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7	 Zápřednice	jedovatá	(Cheiracanthium	punctorium)	na	sebe		
	 upozorňuje	výstražným	zbarvením	přední	části	hlavohrudi

8	 Vzácná	skálovka	popelavá	(Berlandina	cinerea)	má	
	 nezaměnitelnou	kresbu	těla
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velmi	důležitý	ještě	k	další	činnosti,	a	sice	při	rozmnožování.	
Vlastní	 kopulaci	 totiž	 předchází	 mnohdy	 velice	 složité	 zá-
snubní	tance,	při	nichž	se	samečci	snaží	přesvědčit	samičky	
o	svých	kvalitách	často	nečekanými	tanečními	výkony.
	 Skákavka	 mravencovitá	 (Leptorchestes	 berolinensis),	 se	
kterou	se	můžeme	v	NP	Podyjí	setkat	vzácně	na	osluněných	
skalních	výchozech,	je	představitelem	pavouků,	kteří	tvarem	
těla	i	svým	chováním	napodobují	mravence	(tzv.	myrmeko-
morfní	druhy).

kořisti	–	létajícího	hmyzu	jako	jsou	mouchy,	včely	nebo	třeba	
motýli,	na	které	někteří	běžníci	číhají	na	květech	rostlin.	Aby	
nebyli	na	první	pohled	nápadní,	dokáží	se	na	nich	dokonale	
maskovat.	Vybírají	si	buď	květy	stejné	barvy	jako	jsou	sami –	
např.	běžník	květomilný	(Thomisus	onustus)	nebo	mají	přímo	
schopnost	barvoměny,	tedy	aktivně	přizpůsobují	barvu	své-
ho	těla	barvě	podkladu,	na	kterém	číhají	–	např.	hojný	běžník	
kopretinový	(Misumena	vatia).	
	 Díky	 této	 strategii	 mohou	 běžníci	 ulovit	 mnohem	 větší	
kořist,	než	jsou	oni	sami,	což	bývá	ostatně	častým	objektem	
zájmu	 fotografů	 přírody.	 To	 však	 platí	 pouze	 pro	 samičky,	
neboť	samečci	běžníků	jsou	většinou	výrazně	menší,	někdy	
takřka	miniaturní,	zato	však	s	velmi	dlouhými	předními	kon-
četinami,	které	slouží	k	uchopení	těla	samičky	při	kopulaci.
	 Pro	území	NP	Podyjí	je	ovšem	typičtější	ještě	jiný	zástup-
ce	běžníků,	barevně	velmi	nápadný	běžník	skvostný	(Synema	
globosum).	V	České	republice	je	poměrně	vzácný,	vyskytuje	
se	pouze	v	oblastech	s	původními	doubravami	na	jižní	Mora-
vě	a	ve	východní	části	Polabské	nížiny.

10.	Skákavky	

Další	 nezaměnitelnou	 skupinou	 jsou	 příslušníci	 čeledi	 ská-
kavkovití	(Salticidae).	Ačkoliv	to	podle	počtu	našich	zástup-
ců	této	skupiny	není	patrné,	neboť	nedosahují	ani	70	druhů	
jako	skálovky,	jde	celosvětově	o	nejpočetnější	pavoučí	čeleď	
s	více	než	5	tisíci	popsanými	druhy.	(Pro	srovnání	–	na	světě	
je	celkem	dosud	známo	přes	43	tisíc	pavouků).	O	příčinách	
této	disproporce	v	naší	arachnofauně	 jsme	se	 již	zmiňovali	
u charakteristiky	plachetnatek	(Linyphiidae).	
	 Nejnápadnějším	 znakem	 skákavek	 je	 uspořádání	 a	 ve-
likost	 jejich	 očí.	 Na	 první	 pohled	 upoutají	 zejména	 přední	
střední	oči,	které	se	mohou	samostatně	natáčet	a	posuno-
vat	tak	zorné	pole.	Umožňují	tak	svému	nositeli	prostorové	
vnímání	a	dokonce	se	předpokládá	 i	barevné	vidění.	Takto	
složité	 zrakové	 orgány	 nám	 napovídají,	 že	 pro	 skákavky	 je	
zrak	velmi	důležitý	při	lovu	kořisti.	Nejprve	se	k	ní	nenápad-
ně	přibližují,	poté	se	doslova	plíží	a	poslední	úsek	překoná-
vají	skokem.	Pro	jeho	správný	odhad	je	vynikající	zrak	zcela	
nezbytný.	Avšak	i	pro	případ	neúspěšného	pokusu	vyvinuly	
skákavky	 „bezpečnostní	 jištění“	 v	 podobě	 pavučinového	
vlákna,	 které	 před	 skokem	 připevní	 snovacími	 bradavkami	
k podkladu,	od	něhož	se	odrazí,	čímž	jsou	tak	chráněny	před	
případným	 nekontrolovaným	 pádem.	 Kromě	 lovu	 kořis-
ti	 a  ochrany	 před	 predátory	 je	 pro	 zástupce	 skákavek	 zrak	

bylinné	a	dřevinné	vegetaci	nebo	i	na	půdním	povrchu.	Přes	
den	pak	odpočívají	ve	svém	zámotku.	Některé	druhy	zapřá-
dají	dosti	nápadné	zámotky	také	v	květenství	na	vrcholcích	
rostlin,	nejčastěji	na	suchých	loňských	travinách.	
	 Mezi	takové	druhy	patří	rovněž	zápřednice	jedovatá	(Che-
iracanthium	punctorium),	která	dává	přednost	zejména	kvě-
tenstvím	třtiny	křovištní.	Od	90.	let	minulého	století	žije	na	
suchých	i	podmáčených	loukách	v	teplých	oblastech	našeho	
státu.	Předtím	nebyla	z	území	ČR	vůbec	známa.	V	současné	
době	probíhá	expanze	tohoto	našeho	největšího	a	nápadně	
zbarveného	druhu.	Na	nově	osídlených	lokalitách	se	někdy	
vyskytuje	i	ve	velmi	početných	populacích.	U	tohoto	druhu	
bývá	 také	 často	 diskutována	 jeho	 případná	 jedovatost	 pro	
člověka.	Ovšem	i	přes	nápadné	výstražné	zbarvení	této	zá-
přednice	 (obr.	 7)	 je	 její	 kousnutí	 většinou	 pouze	 bolestivé,	
případně	může	způsobit	zduření	mízních	uzlin	v	okolí	rány	
či	zvýšenou	teplotu.

8.	Skálovky

Zástupci	 čeledi	 skálovkovití	 (Gnaphosidae)	 jsou	 vývojově	
blízce	příbuzní	zmíněným	zápředníkům	(Clubionidae).	Liší	se	
od	nich	především	uspořádáním	snovacích	bradavek	na	za-
dečku	–	u	skálovek	jsou	válcovité	a	jejich	přední	pár	je	široce	
oddálený	od	sebe	–	a	také	postavením	zadních	středních	očí,	
které	jsou	sblížené	a	oválného	tvaru.
	 Plochý	 tvar	 těla	 a	 jeho	 nenápadné,	 převážně	 hnědé	 až	
černé	 zbarvení	 napovídají,	 že	 se	 jedná	 o	 typickou	 epigeic-

kou,	 čili	 na	 povrchu	 půdy	 žijící	 skupinu.	 Podobně	 jako	 zá-
přednice	se	vydávají	na	lov	kořisti	až	v	noci.	Přes	den	se	ukrý-
vají	 v	 tenkostěnné	 pavučinové	 komůrce	 na	 povrchu	 půdy	
pod	kameny,	ležícím	dřevem	či	u	některých	druhů	pod	kůrou	
stromů,	kde	můžeme	často	najít	kromě	pavučiny	i	plochý	ko-
kon	s	vajíčky,	přichycený	vlákny	k	pevnému	podkladu.
	 Na	 území	 ČR	 bylo	 dosud	 zjištěno	 něco	 přes	 sedmdesát	
druhů	skálovek,	což	z	nich	činí	naši	druhou	nejpočetnější	če-
leď	pavouků.	Řada	teplomilných	zástupců	této	skupiny	u nás	
dosahuje	 okraje	 areálu	 svého	 rozšíření	 směrem	 k	 severu	 či	
severozápadu,	 poměrně	 významná	 je	 v	 tomto	 ohledu	 pro	
některé	druhy	(např.	Zelotes	caucasius)	také	oblast	NP	Podyjí.
	 Charakteristické	zbarvení	má	teplomilná	skálovka	pope-
lavá	(Berlandina	cinerea)	(obr.	8),	která	je	rovněž	významným	
druhem	 zachovalých	 lesostepních	 stanovišť	 na	 území	 NP.	
V rámci	ČR	byla	vzácně	nalezená	kromě	nejjižnější	Moravy	již	
jen	na	několika	stepních	lokalitách	ve	středních	a	severních	
Čechách.

9.	Běžníci 

„Krabbenspinnen“	 je	 německý	 název	 čeledi	 běžníkovitých	
(Thomisidae),	který	dobře	vystihuje	jejich	tvarovou	odlišnost	
od	ostatních	skupin	pavouků.	Mají	totiž	končetiny	připojeny	
k	hlavohrudi	z	boku,	přičemž	jejich	první	dva	páry	 jsou	vý-
razně	větší	než	zadní.	Také	se	pohybují	do	stran,	 takže	pak	
skutečně	 připomínají	 vzhledem	 nějakého	 malého	 kraba.	
Mohutné	 přední	 páry	 nohou	 běžníkům	 slouží	 k	 uchopení	

	 Bedlivého	 pozorovatele	 by	 mohlo	 také	 zaujmout	 pozo-
ruhodné	zásnubní	chování	slíďáků.	Při	něm	se	samečci	před	
vlastní	 kopulací	 snaží	 zaujmout	 samičku	 svými	 tanečními	
výkony,	doprovázenými	zdviháním	předních	končetin	a	ryt-
mickými	 pohyby	 makadel.	Toto	 zásnubní	 chování,	 které	 je	
zároveň	druhově	specifické,	lze	nejsnáze	pozorovat	v	jarních	
měsících	 za	 slunného	 počasí	 na	 místech,	 kde	 se	 ten	 který	
druh	trvale	vyskytuje.
	 Charakteristickým	druhem	lesostepí	a	teplých	listnatých	
lesů	na	našem	území	je	kupř.	poměrně	velký	slíďák	Sulzerův	
(Alopecosa	sulzeri).	Jeho	výskyt	je	v	rámci	ČR	hodnocen	jako	
vzácný,	na	území	NP	Podyjí	jde	ovšem	o	jednoho	z	nejtypič-
tějších	 a	 nejhojnějších	 slíďáků	 ve	 většině	 přírodě	 blízkých	
lesních	porostů.	

