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Geografická analýza výskytu velkých šelem v moravských Karpat – aplikace pro 

environmentální výchovu 

 

Abstrakt 

Velké šelmy představují významné indikátory kvality a struktury prostředí. Jejich 

současný stálý výskyt v České republice je téměř výlučně vázán na rozsáhlé komplexy 

horských lesŧ s nízkou intenzitou antropogenního rušení. Moravské Karpaty představují 

klíčovou oblast výskytu všech našich velkých šelem – rysa ostrovida, vlka obecného i 

medvěda hnědého. Zároveň se jedná o území zásadního významu z hlediska propojení 

stávajících populací a moţností potenciálního šíření jedincŧ do dalších vhodných 

oblastí. Geografická analýza výskytu všech tří druhŧ velkých šelem v moravských 

Karpatech prokázala výběr lesnatých horských oblastí při hranicích se Slovenskem. 

Kromě preference krajinného pokryvu a charakteru reliéfu byla řešena i otázka 

antropogenního vlivu na výskyt šelem. Bylo zjištěno, ţe rys, vlk i medvěd se v zásadě 

vyskytují v oblastech s nízkou hustotou zástavby a komunikací. Jejich další 

potencionální rozšíření závisí na zachování prŧchodnosti mezi jednotlivými lokalitami. 

Proto tato práce poukazuje i na problém fragmentace krajiny prostorovými a liniovými 

bariérami, jejímţ dŧsledkem je sniţování genetické variability druhŧ a ztráta 

biodiverzity. Návrat pŧvodních predátorŧ našich lesŧ je moţný pokud se změní celková 

koncepce výstavby nových silničních a dálničních koridorŧ i postoj místních obyvatel, 

kteří mají z velkých šelem v blízkosti svých obydlí obavy. 

 

Klíčová slova: rys ostrovid, vlk obecný, medvěd hnědý, moravské Karpaty, habitat, 

fragmentace krajiny 
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Geographical analysis of distribution of large carnivores in the moravian 

Carpathians – applications for environmental  

 

Abstract 

Large carnivores are the most important bio-indicators. Their current distribution 

is connected to large complexes of mountain forests with low-intensity anthropogenic 

interference. In the Czech Republic, the Moravian Carpathians are presently home to 

large carnivores such Lynx lynx, Canis lupus and Ursus arctos. This region is also 

significant in that it connects regions of current large carnivore populations with regions 

suitable for potential population expansion. Geographical analysis of the distribution of 

large carnivores in the Moravian Carpathians revealed a positive correlation between 

carnivores and the mountain forest near the border of Slovakia. Studies for predilection 

for land cover and geographical relief as well as the influence of human activity were 

carried out. It was found that Lynx lynx, Canis lupus and Ursus arctos preferred a region 

with a low human population density and minimal roads. Future spread depends on the 

conservation of landscape permeability between areas. This work concentrates mainly 

on the problem of landscape fragmentation, and how spatial and line barriers can cause 

the loss of biodiversity. A return  of large carnivores to our forests will only be possible 

if road corridors will be designed with respect to the carnivores’ habitat requirements, 

and also through changing attitudes of  the local human population, which continues to 

view these large carnivores near their homes as a threat. 

 

Keywords: Eurasian lynx (Lynx lynx), grey wolf (Canis lupus), brown bear (Ursus 

arctos), Moravian Carpathians, habitat, fragmentation 
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1. Úvod 
 

Velké šelmy byly jiţ od paleolitu konkurenty člověka v lovu volně ţijících zvířat. 

S počátkem domestikace a chovu některých ţivočišných druhŧ se začal konflikt mezi 

přirozeným zvířecím predátorem a člověkem stupňovat. Proto začaly být velké šelmy 

člověkem pronásledovány a vybíjeny. I fragmentace krajiny provází celou historii 

lidstva. První zásadní etapou byla neolitická revoluce, která se vyznačovala vznikem 

zemědělství a stavbou trvalých sídel. Odlesňování krajiny, pozdější rozvoj těţby 

nerostných surovin, prŧmyslu a dopravy vţdy mělo a stále má negativní dopady na 

ţivotní prostředí (Anděl et al. 2005).  

Pŧvodní velké evropské šelmy, mezi které patří rys ostrovid, vlk obecný a medvěd 

hnědý, byly v českých zemích vyhubeny na přelomu 17. a 18. století, přičemţ nejdéle 

odolávaly populace šelem v horských oblastech, jako jsou Moravskoslezské Beskydy a 

Šumava (Červený et al. 2006b). Moravskoslezské Beskydy spolu s přilehlými horskými 

celky v této oblasti spadají do pásmového pohoří Karpat, které zasahuje do sedmi státŧ 

a je významnou lokalitou výskytu velkých šelem. V celém Karpatském ekoregionu se 

vyskytuje asi 8 000 medvědŧ, 4 000 vlkŧ a 3 000 rysŧ (Webster et al. 2001). Právě 

proto jsem si pro svoji práci vybrala oblast moravských Karpat, respektive část pohoří 

Karpat zasahující na území České republiky (ČR), které se na základě historických dat 

výskytu i současného pozorování jedincŧ obývajících toto území zdá být vhodnou 

lokalitou pro ţivot našich největších šelem. Nejen, ţe se zde šelmy udrţely nejdéle, ale 

díky přirozené migraci ze Slovenska v druhé polovině 20. století toto území znovu 

osídlily a začaly se šířit i do dalších oblastí ČR. Navíc Chráněná krajinná oblast 

(CHKO) Beskydy byla v roce 2004 vyhlášena evropsky významnou lokalitou (EVL) 

díky pravidelnému výskytu rysa ostrovida, vlka obecného a medvěda hnědého 

(Bartošová, 2008). Jelikoţ byla území moravských Karpat na rozdíl od Šumavy, kam 

byl rys ostrovid reintorodukován, znovuosídlena přirozenou cestou a všechny tři druhy 

našich velkých šelem se společně vyskytují pouze v této části ČR, je toto území vhodné 

pro prostorovou analýzu výskytu všech tří druhŧ současně. 

Rys ostrovid, vlk obecný a medvěd hnědý byli vybráni jako zájmové druhy z toho 

dŧvodu, ţe jako vrcholoví predátoři mají rozhodující vliv na rovnováhu mezi populační 

hustotou býloţravcŧ a přirozenou obnovou lesní vegetace, coţ je dokázáno i řadou níţe 

zmíněných studií. Tyto velké šelmy v našich lesích svým predačním tlakem příznivě 

ovlivňují populace kopytníkŧ a přispívají k rovnováze mezi býloţravci a lesní vegetací. 

Zde se ovšem dostávají znovu do konfliktu s člověkem, konkrétně s myslivci, pro které 
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jsou konkurenty především v lovu spárkaté zvěře. Řada vědeckých studií např. 

v blízkém Bialowiezském pralese, který se nachází mezi Polskem a Běloruskem, však 

dokládá, ţe šelmy hrají pouze dílčí úlohu v regulaci spárkaté zvěře a tudíţ neomezují 

myslivost jako takovou (Jedrzejewski, Jedrzejewski, 2005). Právě s rozvojem myslivosti 

se populace volně ţijících kopytníkŧ (např. jeleni, srnci, divoká prasata) vymkly 

kontrole a nadměrným spásáním vegetace sniţují druhovou diverzitu a rovněţ ohroţují 

hnízdiště mnoha druhŧ ptákŧ (Grill, 2007). Proto je návrat přirozených predátorŧ 

dŧleţitý pro zachování zdravého chodu lesních ekosystémŧ. Kopytníci jsou lovnou 

zvěří hlavně rysŧ a vlkŧ, přičemţ je dokázáno, ţe tyto šelmy loví především slabá, 

nemocná, mladá nebo příliš stará zvířata, čímţ ozdravují a udrţují populaci, protoţe 

odstranění kondičně slabých jedincŧ je předpokladem úspěšného chovu i pro myslivce 

(Koubek, 2003). Ostatně to napsal i zakladatel československého mysliveckého 

výzkumu Julius Komárek ve své knize Lovy v Karpatech (1942): „Výběr, který vlci 

mezi vysokou zvěří odpradávna v Karpatech prováděli, byl vţdy lepší neţ náš tak zvaný 

výběrný odstřel. (…) Výsledky vlků v pěstování jelenů v Karpatech byly rozhodně lepší, 

neţ kdyţ se toho ujali myslivci sami a začali puškou provozovat nápravu přírody.“ 

Studie na Slovensku pak dokazují, ţe výskyt vlkŧ a jejich predační tlak na populaci 

divokých prasat funguje jako regulátor klasického prasečího moru (Finďo, 2002) nebo 

přirozený regulátor vztekliny, např. u lišek (Voskár, 1993). Šelmy tedy v ekosystému 

vykonávají nejen selektivní funkci, ale i funkci sanitační. 

 

1. 1. CÍLE PRÁCE 

 

Cílem této práce je na základě rešerše zhodnotit prostorové a migrační nároky 

našich největších šelem a následně je porovnat s vlastními výsledky zpracovanými 

v části analytické. Dŧleţitou součástí rešerše bude kromě srovnání habitatu velkých 

šelem v Evropě také problematika fragmentace krajiny liniovými (dálnice, silnice, 

ţeleznice) a plošnými bariérami (sídla, zemědělské a prŧmyslové objekty), jelikoţ právě 

tento lidský zásah udělal z pŧvodně prŧchodné krajiny pro migrující savce systém 

ostrovŧ (Hlaváč, 2001). Podle metodické příručky Anděl et al. (2005) jsou hlavními 

rizikovými faktory zemědělství, prŧmysl, výstavba obytných souborŧ a doprovodné 

infrastruktury a dopravní infrastruktura. Migrační koridory velkých savcŧ, kteří mají 

větší prostorové nároky neţ menší ţivočichové, jsou dŧleţité k výměně genofondu a 

udrţení genetické variability těchto ţivočichŧ. Právě Západní Karpaty představují 

dŧleţité spojení mezi lesy ve východním Polsku, Pobaltí a Rusku, hercynskými lesy 
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Střední Evropy a horskými lesy Alp a balkánských pohoří (Webster et al. 2001). 

Analýza prostorových nárokŧ má zjistit vhodnost prostředí a preferenci biotopu 

jednotlivých druhŧ velkých šelem. Předpokládá se, ţe s přeměnou pŧvodní přírodní 

krajiny na krajinu kulturní výrazně ubylo území, která jsou vhodná pro ţivot a návrat 

velkých šelem, a na základě toho jsou šelmy někdy nuceny hledat rŧzné alternativy. 

Dŧleţité jsou i vzájemné interakce mezi velkými šelmami a člověkem. Názor veřejnosti 

na pŧvodně přirozené predátory našich lesŧ je často rozdílný a spíše negativní. Dalším 

cílem práce je proto příprava programu pro školy, který by představil význam velkých 

šelem ve středoevropských ekosystémech jako klíčových zástupcŧ potravní pyramidy, 

kteří pomáhají k udrţení přirozené rovnováhy prostředí. 
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2. Habitatové preference 
 

Dříve byly velké šelmy (rys ostrovid, vlk obecný a medvěd hnědý) přirozenou 

součástí lesních biotopŧ, ovšem pouze do té doby neţ jejich pŧvodní habitat (oblast 

výskytu) narušil člověk. Současné trendy vyuţívání krajiny a nárŧst antropogenních 

bariér vedou ke zvyšování fragmentace a poklesu konektivity krajiny vhodné pro trvalý 

výskyt velkých šelem. To je problémem především pro rysa, který je ke změnám 

prostředí nejcitlivější (Červený et al. 2006b), ale samozřejmě i pro řadu jiných 

ţivočichŧ. Přeměna pŧvodních jedlobukových karpatských pralesŧ na nepŧvodní 

smrkové monokultury, v horším případě odlesňování území, které začalo jiţ v dobách 

valašské kolonizace, a jeho přeměna na kulturní krajinu, to vše ovlivňuje současný 

výskyt lesních ţivočichŧ (Bartošová, 2008). 

Habitat velkých šelem se mění v závislosti na stavu krajiny a období jejich ţivota 

(např. rozmnoţování, migrace). Např. velikost domovského okrsku samcŧ a samic 

medvěda hnědého v říji je větší neţ velikost domovského okrsku samic s mláďaty, to 

proto, aby se zabránilo jejich střetŧm se samci (Dahle, Swenson, 2003). U vlkŧ se pak 

podle studie v Bialowiezském pralese liší velikost okrsku na jaře a v létě, kdy je větší 

(141–168 km
2
) a na podzim a v zimě, kdy je naopak menší (99–271 km

2
) (Okarma et al. 

1998). Obecně je velikost okrsku velkých šelem nepřímo úměrná populační hustotě a 

dostupné potravě. Hodnocení habitatových preferencí a sestavování habitatových 

modelŧ zájmových druhŧ lze aplikovat při vlastní ochraně území i vymezování 

migračních koridorŧ, které jsou dŧleţité pro ochranu prŧchodnosti krajiny. Model 

habitatu (tzv. habitat suitability model = HSM) je výsledkem zhodnocení vztahu 

konkrétního druhu k přírodním podmínkám daného území. K tomu je dŧleţité 

analyzovat data výskytu zájmových druhŧ (tzv. presence data) a popsat relevantní 

faktory daného prostředí (tzv. environmental variables). Mezi základní faktory, které 

ovlivňují rozšíření velkých šelem, patří faktory abiotické (nadmořská výška, členitost a 

svaţitost terénu, klima), biotické (potravní nabídka, vnitrodruhová konkurence) 

habitatové (typ habitatu, vzdálenost od lesních porostŧ a jejich struktura) a antropogenní 

(odlehlost území respektive vzdálenost od antropogenních vlivŧ (od sídel, komunikací, 

turistických cest apod.), hustota a intenzita vyuţití komunikací) (Romportl et al. 2010a). 

Přičemţ některé faktory, jako je např. potravní nabídka, nelze geografickými metodami 

adekvátně vyhodnotit. Proto se jako relevantní faktory nejčastěji uţívají: typ habitatu, 

nadmořská výška a členitost terénu, vzdálenost od antropogenního vlivu a hustota 

komunikací. Podrobná metodika je zmíněna v kapitole 4.1. Metody a data. Výsledkem 
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je pak rastr charakterizující vhodnost prostředí od 0–100 % pro výskyt zájmového 

druhu (Romportl et al. 2010b). 

 

2. 1. RYS OSTROVID (LYNX LYNX) 

 

2.1.1. Statut ochrany 

Rys ostrovid patří na základě české legislativy ochrany přírody a krajiny (Zákon 

č. 114/1992 Sb., Prováděcí vyhláška MŢP ČR č. 395/1992 Sb.) mezi zvláště chráněné 

silně ohroţené druhy. Škody zpŧsobené rysem (na ţivotě nebo zdraví fyzických osob, 

na hospodářském zvířectvu, na včelstvech a včelařských zařízeních, na nesklizených 

polních plodinách či trvalých porostech a na uzavřených objektech nebo movitých 

věcech v uzavřených objektech) hradí podle Zákona č. 115/2000 Sb. stát (resp. krajské 

úřady). Na základě myslivecké legislativy (Zákon č. 449/2001 Sb., prováděcí vyhláška 

MZe ČR č. 245/2002 Sb.) je rys zvěří, kterou nelze lovit. Červený seznam ČR řadí rysa 

do kategorie ohroţených druhŧ, Červený seznam IUCN (International Union for 

Conservation of Nature = Mezinárodní unie pro ochranu přírody) do kategorie NT = 

near threatened (téměř ohroţený) (Záchranné programy ohroţených druhŧ, 2011). V 

Bernské úmluvě (Úmluva o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně ţijících 

ţivočichŧ a přírodních stanovišť) je rys ostrovid zařazen do Přílohy III (chráněné druhy 

ţivočichŧ, které smluvní strany nemusejí přísně chránit, ale jejichţ vyuţívání by mělo 

probíhat rozumným zpŧsobem, aby neohrozilo existenci těchto organismŧ). Směrnice 

Rady Evropských společenství č. 92/43/EEC řadí rysa do Přílohy II (druhy ţivočichŧ a 

rostlin v zájmu Společenství, jejichţ ochrana vyţaduje vyhlášení zvláštních oblastí 

ochrany) a Přílohy IV (druhy ţivočichŧ a rostlin v zájmu Společenství, které vyţadují 

přísnou ochranu). V CITES (Convention on International Trade in Endangered Species 

of Wild Fauna and Flora = Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroţenými druhy volně 

ţijících ţivočichŧ a planě rostoucích rostlin) je rys ostrovid uveden v Příloze A (druhy, 

které by mohly být ohroţeny vyhubením, pokud by obchod s nimi nebyl přísně 

regulován) (Uhlíková et al. 2008).  

 

2.1.2. Biologie a etologie 

Rys ostrovid patří mezi šelmy kočkovité a zároveň je největší divoce ţijící 

kočkovitou šelmou v Evropě. Délka jeho těla se pohybuje mezi 86–113 cm. Srst rysa je 

rezavohnědá aţ šedoţlutá s hnědočernými skvrnami. Břicho je světlejší někdy aţ bílé, 
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za to po hřbetu se táhne černý pruh. Také konec krátkého jakoby uťatého ocasu je černý 

(Anděra, Horáček 2005). Hnědočerné skvrny na koţichu rysa se liší jedinec od jedince, 

většinou je pro kaţdou oblast jejich výskytu charakteristická určitá kresba. Oblast 

rozšíření má vliv i na jejich hmotnost, která se pohybuje v rozmezí od 14 do 36,5 kg. 

Tělo rysa má čtvercový charakter, čímţ se odlišuje od ostatních koček, mŧţeme to 

chápat jako adaptaci mezi potřebou rychlého běhu a schopností skákat. Zadní nohy jsou 

asi o 20 % delší neţ přední, rys tak pŧsobí v zadní části těla mohutnější a zároveň mu to 

umoţňuje mohutné skoky. Tlapy mají v zimě větší plochu, protoţe jsou bohatě 

ochlupené, tlak nohy na podklad rozkládají na 40 g/cm
2
, a tak je rys vzhledem ke své 

poměrně vysoké hmotnosti vyuţívá jako sněţnice. Nejdŧleţitější pro rysa je zrak a 

sluch, čemuţ napovídají velké uši s výraznou 4 cm dlouhou štětičkou (Reichholf, 1996). 

Rys je samotář a velikost svého teritoria přizpŧsobuje ţivotním podmínkám. Rozloha 

domovského okrsku se mŧţe pohybovat od 25–2 000 km
2
 (Genda, 2001). Svou kořist 

neštve, ale překvapí ji útokem ze zálohy, pronásleduje ji jen chvíli, a kdyţ ji dostihne, 

povalí ji vahou těla na zem, prokousne jí hrdlo a zároveň zláme vaz. Úspěšnost rysa při 

lovu je 60%. Loví hlavně kopytníky (srnec, jelen, muflon, kamzík, divoké prase), někdy 

i hospodářská zvířata, hlodavce, zajíce, ptáky, hmyz (Anděra, Horáček, 2005). Jelikoţ 

větší kořist nemŧţe zkonzumovat najednou, většinou ji něčím zakryje a poté se k ní 

vrací (Mcdonald, Barrett, 1993). Tato jinak tichá šelma se ozývá v době páření 

mňoukáním (únor–březen), v té době se také pouští na obvyklé trasy kvŧli výběru 

partnera. Po více jak třech měsících březosti se rodí v houštině 2–3 mláďata (Reichholf, 

1996). 

 

2.1.3. Výskyt a rozšíření v Evropě 

Rys ostrovid pŧvodně obýval lesy celé Euroasie. V současnosti se vyskytuje 

v pásu od Evropy po Sibiř a také v jihovýchodní a střední Asii spíše ostrŧvkovitě. Díky 

ochraně a reintrodukci velkých šelem se rys objevuje i ve středoevropských lesnatých a 

hornatých oblastech. Celkový areál rozšíření rysa v Evropě se odhaduje na 1 000 000 

km
2
 (Červený et al. 2006b). 
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Obrázek č. 1 Rozšíření rysa ostrovida v Evropě 

Zdroj: IUCN (2010) 

 

V Evropě se v současné době vyskytují tři souvislé a poměrně stálé populace, 

jedná se o populaci karpatskou (cca 2 500 jedincŧ), která zasahuje na území východní 

Moravy, jihovýchodního Polska, Slovenska, západ Ukrajiny, východ Srbska a 

Rumunska. Další velká populace se nachází ve Skandinávii, především v Norsku a 

Švédsku (cca 2 000 jedincŧ). Největší evropská populace rysŧ osidluje severovýchod 

Evropy. Baltská populace čítá asi 3 400 jedincŧ. Ti obydlují území Estonska, Litvy, 

Lotyšska, Polska, Běloruska, Ukrajiny a Ruska od Leningradské oblasti po Smolensk. 

Druhou velkou populací na severovýchodě Evropy je populace karelská (cca 1 500 

jedincŧ), která se zasahuje na území jiţního Finska a murmanské a karelské oblasti 

Ruska. Mezi nestabilní populace patří populace rysŧ, které byly zaloţeny reintrodukcí. 

