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Summary 

My essay contains totally 7 parts, which deal with biggest cat, a tiger, who is on the brink 

of an extinction. The first part is devoted to phylogeny development of cats and 

classification of the tiger in a taxonomy. Other parts of my essay include biology of the 

tiger, basic color and other unusual colors, ecology, reproduction and hunting. These parts 

also include how tigers become to be a cannibal or what features are different from one 

species to another. The next big chapter I closely devote to all tiger subspecies. The 

information how to protect tigers and showed some foundations and campaigns for their 

rescue are contained in the fifth chapter. Another chapter focuses on the relationship of 

tourism and tourism in national parks for tigers, what are its advantages and disadvantages. 

In the end I deal with analysis of the tiger in the future because their future is not so bright 

and their survival depends on the people only. 

 

Keywords: tiger, biology, ecology, conservation, subspecies, tourism 

 

Anotace 

Moje bakalářská práce obsahuje celkem 7 částí, ve kterých se zabývám největší kočkovitou 

šelmou, tygrem, který je na pokraji vyhynutí. V první části se věnuji fylogenetickému 

vývoji kočkovitých šelem a zařazení tygra v taxonomii. Další částí obsahují biologii tygra, 

jejich základní zbarvení a další netypické barvy, ekologii, rozmnožování a lovení tygrů, jak 

se z nich stávají lidojedi nebo jakými vlastnostmi se od sebe jednotlivé druhy liší. V další 

velké kapitole se blíže věnuji všem tygřím poddruhům a pátá kapitola obsahuje informace, 

jak lze tygry chránit a uvádím i několik nadací či kampaní pro jejich záchranu. Další 

kapitola se zaměřuje na turismus a vztah turismu k tygrům v NP, jaké jsou výhody a 

nevýhody tohoto CR. Na závěr se zabývám analýzou tygra do budoucnosti, protože jejich 

budoucnost není nijak růžová a jejich přežití závisí pouze na lidech.  

 

Klí čová slova: tygr, biologie, ekologie, ochrana, poddruhy, turismus 
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1. Seznam použitých zkratek 

České zkratky 

CR   Cestovní ruch 

EAZA   Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií 

NP   Národní park 

 

  

Cizojazyčné zkratky 

IUCN   International Union for the Conservation of Nature  

WWF   World Wildlife Fund 
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2. Úvod 

Tygr, největší a nejsilnější kočkovitá šelma, která má velký význam pro východní 

kultury. V Indii byli dříve považováni za posly bohů, později za škůdce a dnes za jedno 

z kriticky ohrožených zvířat. Je také symbolem síly a moci. Člověka přitahuje jednak svou 

elegancí, obratností nebo velkou silou a jednak krásně zbarvenou kožešinou. Díky jeho 

lovu se však tygr zařadil na žebříček kriticky ohrožených druhů zvířat. Dnes jsou všechny 

poddruhy tygra přísně chráněny a jen na lidech záleží, zda přežijí nebo dojde k úplnému 

vyhynutí. 

Téma tygr a jeho význam pro ochranu přírody a turismus jsem si vybrala pro svou 

bakalářskou práci hlavně z toho důvodu, že jsem se chtěla o této problematice dozvědět 

více informací a faktů. Předtím jsem se problémem ochrany zvířat a přírody nijak 

nezabývala. Veškeré informace do této práce jsem hledala v několika knihách, které byly 

zaměřeny na velké kočkovité šelmy nebo přímo na tygry, ale také z encyklopedie Svět 

poznání nebo z dokumentů o tygrech. Samozřejmě jsem našla mnoho užitečných 

zajímavostí a aktualit o této kočkovité šelmě a její ochraně i na různých internetových 

stránkách, ať už českých či anglických.  

Díky tomuto tématu jsem zjistila, že tygři patří mezi kriticky ohrožené druhy zvířat 

a musí se chránit hned z několika vzájemně provázaných důvodů, z nichž ty nejdůležitější 

jsou zachování biodiverzity a stability ekosystémů. A protože je jeho ohrožení a riziko 

úplného vyhubení hlavně zásluhou nás, lidí, měli by se všichni obyvatelé na celém světě, 

ať už velkou nebo menší měrou zasloužit o to, aby tento překrásný tvor nevyhynul úplně.  

Cílem mé práce je dozvědět se o této kočkovité šelmě co nejvíce informací, ukázat, 

proč se tygr zařadil mezi ohrožené druhy zvířat a také nastínit výhody a nevýhody 

cestovního ruchu do chráněných přírodních rezervací a možnosti jejich ochrany. O tomto 

celosvětovém problému by se měla dozvědět celá veřejnost a snažit se o jejich záchranu. 

Proto i já bych vás ráda do této problematiky zasvětila, abyste si uvědomili, že budoucnost 

pro tygry nebude nijak lehká. 
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3. Fylogeneze, biologie a ekologie tygra 
 

3.1 Fylogenetický vývoj a systematické postavení kočkovitých 

šelem 

Je nutné vrátit se hluboko do geologické minulosti Země, přesněji do jurského 

období druhohor. Tehdy vznikají z plazů první savci. Později, přesně v období křídy ke 

konci druhohor, se začínají původní formy savců dělit v bohatou škálu nejrůznějších 

skupin, které pak dominují fauně třetihor a čtvrtohor.  

S nejstaršími skutečnými šelmami, ale pouze primitivními, se setkáváme hned 

v následujícím geologickém období. Jedná se o období paleocénu na začátku kenozoika, 

tedy třetihor. V eocénu se pak šelmy roztřídily do 3 základních vývojových odvětví, které 

dnes označujeme jako nadčeledi Arctoidea, Herpestoidea a Cynofeloidea. Ke třetí 

nadčeledi patří zástupci čeledí Canidae a Felidae, což jsou psovití a kočkovití.  

Mezi nejstarší formy kočkovitých patří zástupci rodu Proailurus a jemu příbuzné 

formy, které jsou v rámci čeledi Felidae klasifikovány do samostatné podčeledi 

Proailurinae. Důležité místo mezi fosilními kočkovitými pak zaujímají zástupci podčeledi 

Nimravinae, kteří již bohužel vymřeli. Jsou známí od období oligocénu až po miocén. 

Jedná se o podčeledi Felinae (malé kočky), Pantherinae (velké kočky) a Acinonychinae 

(gepardi). Předky dnešních kočkovitých musíme tedy hledat u jednotlivých forem 

podčeledi Nimravinae. Mezi nejpůvodnější formy této podčeledi kočkovitých patří i předci 

poslední a vysoce specializovaní. Dnes je již tato skupina koček zcela vyhubena. Patřili 

zde i zástupci podčeledi Machairodontinae čili tzv. „šavlozubí tygři“ nebo šavlozubci, 

např. rody Sansanosmilus, Machairodus, Homotherium, Smilodon a další. 

 Předky podčeledi Pantherinae (velké kočky) musíme hledat mezi mladotřetihorními 

malými kočkami. Původní formy velkých koček vznikly na eurasijském superkontinentě. 

Velké kočky pronikly do Afriky a Ameriky až během svrchního pliocénu. Ze svrchního 

pliocénu a nejstaršího pleistocénu je z Evropy a Asie známa celá řada forem velkých 

koček, které už můžeme připsat ve většině případů přímo rodu Panthera. Ale setkáváme se 

ještě u nich s mnohými primitivními znaky. (MAZÁK, 1980; GREEN, 2006) 
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Ve spodním a středním pleistocénu se pak objevují další formy velkých koček a 

dochází k jejich rychlé druhové radiaci. Některé z těchto forem však během pleistocénu 

vymřely. Jiné však již byly nejprimitivnějšími formami druhů, které můžeme znát v dnešní 

době. Spodně pleistocénní a středně pleistocénní doba přinesla již formy skutečně velkých 

rozměrů těchto šelem. (MAZÁK, 1980; GREEN, 2006) 

Co se týče historických zkamenělin tygrů, musíme se vrátit o mnoho let zpět a 

v podstatě do stejné oblasti jako je současné rozšíření. Ačkoli ruští paleontologové 

zaznamenali uloženiny v pozdějším pleistocénu i na Kavkazu. Některé zkameněliny byly 

také zaznamenány ze severní Sibiře, tedy daleko na sever historického rozšíření. Nedávné 

studie lebek z dnešní oblasti Aljašky naznačují, že zde byli přítomni lvi i tygři během 

posledních 100 000 let v průběhu posledního zalednění. (TURNER, 1893) 

Stejně jako jiné kočkovité šelmy je tygr potomkem vymřelé skupiny drobných 

prašelem, které žily v lesnaté krajině. Zástupci kočkovitých, tedy čeledi Felidae, jsou si 

všichni velice podobní a to znesnadňuje jejich zařazení. Nejbližší dosud vyhynulý příbuzný 

tygra je jihoamerický jaguár. U Smilodona, který je spíše známý jako šavlozubý tygr, je 

zajímavé, že nikdy nebyl v podstatě ani tygrem a dokonce nebyl ani pravou kočkou. Patřil 

ke skupině masožravců čeledi Nimravidae, kteří se po naší planetě potulovali již před 1,6 

miliony let a vyhynuli během poslední doby ledové, přibližně před 11 tisíci lety.  

(zdroj: DVD video, dokument „Tygři – výprava do bažin“, 2005) 

 
Obr. č. 1 Skupina smilodonů v  pleistocénu 

Zdroj: GREEN, S., 2006 
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Zařazení v taxonomii 

Říše – Animalia (živočichové) 

Podříše – Metazoa (mnohobuněční) 

Kmen – Chordata (strunatci) 

Podkmen – Vertebrata (obratlovci) 

Třída – Mammalia (savci) 

Řád – Carnivora (šelmy) 

Podřád – Fisipedia (pozemní šelmy) 

Nadčeleď - Aeluroidea 

Čeleď – Felidae (kočkovití) 

Podčeleď – Pantherinae (velké kočky) 

Rod – Panthera 

Druh – Panthera tigris (tygr) 

(http://o-tygrech.webz.cz/) 

 

Recentní zástupci kočkovitých rozdělujeme na 3 podčeledi: 

1. podčeleď Felinae (malé kočky) 

2. podčeleď Pantherinae (velké kočky) 

- klasifikovány do 2 rodů:  

a) rod Uncia Gray: Uncia uncia (irbis = levhart sněžný) 

b) rod Panthera Oken: Panthera pardus (levhart) 

                        Panthera leo (lev) 

                        Panthera onca (jaguár) 

                        Panthera tigris (tygr) 

3. podčeleď Acynonychinae (gepardi) 

(MAZÁK, 1980) 

3.2 Biologie tygra 

Tygr, respektive některé jeho formy, je největší dnes žijící kočkovitá šelma a také 

se řadí i k největším kočkám, které kdy na Zemi žily. Tento živočich patří také k největším 

dnešním šelmám vůbec. (MAZÁK, 1980) 
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3.2.1 Původní areál tygra – Asijský kontinent 

Původní areál tygra byl značně rozsáhlý a zaujímal velkou část asijského 

kontinentu. Na západě jsme mohli tygra vidět až v Zakavkazsku, kde byl párkrát zastižen i 

v blízkosti Tbilisi a dokonce i u severovýchodních břehů Černého moře. Další oblasti, kde 

tygr žil byly v jihovýchodním a východním Turecku a v severním Íránu. Areál tygra pak 

pokračoval od jižních a jihovýchodních břehů Kaspického moře do severního 

Afghánistánu a do Střední Asie. Zde se vyskytoval v údolí řek Amudarja, Syrdarja a 

dokonce až u jezera Aralského. Tygr se vyskytoval i v oblasti jezera Issyk-kul, jezera 

Balchašského, jezera Zaisan a na horním toku Irtyše, což je dnešní sovětsko-afghánské 

pomezí. Také byl údolím Tarimu rozšířen i do Střední Asie až k jezeru Lob-nor. Od jezera 

Balchašského se tygři dostali až do oblasti města Bijsk, které leží při horním toku řeky Ob.  