7.	Zápřednice

Zápřednice	 byly	 jako	 samostatná	 čeleď	 Eutichuridae	 vyčle-
něny	 z	 početnější	 skupiny	 zápředníkovitých	 (Clubionidae)	
poměrně	nedávno.	U	nás	tuto	čeleď	zastupuje	deset	druhů	
zápřednic	z	rodu	Cheiracanthium.	
	 Oběma	těmto	skupinám	dala	název	schopnost	vytvářet	
zvláštní	pavučinové	zámotky	přehnutím	listů	bylinné	vege-
tace,	 které	 potom	 vypadají	 tak,	 jako	 kdyby	 na	 nich	 někdo	
udělal	uzel.	Tyto	dosti	pevné	a	bytelné	zámotky	slouží	 jako	
bezpečný	úkryt	pro	dospělé	pavouky,	kokon	s	vajíčky	a	ná-
sledně	i	jejich	mláďata.
	 Zápřednice	mají	dosti	skrytý	způsob	života.	Jsou	to	lovci	
s	 převážně	 noční	 aktivitou,	 kteří	 vyhledávají	 svou	 kořist	 na	

10	 Skákavka	mravencovitá	(Leptorchestes	berolinensis)	
	 napodobuje	tvarem	těla	i	zbarvením	mravence

9	 K	typickým	druhům	zachovalých	lesních	porostů	v	NP	Podyjí		
	 patří	nápadný	běžník	skvostný	(Synema	globosum)
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<	 Titulní	strana:	Nápadné	zbarvení	chrání	samečky	stepníka		
	 moravského	(Eresus	moravicus)	před	predátory
1	 Sklípkánek	hnědý	(Atypus	affinis)	na	první	pohled	nezapře		
	 starobylý	původ	své	skupiny

2	 Samečci	stepníka	rudého	(Eresus	kollari)	nemají	zadní	dva		
		 páry	nohou	červeně	zbarvené	jako	stepník	moravský

5	 Křižák	pruhovaný	(Argiope	bruennichi)	je	jedním	z	našich		
	 nejnápadnějších	pavouků

6	 Slíďák	Sulzerův	(Alopecosa	sulzeri)	patří	na	území	NP	Podyjí	
	 dosud	k	hojným	druhům

3	 Karmínový	proužek	na	zadečku	snovačky	oválné	
	 	 (Enoplognatha	ovata)	se	vyskytuje	pouze	u	některých	jedinců

4	 Charakteristická	pozice	plachetnatky	keřové	(Linyphia	
	 triangularis)	číhající	ve	své	síti
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	 Na	 našem	 území	 žije	 okolo	 šedesáti	 druhů	 snovaček,	
většinou	ve	volné	přírodě,	ale	několik	z	nich	obývá	 i	 lidské	
příbytky.	 Některé	 druhy	 jako	 např.	 snovačka	 oválná,	 mívají	
i  velmi	 pestré	 zbarvení.	 Zde	 jej	 tvoří	 žlutobílý	 podklad	 se	
dvěma	řadami	černých	teček	podél	zadečku,	červený	prou-
žek	 nemusí	 být	 u	 všech	 jedinců	 přítomen.	 Podle	 tohoto	
zbarvení	snovačku	oválnou	snadno	poznáme,	tím	spíš	že	se	
jedná	o hojný	druh,	žijící	na	keřích	a	vyšších	bylinách	všech	
otevřených	až	polozastíněných	stanovišť.	

4. Plachetnatky

Zástupci	čeledi	plachetnatkovitých	(Linyphiidae)	jsou	druho-
vě	nejbohatší	skupinou	naší	fauny	pavouků	(cca	300	druhů).	
Vynikají	 velikou	 variabilitou	 ve	 tvaru	 těla	 i	 způsobu	 života	
a obývají	u	nás	prakticky	veškeré	suchozemské	biotopy.	Vět-
šina	 druhů	 je	 drobných	 rozměrů,	 což	 jim	 umožňuje	 mimo	
jiné	aeronautické	šíření,	neboli	pasivní	přemísťování	na	pa-
vučinovém	 vlákně	 za	 pomoci	 větru	 (známé	 též	 jako	 babí	
léto).	Tento	způsob	kolonizace	nových	lokalit	byl	pravděpo-
dobně	velkou	výhodou	při	osídlování	mírného	pásu	v mezi-
ledových	dobách	a	byl	tak	zřejmě	i	důvodem	výše	zmíněné-
ho	druhového	bohatství	zástupců	naší	arachnofauny.	
	 Díky	 řadě	 ekologicky	 úzce	 specializovaných	 druhů	 pla-
chetnatek	s	vyhraněnými	nároky	na	jimi	obývané	prostředí,	
lze	s	úspěchem	využít	tuto	skupinu	rovněž	pro	účely	bioindi-
kace,	tzn.	zjišťování	a	vyhodnocování	stavu	přírodního	pro-
středí	té	které	lokality.	
	 Plachetnatky	 si	 staví	 charakteristické	 sítě	 s	 vodorovnou	
plachetkou	 uprostřed,	 na	 jejíž	 spodní	 straně	 visí	 zavěšeny	

hřbetem	 dolů	 za	 drápky	 na	 chodidlech	 (obr.	 4).	 Přestože	
je	všude	na	bylinné	vegetaci,	křovinách	 i	 spodních	větvích	
stromů	těchto	pavučinových	plachetek	plno,	viditelné	bývají	
většinou	pouze	na	podzim,	orosené	ranní	mlhou	či	omrzlé	
jinovatkou.	Jedním	z	jejich	nejčastějších	stavitelů	bývá	právě	
plachetnatka	keřová,	poměrně	velký	zástupce	této	skupiny	
s nápadnou	kresbou	na	hlavohrudi	ve	tvaru	písmene	Y.

5.	Křižáci 

Křižáci	 čili	 příslušníci	 čeledi	 křižákovití	 (Araneidae)	 jsou	 be-
zesporu	jednou	z	nejznámějších	a	nejpopulárnějších	skupin	
pavouků.	 Jak	známo,	budují	 si	pomocí	snovacích	bradavek	
na	 konci	 zadečku	 své	 typické	 kolové	 sítě	 s	 geometricky	
pravidelnou	 strukturou,	 na	 něž	 také	 rozmisťují	 kapky	 lepu.	
Pavouk	 poté	 číhá	 na	 kořist	 zavěšen	 hlavou	 dolů	 ve	 středu	
pavučiny	nebo	poblíž	v	připraveném	úkrytu	na	vegetaci.	In-
formace	o	chycené	kořisti	nebo	naopak	nebezpečí	přijímají	
křižáci	především	jako	vibrace	jednotlivých	vláken	sítě	a	na	
jejich	základě	také	patřičně	reagují.	
	 Mezi	 křižáky	 najdeme	 většinou	 nápadně	 zbarvené	 dru-
hy	s	charakteristickou	kresbou	na	zadečku	vytvářející	různé	
obrazce.	 Avšak	 jediným	 z	 přibližně	 čtyřiceti	 našich	 druhů,	
u kterého	je	tato	kresba	utvářena	do	podoby	typického	kříže	
(podle	něhož	dostala	celá	čeleď	také	svůj	název),	 je	známý	
a  široce	 rozšířený	 křižák	 obecný	 (Araneus	 diadematus).	 Pro	
zástupce	 této	 skupiny	 je	 rovněž	 typická	 pohlavní	 dvojtvár-
nost,	 neboť	 samečci	 jsou	 menší	 (někdy	 několikanásobně)	
a méně	nápadní	než	samice.	S	tím	souvisí	i	další	známý	jev,	
kdy	 bývá	 sameček	 častokrát	 během	 námluv	 probíhajících	
v síti	samice	anebo	záhy	po	kopulaci	samicí	sněden.

	 Téměř	tak	populární	jako	křižák	obecný	je	rovněž	nápad-
ně	zbarvený	křižák	pruhovaný	(Argiope	bruennichi).	Je	to	náš	
jediný	 zástupce	 převážně	 tropického	 rodu,	 který	 byl	 znám	
do	roku	1991	pouze	z	nejjižnější	Moravy.	Během	posledních	
desetiletí	 však	 prodělal	 mohutnou	 expanzi,	 díky	 níž	 osídlil	
prakticky	celé	území	našeho	státu.	Charakteristické	je	pro	něj	
nejen	výstražné	zbarvení,	nýbrž	i	jím	zhotovená	síť,	vyztuže-
ná	svislým	pruhem	tzv.	stabilimenta.

6.	Slíďáci

Slíďákovití	(čeleď	Lycosidae)	představují	velice	charakteristic-
kou	skupinu	pavouků,	která	na	rozdíl	od	předchozích	nevy-
tváří	k	lovu	kořisti	pavučinu.	Jsou	dobře	přizpůsobeni	k	hbi-
tému	pohybu	po	povrchu	půdy,	a	proto	se	kořisti	zmocňují	
rychlým	výpadem.	Velmi	přiléhavý	je	z	tohoto	důvodu	jejich	
název	v	němčině	–	Wolfspinnen	(vlčí	pavouci).
	 Slíďáci	 se	vyznačují	velkou	pohybovou	aktivitou,	počet-
nými	populacemi	v	nejrůznějších	životních	prostředích,	a	tak	
patří	mezi	nejhojnější	pavouky,	se	kterými	se	můžeme	běž-
ně	v	přírodě	setkat.	Kromě	druhů	hojných	však	mají	slíďáci	
i	 řadu	 významných	 reliktních	 zástupců,	 omezených	 svým	
výskytem	výhradně	na	nějaký	unikátní	 typ	stanoviště,	 jako	
např.	 písečné	 přesypy,	 neregulovaná	 pobřeží	 řek,	 horská	
vrchoviště,	skalní	stepi	apod.	Tyto	biotopy	jsou	v	naší	kraji-
ně	rozšířeny	většinou	maloplošně,	a	tudíž	i	jejich	obyvatelé	
bývají	vzácní	a	ohrožení.	Ze	zmíněných	důvodů	jsou	slíďáci	
poměrně	často	předmětem	různých	aplikovaných	výzkumů	
a	ekologických	studií.
	

	 Stepníci	mají	vyvinutou	výraznou	pohlavní	dvojtvárnost.	
Větší	samička	je	celá	sametově	černá,	v	případě	stepníka	mo-
ravského	 (Eresus	 moravicus)	 s	 oranžovou	 skvrnou	 v	 přední	
části	hlavohrudi.	Menší	samečci	jsou	mnohem	pestřejší,	ná-
padně	černočerveně	zbarvení	(obr.	2).	Můžeme	na	ně	narazit	
brzy	zjara	či	koncem	léta,	jak	pátrají	po	norách	se	samičkami.	
	 Také	 stepníci	 patří	 díky	 svým	 nárokům	 na	 zachovalost	
stanovišť	 k	 důležitým	 bioindikátorům	 a	 představují	 jedny	
z  vlajkových	 druhů	 ochranářsky	 významných	 lokalit	 –	 skal-
ních	 stepí,	 vřesovišť	 a	 zachovalých	 teplomilných	 trávníků.	
V NP	Podyjí	žijí	dva	druhy	–	stepník	moravský,	obývající	jiho-
moravskou	stepní	oblast	a	stepník	rudý,	který	žije	také	v tep-
lých	oblastech	středních	a	severních	Čech.	

