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Zásady slušného 
chování u raků: 
od námluv, péče o potomstvo 
až ke sporům na život a na smrt
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Raci jsou bezobratlí živočichové, ale co se týče komunikace 
a chování, moc si nezadají s obratlovci. Jelikož nevydávají žádné 
cílené zvuky (nebo se o nich neví), musí používat jiné komunikační 
kanály. A jelikož se jim to daří a navzájem si vcelku dobře rozumí, 
jsou schopni i čilých společenských kontaktů, rodinných vztahů 
i sporů na život a na smrt. Jsou schopni si rychle vybudovat 
hierarchii, která usnadňuje řešit spory i jinak než náročným fyzickým 
konfliktem. Zároveň jsou schopni využít příležitosti, aby se ve 
společenském žebříčku dostali výše.

text: Miloš Buřič foto: autor, T. Breithaupt, P. Kozák, M. Fořt

Jak raci komunikují?
Jak už víme, komunikace pomocí zvuků 

u raků pravděpodobně neexistuje, ale vodní 
prostředí nabízí další možnosti. Místo zvuků 
mohou raci vysílat signály pohybem a posta-
vením těla a klepet, pohybem tykadel (antén) 
nebo dotekem klepety či tykadly. Ale zásad-
ním signálem jsou chemické komunikační 
(nebo spíše informační) látky, které vylučují 
do svého okolí spolu s močovinou. Stejně tak 
jsou schopni signály přijímat a zpracovávat – 
rozpoznávat mezi důležitými pachovými in-
formacemi (od vlastního druhu, cizího dru-
hu, predátora, potravy), zrakem vyhodnotit 
podle velikosti nebo postoje protivníka svoje 
šance nebo pomocí senzorických chloupků 
různě po těle např. vnímat změny v proudě-
ní vody.

Všechny tyto podněty mohou vést k brz-
kému úniku před nepřítelem či predátorem, 
rozpoznání síly a odhodlání protivníka, na-
lezení zdroje potravy nebo vhodného part-
nera pro páření, ale i k rozpoznání jedinců 
stejného druhu (dokonce i známých „tváří“ 
v  rámci populace včetně dominantních je-
dinců) nebo pro kontakt matky s  potom-
stvem. Jednotlivé způsoby komunikace mají 
svůj smysl a  využití při konkrétních situa-
cích v  životě jedince. Pojďme tedy probrat 
základní milníky v chování jedinců.

Začněme u vajíčka – abychom 
u něj i skončili
Život raka začíná ve vajíčku. Vývoj může 

trvat 30 dní (např. u  raka mramorovaného 
nebo červeného), ale i  8 – 9 měsíců (jako 
u našich původních druhů raků). Ačkoli se 
liší doba inkubace, chování samic – matek 
se v  podstatě neliší. Snaží se vše obětovat 
pro své potomstvo, a proto nedělá skoro nic. 
I když ona to není úplně pravda. Na první 
pohled samice obvykle úplně zmizí ze živo-
ta. Stáhnou se do bezpečného úkrytu, kte-
rý opouští jen v  případě nejvyšší nutnosti 
a jedinou starostí je péče o vajíčka. Pomocí 

nožek na zadečku samice pohybuje připev-
něnými vajíčky tak, aby se každému dostalo 
dostatku čerstvé okysličené vody. Navíc je 
schopná odstraňovat mrtvá zaplísněná vajíč-
ka, aby ochránila ta ostatní. Jen výjimečně se 
vypraví pro potravu. Samec se při inkubaci 
nijak neangažuje, i když již byli pozorováni 
samci raků, kteří hájili úkryt se samicí s va-
jíčky. Experimentální důkazy ale pro toto 
chování chybí. Pokud samice opustí svůj 
úkryt (hlad ji někdy donutí) a je v nebezpečí, 
je agresivním a houževnatým bojovníkem – 
do chvíle, než je opět v bezpečí úkrytu.