Velmi vzácně se pak tygři objevovali i v nejzápadnější části dnešního Mongolska, 

přesněji v oblasti jezera Atšit-nor a na dolním toku řeky Buchu-Muren. Na jihu Asie 

začínal areál tygra až v horních částech dolního toku a na středním toku řeky Indus a odtud 

pokračoval až do severoindického Kumaonu a jižního Nepálu. Dále byl tygr rozšířen také 

po celém Indickém poloostrově až po mys Komorin a také se vyskytoval v Bengálsku a 

Ásamu. V Zadní Indii je tygr znám z oblastí  Barmy, Thajska, Laosu, Kambodže, 

Vietnamu a Malajska. Zde žije až po nejjižnější cíp Malajského poloostrova. Jeho 

působištěm byly i ostrovy Sumatra, Jáva a Bali, kde se mohou v dnešní době ještě 

ojediněle vyskytovat, ale tyto druhy jsou již několik let vyhynulé. Z  území bývalé 

Indočíny se táhl areál tygra přes jihovýchodní Čínu, kde se tato kočkovitá šelma 

vyskytovala a místy snad ještě vyskytuje. Jedná se hlavně o  provincie Jun-nan a Kuang-

tung. Tygři však působili i v rozsáhlých oblastech východní Číny a také ve střední Číně.  

Další tygří teritoria jsou známa z oblasti bývalého Mandžuska v severovýchodní 

Číně a z jihovýchodní Sibiře, dále v pohoří Velkého a Malého Chinganu, v povodí řeky 

Sungari, v celé Koreji, v oblasti jezera Chanka, v povodí Ussuri, v pohoří Sichote Alin a 

při toku Amuru. Byli viděni až u  pobřeží Japonského moře, v jihovýchodním Zabajkalí a u 

jezera Buir-nor v severovýchodním Mongolsku. Nejsevernější hranicí jejich výskytu byly 

jižní svahy pohoří Stanovoj Chrebet. Ojediněle se mohli vyskytovat ještě i mnohem dál na 

sever a Zabajkalí. (MAZÁK, 1980; GREEN, 2006) 
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Obr. č. 2 Mapa Asijského kontinentu 

Zdroj: http://www.charita.cz/  

3.2.2 Oblasti bez výskytu tygra 

Naopak tygři nikdy neobývali Tibetskou plošinu, střední a jižní Írán, jižní 

Afghánistán, západní části Pákistánu a také ani žádný jiný z  Malajských ostrovů, kromě 

Sumatry, Jávy a Bali. Existují sice určité údaje o výskytu tygra na Kalimantanu v Borneu, 

ale ty nejsou zatím dostatečně podložené. Tygr je však znám i z ostrova Amoy. Ten se 

nachází asi 8 km od pobřeží jihovýchodní Číny a dokonce se údajně vyskytoval i na 

ostrově Hajnan. Na tento ostrov se prý tygr dostal, jakmile přeplaval mořskou úžinu 

širokou přibližně 15 km. Podle známého ruského cestovatele N. M. Převalského se tygři 

příležitostně objevovali i na ostrově Sachalin, kam přecházeli v zimě přes zamrzlou úžinu 

Tatarského průlivu. Je však zajímavé, že na rozdíl od levharta se tygr nikdy nevyskytoval 

na Cejlonu, což je dnešní Srí Lanka. Tato skutečnost může souviset s tím, že tygr je 

druhem, jehož centrum vzniku bylo pravděpodobně na severu v oblasti dnešní 

severovýchodní Číny. Odtud se v pleistocénu tygr šířil na jih, na západ a zčásti i dále 

 severu. Jižní Indie dosáhl až tehdy, kdy Cejlon byl od pevninského komplexu již dávno 

oddělen. (MAZÁK, 1980) 
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3.2.3 Oblasti, kde je zcela vyhuben 

Na podstatné části svého dřívějšího původního areálu je dnes tygr bohužel buď 

zcela vyhuben nebo silně ohrožen. Vymizel úplně ze Střední Asie a je prakticky vyhuben i 

ve východním a jihovýchodním Turecku, severním Íránu a severním Afghánistánu. Již 

dávno se tygr nevyskytuje ani v jihozápadní Sibiři a na ostrově Bali a je již oficiálně 

známo, že v současné době nežijí tygři ani na ostrově Jáva. Jejich existence je ohrožena 

dokonce i na Sumatře, v bývalém Mandžusku a jihovýchodní Sibiři a hlavně ve východní a 

jižní Číně. Lepší situace bohužel není ani v Indočíně, Malajsku a v klasické zemi tygrů, 

v Indii. V této zemi museli zavést přísná opatření, aby i zde nebyl tygr během krátké doby 

zcela vyhuben. (MAZÁK, 1980; GREEN, 2006) 

Mezinárodní unie pro ochranu přírody (IUCN) zařadila tygra mezi všestranně 

chráněné druhy zvířat. Před několika lety založila také chovnou knihu pro všechny dosud 

žijící geografické formy tygra. Díky ní je možno zajistit existenci této šelmy alespoň 

v zajetí. Většina států se snaží ochraňovat tygra v přírodě, dobrá ochrana tygrů je 

v poslední době zajišťována hlavně v SSSR a v Indii. (http://o-tygrech.webz.cz/) 

 
Obr. č. 3 Mapa výskytu tygrů v roce 1900 a 1990 

        Zdroj: http://o-tygrech.webz.cz/  
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3.2.4 Základní zbarvení 

Každý člověk a dokonce i malé dítě dokáže rozpoznat tygra na první pohled. Ale 

jaké je jeho základní zbarvení a čím se od sebe liší všech 5 žijících poddruhů? To už 

většina lidí neví. Mohou se od sebe rozlišovat barvou srsti, pruhy, skvrnami či zbarvením 

ocasu.  

3.2.4.1 Základní naoranžovělá srst 

Základní zbarvení tygrů je z hlediska individuální i geografické různorodosti velice 

proměnlivé a může se pohybovat od naoranžověle světle plavožluté až po sytě narudle 

plavohnědé. Co se týče jejich spodní strany těla, tak jsou vždy světlé, většinou čistě bílé, 

ale můžeme se setkat i se světle krémovým zbarvením s lehkým hnědavým nádechem. U 

poddruhů ze severních částí areálu vystupuje toto světlé zbarvení spodní strany těla výše 

na boky než u poddruhů z jihu. Zejména se to týká tygrů z tropických oblastí jihovýchodní 

Asie. (MAZÁK, 1980; GREEN, 2006) 

3.2.4.2 Typické tmavé pruhy 

Tmavou kresbu jejich těla tvoří charakteristické příčné pruhy, které se mohou ve 

většině případů rozdvojovat nebo se dokonce rozštěpují do tří jazyků. Ale některé pruhy 

zůstávají jednoduché. Tyto rozdvojené pruhy se vyskytují zejména na bocích a často 

vytvářejí silně protáhlá uzavřená pole se světlým středem. Na bocích, stehnech a ve 

slabinách se pruhy na svém konci u některých forem tygra zpravidla rozpadají do drobných 

skvrnek. Přední strana předních končetin bývá ve většině případů bez žíhání. Pouze 

v oblasti zápěstního kloubu se občas může objevovat jeden až tři příčné proužky. Co se 

týče jejich ocasu, tak zde se pruhy řadí do nepravidelných uzavřených kroužků a konec 

ocasu bývá zpravidla černý. (MAZÁK, 1980; GRATWICKE a kol., 1995-2004) 
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Obr. č. 4 Ukázka zbarvení tygří hlavy – tygr sumaterský 

            Zdroj: http://o-tygrech.webz.cz/  

3.2.4.3 Barevné anomálie 

Pokud hovoříme o barevných anomáliích u tygra, tak je prokázán pouze albinismus 

a semialbinismus. Melanismus je teoreticky možný, avšak zatím pouze údajný. Za albíny 

se považují tygři, kteří jsou narozeni bez jakéhokoliv pigmentu. Proto je jejich srst čistě 

bílá a oči jsou růžové. Podle barvy očí pak můžeme od sebe rozeznat albína a bílého tygra. 

(encyklopedie - Svět poznání, 1997) 

3.2.4.4 Tygr bílý 

Bílí tygři jsou zvláštní formou tygra indického, nikoliv však zvláštním druhem. Bílé 

zbarvení srsti je znakem semialbinismu, tedy částečného albinismu, což způsobuje 

nedostatek barviva. Od pravých albínů se liší modrým zbarvením očí, ale také zbarvením 

čenichu, tlamy, očních víček a polštářků. To je totiž načervenalé, nikoliv růžové. Pruhy 

bývají hnědé až tmavě šedé. Bílá barva srsti zvíře opticky zvětšuje a tak se bílý tygr zdá 

velmi mohutný. (http://www.zooliberec.cz/cz) 

Bílý tygr má svůj původ v Indii. Zakladatelem chovu byl samec jménem Mohan, 

který byl odchycený v přírodě roku 1951 a původně byl chovaný v soukromém zooparku 

maharadži z Rewy. Během 60. let došlo k prvnímu exportu bílých tygrů do Evropy a do 
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USA. Mohan je tedy považován za původce a zakladatele všech bílých tygrů ve světových 

zoologických zahradách. Dožil se 18 let a zemřel v roce 1969. Dnešní počet bílých tygrů 

žijících v zoologických zahradách je odhadován přibližně na 100 jedinců. Bílí tygři žijící 

ve volné přírodě byli však již vyhubeni před několika desítkami let. Existují plány na 

znovuobnovení výskytu těchto tygrů v přírodě v místech, kde se původně vyskytovali, ale 

prozatím se bohužel ještě nestihly realizovat. (http://o-tygrech.webz.cz/) 

 
Obr. č. 5 Bílý tygr indický 

     Zdroj: http://www.zooliberec.cz/cz 

3.2.4.5 Tigon 

 Jedná se o potomka tygra a lvice. V některých publikacích může být nazýván i 

tiglon nebo tion. Tigon nedosahuje velikosti svých rodičů, bývá většinou menší. 

Rozhodující pro velikost tigona je to, jaký poddruh lvice a tygra se páří a také jejich 

velikostní poměr. Křížence lvice a tygra vlastnila zoologická zahrada Belle Vue 

v Manchesteru, ale v roce 1998 došlo k úmrtí tohoto posledního křížence. V roce 1985 

vláda Indie zakázala pokusy o křížení tygrů se lvy. První oficiální záznam křížení lvice 

s tygrem pochází už z roku 1837 v chovu indické princezny Jamnagar. 

(http://www.tigri.wbs.cz/) 
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     Obr. č. 6 Kříženec lvice s tygrem 

  Zdroj: http://www.tigri.wbs.cz/  
 

3.3 Ekologie tygra 

3.3.1 Podmínky, ve kterých tygři žijí 

Tygři obývají velmi rozsáhlá území lesů, přesněji od tropických oblastí deštných 

pralesů až po sibiřskou tajgu. V této oblasti v zimě klesají teploty dokonce až k -30°C nebo 

- 40°C a je zde  vysoká sněhová pokrývka. Tygři na stromy nešplhají, pouze jen velmi 

výjimečně, ale brousí si na nich drápy. Zvláštností této kočkovité šelmy je to, že milují 

vodu, velmi rádi se koupou, výborně plavou a jsou schopni překonat i několik kilometrů  

široké vodní překážky. (MAZÁK, 1980; GRATWICKE a kol., 1995-2004) 

 Tygří teritoria mohou mít velikosti od několika stovek, ale i tisíce km2 a každý 

jedinec má svoje lovecké území, ve kterém netrpí přítomnost jiného zvířete. Tygří samci 

však mají teritoria sousedící s okrsky několika samic. Velké oblasti zaujímají proto, 

protože na malém území by jim rychle došly potravní zásoby a zvířata by brzo neměla co 

lovit. Své okrsky si označují buď močí nebo výměšky pachových žláz či drásáním kůry na 

stromech. (MAZÁK, 1980; GRATWICKE a kol., 1995-2004) 
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3.3.2 Rozmnožování 

 Tato velká kočkovitá šelma však žije převážně samotářsky, pouze v době 

rozmnožování se obě pohlaví setkávají. Několik dní tráví spolu, ale po spáření se opět 

vrací do svých teritorií. (MAZÁK, 1980) 

Tygří samice jsou tzv. „sezonně polyestrické“, což znamená, že mohou zabřeznout 

několikrát do roka a k jejich rozmnožování může docházet po celý rok. Většina porodů 

však spadá do jarních měsíců, období březosti totiž většinou bývá od listopadu do dubna. 

