mg.l-1)
Fe (mg.l-1)
Al (mg.l-1)
pH
O2 (mg.l-1)
Cu (mg.l-1)
CHSKCr (mg.l-1)
NO3 (mg.l-1)
Zn (mg.l-1)
Chloridy (mg.l-1)

Počet
107
99
105
107
89
51
110
112
95
80
110
95
96

Počet
26
26
26
26
20
17
26
27
23
25
22
23
23

A. astacus
Průměr
0,150A
0,0020A
2,1A
0,080A
0,28A
0,171A
7,8A
10,3A
0,0040A
17,1A
12,3A
0,015A
27,5A

O. limosus
Průměr
0,206B
0,0036B
3,3B
0,136B
0,90B
0,773B
7,9A
9,3B
0,0065A
24,2B
16,7B
0,016A
26,8B
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A. torrentium
Průměr
SD
A
0,212
0,348
0,0030A
0,0053
2,4A
1,7
0,132A
0,221
0,38A
0,43
0,184A
0,156
7,8A
0,3
9,4B
1,1
A
0,0049
0,0026
13,1A
5,8
A
11,6
9,1
0,006B
0,001
30,1AB
34,4

SD
0,139
0,0022
0,9
0,069
0,26
0,127
0,3
0,9
0,003
7,8
10,3
0,013
37,5

Počet
19
19
19
19
17
12
19
19
17
10
19
17
17

SD
0,086
0,0022
0,8
0,056
0,76
0,722
0,2
1,3
0,0038
5,4
5,6
0,007
10,3

všechny lokality
Počet
Průměr
936
0,374
848
0,0046
939
2,8
936
0,136
735
0,43
411
0,234
948
7,7
957
10,3
818
0,0035
833
19
958
14
820
0,018
879
425

SD
0,718
0,0084
1,7
0,151
0,41
0,253
0,4
1,2
0,0048
8,3
9
0,026
452
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Obr. 1. Rozložení všech lokalit v ČR, ve kterých se údaje o výskytu druhů podařilo propojit
s databází kvality vody z let 2004–2007.
Fig 1. Distribution of all locations in the Czech Republic in which the data about the species
occurrence succeeded to be interconnected with water quality database from 2004–
2007

Tab. 2. Výsledky logistické regrese pro druh A. astacus – uvedeny jsou pouze signifikantní
ukazatele (p < 0,05); u – vypočítané optimum pro výskyt druhu (u = -β1/2β2), < –
optimum menší než zaznamenaný rozsah hodnot, R – snížení nevysvětlené variability
(redukce deviance, %) oproti nulovému modelu.
Tab. 2. Logistic regression results for A. astacus – only the significant parameters are
presented (p < 0,05); u – optimum (u = -β1/2β2), < – optimum lower than observed
values, R – percentage deviance reduction.
Ukazatel
NH4
BSK5
NO2
Fe
Al
pH
O2
Cu
CHSKCr
NO3
Zn

n celk
931
934
931
730
410
943
952
814
829
953
816

n A. astacus
107
105
107
89
51
110
112
95
80
110
95

104

u
<
1,2
<
<
<
7,97
9,79
0,012
<
<
<

R
5,4
4,6
4,2
3,8
1,9
1,6
1,5
1,4
1,0
0,7
0,6
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Obr. 2. Ordinační diagram zobrazující skóre hodnocených parametrů na prvních dvou osách
analýzy hlavních komponent (PCA): vyznačeny jsou lokality s výskytem raka říčního.
Fig. 2. Loadings of the evaluated parameters on the first two axis of principal component
analysis (PCA); sites with occurrence of A. astacus are indicated.

Pomocí logistické regrese byl popsán vztah mezi výskytem druhů a gradientem
koncentrace vybraných ukazatelů. Výsledky byly porovnány s limity nařízení vlády č.
71/2003 Sb. pro lososové vody, resp. kaprové vody (Svobodová a kol., 2008). Průběh křivek a
pravděpodobnost výskytu druhů v porovnání s limitními hodnotami legislativy ČR jsou
znázorněny na obrázku 3 a 4. Z grafů je patrné, že pokud se zvyšuje koncentrace sledovaných
ukazatelů, pravděpodobnost výskytu raků klesá.

