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Úvod
Publikace, která se Vám dostává do rukou, vznikla jako jeden z výstupů projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny, který realizovala
Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině spolu s řadou partnerů a spolupracovníků v letech 2014 – 2017.
Hlavním cílem tohoto projektu bylo shrnutí poznatků o různých skupinách živočichů, rostlin a hub na území Kraje Vysočina.
V různé podobě tak byly shromážděny a vyhodnoceny údaje o ohrožených druzích vyšších rostlin, mechorostů, hub, ptáků,
obojživelníků a řadě skupin bezobratlých živočichů. Projekt byl podpořený grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska
(č. EHP-CZ02-OV-1-013-2014). Podrobné výsledky projektu naleznete na webových stránkách www.prirodavysociny.cz.

Jedním z partnerů projektu je ZO Českého svazu ochránců přírody Kněžice, která měla na starosti zpracování fauny pavouků,
vážek a tří čeledí brouků (střevlíci, tesaříci a rákosníčci). Jedná se o skupiny, kterým se dlouhodobě věnujeme. Zpracování
těchto skupin vychází z dlouholetých průzkumů v oblasti Vysočiny a také z řady dostupných literárních pramenů a rozsáhlého
sbírkového materiálu.

Rybník Panenská hráz u Opatova

Něco o vážkách
Život vážek je pevně spjat s vodou. Vývoj larev totiž probíhá
výhradně ve vodním prostředí. Larvy jsou stejně jako dospělci
dravé a živí se jinými druhy bezobratlých živočichů. Zdržují
se většinou na dně nebo na vodní vegetaci. Larvy některých
druhů vázaných na tekoucí vody (klínatky, páskovci) bývají
zcela zahrabány v substrátu dna. Vývoj trvá většinou několik
měsíců, méně často žijí larvy i více let. K líhnutí vážek dochází
obvykle na vodní vegetaci nad hladinou nebo na rostlinách
blízko břehu. Čerstvě vylíhnutá vážka rychle rozvine a usuší
křídla a její další život se odehrává většinou ve vzduchu.
Za slunného a teplého počasí vážky čile poletují, za deště

Líhnutí vážky
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Výsledky
a v noci sedí nehnutě ve vegetaci nebo i na stromech.
Většinu vážek zastihneme v blízkosti vody, některé druhy
se však od vody vzdalují a využívají jako loviště či místa
k odpočinku lesní cesty, paseky nebo okraje lesů. Největší
pestrost vážek nacházíme ve stojatých vodách rybníků či tůní
s čistou vodou a bohatými porosty vodních rostlin. Naopak
znečištěné nebo silně zarybněné vody hostí většinou jen
několik málo tolerantních druhů. Specifickou faunu mají vody
tekoucí, ať už drobné potoky a říčky nebo pomalu tekoucí
nížinné toky.

Na území Kraje Vysočina bylo na základě shromážděných dat zaznamenáno 60 druhů vážek. Z nich 37 druhů je uvedeno
v různých kategoriích ohrožení v Červeném seznamu bezobratlých. V kategorii kriticky ohrožený (CR) bylo zaznamenáno
7 druhů, v kategorii ohrožený (EN) je to 9 druhů, v kategorii zranitelný (VU) 15 druhů a v kategorii téměř ohrožený (NT) pak
6 druhů. Databáze shromážděných údajů z jednotlivých zdrojů obsahuje zhruba 9 200 údajů. Z toho přes 2000 údajů bylo
získáno vlastním terénním průzkumem zpracovatelů projektu, ostatní data pocházejí z databáze NDOP nebo publikovaných
zdrojů.
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Významné druhy vážek v Kraji Vysočina

Anaciaeschna isosceles Müller, 1767

Šídla

Šídlo červené CS – zranitelný (VU)

Šídla patří k našim největším zástupcům vážek. Rozpětí křídel dosahuje i přes deset centimetrů. Vyznačují se nápadnými
barvami a velmi rychlým letem. Žijí ve stojatých vodách a dospělce potkáváme často i daleko od vody.

Aeshna affinis (Vander Linden, 1823)
Šídlo rákosní CS – zranitelný (VU)
Jedná se o druh obývající mezotrofní a eutrofní prohřívané
stojaté vody zarostlých bažin, mokřadních luk či slepých
ramen v nivách větších řek. Obývá i antropogenně vytvořené
biotopy rybníků, pískoven či štěrkoven. Upřednostňuje
mělčí, prosluněné biotopy s bohatými porosty vegetace.
Dává přednost nižším polohám. Těžiště výskytu se nachází
v jihomoravských úvalech, ostrůvkovitě také v Polabí
a v severních Čechách. Druh se v Kraji Vysočina vyskytuje
vzácně a ostrůvkovitě. Výskyt je častější ve středních

Aeshna affinis
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polohách na rybnících s bohatými litorálními porosty a nízkou
intenzitou chovu ryb. Občasné nálezy jsou také z nově
vybudovaných nádrží a tůní. Výskyt je vždy v nízkých počtech
a na lokalitách bývá nepravidelný. Početnější stálé populace
nebyly zjištěny. Druh je ohrožen likvidací mokřadních lokalit
v nižších polohách v aluviích řek a vysokou intenzitou chovu
ryb na lokalitách výskytu. V Kraji Vysočina patří k ohroženým
druhům zasluhujícím pozornost.

Druh obývající mělké stojaté vody rybníků, tůní a slepých oblastí větších řek s následným vyschnutím a zničením
ramen v nivách řek i antropogenně vytvořené biotopy jako lokality. Na Vysočině je druh ohrožen zejména intenzifikací
jsou pískovny či štěrkovny. Upřednostňuje mělčí, prosluněné rybářského hospodaření na lokalitách výskytu.
biotopy s bohatými porosty vegetace především v nižších
polohách. Druh se vyskytuje roztroušeně v nížinách v nivách
větších řek a ojediněle také v pahorkatinách. V Kraji Vysočina
se jedná o poměrně vzácný druh, zjištěný jen na několika
lokalitách, zejména na Třebíčsku a Jihlavsku. Většinou jde
o extenzivně obhospodařované rybníky s bohatými litorálními
porosty tvořené rákosem či orobincem. Na řadě lokalit však
existují stabilní populace, např. PP Ptáčovské rybníky na
Třebíčsku, Olešský rybník nebo rybník Rančířovský Okrouhlík
na Jihlavsku. Obecně je ohrožen likvidací mokřadních lokalit
v aluviích řek a změnami hydrologického režimu aluviálních

