
PLAZI A OBOJŽIVELNÍCI 
ČESKÉ REPUBLIKY 



JEŠTĚRKA OBECNÁ 
Menší silná ještěrka - 20 cm, slunná místa, běžná v celé ČR 
Strava: členovci, hmyz 
Samec – mohutná hlava, zelená barva, černé a bílé skvrnky, 
hnědý pruh 
Samice - celá hnědá s černě lemovanými světlými 
skvrnkami na bozích i hřbetě 
Mláďata - hnědá a nenápadně skvrnitá 



JEŠTĚRKA ŽIVORODÁ 
Malá ještěrka - 15 cm, slunná místa, běžná v celé ČR 
Strava: členovci, hmyz 
Samec i samice podobní – hnědí s tmavšími a světlejšími 
skvrnami. Bez výrazného pohlavního dimorfismu (samec 
má naoranžovělé břicho) 
Mláďata - hnědá – vejcoživorodost – široký areál rozšíření 



JEŠTĚRKA ZELENÁ 
Velká silná  ještěrka – až 40 cm, slunná místa, v ČR vzácná – 
Pálava, Podyjí J. Morava 
Strava: členovci, hmyz, mláďata ptáků, hlodavců i ještěrek 
Samice: nevýrazně hnědozelené, skvrny splývají do pruhů 
Samci: výrazně zelení s modrým hrdlem, černě zrnití po těle 
– silně teritoriální chování 
Mláďata – světle hnědá 

Pohlavní dimorfismus 



JEŠTĚRKA ZEDNÍ 
Malá štíhlá ještěrka – do 25 cm, v ČR jediná lokalita – 
Štramberk (cca 150 jedinců) 
Strava: členovci, hmyz 
Samice i samec – jsou si podobní – světle hnědý pruh 
svrchu, boky tmavší, četné světlé i tmavé skvrny 
Mláďata – světle hnědá, tečkovaná 

Samci mívají oranžové hrdlo 



SLEPÝŠ KŘEHKÝ 
Zavalitá beznohá ještěrka – do 45 cm, v ČR místy hojný (400 
– 700 m n.m.) – lesní hrabanka, tráva, stinná místa 
Strava: členovci, hmyz, měkkýši, žížaly 
Samice i samec – světle až tmavě hnědí, většinou 3 tmavší 
pruhy. Samice zavalitější s kratším ocasem.  
Mláďata – světle hnědá, tečkovaná - vejcoživorodost 

Slepýš východní 



UŽOVKA HLADKÁ 
Štíhlý drobný had – do 75 cm, v ČR ostrůvkovitě teplejší 
oblasti – slunná místa (200 – 400m n. m.) 
Strava: ještěrky, slepýši, hadi, v mládí i členovci 
Samice – šedohnědá se skvrnami, samec – hnědý až 
načervenalý – v ohrožení zuřivě kouše 
Mláďata – světle hnědá - živorodost 



UŽOVKA STROMOVÁ 
Statný had  – i přes 200 cm, v ČR vzácně – slunná místa Jižní 
Morava, Bílé Karpaty, Poohří – nejvzácnější had (300 – 600 
m.n.m.) - Listnaté lesy, křoviny 
Strava: ptáci, savci, v mládí i ještěrky - škrtí 
Barva: žlutohnědá, hnědá až černá, břicho světlejší, 
nažloutlé, drobné skvrny po těle 
Mláďata – světle hnědá, půlměsíčky za hlavou 



UŽOVKA PODPLAMATÁ 
Statný had  – do 150 cm, v ČR vzácná – ostrůvkovité 
rozšíření v nížinách, teplé oblasti ČR – u jezer, řek a potoků 
Strava: ryby, obojživelníci 
Barva: šedozelený základ s četnými tmavými skvrnami, při 
ohrožení kousavá, vylučuje páchnoucí sekret 
Mláďata – světle hnědá 



UŽOVKA OBOJKOVÁ 
Statný had  – do 200 cm, v ČR místy běžná – okolí řek a 
rybníků 
Strava: obojživelníci, ryby, v mládí členovci 
Barva: zelenohnědá až černá, drobné tmavší skvrny, břicho 
světlejší až bílé, za hlavou charakteristické půlměsíčky,  při 
ohrožení nikdy nekouše, vylučuje páchnoucí sekret 
Mláďata – světle hnědá 

Předstírání smrti - 
thanatóza 



ZMIJE OBECNÁ 
Menší zavalitý jedovatý  had  – do 100 cm, v 
ČR místy běžná, horské oblasti nad 600m, 
celosvětově nejběžnější had vůbec 
Jed: neurotoxický, hemolytický - smrt 150 mg 