Obr. 3 a 4. Křivky odezvy druhů na gradient BSK5 a amonných iontů– logistická regrese
(p < 0,05); A, B: limity NV č. 71/2003 Sb. pro lososové, resp. kaprové vody
(Svobodová a kol., 2008).
Fig. 3 and 4. Curves of species response to BOD5 gradient and ammonium ions – logistic
regression (p < 0.05); A, B: limits of GD No. 71/2003 Coll. for salmonid and cyprinid
waters (Svobodová et al., 2008).
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DISKUSE
Studie řešila otázku jakosti vody na lokalitách s výskytem raků v celé České republice.
Z hlediska relativního srovnání druhů byly signifikantní rozdíly mezi A. astacus a
A. torrentium pouze v ukazatelích Zn a O2. U ostatních parametrů nebyly shledány rozdíly.
Z tohoto můžeme odvozovat, že nároky na jakost vody těchto dvou původních druhů jsou
dost podobné a hodnocení pomocí logistické regrese provedené pro druh A. astacus
charakterizuje částečně i nároky druhu A. torrentium. V případě raka říčního byla pomocí
logistické regrese zaznamenána zejména významná souvislost mezi pravděpodobností
výskytu tohoto druhu a ukazateli organického znečištění – BSK5, dále amonnými ionty a
dusitany. Další v pořadí relativní významnosti faktorů byly vyhodnoceny kovy Fe a Al spolu
s pH.
Tato studie potvrzuje skutečnost, že jakost vody patří mezi velmi důležité vlivy působící
na populace raků. Skutečnost, že řada prací vyhodnocujících data o distribuci druhů tuto
souvislost nedetekovala, je pravděpodobně způsobena tím, že v těchto studiích nebyla pokryta
dostatečně široká škála podmínek z hlediska jakosti vody. Schulz a kol. (2006) se zabýval
výzkumem jezer v severovýchodním Polsku s výskytem A. astacus. Nejvyšší zaznamenané
hodnoty amonných iontů v této studii byly 0,15 mg.l-1. Rovněž Trouilhé a kol. (2007)
v západní Francii na tocích s výskytem druhu A. italicus udává nejvyšší průměrnou hodnotu
0,139 mg.l-1. Nejvyšší průměrná hodnota amonných iontů na námi zkoumaných lokalitách
byla 1,5 mg.l-1. Jedná se o Zákolanský potok v blízkosti Prahy s výskytem A. torrentium.
Voda v tomto toku je znečištěná a výskyt raka je spíše sporadický. V případě tohoto toku
nemůžeme proto mluvit o dobře prosperující populaci A. torrentium. Na území ČR se
vyskytují lokality, které hodně překračují hodnoty uváděné v literatuře. Například
konduktivita, kterou Bohl (1987) uvádí v rozmezí 80–700 µS cm-1 a i měření ostatních autorů,
se pohybuje v tomto rozmezí (Rallo a Garcia-Arberas, 2002; Schulz a kol., 2006; Trouilhé a
kol., 2007; Westman a kol., 2002; Foster, 1995 ), byla na Kocábě zaznamenána v hodnotě
3360 µS cm-1. Lokalita se nachází v oblasti dolů s těžbou uranu a s několika odkalovacími
nádržemi. Hodnota byla nejspíše způsobena vysokou koncentrací síranů (1534 mg.l-1) a
vápníku (271 mg.l-1). Průměrná hodnota konduktivity na tomto toku v roce 2007 byla 2014
µS cm-1 a průměrná hodnota u síranů byla 647 mg.l-1. Na tomto toku se vyskytuje A .astacus.
Průměrná konduktivita ze všech lokalit s původními rakem říčním přitom byla 417 µS cm-1.
Podobná situace je i u rozpuštěného kyslíku. Např. Faller a kol. (2006) uvádí průměrnou
hodnotu pro A. astacus 10,58 mg.l-1 a Maguire a kol. (2002) pro A. torrentium 10,3–10,9
mg.l-1. Výzkum tří původních evropských raků rodu Austropotamobius: A. pallipes,
A. italicus a A. torrentium ale ukázal, že raci dokáží přežít po určitou dobu při koncentraci
rozpuštěného kyslíku 3 mg.l-1 (Demers a kol., 2006). Nejnižší koncentrace rozpuštěného
kyslíku byla v naší studii naměřená na již zmíněném Zákolanském potoce s výskytem
A. torrentium. V letních měsících zde kyslík poklesl na 2,8 mg.l-1. Průměrná hodnota
rozpuštěného kyslíku na tomto toku byla 5,4 mg.l-1.
Většina hodnot na lokalitách s A. astacus nebo A. torrentium se nachází v rozmezí, které
uvádějí ostatní autoři, což dokazují hodnoty v tabulce 1. Do studie byly zařazeny lokality
s různou škálou jakosti vody. Při hodnocení podle české normy „Jakost vod – Klasifikace
povrchových vod“ (Anonymus, 1998) bylo 90 % lokalit s původním rakem říčním a
kamenáčem v I. a II. třídě jakosti vody. Tyto dvě třídy charakterizují povrchové
vody neznečištěné nebo mírně znečištěné. Výskyt původních raků byl zaznamenán jen do III.
třídy jakosti, což je voda znečištěná. Pouze 13 lokalit (10 %) s výskytem původního
A. astacus nebo A. torrentium mělo vodu ve III. třídě jakosti. Na žádné lokalitě, která byla
zařazena do IV. až V. třídy jakosti vody, tedy jako voda silně znečištěná až velmi silně
znečištěná, nebyl zaznamenán výskyt původních druhů raků.
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Největší pravděpodobnost výskytu raků je v tocích s mírně zásaditou vodou. Optimální
hodnoty pH se pohybují od 7,5–8,5 (Renz a Breithaupt, 2000). Maximální naměřená teplota
vody na lokalitách s výskytem raka říčního a kamenáče byla 21,5 °C. Na hodnotě pH a na
teplotě do značné míry závisí toxicita amonných iontů, kterou jsme podle analýz (Tab. 2,
Obr. 2) vyhodnotili jako jeden z nejzásadnějších chemických parametrů, které ovlivňují
lokality s výskytem raků. Toxické účinky má nedisociovaná molekula NH3, nikoli ion NH4+,
neboť ten snáze proniká buněčnými membránami (Pitter, 1999). Při vyšším pH ( hodnoty pH
nad 9, které byly na několika lokalitách zaznamenány) je vyšší podíl nedisociované formy,
která je toxická. U dusitanů se zase toxicita snižuje se zvyšující se koncentrací chloridů ve
vodě, a to až do koncentrace 300 mg.l-1 chloridů (Svobodová a kol., 1987). Tuto skutečnost
potvrzují Yildiz a Benli (2004) a Kozák a kol. (2005). Experimenty prováděné na ročcích raka
říčního potvrdily, že toxické působení volného amoniaku i dusitanů může být reverzibilní