3. Snovačky

Na	rozdíl	od	předchozích	dvou	skupin	náleží	pavouci	čeledi	
snovačkovití	(Theridiidae)	k	druhově	velmi	početným	skupi-
nám,	a to	jak	na	našem	území,	tak	celosvětově.	Jejich	název	
je	odvozen	od	snování	–	předení	charakteristických	prosto-
rových	sítí	k lovu	kořisti,	které	jsou	důmyslně	opatřeny	kap-
kami	 lepu.	 Díky	 nim	 pak	 dokáže	 i	 drobná	 snovačka	 ulovit	
mnohem	větší	kořist	než	je	ona	sama.	K	používání	lepu	mají	
snovačky	rovněž	vytvořeny	zvláštní	pilovité	orgány	na	chodi-
dlech	posledního	páru	nohou.	
	 Mezi	snovačky	patří	také	některé	jedovaté	druhy	pavou-
ků,	z	nichž	nejznámější	 je	zřejmě	snovačka	jedovatá	(Latro-
dectus	 tredecimguttatus),	 lidově	 pojmenovaná	 jako	 „černá	
vdova“.	Té	 se	 však	 u	 nás	 obávat	 nemusíme,	 neboť	 nejbližší	
místa	jejího	výskytu	se	nacházejí	až	v	jižní	Evropě.			

Sklípkánkům	 žijícím	 uvnitř	 slouží	 k	 lovu	 kořisti,	 nejčastěji	
nějakého	hmyzu,	který	neopatrně	dosedne	na	tuto	pavuči-
novou	 rourku.	 Pavouk	 poté	 rychle	 přiběhne,	 zevnitř	 zasek-
ne	drápky	svých	kusadel	do	těla	kořisti	a	následně	ji	vtáhne	
do	své	podzemní	nory.	Bezpečí	nory	opouštějí	pouze	samci	
sklípkánků	v	období	rozmnožování,	kdy	vyhledávají	samič-
ky.	Nory	se	proto	nacházejí	ve	skupinách,	často	nepříliš	vzdá-
lené	od	sebe.	
	 Všechny	tři	druhy	našich	sklípkánků	díky	svým	vysokým	
nárokům	na	stabilitu	stanoviště	spolehlivě	indikují	zachova-
lé	xerotermní	biotopy	s	dlouhodobou	kontinuitou.	Sklípká-
nek	hnědý	se	v	NP	Podyjí	vyskytuje	celkem	pravidelně	v za-
krslých	doubravách	na	hranách	říčního	údolí	i	v	navazujících	
světlých	 lesních	 porostech	 se	 zachovalou	 druhovou	 sklad-
bou	dřevin.

2.	Stepníci 

Také	zástupci	čeledi	stepníkovitých	(Eresidae)	naleží	k	pavou-
kům	s	těžištěm	rozšíření	v	nižších	zeměpisných	šířkách.	Patří	
však	 již	 do	 skupiny	 pavouků	 pravých	 neboli	 dvouplicných,	
charakteristických	 zejména	 pokročilejším	 uspořádáním	 ku-
sadel.	 Podobně	 jako	 sklípkánci	 obývají	 podzemní	 noru	 vy-
stlanou	 pavučinou,	 která	 je	 však	 na	 povrchu	 kryta	 jakousi	
pavučinovou	stříškou,	od	níž	vybíhají	signalizační	vlákna	do	
okolí.	Také	toto	lapací	zařízení	slouží	k	lovu	kořisti	pobíhající	
po	povrchu	půdy.

	
	 	Přestože	nejsou	tak	populární	jako	jiné,	známější	skupiny	
bezobratlých	 živočichů,	 mají	 pavouci	 vzhledem	 k	 pozoru-
hodnému	způsobu	svého	života	co	nabídnout	 jak	prostým	
milovníkům	 přírody,	 tak	 i	 zájemcům	 o	 jejich	 hlubší	 pozná-
ní.	U	širší	veřejnosti	často	vyvolávají	 spíše	neopodstatněné	
obavy,	 naopak	 nebývá	 doceněn	 jejich	 zásadní	 význam	 pro	
zachování	přirozené	rovnováhy	mezi	rostlinstvem	a	hmyzem	
v	přírodě.
	 Tato	 skládačka	 představuje	 „nápadné“	 zástupce	 deseti	
základních	skupin	pavouků,	se	kterými	se	můžeme	nejčastěji	
setkat	na	území	NP	Podyjí.	Většinou	se	jedná	o	druhy	snadno	
nalezitelné	v	terénu	a	současně	poznatelné	podle	charakte-
ristického	vzhledu.	Jednotlivé	skupiny	na	úrovni	čeledí	jsou	
řazeny	systematicky.

1.	Sklípkánci 

Pavouci	z	čeledi	sklípkánkovitých	(Atypidae)	 jsou,	 jak	už	 je-
jich	 název	 napovídá,	 menší	 příbuzní	 známějších	 sklípkanů.	
Jsou	to	naši	jediní	zástupci	této	starobylejší	skupiny	pavouků	
s	mnoha	primitivními	znaky	ve	stavbě	těla,	především	velký-
mi	„sekyrovitými“	kusadly,	článkovanými	snovacími	bradav-
kami,	aj.	(obr.	1).	
	 Sklípkani	žijí	v	převážné	většině	v	subtropech	a	tropech,	
v	našich	podmínkách	mohou	přežít	jedině	díky	speciálnímu	
způsobu	 života	 pod	 zemí.	 Obývají	 totiž	 trvale	 pavučinové	
trubice	 zapuštěné	 kolmo	 do	 země,	 které	 na	 povrchu	 půdy	
pokračují	 vodorovnou	 částí,	 poněkud	 připomínající	 prst	
od	 rukavice.	Tato	 část	 trubice	 je	 obalena	 částečkami	 půdy	
a	 detritu,	 takže	 její	 nalezení	 v	 terénu	 nebývá	 nijak	 snadné.		
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<	 Titulní	strana:	Nápadné	zbarvení	chrání	samečky	stepníka		
	 moravského	(Eresus	moravicus)	před	predátory
1	 Sklípkánek	hnědý	(Atypus	affinis)	na	první	pohled	nezapře		
	 starobylý	původ	své	skupiny

2	 Samečci	stepníka	rudého	(Eresus	kollari)	nemají	zadní	dva		
		 páry	nohou	červeně	zbarvené	jako	stepník	moravský

5	 Křižák	pruhovaný	(Argiope	bruennichi)	je	jedním	z	našich		
	 nejnápadnějších	pavouků

6	 Slíďák	Sulzerův	(Alopecosa	sulzeri)	patří	na	území	NP	Podyjí	
	 dosud	k	hojným	druhům

3	 Karmínový	proužek	na	zadečku	snovačky	oválné	
	 	 (Enoplognatha	ovata)	se	vyskytuje	pouze	u	některých	jedinců

4	 Charakteristická	pozice	plachetnatky	keřové	(Linyphia	
	 triangularis)	číhající	ve	své	síti
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	 Na	 našem	 území	 žije	 okolo	 šedesáti	 druhů	 snovaček,	
většinou	ve	volné	přírodě,	ale	několik	z	nich	obývá	 i	 lidské	
příbytky.	 Některé	 druhy	 jako	 např.	 snovačka	 oválná,	 mívají	
i  velmi	 pestré	 zbarvení.	 Zde	 jej	 tvoří	 žlutobílý	 podklad	 se	
dvěma	řadami	černých	teček	podél	zadečku,	červený	prou-
žek	 nemusí	 být	 u	 všech	 jedinců	 přítomen.	 Podle	 tohoto	
zbarvení	snovačku	oválnou	snadno	poznáme,	tím	spíš	že	se	
jedná	o hojný	druh,	žijící	na	keřích	a	vyšších	bylinách	všech	
otevřených	až	polozastíněných	stanovišť.	

4. Plachetnatky

Zástupci	čeledi	plachetnatkovitých	(Linyphiidae)	jsou	druho-
vě	nejbohatší	skupinou	naší	fauny	pavouků	(cca	300	druhů).	
Vynikají	 velikou	 variabilitou	 ve	 tvaru	 těla	 i	 způsobu	 života	
a obývají	u	nás	prakticky	veškeré	suchozemské	biotopy.	Vět-
šina	 druhů	 je	 drobných	 rozměrů,	 což	 jim	 umožňuje	 mimo	
jiné	aeronautické	šíření,	neboli	pasivní	přemísťování	na	pa-
vučinovém	 vlákně	 za	 pomoci	 větru	 (známé	 též	 jako	 babí	
léto).	Tento	způsob	kolonizace	nových	lokalit	byl	pravděpo-
dobně	velkou	výhodou	při	osídlování	mírného	pásu	v mezi-
ledových	dobách	a	byl	tak	zřejmě	i	důvodem	výše	zmíněné-
ho	druhového	bohatství	zástupců	naší	arachnofauny.	
	 Díky	 řadě	 ekologicky	 úzce	 specializovaných	 druhů	 pla-
chetnatek	s	vyhraněnými	nároky	na	jimi	obývané	prostředí,	
lze	s	úspěchem	využít	tuto	skupinu	rovněž	pro	účely	bioindi-
kace,	tzn.	zjišťování	a	vyhodnocování	stavu	přírodního	pro-
středí	té	které	lokality.	
	 Plachetnatky	 si	 staví	 charakteristické	 sítě	 s	 vodorovnou	
plachetkou	 uprostřed,	 na	 jejíž	 spodní	 straně	 visí	 zavěšeny	

hřbetem	 dolů	 za	 drápky	 na	 chodidlech	 (obr.	 4).	 Přestože	
je	všude	na	bylinné	vegetaci,	křovinách	 i	 spodních	větvích	
stromů	těchto	pavučinových	plachetek	plno,	viditelné	bývají	
většinou	pouze	na	podzim,	orosené	ranní	mlhou	či	omrzlé	
jinovatkou.	Jedním	z	jejich	nejčastějších	stavitelů	bývá	právě	
plachetnatka	keřová,	poměrně	velký	zástupce	této	skupiny	
s nápadnou	kresbou	na	hlavohrudi	ve	tvaru	písmene	Y.

5.	Křižáci 

Křižáci	 čili	 příslušníci	 čeledi	 křižákovití	 (Araneidae)	 jsou	 be-
zesporu	jednou	z	nejznámějších	a	nejpopulárnějších	skupin	
pavouků.	 Jak	známo,	budují	 si	pomocí	snovacích	bradavek	
na	 konci	 zadečku	 své	 typické	 kolové	 sítě	 s	 geometricky	
pravidelnou	 strukturou,	 na	 něž	 také	 rozmisťují	 kapky	 lepu.	
Pavouk	 poté	 číhá	 na	 kořist	 zavěšen	 hlavou	 dolů	 ve	 středu	
pavučiny	nebo	poblíž	v	připraveném	úkrytu	na	vegetaci.	In-
formace	o	chycené	kořisti	nebo	naopak	nebezpečí	přijímají	
křižáci	především	jako	vibrace	jednotlivých	vláken	sítě	a	na	
jejich	základě	také	patřičně	reagují.	
	 Mezi	 křižáky	 najdeme	 většinou	 nápadně	 zbarvené	 dru-
hy	s	charakteristickou	kresbou	na	zadečku	vytvářející	různé	
obrazce.	 Avšak	 jediným	 z	 přibližně	 čtyřiceti	 našich	 druhů,	
u kterého	je	tato	kresba	utvářena	do	podoby	typického	kříže	
(podle	něhož	dostala	celá	čeleď	také	svůj	název),	 je	známý	
a  široce	 rozšířený	 křižák	 obecný	 (Araneus	 diadematus).	 Pro	
zástupce	 této	 skupiny	 je	 rovněž	 typická	 pohlavní	 dvojtvár-
nost,	 neboť	 samečci	 jsou	 menší	 (někdy	 několikanásobně)	
a méně	nápadní	než	samice.	S	tím	souvisí	i	další	známý	jev,	
kdy	 bývá	 sameček	 častokrát	 během	 námluv	 probíhajících	
v síti	samice	anebo	záhy	po	kopulaci	samicí	sněden.