Anaciaeschna isosceles
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Anax parthenope (Sélys, 1839)

Brachytron pratense (Müller, 1764)

Šídlo tmavé CS – zranitelný (VU)

Šídlo luční CS – ohrožený (EN)

Druh obývá mezotrofní a eutrofní stojaté vody s rozsáhlými zásahy do biotopů, např. změnou hospodaření na rybnících
otevřenými vodními plochami. Tyto stojaté vody mají převážně nebo splachy pesticidů z polí. Na Vysočině patří k hlavním
charakter velkých rybníků, jezer, zatopených pískoven, ohrožujícím faktorům intenzivní chov ryb.
bohatě zarostlých. Druh byl zaznamenáván na celém území
státu, hojněji v nížinách. Mezi nejvýznamnější lokality patří
jižní Morava, Znojemsko, Dolní Pomoraví, Hornomoravský
úval po Mohelnici, Poodří, Podbeskydské pahorkatiny,
okolí Hradce Králové, Pardubice, Třeboňsko. Šídlo tmavé
patří v Kraji Vysočina k poměrně vzácným druhům. Výskyt
je častější v nejteplejších oblastech Třebíčska. Jednotlivě
je však druh pozorován i ve vyšších polohách, kde se
většinou jedná o zálety jednotlivých jedinců. Upřednostňuje
mělké, dobře osluněné nádrže s vegetací, často také
polovypuštěné rybníky bez rybí obsádky. Může být ohrožen

Jedná se o druh preferující bohatě zarostlé, stojaté
mezotrofní a eutrofní vody. Tyto stojaté vody mají převážně
charakter velkých rybníků, jezer, slepých ramen řek s
bohatými litorálními porosty. Druh je typický pro nižší
nadmořské výšky. Obývá především nížinné a pahorkatinové
oblasti: Polabí, Českolipsko, jihomoravské úvaly po Olomouc,
Ostravskou pánev, Pobečví, Javornický výběžek. Šídlo luční
patří na Vysočině mezi velmi vzácné druhy. Jedinou lokalitou,
kde byl zjištěn opakovaný výskyt je rybník Radkovec u Třeště.

Anax parthenope
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Jedná se o poměrně netypickou lokalitu, kde byl výskyt
zjištěn v letech 2002 a 2014. Ohrožení představují změny
litorálů, vodního režimu či splachy z okolních zemědělských
pozemků.

Brachytron pratense
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Šidélka

Coenagrion ornatum (Sélys, 1850)

Zástupci této skupiny vážek patří k drobným druhům. Často posedávají na vegetaci na hladině vody nebo na březích.
Žijí převážně ve stojatých, hustě zarostlých vodách, výjimečně také v proudící vodě.

Šidélko ozdobné CS – kriticky ohrožený (CR)

Coenagrion hastulatum (Charpentier, 1825)
Šidélko kopovité CS – téměř ohrožený (NT)
Jedná se o druh preferující rašeliništní biotopy. Obvykle se
objevuje v dystrofních nebo oligotrofních až mezotrofních
vodách s bohatými porosty makrofyt. Obývá všechny
nadmořské výšky, hojněji střední a vyšší polohy. Hlavními
oblastmi výskytu jsou: Šumava, Šumavské podhůří,
Třeboňsko, Jindřichohradecko, Lužické hory, Jizerské hory,
Krušné hory, Slavkovský les a Českomoravská vrchovina. Na
Vysočině se šidélko kopovité vyskytuje ve výše položených
oblastech Žďárských vrchů a Jihlavských vrchů. Jinde
je výskyt spíše vzácný, zcela chybí v teplých oblastech

Coenagrion hastulatum
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Třebíčska nebo na Havlíčkobrodsku. Lokality jsou většinou
dobře zachovalé extenzivní rybníky nebo tůně v rašelinných
loukách. Rizikovými faktory jsou odbahňování rybníků,
přeměna přírodních mokřadů na nádrže s intenzivním
chovem ryb, těžba rašeliny, vyhrnování bahna, zazemňování
tůní s následným zarůstáním orobincem, znečišťování vod
a další. V Kraji Vysočina jsou dosud poměrně silné populace,
ale i ty jsou ohrožené, zejména pokud se jedná o rybníky,
kde probíhá chov ryb.

Jde o druh vázaný na menší tekoucí vody (stružky, potoky,
říčky a meliorační kanály) v otevřené, luční krajině.
Stanoviště musí být prosluněná po většinu dne. Preferuje
mělké čisté vody. Obvykle se pohybuje v nadmořské výšce
400 až 500 m n. m. Druh byl poměrně dlouho znám
výhradně z okolí Hradce Králové z povodí Piletického potoka
a jeho přítoků. Během posledních let se však našly bohaté
populace na jižní Moravě a v severních Čechách. V Kraji
Vysočina byl druh nově nalezen na dvou tocích na východě
Třebíčska u Dukovan a Slavětic. Lze předpokládat, že bude

postupně objeven i na dalších lokalitách v otevřené krajině
na Třebíčsku, Moravskobudějovicku či Jemnicku. Příčinou
ohrožení je likvidace vhodných stanovišť znečišťováním vody,
regulací toků a změnami v druhovém složení vodní vegetace.
V poslední době se druh zřejmě šíří a bude snížena kategorie
jeho ohrožení.

Coenagrion ornatum
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Coenagrion pulchellum (Vander Linden, 1825)

Coenagrion scitulum (Rambur, 1842)

Šidélko širokoskvrnné

Šidélko huňaté CS – kriticky ohrožený (CR)

Jedná se o druh osidlující širokou škálu typů stojatých vod a
pomalu tekoucích nížinných toků. Vyskytuje se také v různých
rašeliništních vodách, vrchovištích a slatiništích. Preferuje
otevřené, osluněné vodní toky v nezalesněné krajině. Druh
je vázán převážně na nízko položené oblasti. Vyskytuje se
ostrůvkovitě převážně v oblasti severních, východních a
jižních Čech a na jižní Moravě. V Kraji Vysočina se vyskytuje
šidélko širokoskvrnné jen velmi vzácně. Jednotlivé nálezy

Coenagrion pulchellum
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jsou z Třebíčska, jižní části Jihlavska a Žďárských vrchů. Druh
obývá zachovalejší vodní nádrže bez rybí obsádky nebo jen
extenzivně obhospodařované rybníky s bohatými litorálními
porosty. Druh není zařazen na Červeném seznamu. Ovšem
podle posledních dat se ukazuje jeho zranitelnost. V Kraji
Vysočina se jedná jednoznačně o druh ohrožený.