(Policar a kol., 2003). Dlouhodobější působení dusitanů však způsobuje oslabení obranného
systému, což vede k větší náchylnosti k infekčním onemocněním (Yildiz a Benli, 2004). Bohl
(1987) pro dusitany uvádí hodnotu 0,164 mg.l-1 při koncentraci chloridů do 16,7 mg.l-1. To
odpovídá průměrným koncentracím pro lokality s původními i invazními raky v naší studii.
Další relativně dosti významné parametry jsou železo a hliník. Nerozpustné sloučeniny železa
v oxidačním stupni III. například pokrývají žaberní lístky u ryb a snižují respirační plochu
žáber, takže může dojít až k úhynu udušením (Pitter, 1999). Bohl (1987) uvádí limit pro
železo 1,2 mg.l-1 pro A. astacus a A. torrentium. Tomu odpovídala i nejvyšší průměrná
hodnota na lokalitách s našimi původními raky. Na lokalitách s O. limosus byly nejvyšší
průměrné hodnoty vyšší. Stejná situace byla zaznamenána u hliníku. Alexopoulos a kol.
(2003) zjistili, že nerozpuštěný hliník je škodlivý pro vodní organizmy. Jako subletální
koncentrace se udává 0,5 mg.l-1Al. U raka se hliník nejvíce hromadí na povrchu žáber, což
vede k vylučování slizu a zhoršenému dýchání (Alexopoulos a kol., 2003).
Na rozdíl od ostatních autorů jsme nezaznamenali signifikantní rozdíly mezi lokalitami
s raky a bez raků u vápníku. Experimentální studie ukazují, že se snižují možnosti přežití
korýšů a zpomaluje se jejich růst, pokud koncentrace vápníku je ve vodním prostředí menší
než 5 mg.l-1, pod touto hranicí není také možná kompletní kalcifikace krunýře. Koncentrace
vápníku má také vliv na velikost jedinců. Při nižší koncentraci je velikost i přírůstek raků
menší. Podle Lloyda (1992) se se zvyšující koncentrací vápníku ve vodě snižuje toxicita mědi
a zinku pro ryby. V naší studii jsme zaznamenali jen několik toků, kde koncentrace Ca
poklesla pod potřebnou hodnotu pro vývoj raků. Např. Rukke (2002) uvádí 5 mg.l-1, Foster
6,4 mg.l-1 (1995) nebo Bohl (1987) 7 mg.l-1. Nejnižší zaznamenaná průměrná hodnota
koncentrace Ca v lokalitě s výskytem A. astacus byla v naší studii 6,5 mg.l-1 v řece Mži a
jejích přítocích. Průměrné hodnoty Ca na lokalitách s raky i bez raků v ČR byly relativně
vysoké, pohybovaly se mezi 45–55 mg.l-1.
Poznatky z naší studie ukazují, že raci nejsou jednoznačnými bioindikátory kvality
vody. Pokud není narušený jejich imunitní systém, po krátkou dobu dokáží přežít i vysoké
koncentrace některých látek. Pokud vyšší koncentrace znečištění na lokalitě přetrvávají delší
dobu, dochází u raků k oslabení imunitního systému (Yildiz a Benli, 2004) a ke sníženému
růstu (Lourey a Mitchell, 1995). Hustota populace raků na lokalitách s dlouhodobě horší
kvalitou vody je nízká. Znečištěných lokalit s výskytem původních raků byl zaznamenán jen
malý počet. Rakům nevyhovují ani toky oligotrofního charakteru, což potvrzuje i Foster
(1995), který uvádí, že pro raky je vhodné mírné výživné obohacení. Většina sledovaných
toků s výskytem našich původních raků patří podle ČSN 75 7221 do neznečištěných až mírně
znečištěných vod (ČSN 75 7221). To dokazuje i statistické hodnocení, ze kterého vyplývá, že
zvláště rak říční a rak kamenáč mají z dlouhodobého hlediska vysoké nároky na kvalitu vody.
Z výsledků dále vyplývá, že pravděpodobnost výskytu našich původních raků je vyšší na
lokalitách, které splňují limity nařízení vlády č. 71/2003 Sb. pro lososové vody. Pokud
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chceme zachovat tyto kriticky ohrožené druhy, měli bychom se mimo jiné zaměřit i na
zlepšování jakosti vody. Výsledky naznačují, že znečištění vody je významným faktorem
ovlivňujícím distribuci zvláště původního raka kamenáče a raka říčního v tocích. Udržení
původních populací raků je jedním z důležitých kroků, jak zabránit celkovému poklesu
biodiverzity přírodního prostředí.
SOUHRN
Na základě analýzy datových sad o distribuci raků (Astacus astacus Linnaeus,
Austropotamobius torrentium Schrank, Orconectes limosus Rafinesque) a jakostních
parametrů vody, byly identifikovány potenciální ukazatele limitující výskyt těchto druhů.
Hodnoceny byly tekoucí vody na 90 % území ČR. Údaje o výskytu raků jsme čerpali
z mapování raků AOPK ČR, údaje o jakosti vody z databází státního monitoringu podniků
Povodí. Hodnoceno bylo 1013 lokalit. Na 116 lokalitách byl nalezen rak říční, na 19
lokalitách rak kamenáč a na 28 lokalitách rak pruhovaný. Na 850 hodnocených lokalitách
nebyl zaznamenán výskyt raka. Ačkoliv byly u obou našich původních druhů raků
zaznamenány lokality se zvýšenými hodnotami sledovaných ukazatelů, výsledky analýzy
vztahu mezi jejich výskytem a jednotlivými parametry naznačují relativně vysokou náročnost
původních raků na jakost vody. V případě raka říčního byla pomocí logistické regrese
zaznamenána zejména významná souvislost mezi pravděpodobností výskytu tohoto druhu a
ukazateli organického znečištění – BSK5, dále amonnými ionty a dusitany. Z výsledků dále
vyplývá, že pravděpodobnost výskytu našich původních raků je vyšší na lokalitách, které
splňují limity nařízení vlády č. 71/2003 Sb. pro lososové vody a které jsou zařazeny do I. a II.
třídy jakosti vody podle ČSN 75 7221.
Poděkování
Děkujeme ČHMÚ a státním podnikům Povodí Vltavy, Ohře, Moravy, Odry a Labe za
poskytnutí dat o jakosti vody v tocích ČR. Dále děkujeme AOPK ČR za poskytnutí dat
o výskytu raků z Databáze AOPK ČR. Úkol je řešen za podpory výzkumného záměru
MZP0002071101.
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VLIV RYBÁŘSKÉHO HOSPODAŘENÍ NA POPULACE NAŠICH RAKŮ
INFLUENCE OF FISHERY MANAGEMENT ON THE CRAYFISH POPULATIONS
IN THE CZECH REPUBLIC
D. FISCHER1, P. VLACH2
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2