V západní Evropě mezi ně patří populace Jurských Alp mezi Francií a Švýcarskem (cca 

80 jedincŧ) nebo v pohoří Vogéz ve Francii (30–40 jedincŧ). Alpská populace se 

rozděluje na východní (Itálie, Rakousko a Slovinsko - 30–40 jedincŧ) a západní 

(Francie, Itálie, Švýcarsko - 90–110 jedincŧ). V jiţní Evropě se nachází dvě populace: 

dinárská (jihovýchodní Slovinsko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina - cca 130 jedincŧ) 

a balkánská (Albánie, Makedonie a Srbsko - cca 100 jedincŧ). Mezi populace s malým a 
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nestabilním počtem jedincŧ patří v poslední řadě i populace česko-bavorská (Německo, 

Rakousko a Česká republika - cca 75 jedincŧ) (Linnell et al. 2007). 

 

2.1.4. Historie rozšíření a současný stav populace v ČR 

Pŧvodní (autochtonní) populace rysa mizela z území dnešní České republiky 

postupně. Jiţ v 15.–17. stol. vymizel rys z oblastí, které se v dŧsledku činnosti člověka 

přeměnily z přirozených biotopŧ na kulturní krajinu (např. střední Čechy a Polabí). Aţ 

do 18. stol. se udrţely drobné místní populace rysa v lesnatějších vrchovinách, předhŧří 

a některých horských oblastech (Labské pískovce, Českomoravská vysočina) a hlavně 

v příhraničních lesních horských oblastech (Luţické hory, Jizerské hory, Krkonoše) 

(Červený et al. 2006b). Na Šumavě se rys vyskytoval ještě v 1. pol. 19. století, tam byl 

také v r. 1835 zaznamenán zástřel posledního českého rysa u Tábora (Kokeš, 1961). Na 

Moravě a ve Slezsku ubývala autochtonní populace rysŧ pomaleji díky migraci 

z horských lesnatých západokarpatských oblastí. V Jeseníkách a Moravskoslezských 

Beskydech byl výskyt rysa zaznamenán ještě na přelomu 19. a 20. století. Rys se u nás 

začal znovu objevovat od r. 1945. V Beskydech a Jeseníkách se díky migraci rysŧ ze 

slovenské části Karpat usadila nová populace, která byla nekontrolovaným lovem 

málem opět zdecimována. Nakonec se díky zvyšující se migraci ze Slovenska, 

reintrodukci rysa z Beskyd na Šumavu a do Bavorského lesa povedlo populace rysa 

v Čechách a na Moravě obnovit (Červený et al. 2006b). 

V současné době jsou na území České republiky známé tři oblasti stálého výskytu: 

1) severovýchodní Morava (Moravskoslezské Beskydy, Javorníky, Vsetínské vrchy) - 

10–15 jedincŧ, 2) Jeseníky - 3–5 jedincŧ a 3) jihozápadní Čechy (Český les, Šumava, 

Blanský les, Novohradské hory, Plánický hřeben, Brdy, Slavkovský les a Doupovské 

hory), kde se nachází největší populace rysŧ, která čítá 50–75 jedincŧ (Červený et al. 

2006b). Mimo tato území se rys vyskytuje i v jiných oblastech ČR, ale jedná se spíše o 

výskyt přechodného charakteru (Uhlíková et al. 2008). 

 

2.1.5. Hodnocení habitatových preferencí rysa ostrovida 

Rys ostrovid je lesní ţivočich, coţ ho vzhledem ke změnám lesních biotopŧ a jeho 

malé přizpŧsobivosti činí nejzranitelnějším ze všech našich velkých šelem (Uhlíková et 

al. 2008). Rys preferuje husté lesy střední nadmořské výšky (700–1000 m n.m.) 

s hornatým terénem, kde je dostatek vyvýšených míst pro jeho útok ze zálohy. 

Odpočinek pak nalézá ve skalních rozsedlinách, dutinách nebo polojeskyních 
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(Reichholf, 1996, Mcdonald, Barrett, 1993). Ve střední Evropě obývá i kulturní smrčiny 

a nevyhýbá se ani zemědělsky vyuţívané krajině s dostatkem lesního pokryvu (Červený 

et al. 2006b). Lesnatost by měla být vyšší neţ 25 % (Genda, 2001). V České republice 

jsou tedy vhodné všechny biotopy s lesnatostí přes 30–50 %, ovšem pro stálé a 

rozmnoţující se populace jsou vhodné oblasti s lesnatostí nad 50 % (Červený et al. 

2006b). 

 

Obrázek č. 2 Habitatový model rysa ostrovida 

 

Zdroj: Romportl et al. (2010a) 

 

Z habitatového modelu rysa vyplývá, ţe nejvhodnější prostředí (HSI 75–100 %) 

pro výskyt rysa se nachází v příhraničních horských oblastech a bývalých vojenských 

prostorech ČR. Celkem tato území tvoří 27 % rozlohy ČR. Více jak polovinu rozlohy 

ČR však tvoří území s nízkým potenciálem (HSI ≤ 25 %) (Anděl, Mináriková, Andreas 

(eds.), 2010b). Je nutné brát v úvahu i prostorové nároky rysa a stupeň fragmentace 

krajiny, takţe řada malých území, která jsou pro výskyt rysa na základě habitatového 

modelu vhodná nejsou vhodná pro jeho trvalý výskyt, ale spíše na přechodnou dobu 

nebo při migraci (Romportl et al. 2010a). 
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2.2. VLK OBECNÝ (CANIS LUPULUS) 

 

2.2.1. Statut ochrany 

Vlk obecný patří na základě české legislativy ochrany přírody a krajiny (Zákon č. 

114/1992 Sb., Prováděcí vyhláška MŢP ČR č. 395/1992 Sb.) mezi zvláště chráněné 

kriticky ohroţené druhy. Škody zpŧsobené vlkem stejně jako u rysa hradí podle Zákona 

č. 115/2000 Sb. stát (resp. krajské úřady). Na základě myslivecké legislativy (Zákon č. 

449/2001 Sb., prováděcí vyhláška MZe ČR č. 245/2002 Sb.) je vlk zvěří, kterou nelze 

lovit. Červený seznam ČR řadí vlka do kategorie kriticky ohroţených ţivočichŧ, 

Červený seznam IUCN do kategorie NT (viz rys). V Bernské úmluvě je vlk obecný 

zařazen do Přílohy II (chráněné druhy ţivočichŧ, které je zakázáno vyrušovat, 

poškozovat, odchytávat z přírody, drţet, obchodovat na vnitřním trhu a záměrně 

usmrcovat). Směrnice Rady Evropských společenství č. 92/43/EEC řadí vlka do Přílohy 

II a Přílohy IV (viz rys). V CITES je vlk uveden v Příloze A (viz rys) (Záchranné 

programy ohroţených druhŧ, 2011). 

 

2.2.2. Biologie a etologie 

Vlk obecný je největší psovitá šelma, vyvinuly se z něj ostatní psí rasy, přičemţ 

jemu nejpodobnější je německý ovčácký pes. Vlk obecný váţí mezi 25–65 kg a délka 

těla se pohybuje okolo 105–160cm, samice jsou zpravidla menší neţ samci. Srst vlka se 

mění podle sezóny, ale převaţuje rezavohnědá aţ šedočerná barva. Vlk ţije i loví ve 

smečkách, jejichţ lovné území má výměru několik desítek aţ stovek km
2
. Smečky se 

rozpadají pouze v období rozmnoţování a péči o mláďata. Páří se od ledna do dubna a 

obvykle rodí 3–7 štěňat. Vlci loví nejdostupnější kořist, která se na jejich území 

nachází. Větší zvířata se snaţí uštvat, povalit na zem a zakousnout. Rychlost, kterou je 

dokáţou pronásledovat je 55–60 km/h. Mezi jeho potravu patří především kopytníci 

(jelen, prase, srnec, ovce), domácí zvířata, hlodavci, zajíci, ptáci, hmyz i lesní plody 

nebo mršiny (Anděra, Horáček, 2005). 

 

2.2.3. Výskyt a rozšíření v Evropě 

Vlk obecný se dříve vyskytoval od pásma severských tunder aţ po jiţní 

polopouště na území celé Euroasie a Severní Ameriky (holoarktické rozšíření). 

V současnosti je vlk rozšířen pouze v lesnaté části východní Evropy, odkud se postupně 

dostává na západ. Odhaduje se, ţe v evropském areálu vlka, který má rozlohu 3 500 000 
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km
2
, se vyskytuje asi 60 000 jedincŧ, z toho více jak 2/3 obývají oblast bývalého 

Sovětského svazu (Červený et al. 2005). 

 

Obrázek č. 3 Rozšíření vlka obecného v Evropě 

 Zdroj: IUCN (2010) 

 

Za nejstabilnější populaci vlka obecného v Evropě je povaţována populace 

karpatská (cca 5 000 jedincŧ). Centrem této populace je Rumunsko a Ukrajina, na 

jejichţ území se vykytuje převáţná většina vlkŧ. Dále se sem řadí Česká republika, 

Slovensko, Polsko, Maďarsko a Srbsko. Karpatská populace je spojena s dinársko-

balkánskou populací vlkŧ, která čítá také kolem 5 000 jedincŧ, kteří ţijí např. ve 

Slovinsku, Bulharsku, Chorvatsku, Bosně a Hercegovině, Srbsku, Černé Hoře, 

Makedonii, Albánii nebo Řecku. V západní a jiţní Evropě jsou hlavní oblasti výskytu 

tři: severozápadní část Pyrenejského poloostrova, tedy severozápad Španělska a 

Portugalska (cca 2 500 jedincŧ), oblast západních a centrálních Alp, zasahující Francii, 

Itálii a Švýcarsko (130–160 jedincŧ pŧvodem z Apenin) a samotný Apeninský 

poloostrov, tedy Itálie (500–800 jedincŧ). Největší populací na severovýchodě Evropy 

je populace baltská (sever Polska, Bělorusko, Ukrajina a Litva - cca 3 600 jedincŧ). 

Menší populace jsou v oblastech Karelie, zahrnující Finsko, Estonsko, Lotyšsko a 
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přilehlé části Ruska (cca 750 jedincŧ), a Skandinávie, přesněji Švédska a Norska (130–

150 jedincŧ). Velmi malá populace pak vznikla v 90. letech ještě v německo-polské 

oblasti (cca 50 jedincŧ) (Linnell et al. 2007). 

Velká evropská populace vlkŧ ţije v Bialowiezském pralese, který se rozprostírá 

z 40 % na území Polska a z 60 % na území Běloruska, jedná se o unikátní území, které 

ovšem v minulosti rozdělovala rozdílná legislativa dvou státŧ. Vlci jsou na polské straně 

chráněni od roku 1989, kdeţto na té běloruské byli dlouho suţováni lovem. 

(Jedrzejewski, Jedrzejewska et al. 1996). 

 

2.2.4. Historie rozšíření a současný stav populace v ČR 

Vlk patřil v českých zemích k nejhojnějším a zároveň k nejpronásledovanějším 

velkým šelmám, to především proto, ţe zpŧsoboval škody na chovech hospodářských 

zvířat. V období třicetileté války se stavy vlkŧ rapidně zvýšily a s tím exponenciálně 

vzrostl i jejich lov. V 18. stol. tak začala vlčí populace slábnout, od té doby mŧţeme 

říct, ţe vlci začali z našeho území mizet. Po odstřelu posledního vlka v Brdech (1750) a 

na Křivoklátsku (1795) se vlci v 19. stol. lovili v Čechách jen výjimečně. Jedni 

z posledních vlkŧ ţili podle profesora Julia Komárka na Šumavě, kde byl poslední vlk 

uloven r. 1891. Také na Moravě byly ještě na přelomu 19. a 20. stol. zaznamenány 

poslední zástřely vlkŧ. Existence nově vznikající populace vlkŧ na našem území je 

závislá na populacích v Polsku a na Slovensku. Znovu byl výskyt vlka na našem území 

zaznamenán po 2. světové válce (1947) v oblasti Starého Města pod Sněţníkem. Další 

dŧkazy o pobytu vlkŧ na našem území musíme brát s rezervou, protoţe často nebyly 

nijak podloţené a je zde pravděpodobná i záměna se zdivočelými psy nebo zvířaty 

uniklými ze zajetí. Nicméně od 70. let 20. stol. tyto pozorování vlkŧ vzrŧstaly. Od r. 

1995 ţije stálá populace vlkŧ na Slovensku (350–400 jedincŧ) a v centrální části 

Moravskoslezských Beskyd (5–15 jedincŧ). V Javorníkách a Vsetínských vrších se 

zřejmě vyskytují tři menší smečky. Jinak je rozšíření vlka v ČR spíše sporadické, 

ojediněle se vlci zatoulají např. do Jeseníkŧ či na Šumavu (Červený et al. 2005). 

 

2.2.5. Hodnocení habitatových preferencí vlka obecného 

Vlk patří mezi nejpřizpŧsobivější šelmy, mŧţe ţít v souvislých lesích i bezlesých 

oblastech, ale preferuje krajinu s krytem (Červený et al. 2006a). Před pronásledováním 

se vlci ukrývají v hustých lesích nebo v horách. Doupata vlkŧ se nachází v jeskyních, 

mezi kořeny stromŧ nebo kameny (Mcdonald a Barrett, 1993). V zalidněné střední 
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Evropě vlci ţijí v odlehlých horských oblastech od 600 do 2 400 m n. m., kde 

vyhledávají klidná místa (zarostlá údolí, strţe, křoviny, vysoké trávy) (Červený et al. 

2006a). V období rozmnoţování vyhledává oblasti s vysokou lesnatostí (aţ 70 %), 

dostatkem potravy a vodním zdrojem. Během rozmnoţování také preferuje oblasti 

s minimem antropogenních rušivých vlivŧ. Jinak si vlk dokáţe na člověka velmi rychle 

zvyknout, např. v jiţní Evropě se často vyskytuje i v blízkosti lidských sídel (Romportl 

et al. 2010a). 

 

Obrázek č. 4 Habitatový model vlka obecného 

 

Zdroj:Romportl et al. (2010a) 

 

Studie a pozorování vlkŧ v Bialowiezském pralese přináší mnohé informace o 

habitatových preferencích, které díky podobným podmínkám jako ve zbytku střední 

Evropy mŧţeme aplikovat nejen na sousední Německo a Pobaltské státy, ale i na naše 

území. Z národní konference o vlcích v Bialowiezském pralese (2008) vyplývá, ţe 

v Polsku je pro vlky vhodných 20–24 % území, přičemţ vyuţito je zatím 16 % 

(Jedrzejewski et al. 2008). 
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2.3. MEDVĚD HNĚDÝ (URSUS ARCTOS) 

 

2.3.1. Statut ochrany 

 

Medvěd hnědý patří na základě české legislativy ochrany přírody a krajiny (Zákon 

č. 114/1992 Sb., Prováděcí vyhláška MŢP ČR č. 395/1992 Sb.) mezi zvláště chráněné 

kriticky ohroţené druhy. Škody zpŧsobené medvědem stejně jako rysem a vlkem hradí 

podle Zákona č. 115/2000 Sb. stát (resp. krajské úřady). Na základě myslivecké 

legislativy (Zákon č. 449/2001 Sb., prováděcí vyhláška MZe ČR č. 245/2002 Sb.) je 

medvěd zvěří, kterou nelze lovit. Červený seznam ČR řadí medvěda do kategorie 

kriticky ohroţených ţivočichŧ, Červený seznam IUCN do kategorie LC = least concern 

(druh málo dotčený). V Bernské úmluvě je medvěd hnědý zařazen do Přílohy II (viz 

vlk). Směrnice Rady Evropských společenství č. 92/43/EEC řadí medvěda do Přílohy II 

a Přílohy IV (viz rys). V CITES je medvěd uveden v Příloze A (viz rys) (Záchranné 

programy ohroţených druhŧ, 2011). 

 

2.3.2. Biologie a etologie 

Medvěd hnědý je naší největší šelmou vŧbec. Délka jeho těla se pohybuje mezi 

155–215 cm. Zavalité tělo s mohutnými tlapami a krátkým ocasem váţí 120–345 kg. 

Srst medvěda často pŧsobí rozcuchaně, coţ je zpŧsobeno rŧznou délkou chlupŧ, ty 

nejdelší mají 8–12 cm. Barva srsti je převáţně hnědá s odstíny černé aţ šedé. Mláďata 

mají kolem krku bílé skvrny, které asi do dvou let zmizí. Medvěd má malé oči i uši, 

proto je pro něj nejdŧleţitější čich. Mohutné drápy mu umoţňují dobře šplhat po 

kmenech stromŧ. Chrup je opatřen velkými špičáky, ale stoličky mají oproti stoličkám 

jiných šelem větší ţvýkací plochu, protoţe konzumuje větší mnoţství rostlinné potravy. 

Medvěd je tedy všeţravec, který najednou dokáţe zkonzumovat aţ 12 kg stravy. Loví 

malé i větší ţivočichy (jelen, prase), konzumuje uhynulou zvěř a sbírá např. ovoce, lesní 

plody, kořínky, semena stromŧ nebo med divokých včel. Jedinci, kteří ţijí v blízkosti 

lidských sídel, se často ţiví i odpadky. Medvědi jsou samotáři, kteří si své území o 

rozloze v prŧměru několika tisíc hektarŧ značkují drápy. Jejich přítomnost prozradí 

stromy s pásem oloupané kŧry ve výšce 1,5–2 m. Na konci podzimu medvědi zalézají 

do svých brlohŧ a upadají do zimního spánku, přesněji nepravé hibernace. Na začátku 

března se probouzí a v období dubna–června se páří. V lednu se samici narodí 
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v prŧměru 1–3 mláďata, jejich úmrtnost je však velká (Anděra, Horáček, 2005, 

Reichholf, 1996). 

 

2.3.3. Výskyt a rozšíření v Evropě 

Medvěd hnědý pŧvodně obýval souvislý pás palearktické oblasti od západní 

Evropy aţ po Dálný východ a Japonsko. Dnes medvědi ţijí na ostrŧvcích tohoto pásu, 

jehoţ celkový areál v evropské části se odhaduje na 2 500 000 km
2
 a 50 000 jedincŧ. 

Z toho více jak 2/3 z nich obývají severovýchod Evropy: Skandinávii, Rusko a Pobaltí 

(Červený et al. 2006a). 

 

Obrázek č. 5 Rozšíření medvěda hnědého v Evropě 

Zdroj: IUCN (2010) 

 

Nejpočetnější evropská populace medvěda hnědého se nachází v severovýchodní 

Evropě a dělí se na dvě velké subpopulace. První z nich karelská (cca 4 300 jedincŧ), 

zahrnuje oblast Norska, Finska a přilehlá území Ruska (Murmansko a Karelie). Do 

subpopulace baltské (cca 6 800 jedincŧ) spadá území Litvy, Lotyšska, Estonska, 

Běloruska a západní část Ruska. Na severu Evropy se ještě vyskytuje skandinávská 

populace (cca 2 600 jedincŧ), která obydluje hraniční oblast mezi Švédskem a Norskem. 

Druhou početnou evropskou populací je karpatská populace (cca 8 000 jedincŧ), která 
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zaujímá východní část České republiky, Slovenska, jihovýchodního Polska, Ukrajiny a 

Srbska, přičemţ 2/3 této populace se nalézají v Rumunsku. Další poměrně početná 

populace obývá Dinárský masiv a pohoří Pindos (cca 2 800 jedincŧ) a zasahuje na 

území Bosny a Hercegoviny, Chorvatska, Srbska, Černé Hory, Makedonie a Albánie. 

Ve východní části Srbska, severozápadní části Bulharska a Řecka se vyskytuje populace 

balkánská (cca 720 jedincŧ). V jihozápadní Evropě se nachází několik menší populací 

medvěda hnědého. Dvě z nich se rozprostírají na Pyrenejském poloostrově, jedná se o 

malou populaci v oblasti Pyrenejí (15–17 jedincŧ) mezi Španělskem a Francií a 

populaci kantabrijskou v severozápadním Španělsku (cca 120 jedincŧ). Na jihu se 

nachází populace 30–40 jedincŧ v oblasti Apeninského pohoří ve střední Itálii. Alpská 

populace (30–50 jedincŧ), která byla výrazně podpořena reintrodukcí, je tvořena třemi 

jádrovými oblastmi výskytu: jiţní Alpy na pomezí Rakouska a Slovinska, centrální 

Italské Alpy a centrální Rakouské Alpy plus Švýcarsko (Linnell et al. 2007). 

 

2.3.4. Historie rozšíření a současný stav populace v ČR 

Na našem území byl medvěd hnědý vyhuben v prŧběhu 18.–19. stol. Poslední 

ţijící medvěd v Čechách byl pravděpodobně zastřelen r. 1856 na Šumavě, ale 

v centrálních oblastech Čech byly poslední zástřely medvědŧ zaznamenány ještě dříve 

(Brdy - 1660, Křivoklátsko - 1692). V západním a severním pohraničí byly medvědi 

vyhubeni jiţ v 1. pol. 18. stol. (Krkonoše - 1726, Jizerské hory - 1741, Krušné hory - 

1763). Na Moravě se díky toulkám jedincŧ ze Slovenska udrţeli medvědi déle. Ještě po 

roce 1850 bylo v Moravskoslezských Beskydech a Vsetínských vrších uloveno 7 

medvědŧ. Poslední zástřel medvěda na Moravě byl pak zaznamenán r. 1893 u Hukvald. 

Nová pozorování jedincŧ medvěda se datují aţ po 2. světové válce. První medvěd byl 

spatřen r. 1946 v pralese Razula u Velkých Karlovic v Javorníkách. Další jedinec se 

pravděpodobně objevil r. 1963 na úpatí Bílých Karpat u Velké nad Veličkou a dále pak 

r. 1970 v Beskydech. Dá se říct, ţe od roku 1972 se medvědi na našem území začali 

objevovat pravidelně, to hlavně díky rychle rostoucí populaci na Slovensku a v Polsku. 

