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Výskyt losa 
• Na LS Vyšší Brod probíhal v období od 1. 9. 2008 do 14. 8. 2011; dále probíhá průběžný 

výzkum. 

• Využívány informace od zaměstnanců LS Vyšší Brod, Divize Horní Planá, LS Jindřichův Hradec, 
LS Český Rudolec, společnosti Agrowald Rožmberk, s.r.o., místních obyvatel a z informačních 
médií. 

• Informace z Rakouska a Německa zajistil od zahraničních kolegů p. Jan Märtl. 

• Dotazník „Monitoring losů v České republice“. 

• Ve druhé polovině období řešení projektu GS LČR, s.p. využívány fotopasti. 

 



Biotop losa v ČR 
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Škody losem 

• Evidence od 
zaměstnanců LS 
Vyšší Brod 
sumarizována a 
předána p. Janem 
Märtlem a Ing. 
Martinem 
Honetschlägerem. 

• Monitoring 
potravního spektra. 



Parazitologie 

• V období 2010/11 zároveň odebírány vzorky 
trusu o vyšší početnosti jednotlivých bobků 
pro parazitologické vyšetření ve spolupráci s 
prof. Jiřím Lamkou (Univerzita Karlova 
v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci 
Králové) a prof. Ivo Pavlíkem (Výzkumný 
ústav veterinárního lékařství, v.v.i.).  



Metodika – Databáze 

• Databanka losa evropského v souboru aplikace 
Microsoft Office Excel, od roku 2012 evidence 
v GeneDBase.  
(http://www.genedbase.cz/index.php?s=1) 

• Evidenční číslo jedince, datum, čas, lokalita, 
pohlaví, odhadované stáří, popis paroží, 
charakteristika pozorování, druh biologického 
vzorku, popis škod. 

• Identifikační karta. 

• Možnost vložení oskenovaného formuláře 
„Monitoring losů v České republice“, fotografie, 
videozáznamu, popř. parazitologických 
vyšetření. 



Metodika – DNA analýzy 

• Izolace DNA (trus, chlupové cibulky, 
tkáně). 

• Kontrola kvality DNA. 

• Použito 10 mikrosatelitů (OarFCB5, 
T156, BM888, RT1, RT13, T26, 
RM188, BM1818, ETH225, Haut14 



Výsledky - evidence 

• Databanka losa evropského v souboru aplikace Microsoft Office Excel, od roku 
2012 evidence v GeneDBase. (http://www.genedbase.cz/index.php?s=1) 

• Evidenční číslo jedince, datum, čas, lokalita, pohlaví, odhadované stáří, popis 
paroží, charakteristika pozorování, druh biologického vzorku, popis škod. 

• Identifikační karta. 
• Možnost vložení oskenovaného formuláře „Monitoring losů v České republice“, 

fotografie, videozáznamu, popř. parazitologických vyšetření. 
• Databanka umístěna na webu MENDELU. 



Úvodní strana 
databáze 
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karta 



Výsledky - vzorky 

• Celkově odebráno 124 biologických vzorků. 

• Nezdařená izolace nebo nekvalitní DNA u 98 vzorků. 

• Podrobně analyzováno 26 vzorků (14 vzorků z divoké populace a 12 ze 

ZOO v ČR). 

• Testováno 10 mikrosatelitních lokusů (OarFCB5, T156, BM888, RT1, 

RT13, T26, RM188, BM1818, ETH225, Haut14). 



Výsledky - 
genetika 

• Lokusy BM888 a Haut14 nebyly u souboru volně žijících 

losů z oblasti LS Vyšší Brod polymorfní. 

• Počet alel zjištěný v polymorfních lokusech: 

− volně žijící populace od 2 do 3, 

− uzavřené chovy od 5 do 8 alel.  

• Počet genotypů se pohyboval: 

− volně žijící populace od 1 do 4 (průměr 2,2), 

− uzavřené chovy od 5 do 8 (průměr 6,5).  



Výsledky - genetika 

• Průměrná očekávaná heretozygotnost: 

− volně žijící populace 0,5162, 

− uzavřené chovy 0,6801. 