V posledních asi 10 letech je rakům na našem území věnována značná pozornost.
V rámci řady aktivit jsou souběžně získávány i indicie o pravděpodobném vlivu rybářského
obhospodařování vodních nádrží a toků na populace našich druhů raků.
Za hlavní negativní průvodní jevy chovu ryb lze v tuto chvíli označit predaci raků,
především jejich juvenilních stádií, rybami (Streissl a Hödl, 2002); masivní zanášení nádrží a
toků pod chovnými nádržemi bahnem, a tím snižování atraktivity stanovišť zejména
v důsledku zanášení vhodných úkrytů bahnem (Moriarty, 1972; Streissl a Hödl; 2002),
eutrofizaci vody (Kouřil, 2006; Renz a Breithaupt, 2000) následovanou např. rozvojem
porostů vláknitých řas, častou manipulaci s vodní hladinou v nevhodnou dobu (např. v době
páření raků) nebo kolísání průtoků v důsledku vypouštění/napouštění nádrží. Za potenciálně
velmi nebezpečný jev lze označit i možný přenos patogenu račího moru při přemisťování
rybích obsádek (Unestam, 1972; Souty-Grosset a kol., 2004). Dalším negativním jevem
s fatálními dopady na populace raků je i plošné vápnění vypuštěných nádrží, jejich
odbahňování, popř. dlouhodobé vypuštění (letnění, apod.).
Z těchto důvodů náš autorský kolektiv začal s podrobným sledováním těchto
negativních vlivů rybářského hospodaření na výskyt raků (rak říční a kamenáč) v úsecích toků
těsně pod rybníky.
Pro sledování vlivu rybářského hospodaření bylo vybráno 8 lokalit na různých místech
v ČR (Radotínský potok, Sabenský rybník, Mešenský/Kornatický potok, Hrádecký potok,
Padrťský potok, Rakovský potok, Tissý potok, Luční potok a Chocenický potok) v různé míře
zasažených výše zmíněnými negativními důsledky intenzivního rybářského obhospodařování,
na kterých je prováděn monitoring populací raka kamenáče, resp. raka říčního po dobu
minimálně 4 let.
V současnosti můžeme z předběžného sledování jen konstatovat, že na všech výše
zmíněných lokalitách byla zjištěna výrazně nižší populační hustota, případně absence raků v
místech bezprostředně zasažených výše zmíněnými vlivy oproti úsekům nad místem působení
vlivu nebo ve vzdálenosti několika km pod působením vlivu při shodném nebo velmi
podobném charakteru koryta toku.
Z této předběžné studie je patrné, že intenzivně obhospodařované rybníky, mohou mít
negativní vliv na raky žijící v těsné blízkosti pod rybníky. Tyto informace v odborné literatuře
úplně chybějí a je důležité tomuto problému v budoucnosti věnovat pozornost.
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OCHRANA RAKŮ V RÁMCI ČSOP
CONSERVATION OF CRAYFISH MADE BY CZECH UNION FOR NATURE
CONSERVATION
M. HOLZER
Družební 12, 779 00 Olomouc, e-mail: mholzer@volny.cz