(zdroj: DVD video, dokument „Tygři – výprava do bažin“, 2005) 

Samice je březí 93-110 dnů a poté rodí v nějakém úkrytu. Může se jednat o skalní 

převisy či vyvrácené stromy a obvykle tygřice rodí 2-3 mláďata, může jich však být až 6. 

Čerstvě narozená koťata jsou slepá, oči se jim otevírají až ve stáří 3 týdnů a samice je kojí 

asi půl roku. S matkou zůstávají až do 2 let svého života a teprve pak se osamostatňují. 

Interval mezi jednotlivými vrhy je většinou 2-2,5 roku. Velká část mláďat se bohužel 

dospělosti vůbec nedožije. (MAZÁK, 1980) 

U tygrů je také velká úmrtnost mláďat, až 60% tygřích mláďat hyne do 3 měsíců po 

narození. Jedním z mnoha nebezpečí pro tygří mláďata jsou cizí dospělí samci. Jsou totiž 

schopni mláďata zabít pouze z toho důvodu, aby se jejich matka znovu dostala do říje a 

počala potomky právě s nimi. Pohlavně dospívají okolo 3 roku života a v přírodě se 

dožívájí průměrně přes 20 roků. V zajetí se však mohou dožít až 25 let i déle.  

(zdroj: DVD video, dokument „Tygři – výprava do bažin“, 2005) 

 
Obr. č. 7 Tygří mládě 

Zdroj: http://tigri.wbs.cz/ 
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3.3.3 Tygři lovci 

 Tygři jsou kočkovité šelmy, které jsou výborně adaptované k lovu obratlovců a i 

přes svojí velikost dokáží šplhat po stromech. Jejich typickým znakem je velmi silný 

chrup, zvláště pak špičáky a trháky. Špičáky používají k zabíjení své kořisti a trháky 

odtrhávají kusy masa, které rovnou polykají. V mohutné tlamě má tygr obvykle 30 zubů a 

na rozdíl od býložravců chybí těmto kočkovitým šelmám stoličky se širokou plochou na 

rozmělňování kostí a masa. Zbytek masa z kostí totiž olizují drsným jazykem, které 

funguje jako struhadlo. Při chytání své kořisti využívá ostré zatažitelné drápy. Jeho ocas je 

poměrně dlouhý a slouží k udržování rovnováhy nejen při šplhání, ale také při běhu. Bílé 

skvrny za ušima slouží tygrům k tomu, aby se v přítmí džungle poznali. Tygři jsou také 

výbornými plavci a jsou velmi silní. Dokáží totiž odvléci na velkou vzdálenost zvíře těžší 

než je on sám. Tygři mají výborný zrak, sluch, hmat a nejméně vyvinutým smyslem je 

čich, avšak přesto cítí lépe než lidé. (SAMKOVÁ a HOLEČKOVÁ, 2006) 

Hlasové projevy tygrů jsou mnohem méně nápadné než u jiných kočkovitých 

šelem, jako zejména u lvů. Tygři se ozývají méně a méně hlasitě, pouze v období páření 

jsou hlasové projevy samců hlasitější. Tygři rádi loví zejména divoká prasata, jeleny, 

antilopy a jiné větší kopytníky. Kořist se snaží ulovit tak, že se k ní připlíží a nebo na ni 

číhá v úkrytu a pak zblízka vyrazí. Ale jejich úspěšnost při lovu není nikterak vysoká, 

udává se, že úspěšný je v průměru  každý desátý lov. Při lovu větších zvířat je chytí 

mohutnými špičáky za krk a tlapami je strhne na zem. Pak už si svou kořist jen odtáhne do 

vhodného úkrytu a vrací se k ní ještě v průběhu několika dní. Zbytek kořisti ukrývá pomocí 

trávy, větviček nebo listí před supy a jinými mrchožrouty. Když má dostatek potravy, tak 

je schopen pozřít až 30 kg masa, které pak několik dní tráví. Naopak pokud je však o 

potravu nouze, tak požírá i menší živočichy jako jsou například obojživelníci, hmyz či 

hlodavci. Loví především z rána nebo v podvečer, pouze v místech, kde není 

pronásledován, vychází z úkrytu i během dne. Ve volné přírodě nemají tygři přirozené 

nepřátele kromě člověka. Ve výjimečných případech se může stát kořistí vlka rudého 

neboli dhoula. Pro ty, kteří neví, jak vypadá dhoul, lze doplnit informaci, že se jedná asi o 

15 kg těžkou psovitou šelmu. Co se týče tygra, tak sám by si netroufl pouze na slona nebo 

nosorožce. (http://www.biolib.cz) 
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Obr. č. 8 Tygr sibiřský běžící za svou kořistí 

Zdroj: http://www.fsz.estranky.cz/  

3.3.4 Jak se z tygra stane lidojed 

 Lidožravý tygr je zvíře, které bylo pod tlakem vnějších okolností přinuceno přejít 

k potravě, která je mu cizí. Těmito okolnostmi bývá ve většině případů nějaké zranění 

tygra a v několik málo případech to může být i jeho přestárlost. Lidé rozhodně nejsou 

přirozenou kořistí tygra. Pouze tehdy, jsou-li jeho schopnosti nějak omezeny, nezbývá mu 

než se živit lidským masem, pokud chce zůstat naživu. Někdy může i tygr zabíjet, pokud je 

vyrušen u čerstvě ulovené kořisti, pokud se jedná o raněného tygra nebo tygřici s mláďaty. 

Tyto tygry však nemůžeme nazývat lidojedy, i když se jim tak často říká. Jakmile se tygr 

stane lidojedem, ztratí před lidmi veškerý strach. Mezi největší lidojedy patřil lidojed 

čampávatský, móhanský, kandský, thacký či čaugarhský. (CORBETT, 1968) 

 Ve vládních záznamech se objevují první zmínky o lidožravcích až v roce 1905, 

takže to vypadá, že až do objevení čampávatského tygra a panárského leoparda se lidojedi 

v Kumáonu vůbec nevyskytovali. Když pak začala řádit tato dvě zvířata, která dohromady 

zabila zhruba 836 lidí, byla vláda postavena před nesnadný problém a musela spoléhat 

pouze na sportovní lovce. Působil zde také čucký lidojed, který dostal jméno podle malé 

vesnice Čuka na pravém břehu řeky Šárdy. Tento lidojed rozrušil veškerý život v údolí 

Láduje a proto se museli tohoto obávaného tygra zbavit. Turistika v Himalájích se ale nyní 

stává velmi oblíbenou zábavou a můžete zde lovit dokonce i na vycvičených slonech na 

zelených pláních Teráje. (CORBETT, 2006)   
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3.3.5 Čím se liší jednotlivé poddruhy 

Na rozsáhlém areálu, který tygr obývá, nebo lépe řečeno obýval, se vytvořilo 

několik poddruhů této kočkovité šelmy. Stalo se tak díky rozdílným fyzikálně 

geografickým podmínkám a jednotlivé tygří poddruhy se liší jednak velikostí, zbarvením, 

délkou srsti a jednak i určitými rozdíly ve stavbě lebky či kosterními znaky.  

Různé tygří poddruhy mají poněkud různé vlastnosti. Obecně platí, že samci mohou 

vážit mezi 150 a 310 kg a samice samozřejmě méně, v rozmezí mezi 100 a 160 kg. Samci 

jsou dlouzí přibližně 2,6-3,3 m a největší ze všech tygrů je tygr ussurijský. Barva srsti 

může být od žluté, oranžovohnědé až červené, s bílými oblastmi na hrudi, krku a vnitřku 

noh. (http://o-tygrech.webz.cz/) 

 Laikům se mohou zdát všechny poddruhy velmi podobné nebo stejné, ale přesto se 

od sebe liší. Velikost a zbarvení tygra závisí převážně na tom, kde žije. Zvířata ze 

severních zemí, např. ze Sibiře, jsou větší, mohutnější a světlejší než tygři z jižních krajů, 

např. ze Sumatry. Všechny poddruhy jsou dnes velmi ohrožené a tím i vzácné a některé 

nebyly bohužel spatřeny už několik let. (WHITFIELD et. al., 2004) 
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4. Tygří poddruhy: minulost a současnost 

V minulosti existovalo celkem 8 poddruhů tygra, ale 3 poddruhy již zcela vyhynuly 

a další jsou na pokraji vyhynutí. V dnešní době se tedy jedná pouze o 5 poddruhů, které 

přežily, avšak nevíme na jak dlouho. Dokonce se v současnosti objevují i nové poddruhy, 

např. tygr malajský, který byl objeven teprve v nedávné době. (MAZÁK, 1980) 

4.1 Panthera tigris tigris (Linnaeus, 1758) 
 

Tabulka č. 1 Stupeň ohrožení tygra bengálského 

Stupeň ohrožení 

ohrožený 

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/  

Tygr indický  či bengálský. Jedná se o velkou šelmu, která obývá celou Přední 

Indii od Kumaonu, jižních svahů Himálaje až po samý jih Indického poloostrova, dále také 

Bangladéš, Ásam a severozápadní Barmu. V oblasti Sundarbans je území mangrovových 

bažin při Bengálském zálivu, kde údajně přežívá největší populace tygra indického ve 

volné přírodě. Udává se zhruba 500 jedinců, kteří zde žijí na souši, ve vodě, na ostrůvcích i 

v bažinách. Většina ze zhruba 5000 volně žijících tygrů jsou právě zástupci tygra 

indického. Ve volné divočině jich žije ještě asi 3500-4500 jedinců, z toho více než 80% 

žije právě v Indii. Velmi omezený počet indických tygrů se dále vyskytuje ještě také 

v sousedním Bhútánu, Bangladéši, Myanmaru a Nepálu. Bažiny oblasti Sundarbans 

představují přirozenou ochranu před člověkem. Indičtí tygři v této oblasti jsou poněkud 

menší a štíhlejší než tygři žijící jinde. Je to vzhledem k častému plavání tygrů a drobnější 

kořisti. Jejich základní zbarvení je různorodé, nejčastěji však matně naoranžovělé až lehce 

narudle okrově plavé. Příčné pruhy jsou prakticky po celém těle zcela černé a nepříliš 

husté. Tygři ze severní Indie bývají světlejší a v zimě mají hustší a delší srst než tygři 

z Indie jižní. K tomuto druhu patřil pověstný „Bachelor of Powalgarh“. (MAZÁK, 1980) 
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Obr. č. 9 Areál rozšíření tygra bengálského (vyznačeno červeně) 

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/ 

Indický tygr žije v širokých rozptýlených prostředích v nejrůznějších klimatických 

oblastech. Můžeme ho najít na lukách, v bažinách, v mangrovových porostech na pobřeží 

oceánu, ale také v opadavých lesích nebo v džungli. Mezi jeho požadavky na přežití jsou 

pouze dostatek vody, potravy a dobrý úkryt. Indický tygr se řadí k velkým kočkovitým 

šelmám. Bengálští tygří samci měří mezi 2-3 m v jejich délce a mohou vážit 200-300 kg. 

Tygří samice jsou menší a měří okolo 2,5-2,6 m a váží přibližně 100-181 kg. 