Najdou se i jedinci, kteří z Beskyd migrují dál do vnitrozemí, např. r. 1998 se mladý 

medvěd zatoulal do Jeseníkŧ, Orlických hor, Českomoravskou a Drahanskou vrchovinu. 

V r. 1994 byl pak jeden medvěd spatřen aţ na Náchodsku, v r. 2002 se medvěd zatoulal 

dokonce do Moravského krasu a na Ostravsko. V současné době se vyskytují 2-3 jedinci 

medvěda hnědého v Beskydech (Červený et al. 2006a). 
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2.3.5. Hodnocení habitatových preferencí medvěda hnědého 

Vhodný habitat pro medvěda představují lesy, tundra i step. Preferuje především 

jehličnaté a smíšené lesy horských poloh s dostatkem úkrytŧ. S oblibou se vyskytuje 

v prostředí s vodním zdrojem nebo na pasekách s hojností lesních plodŧ. Ve střední 

Evropě se nevyhýbá ani oblastem s vysokou lidnatostí (Červený et al. 2006a). Úspěšná 

reintrodukce z území bývalé Jugoslávie do Pyrenejí dokazuje, ţe medvěd mŧţe ţít i 

v poměrně kulturní krajině, ovšem s tou podmínkou, ţe ho tamní obyvatelé přijmou 

(Genda, 2001). V zásadě si však vybírá místa městŧm vzdálená, bez silniční sítě, ve 

vyšší nadmořské výšce a s vysokou svaţitostí terénu (Romportl et al. 2010a). 

 

Obrázek č. 6 Habitatový model medvěda hnědého 

 

Zdroj: Romportl et al. (2010a) 

 

Habitatový model medvěda potvrzuje preferenci lesŧ horských poloh. V ČR se 

jedná především o příhraniční pohoří, popř. vyšší polohy vnitrozemských vrchovin 

(např. Moravskoslezské Beskydy a Javorníky). Celkem území nejvhodnější pro výskyt 

medvěda (HSI 75–100 %) tvoří 15 % rozlohy ČR. Vnitrozemské lesnaté oblasti niţších 

poloh (např. Křivoklátsko, Ralsko) spadají do niţších kategorií. Nejniţší kategorie, tedy 

nejméně vhodné prostředí pro výskyt medvěda (HSI ≤ 25 %) tvoří 68 % rozlohy ČR 

(Anděl, Mináriková, Andreas (eds.), 2010b). 
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2.4. KOEXISTENCE VELKÝCH ŠELEM A LIDSKÉ SPOLEČNOSTI  

 

Otázka koexistence velkých šelem a člověka v intenzivně vyuţívané krajině 

Střední Evropy je především otázkou sociální. To řekl v roce 2006 v prestiţním 

časopise Science i ekolog John Linnell z Norského institutu pro výzkum přírody: 

„Nerad to přiznávám jako ekolog, ale ty nejnaléhavější otázky bytí či nebytí velkých 

šelem souvisejí se sociologií.“ (Linnell, Cit. In Kutal, 2008, s. 19) Společnost rozděluje 

názor na jejich existenci i ochranu (Koubek, 2008/2009). Z regionálního výzkumu 

veřejného mínění, který byl proveden v roce 1999 mezi obyvateli podhorských obcí 

Beskyd, vyplývá, ţe 17,1 % obyvatel Beskyd se nedokáţe smířit s výskytem vlka, 

24,9% se s ním smíří, ale vadí jim, 35,4 % nevadí a 13,8 % z něj má radost, zbývajícím 

je to jedno. O něco lépe vnímají obyvatelé Beskyd přítomnost rysa a medvěda. 11,6 % 

respondentŧm výskyt rysa vadí nesmiřitelně, 16 % se s ním smíří, 41,4% nevadí a 8,8 % 

z něj má radost. Přítomnost medvěda nesmiřitelně vadí 13,3 % obyvatel, 19,3 % vadí, 

ale smíří se s ním, 42,5 % výskyt medvěda nevadí a 7,7 % z něj má radost. Zbytku 

respondentŧ je to opět jedno (Bartošová, Genda, 2001). 

Za normálních okolností jsou šelmy plaché a člověku se vyhýbají. Výjimečně 

mŧţe být člověku nebezpečný medvěd, zvláště pak jedinci, kteří ztratili svou přirozenou 

plachost, nemají z člověka respekt a často se vyskytují v blízkosti lidských obydlí 

(Bartošová, 2008). Přesto se podle prŧzkumu mezi obyvateli Beskyd bojí vlka 49,2 % 

z nich a medvěda 50,3 % (Bartošová, Genda, 2001). Vzácně mohou člověka ohrozit 

šelmy napadené vzteklinou, ovšem tyto případy nejsou v ČR doloţeny (Bartošová, 

2008). 

Z toho vyplývá, ţe člověk není existencí šelem ohroţen na ţivotě, ovšem opačně 

se to tvrdit nedá. Šelmy jakoţto vrcholoví predátoři nemají v přírodě přirozeného 

nepřítele, vyjma člověka. Příčinou úmrtí velkých šelem je kromě nemocí či střetu 

s jinými velkými dravci právě činnost s člověkem spojená, jako je nezákonný lov nebo 

střet s motorovými vozidly. Pytláctví a fragmentace krajiny (více kapitola 3. 

Fragmentace krajiny) patří mezi hlavní limitující faktory návratu velkých šelem do naší 

přírody. Kaţdoročně se objevují zprávy o upytlačených rysech, vlcích a medvědech 

(Bartošová, 2008). Šelmy jsou stále oblíbenou trofejí také myslivcŧ, kteří je uţ od 

tereziánských dob vnímají jako “škodnou“ (Kutal, 2008). Podle lesního správce 

Lipowského (2008) vadí myslivcŧm nejvíce to, ţe šelmy loví za ně a berou jim chuť a 

poţitek z lovu. Někteří myslivci sice oceňují kladný vliv šelem na zdravotní stav a 

velikost vysoké zvěře, ale jen kvŧli trofejím. Řada z nich by si přála, aby jim stát platil 
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náhrady za zvěř strţenou rysem nebo vlkem obdobně jako náhradu škod na 

hospodářském zvířectvu (Lipowski, 2008). Právě zákon č. 115/2000 Sb., o náhradě 

škod zpŧsobených vybranými druhy zvláště chráněných ţivočichŧ, zmírnil nepřátelský 

postoj chovatelŧ a pastevcŧ vŧči velkým šelmám. Někteří si dokonce na základě osvěty 

pořídili pastevecké psy (Bartošová, 2008). Přesto na otázku, jak chránit hospodářská 

zvířata, 4 % respondentŧ odpovědělo, ţe odstřelem vlka. Na zastřelení vlka by pouze 

32,6 % reagovalo negativně a 19,3 % pozitivně s tím, ţe by střelci ještě poblahopřálo. 

Z prŧzkumu mezi obyvateli Beskyd dále vyplývá, ţe tolerance k vlkŧm klesá se 

stoupajícím věkem respondentŧ a stoupá s vyšším vzděláním. Tolerantnější vŧči 

šelmám jsou pak muţi (Bartošová, Genda, 2001).  

Výše uvedené skutečnosti se dají shrnout příznačným citátem: „Velké šelmy jsou 

mediálně velmi vděčné téma, jejich existence je často démonizována, lovecké schopnosti 

dramatizovány a nebezpečnost nadhodnocena.“ (Koubek, 2008/2009, s. 4) Proto řada 

organizací na ochranu přírody kromě ochrany biotopŧ a migračních koridorŧ velkých 

šelem pracuje s médii a komunikuje s veřejností. Osvěta veřejnosti je dŧleţitá na úrovni 

celostátní, místní i mezi cílovými skupinami myslivcŧ, lesníkŧ, chovatelŧ ovcí nebo 

provozovatelŧ turistických chat. Na ochranu velkých šelem je od 2. pol. 90. let zaměřen 

projekt Hnutí DUHA Lesy (Kutal, 2008) nebo projekt Záchrana/návrat velkých 

predátorŧ v oblasti Západních Karpat, který realizuje Hnutí DUHA, Přátelé Země ČR, 

Beskydčan, Lesoochranárske zoskupenie VLK – Přátelé Země SK ve spolupráci CHKO 

Beskydy (Bartošová, Genda, 2001). Změnit veřejné mínění a zmírnit ilegální lov je 

cílem projektu Hnutí DUHA a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) 

s názvem Péče o velké šelmy. Další aktivitou ochranářŧ jsou tzv. vlčí a rysí hlídky, 

které od roku 1999 monitorují populaci velkých šelem v Beskydech, od roku 2005 

fungují rysí hlídky i na Šumavě. Hlídek se účastní především dobrovolníci, takţe je to i 

určitý zpŧsob osvěty (Kutal, 2008). Podle ochranářŧ je cílem hlídek zaprvé získat 

informace a data o výskytu jednotlivých druhŧ a za druhé ochránit šelmy před pytláky, 

kteří jsou hlídkami rušeni. Myslivci ovšem tvrdí, ţe tyto hlídky namísto pytlákŧ plaší 

spíše samotnou zvěř (Lipowski, 2008).  
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2.5. DÍLČÍ ZÁVĚR 

 

Z hodnocení habitatových preferencí vyplývá, ţe v ČR se nachází dostatek 

vhodných území pro obnovenou populaci velkých šelem. Je zajímavé, ţe zatím se 

nejlépe vede populaci rysa, který je nejméně přizpŧsobivý a nejvíce náročný ze všech tří 

druhŧ. Rozšíření medvěda a vlka, kteří jsou schopni ţít i v částečně kulturní krajině, 

závisí z velké části na toleranci místních obyvatel, kteří jak bylo popsáno v kapitole 2.4. 

Koexistence velkých šelem a lidské společnosti, mají právě z těchto druhŧ přehnaně 

velké obavy. Habitatové modely zájmových druhŧ ţivočichŧ nám pomáhají pochopit 

jejich prostorové nároky a toleranci vŧči antropogenním vlivŧm. Nejnovější modely 

habitatu velkých šelem jsou dobrými podklady pro ochranu území, kde se vyskytují. 

Ovšem nutno dodat, ţe se nejedná pouze o území, která spadají do kategorií ochrany 

přírody, ale i mimo ně. 
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3. Fragmentace krajiny 

 

Fragmentace krajiny je proces, který narušuje pŧvodní souvislé areály výskytu 

ţivočichŧ a tím negativně ovlivňuje komunikaci a migraci mezi jednotlivými 

populacemi. Intenzivní lidská činnost a s ní spojená výstavba sídel a dopravní 

infrastruktury vytváří v přírodě plošné i liniové bariéry, které výrazně omezují volný 

pohyb jedincŧ. Ţivočichové se pohybují rŧznými zpŧsoby a na základě rozličných 

stimulŧ (dálkové migrace, disperzní pohyby, sezónní pohyby, denní pohyby za 

potravou, vodou aj.), tyto pohyby jsou často označovány souhrnným termínem migrace 

(Anděl, 2010). Řada ţivočišných druhŧ vyuţívá k těmto přesunŧm ustálené migrační 

koridory, tahové cesty apod. (Šíma, 2008/2009). Právě tyto migrační trasy je nutné 

chránit. Jak ve svém článku uvádí Hlaváč (2001), migrace mezi populacemi je dŧleţitá 

z několika dŧvodŧ: 1. vyrovnává výkyvy početnosti zpŧsobené zhoršenými ţivotními 

podmínkami, nemocemi apod. 2. díky migraci jsou znovu osídlována dlouhodobě 

ztrátová území nebo nová území. 3. je dŧleţitá k výměně genetické informace mezi 

jedinci a k udrţení rozmanitosti (variability) genofondu populace. 

Dŧsledkem fragmentace krajiny je fragmentace populací druhŧ, které v ní ţijí. 

Následně dochází k tzv. ostrovnímu efektu, tedy vytvoření málo početných a 

izolovaných populací, a sniţování genetické variability druhŧ, která je jednou 

z hlavních příčin ztráty biodiverzity. Fragmentace nejvíce ohroţuje velké savce, kteří 

v poměrně malých populacích obývají rozsáhlá území. Menší savci nejsou bariérami 

v krajině tak ovlivněni, protoţe jejich populace jsou velké a obývají malá území, proto 

se u nich ostrovní efekt neprojevuje tak výrazně jako u velkých savcŧ (Hlaváč, 2001). 

Právě velké šelmy spolu s velkými kopytníky patří mezi druhy se značnými 

prostorovými nároky a bez fungujícího propojení jednotlivých populací není jejich 

existence dlouhodobě udrţitelná. Podle výzkumŧ populačních genetikŧ je za stabilní 

populaci povaţována ta, která čítá aspoň 500 jedincŧ. V menších populacích pak 

dochází k tzv. genetickému driftu, tedy sniţování genetické diverzity a následnými 

poruchami reprodukce (Genda, 2001). 

Velcí i malí ţivočichové jsou navíc při migracích přes pozemní komunikace 

ohroţeni přímým střetem s vozidly, jeţ často končí smrtí jedincŧ. Případ mladého 

medvěda, který byl v roce 2003 sraţen a usmrcen kamionem v obci Kolárovice (CHKO 

Kysuce) (Bartošová, 2004) a mladého rysa, který přišel o ţivot po střetu s automobilem 
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v roce 2002 v k.ú. Ostravice (Šelmy.cz, 2011), dokládá, ţe se nejedná pouze o srnčí 

zvěř, se kterou dochází ke střetu nejčastěji, ale i o ohroţené druhy ţivočichŧ. 

Zabývat se problematikou fragmentace krajiny je dŧleţité nejen kvŧli ochraně 

samotných druhŧ velkých savcŧ, ale i kvŧli prostupnosti pro ostatní druhy, které obývají 

stejný biotop. Velké šelmy jsou díky svým vysokým ekologickým a prostorovým 

nárokŧm ideálním modelovým organismem a mohou být indikátorem prostupnosti 

krajiny např. i pro ostatní lesní ţivočichy. Z toho vyplývá, ţe ochrana konektivity 

krajiny pro velké savce, v tomto případě rysa, vlka a medvěda, zajišťuje celkové 

propojení lesních ekosystémŧ (Anděl, 2010). 

 

3.1. MIGRAČNÍ PROSTUPNOST  

 

Pro ochranu konektivity krajiny se zdá současný Územní systém ekologické 

stability (ÚSES) nedostačující. Jím vymezené biokoridory, které umoţňují migraci mezi 

biocentry a vytváří z jinak oddělených biocenter síť, často neodpovídají migračním 

cestám a jsou přerušovány nepřekonatelnými bariérami. Proto byla v rámci projektu 

s názvem Vyhodnocení migrační propustnosti krajiny pro velké savce a návrh 

ochranných a optimalizačních opatření vymezena reálná migrační území, která se dělí 

do tří kategorií: 

1. migračně významná území (MVÚ) 

2. dálkové migrační koridory (DMK) 

3. migrační trasy (MT) (Anděl et al. 2008) 

 Metodika projektu v prvé řadě vychází z aktuálních znalostí ekologických a 

etologických nárokŧ zájmových druhŧ, z historických dat i analýzy jejich současného 

výskytu. V druhé řadě je zaloţena na posouzení míry fragmentace a konektivity krajiny 

podle vhodných topografických a tematických podkladŧ a na analýze bariérových či 

podpŧrných efektŧ antropogenních i přírodních prvkŧ v krajině (Romportl et al. 2009). 

 

3.1.1. Migračně významná území (MVÚ) 

Migračně významná území jsou nejvýše postavenou jednotkou a měla by být 

rozhodující při územním plánování, proto slouţí jako signální jednotka. Patří sem 

oblasti, které zahrnují jak trvalý výskyt, tak i migrační prŧchodnost pro jednotlivé 

druhy, jeţ jsou vymezeny na základě současných znalostí (př. Karpaty - Český masiv). 

Tyto plošné krajinné celky mají základní měřítko 1 : 500 000 a fungují jako vzájemně 

propojené sítě (Anděl et al. 2008). 
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První mapa MVÚ byla vytvořena Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR 

(AOPK ČR) v roce 2008 a vycházela z kategorizace území ČR z hlediska migrační 

významnosti, která rozdělovala území do pěti kategorií od nejvýznamnějších po území 

zcela bezvýznamná (Hlaváč a Anděl, 2001). Úprava a upřesnění této mapy byla pak 

provedena v práci Anděl, Mináriková, Andreas (eds.) (2010a). Nová mapa MVÚ 

(Obrázek č. 7) je výslednicí mapy MVÚ vydané AOPK ČR v roce 2008, nálezových dat 

zájmových druhŧ, mapy migračních bariér a výsledkŧ matematických modelŧ 

(habitatového modelu a modelu krajinného potenciálu). MVÚ v roce 2008 pokrývala 

cca 67 % území ČR, MVÚ v roce 2010 tvoří cca 42 % rozlohy ČR, tedy 33 508 km
2
. 

Dŧleţitý je překryv MVÚ s nálezovými daty zájmových druhŧ, který svědčí o 

dŧleţitosti těchto území. Z databáze AOPK ČR vyplývá, ţe MVÚ zahrnují 89 % lokalit, 

ve kterých byl zaznamenán výskyt rysa ostrovida, 95 % lokalit výskytu vlka obecného, 

90 % výskytu medvěda hnědého. Pro ochranu MVÚ je podstatná také vazba na rŧzné 

kategorie ochrany přírody. Jedna čtvrtina z rozlohy MVÚ se nachází na zvláště 

chráněných územích, jedná se především o CHKO. Součástí MVÚ jsou i evropsky 

významné lokality (EVL), ve kterých jsou předmětem ochrany právě velké šelmy. Jedná 

se o EVL Beskydy (rys ostrovid, vlk obecný, medvěd hnědý), EVL Šumava, EVL 

Boletice a EVL Blanský les (všechny tři - rys ostrovid). Celkem jsou EVL z 84 % 

pokryty MVÚ. MVÚ se dále překrývají také ÚSES, přírodními parky nebo 

významnými krajinnými prvky (VKP), jako jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, 

jezera, údolní nivy. Plocha MVÚ je z 65 % pokryta lesy (Anděl et al. 2010a). 
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Obrázek č. 7 Migračně významná území ČR 

 

Zdroj: Anděl et al. (2010a) 

 

3.1.2. Dálkové migrační koridory (DMK) 

Dálkové migrační koridory (Obrázek č. 8) jsou součástí MVÚ a fungují jako 

základní jednotka dlouhodobé udrţitelnosti prŧchodnosti krajiny, tedy jako jednotka 

ochranná. Jsou ovšem koncipovány jako nutné minimum pro zachování konektivity 

krajiny nikoliv jako optimum. Jedná se o pásy krajiny o šířce 500 m a délce několika 

desítek metrŧ, které spojují významné oblasti trvalého i přechodného výskytu velkých 

savcŧ. Jejich šířka je taková, aby umoţnila migraci i druhŧm s největšími prostorovými 

nároky, které mají např. velké šelmy. Měřítko DMK je 1 : 50 000. Síť DMK se snaţí o 

maximální prŧchodnost po celé své délce, ovšem tato prŧchodnost je narušována 

migračními bariérami. Místa, kde se vyskytuje neprŧchodná bariéra, se označují jako 

kritická. Místa, kde dochází ke kumulaci bariér a prŧchod je obtíţný, se nazývají jako 

problémová. Cílem je kritická a problémová místa eliminovat. DMK slouţí jako nástroj 

pro koordinaci ochrany přírody a rozvoje území. Je tedy dŧleţité, aby byli projektanti a 

investoři prŧmyslových, dopravních a sídelních staveb s touto problematikou včas 

seznámeni (Anděl et al. 2010b). 
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Obrázek č. 8 Dálkové migrační koridory ČR 

Zdroj: Anděl et al. (2010b) 

 

 

I kdyţ jsou DMK primárně plošná území, jejich základním atributem je osa 

koridoru. Proto se uvádí, ţe takovýchto území je v ČR celkem 10 060 km a jejich 

prŧměrná hustota je 0,127 km/km
2
. Kolem osy koridoru musí být při vymezování DMK 

vytvořen na kaţdou stranu buffer široký 250 m. Další zásadou při vymezování DMK je 

minimum výskytu migračních bariér. Pokud je některé místo neprŧchodné nebo obtíţně 

prŧchodné a neexistuje jiná alternativa, musí být označeno jako kritické či problémové. 

Současně by měl být navrţen zpŧsob jeho potenciálního zprŧchodnění. V ČR byla 

kritická místa vyhodnocena na 29 úsecích (Obrázek č. 9) a 178 úsekŧ bylo označeno za 

problémové (Obrázek č. 10). Kromě eliminace migračních bariér je nutné DMK vést 

v prvé řadě lesními biotopy nebo biotopy podporujícími migraci (louky s rozptýlenou 

zelení, vegetační doprovody vodních tokŧ, liniové vegetační struktury aj.), protoţe 

bezlesí představuje pro zvířata téţ bariéru. V pohraničních oblastech je dŧleţité propojit 

DMK s migračními sítěmi sousedních státŧ a zajistit tak propojení populací na národní i 

středoevropské úrovni. Stejně jako u MVÚ i u DMK je dŧleţitá vazba na další kategorie 

ochrany přírody (Anděl et al. 2010b). 
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Obrázek č. 9 Kritická místa v síti DMK ČR 

Zdroj: Anděl et al. (2010b) 

 

Obrázek č. 10 Problémová místa v síti DMK ČR 

 

 

 

Zdroj: Anděl et al. (2010b) 
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3.1.3. Migrační trasy (MT) 

Migrační trasy jsou nejniţší jednotkou celého systému. Se svým nejmenším 

měřítkem 1 : 500 jsou detailním a individuálním řešením při překonávání kritických 

míst v rámci migračního koridoru. MT jsou trasy o šířce okolo 100 m s přesně 

definovanými technickými opatřeními (minimální parametry prŧchodu, úpravy objektŧ 

a výsadby), které představují realizační úroveň (Anděl et al. 2008). 