Problematikou ochrany raků se zabývají členové Českého svazu ochrany přírody již od
roku 1985, kdy vznikla „Akce rak“. Dokonce před tímto datem se mezi odborníky objevovaly
hlasy, že s raky u nás není vše v pořádku. Především pak bylo alarmujícím faktem, že nalézat
raky ve volných vodách bylo prakticky nemožné. Zájem však byl nejen o raky. „Akce rak“
pak byla vytvořena za účelem popularizace ochrany vodních toků a jako symbol čistých vod
byl vybrán právě rak říční.
V tomto období však byli raci na pokraji přímého vyhynutí! Především proto, že
znečištění v našich vodách gradovalo a prakticky neexistoval tok bez silnějšího znečištění.
Lepší situace byla jen v případě horních úseků podhorských toků a v místech zapomenutých
vod stojatých (např. staré lomy). Neprodleně bylo zahájeno objektivní mapování rozšíření
všech raků na území Čech a Moravy. Základní a prvotní mapování jejich rozšíření bylo
ukončeno až kolem roku 1990. Nejprve byla zmapována spíše aktivita členů ČSOP, tzn. tam,
kde k problematice průzkumů přistupovali odpovědně, jsme se výsledků dočkali, ale tam, kde
byla jejich práce liknavá, tak žádné výsledky nepřišly. V mapování bylo z uvedených důvodů
pokračováno a teprve ve jmenovaném roce byly výsledky považovány za objektivní.
Byl však potvrzen smutný předpoklad o špatném stavu populací raků u nás. Zasláno
zpět bylo jen něco přes pět set dotazníkových kartiček, kde však byla celá řada nesmyslných
nálezů a takových, které bylo možné zpochybnit. Zajímavé bylo srovnání počtu lokalit vod
tekoucích a stojatých, kdy v tekoucích vodách bylo nalezeno 58 % raků. Podle výsledků
mapování u nás převažoval rak říční (55 %). Rak bahenní byl zachycen v 18 % případů a
zbývající pak byli raci neurčení do druhů.
Po ověření některých údajů již byla jistota, že pokud nedojde k zásadní ochranářské péči
o tyto živočichy, tak ze společenstva vodních živočichů u nás vymizí zcela. V tomto období
bylo nutné přistoupit k posilování populací z umělých odchovů. První pokusné odchovy raků
říčních probíhaly v Olomouci od roku 1991. V dalším období byly prováděny již odchovy
poloprovozního charakteru. Souběžně s odchovem raků probíhaly v řadě ZO ČSOP průzkumy
vhodných lokalit pro vysazení raků. Takové velmi vhodné iniciativy probíhaly intenzivně po
dobu delší než deset let. V posledním období však jsou tyto snahy postupně „shora“ tlumeny.
Podobné je možné konstatovat, i co se týká problematiky umělého odchovu raků.
Raci se rozmnožují na podzim (listopad) a oplodněná samice umísťuje vajíčka na
spodní část zadečku. Tato vajíčka ukončují svůj vývoj až v červnu následujícího roku. Při
umělém odchovu se samice s vajíčky přemístí na odchovné aparáty v měsíci květnu. Zde se
po měsíci karantény kulí malí ráčci. Těmto malým ráčkům je nutné zajistit dostatek kvalitní
živé potravy. V první fázi převažuje živý plankton, ale později je potravní základna mnohem
pestřejší. K dalším limitujícím faktorům odchovu raků patří teplota a především kvalita
vodního prostředí. Oba tyto faktory se upravují pomocí speciálního zařízení. Hynutí ráčků je
minimální. Daří se odchovat až 80 % vylíhnutých ráčků do podzimního období, kdy jsou
vysazováni na vhodné lokality. V přírodním prostředí je tento poměr opačný. Malí ráčci musí
mít na odchovných aparátech zajištěny úkryty. Při nedostatku úkrytů a potravy dochází často
ke kanibalismu. Raci se napadají, zraňují, ale i požírají navzájem. Nepoškozený rak se
vyskytuje spíše vzácně. Raci z umělých odchovů se vysazují v měsíci říjnu jen na lokality,
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které jsou dlouhodobě pozorovány a hodnoceny. Částečně jsou však ponecháni k odchovu do
vyšších věkových kategorií.
V období stabilního a běžného odchovu raků bylo produkováno až 5 tisíc kusů malých
ráčků ročně. O výsledcích odchovu, vysazení apod. bývají pravidelně informovány orgány
státní ochrany přírody. Obecně je však možné konstatovat, že byl prováděn návrat raků až na
deset lokalit regionu. Zpětná vazba byla prováděna buď členy naší ZO, nebo zástupci žijícími
na lokalitě vysazení raků. V žádném případě se neobjevila informace, že by se raci na lokalitě
neuchytili.
Raci byli v rámci „Akce rak“ úspěšně vypouštěni jen na vybrané a dlouhodobě
sledované lokality. Prakticky všechna místa byla sledována i následně a úhyny raků hlášeny
nebyly. Úspěšnost uchycení na lokalitách nejlépe prokázaly inventarizace prováděné pod
vedením AOPK, kdy bylo prokázáno zvýšené množství lokalit obsazených raky. Skutečně
jsou pak stavy raků rozhodně početnější než v roce 1990, ale vyhráno rozhodně nemají!
Vysoce negativním prvkem v problematice a ochraně raků nastává po zjištění
přítomnosti nepůvodních druhů raků u nás. Jedná se především o neustálé šíření dvou druhů
invazních raků (rodů Pacifastacus a Orconectes) a související nebezpečí výskytu račího moru.
Tito raci vytlačují naše raky fyzickou silou, rychleji obsazují volné lokality a na naše raky
jsou schopni přenést nákazu račího moru.
Co potom bude s našimi raky, když se už nikde u nás uměle neodchovávají a zájem o
jejich ochranu pohasíná?
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2. LETNÍ RYBÁŘSKÁ ŠKOLA VE VÚRH JU VODŇANY
SECOND SUMMER SCHOOL IN RIFCH USB VODŇANY
B. VYKUSOVÁ