	 Téměř	tak	populární	jako	křižák	obecný	je	rovněž	nápad-
ně	zbarvený	křižák	pruhovaný	(Argiope	bruennichi).	Je	to	náš	
jediný	 zástupce	 převážně	 tropického	 rodu,	 který	 byl	 znám	
do	roku	1991	pouze	z	nejjižnější	Moravy.	Během	posledních	
desetiletí	 však	 prodělal	 mohutnou	 expanzi,	 díky	 níž	 osídlil	
prakticky	celé	území	našeho	státu.	Charakteristické	je	pro	něj	
nejen	výstražné	zbarvení,	nýbrž	i	jím	zhotovená	síť,	vyztuže-
ná	svislým	pruhem	tzv.	stabilimenta.

6.	Slíďáci

Slíďákovití	(čeleď	Lycosidae)	představují	velice	charakteristic-
kou	skupinu	pavouků,	která	na	rozdíl	od	předchozích	nevy-
tváří	k	lovu	kořisti	pavučinu.	Jsou	dobře	přizpůsobeni	k	hbi-
tému	pohybu	po	povrchu	půdy,	a	proto	se	kořisti	zmocňují	
rychlým	výpadem.	Velmi	přiléhavý	je	z	tohoto	důvodu	jejich	
název	v	němčině	–	Wolfspinnen	(vlčí	pavouci).
	 Slíďáci	 se	vyznačují	velkou	pohybovou	aktivitou,	počet-
nými	populacemi	v	nejrůznějších	životních	prostředích,	a	tak	
patří	mezi	nejhojnější	pavouky,	se	kterými	se	můžeme	běž-
ně	v	přírodě	setkat.	Kromě	druhů	hojných	však	mají	slíďáci	
i	 řadu	 významných	 reliktních	 zástupců,	 omezených	 svým	
výskytem	výhradně	na	nějaký	unikátní	 typ	stanoviště,	 jako	
např.	 písečné	 přesypy,	 neregulovaná	 pobřeží	 řek,	 horská	
vrchoviště,	skalní	stepi	apod.	Tyto	biotopy	jsou	v	naší	kraji-
ně	rozšířeny	většinou	maloplošně,	a	tudíž	i	jejich	obyvatelé	
bývají	vzácní	a	ohrožení.	Ze	zmíněných	důvodů	jsou	slíďáci	
poměrně	často	předmětem	různých	aplikovaných	výzkumů	
a	ekologických	studií.
	

	 Stepníci	mají	vyvinutou	výraznou	pohlavní	dvojtvárnost.	
Větší	samička	je	celá	sametově	černá,	v	případě	stepníka	mo-
ravského	 (Eresus	 moravicus)	 s	 oranžovou	 skvrnou	 v	 přední	
části	hlavohrudi.	Menší	samečci	jsou	mnohem	pestřejší,	ná-
padně	černočerveně	zbarvení	(obr.	2).	Můžeme	na	ně	narazit	
brzy	zjara	či	koncem	léta,	jak	pátrají	po	norách	se	samičkami.	
	 Také	 stepníci	 patří	 díky	 svým	 nárokům	 na	 zachovalost	
stanovišť	 k	 důležitým	 bioindikátorům	 a	 představují	 jedny	
z  vlajkových	 druhů	 ochranářsky	 významných	 lokalit	 –	 skal-
ních	 stepí,	 vřesovišť	 a	 zachovalých	 teplomilných	 trávníků.	
V NP	Podyjí	žijí	dva	druhy	–	stepník	moravský,	obývající	jiho-
moravskou	stepní	oblast	a	stepník	rudý,	který	žije	také	v tep-
lých	oblastech	středních	a	severních	Čech.	

3. Snovačky

Na	rozdíl	od	předchozích	dvou	skupin	náleží	pavouci	čeledi	
snovačkovití	(Theridiidae)	k	druhově	velmi	početným	skupi-
nám,	a to	jak	na	našem	území,	tak	celosvětově.	Jejich	název	
je	odvozen	od	snování	–	předení	charakteristických	prosto-
rových	sítí	k lovu	kořisti,	které	jsou	důmyslně	opatřeny	kap-
kami	 lepu.	 Díky	 nim	 pak	 dokáže	 i	 drobná	 snovačka	 ulovit	
mnohem	větší	kořist	než	je	ona	sama.	K	používání	lepu	mají	
snovačky	rovněž	vytvořeny	zvláštní	pilovité	orgány	na	chodi-
dlech	posledního	páru	nohou.	
	 Mezi	snovačky	patří	také	některé	jedovaté	druhy	pavou-
ků,	z	nichž	nejznámější	 je	zřejmě	snovačka	jedovatá	(Latro-
dectus	 tredecimguttatus),	 lidově	 pojmenovaná	 jako	 „černá	
vdova“.	Té	 se	 však	 u	 nás	 obávat	 nemusíme,	 neboť	 nejbližší	
místa	jejího	výskytu	se	nacházejí	až	v	jižní	Evropě.			

Sklípkánkům	 žijícím	 uvnitř	 slouží	 k	 lovu	 kořisti,	 nejčastěji	
nějakého	hmyzu,	který	neopatrně	dosedne	na	tuto	pavuči-
novou	 rourku.	 Pavouk	 poté	 rychle	 přiběhne,	 zevnitř	 zasek-
ne	drápky	svých	kusadel	do	těla	kořisti	a	následně	ji	vtáhne	
do	své	podzemní	nory.	Bezpečí	nory	opouštějí	pouze	samci	
sklípkánků	v	období	rozmnožování,	kdy	vyhledávají	samič-
ky.	Nory	se	proto	nacházejí	ve	skupinách,	často	nepříliš	vzdá-
lené	od	sebe.	
	 Všechny	tři	druhy	našich	sklípkánků	díky	svým	vysokým	
nárokům	na	stabilitu	stanoviště	spolehlivě	indikují	zachova-
lé	xerotermní	biotopy	s	dlouhodobou	kontinuitou.	Sklípká-
nek	hnědý	se	v	NP	Podyjí	vyskytuje	celkem	pravidelně	v za-
krslých	doubravách	na	hranách	říčního	údolí	i	v	navazujících	
světlých	 lesních	 porostech	 se	 zachovalou	 druhovou	 sklad-
bou	dřevin.

2.	Stepníci 

Také	zástupci	čeledi	stepníkovitých	(Eresidae)	naleží	k	pavou-
kům	s	těžištěm	rozšíření	v	nižších	zeměpisných	šířkách.	Patří	
však	 již	 do	 skupiny	 pavouků	 pravých	 neboli	 dvouplicných,	
charakteristických	 zejména	 pokročilejším	 uspořádáním	 ku-
sadel.	 Podobně	 jako	 sklípkánci	 obývají	 podzemní	 noru	 vy-
stlanou	 pavučinou,	 která	 je	 však	 na	 povrchu	 kryta	 jakousi	
pavučinovou	stříškou,	od	níž	vybíhají	signalizační	vlákna	do	
okolí.	Také	toto	lapací	zařízení	slouží	k	lovu	kořisti	pobíhající	
po	povrchu	půdy.

	
	 	Přestože	nejsou	tak	populární	jako	jiné,	známější	skupiny	
bezobratlých	 živočichů,	 mají	 pavouci	 vzhledem	 k	 pozoru-
hodnému	způsobu	svého	života	co	nabídnout	 jak	prostým	
milovníkům	 přírody,	 tak	 i	 zájemcům	 o	 jejich	 hlubší	 pozná-
ní.	U	širší	veřejnosti	často	vyvolávají	 spíše	neopodstatněné	
obavy,	 naopak	 nebývá	 doceněn	 jejich	 zásadní	 význam	 pro	
zachování	přirozené	rovnováhy	mezi	rostlinstvem	a	hmyzem	
v	přírodě.
	 Tato	 skládačka	 představuje	 „nápadné“	 zástupce	 deseti	
základních	skupin	pavouků,	se	kterými	se	můžeme	nejčastěji	
setkat	na	území	NP	Podyjí.	Většinou	se	jedná	o	druhy	snadno	
nalezitelné	v	terénu	a	současně	poznatelné	podle	charakte-
ristického	vzhledu.	Jednotlivé	skupiny	na	úrovni	čeledí	jsou	
řazeny	systematicky.

1.	Sklípkánci 

Pavouci	z	čeledi	sklípkánkovitých	(Atypidae)	 jsou,	 jak	už	 je-
jich	 název	 napovídá,	 menší	 příbuzní	 známějších	 sklípkanů.	
Jsou	to	naši	jediní	zástupci	této	starobylejší	skupiny	pavouků	
s	mnoha	primitivními	znaky	ve	stavbě	těla,	především	velký-
mi	„sekyrovitými“	kusadly,	článkovanými	snovacími	bradav-
kami,	aj.	(obr.	1).	
	 Sklípkani	žijí	v	převážné	většině	v	subtropech	a	tropech,	
v	našich	podmínkách	mohou	přežít	jedině	díky	speciálnímu	
způsobu	 života	 pod	 zemí.	 Obývají	 totiž	 trvale	 pavučinové	
trubice	 zapuštěné	 kolmo	 do	 země,	 které	 na	 povrchu	 půdy	
pokračují	 vodorovnou	 částí,	 poněkud	 připomínající	 prst	
od	 rukavice.	Tato	 část	 trubice	 je	 obalena	 částečkami	 půdy	
a	 detritu,	 takže	 její	 nalezení	 v	 terénu	 nebývá	 nijak	 snadné.		
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	 Na	 našem	 území	 žije	 okolo	 šedesáti	 druhů	 snovaček,	
většinou	ve	volné	přírodě,	ale	několik	z	nich	obývá	 i	 lidské	
příbytky.	 Některé	 druhy	 jako	 např.	 snovačka	 oválná,	 mívají	
i  velmi	 pestré	 zbarvení.	 Zde	 jej	 tvoří	 žlutobílý	 podklad	 se	
dvěma	řadami	černých	teček	podél	zadečku,	červený	prou-
žek	 nemusí	 být	 u	 všech	 jedinců	 přítomen.	 Podle	 tohoto	
zbarvení	snovačku	oválnou	snadno	poznáme,	tím	spíš	že	se	
jedná	o hojný	druh,	žijící	na	keřích	a	vyšších	bylinách	všech	
otevřených	až	polozastíněných	stanovišť.	

