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Příprava Programů péče 

o velké šelmy je 

evropským  tématem  již 

celá desetiletí. 

Na rozdíl od řady 

evropských zemí, Česká 

republika dosud takový 

program nemá!!! 



Rozšíření medvěda hnědého v Evropě 



Rozšíření vlka obecného v Evropě  



Rozšíření rysa ostrovida v Evropě 



Změny areálu rozšíření rysa ostrovida v ČR v letech 1950-2003 



Současné rozšíření rysa 

ostrovida v České republice 



• Mapování výskytu velkých šelem podle 

pobytových znaků a pozorování jsou 

nepřesná a také nevěrohodná (vlk). 

• Mapování nevypovídá nic o početnosti 

jednotlivých druhů šelem. 

• Toto mapování je však jedinou metodou, 

která nám ukáže, jak se v čase mění areál 

rozšíření jednotlivých druhů velkých šelem v 

České republice. 

• Mapování výskytu všech živočichů i rostlin 

do čtvercové sítě je oficiální metodou 

používanou v celé Evropě. 

Monitoring velkých šelem v ČR 



• Podle zveřejněných výsledků monitoringu pobytových znaků a pozorování 

žilo v České republice kolem roku 2000 5 medvědů  hnědých a 5-17 vlků 

obecných.  

• Nejvíce, 100-150 rysů ostrovidů, žilo v České republice v letech 1996-1998. 

• V současné době žije v České republice max. 80 rysů ostrovidů, 5-8 vlků 

obecných a žádný medvěd hnědý. 

Pro srovnání jsou v tabulce uvedeny údaje o početnosti velkých šelem 

převzaté z oficiální statistiky Ministerstva zemědělství ČR! 

Početnost 

velkých 

šelem  

v České 

republice 

  2001 2005 2010 2011 2012 2013 

Medvěd hnědý 3 4 5 3 3 1 

Vlk obecný 9 12 6 3 5 5 

Rys ostrovid  196 221 254 276 286 333 



Které údaje o početnosti rysa ostrovida se blíží skutečnosti? 
 

Naše údaje vycházejí: 

• ze znalosti biologie velkých šelem (sociální struktury populace, potravních nároků, migrace) 

• etologie (prostorové a denní aktivity) 

• ekologie (velikosti domovského okrsku a jeho změn během roku) 

• z dat získaných použitím VHF telemetrie a GPS telemetrie u téměř 40 rysů na Šumavě a v Beskydách 

• z výsledků analýz DNA více než 200 vzorků  

• z analýz tisíců fotografií pořízených fotopastmi na většině území s výskytem velkých šelem  

• z analýz stovek vzorků trusu a kořistí rysa ostrovida (ale také vlka a medvěda)  



    V čem chybují oficiální statistiky? 
 

• početnost velkých šelem je zjišťována klasickým „mysliveckým“ sčítáním, které je 

nepřesné, velmi často založené na odhadech a empirických poznatcích a vůbec 

nereflektuje poznatky získané pomocí moderních terénních metod (GPS telemetrie) 

 

• velké šelmy jsou vykazovány pro každou honitbu i v případě, že byla jejich 

    přítomnost (stopa, trus, stržená zvěř) zaznamenána zcela výjimečně 

 

• je zřejmé, že vzhledem k velikosti domovských okrsků velkých šelem, 

    jsou někteří jedinci započítáváni opakovaně pro každou z honiteb,  

    ležících v jejich domovském okrsku 

 

• údaje o početnosti vlků v České republice publikované jen na základě 

     monitoringu pobytových znaků neodpovídají skutečnosti  

… 330, 331, 

332, 

333 rysů 



• Celková plocha domovského 

okrsku (HR) dospělého samce rysa 

Ludvíka byla 700/578 km2 

(MCP100/Kernel 95) 

• To je při průměrné velikosti honiteb 

v ČR (1 200 ha) 58 resp. 48 

honiteb!!! 