Pracovníci Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického JU připravili letos
v rámci řešení projektu Vzděláváním k posílení konkurenceschopnosti kapacit
jihočeského výzkumu a vývoje (OP VK, CZ.1.07/2.3.00/09.0203) již druhý ročník Letní
rybářské školy. Oproti prvnímu ročníku, který byl zaměřen pouze na studenty středních škol,
byla dána možnost účasti i vysokoškolským studentům a program byl rozšířen ze dvou na tři
týdny. Hlavní důraz byl tentokrát kladen na samostatnou práci účastníků letní školy na
projektech a grantech řešených ve VÚRH pod vedením školitelů a na přípravu závěrečné
obhajoby získaných výsledků.
Ve dnech 7.–30. 7. 2009 se tak do Vodňan sjelo 20 středoškolských a vysokoškolských
studentů z celé republiky. Nejprve absolvovali praktické exkurze na rybářské podniky
v jihočeském regionu (Třeboňsko, Hlubocko, Novohradsko), seznámili se s pracovišti VÚRH
JU Vodňany (rybí líheň, pokusné hospodářství, experimentální rybochovný objekt) a poté se
již naplno zapojili do práce na „svých projektech“. Na ranní či odpolední hodiny pak
pořadatelé připravili téměř 20 odborných přednášek a praktických cvičení týkající se chovu
ryb, hydrobiologie, hydrochemie, genetiky, astakologie a dalších.
Závěrečné dny letní školy pak byly věnovány zpracování a vyhodnocení výsledků a
přípravě vystoupení před ostatními účastníky a také před odbornou komisí složenou
z výzkumných a vědeckých pracovníků ústavu. Jednotlivé prezentace zazněly na veřejném
dvoudenním závěrečném semináři, kterého se kromě účastníků letní školy a pracovníků
ústavu zúčastnilo i několik hostů. Přednášky byly hodnoceny vždy pěticí hodnotitelů, kteří
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bodovali nejen kvalitu prezentace, úroveň zpracování výsledků, ale i způsob vystupování a
reakce na dotazy.
Vyhodnocení závěrečného semináře ukázalo, že většina účastníků letní rybářské školy
má opravdu hluboké znalosti problematiky, je schopna zapojit se do terénních či laboratorních
prací a výsledky své práce prezentovat na veřejnosti. Všichni účastníci 2. letní rybářské školy
tak obdrželi Osvědčení o účasti a ti nejlepší i věcné ceny. První místo mezi středoškolskými
studenty získal Pavel Soukup (Gymnázium Prachatice) za práci na téma „Monitoring
znečištění řeky Bíliny“ (školitel Mgr. Petra Beránková); za druhé místo byla oceněna
Jaroslava Blažková (Gymnázium Příbram) za práci s názvem „Porovnání metod určení
koncentrací spermií ryb“ (školitel Ing. Marek Rodina, Ph.D.). U vysokoškolských studentů
hodnotitelé udělili dvě první místa, a to Markétě Prokešové za práci „Vliv teploty na ranou
ontogenezi sumečka afrického“ (školitel RNDr. Bořek Drozd) a Stanislavu Valentovi za
práci „Snímání genetických otisků ryb“ (školitel Ing. Martin Hulák, Ph.D.) a dále ocenili
Jiřího Srpa za práci na téma „Jeseterovité ryby a jejich polyploidie“ (školitel doc. Ing.
Martin Flajšhans, Dr.rer.agr.). Všichni ocenění vysokoškoláci studují na Jihočeské univerzitě
v Českých Budějovicích.
Závěrem je třeba poděkovat všem pracovníků VÚRH JU Vodňany, kteří se na přípravě i
vlastním průběhu letní školy podíleli i studentům – účastníkům za jejich přístup k programu a
k vlastní práci a do třetího ročníku Letní rybářské školy si přát podobné či ještě lepší studenty.
Na shledanou ve Vodňanech v příštím roce!
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Organizace a provedení odborných rybářských seminářů
(OP Rybářství, CZ.1.25/3.1.00/08/00288)

