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Medvěd hnědý  
rozšíření 

2010-2014 

2-5 jedinců  (Beskydy) 

2000-2009 



• Poslední potvrzená hibernace NPR Smrk 2010/2011 

• Každoročně krátkodobé migrace (cca 1-2 týdny) subadultních 

jedinců ze Slovenska 

• Aktuálně není medvěd trvalou součástí fauny ČR a jeho 

výskyt je závislý výhradně na tom, jaká je situace na 

Slovensku 



Zbytky upytlačeného medvěda Frýdlant nad Ostravicí, 2.5.2009 



• Březen 1989, migrující medvěd byl 

imobilizován, převezen do ZOO v 

Olomouci, kde následkem 

poranění uhynul 

• 2010 chycen „Míša z Brodské“, 

převezen do ZOO Ústí nad Labem, 

kde uprchl z ubikace a byl 

zastřelen  



Vlk obecný 
rozšíření 

2010-2014 

5-17 jedinců  

(Beskydy)  

2000-2009 



• Většina aktuálních nálezů 

pobytových znaků 

přisuzovaných vlkovi není dle 

analýzy DNA validních 

• Migrace jednotlivých jedinců je 

pravděpodobně minimální a je 

zcela závislá na tom zda a jak 

intenzivně je vlk loven na 

slovenské straně hranice 

• V současné době není vlk 

trvalou součástí fauny na 

Moravě   



• 2005 zastřelen vlk,  lok. 

Břidličná  (okr. Šumperk),  

lebka 

• 21.6. 2006 zastřelen vlk, lok. 

Valšov  (okr. Bruntál), lebka 

• červen 2012 zastřelena 

vlčice,  Bílé Karpaty (okr. 

Uherské Hradiště), lebka 



8. 7. 2012 vlčice 

sražena autem, lok. 

Krhová (okr. Vsetín), 

lebka + DNA 



V letech 1996-1998 

žilo v České republice 

100 -150 jedinců rysa 

ostrovida 

Rys ostrovid 
rozšíření 



Rys ostrovid 
rozšíření 

2010-2014 

15-25 jedinců 

Beskydy 

2000-2009 

7-8 jedinců Beskydy 



• V letech 2011-2015 nebyla početnost rysa 

ostrovida v Beskydách vyšší než 7-8 

jedinců 

• V Jeseníkách je počet odhadován 

(nedoložen) na  1-2 jedince 

• Populace rysů v Beskydách je udržována 

migrací rysů ze Slovenska  

• Domovské okrsky rysů označených v 

blízkosti státní hranice leží v podstatě na 

Slovensku, jen z malé části zasahují do ČR 

 

• Pobytové znaky rysa ostrovida byly 

nalezeny také v Bílých Karpatech a ve 

Vizovických vrších, ale trvalý výskyt nebyl 

potvrzen 

• V optimálním případě na Moravě v 

současnosti žije 10 rysů 



• Celková plocha 

domovského okrsku 

samce Ludvíka byla 

700/578 km2 

(MCP100/Kernel 95) 

• Průměrná velikost HR 

dospělého samce v 

Beskydech 285 km2 

(Kernel 95) 

Velikost HR - Ludvík 



• 2000  zastřelen rys, 

lok. Bílá  (DNA) 

• 2005  rys sražen 

autem, lok. Staré 

Hamry 

• 2005  postřelen rys, 

lok. Krásná  

• 2013  zastřelena 

rysice, analýza DNA 

ze vzorku krve  

• 2015  rysí kotě 

sražené autem, lok. 

Lidečko 



Děkujeme za 

pozornost 