(http://www.tigersincrisis.com/) 

 
Obr. č 10 Tygr bengálský 

            Zdroj: http://cs.wikipedia.org/ 
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Tento poddruh loví především větší kořisti, například jeleny axise nebo samary, ale 

také divoká prasata. Ze všech 5 dosud žijících poddruhů má bengálský tygr nejhorší pověst 

lidožrouta. Někteří lidé věří, že se tygři v bažinách naučili pít slanou nebo poloslanou vodu 

a to změnilo jejich metabolismus a začalo jim chutnat lidské maso. Jim Corbett uvádí, že 

více než 3000 těchto tygrů byli vinni za útok na člověka. Ve většině případů se však jedná 

o stařecké nebo zraněné tygry, kteří žijí v oblastech se zmenšeným počtem kořistí. 

(http://www.tigerhomes.org/) 

Tabulka č. 2 Stavy tygra bengálského v letech  1972 - 2005 

 

Zdroj: http://o-tygrech.webz.cz/ 

4.2 Panthera tigris corbetti (Mazák, 1968) 

Jedná se o tygra indočínského neboli tygr Corbettův. Tento poddruh je menší než 

tygr indický a obývá nejjižnější Čínu, Zadní Indii a Malajský poloostrov. Kromě velikosti 

se liší od tygra indického také intenzivnějším zbarvením a hustšími sytě černými pruhy, 

které bývají také většinou užší. Spodní strany těla jsou zbarvené do bílé barvy a nezasahují 

tak vysoko na boky jako u tygra indického. (MAZÁK, 1980) 

Indočínský tygr byl popsán jako samostatný druh až v roce 1968. Dospělí indočínští 

samci měří asi 2,7 m a samice o něco méně 2,4 m. Co se týče jejich váhy, tak indočínští 

tygři váží okolo 180 kg. Naopak jejich ženské protějšky jsou menší a váží zhruba 115 kg. 

(http://www.savethetigerfund.org/) 

V roce 1930 byl odhadován počet těchto tygrů na 3000 jedinců pouze v Malajsii, 

ale díky rychlému šíření střelných zbraní, kácení lesů a rychlému osídlování se tento počet 

rapidně snížil. Nyní se počet indočínských tygrů odhaduje pouze okolo 1200-1800 jedinců 
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ve volné přírodě a dalších 60 jedinců v amerických a asijských zoologických zahradách. 

Největší volně žijící populaci indočínských tygrů dnes můžeme najít  v Thajsku. Tito tygři 

obývají kopce a dokonce pro ně není problém horský terén s velmi omezeným přístupem. 

Biologové proto dostali teprve v nedávné době povolení ke studiu této vzácné kočkovité 

šelmy v této oblasti. Díky tomu je velmi málo známo o tomto poddruhu a jeho chování ve 

volné přírodě. Nezbývá než doufat, že jednotlivé záchranné programy budou úspěšné a 

tento jedinečný poddruh tygra nevyhyne. Bez zásahu člověka by se tak jistě stalo. 

(http://www.tigerhomes.org/) 

        
 Obr. č. 11 Mláďata tygra indočínského  Obr. č. 12 Tygr indočínský 

                  Zdroj: http://www.tigerhomes.org/      Zdroj: http://www.tigerhomes.org/ 

4.3 Panthera tigris virgata (Illiger, 1815) 

Jinak nazýván tygr turanský  nebo kaspický. Jednalo se o trošku menší formu 

tygra než je tygr indický. Jeho domovem bylo Zakavkazí, jihovýchodní a východní 

Turecko, severní Írán a sovětská Střední Asie. Také ho bylo možno najít od 

jihovýchodních břehů Kaspického moře až po jezero Aralské a jezero Balchaš. Tygr 

turanský žil i v severním Afghánistánu, západní Sibiři a v nejzápadnějších částech 

Mongolska a ve Střední Asii až po oblast jezera Lob-nor. Jeho základní zbarvení bylo 

lehce načervenale plavé. Spodní části těla měly bílou barvu, která vystupovala poměrně 

vysoko na boky. Příčné pruhy byly úzké až velmi úzké a neobyčejně husté. Jejich zbarvení 

na bocích a stehnech nebylo černé, ale světle černohnědé, hnědé nebo šedohnědé až 

narezlé. Zimní srst byla oproti letní dlouhá a hustá, délka chlupů na bocích a na hřbetě 

dosahovala 30-35 mm nebo dokonce až 40 mm. U dospělých tygřích samců se jejich 
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hmotnost pohybovala v rozmezí mezi 170-240 kg a měřili pravděpodobně 2,7-2,9 m v celé 

jejich délce. Dnes je tento poddruh tygra ve volné přírodě zcela vyhuben a bohužel se 

nedochoval ani v zajetí. (http://www.savethetigerfund.org/) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 13 Vymřelý tygr kaspický 

Zdroj: http://www.savethetigerfund.org/ 

K tomuto poddruh se řadí i forma Panthera tigris lecoqi (Schwarz, 1916), jež byla 

původně popsána z oblasti jezera Lob-nor jako samostatný poddruh. 

(http://www.savethetigerfund.org/)  

4.4 Panthera tigris amoyensis (Hilzheimer, 1915) 

Je tygr čínský nebo někdy nazýván i jihočínský. Jedná se o středně velkou formu 

tygra, která se vyskytuje ve východních a jihovýchodních částech střední Číny, v jižní Číně 

a ve východní Číně. V nejjižnějších oblastech Číny se tento poddruh stýká s poddruhem 

Panthera tigris corbetti. Základní zbarvení těchto čínských tygrů je tmavší než u 

předešlých poddruhů a bývá většinou dokonce i intenzivně plavohnědé. Příčných pruhů je 

méně, ale jsou poměrně široké. Na bocích přecházejí ve zdvojené pruhy a často tak 

vytvářejí obrazce jako rozevřená protáhlá „oka“. Pruhy jsou vždy temně černé. Pro tygra 

čínského je charakteristické temnější zabarvení obličeje. Zimní srst je hustší a delší než u 

indických tygrů, ale nikdy nemá takovou délku jak tomu bylo u tygrů turanských. Tygr 

čínský je v dnešní době v přírodě již velmi vzácný a kriticky ohrožený. (MAZÁK, 1980) 

Poddruh jihočínských tygrů patří k jedním z nejmenších ze všech poddruhů. Samci 

totiž měří jen 2,5 m a váží o hodně méně než ostatní tygři, a to pouze 150 kg. Jihočínské 
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samice jsou menší než samci, od hlavy k ocasu měří okolo 2,3 m a jejich hmotnost  

nepřevyšuje 110 kg. (http://www.savethetigerfund.org/) 

Tento poddruh tygra se dokonce řadí mezi nejvíce kriticky ohrožený ze všech dnes 

žijících poddruhů. Volně žijící populace čínského tygra je totiž menší než 30 jedinců a 

okolo 50 jedinců, kteří žijí v zoologických zahradách v Číně. V roce 1949 se odhadovalo, 

že v Číně žije více než 4000 těchto tygrů. Ale v letech 1950-1960 díky protiškůdcovým 

kampaním zemřelo více než 1000 jedinců čínských tygrů. V roce 1982 se jich odhadovalo 

už méně než 200 jedinců a dnes je to méně než 30 těchto tygrů. Proto je dnes čínský tygr 

na pokraji vyhynutí. V důsledku tak malého počtu je velmi málo informací o jejich chování 

a lovu. Jedinou nadějí na záchranu této kočkovité šelmy může být pouze úspěšný program 

chovu v zajetí. Čínský tygr je tak blízko k úplnému vyhynutí a znamenalo by to, že 4 z 8 

poddruhů tygra byly zahubeny v posledním půl století. (http://www.tigerhomes.org/) 

 
Obr. č. 14 Hlava tygra čínského 

Zdroj http://www.tigerhomes.org/ 

4.5 Panthera tigris altaica (Temminck, 1844) 
 

Tabulka č. 3 Stupeň ohrožení tygra ussurijského 

Stupeň ohrožení 

 

kriticky ohrožený 

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/  
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Tento poddruh tygra má mnoho různých názvů, což by mohlo některé neznalce 

zmást. Ale ať už se mu říká tygr sibiřský, ussurijský nebo amurský (ve starší literatuře 

nazývaný i mandžuský), pořád se jedná o jeden stejný poddruh. Je to největší forma tygra 

a zároveň i největší kočkovitá šelma vůbec. Tento poddruh obýval dříve celou oblast 

povodí řeky Amur, od jeho horního toku v Zabajkalí až po jeho ústí do Ochotského moře. 

Dále také obýval povodí řeky Ussuri, Sungari, Velký a Malý Chingan a celou Koreu. Dnes 

je tygr ussurijský ve volné přírodě na většině svého areálu již vyhuben. Udržel se pouze 

v několika izolovaných oblastech při středním toku Amuru a v pohoří Sichote Alin v 

SSSR. Velmi vzácně se může vyskytovat také v pohoří Velký Chingan v bývalém 

Mandžusku v Číně. (MAZÁK, 1980)  

 

Obr. č. 15 Areál rozšíření tygra ussurijského (označeno červeně) 

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/  

Od ostatních poddruhů se ussurijský tygr liší především svojí velikostí, ale také 

světlou, naoranžověle plavou barvou chlupů, které jsou světlejší než u ostatních 4 žijících 

poddruhů. Jeho bílé zbarvení spodní strany těla pak vystupuje velmi vysoko na boky a jeho 

ocas je zbarven pouze v jeho první třetině až polovině, jinak je ocas bílý. Příčné pruhy jsou 

méně husté a málokdy více členěné, nejčastěji jsou jen zdvojené. Na bocích a na stehnech 

je jeho barva šedá nebo šedohnědá. Na ostatních místech těla jsou pruhy leskle černé. U 

samců je typická kresba na kořeni ocasu v podobě protáhlého obráceného písmene U. Staří 

samci jsou charakterističtí velmi dlouhými licousy a poněkud prodlouženou srstí v zátylku, 
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na hrdle a hrudi. Zimní srst musí být velmi hustá a dlouhá, protože tito tygři žijí 

v chladných klimatických podmínkách. Tělesná stavba sibiřských tygrů je proto masivnější 

a robustnější než u jiných poddruhů. Na hřbetě jejich chlupy dosahují délky až 50 mm, 

v zátylku, na hrdle, hrudi a břiše jsou dlouhé dokonce až 80-100 mm. Silný ocas je v zimě 

pokryt rovněž velmi dlouhou srstí, takže na první pohled může vypadat neobyčejně tlustý. 

Jeho průměr při kořeni bývá 100-120 mm. (MAZÁK, 1980) 

Sibiřští tygři jsou největším tygřím poddruhem vůbec. Mohou dorůstat až do délky 

3,3 m a mohou vážit více než 300 kg. Samice jsou samozřejmě menší než samci, od hlavy 

k ocasu měří okolo 2,6 m a jejich hmotnost se pohybuje od 100-167 kg. 

(http://www.tigerhomes.org/) 

 
            Obr. č. 16 Tygr ussurijský 

          Zdroj: http://www.photoextract.com/  

Ve volné přírodě tato kočkovitá šelma loví především divoká prasata a losy a 

potřebuje pro svůj lov velké teritorium. V dospělosti se mohou samci potulovat teritoriem 

o velikosti až 400 km2. Samice obvykle obývají menší oblast o velikosti okolo 160 km2. 

(http://www.tigerhomes.org/) 

Kdysi na většině území asijského kontinentu byly tygrů celé tisíce, dnes jich je 

v úzkém pásmu pohoří u Japonského moře ve volné přírodě zhruba 300 jedinců, kteří 

dokáží běžet až 80 km/hod. Ruský dálný východ, pobřeží Sibiře je čtvrtou největší 
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zásobárnou dřeva na světě. Ještě nedávno zde byla bezpečná izolace ussurijských tygrů, ale 

dnes přirozené prostředí tygrů mizí a ročně se zde vykácí 10 milionu akrů lesa. Kdysi zde 

platila přísná nařízení bývalého sovětského režimu, která tygry ochraňovala, dnes se však 

jejich vymáhání vyvíjí velmi nedbale a počet tygrů se kriticky snížil díky 

nekontrolovatelnému pytlačení. Tygří tělo se pak prodává na asijském trhu s léčivými 

prostředky pro jejich bájné uzdravovací účinky od očí až po ocas.  