Poradenské, informační a školící rybářské centrum při VÚRH JU Vodňany letos
v rámci projektu z Operačního programu Rybářství uspořádalo již dva dvoudenní tématické
semináře pro produkční i sportovní rybáře a odbornou rybářskou veřejnost.
V březnu se uskutečnil seminář na téma Současnost a perspektivy v oblasti
hospodaření na pstruhových vodách. Na semináři zaznělo 12 přednášek a zúčastnilo se jej
celkem 80 účastníků. Na květen jsme připravili seminář s názvem Biologie a chov dravých
druhů ryb a dotační politika v rybářství, celý program absolvovalo 48 zájemců a zaznělo na
něm 10 přednášek. Součástí semináře byla i exkurze na odbornou výstavu FISHTECH
pořádanou v rámci XIX. Vodňanských rybářských dnů.

Seminář Biologie a chov dravých druhů ryb a dotační politika v rybářství

Další semináře s názvem Nové technologie v chovu ryb I a Nové technologie v chovu
ryb II chystáme na letošní listopad (10.–11. 11. 2009) a prosinec (8.–9. 12. 2009). Také tyto
semináře budou doplněny exkurzí na vybraná pracoviště.
Současně pracujeme na přípravě dalšího semináře s názvem Zpracování ryb a kvalita
rybího masa, který bychom rádi pro zájemce z řad produkčních i sportovních rybářů a také
pro odbornou rybářskou veřejnost uspořádali v polovině října (pravděpodobně 14.–15. 10.
2009). Součástí semináře by měla být i exkurze do vybraných zpracoven ryb. Aktuální
informace budeme zveřejňovat na našich webových stránkách nebo se na nás můžete obrátit
telefonicky (724 504 922, 387 774 627) či e-mailovou poštou (vykusova@vurh.jcu.cz).