Osidluje širší škálu stojatých vod (slepá ramena řek, rybníky,
kaoliniště) charakteru mělkých stojatých, prohřívaných
eutrofních vod s bohatými vegetačními porosty. Většina
lokalit byla ještě donedávna ve výšce 200 - 300 m n. m.,
v posledních letech se však postupně šíří do vyšších poloh.
Lokalita na Jihlavsku se nachází v nadm. výšce téměř

600 m. Výskyt je znám zejména z oblasti jižní a střední
Moravy, nově také z východních Čech. Jednotlivě byl druh
zjištěn také na Vysočině a Jindřichohradecku. Výskyt druhu
je omezen na nejteplejší oblasti Třebíčska a jedna lokalita
(PP Starý Přísecký rybník) byla zjištěna na Jihlavsku. Jedná
se vždy o velmi zachovalé vodní nádrže s bohatým druhovým
zastoupením vážek a s velkou početností populací ostatních
druhů šidélek. Stanoviště se nachází v zemědělské krajině,
proto jsou hlavními rizikovými faktory přímé likvidace biotopů,
odvodňování či kolísání vodní hladiny. Na Vysočině se jedná
o druh silně ohrožený a zranitelný.

Coenagrion scitulum
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Erythromma viridulum (Charpentier, 1840)

Šídlatky

Šidélko znamenané CS – téměř ohrožený (NT)

Tyto drobné a převážně kovově zeleně zbarvené druhy připomínají velikostí a tvarem těla šidélka. Žijí pouze ve stojatých
vodách s pestrou vodní vegetací. Vzhledem ke značné podobnosti většiny druhů je poměrně složité jednotlivé druhy od sebe
odlišit.

Drobný druh obývající širší spektrum stojatých vod a méně
často také pomalu tekoucí vody. Nejčastěji jsou to kanály
melioračních systémů v zemědělsky využívané krajině
a otevřené, osluněné vodní toky (stružky, potoky, říčky)
v nezalesněné krajině, rybníky (jezera, tůně) s rozvinutým
litorálem a mokřady, které bezprostředně navazují.
Nejhojnější výskyt je do 400 m n. m. Na našem území se
vyskytuje ostrůvkovitě v oblasti Vněkarpatských sníženin,
Západopanonské pánve a v nížině okolo Labe a jeho přítoků.
V Kraji Vysočina je výskyt šidélka znamenaného velmi lokální

Erythromma viridulum
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a vzácný. Druh byl zjištěn hojněji jen na některých lokalitách
na Třebíčsku a v jižní části Jihlavska na dobře zachovalých
nádržích v otevřené krajině. Nárůst početnosti byl pozorován
v souvislosti s vybudováním některých nových nádrží, kde se
rybářsky nehospodaří příliš intenzivně. Ohrožení představuje
zejména likvidace a následná degradace vhodných stanovišť
a intenzivní rybářské hospodaření, případně větší obsádky
býložravých ryb.

Lestes dryas Kirby, 1890
Šídlatka tmavá CS – zranitelný (VU)
Druh preferuje spíše menší, mělčí a bohatě zarostlé biotopy
stojatých vod včetně málo zavodněných mokřadů. Místa
výskytu se často nacházejí u lesních porostů. Vyhledává
nižší až střední nadmořské výšky. Mozaikovitě bývá po
celém území republiky. Hojnější místa výskytu se nacházejí
na jihu Čech, na severu Čech, na severní Moravě a ve
Slezsku. Výskyt šídlatky tmavé na Vysočině má velmi lokální

charakter. Osidluje většinou dobře zachovalé mokřadní
lokality, extenzivní rybníky a tůně bez rybí obsádky. Vyskytuje
se jak v nižších polohách, tak i ve vyšších oblastech kraje.
Ohrožení vyplývá z přímé likvidace vhodných biotopů např.
meliorací, odvodňováním, náhradou mokřadů nádržemi,
likvidací litorálů, znečišťováním vody.

Lestes dryas
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Lestes virens (Charpentier, 1825)

Páskovci

Šídlatka zelená CS – zranitelný (VU)

Zástupci této skupiny se podobají tvarem těla a velikostí šídlům. Zbarvení je vždy žlutočerné a velikostí se řadí k vůbec
největším vážkám v Evropě. Jejich život je spjat s tekoucí vodou drobných potůčků a pramenišť. V ČR žijí tři druhy, na
Vysočině byl zatím zjištěn výskyt pouze jednoho z nich.

Jde o teplomilný druh, který je vázaný na menší biotopy
stojatých vod obvykle s dobře vyvinutou bažinnou vegetací.
Často se vyskytuje na rašeliništích, zvláště slatinného
typu. Nejčastěji obývá lokality do 500 m n. m., méně do
800 m n. m. Nejhojnější areál výskytu je na jihu Čech:
Jindřichohradecko, Českobudějovicko, Táborsko a na jižní
Moravě: Uherskohradišťsko, Hodonínsko. Dále pak na
severu Čech a na severní Moravě. Na Vysočině se jedná
o vzácný druh nalézaný častěji jen v jihovýchodní části kraje
na Třebíčsku. Ve výše položených oblastech zcela chybí.

Lestes virens
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Obývá velmi dobře zachovalé mokřadní lokality se zarostlými
tůněmi nebo rybníky bez rybí obsádky s bohatou vegetací.
Podle aktuálních údajů jde spíše o druh ohrožený s ohledem
na závislost na specifický biotop.