Když je mise matky úspěšná, z  vajíček se 
líhnou ráčata plně závislá na její péči. Jsou 
připevněna k  obalu vajíčka a  současně se 
klepýtky přidržují nožek na zadečku matky. 
U evropských druhů se zde svléknou pouze 
jednou, než jsou schopna se volně pohybo-
vat a  přijímat potravu. U  amerických raků 
a  raků jižní polokoule je to ještě o  jedno 
svlékání víc. V  obou případech ale ráčata 
od matky neutíkají, ale využívají ji jako svůj 
bezpečný přístav pro začátek samostatného 
života.

Jak prokázalo již mnoho studií, ráčata roz-
poznají matku a  matka svoje potomstvo. 
Proto se ráčata, když se oťukávají v  terénu, 
v případě nebezpečí rychle vrací pod zade-
ček samice a  ta je schopna je bránit. Toho 
úkrytu mohou ráčata využívat několik dnů 
až týdnů, ale je to doba, která malým ráčkům 
pomáhá v začátcích a výrazně ovlivňuje je-
jich pravděpodobnost přežití.  Toto období 
ale není nekonečné – i samice má své limi-
ty a potřebuje přežít. Proto dojde v určitém 
čase (v závislosti na podmínkách) k „vypnu-
tí“ ochranitelského chování. Samice je pak 
schopna i  kanibalizmu na svém vlastním 
potomstvu.

Naproti tomu, když má na výběr, raději 
spořádá cizí potomstvo než svoje – je tedy 
i  poté schopna potomstvo do určité míry 
rozlišit. Může za to pravděpodobně pach 
označovaný jako tzv. mateřský (nebo spíše 
rodinný) feromon. Otázkou je, do jaké míry 
je to feromon (cíleně vytvořená chemická 
komunikační sloučenina) a do jaké míry to 
může být charakteristický „pach rodiny“. 

Poslední výzkumy naznačují, že situace není 
tak jednoduchá, jak se myslelo a že svou roli 
v délce mateřské péče a v  rozpoznání mat-
ky potomstvem (a naopak) hrají i  jiné fak-
tory – např. dominance nebo stres vyvolaný 
různými podněty. Tak či onak, mateřská 
péče je velmi důležitý prvek v životě raků. Je 
dokonce známo, že v případě inkubace va-
jíček a odchovu ráčat oddělených od samic 
(v chovech), jsou ráčata následně negativně 
ovlivněná při budoucích interakcích s ostat-
ními jedinci. 

První bitvy a cesty 
kastovním systémem
Jakmile se malí ráčci osamostatní, začíná 

ten pravý konkurenční boj. Ten do jisté míry 
funguje už u ráčat, která stále užívají ochra-
nu matky, ale po ukončení ochranitelských 
pout začíná nový příběh. K  potřebě potra-
vy přibývá starost o  další zdroje – prostor 
a  úkryt. Čím méně je zdrojů, tím větší je 
konkurence a tím častěji dochází ke sporům, 
prvním bitvám – často bratrovražedným.

Ze začátku jsou spory díky podobné veli-
kosti sourozenců vyrovnané, ale jakmile se 
někteří projeví jako silnější, nůžky rozdílů se 
začínají rozevírat. Dochází k soubojům, kte-
ré protivníky dělí na silnější a slabší. Silnější 
se následně utkávají s jinými silnějšími, aby 
se dostali k  nejlepšímu úkrytu, k  dostatku 
potravy apod. Vytváří se tak společenský 
žebříček v rámci věkových kategorií raků – 
hierarchie. Navíc dochází k soupeření i s vět-
šími (staršími) jedinci, o potravu a o vlastní 
život. Jak už bylo napsáno výše, kanibaliz-
mus u raků není ničím neobvyklým.

Vraťme se ale zpět k soubojům a jejich pro-
tagonistům. Určujícím faktorem v soubojích 
je velikost raka a  velikost klepet. Větší raci 
s  většími klepety mají větší pravděpodob-
nost, že uspějí. Rak s  chybějícím klepetem 
(nic neobvyklého) je na tom ještě hůře. Roli 
ale hraje i faktor spojovaný spíše s obratlovci 
– personalita, neboli nátura jedince. Někteří 
raci jsou jednoduše agresivnější, jiní spíše 
pasivní. Může se stát, že i menší rak je dosta-
tečně agresivní a aktivní, aby zastrašil nebo 
přemohl většího protivníka.