 

3.1.4. Vazba důleţitých migračních koridorů ČR na sousední státy 

Fragmentace krajiny není jen problémem ČR, nýbrţ problémem celosvětovým. 

Ve většině zemí západní Evropy je navíc rozvoj dopravní infrastruktury mnohem 

dynamičtější a dálniční i silniční síť hustší neţ v ČR, příkladem mŧţe být Holandsko, 

Belgie nebo Německo (Anděl et. al 2005). Jak jiţ bylo zmíněno v úvodu 3. kapitoly, 

fragmentace krajiny nejvíce dopadá na druhy, které mají velké prostorové a biotopové 

nároky, tedy rysa ostrovida, vlka obecného a medvěda hnědého. Ve střední a západní 

Evropě se velké šelmy vyskytují v malých subpopulacích, které jsou od sebe značně 

vzdálené. Převáţně mladí jedinci jsou pak nuceni migrovat na dlouhé vzdálenosti a 

hledat nové vhodné lokality. Tyto migrace probíhají bez ohledu na státní hranice. Proto 

je nutné věnovat pozornost propojení migračních koridorŧ mezi jednotlivými státy. 

Ochrana migrační prostupnosti krajiny v celoevropském měřítku je totiţ pro řadu druhŧ 

klíčová, vţdyť nové populace velkých šelem byly v ČR zaloţeny právě díky migrujícím 

jedincŧm ze Slovenska (Strnad et al. 2010). 

Celé pohraničí ČR lze vzhledem k minimálním zásahŧm člověka a nízké 

fragmentaci krajiny chápat jako dobře migračně propustné, tedy migračně významné 

z hlediska napojení na migrační sítě okolních státŧ. 

Klíčovou oblastí je česko-polsko-slovenské pomezí, kde probíhá migrace rysa a 

vlka do oblasti moravských Karpat, tedy napojení na karpatskou populaci rysŧ. Zde se 

nachází hned několik migračních koridorŧ, které jsou váţně ohroţeny liniovými 

migračními bariérami. Migrace velkých šelem ze Slovenska a Polska probíhá přes 

slovensko-polský hraniční hřeben a na něj navazující Jablunkovskou brázdu, oddělující 

Moravskoslezské a Slezské Beskydy. Prostupnost Jablunkovské brázdy je nyní zhoršena 

nadměrně zvýšenou dopravou mezi Nošovicemi (automobilka Hyundai) a Ţilinou 

(automobilka Kia) na silnici I/11. Dálnice D47 mezi Lipníkem nad Bečvou a Hranicemi 

na Moravě zase sniţuje prostupnost koridoru mezi Hostýnskými a Oderskými vrchy, 

které zajišťují spojení mezi Beskydy a Jeseníky (Kutal a Krajča, 2010). 
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Dŧleţité bylo i napojení na alpskou populaci rysŧ, které je dnes narušeno 

kumulací bariér na západ od ČR. Přesto je migračně dŧleţité i česko-rakousko-německé 

pomezí v oblasti Šumavy a Českého lesa, kde se vyskytuje velká populace rysa 

zasahující aţ na území Rakouska a Německa. Další významné migrační oblasti jsou 

Jeseníky, České Švýcarsko, Luţické hory, Jizerské hory, Krkonoše a Orlické hory 

(Strnad et al. 2010). 

 

3.2. MIGRAČNÍ BARIÉRY 

 

Migrační bariéry jsou struktury přírodního i antropogenního charakteru, které 

rozdělují pŧvodně prŧchodnou krajinu a brání tak volnému pohybu ţivočichŧ. Bariéry 

mŧţeme charakterizovat dle rŧzných hledisek, jako je jejich (i) odpor, (ii) doba 

pŧsobení a (iii) typ objektu s bariérovým efektem v krajině. Odpor bariéry značí, do 

jaké míry je propustná. Doba pŧsobení neboli existence bariéry udává, zda má bariéra 

trvalý nebo přechodný charakter. Zásadní vliv na krajinu mají především trvalé bariéry, 

které mohou změnit území na dobu 50–100 let, patří sem například sídla nebo dopravní 

infrastruktura. Za přechodné bariéry jsou povaţovány ploty nebo ohradníky. Hlavní 

typy objektŧ s bariérovým efektem pro velké savce se dělí na: A) silnice a dálnice, B) 

ţeleznice, C) vodní toky a plochy, D) ploty a ohradníky, E) osídlení a F) bezlesí. Kaţdá 

bariéra musí být při analýze prŧchodnosti krajiny posuzována individuálně, ale zároveň 

musí být zohledněn i kumulativní efekt bariér. Rizikovost bariéry závisí kromě 

charakteru bariéry i na zájmovém druhu ţivočicha, typu migračního koridoru a fyzicko-

geografických vlastnostech lokality, ve které se nachází. Výsledné pŧsobení 

bariérových prvkŧ v krajině se mŧţe kumulovat, coţ znamená, ţe i vysoká hustota 

částečně propustných bariér mŧţe zpŧsobit neprŧchodnost krajiny. Obecně se území 

dělí na území prŧchodné a území s bariérami, které buď mohou být zcela neprŧchodné 

nebo částečně prŧchodné - viz Tabulka č. 1 (Anděl et al. 2010c). 

 

Tabulka č. 1 Obecná kategorizace území a kritických míst z hlediska prŧchodnosti 

úsek migračního 

koridoru 
označení 

hodnocení kritického místa z hlediska jeho 

průchodnosti 

území s bariérami 

K1 území s nepřekonatelnou bariérou (kritické místo) 

K2 území s významnou bariérou (problémové místo) 

K3 území s bariérou středního významu 

území prŧchodné 
P prŧchodné (s malým rušivým vlivem) 

PZ prŧchodné zcela, bariérový prvek chybí 
Zdroj: Anděl et al. (2010c) 
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3.2.1. A) silnice a dálnice 

Dopravní stavby mají podle metodické příručky Anděl a kol. (2005) nejzávaţnější 

fragmentační účinek, protoţe vytváří dlouhé linie, které ţivočichové nemohou nijak 

obejít. „Fragmentace krajiny dopravou je vysoce dynamickým a proměnlivým jevem. 

Staví se stále nové silnice, zvyšuje se intenzita dopravy a tím se mění i stupeň 

fragmentace krajiny.“ (Anděl et al. 2005, s. 4). Hlavními sloţkami bariérového efektu 

pozemních komunikací jsou: kategorie komunikace, technické řešení a intenzita 

dopravy - viz Tabulka č. 2 (Anděl et al. 2010c). 

 

Tabulka č. 2 Kategorizace dálnic a silnic z hlediska prŧchodnosti pro velké savce 

kategorie 

průchodnosti 

kategorie 

silnice 
technické řešení 

intenzita 

dopravy 

K1 

dálnice a 

rychlostní 

komunikace 

úplné mechanické zábrany 

(strmé svahy a zářezy, protihlukové 

stěny, opěry, kamenné zdi atd.), 

bez odpovídajících migračních 

objektŧ 

nad 30 tis. 

vozidel/ 

den 

K2 

ostatní 

víceproudé 

komunikace 

významné technické překáţky, 

vysoké násypy a zářezy, 

které ale mohou být 

částečně propustné 

10–30 tis. 

vozidel/ 

den 

K3 

zbývající silnice 

I. 

třídy 

komunikace s překonatelnými 

mechanickými zábranami 

(středová nebo postranní svodidla) 

5–10 tis. 

vozidel/ 

den 

P 

komunikace 

místního 

významu 

bez technických bariér 

pod 5 tis. 

vozidel/ 

den 

PZ bez komunikace - - 
Zdroj: Anděl et al. (2010c) 

 

Největší bariérový efekt mají dálnice a rychlostní komunikace, v jejichţ blízkosti 

se nachází tzv. úplné mechanické zábrany (opěrné zdi, protihlukové stěny, oplocení, 

svodidla a strmé násypy a zářezy aj.). Tyto dílčí bariéry sice brání střetu vozidel se 

zvěří, ale zároveň dochází ke kumulativnímu účinku bariér a krajina se stává 

nepropustnou. Silnice niţších tříd obklopují většinou překonatelné mechanické zábrany 

(středová nebo postranní svodidla) nebo ţádné zábrany, zde je však nutné kalkulovat 

s větší úmrtností ţivočichŧ na komunikacích. Kromě objektŧ, které zvyšují bariérový 

efekt, existují i objekty, které jej sniţují, patří sem propustky, mosty, migrační objekty 

(nadchody a podchody). O těchto objektech pojednává kapitola 3.3. Ochranná opatření. 

Mezi nejzávaţnější negativní dopady dopravní infrastruktury patří: (i) ztráta 

biotopu, (ii) fragmentace biotopŧ, (iii) mortalita zpŧsobená kolizemi s dopravními 

prostředky a (iv) disturbance (narušování) ţivotního prostředí. Ztráta biotopu zpŧsobená 
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výstavbou dopravní infrastruktury je problémem spíše na lokální úrovni, na regionální a 

národní úrovni je ztráta biotopu zapříčiněna spíše jiným typem zástavby (obytná, 

prŧmyslová apod.). Dopravní zástavba je naopak nejzávaţnější příčinou fragmentace 

biotopŧ, jak jiţ bylo zmíněno výše. Mortalita ţivočichŧ je zpŧsobena kolizemi jedincŧ 

s vozidly. Ročně je na silnicích usmrceno milióny zvířat a ještě více jich je zraněno, 

proto je mortalita zřejmě nejviditelnějším dopadem dopravy na volně ţijící ţivočichy. 

Znečištění, které zpŧsobuje silniční provoz, narušuje ţivotní prostředí všech organismŧ, 

které ţijí v okolí komunikací. Mezi nejzávaţnější typy disturbancí patří: a) chemické 

znečištění (výfukové plyny, silniční prach, sŧl atd.), b) hluk a vibrace, c) osvětlení a 

vizuální rušení (Anděl et al. 2005). 

Hustota silniční sítě v ČR se pohybuje okolo 0,7 km na 1 km
2
, ovšem převaţují 

spíše silnice niţších tříd, které jsou pro většinu ţivočichŧ částečně prostupné. Hustota 

dálnic je v ČR v porovnání s prŧměrem západoevropských zemí niţší, coţ je pozitivní 

pro ochranu konektivity krajiny. S budoucí výstavbou nových úsekŧ dálnic a 

rychlostních silnic je totiţ moţné řešit i odpovídající ochranná opatření (Anděl et al. 

2005). 

 

3.2.2. B) ţeleznice 

Ţeleznice mají zcela odlišný charakter neţ silniční komunikace, jejich šířka i 

hustota provozu je podstatně niţší, proto je tato bariéra pro ţivočichy snadno 

překonatelná. Negativní vliv ţeleznic se však mŧţe projevit při kumulaci s dalšími 

bariérami (mechanické zábrany, silnice, osídlení aj.). Mezi hlavní sloţky bariérového 

efektu patří: kategorie ţeleznice a technické řešení - viz Tabulka č. 3 (Anděl et al. 

2010c). 

 

Tabulka č. 3 Kategorizace ţeleznic z hlediska prŧchodnosti pro velké savce 

kategorie 

průchodnosti 
kategorie ţeleznice technické řešení 

K1 
vysokorychlostní trať 

(v ČR zatím nezrealizována) 

ţeleznice se strmými svahy a zářezy, 

s dalšími technickými zábranami, 

z mechanických dŧvodŧ neprostupná 

K2 
tranzitní koridory, 

páteřní síť 

ţeleznice s významnými 

mechanickými překáţkami, které 

ale mohou být částečně prostupné 

K3 
tranzitní koridory, 

doplňková síť 
ţeleznice s menšími úpravami terénu 

P ostatní ţeleznice ţeleznice v rovině, bez překáţek 

PZ bez ţeleznice - 
Zdroj: Anděl et al. (2010c) 
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K výstavbě nových ţelezničních tratí na rozdíl od výstavby nových úsekŧ dálnic a 

silnic nedochází. Problémem do budoucna mohou být snad jen tzv. vysokorychlostní 

tratě (VRT), jejichţ výstavba je současným trendem především na západě. VRT jsou 

vedeny ve zcela nových koridorech a jsou po celé délce chráněny úplnými 

mechanickými zábranami (protihlukovými stěnami, opěrnými zdmi aj.), čímţ 

v pŧvodně prŧchodné krajině vytvoří nepropustnou bariéru a na to je třeba dát si do 

budoucna pozor (Anděl et al. 2010c). 

 

3.2.3. C) vodní toky a plochy 

Vodní toky spolu s přilehlými travními porosty a luţními lesy tvoří jednu ze 

základních ekologických jednotek v krajině, ale někdy se vodní toky a plochy mohou 

stát i bariérami. Jedná se především o vodní toky a plochy s velkou šířkou nebo 

nevhodným technickýcm řešením, které znemoţňuje vstup či výstup ţivočichŧ, proto 

mezi hlavní sloţky bariérového efektu patří: velikost vodní plochy a technické řešení - 

viz Tabulka č. 4 (Anděl et al. 2010c). 

 

Tabulka č. 4 Kategorizace vodních tokŧ a ploch z hlediska prŧchodnosti pro velké savce 

Kategorie 

průchodnosti 

velikost vodní 

plochy 
technické řešení 

K1 šířka nad 500 m 

vodní toky s technicky upravenými 

(zpevněnými) břehy, které zcela 

znemoţňují vstup 

K2 šířka 200–500 m 

vodní toky s významnými technickými 

překáţkami, které ale mohou být 

částečně prostupné 

K3 šířka 100–200 m 
vodní toky a nádrţe 

s menšími úpravami břehŧ 

P méně neţ 100 m vodní toky a nádrţe s přírodními břehy 

PZ ţádné vodní plochy - 
Zdroj: Anděl et al. (2010c) 

 

V ČR najdeme pouze malé mnoţství vodních bariér pouze. Regulace tokŧ, která 

často vyţaduje betonové zpevnění břehŧ, se pouţívá spíše ve městech. Říční sít ČR je 

bohatá především na menší vodní toky, které nepředstavují pro ţivočichy bariéru, ale 

spíše plní spojovací funkci (Anděl et al. 2010c). 
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3.2.4. D) ploty a ohradníky 

Oplocené areály vytváří plošné bariéry často o velkých rozlohách. Definovat ploty 

a ohradníky je vzhledem k jejich rozmanitému technickému provedení sloţitou 

záleţitostí. Zároveň jsou to bariéry velmi proměnné, protoţe se jejich typy a rozmístění 

mohou kaţdý rok měnit. Patří sem zejména oplocené zemědělsky vyuţívané plochy, 

jako jsou pastviny, sady, vinice, ale třeba i lesní obory. Rozdílný vliv na prŧchodnost 

krajiny mají rŧzné typy plotŧ, ohrad a elektrických ohradníkŧ. Zatímco ploty jsou 

povaţovány za stavbu a podléhají tak stavebnímu povolení, ohrady a ohradníky lze 

v krajině umisťovat téměř kdekoliv. Hlavní sloţky bariérového efektu jsou: technické 

řešení plotŧ a šířka volného prŧchodu mezi ploty - viz Tabulka č. 5 (Anděl et al. 2010c). 

 

Tabulka č. 5 Kategorizace plotŧ a ohradníkŧ z hlediska prŧchodnosti pro velké savce 

kategorie 

průchodnosti 

vzdálenost 

mezi ploty 
technické řešení plotů 

K1 do 10 m 

stabilní, vysoké (nad 2 m) oplocení drátěné, 

betonové, plechové, pro migraci v podstatě 

nepřekonatelné 

K2 10–30 m 
stabilní, těţce překonatelné oplocení 

s elektrickým proudem 

K3 30–100 m 
stabilní, oplocení bez elektrického ohradníku 

problematicky překonatelné 

P více neţ 100 m 
překonatelné oplocení (např. dřevěná ohrada) 

a dočasné oplocení 

PZ ţádný plot ţádné ohradníky 
Zdroj: Anděl et al. (2010c) 

 

Nejčastěji se pouţívají elektrické ohradníky, které jsou snadno odstranitelné a 

zároveň nevytváří stoprocentní bariéru. Jejich překonání není otázkou fyzických 

předpokladŧ ţivočichŧ, ale spíše otázkou psychickou. Dalšími typy oplocení jsou např. 

drátěné ploty nebo dřevěné ohrady. Drátěné ploty jsou většinou bariérou pro kopytníky 

a pouţívají se i v lesních oplocenkách jako ochrana proti okusu mladých stromkŧ. Řada 

zvířat je však schopná překonat i tuto bariéru. Pokud je dostatečně nízká mohou ji 

přeskočit, divoká prasata jsou schopna ji i prorazit. Ovšem existuje zde riziko poranění 

zvířat. Dřevěné ohrady jsou velmi dobře prŧchodné pro většinu ţivočichŧ. Bariérový 

účinek těchto plošných bariér se tedy liší nejen podle typu plotu, ale i podle druhu 

zvířat. I přesto, ţe je riziko fragmentace krajiny nízké, je především kvŧli velké rozloze 

oplocených areálŧ v horských oblastech dŧleţité tyto bariéry brát v potaz (Anděl et al. 

2010c). 
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3.2.5. E) osídlení 

Osídlení je klíčovou bariérou zachování přirozené konektivity krajiny. Patří sem 

nejen sídla jako taková, ale i veškerá lidská činnost s nimi spjatá. Kontinuální zástavba 

měst i rozptýlené domy s dílčími zemědělskými a prŧmyslovými objekty a navazující 

infrastrukturou vytváří rozsáhlé plošné bariéry, které jsou pro velké savce zcela 

neprŧchodné. Kromě výstavby satelitních souborŧ, kvŧli kterým dochází k propojování 

obcí mezi sebou a tím zvětšování plošných bariér, není pro ochranu prostupnosti krajiny 

vhodná ani prŧmyslová, skladová a komerční zástavba na tzv. zelené louce. Jako sloţky 

bariérového efektu se posuzují: volná vzdálenost mezi vesnicemi, městy a také volná 

vzdálenost mezi rozptýlenou zástavbou. Hlavním faktorem je šířka, ale někdy je nutné 

brát v úvahu i délku prŧchodu - viz Tabulka č. 6 (Anděl et al. 2010c). 

 

Tabulka č. 6 Kategorizace osídlení z hlediska prŧchodnosti pro velké savce 

kategorie 

průchodnosti 

volná vzdálenost mezi 

vesnicemi, městy 

volná vzdálenost mezi rozptýlenou 

zástavbou 

K1 
souvislá zástavba, 

méně neţ 50 m 

rozptýlená zástavba, 

méně neţ 10 m 

K2 50–100 m 10–30 m 

K3 100–500 m 30–100 m 

P více neţ 500 m více neţ 100 m 

PZ bez osídlení bez osídlení 
Zdroj: Anděl et al. (2010c) 

 

3.2.6. F) bezlesí 

Poslední migrační bariérou jsou biotopy, které ţivočichové se specifickými 

ekologickými nároky povaţují za nevhodné a vyhýbají se jim. Kaţdý ţivočišný druh má 

odlišné ekologické nároky, přičemţ svou roli zde hraje i klima. Pro lesní faunu, o kterou 

v této práci jde především, je hlavní bariérou krajina bez lesŧ. V základě rozlišujeme 

krajinu bez stromŧ a krajinu s významným podílem rozptýlené zeleně - viz Tabulka č. 7 

(Anděl et al. 2010c). 

 

Tabulka č. 7 Kategorizace bezlesí z hlediska prŧchodnosti pro velké savce 

kategorie 

průchodnosti 
v krajině bez stromů 

v krajině s rozptýlenou 

zelení 

K1 více neţ 5 km více neţ 10 km 

K2 2–5 km 5–10 km 

K3 0,5–2 km 2–5 km 

P méně neţ 0,5 km méně neţ 2 km 

PZ les les 
Zdroj: Anděl et al. (2010c) 
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3.3. OCHRANNÁ OPATŘENÍ 

 

Jak jiţ bylo uvedeno výše, nejzávaţnější fragmentační účinek mají dopravní 

stavby, které v krajině vytváří dlouhé liniové bariéry, jeţ ţivočichové nemohou nijak 

obejít (Anděl et al. 2005) a jejich překonání je pro ně často ţivotně nebezpečné. Proto je 

dŧleţité zaměřit se při ochranných opatřeních především na tento typ bariér. Sídla spolu 

s prŧmyslovými a zemědělskými objekty tvoří v krajině problematické plošné bariéry 

velkých rozměrŧ, které narušují konektivitu krajiny a přetvářejí ji na pro ţivočichy 

nevhodná místa k ţivotu. Bohuţel tento typ bariér je trvalý a nevratný, jakmile jednou 

vznikne nelze přijmout ţádné ochranné opatření a zprŧchodnit území, na rozdíl od 

liniových bariér (Anděl et al. 2010c). Proto se část 3.3. Ochranná opatření věnuje 

především zprŧchodnění dopravních komunikací pro velké savce. Realizace rŧzných 

migračních objektŧ, jako jsou podchody a nadchody, je dnes při stavbě silnic a dálnic 

samozřejmostí. Dŧleţité je umístit je do os migračních koridorŧ, přesněji do tzv. 

migračních profilŧ (míst kříţení migrační cesty s pozemní komunikací) (Hlaváč, Anděl, 

2001) a také odŧvodnit jejich výstavbu. K tomu je nutná analýza současného stavu 

migrační propustnosti krajiny (viz kapitola 3.1. Migrační prostupnost), analýza výskytu 

zájmových druhŧ velkých savcŧ na území ČR (viz kapitola 2. Habitatové preference) a 

zhodnocení rozsahu a dynamiky nárŧstu migračních bariér v krajině (viz kapitola 3.2. 