Cordulegaster boltoni (Donovan, 1807)
Páskovec kroužkovaný CS – zranitelný (VU)
Jde o druh obývající tekoucí vody lesních potoků, potůčků
a menších říček. Typickým biotopem jsou menší, čisté
meandrující potoky. Obývá zejména pahorkatiny. Hlavní
výskyt je soustředěn do několika oblastí Třeboňska
a Novohradských hor, Jihlavských vrchů, Žďárských vrchů,
Lužických hor a Českosaského Švýcarska, severního
podhůří Hrubého Jeseníku. Jedná se o plošně rozšířený druh

přítomný ve většině vhodných biotopů ve všech oblastech
kraje kromě Třebíčska a východu Žďárska. Vysočina patří
k hlavním oblastem výskytu páskovce kroužkovaného v ČR.
Ohrožení představují zásahy do vodních toků a jeho okolí
a také znečištění potoků a říček splachy z polí. Lokálně mohou
být populace ohroženy nevhodnými vodohospodářskými
úpravami drobných toků či výstavbou nádrží.

Cordulegaster boltoni
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Klínatky

Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758)

Tato skupina velkých a nápadných žlutočerně zbarvených vážek žije výhradně v tekoucích vodách větších potoků a řek. Patří
k velmi dobrým letcům, a proto je většinou jen zahlédneme při poletování nad hladinou řeky. Vyhledávají dobře zachovalé
úseky toků s písčitým nebo štěrkopísčitým dnem, ve kterém žijí jejich larvy.

Klínatka vidlitá CS – ohrožený (EN)

Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758)
Klínatka obecná CS – zranitelný (VU)
Druh vázaný na tekoucí vody, zvláště podhorské a nížinné
řeky a říčky. Nejtypičtějším biotopem jsou meandrující mělké
toky s písčitým dnem, kde se střídají peřeje a tišiny. Často
se vyskytuje v umělých tekoucích vodách, jako jsou náhony,
odtokové stoky rybníků, plavební kanály. 99 % nálezů
pochází z nadmořských výšek do 500 m n. m. Nejčetnější je
výskyt v oblasti Vněkarpatských sníženin a Západopanonské

Gomhus vulgatissimus
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pánve a v nížině okolo Labe a jejích přítoků ve východních
Čechách. Vzácně a lokálně se objevuje na větších tocích.
V Kraji Vysočina se vyskytuje na Želivce, Sázavě, Jihlavě,
Oslavě a Rokytné. Překvapivě chybí údaje ze Svratky.
Ohrožení je spojené s napřimováním a splavňováním vodních
toků, zpevňováním břehů, stavbou jezů, znečištěním vod
a odstraňováním písčitých náplavů.

Tato klínatka je vázaná na podhorské řeky a říčky s šířkou
koryta pět až deset metrů a se dnem tvořeným měnšími
kameny či pískem a štěrkem. Dále se vyskytuje u řek s mělkým
korytem zpravidla širším než 10 m, ve kterých se střídají
peřejnaté a tišinové úseky, dno je kamenopísčité. Nejhojnější
výskyt byl zaznamenán v oblasti Západních Karpat –
v Podbeskydské pahorkatině, Hostýnsko-Vsetínských vrších,
v Moravskoslezských Beskydech, na Vizovické vrchovině
a v Bílých Karpatech. V Čechách je nejvýznamnější oblast na

styku Šumavského a Novohradského podhůří. Výskyt klínatky
vidlité je na Vysočině vázán na větší toky a je obdobný jako
u klínatky obecné. Vyhledává však zejména kamenité úseky
a její výskyt je často omezen na krátké úseky. Populace
nejsou většinou příliš početné. Za hlavní rizikové faktory
je třeba považovat regulaci vodních toků, znečišťování
vody, stavby jezů. Na Vysočině patří k ohroženým druhům
zasluhujícím pozornost.

Onychogomphus forcipatus
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Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1785)

Lesklice

Klínatka rohatá CS – ohrožený (EN)

Tyto kovově zeleně zbarvené středně velké vážky žijí v různých typech prostředí od vrchovišť a slatinišť téměř bez volné
vodní hladiny, stojaté vody s hustou vegetací až po pomalu tekoucí řeky. V ČR je známo 5 druhů, na Vysočině byli zjištěni
3 zástupci.

Druh obývající nížinné až podhorské řeky různé velikosti.
Preferuje přírodní a přírodě blízké řeky s čistou vodou,
písčitým dnem a s rozvinutými břehovými porosty. Nadmořská
výška výskytů se obvykle pohybuje do 500 m n. m. Velmi
početné lokality jsou známy na Českolipsku, Frýdlantsku,
Třeboňsku a Jindřichohradecku, Táborsku, Pardubicku
a Královehradecku. Těžiště výskytu klínatky rohaté na
Vysočině se nachází na Pelhřimovsku. Z východní části
regionu je známá pouze slabá populace v krátkém úseku
řeky Jihlavy u Přibyslavic. Z klínatek patří k nejcitlivějším

Ophiogomphus cecilia
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a nejvzácnějším druhům. Nejrizikovějšími faktory jsou
regulace vodních toků, jejich napřimování a splavňování,
zněčišťování vody, stavba jezů a přehrad, zvyšování
a snižování průtoku, těžba písku a štěrku, odstraňování
písčitých náplavů, intenzivní chov lososovitých ryb.

Somatochlora arctica (Zetterstedt, 1840)
Lesklice severská CS – ohrožený (EN)
Druh patří k typickým rašeliništním druhům. Obývá vrchoviště
a kyselá přechodová rašeliniště. Charakteristickým biotopem
jsou zvodnělá oka v porostech rašeliníku roztroušená
v řídkém rašelinném lese parkového charakteru se stromy
odumírajícími v mladém věku. Preferuje nadmořskou výšku
700 – 800 m n. m. Vyskytuje se v pásmu pohoří podél státní
hranice: Šumava, Český a Slavkovský les, Krušné hory,
Jizerské hory a Hrubý Jeseník. Dále pak ve Žďárských vrších,
na Českolipsku a v Třeboňské pánvi. Stabilní populace na

Vysočině jsou známé pouze z vrchovišť ve Žďárských vrších.
Izolovaný výskyt na Třebíčsku v PR Opatovské zákopy nebyl
již v posledních 3 letech potvrzen novými nálezy a je možné,
že populace zde již zanikla. V zachovalých rašelinných
biotopech na Jihlavsku druh zjevně chybí. Nejzávažnější
negativní vlivy představují antropogenní změny vodního
režimu, povrchová odvodnění a lesnické meliorace, plošná
těžba rašeliny.