Tady bych se ale zastavil. Ne vždy totiž raci 
o zdroje bojují. Výše jsem se zmínil o hierar-
chii – každý jedinec má určité postavení, kte-
ré vzešlo z předchozích kontaktů a soubojů. 
A všichni jsou schopni si jednak předchozí 
oponenty pamatovat (až více než týden) a za 
druhé doslova cítí pozici, kterou protivník 
v  hierarchii má. Existuje totiž i  takzvaný 
pach vítěze či pach dominance, který obvyk-
le působí jako účinné varování. Navíc raci 
jsou schopni odhadnout velikost protivníka 
a když už se s někým pustí do sporu, pak ob-
vykle ne se soupeřem z vyšší hmotnostní ka-

Samci raků se od samic obvykle liší 
nápadně velkými klepety. Na snímku 
samec raka říčního z Píseckých hor (foto: 
M. Fořt)
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tegorie. Pustit se bez rozmyslu do souboje je 
totiž pro dominantního i podřízeného, vel-
kého i malého raka dost nevýhodné. Vysta-
vuje se tak riziku zranění (v krajním případě 
i  smrti), zároveň i  většímu riziku, že bude 
spatřen a pozřen nezvaným přihlížejícím (ať 
už rybou nebo třeba vydrou), ale ve všech 
případech je to pro oba oponenty nevýhod-
né z hlediska plýtvání energií.

Mnohem úspornější a také častější je hroz-
ba jako prevence. Zvednutím klepet a vzty-
čení se na nohou ukazuje soupeři jednak 
velikost, ale i  připravenost ke sporu. Často 
zabere už tato první výstraha, aby se jeden 
z oponentů stáhnul. Poté (ale někdy i součas-
ně) dochází k letmým kontaktům (například 
tykadly–anténami) a  vypouštění močoviny 
s  pachem říkajícím: „Já jsem dominantní.“ 
Nebo: „Já jsem minule vyhrál.“ Jen pokud 
nezaberou tyto úspornější metody, nastává 
souboj.

I  souboje mají své charakteristiky a  fáze. 
Zjednodušeně si můžeme popsat souboj, jak 
postupně nabývá na intenzitě. A to i přesto, 
že ve skutečnosti se jednotlivé fáze mohou 
střídat libovolně podle strategie protivníků. 
Konfl ikt začíná pomalým obezřetným přibli-
žováním protivníků, následovaným razant-
ním pozvednutím klepet ke hrozbě a bojov-
ným postojem. Demonstrací síly a velikosti. 
Následují první nepříliš intenzivní kontakty 
klepety, které mohou být okořeněné rych-
lým šviháním tykadly směrem k protivníko-
vi. Poté je možné vidět odstrkování oponen-
ta klepety, letmé stisky klepety, následované 
mačkáním a  uchopováním pomocí klepet 
se snahou ho pevně uchopit. Následně raci 
klepeta používají nejen pro držení, ale i pro 
tvrdé boxerské údery směřující obvykle na 
boky hlavohrudi nebo na hlavu protivníka. 
Když do té doby jeden z oponentů neustou-
pí, přichází na řadu uchopování za končeti-
ny se snahou o jejich odtržení. Ztráty konče-

tin včetně klepet nejsou v takovém případě 
výjimkou. Pokud jeden z protivníků cítí, že 
tahá za kratší provaz, pak ze souboje ustupu-
je různě rychle podle toho, jak je mu situace 
nepříjemná. Může to být jen pomalý ústup 
bez známek hrozby, až bleskový úprk pomo-
cí odskoků zadečkem. Pokud je situace již 
vyjasněná, tak při každém dalším přiblížení 
se soupeřů, se poražený klidí vítězi z  cesty 
a danou zkušenost si dobře pamatuje.