Strava: hlodavci, obojživelníci, plazi, ptáci 
Barva: červená, hnědá až černá s charakteristickou klikatou 
kresbou. Oko štěrbinovité, hlava výrazně trojúhelníkovitá 
Mláďata – světlejší, živorodá 



ROUPUCHA OBECNÁ 
Statná žába – až 20 cm, v ČR místy běžná  
Strava: členovci, hmyz, žížaly, měkkýši 
Barva: hnědá až červenohnědá, kůže bradavičnatá, kožní 
jedové žlázy, samice výrazně větší 
Mláďata – 1cm černé žabky, vývoj ve vodě cca 8 – 12 týdnů 



ROUPUCHA ZELENÁ 
Statná žába –  do 10 cm, v ČR místy běžná (do 450 m n. m.) 
Strava: členovci, hmyz, žížaly, měkkýši 
Barva: tmavozelené mramorování na světlém podkladu 
doplňují červené skvrnky, dobře snáší sucho a teplo  
Mláďata – 1cm černé žabky, vývoj ve vodě cca 8 – 12 týdnů 



ROUPUCHA KRÁTKONOHÁ 
Statná žába –  do 8 cm, v ČR ostrůvkovitě 
Strava: členovci, hmyz, žížaly, měkkýši 
Barva: šedozelené mramorování se světlejšími a tmavšími 
skvrnami, světlý pruh od hlavy k ocasnímu hrbolu, dlouho 
zimuje, zahrabává se do půdy – lehké písčité, nižší polohy 
Mláďata – velmi rychlý vývoj, vysychavé tůně 

Krátké nohy jí umožňují 
lezení, ale neskáče 



ROSNIČKA ZELENÁ 
Drobná žába –  do 5 cm, v ČR nikde není hojná  
Strava: členovci, hmyz 
Barva: zelená, u samců výrazný zpěv – hrdelní vak 
Samice snáší vajíčka 1x ročně v chomáčích o 20 – 50 kusech  
Mláďata – 1cm černé žabky, vývoj ve vodě cca 8 – 12 týdnů 



BLANICE SKVRNITÁ 
Drobná žába –  do 7 cm, v ČR v nižších polohách s lehkou 
půdou – zahrabává se, velké oči - štěrbinové 
Strava: členovci, hmyz 
Barva: krémový podklad s tmavším hnědozeleným až 
hnědým mramorováním, místy načervenalé skvrny,  
Mláďata – velcí pulci – až 20 cm 



KUŇKA ŽLUTOBŘICHÁ 
Drobná žába –  do 6 cm, v ČR ostrůvkovitě – vyhledává vyšší 
polohy nad 250m n. m. - Morava, silně osluněné louže, 
úkryt v bahně – silně ohrožený druh – 90% populací zmizelo 
Strava: členovci, hmyz 
Barva: hnědošedá až hnědozelená, břicho výrazně 
žlutooranžové s černými skvrnami (do 50%) 
Mláďata – drobní pulci, rozmnožují se několikrát za rok – 
rychlý vývoj 



KUŇKA OBECNÁ (OHNIVÁ) 
Drobná žába –  do 5 cm, v ČR ostrůvkovitě - Morava, silně 
osluněné louže, úkryt v bahně, dříve běžná, 80 – 90% všech 
populací zmizelo – přísně chráněná!!! 
Strava: členovci, hmyz 
Barva: hnědošedá s černými skvrnami, břicho výrazně 
červenooranžové s černými skvrnami (nad 50%) 
a bílými tečkami. Oko – srdčitá zornice 
Mláďata – drobní pulci, rychlý vývoj 



SKOKAN ZELENÝ 
Hybrid skokana skřehotavého a krátkonohého 
Statná žába –  10 cm, v ČR ostrůvkovitě – místy běžný, 
celoročně u vody, výborný plavec, zimuje v bahně 
Strava: členovci, hmyz, drobní obratlovci 
Barva: světle zelená s tmavým pruhováním končetin – často 
variabilní, vytváří i 3n jedince – diploidní pohlavní buňky,  
Mláďata – velcí pulci, rychlý vývoj 



SKOKAN KRÁTKONOHÝ 
Nejmenší ze skokanů –  5 - 7 cm, v ČR ostrůvkovitě – místy 
běžný, celoročně u vody, výborný plavec, zimuje v bahně 
Strava: členovci, hmyz 
Barva: světle zelená s tmavým pruhováním končetin – 
světlý pruh na hřbetě, hnědé podélné pruhy na bocích a 
tmavé skvrny 
 Mláďata – velcí pulci 



