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CITES - obchod s ohroženými druhy



• = Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin 

• CITES je jedna z nejdůležitějších dohod chránících rostliny a živočichy na mezinárodní 
úrovni. 

• Jejim smyslem je celosvětová kontrola obchodu s ohroženými druhy jak živočichů tak 
rostlin. 

• Podepsalo ji 80 zemí 3. března 1973 ve Washingtonu. 

• CITES vytvořila celosvětovou síť, která kontroluje mezinárodní obchod s ohroženými 
divokými zvířaty a planými rostlinami, a to hlavně pomocí povolení, která musí doprovázet 
každou mezinárodní zásilku dotyčných organismů nebo výrobků z nich.

Co je CITES?



Obr.1, 2, 3: Logo CITES



• Předmětem ochrany CITES je v současné době asi 2 000 druhů zvířat a 35 000 druhů rostlin.  

• Podle stupně ohrožení své existence v přírodě jsou rozděleny do tří kategorií:  

• 1) Druhy kriticky ohrožené vyhubením. 

• 2) Druhy, jejichž situace v přírodě není kritická, ale které by mohly být ohroženy, pakliže by 
využívání pro mezinárodní obchod nebylo regulováno. 

• 3) Druhy, které jsou ohrožené na území určitého státu, který požádal o regulaci obchodu s nimi.

CITES



• 4. nejvýnosnější druh organizované trestné činnosti (po obchodování s narkotiky, lidmi a 
zbraněmi). 

• Odhadovaný příjem za rok je 8-20 miliard EUR. 

• Nejvíce obchodem ohrožená zvířata: nosorožci, sloni, primáti, tygři, jeseteři a luskouni. 

• Nejčastěji se obchoduje s kůžemi plazů, kožešinami, živými exotickými ptáky a tropickými 
ozdobnými rybkami, mušlemi a mořskými korály, kaktusy a orchidejemi a vzácným tropickým 
dřevem. 

• S jakými zvířaty se nejvíce obchoduje a proč? ->

Nezákonný obchod s chráněnými druhy



Nosorožci 

Obr. 3: Nosorožec bez rohu.

Obr. 4, 5, 6: Zabíjení nosorožců pro jejich rohy.



Je jeden ze dvou poddruhů 
nosorožce tuponosého. Od roku 
2018 už zbývají na světě 
poslední dva kusy, samice Najin 
a Fatu žijící v keňské rezervaci 
Ol Pejeta. Obě dvě jsou 
majetkem královédvorské zoo.

Nosorožec tuponosý severní Nosorožec jávský  
Je jedním z nejvzácnějších velkých savců 
světa a současně nejvzácnějším 
nosorožcem. Podle údajů WWF z roku 
2016 žije na Jávě v národním parku Ujung 
Kulon posledních 63 jedinců, nicméně za 
posledních pět let zaznamenala zdejší 
populace malý nárůst.

NEJOHROŽENĚJŠÍ DRUHY NOSOROŽCŮ



• Velká většina zbývající populace 20 000 
nosorožců žije v jižní Africe (JAR). 

• Počet nezákonně zabitých nosorožců stoupl 
jenom v samotné jižní Africe na číslo 1 175 
(r. 2015). 

• Rohy nosorožců mají větší cenu než kokain 
nebo zlato  (1kg =50 až 60 tisíc USD). 

• Velkou poptávku májí v Asijských zemích. 

• Lidé ho používají pro různé přípravky k 
léčbě  všeho možného od bolesti hlavy po 
rakovinu. 

• Používají se i na výrobu dekorativních 
předmětu a šperků. 

• Spodní roh nosorožce bílého váží až 4 kg, 
horní 1 kg; dohromady až 300 000 USD. 

• Hlavním odběratelem je Vietnam, tamní lidé 
používají prášek z rohu i jako afrodiziakum. 

• Roh nosorožce má ve skutečnosti stejné 
složení jako rozemleté lidské nehty. 

• Jestli to takto bude pokračovat i nadále, 
nosorožci vyhynou do roku 2025.



• České zoologické zahrady aktivně přispívají v nesouhlasu s pytlačením nosorožců - pálí rohovinu 
uhynulých zvířat. 

• V zoo ve Dvoře Králové nad Labem se rohovina pálila už dvakrát, pokaždé byla zničena rohovina 
za desítky milionů korun; akce má sloužit jako vzkaz pro pytláky. 

• Vzorky rohoviny se předávají na celní správu pro výcvik služebních psů a jako výukový materiál. 

• ZOO Dvůr Králové také pomáhá se záchranou živočichů - např. se vědcům poprvé podařilo v 
laboratoři vytvořit embrya nosorožců bílých severních; přepravili pět kriticky ohrožených 
nosorožců černých ze Safari Parku ve Dvoře Králové do národního parku Akagera ve Rwandě; 
zahájili záchranný program pro kriticky ohroženou antilopu Derbyho.

ČR v boji proti zabíjení nosorožců



• Zabíjeni pro slonovinu (620 EUR/
kg), kůži a maso. 