Díky jednotlivým soubojům se v populaci 
vyvíjí hierarchie od dominantních (nejsil-
nějších) až po ty nejslabší. Nejsilnější do-
minantní jedinec a ostatní vysoce postavení 
jedinci mají obvykle nejlepší přístup k pot-
ravě, mají dostatečně velké bezpečné úkryty 
a větší teritorium. Díky tomu je pro podří-
zené jedince velmi těžké se prosadit výše. 
Vzniká jakýsi kastovní systém, který má zá-
roveň prospěšnou funkci – díky ustáleným 
vztahům může v  populaci nastat stav, kdy 
není třeba často bojovat, což v  konečném 
důsledku prospívá vyšším i nižším „kastám“. 
Pořádek může narušit mnoho faktorů, např. 
smrt dominantních jedinců, kteří jsou díky 
své velikosti (a  možná i  pocitu nedotknu-
telnosti) často dostupnější predátorům, ale 
i třeba taková věc, jakou je svlékání jedince.

Výměna krunýře
Svlékání je u raků nutné proto, aby mohli 

růst a vyvíjet se. Vnitřně se sice vyvíjejí po-
řád, ale aby pokrok dali najevo i  navenek, 
musí se pravidelně vymanit ze starého, již 
nevyhovujícího krunýře. V  rámci přípravy 
na tuto složitou akci si pod krunýřem vy-
tvoří nový, měkký. Začne odebírat minerály 
z toho starého, tak až je celý krunýř měkký 
a  poddajný. V  tuto chvíli je rak velmi zra-
nitelný, a  tak přizpůsobuje své chování – 
ustane příjem potravy, sníží se jeho aktivita 
a skrytý čeká, až bude připraven.

Když přijde pravý čas, starý krunýř na 

vrchní části mezi hlavohrudí a  zadečkem 
praskne a  rak se z  něj postupně vysvléká. 
Aby nedošlo k mýlce, že to je nějaká jedno-
duchá věc, je třeba uvést, že rak svléká nejen 
krunýř a končetiny, ale i povrch žaber, očí, 
tykadel, nebo třeba ústní aparát nebo konec 
střeva. Pokud se mu v  pořádku podaří vy-
soukat všechny části těla beze zbytku (často 
při tom ztratí nějakou končetinu – obzvlášť 
je-li vyrušen), je velmi měkký a  bezbran-
ný. V  tu chvíli nabírá do svého těla vodu, 
aby „vyrostl“, tj. zvětšuje svůj objem a musí 
rychle najít úkryt a schovat se před predáto-
ry, stejně jako před kolegy stejného druhu. 
Těžko si totiž pro raka představit komplet-
nější potravu než jiného raka – a pokud je po 
svlékání, nemůže se bránit.

Pokud se rak stihne ukrýt a  dokončit 
svou objemovou fázi, snaží se co nejrychleji 
opět zpevnit strategické části těla – kráčivé 
nohy (pohyblivost), klepeta (obrana) a úst-
ní ústrojí (příjem potravy). V tuto chvíli se 
raci opět raději skrývají do té doby, než jsou 
opět konkurenceschopní a mohou si shánět 
potravu pro kompletní vytvrdnutí krunýře. 
Jako zdroj minerálů je ideální svlečka, kte-
rou můžeme v  letních měsících často najít 
v blízkosti úkrytů raků. Někteří raci ale umí 
svlékání maskovat, pokud pro to mají pod-
mínky. Je-li v  dosahu jemný substrát nebo 
písek, svlečku zahrabou a  schovají tak na 
straně jedné důkaz o  tom, že je v  blízkosti 
bezbranná kořist a na straně druhé zdroj mi-
nerálů. Dělají to i proto, aby jim ji neodnesla 
voda nebo nesežral jiný rak.

Jak vyplývá ze složitosti situace při svléká-
ní, je to právě čas, kdy se obvykle mění hie-
rarchie v populaci. Někteří raci při svlékání 
ztratí klepeto či nějakou končetinu, některé 
přitom sežere ryba, vydra nebo třeba vo-
lavka. Navíc mnoho raků doplatí na to, že 
se všichni v populaci nesvlékají v jeden čas. 