Dnes na Sibiři probíhají průzkumy jak ve volné přírodě, tak i v zajetí. V USA 

existuje Program na chov zvířat v zajetí a dnes představuje jeden z nejúspěšnějších 

programů chovu velkých predátorů v zajetí. Mláďata jsou pak vrácena zpět do volné 

přírody. Tygr byl zvolen jako první obecný druh, který bude chráněn a znamená to, že les 

obklopující tygří rezervaci se musí také ochraňovat. Ale v zemi, kde panuje politická 

nejistota, neexistují žádné záruky a tygrovi sibiřskému hrozí bezprostřední vyhubení.  

(zdroj: DVD video, dokument „Tigers of the snow“, 1996) 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 17 Pytlák stahující tygří kůži 

Zdroj: http://www.savethetigerfund.org/ 

Nikdo není schopen říci, kolik tygrů ještě na svobodě žije. Podle čísel uváděných 

Světovým fondem na ochranu volně žijících zvířat a rostlin se jejich počty pohybovaly 

v polovině 90. let zhruba mezi 450-500 kusy, v současnosti se odhaduje pouze na 200 

jedinců. Avšak tygři ussurijští se dobře rozmnožují v zajetí, ale někteří odborníci tvrdí, že 

mláďata, která se v zajetí narodila mohou žít už pouze v ZOO.  

(encyklopedie - Svět poznání, 1997) 
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4.6 Panthera tigris sumatrae (Pocock, 1929) 
 

Tabulka č. 4 Stupeň ohrožení tygra sumaterského 

Stupeň ohrožení 

kriticky ohrožený 

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/  

Je tygr sumatránský či sumaterský. Jedná se o menší formu tygrů, která žije na 

ostrově Sumatra, jak můžeme rozpoznat z jeho označení. Dnes je tento poddruh již 

poměrně vzácný. Základní zbarvení je velmi tmavé až intenzivně narudle hnědožluté. Jeho 

spodní strany těla bývají světle krémové barvy a toto světlé zbarvení pak vystupuje jen 

velmi nízko na boky. Příčné pruhy sumatránských tygrů jsou početné, leskle černé, široké a 

často zdvojené nebo dokonce rozštěpené do tří jazyků. Typické je i časté rozpadávání 

pruhů při jejich koncích do menších drobných skvrnek. Tyto malé světlejší skvrnky bývají 

někdy rozmístěny i kdekoli na těle mezi černými pruhy. Pro sumatránského tygra, 

především pro samce, jsou charakteristické mohutné licousy a někdy prodloužená srst 

v zátylku, která nám může připadat, že vytváří jakoby hřívu. (MAZÁK, 1980)  

 
Obr. č. 18 Areál rozšíření tygra sumaterského (vyznačeno červeně na pravé straně) 

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/  
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Odhaduje se, že ve volné přírodě existuje už jen 400 jedinců sumatránských tygrů a 

méně než 200 jedinců v zoologických zahradách po celém světě. Tito tygři mají také 

charakteristickou srst, která je odlišná od ostatních poddruhů tygra. Mají totiž nejtemnější 

srst ze všech tygrů a široké černé pruhy, které se nacházejí blízko sebe a na některých 

místech těla můžou být i zdvojené. Tyto pruhy jdou také dolů na jeho přední nohy. 

Sumaterští tygři jsou nejmenším tygřím poddruhem. Samci totiž mohou dosáhnout 

velikosti jen 2,4 m a samice 2,2 m. Hmotnost se u těchto samců pohybuje zhruba okolo 

120 kg a samice mají dokonce jen 90 kg. (http://www.savethetigerfund.org/) 

 
             Obr. č. 19 Tygr sumaterský 

             Zdroj: http://cs.wikipedia.org/  

Loví zejména jeleny a divoká prasata. Hlavní hrozba pro tento poddruh je člověk. 

Sumatra je totiž sousední ostrov Jávy a má ohromnou populaci, asi 110 miliónů obyvatel. 

Sumatra tak ztratila neuvěřitelných 65-80% svých původních lesů a sumaterským tygrům 

se tak zmenšuje jejich původní areál. Ochrana těchto stanovišť je jediný klíč k přežití 

sumaterského tygra, jinak vyhyne stejně tak jako jávský tygr. (http://www.tigerhomes.org/) 

4.7 Panthera tigris sondaica (Temminck, 1844) 

Jedná se o tygra jávského. Patřil stejně jako předešlý poddruh k menším formám 

tygrů. Jeho domovem byl ostrov Jáva, kde byl však již bohužel zcela vyhuben. Jeho 

základní zbarvení bylo podobné jako u tygra sumatránského až na příčné pruhy, které byly 

mnohem užší a hustější. Typický znak pro jávské tygry bylo rozpadávání pruhů do malých 

skvrnek při jejich koncích, kdy mezi pruhy bývaly i celé řady těchto drobných skvrnek. 

Bylo to ještě více nápadnější než u předešlých sumatránských tygrů. Od sumatránského 

tygra se tygr jávský lišil především nápadně jinou stavbou týlní krajiny lebky. 

(http://www.savethetigerfund.org/)  
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Obr. č. 20  Vymřelý tygr jávský 

Zdroj: http://www.savethetigerfund.org/ 

4.8 Panthera tigris balica (Schwarz, 1912) 

Jedná se o tygra balijského, který byl vůbec nejmenší formou tygra. Byl dokonce 

i podstatně menší než tygr sumatránský či tygr jávský a nepřesahoval velikost velkých 

jaguárů. Obýval ostrov Bali, kde je dnes již několik desetiletí zcela vyhuben. Jeho 

základní zbarvení mělo zhruba stejný tmavý odstín jako u předešlých dvou poddruhů. 

Spodní části těla neměl krémové, ale většinou čistě bílé. Podle kresby tmavých pruhů 

připomínal spíše tygra sumatránského nežli tygra jávského. Stavba týlní krajiny lebky je 

naopak u balijského tygra podobná jako u tygra jávského. 

(http://www.savethetigerfund.org/)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 21 Vymřelý tygr balijský 

Zdroj: http://www.savethetigerfund.org/ 
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4.9 Panthera tigris jacksoni (Malayan Tiger) 

Jinak se mu říká tygr malajský. Tento poddruh tygra byl objeven teprve v nedávné 

době, až v roce 2004 jako devátý tygří poddruh. Jeho název mu uznal Peter Jackson, což 

je bývalý předseda IUCN. (http://www.savethetigerfund.org/) 

Tento poddruh je morfologicky podobný indočínskému tygru, ale velikostí je blíže 

k sumaterskému tygru. Jeho průměrná hmotnost je 120 kg u dospělých samců a 100 kg u 

malajských samic. Malajské tygry můžeme najít pouze na Malajském poloostrově, přesněji 

na nejjižnějším cípu Thajska a poloostrova Malajsie. Tento poddruh se však nevyskytuje 

ve východní Malajsii, v Borneu. V Malajsii jsou řídce viděni od severu přes hranice lesů 

přiléhající do Thajska také na nejjižnějším cípu kontinentální Asie. Tygři se zde vyskytují 

v lesích, ale i na polích či opuštěných půdách s nízkou hustotou obyvatelstva. Malajští 

tygři loví zejména jeleny, divoká prasata a skot. Tygři jsou zřejmě v NP Taman Negara, 

která činí asi 91 dospělých tygrů. V nechráněných oblastech jsou tygři ohroženi těžbou 

dřeva nebo pytlačením. Téměř 90% tygřích stanovišť se nachází mimo chráněné oblasti a 

tak je stav těchto tygrů velmi nejistý.  

Genetická analýza fylogeneze tygrů v roce 2004 rozdělila indočínský poddruh tygra 

na dva odlišné poddruhy, na indočínský poddruh a malajský poddruh. 

(http://www.savethetigerfund.org/)  

 
     Obr. č. 22 Tygr malajský 

      Zdroj: http://www.moncicak7.estranky.cz/
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5. Problematika ochrany tygřích poddruhů 

Tygr stojí na vrcholu potravní pyramidy, k čemuž je vybaven vynikajícími 

schopnostmi. Člověka odpradávna přitahuje nejen svou silou a obratností, ale také velkýma 

očima či nápadně zbarvenou kožešinou. Ale lidská expanze, honba za atraktivními 

kožešinami a intenzivní lov přivedl tygra na pokraj jeho vyhynutí. Bohužel ani 

mezinárodní dohody a uvedení v Seznamu ohrožených druhů nejsou úřady schopné 

zabránit nelegálnímu obchodu s kožešinami a pytláctví. Přitom je tygr nepostradatelný 

v přírodě, protože zde plní důležitou funkci při regulaci a udržování zdravé populace své 

kořisti, hlavně kopytníků. (SAMKOVÁ a HOLEČKOVÁ, 2006) 

Ještě před 100 lety se mohli tygři volně prohánět po lesích Indie, Sumatry či 

Sibiřské tajgy v hojném počtu okolo 100 000 jedinců. Ale bohužel i tak krásného a 

přizpůsobivého predátora dokázal člověk vyhubit hlavně svou činností. Ať už se jednalo o 

bezhlavé vybíjení jen pro zábavu, pytlačení či o postupnou expanzi lidstva a tím způsobené 

ničení lesa. Docházelo tak k rychlému zmenšování území, kde v minulosti měli tygři své 

obrovské teritoria. Dnes tygr svou populací kolísá na pokraji vyhubení a z původních 8 

poddruhů se již člověku podařilo zcela vyhubit tři poddruhy, a to tygra Kaspického, 

Balijského a Jávského. Tyto poddruhy tygra již člověk živé neuvidí a i jakákoliv 

fotografická dokumentace je jedinečná. Osud zbylých 5 poddruhů je jen v našich rukách a 

záleží pouze na nás, zda i ti, kteří zbývají, přežijí. Ve světě existují různé záchranné 

programy, ale tygrů přesto ubývá, a důvody jsou pořád stejné. Stále se zmenšují jejich 

teritoria ve volné přírodě, pytláctví je i nadále oblíbenou činností a i díky čínské medicíně 

musejí tygři umírat. (http://o-tygrech.webz.cz/) 

Moderní zoologické zahrady plní funkci rezervoáru ohrožených druhů v zajetí. 