Somatochlora arctica
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Vážky

Leucorrhinia albifrons (Burmeister, 1839)

Tato skupina je druhově nejpočetnější a zahrnuje zástupce několika rodů. Co se týká velikosti těla, patří spíše k větším
zástupcům řádu. Velmi dobře a rychle létají, ale často také posedávají na vodní vegetaci, a proto je možné je dobře pozorovat
i fotografovat. Dávají přednost stojatým vodám nebo větším pomalu tekoucím řekám. Zástupci rodu Leucorrhinia se
specializují na život v čistých a na živiny chudých vodách rašelinišť nebo písčitých tůní.

Vážka běloústá CS – kriticky ohrožený (CR)

Crocothemis erythraea (Brullé, 1832)
Vážka červená CS – téměř ohrožený (NT)
Tato nápadná vážka obývá mezotrofní a eutrofní prohřívané
mělké stojaté vody s bohatými porosty. Nejhojněji se
vyskytuje v nížinách v rozmezí nadmořské výšky 150 - 399
m n. m. Těžiště českého areálu výskytu leží v jihomoravských
úvalech (Znojemsko, údolí řeky Moravy až po Litovel,
dolní Podyjí), v Poodří, v okolí Podbeskydské pahorkatiny
a v severním předhůří Hrubého Jeseníku. V Čechách se
vyskytuje na Třeboňsku, ve východním Polabí a Českolipsku.
Výskyt v Kraji Vysočina je spíše vzácný, hojněji byl druh

Crocothemis erythraea
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zjištěn na některých lokalitách na Třebíčsku, kde je také
výskyt pravidelný. Ve výše položených oblastech jsou to spíše
jednotlivé a náhodné nálezy zaletujících jedinců. Faktory
ohrožení mohou být likvidace mokřadních lokalit v aluviích
řek, ale především rozsáhlé změny aluviálních oblastí větších
toků, které by měly za následek vyschnutí a zničení lokality.
Na Vysočině je hlavním důvodem ohrožení intenzifikace
rybářského hospodaření.

Běžný je výskyt ve stojatých rašelinných vodách. Jde
především o prosluněné lesní rybníčky, rašelinná jezírka,
oligotrofní slatiny a přechodná rašeliniště, která se vytvářejí
na okrajových partiích lesních rybníků. Upřednostňuje vody

bez ryb nebo s malým množstvím. Bývá nacházena do
nadmořské výšky 630 m n. m. Vyskytuje se na Českolipsku,
u obce Velký Luh na Chebsku, na severní Moravě u Příbora,
na několika lokalitách na Jindřichohradecku a pravděpodobně
i ve Žďárských vrších. Jedna z nejvzácnějších vážek na
Vysočině. Zaznamenána byla jen na dvou lokalitách. Za
jedinou, snad stálou populaci, lze označit Křižní rybník
u Hamru nad Sázavou na Žďársku. Hlavním ohrožujícím
faktorem je zánik nebo znečištění vhodných stanovišť.

Leucorrhinia albifrons
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Leucorrhinia dubia (Vander Linden, 1825)

Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825)

Vážka čárkovaná CS – zranitelný (VU)

Vážka jasnoskvrnná CS – zranitelný (VU)

Druh se řadí k typickým rašeliništním druhům. Je zazemňování lokalit, vysoušení,
charakteristický zejména pro vrchoviště, popř. kyselá horská odlesňování, znečištění a další.
přechodová rašeliniště. Vyskytuje se v pásmu pohoří podél
státní hranice. Ve vnitrozemí je méně častý, lokálně byl
nalezen ve Žďárských vrších a v podhůří hraničních hor.
Vzácný druh, jehož rozšíření v Kraji Vysočina je jen v nejvýše
položených lokalitách Žďárských vrchů a na jihozápadě
v okolí Javořice, kde jeho výskyt navazuje na populace
na Jindřichohradecku. Ohrožení představují přirozené

Leucorrhinia dubia
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lesnické

meliorace,

Druh je vázán na stojaté vody. Hojně vyhledává slatinné vody,
přechodová či vrchovištní rašeliniště. Jedním z hlavních
faktorů ovlivňující výskyt je přítomnost bohaté litorální
vegetace a doprovodné vzrostlé zeleně v okolí vodních

ploch. Potřebuje stálou výšku vodní hladiny. Vyskytuje se
po celém území, ostrůvkovitě. Hlavními oblastmi výskytu
jsou: jižní Čechy, sever Čech a sever Moravy a Slezsko.
Výskyt vážky jasnoskvrnné na Vysočině je velice lokální
a populace jsou často slabé a mají přechodný charakter.
I řada recentních lokalit, zejména na Jihlavsku a Třebíčsku,
nebyla v posledních letech potvrzena. Druh je velmi citlivý
na změny prostředí, dokáže však kolonizovat i nové vhodné
nádrže či tůně. Rizikovými faktory jsou odvodňování
a vypouštění lesních extenzivních rybníků, výrazná
manipulace s vodní hladinou nebo přeměna mokřadů na
nádrže s intenzivním chovem ryb.

Leucorrhinia pectoralis
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Leucorrhinia rubicunda (Linnaeus, 1758)

Libellula fulva Müller, 1764

Vážka tmavoskvrnná CS – ohrožený (EN)

Vážka plavá CS – kriticky ohrožený (CR)

Vyskytuje se v biotopech, které jsou podobné slatiništím
a rašeliništím. Často využívá biotopy, jako jsou slatinná
jezírka a kanály budované k odvodnění rašelinišť. Jedním
z hlavních faktorů ovlivňující výskyt je přítomnost bohaté
litorální vegetace a doprovodné vzrostlé zeleně v okolí

Leucorrhinia rubicunda
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vodních ploch. Potřebuje stálou výšku vodní hladiny.
Nejčastější výskyt je v nadmořské výšce 200 – 300 m n.
m. Vyskytuje se vzácně a velmi lokálně. Významný výskyt je
znám ze tří oblastí: sever Čech (Českolipsko, Šluknovsko),
jih Čech (Jindřichohradecko, Táborsko), severovýchod
Moravy a Slezsko (Frýdecko-Místecko, Karvinsko). Jedná se
o velmi vzácný druh zjištěný na vrchovištích ve Žďárských
vrších, kde je výskyt stálý. Jeden jedinec byl v roce 2015
zjištěn na rybníku Horní Mrzatec na Telčsku. Na řadě
vhodných rašelinných lokalit tento druh chybí. Rizikovými
faktory jsou odvodňování a vypouštění lesních extenzivních
rybníků, výrazná manipulace s vodní hladinou nebo přeměna
mokřadů na nádrže s intenzivním chovem ryb.