Vajíčka připevněná na nožkách zadečku samice raka říčního (foto: P. Kozák)

Znázornění chemické komunikace mezi 
dvěma bojujícími samci raka bahenního. 
Močovina s feromony (zvýrazněná aplika-
cí fl uoresceinu) je vypouštěna z otvorů 
nedaleko úst a pomocí čelistních nožek 
a proudem vody vypouštěné z žaberní 
dutiny je nasměrovaná přímo na oponen-
ta. Komunikace tak vlastně probíhá močí 
z očí do očí (foto: T. Breithaupt)
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A tak si „následník“ rád počká na svlékající-
ho se „krále“, aby ho překvapil v nedbalkách. 
Vzniklé mezery v hierarchii jsou rychle vy-
plněny i za pomoci dalších kontaktů a kon-
fliktů mezi jedinci.

Boj o zachování rodu
Důležitou etapou v životě jedince jakého-

koli druhu je dospívání a  rozmnožování. 
U raků můžeme v období dospívání spatřit 
viditelné rozdíly mezi samci a samicemi. Sa-
mice, které mají větší zodpovědnost a větší 
náklady spojené s  rozmnožováním, inves-
tují spíše do pomalejšího růstu těla a rych-
lejšího růstu prostorného zadečku (jakožto 
ochrany pro vajíčka) a do vnitřního vývoje. 
Samci jsou oproti tomu siloví – investují do 
rychlého růstu těla a  hlavně klepet. Podle 
toho vypadá i jejich chování. Samci jsou ob-
vykle agresivnější, dominantní a  aktivnější 
než samice.

V  bojích o  zdroje se náhle objeví další 
a  extrémně lákavý prvek. Výběr partnera 
či partnerů pro rozmnožování. Je to doba, 
kdy samice dozrají a  samci jsou připraveni 
se pářit. Opět existují zprávy o tom, že sam-
ci na základě chemických signálů poznají, 
že samice jsou připravené k  rozmnožování 
a  naopak. Probíhá čilý feromonový infor-
mační ruch, který vede zejména k extrémně 
zvýšené aktivitě samců, soubojům o samice 
a  dalším interakcím. Samci a  samice mají 
odlišné strategie i v náhledu na rodičovství. 
Samice jsou vybíravé a preferují velké a stat-
né samce, podle pachu jsou schopné poznat 
i  dominantní jedince nebo si vybrat podle 
výsledku souboje, kterého jsou svědky. Po-
kud se setkají se samcem z cizí populace, (po 
vysazení) je samice schopná rozeznat i toto 
a raději si vybere samce v populaci původ-
ního. Vybíravost samic stojí i za jejich trochu 
pasivním chováním. Samice je raději v této 
době vázaná na jedno místo a očekává ná-
padníky, ovšem s možností vycouvat. Vybí-
ravost samic je věc jedna, ale pokud samec 

odpovídající velikosti samici uchopí, na vý-
běr už mnoho nemá. Volba partnera tedy 
hraje určitou roli, ale ne všem samicím se 
poštěstí spářit se pouze s vybraným samcem.

To samcům na výběru moc nesejde. Je 
pravda, že jisté studie prokázaly samčí pre-
ferenci pro samice, které se ještě nepářily, ale 
vlastně je jim to jedno. Samci jsou zaměře-
ni více na počet než na kvalitu a jsou proto 
velmi aktivní jak v  hledání partnerky, tak 
i v páření. Jediný limitující prvek je velikost 
samice – pokud velká samice neakceptuje 
malého samce, tak má prostě smůlu a měl by 
spíše utíkat.

