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Návrat velkých šelem do Evropy 

polovina 20. století: populace velkých šelem na historickém minimu 

  

  2. polovina 20. století - návrat 

Důvody:    

 stabilizace politické situace v Evropě 

 národní a mezinárodní legislativa ochrany přírody  

 ochota sdílet životní prostor s velkými šelmami 

 další faktory 

 

Chapron et al. 2014 



Chapron et al. 2014: Výskyt šelem v Evropě – vlevo v letech 1950-1970, vpravo v r. 2011, oranžové čáry představují 

hranice mezi populacemi, vpravo: tmavě modrá – stálý výskyt šelmy, světlé modrá – občasný výskyt 



Medvěd hnědý (Ursus arctos) 
výskyt v Čechách 

• 18.-19. století: vyhubení medvěda v Čechách 

• Šumava a Pošumaví: oblasti posledního výskytu medvěda v Čechách 

• 14.11.1856 – zastřelení „posledního“ medvěda na Šumavě, 

Želnava 

• pozdější záznamy z kronik – občasný výskyt medvěda až do 

konce 19. století (1898, Včelná) 

• současnost: medvěd na území Čech není evidován 

 

 



Vlk obecný (Canis lupus) 
výskyt v Čechách 

• původním druhem na celém území, intenzivně pronásledovaný, nárůst za třicetileté války 

• velký pokles v 18. století: vymizení z mnoha oblastí 

• poslední zástřely na Šumavě - 1891 

Vlčí kámen upomínající „poslední“ zástřel vlka 

na Šumavě v r. 1874 u Lipky. Foto: 

sumavainfo.cz 





2012, Krkonoše 

2012, Šluknovsko 

2015, Broumovsko 

Foto: Václav Klíma, SCHKO Broumovsko, Staatsbetrieb Sachseforst 

 



únor 2015, 

Vyšebrodsko 

Foto: ALKA Wildlife, Trans-Lynx projekt 



Záběry z fotopastí SCHKO Kokořínsko-Máchův kraj 
Vlci na Kokořínsku 



Rys ostrovid (Lynx lynx) 

• Původním druhem v lesnatých území 

• V 15.-17. století vymizel z osídlených částí země, 
nejdéle se udržel v horských hraničních oblastech, JZ 
Čechy 

• „poslední zástřel“: 1835 na Táborsku, definitivně 
vyhuben v 2.pol. 19. století na Šumavě 

Ulovení jednoho z posledních rysů v Českém 

Švýcarsku dne 3. dubna 1743 připomíná pamětní 

kámen ve Velkém Kozím dole. (Foto V. Sojka) 



Současný výskyt rysa ostrovida v Čechách 

• Od r. 1970 – proces reintrodukce rysa na bavorské a české straně Šumavy (min. 22 rysů původně ze 
Slovenska) 

Foto: D. Holečková 



Vývoj česko-bavorsko-rakouské populace 

Zdroje dat: kompilace údajů z dlouhodobého 
výzkumu a monitoringu v NP a CHKO Šumava, NP 
Bavorský les, jižních a západních Čechách, 
přiléhajících oblastech Bavorska a Rakouska, 
projekt Trans-Lynx 

1971-1972 vypuštění 5-9 

jedinců v Bavorsku 

1982-1989 vypuštění 17 

jedinců na Šumavě 



Zdroje dat: kompilace údajů z 

dlouhodobého výzkumu a monitoringu v 

NP a CHKO Šumava, NP Bavorský les, 

jižních a západních Čechách, 

přiléhajících oblastech Bavorska a 

Rakouska, projekt Trans-Lynx 

 

Rozšíření BBA populace rysa ostrovida v rysím r. 2013 

• SCALP kategorie - C1 (tmavě červená), C2 (světle červená), C3 (průhledná červená) 

• minimální početnost: 63 samostatných jedinců rysa, 23 závislých (koťat) 

 





map.translynx.eu 



     

Závěry projektu Trans-Lynx 
 

• potvrzeny dva migrační koridory (Brdský opakovaně, Písecko jen 2014) 

• okraj populace – velká dynamika populace, střídání rezidentních zvířat, řada migrantů 

• příčina je pravděpodobně mortalita způsobená externími vlivy (pytláctví) 

• roli může hrát i větší fragmentace prostředí (autodoprava) a absence větších klidových zón – 

rušení člověkem (HSI sledovaných území 50%+ vs. jádro 75%+) ALE na okraji zaznamenána 

reprodukce (všude!) 

• řada území s vhodnými habitaty je bez rysa – možné příčiny: 

a) velká vzdálenost od jádra populace (Plasy, Úterý, Hvozd) 

b) migrační bariéry (D5 - sever Českého lesa, Zbiroh) 

c) pytláctví  (jih Českého lesa) 

d) kombinace…. 

 

 



Závěry 

 v Čechách není evidován výskyt 

 nepravděpodobné jeho rozšíření na území Čech 

 náročnost na kvalitu biotopu 

 izolovanost výskytu 

 

 



 Stabilní výskyt vlka na severu Čech a Českolipsku v návaznosti na 

populaci v Německu, předpokládáme šíření do dalších oblastí 

 Jednotlivý výskyt na Šumavě, Novohradských horách 

 

Foto: Hnutí DUHA Olomouc 



 jedinou oblastí stabilního výskytu rysa v Čechách je tzv. BBA – populace 

 další evidence jednotlivých výskytů rysa v Čechách 

 BBA populace ohrožena pytláctví, úbytkem přirozeného prostředí a genetickou 

izolací 

 

 



Děkuji za pozornost! 
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