• Zabito nezákonně cca 20 až 30 tisíc 
slonů ročně.

Slon africký 

Tygr 
• Celková populace tygru (k roku 2014) je 3500. 

• Nejohroženější: Tygr usurijský (200 kusů), tygr malajský a tygr indický.  

• Zabíjeni pro kosti (900 EUR/kg) - využití v čínské medicíně. 

• Zuby, kůže drápy - dekorativní předměty.

Obr. 7: Sloní kly Obr. 8: Sloni

Obr. 9: Tygří kůže a kosti



• Žirafy (maso, kůže a trofeje) 

• Žraloci (ploutve), rejnoci 

• Gekoni(ohroženi vymřením) 

• Agama (ohroženi vymřením) 

• Exotičtí ptáci (obchod, úbytek stanovišť) 

• Krokodýli (kůže) 

• Velryby (maso)

Další ohrožená zvířata

Obr. 10: Žirafa

Obr. 11: Agama límcová

Obr. 12: Krokodýl



Dovoz chráněných živočichů do ČR

Obr 13: Chameleon jemenský

Obr. 14: Krajta tmavá

Obr. 15: Leguán zelený



Obr. 16: Želva zelenavá

Obr. 17: Rosela Pennantova

Obr. 17: Graf dovážených a vyvážených zvířat



• Jedná se především o tropické dřeviny a léčivé rostliny 

• Kaktusy a sukulenty 

• Masožravé rostliny 

• Některé cibuloviny 

• Orchideje

Obchod s rostlinami

Obr.18: Kaktusy

Obr.19: Bromélie

Obr. 20: Masožravka



https://www.idnes.cz/cestovani/kolem-sveta/afrika-nosorozci-zabijeni-
genocida.A180412_170529_kolem-sveta_hig

ZDROJE

https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/society/20161007STO46180/jak-zastavit-
nezakonny-obchod-s-ohrozenymi-druhy

https://www.casopis.ochranaprirody.cz/pece-o-prirodu-a-krajinu/jake-druhy-zivocichu-chranenych-
cites-jsou-v-ceske-republice-nejcasteji-predmetem-mezinarodniho-obch/

https://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/trade_regulations/KH7707262CSC.pdf

https://cs.wikipedia.org/wiki/Nosoro%C5%BEec_tuponos%C3%BD_severn%C3%AD

https://cs.wikipedia.org/wiki/Nosoro%C5%BEec_j%C3%A1vsk%C3%BD

https://www.mzp.cz/cz/cites_obchod_ohrozenymi_druhy



ZDROJE OBRÁZKŮ

1. Logo CITES: http://www.cizp.cz/CITES-1

2. Nosorožec bez rohu: https://plus.rozhlas.cz/zimbabwe-chce-odstranit-rohy-vsem-
nosorozcum-chce-je-tak-zachranit-pred-pytlaky-6531573

3. Pytlaci a nosorožci: https://www.ahaonline.cz/clanek/musite-vedet/145602/rohy-drazsi-
nez-kokain-nosorozci-jsou-kvuli-lidske-bezohlednosti-pred-vyhynutim.html

4. Nosorožec tuponosý severní: https://cs.wikipedia.org/wiki/
Nosoro%C5%BEec_tuponos%C3%BD_severn%C3%AD

5. Nosorožec jávský: http://www.chovzvirat.cz/zvire/3243-nosorozec-javsky/

6. Sloní kly: https://cs.wikipedia.org/wiki/Obchod_se_slonovinou

7. Sloni: https://www.zoopraha.cz/multimedia/prenos-z-udoli-slonu-zive/
zakladni-informace/8859-slon-indicky

https://www.cites.org/eng/
CITES_proud_to_be_part_of_milestone_UN_Ocean_Conference_11062017
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8. Tygří kůže a kosti: https://ustecky.denik.cz/zlociny-a-soudy/cesko-je-rajem-
pro-byznys-s-tygry-varuji-inspektori-20190604.html

9. Agama límcová: https://www.zoo-olomouc.cz/agama-limcova

10. Žirafa: https://www.lidovky.cz/relax/veda/umi-zirafa-plavat.A141104_144058_ln_veda_ape

11. Krokodýl: https://cs.wikipedia.org/wiki/Krokod%C3%BDl

12.Chameleon jemeský, Krajta tmavá, Leguán zelený, Rosela Pennantova, Želva zelenavá, 
graf: https://www.casopis.ochranaprirody.cz/pece-o-prirodu-a-krajinu/jake-druhy-
zivocichu-chranenych-cites-jsou-v-ceske-republice-nejcasteji-predmetem-
mezinarodniho-obch/

13. Kaktusy: https://www.stoplusjednicka.cz/pichlavy-rekordman-kolik-meri-nejvyssi-
znamy-kaktus-na-svete

14. Bromélie: https://www.nasezahrada.com/bromelie-jak-se-starat/

15. Masožravka: https://zahrada.bydleniprokazdeho.cz/zahradnictvi-a-zahradnicke-
potreby/pestovani-masozravych-rostlin-v-byte.php
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