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Červená kniha 

• Člověk svou činností ovlivňuje vše živé i neživé kolem sebe. 
Bohužel často negativně. Během posledních několika staletí 
došlo k velkému úbytku organických druhů 

• Mnoho druhů člověk vylovil, jiným zdevastoval jejich 
přirozené prostředí. Lidé si svých důsledků začali všímat 

• Roku 1948 vznikl Mezinárodní svaz ochrany přírody (IUCN). 
Byla ustanovena komise, jenž měla vytvořit ucelený přehled 
vymírajících druhů – Červená kniha. První vydání se týkalo 
pouze některých skupin živočichů. Dnes se vztahuje na 
všechny organizmy 

[1 - zdroj. 2012-15-12]. < http://en.wikipedia.org/wiki/File:IUCN_Red_List.jpg > 



Červená kniha ČR – kapitoly, druhy 

• Červené knihy jsou celosvětovým souborem ohrožených 
druhů. Avšak vycházejí z lokálních pozorování v jednotlivých 
oblastech a regionech. Existují i Červené knihy zaměřené 
pouze na určité území, jako je např. ČR resp. SR 

• Červená kniha ČR je stejně jako všechny ostatní rozdělena 
podle organizmů do několika kapitol (oddílů). Jeden díl patří 
ptákům, jiný bezobratlím nebo vyšším rostlinám atd. 

• U každého uvedeného druhu je uvedeno ohrožení podle 
sedmistupňové stupnice IUCN od „málo dotčený“ přes 
„ohrožený“ až po „vyhynulý“. Červená kniha je důležitým 
zdrojem informací pro všechny ochranářské organizace a stát 

 

[1 - zdroj. 2012-15-12]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Status_iucn3.1_cs.svg> 



Červená kniha ČR – druhy 

• Pozor! Ne všechny druhy uvedené v Červené knize jsou 
zvláštně chráněny zákonem. Účelem Červené knihy je 
zmapovat ohrožení druhů, vývoj populace a rozšíření druhů a  
upozornit na jejich vymírání 

• Vyhynulí:  
norek evropský, zubr, mnoho druhů nosatce 

• Kriticky ohrožení:  
Sysel obecný, medvěd hnědý, vlk, vrápenec velký 

     Přiřaď zmíněné druhy k obrázkům zde a na další straně. 

[1 - zdroj. 2012-15-12]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Grand_Rhinolophe_2.jpg> [1 - zdroj. 2012-15-12]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Curculio_nucum01.jpg> 



Červená kniha ČR – druhy 

 

[1 - zdroj. 2012-15-12]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mink1.jpg > [1 - zdroj. 2012-15-12]. < http://en.wikipedia.org/wiki/File:Kolmården_Wolf.jpg > 

[1 - zdroj. 2012-15-12]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Wisent.jpg > 

[1 - zdroj. 2012-15-12]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Brown_Bear_Feeding_on_Salmon.jpg > 