Migrační bariéry). 

Při plánování migračních objektŧ je navíc třeba zohlednit i druhové sloţení fauny 

a vytipovat druhy, pro které jsou migrační opatření nezbytná. Přehledné je rozdělit 

druhy ţivočichŧ podle vztahu k migraci - viz Tabulka č. 8 (Anděl et al. 2006). 

 

Tabulka č. 8 Rozdělení vybraných volně ţijících ţivočichŧ do kategorií 

kategorie příklady druhu technické řešení charakteristika 

A 

velcí savci 

a druhy 

nejnáročnější 

na parametry 

objektu 

jelen evropský 

rys ostrovid 

medvěd hnědý 

vlk obecný 

kočka divoká 

los 

Nejnáročnější parametry, 

jak z hlediska rozměrŧ, tak 

doprovodných prvkŧ, 

optimální jsou přirozená 

přemostění hlubokých údolí, 

v rovinaté krajině je 

realizace náročná a často 

problematická. 

na prověřených 

dálkových migračních 

trasách bez rušivých 

antropogenních vlivŧ 
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B 

střední savci, 

kopytníci 

srnec obecný 

prase divoké 

(daněk 

evropský) 

(muflon) 

Technické parametry 

objektŧ 

mírnější neţ u kategorie A, 

nutná jejich větší četnost, 

zvířata této kategorie mohou 

bez problémŧ vyuţívat 

migračních profilŧ 

kategorie A. 

lokální migrace, cesty 

mezi zdroji potravy, 

vodou a místy 

odpočinku; 

vyuţívá je především 

místní populace, 

která je na místní 

podmínky dobře 

adaptovaná 

C 

střední savci, 

šelmy 

liška obecná 

jezevec lesní 

vydra říční 

bobr evropský 

drobné kunovité 

šelmy 

Rozměry nejsou hlavním 

faktorem, dŧleţitější je 

dostatečná četnost, v 

místech 

migračního tlaku optimální 

vzdálenost 500–1000 m, 

vyuţití a úprava řady 

trubních 

propustkŧ, kde je třeba 

zajistit 

především dostatečný pruh 

souše (1 m) podél 

převáděného vodního toku. 

lokální migrace mezi 

zdroji potravy, vody a 

rŧznými částmi 

obývaného teritoria; 

migrace 

osamostatňujících se 

mláďat; 

migrační profily 

vyuţívá především 

místní populace; 

tyto druhy nejsou 

příliš citlivé na rušivé 

antropogenní vlivy 

D 

obojţivelníci 
 

Kombinace prŧchodŧ pod 

komunikací a bariér, které 

brání vstupu na komunikaci, 

vhodným řešením je 

vybudování náhradní vodní 

plochy pro rozmnoţování, 

která by se nacházela před 

komunikací ve směru jarní 

migrace. 

speciální sezónní 

teritoriální migrace 

mezi zimovištěm a 

místem rozmnoţování 

a částí teritoria, kde 

tráví zbytek roku; 

migrační cesty 

vyuţívány jedinci 

ve velké početnosti, 

v blízkosti kaţdé 

trvalé vodní plochy 

vhodné pro 

rozmnoţování 

obojţivelníkŧ 

E 

(samostatná 

kategorie) 

ekosystémy 

všechny druhy 

daného 

ekosystému 

včetně 

bezobratlých 

ţivočichŧ a 

druhŧ rostlin 

Propojení obou částí 

rozděleného ekosystému 

nadchodem nebo 

podchodem, 

toto řešení obecně 

prostorově 

nejnáročnější, propojovací 

prvek musí mít shodné 

pedologické, hydrologické a 

světelné podmínky jako 

propojovaný ekosystém. 

Je třeba propojit dvě 

části velmi 

cenného ekosystému, 

který vyţaduje 

vysoký stupeň 

ochrany a který byl 

dálniční stavbou 

přerušen a rozdělen. 

Zdroj: Anděl et al. (2006) 
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3.3.1. Migrační objekty 

Migrační objekty nebo-li prŧchody jsou buď primárního charakteru, coţ znamená, 

ţe vznikají přirozeně při plánování komunikace (mosty přes údolí, vodoteče, nadchody 

lesních a polních cest přes dálnici aj.), nebo sekundárního charakteru, kam patří objekty 

navrţené speciálně pro migraci ţivočichŧ. Podle základního účelu mŧţeme migrační 

objekty rozdělit ještě na: 

a) prŧchody určené pro koncepční propojení zoogeografických celkŧ při kříţení 

komunikací s dálkově migračními koridory 

- jedná se většinou o sekundární prŧchody určené pro migraci zvláště chráněných druhŧ 

savcŧ kategorie A (rys, los, vlk, medvěd), jsou vymezeny AOPK ČR 

b) prŧchody určené pro pohyb běţných druhŧ ţivočichŧ v krajině (kategorie, B, 

C, D) 

- zde postačují primární prŧchody (Anděl, 2009) 

Rozdílné vlastnosti jednotlivých druhŧ ţivočichŧ, ale i rŧznorodé 

fyzickogeografické podmínky lokality vedou k odlišným konstrukčním řešením a tedy 

pestrosti migračních objektŧ. Základní rozdělení migračních objektŧ je uvedeno 

v Tabulce č. 9 (Anděl, 2009). 

 

Tabulka č. 9 Kategorizace migračních objektŧ 

typ objektu kategorie objektu název objektu kód objektu 

podchody 

(P) 

propustky  
trubní propustky P1 

rámové propustky P2 

mosty na komunikaci 

most víceúčelový P3 

most speciální P4 

most velký, od 100 m délky P5 

nadchody 

(N) 

mosty přes komunikaci 
most víceúčelový N1 

most speciální N2 

tunely tunel N3 

Zdroj: Anděl (2009) 

 

Migrační objekty lze tedy rozdělit na nadchody a podchody. O vhodnosti pouţití 

jednotlivých typŧ rozhodují především fyzickogeografické podmínky lokality. 

Z pravidla se podchod pouţívá v náspu a nadchod v zářezu komunikace (Hlaváč, Anděl, 

2001). 
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Propustky slouţí primárně k převádění příleţitostných prŧtokŧ sráţkových vod, 

ale jsou zároveň vhodným migračním objektem pro drobné ţivočichy (kat. C, D). 

Někdy mohou být propustky vyuţívány výhradně pro migraci. Technicky rozlišujeme 

dva druhy propustkŧ: za a) trubní a za b) rámový, který je univerzálnější, protoţe se 

hodí pro širší spektrum druhŧ (Anděl, 2009). 

Mosty na komunikaci se dělí na mosty víceúčelové, mosty speciální a mosty 

velké. Mosty víceúčelové převádí vodoteč či místní komunikaci a jsou vhodné pro 

migraci ţivočichŧ kat. B a C. Mosty speciální jsou realizovány pouze pro migraci zvěře 

(kat. B a částečně A), ale nejsou moc časté, protoţe migrační cesty ţivočichŧ často 

kopírují právě vodoteče. Mosty velké převádí pozemní komunikaci přes údolí, právě 

údolí je dalším podpŧrným prvkem migrace, především pokud jím protéká vodní tok. 

Velké mosty jsou ideální pro zachování stávajícího migračního koridoru, navíc svými 

rozměry splňují podmínky pro migraci zvěře kat. A a B (Anděl, 2009).  

Mosty přes komunikace se rozdělují pouze na mosty víceúčelové a speciální. 

Víceúčelové mosty slouţí k převedení lokálních komunikací nebo lesních a polních 

cest. Takovéto betonové nebo asfaltové mosty se po svém rozšíření a vytvoření 

přirozeného povrchu mohou stát vhodné pro migraci menších ţivočichŧ (kat. B a C). 

Speciální mosty jsou jako symbol řešení migrační prostupnosti často nazývány 

ekodukty (viz Příloha č. 1). Budují se nejčastěji přes víceproudé pozemní komunikace 

nebo komunikace s vysokou intenzitou dopravy a jsou vhodné pro všechny druhy 

ţivočichŧ. Jejich šířka je závislá na cílových druzích ţivočichŧ, přičemţ se často jedná i 

o velké savce kat. A, proto jsou jejich rozměry často diskutované a řadí se mezi 

nejnákladnější ochranné stavby. Draţší uţ jsou jen tunely, které slouţí podobně jako 

víceúčelové mosty (Anděl, 2009). 

 

3.3.2. Doprovodná opatření 

Samotné migrační objekty k zajištění bezpečného přechodu volně ţijících 

ţivočichŧ nestačí a je nutné je doplnit tzv. doprovodnými opatřeními (Tabulka č. 10), 

která mají slouţit k navádění zvěře do prŧchodŧ a zároveň zamezení střetu s vozidly. 

V našich podmínkách se jedná především o oplocení dálnic, svodidla a vegetační 

úpravy. V zahraničí jsou pouţívány i jiné experimentální prvky jako zrcadla, reflektory 

nebo pachové či ultrazvukové plašení (Hlaváč, Anděl, 2001). 
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Tabulka č. 10 Kategorizace doprovodných opatření 

 

specifická opatření 

oplocení 

umělé odpuzovače 

varovná značení a systémy 

protihlukové stěny 

umělé osvětlení atd. 

úprava biotopu 

odstranění vegetace 

výsadba vegetace (ţivé ploty) 

výběr druhŧ rostlin 

            Zdroj: Anděl et al. (2005) 

 

Aby oplocení plnilo svoji funkci, je nutné ho udrţovat ve funkčním stavu, protoţe 

naruší-li se celistvost, zvěř se dostává do zaploceného prostoru, dochází ke 

„zmatkovému chování“ a jedinec často končí pod koly vozidel. Ovšem dodrţet tuto 

podmínku je vzhledem k délce dálniční sítě a s ní souběţného oplocení nemoţné. 

Dŧleţité je umístění oplocení, které by se mělo nacházet mezi sečným travnatým pásem 

podél krajnice a začátkem stromových a keřových porostŧ, tedy asi ve vzdálenosti 3-5 

m od okraje vozovky. Zelený pás o šířce alespoň 5 m slouţí k uklidnění vyplašené 

zvěře, umoţňuje ji zhodnotit situaci a opustit dálniční prostor. Vhodné není umístění 

oplocení několik desítek metrŧ od okraje vozovky ani vně sečného pásu či na hraně 

svahu. Dochází pak k poškození oplocení především černou zvěří, která často hledá 

útočiště mezi doprovodnými dálničními porosty (Hlaváč, 2001). 

V letech 1998–1999 začalo havlíčkobrodské středisko AOPK ČR ve spolupráci 

s Ředitelstvím silnic a dálnic Praha pracovat na hodnocení prostupnosti dálniční sítě pro 

velké savce. Při terénním prŧzkumu byly navštíveny všechny mosty a propustky na 

dálnicích a rychlostních komunikací ČR. Výsledkem bylo rozdělení migračních objektŧ 

do třech kategorií (Hlaváč, 2001): 

1. mosty prŧchodné pouze pro zvířata velikosti lišky, jezevce a vydry 

– trubní propustky a mosty menší mostky 

2. mosty prŧchodné pro zvířata do velikosti srnčí zvěře 

– mosty široké alespoň 15 – 20 m a vysoké 4m 

3. mosty prŧchodné pro velké druhy, jako je jelen, los, vlk a rys 

– mosty překlenující celá údolí široké alespoň 40 m 

 

Z projektu AOPK ČR a Ředitelství silnic a dálnic Praha vyplývá, ţe pro zvířata do 

velikosti lišky, jezevce a vydry neznamená dálniční síť ţádnou významnou bariéru, 
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protoţe téměř na všech úsecích najdou odpovídající migrační prŧchod. Pro srnčí zvěř je 

dálnice prŧchodná pouze ze 40% a u větších druhŧ je procento prŧchodnosti ještě niţší. 

Odpovídající migrační objekt pro zvířata velikosti jelena, losa, vlka a rysa existuje 

pouze na 30% celkové délky dálničních komunikací, přičemţ neprŧchodné jsou často i 

migračně významné oblasti (Hlaváč, 2001). 

 

Obrázek č. 11 Vyhodnocení dálniční sítě z hlediska prostupnosti pro velké savce (1998–

1999) 

 
Zdroj: Hlaváč (2001) 

3.4. DÍLČÍ ZÁVĚR 

 

Fragmentace krajiny je aktuální problém, který vyvstal z neuváţeného vyuţívání a 

přetváření krajiny člověkem dle jeho potřeb. Volná krajina, která díky velkému 

mnoţství přirozených biotopŧ plnila spojovací funkci mezi populacemi, v současné 

době kvŧli extrémnímu nárŧstu antropogenních bariér v krajině tuto schopnost ztrácí. 

Zánik pŧvodních biotopŧ a fragmentace zbylých populací často vzácných druhŧ 

ţivočichŧ zpŧsobily pokles biodiverzity na celém světě, výjimkou není ani Česká 

republika. V posledních letech se však daří obnovit např. pŧvodní populace velkých 

šelem (rys, vlk a medvěd). Ty jsou ale kvŧli svým vysokých prostorovým a biotopovým 

nárokŧm ohroţeny narušením konektivity krajiny. Podaří-li se ochránit prŧchodnost 

krajiny pro velké šelmy, podaří se ochránit i prŧchodnost krajiny pro ostatní méně 

prostorově náročné druhy ţivočichŧ (Anděl, 2010). 
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Velké šelmy patří do kategorie A, tedy do kategorie ţivočichŧ s nejnáročnějšími 

parametry na přechod. Rys je teritoriálním druhem, proto jsou hlavně subadultní jedinci 

nuceni k migraci na nová území s dostatkem potravy. Vlk a medvěd migrují na dlouhé 

vzdálenosti a jsou schopni urazit desítky kilometrŧ (Hlaváč et al. 2001). Pro velké 

šelmy je tedy dŧleţitá migrace celorepublikového a evropského formátu. Prŧchody pro 

tyto ţivočichy by měly být zřizovány na prověřených migračních trasách s minimem 

antropogenních rušivých vlivŧ (Anděl et al. 2005) a napojeny na migrační koridory 

sousedních zemí. K tomu je potřebná analýza migrační prostupnosti krajiny, která byla 

provedena v publikaci Anděl, Mináriková, Andreas (2010). Podstatné je napojení na 

karpatskou populaci velkých šelem. Jedinci přechází přes česko-polsko-slovenské 

pohraničí v oblasti moravských Karpat. Dŧleţitá je tak ochrana migračního koridoru 

Jablunkovské brázdy oddělující Moravskoslezské a Slezské Beskydy a také 

vnitrostátních migračních koridorŧ jako je údolí Vsetínské Bečvy nebo Oderské a 

Hostýnské vrchy aj. (Kutal, Krajča, 2010). 

Kategorie ţivočichŧ A je také nejnáročnější na technické provedení ochranných 

opatření, která jsou pro jejich prŧchod oblastmi s migračními bariérami nezbytné. 

Vhodné jsou pro ně prŧchody přes údolí přemostěná velkými mosty. Dalším řešením 

jsou tzv. ekodukty, které ovšem musí být pro zvířata velikosti rysa, vlka a medvěda 

široké nejméně 40 m. Jejich stavba je proto nákladná a pohybuje se v řádech desítek 

miliónŧ korun (Anděl, 2009). Stavby ekoduktŧ jsou z toho dŧvodŧ často diskutované a 

stávají se středem pozornosti médií. Podle článku z iHNed.cz (2011) dal stát za dosud 

12 stávajících ekoduktŧ 3 miliardy korun, přitom řada z nich je dle analýzy 

nevyuţívána. Vše je zapříčiněno špatným umístěním ekoduktŧ, proto by do roku 2025 

chtělo ŘSD ušetřit 15 miliard korun tím, ţe přestane ekodukty stavět bezhlavě a zaměří 

se na jejich umístění do migračních koridorŧ. 

Nutné je dořešit také legislativu k ochraně celistvosti krajiny, a to jak na celostátní 

(ministerstva), tak regionální (krajská správa) i lokální (územní plánování měst a obcí) 

úrovni (Anděl et al. 2005). Aktuální a podrobné studie odborníkŧ a organizací na 

ochranu přírody by měly být hlavními podklady pro diskusi na všech legislativních 

úrovních, ovšem vše záleţí na poslancích, krajských, městských a obecních radních. 

Neměnná tak zŧstává snad jen snaha ochráncŧ přírody a organizací, které se na tvorbě 

řady studií pouţitých i v této práci podíleli, patří sem např. AOPK ČR, Hnutí Duha, 

společnost Evernia s.r.o. nebo správy CHKO. 
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4. Geografická analýza výskytu velkých šelem v moravských 

Karpatech 
 

4.1. ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ 

 

Moravské Karpaty, respektive část pohoří Karpat zasahující na území ČR jsou na 

základě historických dokladŧ i současných údajŧ významnou oblastí rozšíření velkých 

šelem a zároveň zájmovým územím analýzy.  

Území bylo vymezeno hranicemi bioregionŧ, kde byl zaznamenán výskyt 

některého ze zájmových druhŧ po roce 1990. Toto území bylo rozšířeno o zónu šířky 10 

km tak, aby zahrnovalo i navazující oblasti slovenských Karpat a Moravské brány, 

z dŧvodu následné analýzy potenciálních migračních tras. 

Jak bylo zmíněno v kapitole 2. Habitatové preference, výskyt velkých druhŧ 

šelem je ovlivněn mnoha faktory. Mezi ně patří charakter reliéfu, nadmořská výška 

nebo klimatické poměry zájmového území, proto je níţe uvedena stručná charakteristika 

těchto podmínek, které kromě jiných mohou mít vliv na konečnou velikost domovského 

okrsku vybraných druhŧ velkých šelem. Z charakteristiky je vyjmuta provincie 

Vněkarpatských sníţenin, jejichţ území neodpovídá trvalému výskytu zájmových 

druhŧ. 

 

4.1.1. Geomorfologické a geologické poměry 

Pásemné pohoří Karpat zasahuje celkem do sedmi státŧ a je součástí Alpsko-

himalajského systému. To znamená, ţe bylo vyvrásněno v mladších třetihorách (asi 

před 25–11 miliony let). Celý ekoregion Karpat má rozlohou 209 256 km
2 

a karpatské 

horské lesy s nadmořskou výškou 950–1 350 m n. m. tvoří nejrozsáhlejší území tohoto 

typu v Evropě. Karpaty jsou pro svou jedinečnou přírodní rozmanitost dŧleţitým 

regionem pro udrţení populací velkých savcŧ, tedy i velkých šelem v Evropě (Webster 

et al. 2001). Subsystém Karpat nacházející se na našem území spadá do provincie 

Západní Karpaty, která se rozprostírá na území Česka, Slovenska, Rakouska, Polska a 

Maďarska. Provincie Západní Karpaty se dále dělí na tři subprovincie: 1) Vnější 

Západní Karpaty, kam patří (bez oblastí mimo území ČR) Jihomoravské Karpaty, 

Středomoravské Karpaty, Slovensko-moravské Karpaty, Západobeskydské podhŧří a 

Západní Beskydy. 2) Vněkarpatské sníţeniny, které obepínají zevně celé karpatské 

pohoří a táhnou se od Znojma k Ostravě (Západní Vněkarpatské sníţeniny a Severní 
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Vněkarpatské sníţeniny). 3) Vnitřní Západní Karpaty, které se nachází mimo ČR (Král, 

1987). 

Západní Karpaty jsou tvořeny hlavně flyšem, který je charakterizován 

mnohonásobným střídání jílovcŧ, prachovcŧ, pískovcŧ a slepencŧ. Vyznačují se také 

typickou příkrovovou stavbou. Příkory, které vytvořily vrásněné hmoty flyšových 

sedimentŧ, byly sunuty převáţně severním a severozápadním směrem (Voţenílek et al. 

2002). Celková rozloha Vnějších Západních Karpat činí 7 158 km
2
. Největší je 

geomorfologická oblast Slovensko-moravské Karpaty, která se rozkládá mezi východní 

Moravou a západním Slovenskem (Moravské Karpaty, 2011), přičemţ na území ČR se 

jedná o celky Vizovická vrchovina, Bílé Karpaty a Javorníky. Jihomoravské Karpaty 

zahrnují pouze Mikulovskou brázdu. Středomoravské Karpaty jsou tvořeny celky: 

Ţďánický les, Litenčická pahorkatina, Chřiby a Kyjovská pahorkatina. Podbeskydská 

pahorkatina pak patří do oblasti Západobeskydské podhŧří. Nejvíce celkŧ se nachází v 

oblasti Západní Beskydy, jedná se o Hostýnsko-vsetínskou pahorkatinu, Roţnovskou 

brázdu, Moravskoslezské Beskydy, Jablunkovskou brázdu, Slezské Beskydy a 

Jablunkovské mezihoří (Král, 1987). 