4. Plachetnatky

Zástupci	čeledi	plachetnatkovitých	(Linyphiidae)	jsou	druho-
vě	nejbohatší	skupinou	naší	fauny	pavouků	(cca	300	druhů).	
Vynikají	 velikou	 variabilitou	 ve	 tvaru	 těla	 i	 způsobu	 života	
a obývají	u	nás	prakticky	veškeré	suchozemské	biotopy.	Vět-
šina	 druhů	 je	 drobných	 rozměrů,	 což	 jim	 umožňuje	 mimo	
jiné	aeronautické	šíření,	neboli	pasivní	přemísťování	na	pa-
vučinovém	 vlákně	 za	 pomoci	 větru	 (známé	 též	 jako	 babí	
léto).	Tento	způsob	kolonizace	nových	lokalit	byl	pravděpo-
dobně	velkou	výhodou	při	osídlování	mírného	pásu	v mezi-
ledových	dobách	a	byl	tak	zřejmě	i	důvodem	výše	zmíněné-
ho	druhového	bohatství	zástupců	naší	arachnofauny.	
	 Díky	 řadě	 ekologicky	 úzce	 specializovaných	 druhů	 pla-
chetnatek	s	vyhraněnými	nároky	na	jimi	obývané	prostředí,	
lze	s	úspěchem	využít	tuto	skupinu	rovněž	pro	účely	bioindi-
kace,	tzn.	zjišťování	a	vyhodnocování	stavu	přírodního	pro-
středí	té	které	lokality.	
	 Plachetnatky	 si	 staví	 charakteristické	 sítě	 s	 vodorovnou	
plachetkou	 uprostřed,	 na	 jejíž	 spodní	 straně	 visí	 zavěšeny	

hřbetem	 dolů	 za	 drápky	 na	 chodidlech	 (obr.	 4).	 Přestože	
je	všude	na	bylinné	vegetaci,	křovinách	 i	 spodních	větvích	
stromů	těchto	pavučinových	plachetek	plno,	viditelné	bývají	
většinou	pouze	na	podzim,	orosené	ranní	mlhou	či	omrzlé	
jinovatkou.	Jedním	z	jejich	nejčastějších	stavitelů	bývá	právě	
plachetnatka	keřová,	poměrně	velký	zástupce	této	skupiny	
s nápadnou	kresbou	na	hlavohrudi	ve	tvaru	písmene	Y.

5.	Křižáci 

Křižáci	 čili	 příslušníci	 čeledi	 křižákovití	 (Araneidae)	 jsou	 be-
zesporu	jednou	z	nejznámějších	a	nejpopulárnějších	skupin	
pavouků.	 Jak	známo,	budují	 si	pomocí	snovacích	bradavek	
na	 konci	 zadečku	 své	 typické	 kolové	 sítě	 s	 geometricky	
pravidelnou	 strukturou,	 na	 něž	 také	 rozmisťují	 kapky	 lepu.	
Pavouk	 poté	 číhá	 na	 kořist	 zavěšen	 hlavou	 dolů	 ve	 středu	
pavučiny	nebo	poblíž	v	připraveném	úkrytu	na	vegetaci.	In-
formace	o	chycené	kořisti	nebo	naopak	nebezpečí	přijímají	
křižáci	především	jako	vibrace	jednotlivých	vláken	sítě	a	na	
jejich	základě	také	patřičně	reagují.	
	 Mezi	 křižáky	 najdeme	 většinou	 nápadně	 zbarvené	 dru-
hy	s	charakteristickou	kresbou	na	zadečku	vytvářející	různé	
obrazce.	 Avšak	 jediným	 z	 přibližně	 čtyřiceti	 našich	 druhů,	
u kterého	je	tato	kresba	utvářena	do	podoby	typického	kříže	
(podle	něhož	dostala	celá	čeleď	také	svůj	název),	 je	známý	
a  široce	 rozšířený	 křižák	 obecný	 (Araneus	 diadematus).	 Pro	
zástupce	 této	 skupiny	 je	 rovněž	 typická	 pohlavní	 dvojtvár-
nost,	 neboť	 samečci	 jsou	 menší	 (někdy	 několikanásobně)	
a méně	nápadní	než	samice.	S	tím	souvisí	i	další	známý	jev,	
kdy	 bývá	 sameček	 častokrát	 během	 námluv	 probíhajících	
v síti	samice	anebo	záhy	po	kopulaci	samicí	sněden.

	 Téměř	tak	populární	jako	křižák	obecný	je	rovněž	nápad-
ně	zbarvený	křižák	pruhovaný	(Argiope	bruennichi).	Je	to	náš	
jediný	 zástupce	 převážně	 tropického	 rodu,	 který	 byl	 znám	
do	roku	1991	pouze	z	nejjižnější	Moravy.	Během	posledních	
desetiletí	 však	 prodělal	 mohutnou	 expanzi,	 díky	 níž	 osídlil	
prakticky	celé	území	našeho	státu.	Charakteristické	je	pro	něj	
nejen	výstražné	zbarvení,	nýbrž	i	jím	zhotovená	síť,	vyztuže-
ná	svislým	pruhem	tzv.	stabilimenta.

6.	Slíďáci

Slíďákovití	(čeleď	Lycosidae)	představují	velice	charakteristic-
kou	skupinu	pavouků,	která	na	rozdíl	od	předchozích	nevy-
tváří	k	lovu	kořisti	pavučinu.	Jsou	dobře	přizpůsobeni	k	hbi-
tému	pohybu	po	povrchu	půdy,	a	proto	se	kořisti	zmocňují	
rychlým	výpadem.	Velmi	přiléhavý	je	z	tohoto	důvodu	jejich	
název	v	němčině	–	Wolfspinnen	(vlčí	pavouci).
	 Slíďáci	 se	vyznačují	velkou	pohybovou	aktivitou,	počet-
nými	populacemi	v	nejrůznějších	životních	prostředích,	a	tak	
patří	mezi	nejhojnější	pavouky,	se	kterými	se	můžeme	běž-
ně	v	přírodě	setkat.	Kromě	druhů	hojných	však	mají	slíďáci	
i	 řadu	 významných	 reliktních	 zástupců,	 omezených	 svým	
výskytem	výhradně	na	nějaký	unikátní	 typ	stanoviště,	 jako	
např.	 písečné	 přesypy,	 neregulovaná	 pobřeží	 řek,	 horská	
vrchoviště,	skalní	stepi	apod.	Tyto	biotopy	jsou	v	naší	kraji-
ně	rozšířeny	většinou	maloplošně,	a	tudíž	i	jejich	obyvatelé	
bývají	vzácní	a	ohrožení.	Ze	zmíněných	důvodů	jsou	slíďáci	
poměrně	často	předmětem	různých	aplikovaných	výzkumů	
a	ekologických	studií.
	

	 Stepníci	mají	vyvinutou	výraznou	pohlavní	dvojtvárnost.	
Větší	samička	je	celá	sametově	černá,	v	případě	stepníka	mo-
ravského	 (Eresus	 moravicus)	 s	 oranžovou	 skvrnou	 v	 přední	
části	hlavohrudi.	Menší	samečci	jsou	mnohem	pestřejší,	ná-
padně	černočerveně	zbarvení	(obr.	2).	Můžeme	na	ně	narazit	
brzy	zjara	či	koncem	léta,	jak	pátrají	po	norách	se	samičkami.	
	 Také	 stepníci	 patří	 díky	 svým	 nárokům	 na	 zachovalost	
stanovišť	 k	 důležitým	 bioindikátorům	 a	 představují	 jedny	
z  vlajkových	 druhů	 ochranářsky	 významných	 lokalit	 –	 skal-
ních	 stepí,	 vřesovišť	 a	 zachovalých	 teplomilných	 trávníků.	
V NP	Podyjí	žijí	dva	druhy	–	stepník	moravský,	obývající	jiho-
moravskou	stepní	oblast	a	stepník	rudý,	který	žije	také	v tep-
lých	oblastech	středních	a	severních	Čech.	

3. Snovačky

Na	rozdíl	od	předchozích	dvou	skupin	náleží	pavouci	čeledi	
snovačkovití	(Theridiidae)	k	druhově	velmi	početným	skupi-
nám,	a to	jak	na	našem	území,	tak	celosvětově.	Jejich	název	
je	odvozen	od	snování	–	předení	charakteristických	prosto-
rových	sítí	k lovu	kořisti,	které	jsou	důmyslně	opatřeny	kap-
kami	 lepu.	 Díky	 nim	 pak	 dokáže	 i	 drobná	 snovačka	 ulovit	
mnohem	větší	kořist	než	je	ona	sama.	K	používání	lepu	mají	
snovačky	rovněž	vytvořeny	zvláštní	pilovité	orgány	na	chodi-
dlech	posledního	páru	nohou.	
	 Mezi	snovačky	patří	také	některé	jedovaté	druhy	pavou-
ků,	z	nichž	nejznámější	 je	zřejmě	snovačka	jedovatá	(Latro-
dectus	 tredecimguttatus),	 lidově	 pojmenovaná	 jako	 „černá	
vdova“.	Té	 se	 však	 u	 nás	 obávat	 nemusíme,	 neboť	 nejbližší	
místa	jejího	výskytu	se	nacházejí	až	v	jižní	Evropě.			
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velmi	důležitý	ještě	k	další	činnosti,	a	sice	při	rozmnožování.	
Vlastní	 kopulaci	 totiž	 předchází	 mnohdy	 velice	 složité	 zá-
snubní	tance,	při	nichž	se	samečci	snaží	přesvědčit	samičky	
o	svých	kvalitách	často	nečekanými	tanečními	výkony.
	 Skákavka	 mravencovitá	 (Leptorchestes	 berolinensis),	 se	
kterou	se	můžeme	v	NP	Podyjí	setkat	vzácně	na	osluněných	
skalních	výchozech,	je	představitelem	pavouků,	kteří	tvarem	
těla	i	svým	chováním	napodobují	mravence	(tzv.	myrmeko-
morfní	druhy).

kořisti	–	létajícího	hmyzu	jako	jsou	mouchy,	včely	nebo	třeba	
motýli,	na	které	někteří	běžníci	číhají	na	květech	rostlin.	Aby	
nebyli	na	první	pohled	nápadní,	dokáží	se	na	nich	dokonale	
maskovat.	Vybírají	si	buď	květy	stejné	barvy	jako	jsou	sami –	
např.	běžník	květomilný	(Thomisus	onustus)	nebo	mají	přímo	
schopnost	barvoměny,	tedy	aktivně	přizpůsobují	barvu	své-
ho	těla	barvě	podkladu,	na	kterém	číhají	–	např.	hojný	běžník	
kopretinový	(Misumena	vatia).	
	 Díky	 této	 strategii	 mohou	 běžníci	 ulovit	 mnohem	 větší	
kořist,	než	jsou	oni	sami,	což	bývá	ostatně	častým	objektem	
zájmu	 fotografů	 přírody.	 To	 však	 platí	 pouze	 pro	 samičky,	
neboť	samečci	běžníků	jsou	většinou	výrazně	menší,	někdy	
takřka	miniaturní,	zato	však	s	velmi	dlouhými	předními	kon-
četinami,	které	slouží	k	uchopení	těla	samičky	při	kopulaci.
	 Pro	území	NP	Podyjí	je	ovšem	typičtější	ještě	jiný	zástup-
ce	běžníků,	barevně	velmi	nápadný	běžník	skvostný	(Synema	
globosum).	V	České	republice	je	poměrně	vzácný,	vyskytuje	
se	pouze	v	oblastech	s	původními	doubravami	na	jižní	Mora-
vě	a	ve	východní	části	Polabské	nížiny.