Nyní množství tygrů ussurijských v zajetí přesahuje četnost divoké populace. Podle 

Mezinárodní plemenné knihy bylo k 1. 1. 2004 evidováno 452 jedinců, z toho pouze 14 

narozených v přírodě. Hlavním úkolem zoologických zahrad je přispívat k zachování 

těchto ohrožených zvířat, ale také jejich poznávání a prezentaci veřejnosti. V letech 2003-

2004 organizovala Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA) „Tygří 

kampaň“. Finanční prostředky získané z této kampaně byly určeny na ochranu tygrů přímo 
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v přírodě. Této kampaně se zúčastnily i české zoologické zahrady, nejvíce pak Zoo Dvůr 

Králové. (SAMKOVÁ a HOLEČKOVÁ, 2006) 

Tygři jsou sice inteligentní a vynikající lovci, ale proti lidské bezcitnosti jsou 

bezmocní. Ještě do nedávné doby byly tyto nádherné šelmy pronásledovány a stříleny lovci 

z celého světa za tučné peníze a mnoho pytláků se nemalou měrou podílelo na likvidaci 

této kočkovité šelmy. Z nádherného rozlehlého tygřího ráje dnes zůstalo jen malé území na 

Dálném východu Ruska a na hranicích severní Číny, kde žije posledních 150 těchto 

pruhovaných krasavců. V současné době je k dispozici více tygrů v zoologických 

zahradách po celém světě než ve volné přírodě. Díky zoologickým zahradám tygr stále 

žije. Teprve nedávno lidé pochopili, že je tygry nutné chránit a proto se tedy snažíme 

zachránit jejich životy po celém světě. V zoologických zahradách jim dávají vše, nový 

domov, nejlepší potravu, péči, bezpečí a lásku. Nemůžou pouze jednu věc. Když je 

odchovají v zoologických zahradách, už je nikdy nemohou vrátit do volné přírody, protože 

by hledali obživu u lidí, nebáli by se jich a došlo by ke konfliktům. Nakonec by zvítězila 

puška. (SAMKOVÁ a HOLEČKOVÁ, 2006) 

Oáza Sibiřského tygra 

Oáza Sibiřského tygra je slovenský projekt na záchranu sibiřského tygra. Jedná se 

prozatím o území o rozloze 5000 m2, kde žije asi 2% veškeré existující populace tohoto 

poddruhu tygra, to je asi 20 těchto nádherných jedinců. Celý areál se nachází v chráněné 

krajinné oblasti Slovenska, několik kilometrů od Bratislavy. Celý projekt začal v roce 1999 

za účelem rozšíření a zachování tohoto druhu před vyhubením, ale především díky lásce 

k tomuto tvorovi. (http://o-tygrech.webz.cz/) 

Červená kniha ohrožených druhů (IUCN) 

 Mezinárodní svaz pro ochranu přírody a přírodních zdrojů je nezávislá mezinárodní 

organizace sdružující státy, vládní agentury, nevládní organizace a vědecké pracovníky 

v největší společenství pro ochranu přírody a přírodních zdrojů. Byla založena v roce 1948 

se sídlem v Glandu, Švýcarsku. Cílem IUCN je ochrana přírody v globálním měřítku a 

trvale udržitelné využívání přírodních zdrojů. Tisíce zvířat a rostlin jsou dnes ohrožena 

vyhubením. Např. Červená kniha eviduje 15 589 druhů, které je nutné chránit, jinak dojde 

ve volné přírodě k jejich vyhynutí. Červená kniha ohrožených druhů přináší seznamy 
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ohrožených druhů zvířat a rostlin. Již po čtyři desetiletí mapuje stav ochrany jednotlivých 

druhů a poddruhů v celosvětovém měřítku za účelem zdůraznění těch skupin druhů, jež 

jsou ohroženy vyhubením. Červená kniha také přináší bližší informace a známé skutečnosti 

o příslušných taxonech. (http://www.zoo-ostrava.cz/_beta/) 

Tabulka č. 5 Stupně ohrožení dle Červené knihy ohrožených druhů (IUCN) 

EW extinct in the wild vyhubený v přírodě 

CR criticaly endangered kriticky ohrožený 

EN endangered ohrožený 

VU vulnerable zranitelný 

LR/cd lower risk/ conservation dependent blízko ohr./sledovaný ochr. organizacemi 

LR/nt lower risk/near Threatened blízko ohrožení 

DD data deficient druh, o kterém je málo informací 

Zdroj: http://www.zoo-ostrava.cz/_beta/ 

EAZATiger Campaign 2002/4 – Kampaň na záchranu tygrů ve volné přírodě 

 
Obr. č. 23 Kampaň na záchranu tygrů ve volné přírodě 

      Zdroj: http://zvirata-v-ohrozeni.snadno.eu/ 

 

Kampaň na záchranu tygrů žijících v divočině vyhlásila EAZA na své výroční 

konferenci ve španělské Barceloně v září 2002. Kampaň Tygr měla původně trvat 1 rok, 

ale pro velký zájem veřejnosti byla prodloužena na 2 roky – trvala tedy do září 2004. Tygr 

se stal obětí komerce a ničení životního prostředí – destrukce přírody a ilegální obchod 

s částmi jeho těla přivedly tygra na pokraj vyhubení. Dnes žije v Asii ještě pět poddruhů, 
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počet tygrů však klesl ze 100 000 v polovině minulého století na dnešních 5 000 jedinců. 

Pytláctví je asi nejtragičtější způsob zkázy tygrů. Trh s částmi tygřích těl je samozřejmě 

ilegální, ale pytláci dál střílejí tygry pro kůži, kosti, zuby, drápy a další tygří orgány či krev 

a maso. Tradiční asijská medicína bohužel stále používá části těl tygrů, mnoho lidí si jimi 

léčí neduhy. Například tygří tuk je považován za afrodiziakum a používá se také proti 

revmatismu. Kdo pozře játra z tygra, získá prý jeho odvahu a vytrvalost, klíční kost údajně 

nosí štěstí. Rozemleté drápy se naopak používají jako jed.  

(http://zvirata-v-ohrozeni.snadno.eu/) 

 
Obr. č. 24 Tradiční východoasijská medicína, která  používá kosti a další části těla tygrů 

Zdroj: http://zvirata-v-ohrozeni.snadno.eu/ 

Cílem této kampaně bylo zvýšit informovanost veřejnosti o ohrožení tygrů a také 

nasbírat 500 000 Euro na podporu projektů na záchranu tygrů ve volné přírodě. Do 

kampaně se zapojilo 133 institucí z 24 zemí. Pro velký zájem veřejnosti byla kampaň 

prodloužena na 2 roky a finanční sbírka tak vynesla přes 750 000 Euro, z nichž pak byly 

financovány záchranné projekty. Výsledkem této kampaně také bylo, že stouplo povědomí 

veřejnosti o kritickém ohrožení tygrů a nutnosti jejich ochrany. Zoologické zahrady mají 

možnost pokračovat v podpoře ochrany tygrů ve volné přírodě prostřednictvím projektu 

„21st Century Tiger“ (Tygr v 21. století). (http://zvirata-v-ohrozeni.snadno.eu/) 

 Ochrana indických tygrů 

 Během posledních 100 let, kdy byl tygr indický nemilosrdně loven, se počet jedinců 

od začátku 20. století snížil ze 100 000 na přibližně 4000. Ale v roce 1972 Světový fond na 

ochranu přírody spolu s indickou vládou zahájily Projekt Tygr. Díky tomuto programu 

vzniklo více než 40 rezervací a tento druh tygra je od té doby přísně chráněný. Je také 

zakázán prodej veškerých výrobků z tygřích těl. Avšak vztah člověka k tygrům na 

přelidněném indickém subkontinentu je dodnes problematický. Tygrům tak hrozí 
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nebezpečí nejen od pytláků, které je v odlehlé oblasti Sundarbans těžké chytit při činu, ale 

také kvůli ničení jejich přirozeného domova díky odlesňování a rozšiřování polí. 

Bezpečnost těchto tygrů teď závisí především na tom, zda se podaří zachovat přírodní, 

nepřístupné oblasti, jako jsou např. mokřiny v národním parku Sundarbans. Existují také 

různé kampaně na podporu tygra indického, které financuje například nadace David 

Shepherd Wildlife Foundation.  

(zdroj: DVD video, dokument „Tygři – výprava do bažin“, 2005) 
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6. Tygr jako atraktivní turistický fenomén 

(charakteristická megafauna) 

 Přírodní rezervace Asie 

 Lidé i panovníci v mnoha částech Asie život v přírodě tradičně respektovali. 

Příkladem mohou být Hindové v jižní Asii, kteří jsou vegetariáni a neloví žádnou zvěř. 

Nebo také Mughalové, kteří kdysi založili říši v severní Indii a věřili, že se veškerý život 

musí chránit. Z toho tedy vyplývá, že ničení výskytišť a s ním spjatá hrozba masového 

vyhynutí jednotlivých druhů zvířat je relativně nedávným jevem. Je to hlavně díky 

populační explozi ve 20. století a tím se zmenšily oblasti, které dosud nepocítily žádný vliv 

lidské činnosti. Vypadá to tedy, že v současnosti závisí přežití těchto přírodních stanovišť 

na zásazích vlád, které musejí ustavit a chránit přírodní rezervace, ale také bojovat proti 

pytlákům a přesvědčit lidi, že ochrana přírody je pro ně přínosem. Mezinárodní unie pro 

ochranu přírody a přírodních zdrojů (IUCN) má ve svých záznamech více než 3% Asie 

jako chráněné prostory. Jedná se buď o celkovou ochranu oblasti nebo o národní parky, do 

kterých smějí návštěvníci pouze za předpokladu, že nebudou narušovat životní prostředí. 

Například Corbett National Park byl jednou z prvních rezervací pro tygry v Indii, kterých 

je zde nyní celkem 18. (encyklopedie - Svět poznání, 1997) 

6.1 NP Kanha 

 NP Kanha vznikl v roce 1955 a tvoří jádro zdejší tygří rezervace, která byla 

vytvořena později, v roce 1974 v rámci Projektu Tygr. Od té doby se tento park stará o 

zachování různých živočišných druhů a proto zde bylo uloženo mnoho ohrožených druhů. 

Díky přísné ochraně fauny a flóry v parku, se NP Kanha zařadil mezi nejvíce udržované 

národní parky v Asii. Největším lákadlem pro návštěvníky je to, že zde mohou pozorovat 

tygří život ve volné přírodě. Pokud chcete zažít vzrušení, že se tygři potulují ve volné 

přírodě několik metrů od vás, tak určitě musíte navštívit tento NP Kanha. V Indii jsou i jiné 

tygří rezervace, ale nikde jinde nemůžete vidět tygry tak často a pravidelně jako zde. 

(http://www.kanhanationalpark.com/) 
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Obr. č. 25 Tygr v NP Kanha 

Zdroj: http://www.kanhanationalpark.com/ 

NP Kanha se rozprostírá na rozlohe 1945 km2 a nadmořská výška se zde pohybuje v 

rozmezí 600-900 m. n. m. Zajímavostí je, že se jím nechal inspirovat Rudyard Kipling 

k napsání známé Knihy džunglí. Dnes patří NP Kanha k nejmalebnějším a nejkrásnějším 

přírodním rezervacím v Asii a tato „tygří země“ je ideálním domovem pro predátory i 

kořisti. (http://www.kanhanationalpark.com/) 

 

  

 

 
 

Obr. č. 26 a 27 Tygři v NP Kanha  

Zdroj: http://www.kanhanationalpark.com/ 

Charakteristickým rysem této oblasti jsou otevřené travnaté louky, kde pozorování 

jelenů či tygrů je běžnou věcí. Další zajímavostí je to, že toto údolí má tvar podkovy a přes 

něj se klikatí řeka Surpan. Hlavní přírodní zajímavostí v parku jsou tygři, bizoni, opice, 

leopardi, hyeny či dikobrazi. Z ptáků zde můžeme vidět pávy, křepelky, koroptve, 

ledňáčky, sovy nebo zelené či skalní holuby. Podnebí je v této oblasti tropické. Léta jsou 

zde vlhká a horká s maximální teplotou okolo 40,6° C a minimální teplota ukazuje zhruba 

23,9° C. V zimních měsících se v této oblasti pohybuje teplota od minima 11,1° C do 

maximální hodnoty 23,9° C. Takže prakticky tady žádná zima není a roční průměrné 

srážky jsou asi 152 cm. (http://www.kanhanationalpark.com/) 

 



Ivana Reková: Tygr a jeho význam pro ochranu přírody a turismus 

2010                                                                                                                                - 43 - 

Turisticky velmi oblíbená prohlídková cesta národním parkem je v otevřeném 

džípu, kde si během cesty můžeme prohlížet volně žijící zvířata. Druhým způsobem 

prohlídky džungle může být jízda na slonovi. Na hřbetě slona můžeme pozorovat 

pobíhající tygry či poletující ptáky a máte tak jedinečnou možnost udělat si krásné 

fotografie. (http://www.kanhanationalpark.com/) 

 

 

  

 

           Obr. č. 28 Prohlídka NP Kanha na slonech          Obr. č. 29 Prohlídka NP Kanha otevřeným džípem 

Zdroj: http://www.kanhanationalpark.com/ 

V dnešní době je však pozorování tygrů v Indii velmi vzácné. Důvodem je zabíjení 

tygrů pro jejich velké množství léčivých či magických vlastností. Pořád je ale snaha o 

zachování těchto predátorů před vyhynutím. Proto vznikl Tygří projekt, který byl zahájen 

v roce 1972 v Indii v programu pro záchranu indických tygrů. Úspěšné příklady tohoto 

programu můžeme vidět v národních parcích, které se nachází ve vysokých Himalájských 

oblastech, v mangrovových bažinách na Sundarbans nebo v trnitých křovinách 

Rádžasthánu. (http://www.kanhanationalpark.com/) 

 

6.2 NP Sariska 

 Oblasti Sariska dominují ostré útesy kopců a úzká údolí Aravallis, kde lesy jsou 

suché a listnaté. Uvnitř přírody se nacházejí zříceniny středověkých chrámů Garh-Rajor, 

které jsou z 10.-11. století. Tato oblast byla prohlášena za svatyni v roce 1955 a národním 

parkem se stala o několik let později, v roce 1979. NP Sariska je domovem mnoha šelem, 

ať už se jedná o leoparda, divokého psa, hyenu či šakala nebo tygra. Také ptáci zde tvoří 

bohatý a pestrý ptačí svět. (http://www.sariskanationalpark.com/) 
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 Sariska tygří rezervace leží v Aravalských kopcích a pokrývá zhruba 800 km2 

území. Tuto krajinu tvoří jednak pastviny a suché listnaté lesy, ale také strmé útesy či 

skalnaté krajiny. Nehledě na tygra se v Tygří rezervaci vyskytují i leopardi, divoká prasata 

nebo hyeny. Na okraji parku se nachází jezero Siliserh, kde žije velké množství krokodýlů 

a tento NP je domovem největší indické populace pávů.  