Obývá pomaleji tekoucí vody, jako jsou kanály, bažinaté
potoky a slepá ramena řek, ale i různé biotopy stojatých vod,
tedy rybníky, jezera a větší tůně v nížinách až pahorkatinách.
U nás je nejhojnější ve starých důlních odkalištích (umělé
jezero) a ve starších kanálech v zemědělské krajině.
Typickými znaky biotopu je vysoký stupeň rozvoje litorálních
porostů, plovoucí vegetace a dostatečně velká plocha
otevřené vodní hladiny pro kladení vajíček. Jednoznačně
preferuje nízkou nadmořskou výšku (nejvíc výskytů
v 200 – 300 m n. m.). Do roku 1999 byl druh považován
za vyhynulý či nezvěstný. Recentní nálezy se nacházejí na
Karvinsku, Uherskohradišťsku, Znojemsku a zejména na

Hodonínsku. Další jednotlivé exempláře byly zaznamenány
v Kovářově ve vojenském prostoru Libavá, v Ivanovicích
na Hané (Vyškovsko) a v prostoru PP Bukovské rybníčky
u Třeště (Jihlavsko). Zde byl druh zjištěný v roce 2006.
Nález však již nebyl od té doby potvrzen. Novější nálezy
po roce 2010 pocházejí z Třebíčska z Dukovan a Dalešic.
V tomto prostoru zřejmě existuje slabá populace. Rizikovými
faktory je především přímá likvidace vhodných biotopů pro
vývoj larev (rekultivace zvodnělých ploch důlních oblastí,
regulace a zatrubňování malých vodních toků v otevřené
krajině). Dalšími faktory jsou pak znečišťování vod, přeměna
přírodních vodních ploch na nádrže apod.

Libellula fulva
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Orthetrum albistylum (Sélys, 1848)

Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837)

Vážka bělořitná CS – téměř ohrožený (NT)

Vážka hnědoskvrnná CS – ohrožený (EN)

Druh obývá různé typy stojatých vod, konkrétně slepá
ramena řek, štěrkovny, pískovny, rybníky, jezera, ale
i pomalé širší toky řek. Tyto vody mají charakter mezotrofních
až eutrofních prohřívaných stojatých vod s rozsáhlou
otevřenou vodní plochou. Dno mívá jílovitohlinitý nebo písčitý
charakter. Upřednostňuje nižší nadmořské výšky (150 –
625 m.). Těžiště výskytu se nacházejí v jihomoravských
úvalech, v Poodří či dolním Podyjí a v severním předhůří

Orthetrum albistylum
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Hrubého Jeseníku. Výskyt vážky bělořitné je na Vysočině
omezen spíše na níže položené lokality na Třebíčsku
a Žďársku. Výskyt je často přechodný, protože druh osidluje
především čerstvě napuštěné nádrže, částečně letněné
rybníky nebo čerstvě vybudované tůně bez vegetace
a v pozdějších fázích sukcese mizí. Potencionální faktory
ohrožení mohou být likvidace vodních biotopů nebo nešetrné
zásahy do břehových partií či vyhrnování dna.

Druh obývá pomalu tekoucí vody potůčků, příkopů nebo
kanálů, které jsou často bez vegetačního pokryvu. Vyskytuje
se také u menších říček, kde bývají písčité nebo štěrkové
lavice. Dává přednost nižším polohám, do 610 m n. m.
Výskyt je znám z několika hlavních lokalit: Znojemsko,
dolní Podyjí, střední Pomoraví, Podbeskydská pahorkatina,
Ostravská pánev, Třeboňsko, východní Polabí, střední Pojizeří
a Českolipsko. Velmi lokální druh zjištěný na Vysočině jen

v jižní a jihovýchodní části. Početnější populace jsou známé
pouze z některých lokalit na Třebíčsku. Osidluje zde jednak
pomalu tekoucí menší potoky v otevřené krajině, tak také
nově napouštěné nádrže nebo částečně letněné rybníky.
Faktory ohrožení jsou především likvidace biotopů jako
regulace vodních toků, zásahy do břehových partií, vysoušení
mělkých tůní, znečišťování vod.

Orthetrum brunneum
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Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798)

Sympetrum danae (Sulzer, 1776)

Vážka žlutoskvrnná CS – ohrožený (EN)

Vážka tmavá

Typickým biotopem jsou úzké, mělké potůčky nebo
prameniště těchto potoků s čistou vodou, písčitým nebo
hlinitým dnem, bohatým porostem vegetace a vodním
sloupcem maximálně desítky centimetrů. Vyskytuje se
i u stojatých vod rašelinišť v místech, kde pramení vodoteče.
Rozsáhlejší výskyt je znám z oblasti Českolipska, východního
Polabí a Karvinska. V Kraji Vysočina jde o velmi vzácný druh.
Kromě několika nálezů ve Žďárských vrších z rašelinných

Orthetrum coerulescens
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biotopů, byl v posledních dvou letech zaznamenán u Jihlavy
v tůních v bývalém lomu a na Třebíčsku v biotopu osluněného
pomalu tekoucího potoku v polích. Faktorem ohroženosti
je především likvidace biotopů, jako jsou regulace vodních
toků, meliorace potůčků, ničení vodní vegetace, změny
hydrologie, zásahy do břehových partií, chemické znečištění.