Nejvyšším vrcholem moravských Karpat je Lysá hora s nadmořskou výškou 1 

323 m n. m. Prŧměrná výška subprovincie Vnější Západní Karpaty je 382,3 m, přičemţ 

nejvyšší prŧměrnou nadmořskou výšku má oblast Západních Beskyd - 609,5 m, tato 

oblast má i největší střední sklon svahŧ - 11°46´. Prŧměrný střední sklon subprovinice 

pak činí 6°35´ (Moravské Karpaty, 2011). 

 

4.1.2. Klimatické poměry 

Podle Köppenovy klasifikace klimatu, která začleňuje ČR do kontextu světového 

klimatu, převaţuje v oblasti Vnějších Západních Karpat boreální klima (Dfb a Dfc), 

zbytek spadá do podtypu listnatých lesŧ mírného pásu (Cfb).  Z toho vyplívá, ţe 

prŧměrná teplota nejteplejšího měsíce převyšuje v této oblasti 10°C, ale není vyšší neţ 

22°C. V niţších polohách se prŧměrná teplota nejchladnějšího měsíce pohybuje mezi -3 

aţ 18°C, zároveň aspoň čtyři měsíce mají teplotu vyšší neţ 10°C, ve vyšších horských 

polohách prŧměrná teplota nejchladnějšího měsíce nestoupá nad -3°C a jeden aţ tři 

měsíce mají teplotu vyšší neţ 10°C. Mnoţství sráţek v nejvlhčím letním měsíci je vyšší 

neţ mnoţství sráţek v nejsušším zimním měsíci, ale ne více neţ desetkrát. V zimě je 

zase úhrn sráţek v nejvlhčím měsíci menší neţ trojnásobek úhrnu sráţek v letním 

nejsušším měsíci (Atlas podnebí Česka, 2007). 
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Podle Quitta (1971) spadá oblast Západních Karpat v regionálním kontextu do 

chladné (C4, C6, C7), mírně teplé (MW2, MW5, MW7) i teplé oblasti (W2). Jednotky 

C6 a C7 jsou typické pro vrchoviny a hornatiny Vnějších Západních Karpat. Podnebí v 

horských polohách se vyznačuje krátkými, vlhkými a mírně chladnými léty s dlouhým 

přechodným obdobím s mírně chladným aţ chladným jarem a podzimem. Zimy jsou 

dlouhé, vlhké a mírně chladné s vytrvalou sněhovou pokrývkou. Jednotka C4 je 

charakteristická pro vrcholové partie pohoří, kde jsou zimy velmi chladné a přechodné 

období velmi dlouhé (Quitt, 1971). Prŧměrná teplota vzduchu chladných klimatických 

oblastí se pohybuje v červenci mezi 12 aţ 16°C a v lednu mezi -3 aţ -7°C. Prŧměrný 

počet letních dní je 0–30, prŧměrný počet mrazových dní 140–180. Prŧměrný roční 

úhrn sráţek se pohybuje v rozmezí 850–1 200 mm (Weissmannová, 2004).  Mírně teplé 

klimatické oblasti jsou typické pro beskydské podhŧří. Charakteristické je krátké, vlhké, 

mírně chladné a suché léto, zima je mírně chladná a suchá s normální aţ krátkodobou 

sněhovou pokrývkou (Quitt, 1971). Prŧměrná teplota vzduchu v mírně teplých 

oblastech je v červenci 16 aţ 18°C a v lednu -2 aţ -4°C. Prŧměrný počet letních dní je 

20–50, prŧměrný počet mrazových dní 110–160. Prŧměrný roční úhrn sráţek se 

pohybuje mezi 600–800 mm (Weissmannová, 2004). Nejteplejší oblasti 

charakterizované jednotkou W2 se nacházejí na jihu v níţinách řek (Atlas podnebí 

Česka, 2007). 

 

4.1.3. Biogeografické poměry a krajinný ráz 

Moravské Karpaty patří podle biogeografického členění ČR do západokarpatské 

podprovincie. Ta začíná 1. dubovým (planárním) vegetačním stupněm, 2. bukovo-

dubový stupeň nebývá tolik vyvinut. Rozsáhlý je naopak 3. dubovo-bukový 

(suprakolinní) a 4. bukový (submontánní) vegetační stupeň. Západokarpatská 

podprovincie v ČR končí 7. smrkovým (supramontánním) vegetačním stupněm, mimo 

naše území je ještě vyvinut 8. subalpínský (klečový) a 9. alpinský vegetační stupeň. 

Bioregiony podprovincie jsou: 1. Ţdánicko-litenčický, 2. Chřibský, 3. Hlucký, 4. 

Hranický, 5. Podbeskydský, 6. Bělokarpatský, 7. Zlínský, 8. Hostýnský, 9. Vsetínský, 

10. Beskydský, 11. Kojetínský (Culek et al. 1995). 

  Na dubohabřiny navazují směrem do vyšších poloh květnaté bučiny, které jsou 

nejrozšířenější. Acidofilní bučiny jsou naopak vzácné. Ve vyšších nadmořských 

výškách se nachází horské bučiny a přirozené smrčiny hydricky normálních stanovišť. 

Na příkrých svazích jsou zachovány zbytky suťových a roklinových lesŧ s javorem 
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klenem, jilmem a lípou. V úzkých nivách horského charakteru se vyskytují potoční 

luhy, které v niţších polohách chybějí. Na štěrkových náplavech větších tokŧ jsou 

vyvinuty pobřeţní vrbiny. V české části podprovincie úplně chybějí slatinné olšiny, 

rašelinné smrčiny se vyskytují výjimečně. Na jiţních okrajích se podprovincie se pak 

nacházejí teplomilné doubravy. Západokarpatská podprovincie se díky velké 

geomorfologické pestrosti vyznačuje početným výskytem středoevropských horských 

druhl, arkto-alpidŧ a endemitŧ a dokonce i paleoendemitŧ (Culek et al. 1995). Na 

loukách v niţších polohách roste řada vzácných druhŧ z čeledi vstavačovitých, 

nejznámější jsou bělokarpatské louky. Tyto pŧvodní stanoviště jsou však v současné 

době ohroţeny odlesňováním či v případě druhém zalesňováním smrkovými 

monokulturami (Voţenílek et al. 2002). Velká výšková členitost podprovinice a 

zachovalá vegetace bučin a horských smrčin vytváří vhodné podmínky i pro místní 

faunu, která je podstatně bohatší neţ v jiných podprovincií. Zvláště pestrá je horská 

fauna s řadou endemitŧ. K biodiverzitě a výskytu vikariantních druhŧ přispívá i 

izolovanost jednotlivých údolí a kotlin (Culek et al. 1995). 

Jedná se tedy především o území pokryté lesy. Na základě databáze CORINE 

Land Cover je však zřejmé, ţe výrazný podíl na celkové rozloze má i orná pŧda, 

heterogenní zemědělské oblasti a samozřejmě nesmíme zapomenout ani na urbánní 

plochy.  

 

4.1.4. Ochrana přírody 

V Západních Karpatech se také nachází řada chráněných území. V oblasti 

Moravskoslezských Beskyd a Javorníkŧ se rozprostírá největší česká CHKO Beskydy 

vyhlášená roku 1973 s rozlohou 1 160 km
2
. Zde je také nejvyšší aktivita monitoringu 

velkých šelem. V severní části CHKO dominují Moravskoslezské Beskydy, které jsou 

na severu obklopeny Třineckou a Frenštátskou brázdou, na východě Jablunkovskou 

brázdou, která je významným migračním koridorem spojující moravské populace šelem 

s těmi v Polsku a na Slovensku. Roţnovská brázda dělí Beskydy od Vsetínských vrchŧ, 

které tvoří souvislý systém s Hostýnskými vrchy, mezi nimi se však nachází údolí 

Vsetínské Bečvy, jeţ je zároveň odděluje od Javorníkŧ, které vyplňují jiţní část CHKO 

(Voţenílek et al. 2002). V Západních Karpatech dále nalezneme CHKO Bílé Karpaty, 

ve slovenské části Javorníkŧ pak např. CHKO Kysuce, další významnou oblast výskytu 

velkých šelem. 

  



54 

 

4.2. METODY A DATA 

 

Nálezová data výskytu velkých šelem jsou získána na základě tzv. pobytových 

znakŧ (stopy, stopní dráhy, trus, strţená kořist, nalezené chlupy). Kromě klasického 

monitoringu pobytových znakŧ jsou vyuţívány i nové metody: fotopasti, sběr chlupŧ a 

vzorkŧ trusu pro následnou DNA analýzu. Fotopasti jsou fotoaparáty s infračerveným 

nebo jiným čidlem pohybu, které dokumentují procházející ţivočichy. Na rozdíl od 

pobytových znakŧ, jejichţ identifikace je často nejednoznačná a chybná, jsou nové 

technologie téměř 100%. Kromě věrohodnosti údajŧ mají fotopasti i tu výhodu, ţe 

pomocí nich lze rozlišovat konkrétní jedince dle zbarvení a skvrnitosti koţichu či 

pohlaví a také přináší cenné údaje o časo-prostorovém vyuţívání území. Vzhledem 

k rŧzné kvalitě těchto dat jsou data validována a klasifikována do čtyř kategorií - viz 

Tabulka č. 11 (Kutal et al. 2010): 
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Tabulka č. 11 Klasifikační kritéria získaných dat 

C1 

tvrdá data 

Data získaná vyškolenými nebo dŧvěryhodnými osobami: 

 mrtvá těla zvířat nebo jejich části 

 chycení/znovu vypuštění jedinci 

 fotografie velkých šelem 

 vzorky DNA, u nichţ analýza prokázala druhovou identitu 

C2 

objektivní data 

Data získaná vyškolenými nebo dŧvěryhodnými osobami, která 

jsou dostatečně a věrohodně zdokumentovaná a nichţ lze 

vyloučit záměnu s jiným druhem: 

 zbytky kořisti všech velkých šelem 

 fotografie série stop / stopních drah rysa nebo medvěda 

 fotografie trusu nebo vzorky trusu 

 zvukový záznam hlasových projevŧ 

C3 

subjektivní data 

 všechna data kategorií C1 a C2 získaná z řad veřejnosti 

(nelze ověřit jejich pŧvod) 

 věrohodné fotografie stopních drah vlka, které lze stěţí 

zaměnit se psy a jsou získané vyškolenými nebo 

dŧvěryhodnými osobami 

 nezdokumentovaní přímá pozorování (trus, hlasové projevy 

a stopy všech velkých šelem s výjimkou jednotlivých stop 

vlkŧ) získaná vyškolenými nebo dŧvěryhodnými osobami 

 nezřetelné nebo neprŧkazné fotografie pobytových znakŧ 

(s výjimkou jednotlivých stop vlkŧ), u nichţ je vyškolená 

nebo dŧvěryhodná osoba na základě terénního zjištění pevně 

přesvědčena o příslušné druhové determinaci 

C4 

nedostatečná data 

 nezřetelné nebo neprŧkazné fotografie velkých šelem a jejich 

pobytových znakŧ, které nespadají do kategorie C3 

 nezřetelné nebo neprŧkazné nahrávky hlasových projevŧ nebo 

nejednoznačné vzorky trusu 

 jednotlivé stopy vlkŧ získané z řad veřejnosti i vyškolených 

mapovatelŧ 

 nezdokumentovaná přímá pozorovaní, (trus, hlasové projevy a 

stopy všech velkých šelem získaná z řad veřejnosti 
Zdroj: Kutal et al. (2010) 

 

Pro tuto analýzu byla pouţita data kategorie C1 a C2. Jedná se o data, která nejsou 

vztaţena na konkrétní jedince, coţ znamená, ţe nezaznamenávají výskyt jednoho 

jedince v rámci areálu, ale výskyt celé populace. Na základě vstupních bodových dat 

výskytu pak byly metodou Minimum Convex Polygon (MCP) vyjádřeny areály výskytu 

jednotlivých druhŧ, které se staly hlavní prostorovou úrovní analýzy. 

Data environmentálních proměnných, která mají vliv na rozšíření zájmových 

druhŧ, nelze v analýze postihnout všechna, protoţe některé jevy, jako je hustota kořisti 

nebo hluková zátěţ území nelze datově vyjádřit. Proto byly mezi vstupní faktory 

zařazeny především základní parametry prostředí, které lze v prostředí GIS snadno 

vizualizovat (Romportl et al. 2010b). V tomto případě se jedná o: 
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a) faktory abiotického prostředí: nadmořská výška a sklonitost reliéfu 

b) faktory krajinného pokryvu: typ habitatu 

c) faktory antropogenní vlivu: vzdálenost ke komunikacím a vzdálenost k sídlŧm 

 

Veškeré uvedené proměnné prostředí byly vztaţeny k polím pravidelné čtvercové 

sítě 100 x 100 m pokrývající celé zájmové území. Základní topografická data, jako je 

nadmořská výška a členitost reliéfu byla odvozena z databáze DEM SRTM (2010). Typ 

habitatu byl stanoven na základě procentuálního zastoupení jednotlivých tříd krajinného 

pokryvu v polích sítě dle dat CORINE Land Cover 2006 (EEA 2009). Vzdálenost od 

sídel je zobrazena euklidovskou vzdáleností jednotlivých polí 100 x 100 m od 

nejbliţšího sídla také dle dat CORINE Land Cover 2006. Hustota silnic je vyjádřena 

jako kernelovská hustota silnic a dálnic váţená intenzitou jejich zátěţe, na základě 

podkladŧ Ředitelství silnic a dálnic ČR (Romportl et al. 2010a). 

Jelikoţ mnoţství dat ve vztahu k velikosti území je dostatečně reprezentativní 

pouze u rysa a částečně u vlka, bylo hodnocení habitatových preferencí provedeno na 

základě srovnání s mnoţinou náhodně vygenerovaných bodŧ v rámci polygonu výskytu 

daného druhu (MCP). Náhodné body (tzv. random points) byly vygenerovány pomocí 

nástroje Hawth´s tools for ArcGIS, následně jim byly přiřazeny informace o charakteru 

prostředí a takto byly vyuţity jako srovnávací datový soubor. 

Analýza výskytu velkých šelem v oblasti moravských Karpat byla provedena na 

třech prostorových úrovních: 

a) rozšířený areál výskytu šelem v moravských Karpat (zájmové území dané 

bioregiony se zaznamenaným výskytem šelem, rozšířené o buffer 10 km) 

b) oblasti výskytu jednotlivých druhŧ vymezené metodou Minimum Convex 

Polygon (MCP) (analýza vyuţití prostředí v rámci výskytu druhu) 

c) prostředí v lokalitách výskytu (analýza jednotlivých bodŧ výskytu zájmových 

druhŧ). 
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4.3. VÝSLEDKY 

 

Podíl jednotlivých typŧ krajinného pokryvu v zájmovém území je znázorněn 

v Tabulce č. 12 a Příloze č. 2. 

 

Tabulka č. 12 Zastoupení tříd krajinného pokryvu v zájmovém území 

typ habitatu rozloha (km
2
) podíl z celkové rozlohy (%) 

urbánní plochy 666,84 7,91 

těţba 19,00 0,23 

orná pŧda 2043,88 24,24 

louky a pastviny 684,58 8,12 

sady a zahrady 32,17 0,38 

heterogenní zemědělské oblasti 1373,68 16,29 

jehličnaté lesy 1473,64 17,48 

smíšené a listnaté lesy 1943,84 23,06 

přírodní bezlesí 160,72 1,91 

mokřady 1,20 0,01 

vodní plochy 31,06 0,37 
Zdroj: CORINE Land Cover 2006 

 

Celkem 465 bodových záznamŧ výskytu vybraných druhŧ velkých šelem 

v moravských Karpatech (317 rys, 118 vlk a 30 medvěd) potvrzuje preferenci lesnatých 

vysokohorských oblastí (viz Příloha č. 7–9). Plochu jehličnatých lesŧ, která v celém 

zájmovém území dosahuje rozlohy 1 473,64 km
2
, vyuţívá více rys (793,08 km

2
) a vlk 

(787,01 km
2
) neţ medvěd (499,13 km

2
). Celková rozloha smíšených a listnatých lesŧ je 

1 943,84 km
2
 a dá se říct, ţe šelmy je obývají v podobné míře (rys - 368,36 km

2
, vlk - 

374,71 km
2
, medvěd - 227,31 km

2
). Podrobné plošné vyuţití habitatu v celém areálu 

rozšíření je znázorněno v Tabulce č. 13–15. Procentuální vyuţití celkové rozlohy 

jednolitých habitatŧ podle druhŧ je znázorněno v Příloze č. 3. Vyuţití prostředí v rámci 

výskytu druhu vyjádřené metodou minimálního konvexního polygonu je znázorněno 

v Příloze č. 4–6.  
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Tabulka č. 13 Habitatové preference rysa ostrovida v rámci MCP 

typ habitatu rozloha (km
2
) 

podíl 

z rozlohy  

MCP (%) 

podíl z rozlohy 

typu krajinného 

pokryvu (%) 

urbánní plochy 54,22 3,23 8,13 

orná pŧda 21,30 1,27 1,04 

louky a pastviny 103,43 6,17 15,11 

sady a zahrady 0, 00 0,00 0,00 

heterogenní zemědělské oblasti 291,64 17,40 21,23 

jehličnaté lesy 793,08 47,31 53,82 

smíšené a listnaté lesy 368,37 21,97 18,95 

přírodní bezlesí 40,75 2,43 25,36 

vodní plochy 3,59 0,21 11,57 

Zdroj: CORINE Land Cover 2006 

Tabulka č. 14 Habitatové preference vlka obecného v rámci MCP 

typ habitatu rozloha (km
2
) 

podíl 

z rozlohy  

MCP (%) 

podíl z rozlohy 

typu krajinného 

pokryvu (%) 

urbánní plochy 57,36 3,29 8,60 

orná pŧda 24,38 1,40 1,19 

louky a pastviny 138,46 7,93 20,23 

sady a zahrady 0,31 0,02 0,95 

heterogenní zemědělské oblasti 315,06 18,04 22,94 

jehličnaté lesy 787,01 45,08 53,41 

smíšené a listnaté lesy 374,72 21,46 19,28 

přírodní bezlesí 45,30 2,59 28,18 

vodní plochy 3,39 0,19 10,93 

Zdroj: CORINE Land Cover 2006 

Tabulka č. 15 Habitatové preference medvěda hnědého v rámci MCP 

Zdroj: CORINE Land Cover 2006 
  

typ habitatu rozloha (km
2
) 

podíl 

z rozlohy  

MCP (%) 

podíl z rozlohy 

typu krajinného 

pokryvu (%) 

urbánní plochy 19,37 1,96 2,91 

orná pŧda 6,87 0,69 0,34 

louky a pastviny 71,32 7,21 10,42 

sady a zahrady 0,00 0,00 0,00 

heterogenní zemědělské oblasti 130,08 13,16 9,47 

jehličnaté lesy 499,13 50,48 33,87 

smíšené a listnaté lesy 227,32 22,99 11,69 

přírodní bezlesí 31,79 3,22 19,78 

vodní plochy 2,85 0,29 9,17 
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Jehličnaté lesy tvoří v areálu výskytu medvěda více jak 50 %, v areálu rysa pak 47 

% a v areálu vlka 45 %. Smíšené a listnaté lesy zabírají v areálu výskytu medvěda téměř 

23 %, v areálu rysa a vlka pak necelých 22 %.  Šelmy se nevyhýbají ani heterogenním 

zemědělským oblastem, ty tvoří 17–18 %, areálu medvěda a 13 % v areálu rysa a vlka. 

Méně se jedinci vyskytují na loukách a pastvinách, ty v prŧměru tvoří 7 % MCP. 

Přechodný či náhodný výskyt byl zaznamenán i v nepříznivých habitatech, jako jsou 

urbánní plochy, orná pŧda, přírodní bezlesí nebo vodní plochy. Nutno dodat, ţe 

nálezovým datŧm medvěda musíme vzhledem k jejich malému počtu přisuzovat málo 

vypovídající hodnotu. 

Největší koncentrace nalezených dat je zaznamenána na severovýchodě 

zájmového území, konkrétně v příhraničních oblastech v blízkosti migračních koridorŧ 

a dále v Beskydech (viz Příloha č. 7–9). Obecně šelmy preferují vyšší nadmořskou 

výšku a členitost terénu, kde byla zaznamenána většina dat, aţ na 8–10 údajŧ, které se 

vztahují k niţší nadmořské výšce a méně členitému terénu. V těchto případech se 

jednalo o jedince vlka a rysa (viz Příloha č. 10 a 11). Z analýzy dále vyplývá, ţe šelmy 

jakoţto plaší ţivočichové se vyhýbají antropogenním vlivŧm. Preferují tedy území 

s nízkou hustotou komunikací a oblasti vzdálené od sídel, ovšem i zde existují výjimky 

(viz Příloha č. 12). Například v oblasti Jablunkova, kde se nachází významný migrační 

koridor, byl několikrát zaznamenán výskyt v blízkosti rychlostní komunikace E75 a 

silnice 11, kde je v současné době vysoká intenzita provozu. Nejméně v 10 případech se 

šelmy vyskytly v blízkosti lidských sídel, kde zřejmě hledali potravu (viz Příloha č. 13). 

Z mapových příloh lze dobře pozorovat fragmentaci populací, které jsou rozděleny 

silniční sítí. 