10.	Skákavky	

Další	 nezaměnitelnou	 skupinou	 jsou	 příslušníci	 čeledi	 ská-
kavkovití	(Salticidae).	Ačkoliv	to	podle	počtu	našich	zástup-
ců	této	skupiny	není	patrné,	neboť	nedosahují	ani	70	druhů	
jako	skálovky,	jde	celosvětově	o	nejpočetnější	pavoučí	čeleď	
s	více	než	5	tisíci	popsanými	druhy.	(Pro	srovnání	–	na	světě	
je	celkem	dosud	známo	přes	43	tisíc	pavouků).	O	příčinách	
této	disproporce	v	naší	arachnofauně	 jsme	se	 již	zmiňovali	
u charakteristiky	plachetnatek	(Linyphiidae).	
	 Nejnápadnějším	 znakem	 skákavek	 je	 uspořádání	 a	 ve-
likost	 jejich	 očí.	 Na	 první	 pohled	 upoutají	 zejména	 přední	
střední	oči,	které	se	mohou	samostatně	natáčet	a	posuno-
vat	tak	zorné	pole.	Umožňují	tak	svému	nositeli	prostorové	
vnímání	a	dokonce	se	předpokládá	 i	barevné	vidění.	Takto	
složité	 zrakové	 orgány	 nám	 napovídají,	 že	 pro	 skákavky	 je	
zrak	velmi	důležitý	při	lovu	kořisti.	Nejprve	se	k	ní	nenápad-
ně	přibližují,	poté	se	doslova	plíží	a	poslední	úsek	překoná-
vají	skokem.	Pro	jeho	správný	odhad	je	vynikající	zrak	zcela	
nezbytný.	Avšak	i	pro	případ	neúspěšného	pokusu	vyvinuly	
skákavky	 „bezpečnostní	 jištění“	 v	 podobě	 pavučinového	
vlákna,	 které	 před	 skokem	 připevní	 snovacími	 bradavkami	
k podkladu,	od	něhož	se	odrazí,	čímž	jsou	tak	chráněny	před	
případným	 nekontrolovaným	 pádem.	 Kromě	 lovu	 kořis-
ti	 a  ochrany	 před	 predátory	 je	 pro	 zástupce	 skákavek	 zrak	

bylinné	a	dřevinné	vegetaci	nebo	i	na	půdním	povrchu.	Přes	
den	pak	odpočívají	ve	svém	zámotku.	Některé	druhy	zapřá-
dají	dosti	nápadné	zámotky	také	v	květenství	na	vrcholcích	
rostlin,	nejčastěji	na	suchých	loňských	travinách.	
	 Mezi	takové	druhy	patří	rovněž	zápřednice	jedovatá	(Che-
iracanthium	punctorium),	která	dává	přednost	zejména	kvě-
tenstvím	třtiny	křovištní.	Od	90.	let	minulého	století	žije	na	
suchých	i	podmáčených	loukách	v	teplých	oblastech	našeho	
státu.	Předtím	nebyla	z	území	ČR	vůbec	známa.	V	současné	
době	probíhá	expanze	tohoto	našeho	největšího	a	nápadně	
zbarveného	druhu.	Na	nově	osídlených	lokalitách	se	někdy	
vyskytuje	i	ve	velmi	početných	populacích.	U	tohoto	druhu	
bývá	 také	 často	 diskutována	 jeho	 případná	 jedovatost	 pro	
člověka.	Ovšem	i	přes	nápadné	výstražné	zbarvení	této	zá-
přednice	 (obr.	 7)	 je	 její	 kousnutí	 většinou	 pouze	 bolestivé,	
případně	může	způsobit	zduření	mízních	uzlin	v	okolí	rány	
či	zvýšenou	teplotu.

8.	Skálovky

Zástupci	 čeledi	 skálovkovití	 (Gnaphosidae)	 jsou	 vývojově	
blízce	příbuzní	zmíněným	zápředníkům	(Clubionidae).	Liší	se	
od	nich	především	uspořádáním	snovacích	bradavek	na	za-
dečku	–	u	skálovek	jsou	válcovité	a	jejich	přední	pár	je	široce	
oddálený	od	sebe	–	a	také	postavením	zadních	středních	očí,	
které	jsou	sblížené	a	oválného	tvaru.
	 Plochý	 tvar	 těla	 a	 jeho	 nenápadné,	 převážně	 hnědé	 až	
černé	 zbarvení	 napovídají,	 že	 se	 jedná	 o	 typickou	 epigeic-

kou,	 čili	 na	 povrchu	 půdy	 žijící	 skupinu.	 Podobně	 jako	 zá-
přednice	se	vydávají	na	lov	kořisti	až	v	noci.	Přes	den	se	ukrý-
vají	 v	 tenkostěnné	 pavučinové	 komůrce	 na	 povrchu	 půdy	
pod	kameny,	ležícím	dřevem	či	u	některých	druhů	pod	kůrou	
stromů,	kde	můžeme	často	najít	kromě	pavučiny	i	plochý	ko-
kon	s	vajíčky,	přichycený	vlákny	k	pevnému	podkladu.
	 Na	 území	 ČR	 bylo	 dosud	 zjištěno	 něco	 přes	 sedmdesát	
druhů	skálovek,	což	z	nich	činí	naši	druhou	nejpočetnější	če-
leď	pavouků.	Řada	teplomilných	zástupců	této	skupiny	u nás	
dosahuje	 okraje	 areálu	 svého	 rozšíření	 směrem	 k	 severu	 či	
severozápadu,	 poměrně	 významná	 je	 v	 tomto	 ohledu	 pro	
některé	druhy	(např.	Zelotes	caucasius)	také	oblast	NP	Podyjí.
	 Charakteristické	zbarvení	má	teplomilná	skálovka	pope-
lavá	(Berlandina	cinerea)	(obr.	8),	která	je	rovněž	významným	
druhem	 zachovalých	 lesostepních	 stanovišť	 na	 území	 NP.	
V rámci	ČR	byla	vzácně	nalezená	kromě	nejjižnější	Moravy	již	
jen	na	několika	stepních	lokalitách	ve	středních	a	severních	
Čechách.

9.	Běžníci 

„Krabbenspinnen“	 je	 německý	 název	 čeledi	 běžníkovitých	
(Thomisidae),	který	dobře	vystihuje	jejich	tvarovou	odlišnost	
od	ostatních	skupin	pavouků.	Mají	totiž	končetiny	připojeny	
k	hlavohrudi	z	boku,	přičemž	jejich	první	dva	páry	 jsou	vý-
razně	větší	než	zadní.	Také	se	pohybují	do	stran,	 takže	pak	
skutečně	 připomínají	 vzhledem	 nějakého	 malého	 kraba.	
Mohutné	 přední	 páry	 nohou	 běžníkům	 slouží	 k	 uchopení	

	 Bedlivého	 pozorovatele	 by	 mohlo	 také	 zaujmout	 pozo-
ruhodné	zásnubní	chování	slíďáků.	Při	něm	se	samečci	před	
vlastní	 kopulací	 snaží	 zaujmout	 samičku	 svými	 tanečními	
výkony,	doprovázenými	zdviháním	předních	končetin	a	ryt-
mickými	 pohyby	 makadel.	Toto	 zásnubní	 chování,	 které	 je	
zároveň	druhově	specifické,	lze	nejsnáze	pozorovat	v	jarních	
měsících	 za	 slunného	 počasí	 na	 místech,	 kde	 se	 ten	 který	
druh	trvale	vyskytuje.
	 Charakteristickým	druhem	lesostepí	a	teplých	listnatých	
lesů	na	našem	území	je	kupř.	poměrně	velký	slíďák	Sulzerův	
(Alopecosa	sulzeri).	Jeho	výskyt	je	v	rámci	ČR	hodnocen	jako	
vzácný,	na	území	NP	Podyjí	jde	ovšem	o	jednoho	z	nejtypič-
tějších	 a	 nejhojnějších	 slíďáků	 ve	 většině	 přírodě	 blízkých	
lesních	porostů.	

7.	Zápřednice

Zápřednice	 byly	 jako	 samostatná	 čeleď	 Eutichuridae	 vyčle-
něny	 z	 početnější	 skupiny	 zápředníkovitých	 (Clubionidae)	
poměrně	nedávno.	U	nás	tuto	čeleď	zastupuje	deset	druhů	
zápřednic	z	rodu	Cheiracanthium.	
	 Oběma	těmto	skupinám	dala	název	schopnost	vytvářet	
zvláštní	pavučinové	zámotky	přehnutím	listů	bylinné	vege-
tace,	 které	 potom	 vypadají	 tak,	 jako	 kdyby	 na	 nich	 někdo	
udělal	uzel.	Tyto	dosti	pevné	a	bytelné	zámotky	slouží	 jako	
bezpečný	úkryt	pro	dospělé	pavouky,	kokon	s	vajíčky	a	ná-
sledně	i	jejich	mláďata.
	 Zápřednice	mají	dosti	skrytý	způsob	života.	Jsou	to	lovci	
s	 převážně	 noční	 aktivitou,	 kteří	 vyhledávají	 svou	 kořist	 na	

10	 Skákavka	mravencovitá	(Leptorchestes	berolinensis)	
	 napodobuje	tvarem	těla	i	zbarvením	mravence

9	 K	typickým	druhům	zachovalých	lesních	porostů	v	NP	Podyjí		
	 patří	nápadný	běžník	skvostný	(Synema	globosum)
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velmi	důležitý	ještě	k	další	činnosti,	a	sice	při	rozmnožování.	
Vlastní	 kopulaci	 totiž	 předchází	 mnohdy	 velice	 složité	 zá-
snubní	tance,	při	nichž	se	samečci	snaží	přesvědčit	samičky	
o	svých	kvalitách	často	nečekanými	tanečními	výkony.
	 Skákavka	 mravencovitá	 (Leptorchestes	 berolinensis),	 se	
kterou	se	můžeme	v	NP	Podyjí	setkat	vzácně	na	osluněných	
skalních	výchozech,	je	představitelem	pavouků,	kteří	tvarem	
těla	i	svým	chováním	napodobují	mravence	(tzv.	myrmeko-
morfní	druhy).

kořisti	–	létajícího	hmyzu	jako	jsou	mouchy,	včely	nebo	třeba	
motýli,	na	které	někteří	běžníci	číhají	na	květech	rostlin.	Aby	
nebyli	na	první	pohled	nápadní,	dokáží	se	na	nich	dokonale	
maskovat.	Vybírají	si	buď	květy	stejné	barvy	jako	jsou	sami –	
např.	běžník	květomilný	(Thomisus	onustus)	nebo	mají	přímo	
schopnost	barvoměny,	tedy	aktivně	přizpůsobují	barvu	své-
ho	těla	barvě	podkladu,	na	kterém	číhají	–	např.	hojný	běžník	
kopretinový	(Misumena	vatia).	
	 Díky	 této	 strategii	 mohou	 běžníci	 ulovit	 mnohem	 větší	
kořist,	než	jsou	oni	sami,	což	bývá	ostatně	častým	objektem	
zájmu	 fotografů	 přírody.	 To	 však	 platí	 pouze	 pro	 samičky,	
neboť	samečci	běžníků	jsou	většinou	výrazně	menší,	někdy	
takřka	miniaturní,	zato	však	s	velmi	dlouhými	předními	kon-
četinami,	které	slouží	k	uchopení	těla	samičky	při	kopulaci.
	 Pro	území	NP	Podyjí	je	ovšem	typičtější	ještě	jiný	zástup-
ce	běžníků,	barevně	velmi	nápadný	běžník	skvostný	(Synema	
globosum).	V	České	republice	je	poměrně	vzácný,	vyskytuje	
se	pouze	v	oblastech	s	původními	doubravami	na	jižní	Mora-
vě	a	ve	východní	části	Polabské	nížiny.