Vážka obývá oligotrofní a mezotrofní stojaté vody, především je výskyt vzácný a lokální, vázaný na oligotrofní rybníky či
rašeliniště a slatiniště. Vyskytuje se také u bahnitých, bohatě tůně (Třebíčsko). Druh není ohrožen a nevyžaduje zvláštní
zarostlých tůní, příkopů nebo zálivů rybníků. Těžiště výskytu ochranu.
se nachází v rozmezí nadmořských výšek od 200 do 799
m n. m. Hojně rozšířený druh především v pahorkatinách
a horských oblastech. Vážka tmavá patří k hojným druhům
v nejvyšších polohách Žďárských a Jihlavských vrchů. Jinde

Sympetrum danae
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Sympetrum fonscolombii (Sélys, 1840)

Sympetrum meridionalie (Sélys, 1841)

Vážka jarní CS – ohrožený (EN)

Vážka jižní

Obývá mělké, prohřívané vody jezer a zálivů rybníků
s řídkými porosty vegetace. Zálivy mívají písčité, jílovité
nebo štěrkové dno. Většina nálezů se nachází do 500
m n. m. Vzácný druh s lokálním výskytem. Hlavní oblasti
představují: jihomoravské úvaly, jižní úpatí Českomoravské
vrchoviny, Poodří, Podbeskydská pahorkatina, Třeboňsko,
východní Polabí, Českolipsko. Vážka jarní se v oblasti
Vysočiny šíří zhruba v posledních 10 letech, do té doby byl

Sympetrum fonscolombii
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výskyt pouze náhodný a nepravidelný. Naopak v posledních
letech je známá řada stabilních a početných populací.
Obývají především čerstvě napuštěné nádrže nebo tůně.
Biotopem jsou dobře osluněné nezastíněné nádrže bez rybí
obsádky nebo jen málo zarybněné. Nálezy pocházejí hlavně
z Třebíčska a jižní části Jihlavska. Faktory ohrožení mohou
být např. vysychání tůní a mokřadů nebo splachy z okolních
zemědělských pozemků.

Druh obývající mělké stojaté, prohřívané vody jezer, rybníků,
příkopů, tůní nebo i dočasných bahnitých tůní. Preferuje
biotopy s řídkými až hustými porosty vegetace. Většina
nálezů pochází z nadmořských výšek od 150 do 300 m n.
m. Výskyt je zatím spíše vzácný a omezený na nejteplejší a
nejníže položené oblasti: dolní Pomoraví, Karvinsko, východní
Polabí, ojediněle na Českolipsku a Chomutovsku. Výskyt

tohoto teplomilného druhu byl zjištěn na Vysočině zatím
jen dvakrát. Jedná se o náhodné nálezy migrantů. Stálá
populace zatím zřejmě ve sledované oblasti není, i když je
pravděpodobné, že se druh bude dále šířit a zakládat nové
populace.

Sympetrum meridionalie
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Sympetrum pedemontanum (Alliioni, 1766)

Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840)

Vážka podhorní CS – ohrožený (EN)

vážka žíhaná CS – blízký ohrožení (NT)

Přesné charakteristiky biotopů jsou doposud nejasné.
Vyskytuje se u pomalu tekoucích vod odvodňovacích kanálů
a příkopů, které jsou velmi bohatě zarostlé, kde se na
březích nacházejí vysoké rostliny a na vodní hladině velmi
husté porosty. Na druhou stranu druh najdeme i u stojatých
vod rybníků, kde jsou mělké prosluněné vody, v mělčinách
řídce porostlé. Většina nálezů pochází z nadmořských
výšek od 300 do 499 m n. m. Těžiště výskytu se nacházejí
na Chebsku, Šluknovsku a v okolí České Lípy, v Ostravské
pánvi, v dolním Podyjí a v Podbeskydské pahorkatině.

Sympetrum pedemontanum
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V Kraji Vysočina byl výskyt druhu zaznamenán až v posledních
několika letech. Kromě náhodných nálezů existuje snad
víceméně stabilní populace na sádkách v Třebíči. Je možné,
že budou objeveny i další stálé či přechodné populace,
zejména v teplejších oblastech Třebíčska.

Jedná se o druh obývající mezotrofní a eutrofní stojaté vody
(slepá ramena řek, rybníky, kaoliniště, tůně) charakteru
mělkých vod s řidšími porosty litorální vegetace. Osidluje
i pomalu tekoucí vody kanálů a příkopů. Vyskytuje se
i u umělých zahradních rybníčků. Většina nálezů se pohybuje
do 500 m n. m. Rozšířený druh v nížinách a pahorkatinách
po celém území. Hojněji se nachází v oblastech: východní
Morava, Třeboňsko, východní Polabí, Českolipsko. Druh
se na Vysočině vyskytuje velmi lokálně a spíše vzácně.

Nejvíce nálezů je z Třebíčska. Jedná se zejména o menší
vodní nádrže bez rybí obsádky, tůně či mokřady. Druh je
poměrně častý v nově vybudovaných vodních plochách
krátce po napuštění. Druh je ohrožený především intenzivním
hospodařením a také chemickým znečištěním a splachy
z okolních zemědělských pozemků.

Sympetrum striolatum
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Coenagrion lunulatum (Charpentier, 1840)

Sympetrum depressiusculum Sélys, 1841

Šidélko jarní CS – kriticky ohrožený (CR)

Vážka rumělková CS – kriticky ohrožený (CR)

Vzácný druh vyskytující se v různých typech biotopů
stojatých vod. Stanoviště bývají menší, extenzivně využívané
či neobhospodařované vodní nádrže s druhově bohatými
porosty makrofyt a ostřicovými litorály, často s kyselou
vodou. Vyskytuje se v nadmořské výšce 490 - 670 m n. m.
V České repblice se vyskytuje v oblasti Jindřichohradecka
(v okruhu 15 km od Luží u Lovětína), Novohradských hor
(u Pohorské Vsi) a v severozápadních Čechách na řadě
lokalit ve Slavkovském lese. Šidélko jarní patří v Kraji

Vysočina mezi vymizelé druhy, i když vzhledem k výskytu
na Jindřichohradecku není vyloučený výskyt v jihozápadní
části kraje. Historické nálezy z Třebíčska a Havlíčkobrodska
jsou jedinými doklady o výskytu druhu ve sledované
oblasti. Zanikají vhodná stanoviště. Rizikovými faktory
jsou odbahňování lesních i extenzivních rybníků, přeměna
přírodních mokřadů na nádrže s intenzivním chovem
ryb, těžba rašeliny, vyhrnování bahna, zazemňování tůní
s následným zarůstáním orobincem, znečišťování vod.