Tento projekt je spolufinancován z prostředků EU, Evropského rybářského fondu a státního
rozpočtu České republiky.
Investování do udržitelného rybolovu
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Pokyny pro autory
Odborné zaměření časopisu
Bulletin VÚRH přijímá k publikování a následně po lektorování uveřejňuje původní vědecké
práce, krátká sdělení, přehledové referáty a recenze, týkající se všech aspektů sladkovodního rybářství,
ichtyologie a akvakultury. Tato odborná oblast zahrnuje především vědecké práce týkající se: biologie,
fyziologie, reprodukce, genetiky, šlechtění, chovu, výživy a nemocí sladkovodních ryb a dále také
sladkovodní ekologie, toxikologie, hydrobiologie, rybářské statistiky a ekonomiky chovu ryb.
Příležitostně jsou v něm publikovány i příspěvky přednesené na vědeckých a odborných konferencích
či seminářích.
Autorská práva předkládané práce
Autor předkládané práce je plně odpovědný za původnost práce a za její věcnou i formální
správnost. Autor se při předkládání práce do redakce časopisu zaručuje, že tato práce je jeho autorské
dílo, které nebylo nikde publikováno a neporušuje (či nebude porušovat) autorská díla třetích osob.
První autor předkládané práce přebírá veškerou zodpovědnost za všechny spoluautory práce. Autoři
práce se zaručují, že žádná část jejich práce nebude dále publikována či nijak rozšiřována bez souhlasu
vydavatele Bulletinu VÚRH Vodňany.
V případě využití částí děl jiných autorů se autor zavazuje dodržovat citační pravidla dle § 31
autorského zákona 121/2000 Sb.
Proces předložení, posouzení, lektorování a následné uveřejnění předkládané práce
Autoři předkládají práce (především odborné a přehledové články) výhradně elektronicky bez
tištěného originálu na emailovou adresu dvorakz@vurh.jcu.cz. Předložená práce je posouzena redakcí
časopisu. Poté je práce zaslána ke korektuře. Dva nezávislí odborní oponenti z jiných českých
vědecko-výzkumných institucí posoudí předloženou práci z hlediska odborného a věcného. Po
korektuře a případných vyžádaných úpravách, které jsou realizovány a odsouhlaseny samotnými
autory, je předložená práce doporučena k uveřejnění. O konečném uveřejnění prací rozhoduje redakční
rada časopisu, a to se zřetelem k vědeckému významu, přínosu a kvalitě předložené práce. Před
konečným uveřejněním první autor práce odsouhlasí publikování práce v konečné podobě vlastním
podpisem na speciálním formuláři „Souhlas s vytištěním dané publikace“. Po tomto odsouhlasení se
práce stává majetkem vydavatele. Všechny následná autorská práva jsou poté chráněny copyrightem
vydavatele.
Technická úprava rukopisu
Text příspěvku bude zpracovaný v českém jazyce v programu Microsoft Word (pokud možno
v co nejaktuálnější verzi) s příponou *. rtf. Vyžadovaný formát příspěvku je: formát stránky A4;
řádkování 2; zarovnání textu do bloku; font Times New Roman CE; základní písmo textu velikosti 12;
okraje 2,5 cm po všech stranách; stránky i řádky textu budou průběžně číslovány; u každého odstavce
bude odsazení prvního řádku 1 cm; žádný text ani informace nesmí být v záhlaví ani v zápatí stránky.
Text je doporučeno graficky upravit tak, jak si jej autor přeje otisknout, tedy s vložením tabulek, grafů
i obrázků přímo do textu. Vyžaduje se tabulky přímo vytvářet v programu Microsoft Word. Obrázky a
grafy se vyžaduje vkládat do textu jako grafický formát „obrázek“ a to v černobílém provedení
(stupních šedi). Všechny grafy a obrázky musí být dělány s dostatečným rozlišením, velikostí písma
atd., aby byly přehledné a čitelné i po zmenšení na jednu stránku formátu velikosti A5. Nepřehledné,
barevné či jinak neodpovídající grafy a tabulky nebudou do textu zařazeny. Pro kvalitnější otištění se
vyžaduje grafy a obrázky zaslat ještě elektronicky ve formátu *.tif, *,bmp, *,jpg. Na každou tabulku,
graf či obrázek musí být odkaz v textu (jako např.: Tab. 1 nebo Obr. 1). U tabulek nejsou povoleny
žádné barevné prvky ani stínování buněk tabulky. Nadpis a legenda tabulky, grafu a obrázku jsou vždy
umístěny nad tabulkou, grafem či obrázkem velikostí písma 12, s řezem písma obyčejné. Pod českým
názvem je vyžadován anglický překlad nadpisu a legendy, který je psán kurzívou s velikostí písma 12.
V práci je nutné používat jednotky odpovídající soustavě SI. Pokud autor používá v práci
zkratek jakéhokoliv druhu, je nutné, aby byla zkratka při prvním použití vysvětlena. V názvu práce a
v souhrnu se použití zkratek nedoporučuje. Jakékoliv cizí názvosloví je nutné při prvním použití
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v textu vysvětlit v českém jazyce. Při první zmínce v textu o živočišném či rostlinném taxonomickém
subjektu je nutné uveřejnit jejich vědecký český (pokud je znám) i latinský název.
Vlastní úprava práce
Název
Název se píše velkými písmeny, tučně se zarovnáním na střed, velikost písma 14. Anglický
název se uvede hned pod český název velkými písmeny, kurzívou (ne tučně), velikost písma 13 se
zarovnáním na střed. Mezi českým a anglickým názvem není žádné odsazení řádků.
Autoři
Autorský kolektiv se uvede pod název práce s odsazením jednoho řádku, velikost písma 12,
tučně, zarovnání na střed, všechna písmena velká. Uvádí se nejprve počáteční písmeno křestního
jména autora následované celým příjmením daného autora. Jednotliví autoři se od sebe oddělují
čárkou, za počátečním písmenem křestního jména daného autora se dává tečka (bez čárky).
Afilace
Pod jména autorů se s odsazením jednoho řádku uvádí adresy pracoviště autorů včetně emailových adres. Velikost písma 10, kurzíva, zarovnání do bloku. Jsou-li autoři z více pracovišť,
uvede se na každý řádek jedno pracoviště a u jednotlivých autorů se jejich příslušnost k adrese vyznačí
číslicí s horním indexem za jejich příjmením.
Abstrakt
Po afilaci autorů s odsazením 2 řádků následuje anglický abstrakt. Abstrakt se píše kurzívou,
velikost písma 10, zarovnání do bloku. Vypracování abstraktu je nutné věnovat zvláštní péči. Autor do
něj má shrnout vše, co je na jeho práci pozoruhodné a nové a co má být zdokumentováno. Abstrakt má
být nekritickým informačním výběrem významného obsahu a závěru článku, nikoli však jeho pouhým
popisem. V abstraktu se nepoužívají žádné zkratky. Abstrakt musí obsahovat základní číselné údaje
včetně statistických hodnot. Abstrakt se uvádí jen v jednom odstavci a jeho rozsah je maximálně 250
slov.
Klíčová slova
Klíčová slova následují s odsazením 1 řádku po anglickém abstraktu v českém a následně
anglickém jazyce. Velikost písma 10, zarovnání do bloku, klíčová slova v českém jazyce – obyčejný
řez písma, klíčová slova v anglickém jazyce – kurzíva.
Úvod
Má obsahovat současný stav studovaného problému a hlavní důvody, proč byla práce
uskutečněna. Je nutno se v něm vyhnout rozsáhlým historickým přehledům.
Materiál a metodika
Metody se popisují pouze tehdy, jsou-li původní, jinak postačuje citovat autora metod a uvádět
jen případné odchylky. Je popsán pokusný materiál. Popis metod by měl umožnit, aby kdokoliv
z odborníků mohl podle něho a při použití uvedených citací práci opakovat. Členění textu na podsekce
je možné, grafické řešení ale musí být řešeno přehledně a srozumitelně.
Výsledky
Tato část by neměla obsahovat teoretické závěry ani dedukce, ale pouze faktické nálezy a
hodnoty. Doporučuje se dát přednost grafickému vyjádření a minimalizovat počet tabulek. Tabulky,
grafy a obrázky v textu nesmí obsahovat zdvojené informace. Tzn. co se vyjádří v textu, se již nesmí
uvádět v tabulce či jiném grafickém vyjádření.
Diskuse
Obsahuje zhodnocení práce a vlastní postřehy autorů. Výsledky práce se konfrontují s dříve
publikovanými výsledky, pokud mají souvislost nebo jsou s předloženou prací srovnatelné.
Souhrn (v českém jazyce)
U původních prací (včetně přehledových prací) následuje po diskusi souhrn v českém jazyce,
který je obdobou anglického abstraktu na začátku předložené práce.
Poděkování
Zde se uvádí především titul, číslo a zdroj finančních prostředků poskytnutých k provádění
publikované práce a dále poděkování těm spolupracovníkům, kteří svým úsilím jakkoliv významně
přispěli k realizaci publikované práce.
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Literatura
Všechny publikace citované v textu příspěvku musí být zahrnuty do seznamu použité literatury.
Velikost písma u seznamu literatury je 10. První řádek každého literárního odkazu je předsazen o 1
cm.
Literární odkazy v textu musí obsahovat jméno autora a rok vydání, podle vzoru: (Al-Sabti,
1986); … jak uvádí Linhart (1991) … Práce kolektivu tří a více autorů budou v textu citovány podle
vzoru: (Kouřil a kol., 1988); … podle Streisingera a kol. (1984)… V těchto případech však budou u
příslušného příspěvku v seznamu literatury uvedeni všichni spoluautoři.
Seznam literatury bude sestaven abecedně podle jmen autorů a chronologicky u jednotlivých
autorů podle pořadí: 1) chronologický seznam publikací autora, 2) chronologický seznam publikací
téhož autora s jedním spoluautorem, 3) chronologický seznam publikací téhož autora s více než
jedním spoluautorem. Více prací jednoho autora v témž roce bude odlišeno písmenem (např. 1989a,
1989b, atd.).
Publikace budou v seznamu literatury uvedeny podle vzoru:
Publikace v periodikách:
Svobodová, Z., Vykusová, B., Máchová, J., Bastl, J., Hrbková, M., Svobodník, J., 1993. Monitoring
cizorodých látek v rybách z řeky Jizery v lokalitě Otradovice. Bull. VÚRH Vodňany, 29(1): 28–
42.
Publikace z konferencí ve sbornících a zvláštních vydáních periodik:
Flajšhans, M., Ráb, P., Kálal, L., 1993. Genetics of salmonids in Czechoslovakia: Current status of
knowledge. In: J.G. Cloud and G.H. Thorgaard (Editors), Genetic Conservation of Salmonid
Fishes. Proceedings of NATO.ASI, June 24 – July 5 1991 at Moskow, ID and Pullman, WA,
U.S.A. Plenum Press, New York: pp. 231–242.
Knižní publikace:
Bartík, M. and Piskač, A. (Editors), 1981. Veterinary toxicology. Developments in Animal and
Veterinary Sciences, 7. Elsevier, Amsterdam, 346 pp.
Další zdroje publikací:
Citace nepublikovaných příspěvků se neuvádějí. Informace v dopise se uvádí zkratkou (in litt.),
osobní sdělení zkratkou a časovým údajem, tj. rokem (Fuka, os. sděl., 1993); podle Fuky (os. sděl.,
1993). Při nedostupnosti původního zdroje se citace uvádějí formou: Meske, 1983 (ex Hamáčková a
kol., 1993).

Příspěvky, které nesplňují požadavky dle pokynů pro autory, budou před posouzením a
vlastním lektorováním vráceny zpět k přepracování.
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