(http://www.sariskanationalpark.com/) 

 

  

 
 

 

Obr. č. 30  Tygr v NP Sariska 

  Zdroj: http://www.sariskanationalpark.com/ 

Také v tomto NP si můžeme udělat prohlídku otevřeným džípem a prohlížet si 

zvířata ve volné přírodě. Ale bohužel i zde hojně řádí pytlačení a i zde je tygr ohrožen 

vyhynutím. I přesto je NP Sariska pravděpodobně nejnavštěvovanějším parkem v Indii. 

(http://www.sariskanationalpark.com/) 

 

 

 
 
 

Obr. č. 31 Prohlídka NP otevřeným džípem 

Zdroj: http://www.sariskanationalpark.com/ 
 

6.3 NP Chitwan 

 Národní park (Royal) Chitwan je dlouhodobě jedinou zemí bohatství přírodních 

divů. Tento park se nachází v jižní části centrálního Nepálu a má zhruba 932 km2. NP byl 

vyhlášen v roce 1973. Údolí Chitwan se skládá z tropických a subtropických lesů, lesy 

pokrývají zhruba 70% parku a louky asi 20% parku. Můžeme zde dokonce najít více než 
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50 druhů trav. NP Chitwan je domovem pro více než 50 druhů savců, 55 druhů 

obojživelníků a plazů nebo dokonce pro více než 525 druhů ptáků. Najdeme zde i ohrožené 

druhy fauny.  

 Co se týče počasí, je v této oblasti velmi proměnlivé. V období od října do února je 

průměrná teplota okolo 25° C, od března do června mohou teploty dosáhnout až 43° C. 

Monzunové deště přináší bujnou vegetaci. NP Chitwan nabízí ke shlédnutí zajímavé 

lokality i různé aktivity. Bližší informace o volně žijících živočiších můžeme dostat 

v návštěvnickém centru v Saurahu. Sloní safari nabízí bližší pohled na rezervaci 

ohrožených nosorožců či na nepolapitelného bengálského tygra. Můžeme zde navštívit 

Sloní chovné centrum v Khorshoru nebo Muzeum v Kasara. 

(http://chitwannationalpark.net/) 

              
       Obr. č. 32 Bílý tygr v NP Chitwan          Obr. č. 33 Tygr bengálský  v NP Chitwan 

        Zdroj: http://chitwannationalpark.net/        Zdroj: http://chitwannationalpark.net/ 

 

 NP Chitwan je průkopníkem nového pojetí v cestování na subkontinentu. Programy 

byly pečlivě navrženy a sestaveny pro obohacení našich zkušeností z této záhadné země, 

zdůrazňující jeho rozmanitosti charakteristiku každého regionu. NP Royal Chitwan 

v centrálních nížinách Terai a NP Bardia v západním Terai poskytují to nejlepší z divoké 

zvěře a přírody prohlídkových míst v Asii. Můžete zde navštívit nádherný svět subtropické 

džungle, jezera a řeky, které jsou domovem pro některé nejohroženější zvířata na světě. 

Jedná se například o nepolapitelného tygra, prehistorického nosorožce včetně mnoha druhů 

savců, plazů, hmyzu a ptáků. Prohlídku této džungle můžeme absolvovat na hřbetu slona, 

v džípu či na lodi. Pro návštěvníky, kteří mají rádi pěší turistiku, je k dispozici místní 

průvodce. V jihovýchodním Nepálu, v rezervaci Kosi Tapu Wildlife Park můžeme přímo 

pozorovat stěhovavé vodní ptáky, bahňáky či pobřežní ptáky, kteří scházejí podél řeky 

Kosi. (http://chitwannationalpark.net/) 
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Obr. č. 34 Tygr ve volné přírodě NP Chitwan 

Zdroj: http://chitwannationalpark.net/  
 

6.4 NP Corbett 

 Založen roku 1936 jako první indický národní park. Byl vymezen na základě 

konzultací s Jimem Corbettem, což je velký lovec a specialista na tygry. Národní park se 

rozprostírá v nadmořské výšce od 400-1200 m. n. m. na úpatí západních Himalájí. Přes 

rozsáhlý cestovní ruch se v parku podařilo udržet pravěké prostředí. Rozloha parku je 

okolo 600 km2 a teplota se zde pohybuje v zimě okolo 4° C, naopak v letních měsících 

může dosáhnout až 42° C.  

V minulosti byl NP Corbett v soukromém vlastnictví místních vládců a jediným 

cílem bylo využití přírodních zdrojů. V roce 1858 došlo k vypracování prvního 

komplexního plánu na zachování lesa a od roku 1896 se stav lesa začal zlepšovat. Ve 

spolupráci s Jimem Corbettem byly vymezeny hranice parku a v roce 1936 se stal 

národním parkem. Rok 1973 byl mezníkem v oblasti ochrany volně žijících živočichů. Byl 

zahájen Projekt Tygr, což je nejprestižnější a největší celková ochrana životního prostředí. 

Projekt Tygr byl slavnostně zahájen 1. dubna 1973. (http://www.corbettnationalpark.com/) 

 Plukovník Edward James Corbett se narodil 25. července 1875 v Nainítálu, 

v horské vojenské stanici v severní Indii jako osmé dítě. Už jako malý se vydával tábořit 

do džungle a na těchto výpravách se mu dostalo prvního ponaučení o životě v džungli. 

Velmi si oblíbil i její rostlinstvo a zvířata. Lidožravé šelmy lovil Jim Corbett v letech 

1907-1939 a vynikal nad všechny ostatní lovce. Díky tomu byl neustále naléhavě volán, 

aby pomohl z útrap lidem mnohdy až ve velmi vzdálených končinách. Zastřelil celkem 12 

lidožravých tygrů a levhartů, kteří měli na svědomí nejméně 1500 lidí z vesnice 

v Kumáonu. K tygrům měl zvláštní úctu a byl velmi nešťastný z toho, že by měli být zcela 

vyhubeni. Věřil a také dokázal, že se tygr stává lidojedem teprve až po nějakém zranění 
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nebo z jiné příčiny, která mu nedovoluje lovit jeho obvyklou kořist. Snad nejlepším jeho 

rokem byl rok 1910. Tehdy se mu podařilo zastřelit lidožravého muktéšvarského tygra a 

panárského levharta. Corbett byl také jmenován čestným strážcem zvěře.  

(CORBETT, 1968) 

 

 

 

                          Obr. č. 35 Jim Corbett 

Zdroj: http://www.corbettnationalpark.com/  

Občas střílel ze sportu, ale s přibývajícími léty nacházel v tomto způsobu lovu stále 

menší zalíbení. Když jednou dostal darem kameru, přestal lovit a věnoval se až do konce 

života touze filmování zvířat. Díky jeho znalostem a schopnostem se mu podařilo natočit 

dodnes nepřekonané záběry tygrů a dalších indických a později i afrických zvířat. V roce 

1947 po rozdělení Indie se totiž se svou sestrou přestěhoval do Keni, kde bohužel dne 

19.4.1955 po těžkém srdečním záchvatu umírá. Za své dlouholeté služby Indii byl oceněn 

řadou medailí a indická vláda ho dokonce poctila čestným právem svobodného přístupu do 

všech pralesů. Toto privilegium bylo velmi významné, protože předtím bylo uděleno pouze 

1x. Také udělal obrovský kus práce pro záchranu indické přírody a proto po jeho smrti byl 

v roce 1957 pojmenován jeden z největších a nejznámějších národních parků Indie jeho 

jménem – dnes známý Corbett National Park. Za svého života napsal 5 knih o Indii a její 

zvířeně a jednu knihu o přírodě africké. (CORBETT, 2006) 

Charakteristickým znakem tohoto údolí je řeka Ramganga. Jedná se o 

nejvýznamnější hydrologický zdroj v této oblasti a jejími přítoky jsou Sonanadi, Mandal 

nebo řeka Palain. Pro blízké oblasti je důležitým vodním zdrojem řeka Kosi, hlavně pak 

v suchých obdobích, protože poskytuje pitnou vodu a je domovem pro několik vodních 

druhů. Nachází se zde více než 50 druhů savců, 585 druhů ptáků a nejméně 25 druhů 

plazů. Tento NP je však známý svými slony a levharty, nikoli však tygry. Pozorování tygrů 

je dnes velmi vzácné. V roce 1984 zde žilo asi 90 tygrů. Kromě tygrů, leopardů se zde 

objevují i menší kočky. Dále se zde nachází například himalájský černý medvěd, šakal, 
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dikobraz či vydry, ale je možné zde spatřit i slony po celém parku. V tomto NP je také 

mnoho příležitostí pro pozorování ptáků, protože jich má více než 585 druhů. Můžeme zde 

spatřit například divokou husu, kachnu, racka, konipase, kormorány nebo volavky. Z plazů 

se zde objevuje krokodýl gharial a několik druhů želv, ale také zmije, kobry či kobra 

královská. Ideálním úkrytem pro mnoho zvířat, hlavně pro tygry, jsou stále zelené keře a 

bambusové shluky. NP Corbett je bohatý na vegetaci, nachází se zde 110 druhů stromů, 51 

druhů keřů a více než 33 druhů bambusů a trav. Pozorování leopardů je ještě vzácnější než 

sledování tygrů. 

Cestovní ruch je povolen pouze ve vybraných oblastech Corbett Tygří rezervace, 

aby měli lidé možnost vidět nádhernou krajinu a rozmanitou přírodu, kde tygři žijí. 

V posledních letech se však počet návštěvníků dramaticky zvýšil. Tuto oblast navštíví 

ročně více než 70 000 návštěvníků z Indie i ze zahraničí. Můžeme zde navštívit turistické 

centrum v Dhikala, což je v srdci hlavní oblasti. NP Corbett nabízí neocenitelné zkušenosti 

pro nadšence volně žijících živočichů, ale rovněž pro fotografy či rybáře. 