Druh se vyskytuje u rybníků, dočasných bažinatých tůní,
bažinatých luk, odvodňovacích kanálů, ale i u odkalovacích
nádrží. Ve všech těchto biotopech (mělké stojaté vody) je
pravděpodobně nutná zóna plochých litorálních pásem
s prohřívanou vodou a hustým porostem vyšší vegetace.
Zvláštní nároky jsou malá hloubka během zimy, jarní
zaplavování a letní vysychání. Dává přednost nižším
nadmořským výškám (nejčastěji 170 – 299 m n. m.). Z naší
republiky je znám ojedinělý výskyt ze severních a západních

Čech. Početněji se druh vyskytuje pouze v oblasti dolního
Pomoraví, na Karvinsku a v Poodří. Výskyt tohoto druhu nebyl
z Kraje Vysočina doložen, k dispozici je pouze starší údaj
z oblasti Žďárských vrchů. Vzhledem k nedostatečně
známým biotopovým nárokům není vyloučeno, že může
unikat pozornosti. Především z důvodu lokálního výskytu
a dosud nejasných biotopových preferencí je tento druh
považován za kriticky ohrožený.

Příklady významných lokalit vážek v Kraji Vysočina
NPR Radostínské rašeliniště
Jedna z nejvýznamnějších rašelinných lokalit na Vysočině hostí specifické společenstvo acidofilních vážek s významnými
druhy jako je lesklice severská (Somatochlora arctica ), vážka čárkovaná (Lecorrhinia dubia ), vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia
pectoralis ), vážka tmavoskvrnná (Leucorrhinia rubicunda ) nebo šidélko kopovité (Coenagrion hastulatum ).

Řeka Jihlava
Tok řeky Jihlavy je významný pro reofilní druhy vážek,
i když charakter a zachovalost jednotlivých úseků toku
jsou velmi proměnlivé. K velmi zajímavým úsekům
s přírodním charakterem koryta, ale poměrně znečištěnou
vodou představuje úsek mezi Jihlavou a Třebíčí. Zde byl
zjištěn výskyt klínatky obecné (Gomphus vugatissimus ),
v kamenitých úsecích s rychleji proudící vodou, zejména pod
jezy, se lokálně vyskytuje také klínatka vidlitá (Onychogomhus
forcipatus ). Vzácně byla zjištěna také klínatka rohatá

Sympetrum lunulatum
Coenagrion
depresiusculum
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(Ophiogomphus cecilia ). V úseku pod Dalešickou
a Mohelenskou přehradou, kde má řeka charakter
pstruhového pásma, se vyskytuje hojně klínatka obecná
i vidlitá a dále po proudu za hranicemi kraje u soutoku
s Oslavou je hojná také klínatka rohatá.

řeka Jihlava u Mohelna
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Rybník Horní Mrzatec
Velmi dobře zachovalý oligotrofní rybník s bohatými litorálními
porosty, který se nachází pod Javořicí v jižní části Jihlavských
vrchů. Zjištěno zde bylo velmi pestré společenstvo vážek.
Z celkem 25 zjištěných druhů patří k nejvýznamnějším
vážka čárkovaná (Lecorrhinia dubia ), vážka jasnoskvrnná

Rybník Bezděkov
(Leucorrhinia pectoralis ), vážka tmavoskvrnná (Leucorrhinia
rubicunda ), šidélko kopovité (Coenagrion hastulatum ).
Zjištěny byly ale také teplomilné druhy jako šídlo tmavé
(Anax parthenope ), vážka jarní (Sympetrum foncolombii )
nebo vážka červená (Crocothemis erythraea )

Tento rybník se nachází v otevřené polní krajině poblíž Dalešic. Díky nedostatku vody bývá v posledních letech snížená
hladina, což umožnilo rozvoj bohatých litorálních porostů. Rozsáhlé prohřáté mělčiny s vegetací jsou vhodným stanovištěm
zejména pro teplomilné druhy vážek. Za pozornost stojí především výskyt vážky plavé (Libellula fulva ) a také teplomilných
druhů jako je šídlo tmavé (Anax parthenope ) nebo vážka hnědoskvrnná (Orthetrum brunneum ).

Rybník Parný mlýn u Krahulova
Tato lokalita je ukázkou zdařilého vybudování nové nádrže,
kde díky extenzivnímu hospodaření dostává šanci pestré
společenstvo vážek. Mimořádně početné jsou zde populace
řady ohrožených druhů mělkých prohřátých stojatých vod
s bohatou vodní vegetací. Na lokalitě bylo zjištěno 25 druhů

vážek, stálé populace zde mají druhy jako je šídlo tmavé
(Anax parthenope ), vážka jarní (Sympetrum foncolombii  ),
vážka červená (Crocothemis erythraea ) nebo šidélko
znamenané (Erythromma viridulum ). Zjištěn byl výskyt
šidélka huňatého (Coenagrion scitulum ).

Ischnura pumilio

Rybník Parný mlýn u Krahulova
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Aeshna cyanea

Rybník Bezděkov
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Rybník Fišovec u Radonína

PR Opatovské zákopy

Tento malý rybník na pomezí Třebíčska a Jihlavska je pěknou ukázkou extenzivně využívané vodní nádrže sloužící k odchovu
plůdku, který zároveň vyniká vysokou diverzitou vodních organizmů. Celkem zde bylo zjištěno 19 druhů vážek. Velmi početná
je populace šidélka kopovitého (Coenagrion hastulatum ) nebo vážky jarní (Sympetrum fonscolombii  ). Vzácně se zde vyskytují
další ohrožené druhy jako šidélko širokoskvrnné (Coenagrion pulchellum ) a šídlo červené (Anaciaeschna isosceles ).

Tato rozsáhlá enkláva rašelinných a podmáčených luk v lesním komplexu na západě Třebíčska je významnou lokalitou řady
druhů s vazbou na rašelinné biotopy. Zjištěn zde byl výskyt lesklice severské (Somatochlora arctica ) jako na jediné lokalitě
v kraji mimo oblast Žďárských vrchů. K dalším významným druhům na lokalitě patří páskovec kroužkovaný (Cordulegaster
boltoni ), který zde obývá potok a drobné pramenné stružky. K dalším druhům drobných rašelinných tůní patří vážka tmavá
(Sympetrum danae ) nebo šidélko kopovité (Coenagrion hastulatum ).

Libellula depressa

Rybník Fišovec u Radonína
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Lestes sponsa

Pyrrhosoma nymphula

Opatovské zákopy
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Jiřínský potok

Vážky Kraje Vysočina – brožura
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