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Pastevectví a krajina 



Ochrana stád dobytka v minulosti a dnes 



Ochrana stád dobytka v minulosti a dnes 

Mal bača psa Bodríka, ktorý mu už od rokov čujno 

varoval ovce, ako vo dne, tak i v noci, že vlk ani zblížiť 

sa nesmel ku košiaru.“ 

Ze slovenské lidové pohádky „Starý Bodrík a vlk“, 

Pavol Dobšinský (1828–1885) 
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Ochrana stád dobytka v minulosti a dnes 

situace v CHKO Beskydy 

 

 

• novodobý návrat vlků od roku 1994 (medvěd 1970, rys 1946) 

• chovatelé nepřipraveni na možný predační tlak velkých šelem 

• časté škody  od vlků, ale i toulavých psů zejména na ovcích 

• averze vůči vlkům 

• pytláctví a legální lov vlků na Slovensku = snížení počtu vlků na minimum 

• od roku 2000 zákon č. 115/2000 Sb. 

• šíření informací pro chovatele o možnostech zabezpečení stád před útoky šelem (Správa CHKO 

Beskydy, ČSOP, Hnutí DUHA) 

 

 

 

 



Jak velké škody působí vlci v CHKO Beskydy? 

• v letech 2000 až 2012 ročně zabito zhruba 16 ovcí v okresech  

Frýdek – Místek a Vsetín = 0,1% z celkového počtu chovaných ovcí 

 

• ne každá škoda je nahlášena 

 

• obtížné a ne vždy jednoznačné určení původce škody 

 

 



květen 2013, Francova Lhota 











Rizikové lokality z hlediska možného  

útoku šelem 

•  horské a podhorské pastviny těsně přiléhající k lesu 

 

• málo zastavěná území fungující jako migrační koridory pro velké savce 

 

• častý opakovaný útok v místech kde byly šelmy úspěšné 

 

 



Doporučená ochranná opatření 

1. Zavírat na noc ovce do pevného chléva nebo do oplocené zahrady u domu  

 

2. Na přechodnou dobu lze zkusit instalaci odplašovacího zařízení  
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3. Umístit kolem oplocení pastviny šňůry s vlajícími a šustícími třásněmi – na způsob zradidel. 

Může se osvědčit i klasický strašák.  
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4. Velmi účinné je použití síťových elektrických ohradníků 
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4. Velmi účinné je použití síťových elektrických ohradníků 

 

5. U větších chovů ovcí zvážit trvalou přítomnost pastevce nebo velkého pasteveckého psa.  

 

6. Nejúčinnější kombinace více opatření 
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Poradna pro chovatele Hnutí DUHA Olomouc 

• bezplatně poradíme, jak účinně zabezpečit hospodářská zvířata před útoky velkých šelem 

 

• v případě akutního ohrožení stád, můžeme na dobu určitou bezplatně zapůjčit síťový 

elektrický ohradník  
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Poradna pro chovatele Hnutí DUHA Olomouc 

Kontakt: 

 

• http://www.selmy.cz/hospodarska-zvirata/poradna-pro-chovatele/ 

 

• e-mail: michal.bojda@hnutiduha.cz 

 

• telefon: 734 233 993  



http://www.selmy.cz/publikace/ 



Zabezpečení včelstev před medvědy – severní Španělsko (Kantáberské pohoří) 



Zabezpečení včelstev před medvědy – severní Španělsko (Kantáberské pohoří) 



Děkuji za pozornost 

Více informací: www.selmy.cz 

 

Fotografie: Hnutí DUHA Olomouc, Dana Bartošová, Michal Bojda, Martin Váňa 
 

 