SKOKAN SKŘEHOTAVÝ 
Velký skokan –  12 – 16 cm, v ČR ostrůvkovitě – místy běžný, 
celoročně u vody, výborný plavec, zimuje v bahně 
Strava: členovci, hmyz, drobní obratlovci 
Barva: světle zelená s tmavým pruhováním končetin – 
světlý pruh na hřbetě, hnědé podélné pruhy na bocích a 
tmavé skvrny, dlouhé mohutné končetiny 
Mláďata – středně velcí pulci 



SKOKAN HNĚDÝ 
Statný skokan –  10 – 12 cm, v ČR hojný, většinou ve vlhkých 
lesích i daleko od vody, nad 400 m n. m. Přezimují v bahně 
pod vodou i na souši. Otužilá žába. 
Strava: členovci, hmyz, drobní obratlovci 
Barva: světle hnědá s tmavými pruhy – hřbet, končetiny. 
Mláďata – středně velcí pulci, až 4000 vajíček 



SKOKAN OSTRONOSÍ 
Menší skokan –  8 - 10 cm, v ČR vzácný - ohrožený,  
mokřady, vlhké louky 
Strava: členovci, hmyz, drobní obratlovci 
Barva: hnědá, světle hnědé i tmavé pruhy – hřbet, 
končetiny. Samci v době páření namodralí až šedí 
Mláďata – středně velcí pulci 

Pohlavní dimorfismus 



SKOKAN ŠTÍHLÝ 
Menší skokan –  5 - 12 cm, v ČR nižší polohy v okolí velkých 
řek, podobný skokanu hnědému 
Strava: členovci, hmyz, drobní obratlovci 
Barva: hnědá, světle hnědé i tmavé pruhy, velmi dlouhé 
nohy – skok až 2,5 m, končetiny svírají v klidu pravý úhel 
Mláďata – středně velcí pulci 



ČOLEK OBECNÝ 
Menší čolek –  do 10 cm, v ČR nižší polohy, tůně a nádrže, 
nejběžnější druh ČR 
Strava: členovci, hmyz, pulci, žížaly, stínky, vajíčka žab 
Barva: hnědá, oranžové břicho. Dimorfismus - samci – 
svatební šat – výrazný plovací lem, tmavé skvrny, modrý až 
oranžový lem na ocase 
Mláďata – drobní pulci – 150 – 300 vajíček lepí na rostliny 



ČOLEK HORSKÝ 
Menší čolek –  8 – 11 cm, v ČR vyšší polohy až do 1200 m n. m., 
tůně, louže, nádrže 
Strava: členovci, hmyz, pulci, žížaly, stínky 
Barva: hnědo-modrá, sametová, v období páření výrazný lem u 
samců – modře zbarvený s černými skvrnami, oranžové břicho. 
Samice šedozelené  – mramorování – khaki. Neotenické formy. 
Mláďata – drobní pulci – 50 – 100 vajíček lepí na rostliny 



ČOLEK VELKÝ 
Statný čolek –  13 - 18 cm, v ČR – rozmanitý biotop, vodní 
nádrže podmínkou – zatopené lomy, pískovny 
Strava: členovci, hmyz, pulci, rybky, žížaly, stínky 
Barva: hnědá, v období páření výrazný lem u samců – 
tmavý s perleťovým pruhem na ocasu, černé skvrny na 
bocích, žluté břicho, pruhované nohy. Samice šedozelené  – 
mramorování – khaki.  
Mláďata – statní pulci – 50 – 100 vajíček lepí na rostliny 



ČOLEK HRANATÝ 
 Západoevropský druh 
 V ČR od roku 1990 
 Velmi vzácně v západních 

čechách 
 Kriticky ohrožen 
 Malý čolek – do 10 cm 

ČOLEK KARPATSKÝ 
 Východoevropský druh 
 V ČR SV a V Morava 
 Z. hranice rozšíření - 

Jeseníky 
 Kriticky ohrožen 
 Malý čolek – do 10 cm 



MLOK SKVRNITÝ 
Statný OBOJŽIVELNÍK –  20 – 28 cm, v ČR – pohorské lesní 
oblasti, skrytě, aktivní v noci, krasové oblasti, výhradně 
suchozemský život. 
Strava: členovci, hmyz, stínky, slimáci, stonožky 
Barva: Charakteristicky černá se žlutými skvrnami, jedové 
žlázy – nemá přirozeného nepřítele 
Mláďata – statní pulci, samice se páří na souši, do vody 
klade vyvinuté larvy 
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