 

4.4. DISKUSE 

 

Geografická analýza výskytu velkých šelem v moravských Karpatech víceméně 

potvrdila známé skutečnosti habitatových preferencí velkých šelem. U všech druhŧ byla 

více jak polovina pobytových znakŧ zjištěna v lesnatých oblastech a ve vyšší 

nadmořské výšce. Areál rysa je z více jak 69 % tvořen lesy, přičemţ více jehličnatými 

neţ listnatými. Lesnatost zájmové oblasti se pohybuje kolem 50 %. To splňuje 

podmínku, ţe rys se vyskytuje v oblastech s lesnatostí nad 25 % (Genda, 2001) a stálé a 

rozmnoţující se populace v oblastech s lesnatostí nad 50 % (Červený et al. 2006b). 

Populace rysŧ v moravských Karpatech se však za stálou povaţovat nedá, protoţe podle 

výzkumŧ populačních genetikŧ je za stabilní populaci povaţována ta, která čítá alespoň 
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500 jedincŧ (Genda, 2001) a rysŧ, kteří ţijí v oblasti moravských Karpat, se odhaduje 

na 10–15 kusŧ. Nicméně je zde vidět potenciál budoucího výskytu i v návaznosti na 

ostatní oblasti s vhodnými podmínkami, jako jsou např. Jeseníky. Podobné habitatové 

nároky jako u rysa byly potvrzeny i u vlka a medvěda. Areál výskytu medvěda tvoří z 

více jak 73 % taktéţ lesy, u vlka je to z 66 % a opět dominují jehličnaté nad listnatými. 

Stejně jako tato analýza i výzkum vlkŧ v Polsku potvrdil výskyt ve vyšší nadmořské 

výšce a blízko hranic (Jedrzejewski et al. 2005). Všechny šelmy se naopak vyhýbají 

antropogenním vlivŧm a vybírají si oblasti s malou fragmentací komunikacemi nebo 

sídli. V Polsku bylo pozorováno 72 oblastí výskytu vlka a 62 oblastí, kde se vlk 

nevyskytoval. Mezi těmito oblasti byl zásadní rozdíl v tom, ţe v oblastech výskytu vlka 

byla zaznamenána méně fragmentovaná krajina, niţší hustota obcí, měst, dálnic a 

ţeleznic (Jedrzejewski et al. 2004). Někdy jsou však ţivočichové nuceni překonávat 

migrační bariéry, děje se tak především v migračních koridorech. Jeden dŧleţitý 

migrační koridor vede v oblasti Jablunkova, kde se kříţí s rychlostní silnicí E75 a silnicí 

11. Právě v této oblasti byl oproti normálu zaznamenán větší výskyt šelem v blízkosti 

komunikací a sídel. Kanadská studie ukazuje, ţe medvědi grizzly, kteří jsou příbuzní 

medvěda hnědého, preferují silnice s menším hlukem, ale za cenu toho, dostat se do 

méně osídleného území překonávají i hlučnější silnice (Chruszcz et al. 2003). Přesto, ţe 

habitaty všech tří druhŧ velkých šelem a jejich náročnost na domovský okrsek ukazuje, 

ţe jsou schopni spolu koexistovat. V letech 1991 – 1999 proběhla v Polsku studie 

interakcí a prostorových vztahŧ mezi vlkem a rysem, jejím závěrem je, ţe dva velcí 

dravci mohou spolu koexistovat díky zaměření na rŧzné druhy kořisti (Schmidt et al. 

1999). 

 

  



61 

 

5. Aplikace pro environmentální výchovu 
 

Jako didaktický výstup mé práce jsem si vybrala přípravu pracovních listŧ pro 

ţáky středních škol. Cílová skupina jsou ţáci niţšího stupně víceletého gymnázia ve 

věku od 12 do 13 let (sekunda). Ti mají dle školního vzdělávacího programu (ŠVP) 

v předmětu biologie probráno učivo týkající se obratlovcŧ a jsou tedy seznámeni se 

základní charakteristikou velkých šelem. V předmětu zeměpis jsou na základě ŠVP  

seznámeni s ţivotním prostředím a jednotlivými typy krajiny.  

Pracovní listy jsou zařazeny v Příloze č. 15 a jejich autorské řešení v Příloze č. 

16. Celkem se jedná o 4 pracovní listy. Tři na téma ţivota a výskytu velkých šelem a 

jeden na fragmentaci krajiny. Pracovní listy s názvem Po stopách velkých šelem lze 

vyuţít v návaznosti na probíranou látku. Kaţdý z pracovních listŧ obsahuje pouze 2 

úkoly, které jsou ještě abecedně rozlišeny na 1a, 1b, 1c atd. To kvŧli tomu, ţe pracovní 

listy lze ţákŧm rozdat po řadách lavic nebo skupinách ve třídě tak, aby ţáci v jedné 

skupině zpracovávali pracovní listy o rysovi, v druhé o vlkovi a ve třetí o medvědovi. 

Tak docílíme úspory času ţákŧ i učitele a ţáci si procvičí předávání poznatkŧ o 

jednotlivých druzích mezi skupinami. Pracovní list Fragmentace krajiny je navrţen pro 

celou třídu s tím, ţe ţáci ve třídě pak mají úkol č. 4 porovnávat mezi sebou a nad 

zbylými úkoly diskutovat. 

Kromě samotného vypracování pracovních listŧ bylo nutné vymezit také klíčové 

pojmy, které mají učební úlohy v nich naplňovat. Jedná se především o zařazení do 

výuky, očekávané výstupy a klíčové kompetence, které jsou uvedeny v následujících 

odstavcích. 

Výskyt velkých šelem a fragmentace krajiny, o kterých tato práce pojednává, se 

řadí do biogeografie, která je na pomezí biologie a geografie (zeměpis). Oba tyto 

předměty jsou jako vzdělávací obory zakotveny v Rámcových vzdělávacích programech 

(RVP). Biologie a geografie spadá v rámci RVP pro základní vzdělávání do vzdělávací 

oblasti Člověk a příroda. RVP pro gymnázia pak geografii dělí ještě na fyzicko-

geografickou, která patří do výše zmíněné oblasti Člověk a příroda a 

socioekonomickou, která se řadí do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Kromě 

toho, ţe se dají pracovní listy pouţít v obou těchto předmětech, lze je vyuţít i v tzv. 

prŧřezových tématech, která jsou vnímána jako aktuální. Nejvíce zasahují do tématu 

Environmentální výchovy, která je základním pilířem vzdělávání pro udrţitelný rozvoj. 

Hlavním úkolem tohoto tématu je pozitivně ovlivňovat postoje ţákŧ k ţivotnímu 
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prostředí. Druhým prŧřezovým tématem je pak Výchova k myšlení v evropských a 

globálních souvislostech, která má za cíl učit ţáky kriticky vnímat rozvoj a globalizaci 

dnešního světa. Příkladem takového globálního problému mŧţe být právě fragmentace 

krajiny, která se výrazně podílí na poklesu biodiverzity druhŧ na celém světě. Dalším 

prŧřezovým tématem, do kterého biogeografie zasahuje je Mediální výchova. V dnešní 

době internetu a sociálních sítí není problém najít rychle jakoukoliv informaci, ovšem je 

nutné ţáky naučit přistupovat k ní kriticky a ubránit se procesu medializace. Ne všechny 

zprávy, které média přinášejí, jsou objektivní a správné. Právě řada ekologických témat 

se stává terčem novinářŧ, proto je nutné naučit ţáky takové zprávy třídit (RVP ZV, 

RVP G, 2007). 

Kalhous a Obst (2002) uvádějí, ţe učební úlohy jsou jedním z nejdŧleţitějších 

nástrojŧ řízení učení a aktivizace ţákŧ. Proto jsou učební úlohy v pracovních listech 

účinným prostředkem k ověřování plnění stanovených výukových cílŧ. RVP vymezují 

tři základní cíle vzdělávání: kognitivní, afektivní a psychomotorické. Vzdělávací cíle 

mají „vybavit ţáky klíčovými kompetencemi, širokým vzdělanostním základem a 

připravit je k celoţivotnímu učení, profesnímu, občanskému i osobnímu uplatnění“ 

(RVP G, str. 8). Mezi kognitivní cíle patří učení se vědomostem a jejich pamětné znovu 

vybavování. Tedy intelektuální a logické schopnosti ţákŧ, které učební úlohy rozvíjí. 

V této oblasti se nejvíce uţívá Bloomovy taxonomie, která obsahuje 6 základních 

kategorií: 1) znalost, 2) pochopení, 3) aplikace, 4) analýza, 5) syntéza, 6) hodnocení. 

Afektivní cíle vytváří hodnoty, postoje a názory (Havlová, 2011). 

 

Pracovní listy na téma výskytu a habitatových preferencí velkých šelem a 

fragmentace krajiny naplňují tyto vzdělávací cíle: 

 Vedou k uvědomění si prostorových nárokŧ dŧleţitých druhŧ ţivočichŧ 

v kulturně vyuţívané krajině Evropy. 

 Poukazují na vliv lidské činnosti na ţivotní prostředí a v něm ţijící organismy. 

 

Očekávané výstupy ţákŧ na základě Bloomovy taxonomie kognitivních vzdělávacích 

cílŧ: 

 Ţáci porozumí odbornému textu a díky doplnění dŧleţitých dat a faktŧ si 

zapamatují základní charakteristiky velkých šelem. 

 Ţáci vyberou z atlasu podle mapky rozšíření státy, ve kterých se velké šelmy 

vyskytují. 
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 Ţáci podle atlasu zanalyzují typ území, které velké šelmy preferují. 

 Ţáci na základě porozumění odborného textu vlastními slovy vysvětlí, co je 

fragmentace krajiny. 

 Ţáci navrhnou správné řešení ochrany velkých šelem při přechodu komunikace 

a zakreslí je. 

 Ţáci porovnají svoje návrhy řešení mezi sebou a vyberou ty nejsprávnější. 

 Ţáci dají do souvislostí vztahy mezi jednotlivými činiteli v krajině. 

 Ţáci diskutují své odpovědi s učitelem. 

 

Pracovní listy naplňují také klíčové kompetence ţákŧ. RVP klíčové kompetence 

vymezuje jako „soubor vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot, které jsou 

důleţité pro rozvoj jedince, jeho zapojení ve společnosti a budoucí uplatnění v ţivotě“ 

(RVP G 2007, str. 8). Jedná se v první řadě o (i) kompetence k učení, protoţe ţáci si 

tuto pracovní činnost sami organizují a plánují. V úkolech č. 1–3 ţáci vyhledávají a třídí 

informace a na základě jejich pochopení a propojení s předchozími poznatky je mohou 

vyuţít při dalším učení. Své tvŧrčí schopnosti pak mohou rozvíjet v úkolu č. 4, kde mají 

do obrázku zakreslit ochranná opatření prŧchodnosti komunikací pro velké šelmy. 

V úkolech č. 4–6 jsou ţáci navíc nuceni kriticky přistupovat k nabízeným moţnostem a 

vybrat ty správné. V úkolu č. 6 pak ţáci uvádí věci do souvislostí a propojují je 

v kontextu ochrany ţivotního prostředí. Učební úlohy v pracovních listech obecně 

rozvíjí také (ii) kompetence k řešení problémŧ. Např. v úkolech č. 3 a 4 jsou ţáci nuceni 

vyhledat vhodný typ habitatu velkých šelem nebo správné řešení problému fragmentace 

krajiny komunikacemi. Ţáci přitom řeší úkoly samostatně a dokáţou je obhájit. 

Nenechají se však odradit případným nezdarem a po diskuzi s ostatními spoluţáky a 

učitelem naleznou konečné řešení problému. Díky textu a mapovým materiálŧm 

v pracovních listech se rozvíjí (iii) kompetence komunikativní. Ţáci rozumí rŧzným 

typŧm textŧ, mapových materiálŧ (úkol č. 2) a grafŧ (úkol č. 6). Ţáci při diskusích v 

úkolech č. 4–6 naslouchají ostatním spoluţákŧm, reagují na ně, vhodně argumentují, 

zkrátka se zapojují do diskuze. Práce ve skupině pak vede ţáky k naplňování (iv) 

kompetencí sociálních a personálních. Ţáci přispívají k diskuzi ve třídě, chápou potřebu 

spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňují rady druhých, čerpají poučení 

z toho, co si druzí myslí a říkají. Zároveň sami řídí svoje jednání a chování tak, aby 

dosáhli pocitu sebe uznání. Úkol č. 6 pak poukazuje na vztahy mezi lidmi a ţivotním 

prostředím. Pracovní listy umoţňují ţákŧm také pochopit základní ekologické 
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souvislosti a environmentální problémy, jako je stabilita lesního ekosystému nebo 

fragmentace krajiny. To je jedním z cílŧ (v) kompetencí občanských. (vi) Kompetence 

pracovní či kompetence k podnikavosti jsou podpořeny vyuţitím odborného potenciálu 

ţákŧ při zpracovávání jednotlivých úloh, kdy se projevuje jejich vlastní iniciativa a 

tvořivost (RVP Z, RVP G, 2007). 

Učební úlohy v pracovních listech mohou být dvojího typu: a) otevřené, b) 

uzavřené. Na otevřené úlohy ţáci odpovídají sami.  U uzavřených úloh si ţáci vybírají 

odpověď zpravidla jednu z nabízených moţností (Havlová, 2011). 

V pracovních listech jsem pouţila oba typy úloh. Úkol č. 1 je otevřenou úlohou se 

stručnou odpovědí a zároveň s moţností výběru. Tuto úlohu jsem zařadila z toho 

dŧvodu, ţe jsem chtěla přimět ţáky, aby si přečetli základní informace o našich velkých 

šelmách. Díky doplňování dŧleţitých faktŧ si ţáci informace zapamatují lépe, neţ 

kdyby si text pouze přečetli. Úkol č. 2 je otevřená úloha se dvěma podúlohami, které na 

sobě nejsou nijak závislé. V této úloze jde především o to, vyjádřit informace v mapě 

slovním výčtem výskytu velkých šelem. Jedná se zde tedy o úlohu na přírodovědnou 

gramotnost. Úkol č. 3 je otevřená úloha se širokou odpovědí, jelikoţ ţáci mají na 

základě předloţeného textu vysvětlit, co je fragmentace krajiny. Úkoly č. 4 a 5 jsou 

uzavřenými úlohami s výběrem z více správných odpovědí. V úkolu č. 4 je výběr ještě 

doplněn o znázornění jednotlivých variant do obrázku. Úkol č. 6 je uzavřenou úlohou 

s dvoučlennou volbou, jelikoţ ţáci mají do grafu znázornit vztahy mezi jednotlivými 

účastníky ţivota v lese s dŧrazem na velké šelmy pomocí znakŧ + a -. 
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6. Závěr 
 

Velké šelmy byly odjakţiva součástí naší přírody, dokud ji člověk nezačal 

přeměňovat. Fragmentace krajiny a zánik přirozených lokalit udělal z běţných druhŧ 

druhy ohroţené, které je pro zachování přírodní rovnováhy nutné chránit. V posledních 

letech jsme v České republice zaznamenali úspěšný návrat rysŧ, především díky 

reintrodukci několika jedincŧ na Šumavu. Moravské Karpaty však představují klíčovou 

oblast výskytu všech našich velkých šelem – rysa ostrovida, vlka obecného i medvěda 

hnědého. Z toho vyplývá, ţe stále ještě existují místa pro návrat pŧvodních druhŧ. 

Studie habitatových nárokŧ napomáhají k ochraně území, která jsou dŧleţitá pro šíření 

nových a udrţení stávajících populací. Výskyt velkých šelem je výlučně vázán na 

rozsáhlé komplexy horských lesŧ s nízkou intenzitou antropogenního rušení. Právě 

území moravských Karpat s velkou výškovou členitostí, zachovalou lesní vegetací a 

izolovaností jednotlivých lokalit vytváří ideální podmínky. Potvrdila to i geografická 

analýza, která byla zpracována v této práci. Areál výskytu velkých šelem v moravských 

Karpatech je převáţně tvořen lesy, ať uţ jehličnatými nebo listnatými. Všechny tři 

šelmy se navíc pohybují v oblastech s nízkou hustotou zástavby a komunikací. Největší 

koncentrace výskytu je u hranic se Slovenskem. Komunikace moravských populací 

s těmi na Slovensku totiţ zajišťuje potřebnou výměnu genetických informací mezi 

jedinci a prosperitu celé populace. Na straně jedné je zde dostatek vhodných habitatŧ, 

na straně druhé se v přírodě vyskytují prostorové a liniové bariéry, které brání volnému 

pohybu ţivočichŧ. Poslední studie prŧchodnosti krajiny poukázaly na kritická a 

problémová místa v ČR, kde dochází ke kříţení významných migračních tras ţivočichŧ 

s místními komunikacemi. Bude-li se řešit ochrana prostupnosti krajiny pro velké savce, 

respektive velké šelmy, které mají vysoké prostorové nároky, bude zachována 

prostupnost krajiny i pro ostatní ţivočichy. Vedle vztahŧ mezi šelmami a bariérami 

v přírodě je nutné řešit i jejich přímou koexistenci s člověkem. Řada lidí má z velkých 

šelem v blízkosti svého bydliště strach a nepřeje si, aby se jejich populace v ČR 

obnovovaly či navyšovaly. K tomu přispívají zejména média a mylné informace. 

Změnit veřejné mínění je úkolem pro organizace ochrany přírody a také pro školy. Ţáci 

by se s procesem fragmentace krajiny a ochranou ohroţených druhŧ měli seznamovat 

např. v prŧřezových tématech, jako je environmentální výchova, která má za úkol 

pozitivně ovlivňovat postoje ţákŧ k ţivotnímu prostředí. 
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8. Přílohy 
Příloha č. 1 Fotografie ekoduktu na dálnici D11

 
Zdroj: foto vlastní (18. 7. 2011) 

 

Příloha č. 2 Graf procentuálního zastoupení krajinného pokryvu zájmového území 

Zdroj: Zdroj: CORINE Land Cover 2006 
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Příloha č. 3 Graf Vyuţití celkové rozlohy jednotlivých habitatŧ podle druhŧ 

 

Zdroj: CORINE Land Cover 2006 

[%]  

 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

urb. 
plochy

orná p.
louky a 
pastv.

sady a 
zahr. het. 

zem. 
oblasti

jehl. 
lesy smíš. a 

list. 
lesy

přír. 
bezlesí vodní 

pl.

2,91%
0,34%

10,42%

0,00% 9,47%

33,87%

11,69%
19,78%

9,17%

8,60%

1,19%

20,23%

0,95%

22,94%

53,41%

19,28% 28,18%

10,93%

8,13%

1,04%

15,11%

0,00%

21,23%

53,82%

18,95%
25,36%

11,57%

Využití celkové rozlohy jednotlivých typů habitatů podle druhů 

MEDVĚD VLK RYS



74 

 

Příloha č. 4 Graf habitatových preferencí rysa ostrovida v areálu výskytu 

 
Zdroj: CORINE Land Cover 2006 

 

Příloha č. 5 Graf habitatových preferencí vlka obecného v areálu výskytu 

 
Zdroj: CORINE Land Cover 2006 

 

Příloha č. 6 Graf habitatových preferencí medvěda hnědého v areálu výskytu 

 
Zdroj: CORINE Land Cover 2006 
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Příloha č. 7 Mapa výskytu rysa ostrovida 

Zdroj: ARCČR, CORINE Land Cover 2006, Kutal (2010) 

Příloha č. 8 Mapa výskytu vlka obecného 

Zdroj: ARCČR, CORINE Land Cover 2006, Kutal (2010)  
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Příloha č. 9 Mapa výskytu medvěda hnědého 

Zdroj: ARCČR, CORINE Land Cover 2006, Kutal (2010) 

 

Příloha č. 10 Mapa výskytu rysa, vlka a medvěda v závislosti na nadmořské výšce 

Zdroj: ARCČR, CORINE Land Cover 2006, Kutal (2010) 
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Příloha č. 11 Mapa výskytu rysa, vlka a medvěda v závislosti na sklonitosti terénu 

Zdroj: ARCČR, CORINE Land Cover 2006, Kutal (2010) 

 

Příloha č. 12 Mapa výskytu rysa, vlka a medvěda v závislosti na vzdálenosti od 

komunikací 

Zdroj: ARCČR, CORINE Land Cover 2006, Kutal (2010) 
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Příloha č. 13 Mapa výskytu rysa, vlka a medvěda v závislosti na vzdálenosti od sídel 

Zdroj: ARCČR, CORINE Land Cover 2006, Kutal (2010) 

 

Příloha č. 14 Mapa výskytu rysa, vlka a medvěda v porovnání s random points 

Zdroj: ARCČR, CORINE Land Cover 2006, Kutal (2010) 
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fffoootttooo:::    LLLiiibbbooorrr   SSSvvváááčččeeekkk   

Příloha č. 15 Pracovní listy 

 

PO STOPÁCH VELKÝCH ŠELEM – RYS OSTROVID 

 

1a. úkol: Seznam se s rysem 

 

 

 

 

 

 

Rys ostrovid je největší 

divoce ţijící (1) …………… 

šelma v Evropě. Srst rysa je 

rezavohnědá aţ šedoţlutá 

s hnědočernými skvrnami, 

které jsou pro kaţdého 

jedince charakteristické. Jeho 

ocas je krátký, jakoby uťatý 

s černým koncem. Tělo rysa 

má čtvercový charakter, to ho 

odlišuje od ostatních koček, 

mŧţeme to chápat jako 

adaptaci mezi potřebou 

rychlého běhu a schopností 

skákat. Délka jeho těla se 

pohybuje mezi (2) ………… a váha od 14 do 36,5 kg. Tlapy mají v zimě větší plochu, 

protoţe jsou bohatě ochlupené a tak slouţí jako (3) ………. . Nejdŧleţitější pro rysa je 

sluch, proto má velké uši s výraznou 4 cm dlouhou štětičkou. Na tvářích má dlouhé 

chlupy, kterým se říká licousy. 
● ● ● 

Rys loví hlavně (4) …………… (srnec, jelen, muflon, kamzík, divoké prase), někdy 

i hospodářská zvířata, hlodavce, zajíce, ptáky či hmyz. Svou kořist neštve, ale překvapí 

ji útokem ze zálohy. Chvíli ji pronásleduje, a kdyţ ji dostihne, povalí ji na zem, 

prokousne hrdlo a zláme ji vaz. Loví převáţně slabá nebo nemocná zvířata, takţe je 

často nazýván (5) ……… . Rys je samotář a hájí si svŧj lovecký revír. Preferuje 

rozsáhlé (6) ………………. s dostatkem vyvýšených míst a úkrytŧ zároveň. Rysové se 

setkávají pouze v době páření (únor - březen), kdy se pouští na dlouhé migrační trasy 

kvŧli výběru partnera. Samici se pak v houštině narodí (7) ………………. . 
● ● ● 

Rys ostrovid pŧvodně obýval lesy celé (8) …………….. a vyskytoval se hojně i u 

nás. Bohuţel lidé ho pronásledovali (stříleli, chytali do pastí) aţ rysy na přelomu v 19. 

stol. téměř vyhubili. Cenná byla hlavně jejich (9) ………. . Myslivci je zabíjeli kvŧli 

tomu, ţe loví stejnou lesní zvěř jako oni. Naštěstí přeţila populace rysŧ na Slovensku a 

po 2. světové válce se k nám rys začal znovu vracet. Nejprve se objevil 

v Moravskoslezských (10) ………… a Jeseníkách. Později byl uměle vysazen i na (11) 

………….. . Dnes ţije v ČR asi 95 rysŧ. Rys patří mezi zvláště chráněné silně ohroţené 

druhy a jejich lov je zakázán. Hlavní nebezpečí pro něj představují (12) ………….. . 