Páření probíhá podobně jako první fáze 
agresivních konfliktů popsaných výše. I tady 
probíhá chemická komunikace mezi sam-
cem a samicí. Následně samec samici pevně 
uchopí klepety, převrátí ji spodní stranou 
nahoru a  přilepí na ni spermatofory (nebo 
je vloží do semenné schránky). Před samot-
ným pářením mohou samci nejprve odstra-
ňovat spermatofory samců, kteří se se samicí 
spářili před nimi, což může zvýšit jejich po-
díl na potomstvu. Samec je schopen se spářit 
s mnoha samicemi (udává se až do deseti), 
jeho úspěšnost ale ještě není zaručená. Při 
studiích otcovství u raků byl prokázán podíl 
2–4 otců na jedné snůšce vajíček. Těchto stu-
dií je ale velmi málo a mezi druhy se výsled-
ky budou jistě lišit a rozdíl je pravděpodobně 
i v pořadí, ve kterém se jednotliví samci se 
samicí pářili.

Několik dní až týdnů (u raka pruhované-
ho po několika měsících, popř. i po opako-
vaném jarním páření) po spáření se samice 
stáhnou do bezpečí, aby nakladly vajíčka. 
V první řadě samice pokrčí zadeček tak, aby 
vytvořila téměř uzavřený prostor, a  začne 
vylučovat slizovitý sekret ze žláz na zadečku. 
Do něj pak klade vajíčka. Sliz má pravděpo-
dobně dvě funkce – rozpouští samčí sperma-
tofory a udržuje vajíčka v samicí vytvořeném 
prostoru. Vajíčka se slizem a  spermatofory 
jsou míchána pomocí nožek na zadečku 

a oplodněna. Zbytky slizu potom pravděpo-
dobně nesou odpovědnost i  za tvorbu sto-
pek, díky kterým jsou již oplodněná vajíčka 
připevněna k  nožkám na zadečku samice. 
Začíná jejich inkubační doba, tedy fáze, kte-
rou jsme toto povídání začali.

Na závěr
Prošli jsme životem raka a některými jeho 

zásadními milníky. Jak je patrné, mnohé 
chování je ovlivněno vnímáním informací 
z  prostředí, komunikací. Hlavně chemic-
ká komunikace se objevovala v  textu velmi 
často. Máme tady pach samice, pach zralé 
samice, pach vítěze, pach druhu, pach domi-
nance, pachy varovné, pachy odpovědné za 
rozpoznání se mezi matkou a  potomstvem 
apod. Opravdu je rak schopen jako zdatný 
chemik vyprodukovat briskně zrovna to, 
co potřebuje v  danou chvíli? Teď potřebu-
ji zapůsobit na samce, teď potřebuji sehnat 
dohromady potomstvo, teď zastrašit protiv-
níka – tak zapnu chemickou výrobu a je to… 
Nebo není? A  jak je to s  jednotlivými che-
mickými signály? Je pro každý účel speciální 
pach, který rak vypouští jen v závislosti na 
dané situaci? Pravděpodobně ne. Spíše než 
konkrétní informační pach pro konkrétní 
účel raci vypouštějí celou knihu nebo zprávu 
o nich samotných – kompletní zprávu o je-
jich zdravotním stavu, stupni vývoje a jejich 
společenském postavení.

Mnoho toho ale stále není známo, stejně 
jako o problematice jejich různé personality 
(řekněme nátury), schopnosti volby různých 
řešení či schopnosti se učit. Raci samozřejmě 
reagují na podněty mimo jejich populaci – 
teplotu prostředí, obsah rozpuštěného kyslí-
ku ve vodě, světlo, tmu, znečištění prostředí, 
ve kterém žijí, i  zdroje potravy, nebezpečí 
predace nebo na nemoci, kterým čelí. To je 
ale spíše námět na další článek.

(Doc. Ing. Miloš Buřič, Ph.D. působí v labo-
ratoři sladkovodních ekosystémů na Fakultě 
rybářství a ochrany vod na Jihočeské univer-
zitě v Českých Budějovicích.)

Páření raka pruhovaného na přítoku ÚN Orlík. Raci při páření často téměř nevnímají 
okolí. Podobně jako raci na snímku. K jejich rozdělení došlo až po jejich ulovení a ma-
nipulaci s nimi (foto: M. Buřič)

Jsou všichni moji, nebo ne? Rak mramo-
rovaný s extrémní snůškou ráčat. Přesto-
že jsou ráčata již schopna samostatného 
života, pouto s matkou je stále silné (foto: 
M. Buřič)