• Průměrná zjištěná heretozygotnost: 

− volně žijící populace 0,5571, 

− uzavřené chovy 0,6833. 



Výsledky - genetika 

• Průměrná hodnota PIC: 

− volně žijící populace 0,3280, 

− uzavřené chovy 0,6184. 

• Průměrná hodnota inbrídingu: 

− volně žijící populace -0,3964, 

− uzavřené chovy -0,2433. 

• Fixační index vyjadřující míru rozdělenosti populace 0,1662. 

• Prokázán výskyt minimálně 14 volně žijících jedinců. 



Ukázka 
výstupu z 
genetického 
analyzátoru – 
identifikace 
jedince 



Výsledky - 
genetika 

• Výstupy podporují hypotézu o původu naší současné populace 
z Polska. Důvodem je především vysoký inbreeding v populaci, 
velmi nízká četnost observovaných alel, nízká heterozygotnost a 
genetická variabilita. 

• Veškeré genetické ukazatele vypovídají o malé početnosti 
jedinců vyskytujících se na našem území nebo o vzniku naší 
subpopulace z několika jedinců, kteří se zde usadili při migraci a 
hledání nových teritorií. 

• K potvrzení je však do budoucna nutné provést mikrosatelitní 
analýzy u polské populace. 

• Genetickými analýzami byl prokázán výskyt 14 jedinců na LS 
Vyšší Brod. 

• Křivánek (2015) uvádí počet cca 38 jedinců v roce 2013 pro 
celou ČR. 



Výsledky – 
výskyt losa  
v období 
2009 až 2014 

Pozn. Čtverečky zbarvené: fialově - Česká republika, modře - 

Německo, zeleně - Rakousko, černě - srážky s losem (pozn.: od roku 

1974), červená barva vytyčuje na mapě hlavní migrační tahy velkých 

savců.   



Dopravní 
nehody  
v ČR 

• Počátkem srpna 1974 pozorovány v Břežanech u Prahy dvě losice. 

Jedna 3. 1.1975 sražena vlakem. 

• Srážka s losicí, 9.1. 1985 v úseku J. Hradec – Jarošov, sražená losice 

přežila. 

• Srážka s losem, 28.9.1993 v těsné blízkosti Veselí nad Lužnicí ve 

směru na Č. Budějovice, los nepřežil. 

• Srážka s losem, 2003 u Přední Výtoně, los nepřežil. 

• Srážka s losicí, 8.4. 2009 u Hodkovic nad Mohelkou, losice 

nepřežila. 

• Autonehoda – srážka s losicí, 29. 9. 2009 u Českých Velenic, losice 

nepřežila. 



Sražená losice 
u Českých 
Velenic 



Výsledky – škody 
losem 
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Výsledky – škody 
losem 



Výsledky – fotopasti 

• Při řešení projektu se bohužel 
nepodařilo vyfotografovat pomocí 
fotopastí žádný snímek losa 
evropského. 

video  PICT0001.AVI 



Závěr • Na základě výsledků řešení projektu lze konstatovat, že se na LS 
Vyšší Brod pohybuje nejméně 14 jedinců losa evropského a probíhá 
přeshraniční migrace do sousedního Rakouska. Pro zjištění původu 
losí populace na našem území by bylo vhodné provést stejné analýzy 
také u polské populace a rozšířit počet sledovaných mikrosatelitů. 

• Za velmi vhodné dále považujeme pokusit se o obeznání a 
imobilizaci losa a jeho následné označení GPS obojkem. 

• V posledních několika desítkám let, dochází k vytlačování losa z jeho 
původních míst výskytu zástavbou, turistickým ruchem, v některých 
oblastech částečně také jelenem evropským. 

• Jestli chceme tento druh v naší přírodě zachovat, je největší čas začít 
chránit jeho životní prostředí a hlavně jeho samotného, a to ne 
jenom na našem území. 

 



Děkujeme za 
pozornost 

              Podpořeno GS LČR, s.p. a projektem TAČR č. TA02031259 

Los na jindřichohradecku – foto 

Veselý 