(http://www.corbettnationalpark.com/) 

Je vhodné zde mít auto, můžete však jít i pěšky, ale v některých oblastech pouze 

v doprovodu průvodce. Můžete však vyzkoušet i jízdu na slonech a přitom si prohlížet 

volně žijící živočichy. Tzv. „Sloní Safari“ je nejlepší způsob, jak prozkoumat park a přitom 

nijak nenarušit toto prostředí. Jízda na slonech může být kombinací hrůzy, ale i naprostého 

klidu. K dispozici je i prohlídka džípem. Je to nejpohodlnější způsob, jak cestovat do NP 

Corbett. (http://www.corbettnationalpark.com/) 

 

 

 

 

 

Obr. č. 36 Prohlídka NP Corbett ze hřbetu slona          Obr. č. 37 Výprava slonů na prohlídku NP Corbett 

Zdroj: http://www.corbettnationalpark.com/  
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Pokud chcete navštívit NP Corbett, platí zde určitá pravidla, která musíte dodržet. 

Například musíte mít oblečení v odstínech hnědé nebo zelené barvy, protože jsou méně 

rušivé pro životní prostředí. Neměli byste mít na sobě parfém a nesmíte kouřit 

v omezených oblastech. Zvířata také nemají rády hluk, proto byste měli být potichu a 

nenechávat za sebou odpadky, která jsou pro zvířata velmi nebezpečná. Neměli byste 

zapomenout na osobní léky a repelent, dalekohled, kameru či fotoaparát aj. 

(http://www.corbettnationalpark.com/) 

 

6.5 NP Ranthambore 

Minulost Ranthambore je plná historických bitev. V roce 1973 byla vyhlášena 

Tygří rezervace a projekt Tygr byl zahájen v roce 1972. Park byl vyhlášen jako přírodní 

rezervace v roce 1955 a status národního parku dostal až v roce 1980. NP se nachází na 

plošině Vindhyan a na kopci Aravali, přesněji ve východní části regionu Rádžásthánu. 

Parkem protékají dvě řeky, na severu to je řeka Banas a na jihu řeka Chambal, ale můžete 

zde najít také 6 umělých jezer. Tento NP se rozprostírá na ploše asi 1334 km2. V lesích se 

nachází i zbytky ruin, které se datují do 10. století. V minulosti zde lidé uctívali tygřího 

boha Vaghdeo a někteří pastevci dokonce žádali o jeho požehnání, než začali svůj dobytek 

pást v lesích. (http://www.ranthambhorenationalpark.com/) 

392 km2 z NP Ranthambore patří k indickému nejlepšímu příkladu k projektu Tygr. 

Vláda začala s úsilím o záchranu tygra v Indii díky jeho klesajícímu počtu. Nachází se 

poblíž malého městečka Sawai Madhopur. Ještě v nedávné době byly chvíle, kdy v parku 

řádili pytláci. Ale dnes díky obětavé práci terénních pracovníků v lesích byli zachráněni a 

dnes je toto místo považováno za pevnost pro tygry, kteří bojují o přežití. Nachází se zde 

asi 32 tygřích jedinců a ti zde mají lepší místo než v jiných národních parcích.  

Příroda v parku je velmi rozmanitá, jsou zde krásná jezera, travní porosty, bystřiny, 

křoviny, hustě zalesněná údolí, nebo rokle se strmými útesy. Kromě tygrů zde žijí levharti, 

šakali, divoká prasata, dikobrazi, krokodýli, jeleni skvrnití, jeleni sambaři nebo indické 

gazely. Ranthambore je však nejznámější pro pozorování tygrů. Jediný primát nalezený 

v této oblasti a je velmi hojný v těchto lesích je hulman. Není však nejlepším přítelem pro 

tygra, protože má pronikavé poplašné volání, kterým varuje všechna ostatní zvířata před 

nebezpečím. (http://www.ranthambhorenationalpark.com/) 
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Obr. 38 Hulmani – jediní primáti v NP Ranthambore 

Zdroj: http://www.ranthambhorenationalpark.com/  

Jeleni sambaři patří mezi oblíbené kořisti tygra a je největší z asijských jelenů. NP 

je bohatý také na stěhovavé, vodní a lesní ptáky. Žije zde asi 270 druhů ptáků a 

nejviditelnějším z nich je páv, který je považován za národního ptáka Indie.  

Velký indický tygr je viděn v jeho přirozeném prostředí. Ale na druhou stranu je 

téměř neviditelný v zeleni či hnědé buši. Na počátku 20. století žilo v indickém 

subkontinentu zhruba 40 000 tygřích jedinců. Ale díky velké zálibě v jejich zabíjení se 

tento počet výrazně snížil. Cílem Projektu Tygr bylo chránit tyto tygry před pytláky a dnes 

tygr zaujímá na seznamu ohrožených druhů horní příčku a jejich zabíjení bohužel nekončí. 

Pytláctví stále pokračuje a za každého tygra je na mezinárodním trhu velká odměna, 

zejména pak v Číně. Zde se části tygřího těla používají v tradičních východoasijských 

lécích. V čínské medicíně například tygří mozek léčí akné, penis jde do výroby exotických 

vín, ledvinový lůj se používá na impotenci, vousy, oči a žluč jde do výroby nejrůznějších 

léků a maso se používá na odehnání hadů. Nejrozšířenější jsou však tygří kosti, které jsou 

pašovány z Indie a dalších tygřích zemí. Zuby a drápy se používají na nejrůznější přívěsky 

a věří, že od nich odvrátí zlé duchy a dají jim sílu. Velmi vzácná a drahá je samozřejmě i 

kůže. A tak je indický tygr na dobré cestě k jeho zániku. 

(http://www.ranthambhorenationalpark.com/) 

 

 

 

 

                                          

   Obr. č. 39 Tygři indičtí v NP Ranthambore 

  Zdroj: http://www.ranthambhorenationalpark.com/  



Ivana Reková: Tygr a jeho význam pro ochranu přírody a turismus 

2010                                                                                                                                - 51 - 

Nejlepší čas pro pozorování volně žijících živočichů je brzy ráno a večer a park 

křižuje síť čtyř tratí. Prohlídku můžeme absolvovat buď džípem nebo krytými malými 

vozy, ale ty nejsou moc vhodné pro prohlížení a nejsou příliš stabilní. Udělat krásné 

fotografie je pak zcela nereálné. Prohlídka džungle otevřeným džípem je určitě vhodnější a 

bezpečnější, protože většina volně žijících zvířat je zde zvyklá na lidskou přítomnost. 

(http://www.ranthambhorenationalpark.com/) 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 40 Ohrožený tygr indický 

Zdroj: http://www.ranthambhorenationalpark.com/  

Výhody tohoto CR: 

1.) Pozorování tygrů žijících ve volné přírodě je velmi atraktivní forma CR. 

2.) Tento CR přitahuje stále více návštěvníků a z toho plyne mnoho peněz pro NP. 

3.) Ze získaných peněz se zlepšují podmínky pro zvířata a podporují se různé záchranné  

      programy, např. projekt Tygr.  

Nevýhody tohoto CR: 

1.) Přirozené prostředí zvířat je narušováno návštěvou lidí a hlukem, zejména v době  

      páření potřebují zvířata klid a nesmí být rušena.  

2.) Projíždějící džípy a jiná auta poškozují životní prostředí v parku. 

3.) Odhozené odpadky jsou velmi nebezpečné pro zvířata. 

4.) I přes zákazy dochází stále k pytlačení, zabíjení a pašování zvířat za hranice, dokonce i  

      kriticky ohrožených druhů.  

 

Cestovní ruch hraje důležitou roli v ekonomice mnoha zemí světa. Z těchto příjmů 

se pak často financují různé projekty péče o ochranu přírody aj. Avšak velké počty turistů 

mohou zničit přírodní prostředí, na které se přijeli podívat.  
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7. Analýza budoucnosti tygra v kontextu 

ekonomického vývoje světa 

Budoucnost tygra není nijak růžová. Řadí se mezi nejvíce ohrožené druhy na Zemi. 

Vždyť z původních 8 poddruhů jsou už 3 zcela vyhubeny a další poddruhy jsou kriticky 

ohrožené a jsou na pokraji úplného vyhynutí. Může to dojít až tak daleko, že za několik let 

budeme moci vidět tygra pouze na obrázku.  

Proč je zabíjení zvířat oblíbenou aktivitou už několik století? V minulosti, kdy ještě 

tygři obývali velká území na celém světě bylo jejich zabíjení pouze pro zábavu panovníků. 

Jakmile se počty tygrů začaly kriticky snižovat, tak rostly ceny za jejich těla. Dnes už je 

počet jedinců velmi malý a musí se chránit. Ale i přes různé zákazy a vyhlášky stále 

dochází k pytlačení a pašování za hranice.  

Díky působnosti národních parků, zoologických zahrad a různým záchranným 

projektům na celém světě tygr přežil. Pouze v zoologických zahradách a chráněných 

národních parcích jsou tygři v bezpečí před pytláky. Tato vzácná kočkovitá šelma totiž 

nemá jiného nepřítele nežli člověka. Záchranné programy a projekty chrání tygry, snaží se 

o jejich přežití a také, aby se jejich počty do budoucnosti zase zvýšily. Také chtějí 

informovat širokou veřejnost o této problematice a získat co nejvíce tygřích nadšenců po 

celém světě.  

Musíme doufat, že budou tyto programy úspěšné a že se počty jedinců nebudou 

snižovat, ale naopak postupně vzrůstat. Záleží to pouze na nás, protože lidé se mohou 

zasloužit o to, aby budoucnost pro tygry nebyla tak kritická. I když je tygr tvor obrovské 

síly, elegance a krásy, potřebuje lidskou pomoc, aby přežil a byl tu i pro další generace.  
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8. Závěr 

Ve své bakalářské práci jsem se snažila shromáždit nejdůležitější informace o 

největší kočkovité šelmě, tygrovi. Zabývala jsem se jejich historickým vývojem, minulým 

a současným rozšířením, zbarvením, samozřejmě také všemi žijícími i nežijícími poddruhy 

nebo také jejich ochranou proti vyhubení či jejich vývojem do budoucnosti. Velmi 

důležitým faktorem pro přežití tygrů jsou národní parky, přírodní rezervace nebo 

zoologické zahrady po celém světě. Díky nim mají tygři šanci na přežití.  

Na světě existují dva druhy lidí. Na jedné straně stojí ti, kteří se snaží tygry chránit 

a jakýmkoliv způsobem jim pomáhají k přežití. Na druhé straně jsou lidé, před kterými 

musíme tygry chránit. Jedná se tedy o pytláky, kteří zabíjejí pro zábavu nebo pro peníze 

nebo o překupníky na nelegálních trzích s tygřími ostatky. Jediným nepřítelem této 

kočkovité šelmy je právě člověk. A právě díky nim se tygr dostal na žebříček kriticky 

ohrožených druhů zvířat.  

Dnes už existují mnoho různých nadací a kampaní na záchranu tygrů. Tyto 

organizace se snaží nejen tygry zachránit pro další generace, ale také chtějí informovat 

celou veřejnost o této problematice. Jelikož mnoho lidí vůbec neví, že jsou tygři na pokraji 

úplného vyhynutí a jejich budoucnost nevypadá nijak vesele.  

Pokud chceme tuto velkou kočkovitou šelmu zachránit, tak je nutné nejen tygry 

ochraňovat, ale také jejich přírodní prostředí, ve kterém žijí. V posledních letech totiž 

dochází k ničení jejich domova, lesy jsou káceny dřevařskými závody a tygrům se tak 

zmenšuje jejich vlastní území. Toto je také důvod, proč tygrů rapidně ubylo. Dnes už jich 

je pouze malá hrstka, kteří se snaží v takto fragmentovaných krajinách přežít.  

Cílem této práce bylo ukázat, jak špatná budoucnost na tygry čeká a jak se je 

můžeme pokusit zachránit pro budoucí generace. Jak se máme chovat k nim a také 

k prostředí, ve kterém žijí. Jelikož se řadí mezi kriticky ohrožené druhy zvířat, určitě si 

zaslouží naši pozornost a pomoc. Vždyť se jedná o největší a nejkrásnější kočkovitou 

šelmu vůbec.  
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