10.	Skákavky	

Další	 nezaměnitelnou	 skupinou	 jsou	 příslušníci	 čeledi	 ská-
kavkovití	(Salticidae).	Ačkoliv	to	podle	počtu	našich	zástup-
ců	této	skupiny	není	patrné,	neboť	nedosahují	ani	70	druhů	
jako	skálovky,	jde	celosvětově	o	nejpočetnější	pavoučí	čeleď	
s	více	než	5	tisíci	popsanými	druhy.	(Pro	srovnání	–	na	světě	
je	celkem	dosud	známo	přes	43	tisíc	pavouků).	O	příčinách	
této	disproporce	v	naší	arachnofauně	 jsme	se	 již	zmiňovali	
u charakteristiky	plachetnatek	(Linyphiidae).	
	 Nejnápadnějším	 znakem	 skákavek	 je	 uspořádání	 a	 ve-
likost	 jejich	 očí.	 Na	 první	 pohled	 upoutají	 zejména	 přední	
střední	oči,	které	se	mohou	samostatně	natáčet	a	posuno-
vat	tak	zorné	pole.	Umožňují	tak	svému	nositeli	prostorové	
vnímání	a	dokonce	se	předpokládá	 i	barevné	vidění.	Takto	
složité	 zrakové	 orgány	 nám	 napovídají,	 že	 pro	 skákavky	 je	
zrak	velmi	důležitý	při	lovu	kořisti.	Nejprve	se	k	ní	nenápad-
ně	přibližují,	poté	se	doslova	plíží	a	poslední	úsek	překoná-
vají	skokem.	Pro	jeho	správný	odhad	je	vynikající	zrak	zcela	
nezbytný.	Avšak	i	pro	případ	neúspěšného	pokusu	vyvinuly	
skákavky	 „bezpečnostní	 jištění“	 v	 podobě	 pavučinového	
vlákna,	 které	 před	 skokem	 připevní	 snovacími	 bradavkami	
k podkladu,	od	něhož	se	odrazí,	čímž	jsou	tak	chráněny	před	
případným	 nekontrolovaným	 pádem.	 Kromě	 lovu	 kořis-
ti	 a  ochrany	 před	 predátory	 je	 pro	 zástupce	 skákavek	 zrak	

bylinné	a	dřevinné	vegetaci	nebo	i	na	půdním	povrchu.	Přes	
den	pak	odpočívají	ve	svém	zámotku.	Některé	druhy	zapřá-
dají	dosti	nápadné	zámotky	také	v	květenství	na	vrcholcích	
rostlin,	nejčastěji	na	suchých	loňských	travinách.	
	 Mezi	takové	druhy	patří	rovněž	zápřednice	jedovatá	(Che-
iracanthium	punctorium),	která	dává	přednost	zejména	kvě-
tenstvím	třtiny	křovištní.	Od	90.	let	minulého	století	žije	na	
suchých	i	podmáčených	loukách	v	teplých	oblastech	našeho	
státu.	Předtím	nebyla	z	území	ČR	vůbec	známa.	V	současné	
době	probíhá	expanze	tohoto	našeho	největšího	a	nápadně	
zbarveného	druhu.	Na	nově	osídlených	lokalitách	se	někdy	
vyskytuje	i	ve	velmi	početných	populacích.	U	tohoto	druhu	
bývá	 také	 často	 diskutována	 jeho	 případná	 jedovatost	 pro	
člověka.	Ovšem	i	přes	nápadné	výstražné	zbarvení	této	zá-
přednice	 (obr.	 7)	 je	 její	 kousnutí	 většinou	 pouze	 bolestivé,	
případně	může	způsobit	zduření	mízních	uzlin	v	okolí	rány	
či	zvýšenou	teplotu.

8.	Skálovky

Zástupci	 čeledi	 skálovkovití	 (Gnaphosidae)	 jsou	 vývojově	
blízce	příbuzní	zmíněným	zápředníkům	(Clubionidae).	Liší	se	
od	nich	především	uspořádáním	snovacích	bradavek	na	za-
dečku	–	u	skálovek	jsou	válcovité	a	jejich	přední	pár	je	široce	
oddálený	od	sebe	–	a	také	postavením	zadních	středních	očí,	
které	jsou	sblížené	a	oválného	tvaru.
	 Plochý	 tvar	 těla	 a	 jeho	 nenápadné,	 převážně	 hnědé	 až	
černé	 zbarvení	 napovídají,	 že	 se	 jedná	 o	 typickou	 epigeic-

kou,	 čili	 na	 povrchu	 půdy	 žijící	 skupinu.	 Podobně	 jako	 zá-
přednice	se	vydávají	na	lov	kořisti	až	v	noci.	Přes	den	se	ukrý-
vají	 v	 tenkostěnné	 pavučinové	 komůrce	 na	 povrchu	 půdy	
pod	kameny,	ležícím	dřevem	či	u	některých	druhů	pod	kůrou	
stromů,	kde	můžeme	často	najít	kromě	pavučiny	i	plochý	ko-
kon	s	vajíčky,	přichycený	vlákny	k	pevnému	podkladu.
	 Na	 území	 ČR	 bylo	 dosud	 zjištěno	 něco	 přes	 sedmdesát	
druhů	skálovek,	což	z	nich	činí	naši	druhou	nejpočetnější	če-
leď	pavouků.	Řada	teplomilných	zástupců	této	skupiny	u nás	
dosahuje	 okraje	 areálu	 svého	 rozšíření	 směrem	 k	 severu	 či	
severozápadu,	 poměrně	 významná	 je	 v	 tomto	 ohledu	 pro	
některé	druhy	(např.	Zelotes	caucasius)	také	oblast	NP	Podyjí.
	 Charakteristické	zbarvení	má	teplomilná	skálovka	pope-
lavá	(Berlandina	cinerea)	(obr.	8),	která	je	rovněž	významným	
druhem	 zachovalých	 lesostepních	 stanovišť	 na	 území	 NP.	
V rámci	ČR	byla	vzácně	nalezená	kromě	nejjižnější	Moravy	již	
jen	na	několika	stepních	lokalitách	ve	středních	a	severních	
Čechách.

9.	Běžníci 

„Krabbenspinnen“	 je	 německý	 název	 čeledi	 běžníkovitých	
(Thomisidae),	který	dobře	vystihuje	jejich	tvarovou	odlišnost	
od	ostatních	skupin	pavouků.	Mají	totiž	končetiny	připojeny	
k	hlavohrudi	z	boku,	přičemž	jejich	první	dva	páry	 jsou	vý-
razně	větší	než	zadní.	Také	se	pohybují	do	stran,	 takže	pak	
skutečně	 připomínají	 vzhledem	 nějakého	 malého	 kraba.	
Mohutné	 přední	 páry	 nohou	 běžníkům	 slouží	 k	 uchopení	

	 Bedlivého	 pozorovatele	 by	 mohlo	 také	 zaujmout	 pozo-
ruhodné	zásnubní	chování	slíďáků.	Při	něm	se	samečci	před	
vlastní	 kopulací	 snaží	 zaujmout	 samičku	 svými	 tanečními	
výkony,	doprovázenými	zdviháním	předních	končetin	a	ryt-
mickými	 pohyby	 makadel.	Toto	 zásnubní	 chování,	 které	 je	
zároveň	druhově	specifické,	lze	nejsnáze	pozorovat	v	jarních	
měsících	 za	 slunného	 počasí	 na	 místech,	 kde	 se	 ten	 který	
druh	trvale	vyskytuje.
	 Charakteristickým	druhem	lesostepí	a	teplých	listnatých	
lesů	na	našem	území	je	kupř.	poměrně	velký	slíďák	Sulzerův	
(Alopecosa	sulzeri).	Jeho	výskyt	je	v	rámci	ČR	hodnocen	jako	
vzácný,	na	území	NP	Podyjí	jde	ovšem	o	jednoho	z	nejtypič-
tějších	 a	 nejhojnějších	 slíďáků	 ve	 většině	 přírodě	 blízkých	
lesních	porostů.	

7.	Zápřednice

Zápřednice	 byly	 jako	 samostatná	 čeleď	 Eutichuridae	 vyčle-
něny	 z	 početnější	 skupiny	 zápředníkovitých	 (Clubionidae)	
poměrně	nedávno.	U	nás	tuto	čeleď	zastupuje	deset	druhů	
zápřednic	z	rodu	Cheiracanthium.	
	 Oběma	těmto	skupinám	dala	název	schopnost	vytvářet	
zvláštní	pavučinové	zámotky	přehnutím	listů	bylinné	vege-
tace,	 které	 potom	 vypadají	 tak,	 jako	 kdyby	 na	 nich	 někdo	
udělal	uzel.	Tyto	dosti	pevné	a	bytelné	zámotky	slouží	 jako	
bezpečný	úkryt	pro	dospělé	pavouky,	kokon	s	vajíčky	a	ná-
sledně	i	jejich	mláďata.
	 Zápřednice	mají	dosti	skrytý	způsob	života.	Jsou	to	lovci	
s	 převážně	 noční	 aktivitou,	 kteří	 vyhledávají	 svou	 kořist	 na	

10	 Skákavka	mravencovitá	(Leptorchestes	berolinensis)	
	 napodobuje	tvarem	těla	i	zbarvením	mravence

9	 K	typickým	druhům	zachovalých	lesních	porostů	v	NP	Podyjí		
	 patří	nápadný	běžník	skvostný	(Synema	globosum)
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7	 Zápřednice	jedovatá	(Cheiracanthium	punctorium)	na	sebe		
	 upozorňuje	výstražným	zbarvením	přední	části	hlavohrudi

8	 Vzácná	skálovka	popelavá	(Berlandina	cinerea)	má	
	 nezaměnitelnou	kresbu	těla
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velmi	důležitý	ještě	k	další	činnosti,	a	sice	při	rozmnožování.	
Vlastní	 kopulaci	 totiž	 předchází	 mnohdy	 velice	 složité	 zá-
snubní	tance,	při	nichž	se	samečci	snaží	přesvědčit	samičky	
o	svých	kvalitách	často	nečekanými	tanečními	výkony.
	 Skákavka	 mravencovitá	 (Leptorchestes	 berolinensis),	 se	
kterou	se	můžeme	v	NP	Podyjí	setkat	vzácně	na	osluněných	
skalních	výchozech,	je	představitelem	pavouků,	kteří	tvarem	
těla	i	svým	chováním	napodobují	mravence	(tzv.	myrmeko-
morfní	druhy).