• Průměrná velikost HR dospělého 

samce v Beskydech 285 km2 

(Kernel 95)  (24 honiteb) 



Prostorová aktivita jedinců rysa 

ostrovida v oblasti CHKO Beskydy 

a CHKO Kysuce v letech 2011-2014 

(GPS telemetrie) 

• Domovské okrsky dospělých samců 

se překrývají jen z malé části. 

• Do domovského okrsku dospělého 

samce mohou zasahovat domovské 

okrsky 2-3 samic.  



Příčiny mortality rysa ostrovida na Šumavě 

(1996-2002) (n = 67) 

doprava 

ilegální odstřel 

neznámý důvod 

ostatní 

Poslední mediálně známé případy velkých šelem 

usmrcených na silnicích: 

 

2012 - vlk obecný, Krhová, okr. Vsetín 

2013 - rys ostrovid, D1, Koberovice, okr. Pelhřimov 

2015 -  usmrcena 3 rysí koťata  (Šumava 2 ex; 

Beskydy 1 ex) 



Reprodukce: 
  

• dlouhodobý průměr 1,95 mláděte na  samici 

• početnost rysa v České republice v posledních letech prokazatelně klesá (stagnuje) 

• ztráta fertility?     stoprocentní přirozená mortalita?     nebo…?  

mortalita v 1. roce života 



Epizoologický význam velkých 

šelem: 
 

Vzhledem k tomu, že rys i vlk občas zabíjí 

lišky, je nákaza prašivinou v České 

republice reálná, ale z hlediska vlivu na 

jejich početnost nevýznamná. 

 

Rys i vlk mohou onemocnět vzteklinou, 

která může významnou měrou ovlivnit 

populační dynamiku obou druhů. Toto 

onemocnění však bylo díky orální 

vakcinaci lišek na území České republiky 

vymýceno. 



Složení potravy velkých šelem 

a lišky obecné v CHKO 

Beskydy  

Velké šelmy jako 

potravní konkurenti 

člověka? 

Složení potravy 



• Rys se k ulovené kořisti vrací několik nocí (návrat i po třech týdnech) 

• Na konzumaci kořisti se podílejí také divoká  prasata, drobné šelmy, krkavcovití 

a draví ptáci. 

• Rys uloví zhruba 1 zvíře/týden = ročně cca 50 zvířat na ploše 300 km2 (80 rysů 

v ČR uloví cca 4000 ks lovné zvěře) 

Potravní chování 

rysa ostrovida, 

škody na lovné 

zvěří 



Porovnání zjištěné mortality zajíce polního a srnce  

obecného s údaji z mysliveckých statistik 

Počet nehod se zvěří na jednotlivých typech komunikací  

v ČR (počet nehod na 1 km/typ komunikace/rok) 

Ztráty na zvěři na silničních komunikacích 

v letech 2000-2007 



Za celou dobu výzkumu 

velkých šelem (více jak 20 let) 

neznáme z ČR jediný případ, 

kdy by jejich přítomnost v 

honitbě byla důvodem k 

žádosti o snížení plánu lovu 

jakéhokoliv druhu spárkaté 

zvěře! 

Odstřel hlavních druhů 

spárkaté zvěře podle  

MZe ČR  



Škody na hospodářském 

zvířectvu 
 

V letech 2000-2013  byly oficiálně 

evidovány pouze škody způsobené 

vlkem ve výši cca 50 000.- Kč 

Vzhledem k tomu, že jediným 

spolehlivým důkazem přítomnosti vlka 

je analýza DNA (např. cibulek chlupů 

uvíznutých na oplocení výběhů), je 

možné předpokládat, že většinu 

těchto evidovaných (proplacených) 

případů způsobili psi 



Vše nasvědčuje tomu, že zásadní 

vliv na početnost rysa ostrovida i 

medvěda hnědého v České 

republice má jejich ilegální 

odstřel! 

Je jen otázkou času, kdy se tato 

skutečnost projeví i na nově vznikající 

populaci vlka obecného na Mimoňsku 

a Kokořínsku.  


