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Úvod 
1950-1970 2011 

• Úspěšná obnova 
populací velkých 
šelem v Evropě  



• Úspěšná obnova populací velkých šelem v Evropě  

CHKO Beskydy: 

• výskyt 3 druhů velkých šelem od 90. let 20. století 

• nadprůměrný  počet chovaných ovcí (v rámci ČR) 

• význam pastvy pro management chráněných území 

 

 

 

Úvod 



1. Jaký je stav chovu ovcí? 

2. Jaká je početnost velkých šelem ? 

3. Jaká je frekvence útoků na domácí zvířata? 

4. Jaké faktory chovatelé ovcí považují za limitující pro 
své podnikání? 

Je výskyt velkých šelem limitujícím 
faktorem pro chov ovcí v CHKO Beskydy?  



Metodika 
Zájmová oblast: CHKO Beskydy 

 

Stav chovu ovcí:  
statistiky Ministerstva zemědělství (okresy) 

 

Postoje chovatelů  

dotazníkové šetření mezi 112 chovateli  
(strukturovaný rozhovor) 



Metodika 
•Monitoring 
pobytových znaků 
velkých šelem 
 
 

 

Pracovníci Hnutí DUHA Olomouc  
& vyškolení dobrovolníci Vlčích hlídek (2003-
2011) 

Dokumentace všech pobytových znaků 



Metodika 
•Vyhodnocení výskytu  
  velkých šelem 
 
 

 

• Záznam prošlých tras a lokalizace nálezů (ruční GPS, zákresy do 
turistických map) 

• Vyhodnocení v sítí EEA 10 x 10 km (index relativní početnosti) 



o Fotopasti s bílým bleskem  

o Jednoznačná identifikace zvířat 

 

 

 

 

 

 
 

o 50 dnů (únor-duben) každou zimu, 10 period po 5-ti dnech 

Metodika 
• Fotomonitoring 

 



o 2011–2013: 20 fotopastí  ve 
dvou blocích  
(Beskydy & Javorníky) 

o 2013–2015:  65 fotopastí  na 
česko-slovenském pomezí 
(Beskydy, Javorníky, Vsetínské 
vrchy) 

CZ SK 

PL 

Metodika 
• Fotomonitoring 

 



Výsledky 
 

Množství chovaných ovcí (2013) 
 

Okres Nový Jičín Vsetín 
Frýdek-
Místek 

CELKEM 

Počet chovatelů 400 578 792 1 770 
Ovce 3 758 9 171 6 967 19 896 
Hustota ovcí na km2 4,26 8,02 5,77 6,15 
Podíl okresu v CHKO  (%) 7 55 43 37 

• Celostátní průměr 3,01 ovcí/km2 



Výsledky 
 

Výskyt 
velkých šelem 
 

Kovařík, Kutal & Machar 2014 / Journal for 
Nature Conservation 22: 479-86 



Kutal et al. /Acta Mus. Besk. 5 (2013): 121–136  

• Významné rozdíly mezi oblastmi Javorníky > Beskydy & Vsetínské vrchy  
• Významný nárůst v Javorníkách (r = 0,815; p = 0,004*) a pokles v Vsetínských 

vrších (r = –0,829; p = 0,008*) 
 
 

* 
* 

Srovnání 
výskytu 
rysa mezi 
geomorfolo
gickými 
celky 
 

Výsledky 
 



Výsledky – početnost rysa ostrovida (zima 2011/2012) 

Král Benedikt Viktor 

Jarka Karina Heřmína 

Javorníky: 21 záznamů  6 dospělých rysů 



Výsledky – početnost rysa ostrovida (zima 2011/2012) 

Robin Ondráš Albína 

Draža Lenka 

Beskydy: 11 záznamů  5 dospělých rysů 



Výsledky: početnost 
rysa ostrovida  
v letech 2011-2015 
 

Beskydy Javorníky CELKEM 

2011/2012 5 6 11 

2012/2013 3 8 11 

2013/2014 3 7 10 

2014/2015 5 5 10 



Výsledky: 
reprodukce 
rysa 
ostrovida 
 

Vodící samice  Mláďata 

Beskydy Javorníky Beskydy Javorníky 

2011 0 1  0 2 

2012 1  1  1† 3 

2013 1 2 2 2+1 

2014 2 3(1†) 2+2 3(†)+2+? 

2015 3 2? 3(1†) +2+2 1† 



Výsledky 
 

Stav 
chovatelů 
ovcí 

83 % chovatelů >50 let 



 

 

 

 

 

 

 

 

Střety velkých 
šelem s 
hospodářským
i zvířaty (2001-
2012) 

Výsledky • 84 napadení, 
196 zabitých ovcí .  

• 93,7 % způsobeno 
vlky (psovitými 
šelmami) 

• Průměrně ročně 
zabito 16,3 (±14,5) 
ovcí (0,1 %) 

• Pokles škod  
(r = −0,62, p = 0,03) 



Názory chovatelů na velké šelmy 

Výsledky 



 

 

 

 

 

 

 

 

Postoj chovatelů k jejich podnikání 

Výsledky 
 
 

 

• 90 % chovatelů považuje chov ovcí za neziskový nebo málo výdělečný 
 

• Hlavní faktory:  
1. nízká výkupní cena ovčích produktů 
2. nízká poptávka 
3. velká vzdálenost k nejbližším jatkám (často  

 > 50 kilometrů) 
4. výskyt velkých šelem 

 
• 79 % chovatelů využívá plošné dotace na chov  
• dotace na preventivní opatření proti útokům šelem nejsou podporovány (92 % to považuje za  znevýhodnění) 



Diskuze • Pokles množství škod – nižší početnost vlků, lepší zabezpečení 
stád 

• Institut náhrad  škod není samospasitelný  (negativní postoje 
chovatelů přetrvávají) 
 



• Chovatelé ovcí vymírají >  vliv na biodiverzitu luk 

• Vlci a medvědi se vyskytují sporadicky, rysi pravidelně  

• 93,7% útoků na ovce způsobují vlci (psovité šelmy); rys na ovce prakticky 
neútočí 

• Množství škod nízké  (ročně 0,1 % chovaných ovcí) 

• Chovatelé jsou silně negativní vůči šelmám, ale ekonomiku chovu více 
ovlivňují jiné faktory 

Shrnutí 
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Děkuji za pozornost  

miroslav.kutal@hnutiduha.cz 

www.selmy.cz 
Facebook: Ochrana.velkych.selem 

Twitter: @OchranaSelem 

 

 

 

Více informací: 