kořisti	–	létajícího	hmyzu	jako	jsou	mouchy,	včely	nebo	třeba	
motýli,	na	které	někteří	běžníci	číhají	na	květech	rostlin.	Aby	
nebyli	na	první	pohled	nápadní,	dokáží	se	na	nich	dokonale	
maskovat.	Vybírají	si	buď	květy	stejné	barvy	jako	jsou	sami –	
např.	běžník	květomilný	(Thomisus	onustus)	nebo	mají	přímo	
schopnost	barvoměny,	tedy	aktivně	přizpůsobují	barvu	své-
ho	těla	barvě	podkladu,	na	kterém	číhají	–	např.	hojný	běžník	
kopretinový	(Misumena	vatia).	
	 Díky	 této	 strategii	 mohou	 běžníci	 ulovit	 mnohem	 větší	
kořist,	než	jsou	oni	sami,	což	bývá	ostatně	častým	objektem	
zájmu	 fotografů	 přírody.	 To	 však	 platí	 pouze	 pro	 samičky,	
neboť	samečci	běžníků	jsou	většinou	výrazně	menší,	někdy	
takřka	miniaturní,	zato	však	s	velmi	dlouhými	předními	kon-
četinami,	které	slouží	k	uchopení	těla	samičky	při	kopulaci.
	 Pro	území	NP	Podyjí	je	ovšem	typičtější	ještě	jiný	zástup-
ce	běžníků,	barevně	velmi	nápadný	běžník	skvostný	(Synema	
globosum).	V	České	republice	je	poměrně	vzácný,	vyskytuje	
se	pouze	v	oblastech	s	původními	doubravami	na	jižní	Mora-
vě	a	ve	východní	části	Polabské	nížiny.

10.	Skákavky	

Další	 nezaměnitelnou	 skupinou	 jsou	 příslušníci	 čeledi	 ská-
kavkovití	(Salticidae).	Ačkoliv	to	podle	počtu	našich	zástup-
ců	této	skupiny	není	patrné,	neboť	nedosahují	ani	70	druhů	
jako	skálovky,	jde	celosvětově	o	nejpočetnější	pavoučí	čeleď	
s	více	než	5	tisíci	popsanými	druhy.	(Pro	srovnání	–	na	světě	
je	celkem	dosud	známo	přes	43	tisíc	pavouků).	O	příčinách	
této	disproporce	v	naší	arachnofauně	 jsme	se	 již	zmiňovali	
u charakteristiky	plachetnatek	(Linyphiidae).	
	 Nejnápadnějším	 znakem	 skákavek	 je	 uspořádání	 a	 ve-
likost	 jejich	 očí.	 Na	 první	 pohled	 upoutají	 zejména	 přední	
střední	oči,	které	se	mohou	samostatně	natáčet	a	posuno-
vat	tak	zorné	pole.	Umožňují	tak	svému	nositeli	prostorové	
vnímání	a	dokonce	se	předpokládá	 i	barevné	vidění.	Takto	
složité	 zrakové	 orgány	 nám	 napovídají,	 že	 pro	 skákavky	 je	
zrak	velmi	důležitý	při	lovu	kořisti.	Nejprve	se	k	ní	nenápad-
ně	přibližují,	poté	se	doslova	plíží	a	poslední	úsek	překoná-
vají	skokem.	Pro	jeho	správný	odhad	je	vynikající	zrak	zcela	
nezbytný.	Avšak	i	pro	případ	neúspěšného	pokusu	vyvinuly	
skákavky	 „bezpečnostní	 jištění“	 v	 podobě	 pavučinového	
vlákna,	 které	 před	 skokem	 připevní	 snovacími	 bradavkami	
k podkladu,	od	něhož	se	odrazí,	čímž	jsou	tak	chráněny	před	
případným	 nekontrolovaným	 pádem.	 Kromě	 lovu	 kořis-
ti	 a  ochrany	 před	 predátory	 je	 pro	 zástupce	 skákavek	 zrak	

bylinné	a	dřevinné	vegetaci	nebo	i	na	půdním	povrchu.	Přes	
den	pak	odpočívají	ve	svém	zámotku.	Některé	druhy	zapřá-
dají	dosti	nápadné	zámotky	také	v	květenství	na	vrcholcích	
rostlin,	nejčastěji	na	suchých	loňských	travinách.	
	 Mezi	takové	druhy	patří	rovněž	zápřednice	jedovatá	(Che-
iracanthium	punctorium),	která	dává	přednost	zejména	kvě-
tenstvím	třtiny	křovištní.	Od	90.	let	minulého	století	žije	na	
suchých	i	podmáčených	loukách	v	teplých	oblastech	našeho	
státu.	Předtím	nebyla	z	území	ČR	vůbec	známa.	V	současné	
době	probíhá	expanze	tohoto	našeho	největšího	a	nápadně	
zbarveného	druhu.	Na	nově	osídlených	lokalitách	se	někdy	
vyskytuje	i	ve	velmi	početných	populacích.	U	tohoto	druhu	
bývá	 také	 často	 diskutována	 jeho	 případná	 jedovatost	 pro	
člověka.	Ovšem	i	přes	nápadné	výstražné	zbarvení	této	zá-
přednice	 (obr.	 7)	 je	 její	 kousnutí	 většinou	 pouze	 bolestivé,	
případně	může	způsobit	zduření	mízních	uzlin	v	okolí	rány	
či	zvýšenou	teplotu.

8.	Skálovky

Zástupci	 čeledi	 skálovkovití	 (Gnaphosidae)	 jsou	 vývojově	
blízce	příbuzní	zmíněným	zápředníkům	(Clubionidae).	Liší	se	
od	nich	především	uspořádáním	snovacích	bradavek	na	za-
dečku	–	u	skálovek	jsou	válcovité	a	jejich	přední	pár	je	široce	
oddálený	od	sebe	–	a	také	postavením	zadních	středních	očí,	
které	jsou	sblížené	a	oválného	tvaru.
	 Plochý	 tvar	 těla	 a	 jeho	 nenápadné,	 převážně	 hnědé	 až	
černé	 zbarvení	 napovídají,	 že	 se	 jedná	 o	 typickou	 epigeic-

kou,	 čili	 na	 povrchu	 půdy	 žijící	 skupinu.	 Podobně	 jako	 zá-
přednice	se	vydávají	na	lov	kořisti	až	v	noci.	Přes	den	se	ukrý-
vají	 v	 tenkostěnné	 pavučinové	 komůrce	 na	 povrchu	 půdy	
pod	kameny,	ležícím	dřevem	či	u	některých	druhů	pod	kůrou	
stromů,	kde	můžeme	často	najít	kromě	pavučiny	i	plochý	ko-
kon	s	vajíčky,	přichycený	vlákny	k	pevnému	podkladu.
	 Na	 území	 ČR	 bylo	 dosud	 zjištěno	 něco	 přes	 sedmdesát	
druhů	skálovek,	což	z	nich	činí	naši	druhou	nejpočetnější	če-
leď	pavouků.	Řada	teplomilných	zástupců	této	skupiny	u nás	
dosahuje	 okraje	 areálu	 svého	 rozšíření	 směrem	 k	 severu	 či	
severozápadu,	 poměrně	 významná	 je	 v	 tomto	 ohledu	 pro	
některé	druhy	(např.	Zelotes	caucasius)	také	oblast	NP	Podyjí.
	 Charakteristické	zbarvení	má	teplomilná	skálovka	pope-
lavá	(Berlandina	cinerea)	(obr.	8),	která	je	rovněž	významným	
druhem	 zachovalých	 lesostepních	 stanovišť	 na	 území	 NP.	
V rámci	ČR	byla	vzácně	nalezená	kromě	nejjižnější	Moravy	již	
jen	na	několika	stepních	lokalitách	ve	středních	a	severních	
Čechách.

9.	Běžníci 

„Krabbenspinnen“	 je	 německý	 název	 čeledi	 běžníkovitých	
(Thomisidae),	který	dobře	vystihuje	jejich	tvarovou	odlišnost	
od	ostatních	skupin	pavouků.	Mají	totiž	končetiny	připojeny	
k	hlavohrudi	z	boku,	přičemž	jejich	první	dva	páry	 jsou	vý-
razně	větší	než	zadní.	Také	se	pohybují	do	stran,	 takže	pak	
skutečně	 připomínají	 vzhledem	 nějakého	 malého	 kraba.	
Mohutné	 přední	 páry	 nohou	 běžníkům	 slouží	 k	 uchopení	

	 Bedlivého	 pozorovatele	 by	 mohlo	 také	 zaujmout	 pozo-
ruhodné	zásnubní	chování	slíďáků.	Při	něm	se	samečci	před	
vlastní	 kopulací	 snaží	 zaujmout	 samičku	 svými	 tanečními	
výkony,	doprovázenými	zdviháním	předních	končetin	a	ryt-
mickými	 pohyby	 makadel.	Toto	 zásnubní	 chování,	 které	 je	
zároveň	druhově	specifické,	lze	nejsnáze	pozorovat	v	jarních	
měsících	 za	 slunného	 počasí	 na	 místech,	 kde	 se	 ten	 který	
druh	trvale	vyskytuje.
	 Charakteristickým	druhem	lesostepí	a	teplých	listnatých	
lesů	na	našem	území	je	kupř.	poměrně	velký	slíďák	Sulzerův	
(Alopecosa	sulzeri).	Jeho	výskyt	je	v	rámci	ČR	hodnocen	jako	
vzácný,	na	území	NP	Podyjí	jde	ovšem	o	jednoho	z	nejtypič-
tějších	 a	 nejhojnějších	 slíďáků	 ve	 většině	 přírodě	 blízkých	
lesních	porostů.	

7.	Zápřednice

Zápřednice	 byly	 jako	 samostatná	 čeleď	 Eutichuridae	 vyčle-
něny	 z	 početnější	 skupiny	 zápředníkovitých	 (Clubionidae)	
poměrně	nedávno.	U	nás	tuto	čeleď	zastupuje	deset	druhů	
zápřednic	z	rodu	Cheiracanthium.	
	 Oběma	těmto	skupinám	dala	název	schopnost	vytvářet	
zvláštní	pavučinové	zámotky	přehnutím	listů	bylinné	vege-
tace,	 které	 potom	 vypadají	 tak,	 jako	 kdyby	 na	 nich	 někdo	
udělal	uzel.	Tyto	dosti	pevné	a	bytelné	zámotky	slouží	 jako	
bezpečný	úkryt	pro	dospělé	pavouky,	kokon	s	vajíčky	a	ná-
sledně	i	jejich	mláďata.
	 Zápřednice	mají	dosti	skrytý	způsob	života.	Jsou	to	lovci	
s	 převážně	 noční	 aktivitou,	 kteří	 vyhledávají	 svou	 kořist	 na	

10	 Skákavka	mravencovitá	(Leptorchestes	berolinensis)	
	 napodobuje	tvarem	těla	i	zbarvením	mravence

9	 K	typickým	druhům	zachovalých	lesních	porostů	v	NP	Podyjí		
	 patří	nápadný	běžník	skvostný	(Synema	globosum)
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