 
Literatura: ANDĚRA, M., HORÁČEK, I. Poznáváme naše savce. Praha: Sobotáles, 2005. 327 s. ISBN 

80-86817-08-03. 

ZADÁNÍ: Doplň do textu 12 chybějících slov, která jsou rozházena v nabídce. 

Beskydech, 86–113 cm, lesní porosty, kopytníky, pytláci, kočkovitá, Evropy a Asie, 

sněţnice, 2–3 mláďata, koţešina, Šumavě, lesním doktorem 
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2a. úkol: Zjisti, kde všude se rys ostrovid vyskytuje 

 

 

 

 

 

ZADÁNÍ: Na mapce Evropy je červeně znázorněn výskyt rysa ostrovida. 

 

a) Pomocí školního atlasu světa vypiš státy nebo regiony, ve kterých se rys 

vyskytuje. 

 

b) Zkus na základě fyzicko-geografické mapy zjistit, jaký typ krajiny rys 

preferuje. 

Zdroj: IUCN (2010) 
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foto: Libor Sváček 

PO STOPÁCH VELKÝCH ŠELEM – VLK OBECNÝ 

 

1b. úkol: Seznam se s vlkem 

 

 Vlk obecný je největší 

(1) ………….. šelma, 

vyvinuly se z něj ostatní psí 

rasy. Nejpodobnější vlku (2) 

…………………… . Srst 

vlka se mění podle sezóny, 

ale převaţuje rezavohnědá 

aţ šedočerná barva. Jeho (3) 

……………. tvoří aţ 50% 

délky těla, která se pohybuje 

okolo (4) …………….. . 

Váţí 25 aţ 65 kg, samice 

jsou zpravidla menší neţ 

samci. 
● ● ● 

Vlk ţije i loví (5) ……………. , které představují jednu z nejrozvinutějších forem 

sociálního ţivota zvířat. Uvnitř smečky funguje přesná hierarchie, vŧdcem je (6) 

…………. vlk. Díky smečce mohou vlci ulovit i velkou kořist, na kterou by si 

osamocený vlk netroufl. Jinak loví nejdostupnější kořist, která se na jejich území 

nachází. Větší zvířata se snaţí uštvat, povalit na zem a zakousnout. Rychlost, kterou je 

dokáţou pronásledovat je (7) ……………... . Mezi jeho potravu patří především 

kopytníci (jelen, prase, srnec, ovce), domácí zvířata, hlodavci, zajíci, ptáci, hmyz nebo 

mršiny. Smečka se rozpadá pouze v období rozmnoţování a péči o mláďata. Vlci se páří 

v lednu aţ dubnu a obvykle rodí (8) …………….. .  
● ● ● 

Vlk obecný patří mezi nejpřizpŧsobivější šelmy, mŧţe ţít v souvislých lesích i (9) 

…………………….. oblastech, ale většinou si vybírá místa daleko od lidí a s dostatkem 

úkrytŧ. Dříve se vyskytoval téměř v celé (10) …………………… . U nás byl vlk 

jedním z nejhojnějších zvířat, ale zároveň byl lidmi také nejvíce pronásledován a 

nemilosrdně zabíjen. Zpŧsoboval totiţ škody na chovech (11) …………………. , proto 

byl v 19. stol. v našich zemích vyhuben. Ve 20. stol. se sem začal opět vracet a nyní ţije 

pár jedincŧ v Moravskoslezských (12) ……………… . Vlk patří mezi zvláště chráněné 

kriticky ohroţené druhy. Je to plachá šelma, která se člověku vyhýbá, přesto z ní mají 

lidé největší strach. 

 

 
Literatura: ANDĚRA, M., HORÁČEK, I. Poznáváme naše savce. Praha: Sobotáles, 2005. 327 s. ISBN 

80-86817-08-03. 

ZADÁNÍ: Doplň do textu 12 chybějících slov, která jsou rozházena v nabídce. 

3–7 štěňat, německý ovčácký pes, Euroasii a Severní Americe, 55–60 km/h, huňatý 

ocas, hospodářských zvířat, 105–160 cm, bezlesých, psovitá, ve smečkách, 

Beskydech, nejsilnější 
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2b. úkol: Zjisti, kde všude se vlk obecný vyskytuje 

 

 

 

 

 

ZADÁNÍ: Na mapce Evropy je červeně znázorněn výskyt vlka obecného. 

 

a) Pomocí školního atlasu světa vypiš státy nebo regiony, ve kterých se vlk 

vyskytuje. 

 

b) Zkus na základě fyzicko-geografické mapy zjistit, jaký typ krajiny vlk 

preferuje. 

Zdroj: IUCN (2010) 
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PO STOPÁCH VELKÝCH ŠELEM – MEDVĚD HNĚDÝ 

 

1c. úkol: Seznam se s medvědem 

 

 

 

 

 

 

Medvěd hnědý je  

naší (1) ………….. 

šelmou. Srst medvěda často 

pŧsobí rozcuchaně, protoţe 

chlupy jsou rŧzně dlouhé, ty 

nejdelší mají 8-12 cm. 

Barva srsti je (2) ………….. 

s odstíny černé aţ šedé. 

Mláďata mají kolem krku 

bílé skvrny, které asi do 

dvou let zmizí. Zavalité tělo 

s velkými tlapami a krátkým 

ocasem měří 155–215 cm a 

váţí (3) …………….. . Medvěd má malé oči i uši, proto je pro něj nejdŧleţitější čich.  

Mohutné (4) ……….. mu umoţňují dobře šplhat po kmenech stromŧ. 

● ● ●  

Medvěd je (5) ………………. a najednou dokáţe zkonzumovat aţ 12 kg potravy. 

Loví malé i větší ţivočichy (jelen, prase) nebo mršiny. Rád sbírá ovoce, (6) …………. , 

kořínky, semena stromŧ nebo med divokých včel. Jedinci, kteří ţijí v blízkosti lidských 

sídel, se často ţiví i (7) ……………. , v té chvíli mohou být pro člověka nebezpeční. 

Medvědi jsou (8) …………… , kteří si své území značkují drápy o kŧru stromŧ. Na 

konci podzimu medvědi zalézají do svých (9) …………… a upadají do nepravého 

zimního spánku. Na začátku března se probouzí a v období dubna - června se páří. 

V lednu se samici narodí v prŧměru 1–3 mláďata, dospělosti se však většinou doţije 

pouze jedno. 

● ● ● 

Medvěd hnědý obývá především horské (10) …………………………. . Pŧvodně 

obýval palearktickou oblast od západní Evropy aţ po Dálný východ a Japonsko a byl 

přirozenou součástí i našich lesŧ. Bohuţel byl pro svou majestátnost střílen a 

vystavován jako nejvzácnější (11) ………….. . V prŧběhu 18.–19. stol. byl na našem 

území vyhuben, ale na konci 20. stol. se k nám začal vracet ze Slovenska a Polska. 

V současné době se vyskytují 2–3 jedinci v (12) ……………. . Medvěd je naše jediná 

šelma, která mŧţe být vzhledem ke své velikosti a síle člověku nebezpečná, ale pouze 

ve výjimečných případech. Patří mezi zvláště chráněné kriticky ohroţené druhy. 

 

Literatura: ANDĚRA, M., HORÁČEK, I. Poznáváme naše savce. Praha: Sobotáles, 2005. 327 s. ISBN 

80-86817-08-03. 

ZADÁNÍ: Doplň do textu 12 chybějících slov, která jsou rozházena v nabídce. 

 

všeţravec, 120–345 kg, jehličnaté a smíšené lesy, brlohů, odpadky, Beskydech 

samotáři, hnědá, trofej, drápy, největší, lesní plody 
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2c. úkol: Zjisti, kde všude se medvěd hnědý vyskytuje 

 

 

 

 

 

ZADÁNÍ: Na mapce Evropy je červeně znázorněn výskyt medvěd hnědý. 

 

a) Pomocí školního atlasu světa vypiš státy nebo regiony, ve kterých se 

medvěd vyskytuje. 

 

b) Zkus na základě fyzicko-geografické mapy zjistit, jaký typ krajiny 

medvěd preferuje. 

Zdroj: IUCN (2010) 
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FRAGMENTACE KRAJINY 

  

3. úkol: Co to je fragmentace? 

 

 

 

 

4. úkol: Jak se rys dostane bezpečně přes silnici? 

 

Fragmentace je proces, který z pŧvodní souvislé krajiny vytváří systém 

malých přírodních lokalit, které jsou od sebe oddělené. Lidé nadměrnou výstavbou 

komunikací a sídel znemoţňují zvířatŧm přechod mezi jednotlivými lokalitami a 

vystavují zvířata velkému nebezpečí. Silnice nebo dálnice pak v přírodě funguje 

jako liniová bariéra, kterou je pro zvířata těţké překonat. Řada z nich je proto 

uvězněna v lese mezi silnicemi jako na ostrově v moři. Nemohou komunikovat se 

zvířaty v jiných lesích a hledat si partnery pro rozmnoţování. Kdyţ se přeci jen 

nějaký ţivočich rozhodne silnici překonat, hrozí mu nebezpečí střetu s automobily. 

Proto se v současné době budují pro zvířata rŧzné nadchody a podchody, které jsou 

uzpŧsobené jednotlivým druhŧm. Pro malá zvířata postačí malé tunely pod silnicí, 

pro ta velká jsou stavěny mosty, často aţ 40 m široké, ale stále existuje řada míst, 

kde nic takového není. 

 

ZADÁNÍ: Zkus na základě předchozího textu vysvětlit proces fragmentace krajiny 

vlastními slovy. Uveď příklad v blízkosti svého bydliště. 

 

ZADÁNÍ: Zkus podle svého uváţení do obrázku zakreslit některá z níţe 

uvedených opatření, díky kterým se rys dostane bezpečně přes silnici. Ber v úvahu, 

ţe rys je plaché zvíře, je dlouhý 86–113 cm a vysoký 54–68 cm. 
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a) most 2 m široký b) přechod pro chodce 

c) most 20 m široký d) oplocení silnice 

e) most 40 m široký f) zeleň okolo silnice 

g) podchod 50 cm vysoký h) policista, který řídí provoz 

 

 Porovnej svůj obrázek s obrázky ostatních spoluţáků a vyberte správná řešení. 

 

5. úkol: Kde by podle tebe chtěly velké šelmy ţít (např. rys, vlk a medvěd)? 

 

 

 

 

a) ZOO b) národní park 

c) město d) městský park 

e) louka f) les 

g) pole h) rybník 

i) silnice j) hory 

 

 Je dostatek míst pro ţivot velkých šelem? Diskutujte s učitelem. 

 

6. úkol: Vztahy mezi jednotlivými činiteli v lese. 

 

 

  

ZADÁNÍ: Z uvedených moţností vyber nejvhodnější místa pro ţivot velkých 

šelem. 

 

ZADÁNÍ: Doplň k šipkám vztahy mezi jednotlivými činiteli v lese: 

+   znamená pozitivní vztah/   -   znamená negativní vztah. Zdŧvodni. 

 

 

velké šelmy 

myslivec 

místní 

obyvatelé organizace 

ochrany 

přírody 

lesní kopytníci 

lesní 

ekosystém 



87 

 

Příloha č. 16 Řešení pracovních listŧ (správné odpovědi) 

 

PO STOPÁCH VELKÝCH ŠELEM – RYS OSTROVID 

 

1a. úkol: Seznam se s rysem. 

 

Rys ostrovid je největší divoce ţijící (1) kočkovitá šelma v Evropě. Srst rysa je 

rezavohnědá aţ šedoţlutá s hnědočernými skvrnami, které jsou pro kaţdého jedince 

charakteristické. Jeho ocas je krátký, jakoby uťatý s černým koncem. Tělo rysa má 

čtvercový charakter, to ho odlišuje od ostatních koček, mŧţeme to chápat jako adaptaci 

mezi potřebou rychlého běhu a schopností skákat. Délka jeho těla se pohybuje mezi (2) 

86 - 113 cm a váha od 14 do 36,5 kg. Tlapy mají v zimě větší plochu, protoţe jsou 

bohatě ochlupené a tak slouţí jako (3) sněţnice. Nejdŧleţitější pro rysa je sluch, proto 

má velké uši s výraznou 4 cm dlouhou štětičkou. Na tvářích má dlouhé chlupy, kterým 

se říká licousy. 

Rys loví hlavně (4) kopytníky (srnec, jelen, muflon, kamzík, divoké prase), někdy i 

hospodářská zvířata, hlodavce, zajíce, ptáky či hmyz. Svou kořist neštve, ale překvapí ji 

útokem ze zálohy. Chvíli ji pronásleduje, a kdyţ ji dostihne, povalí ji na zem, prokousne 

hrdlo a zláme ji vaz. Loví převáţně slabá nebo nemocná zvířata, takţe je často nazýván 

lesním (5) doktorem. Rys je samotář a hájí si svŧj lovecký revír. Preferuje rozsáhlé (6) 

lesní porosty s dostatkem vyvýšených míst a úkrytŧ zároveň. Rysové se setkávají pouze 

v době páření (únor - březen), kdy se pouští na dlouhé migrační trasy kvŧli výběru 

partnera. Samici se pak v houštině narodí (7) 2-3 mláďata. 

Rys ostrovid pŧvodně obýval lesy celé (8) Evropě a Asii a vyskytoval se hojně i u 

nás. Bohuţel lidé ho pronásledovali (stříleli, chytali do pastí) aţ rysy na přelomu v 19. 

stol. téměř vyhubili. Cenná byla hlavně jejich (9) koţešina. Myslivci je zabíjeli kvŧli 

tomu, ţe loví stejnou lesní zvěř jako oni. Naštěstí přeţila populace rysŧ na Slovensku a 

po 2. světové válce se k nám rys začal znovu vracet. Nejprve se objevil 

v Moravskoslezských (10) Beskydech a Jeseníkách. Později byl uměle vysazen i na (11) 

Šumavě. Dnes ţije v ČR asi 95 rysŧ. Rys patří mezi zvláště chráněné silně ohroţené 

druhy a jejich lov je zakázán. Hlavní nebezpečí pro něj představují (12) pytláci. 

 

2a. úkol: Zjisti, kde všude se rys ostrovid vyskytuje  

 

a) Pomocí školního atlasu světa vypiš státy nebo regiony, ve kterých se rys 

vyskytuje. 

Skandinávie (Švédsko, Finsko a Norsko), Pobaltské státy (Estonsko, Lotyšsko, Litva), 

Rusko, Bělorusko, Ukrajina, Rumunsko, Polsko, Slovensko, Česká republika, Německo, 

Rakousko, Slovinsko, Itálie, Francie, Švýcarsko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, 

Albánie, Makedonie, Srbsko. 

 

b) Zkus na základě fyzicko-geografické mapy zjistit, jaký typ krajiny rys 

preferuje. 

Jedná se především o horské oblasti (pohoří Vogéz a Jury, Alpy, Karpaty, 

Dinárské hory) nebo neprostupné lesy na severu Evropy a v Rusku. 
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PO STOPÁCH VELKÝCH ŠELEM – VLK OBECNÝ 

 

1b. úkol: Seznam se s vlkem 

 

Vlk obecný je největší (1) psovitá šelma, vyvinuly se z něj ostatní psí rasy. 

Nejpodobnější vlku je (2) německý ovčácký pes. Srst vlka se mění podle sezóny, ale 

převaţuje rezavohnědá aţ šedočerná barva. Jeho (3) huňatý ocas tvoří aţ 50% délky 

těla, která se pohybuje okolo (4) 105 – 160 cm. Váţí 25 aţ 65 kg, samice jsou zpravidla 

menší neţ samci. 

Vlk ţije i loví (5) ve smečkách, které představují jednu z nejrozvinutějších forem 

sociálního ţivota zvířat. Uvnitř smečky funguje přesná hierarchie, vŧdcem je (6) 

nejsilnější vlk. Díky smečce mohou vlci ulovit i velkou kořist, na kterou by si 

osamocený vlk netroufl. Jinak loví nejdostupnější kořist, která se na jejich území 

nachází. Větší zvířata se snaţí uštvat, povalit na zem a zakousnout. Rychlost, kterou je 

dokáţou pronásledovat je (7) 55 – 60 km/h. Mezi jeho potravu patří především 

kopytníci (jelen, prase, srnec, ovce), domácí zvířata, hlodavci, zajíci, ptáci, hmyz nebo 

mršiny. Smečka se rozpadá pouze v období rozmnoţování a péči o mláďata. Vlci se páří 

v lednu aţ dubnu a obvykle rodí (8) 3-7 štěňat.  

Vlk obecný patří mezi nejpřizpŧsobivější šelmy, mŧţe ţít v souvislých lesích i (9) 

bezlesých oblastech, ale většinou si vybírá místa daleko od lidí a s dostatkem úkrytŧ. 

Dříve se vyskytoval téměř v celé (10) Euroasii a Severní Americe. U nás byl vlk jedním 

z nejhojnějších zvířat, ale zároveň byl lidmi také nejvíce pronásledován a nemilosrdně 

zabíjen. Zpŧsoboval totiţ škody na chovech (11) hospodářských zvířat, proto byl v 19. 

stol. v našich zemích vyhuben. Ve 20. stol. se sem začal opět vracet a nyní ţije pár 

jedincŧ v Moravskoslezských (12) Beskydech. Vlk patří mezi zvláště chráněné kriticky 

ohroţené druhy. Je to plachá šelma, která se člověku vyhýbá, přesto z ní mají lidé 

největší strach.  

 

2b. úkol: Zjisti, kde všude se vlk obecný vyskytuje 

 

a) Pomocí školního atlasu světa vypiš státy nebo regiony, ve kterých se vlk 

vyskytuje. 

Skandinávie (Švédsko, Finsko, Norsko), Pobaltské státy (Estonsko, Lotyšsko, Litva), 

Balkán (Rumunsko, Bulharsko, Chorvatsko, Makedonie, Albánie, Bosna a Hercegovina, 

Černá Hora, Srbsko), Řecko, Ukrajina, Bělorusko, Slovensko, Česká republika, Polsko, 

Maďarsko, Slovinsko, Španělsko, Portugalsko, Francie, Itálie, Švýcarsko. 

 

b) Zkus na základě fyzicko-geografické mapy zjistit, jaký typ krajiny vlk  

preferuje. 

Jedná se především o horské oblasti (Kantaberské pohoří, Apeniny, Západní Alpy, 

Karpaty, Dinárské hory) nebo neprostupné lesy na severovýchodě Evropy a v Rusku. 
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PO STOPÁCH VELKÝCH ŠELEM – MEDVĚD HNĚDÝ 

 

1c. úkol: Seznam se s medvědem 

 

Medvěd hnědý je naší (1) největší šelmou. Srst medvěda často pŧsobí rozcuchaně, 

protoţe chlupy jsou rŧzně dlouhé, ty nejdelší mají 8-12 cm. Barva srsti je (2) hnědá 

s odstíny černé aţ šedé. Mláďata mají kolem krku bílé skvrny, které asi do dvou let 

zmizí. Zavalité tělo s velkými tlapami a krátkým ocasem měří 155 – 215 cm a váţí (3) 

120 – 345 kg. Medvěd má malé oči i uši, proto je pro něj nejdŧleţitější čich.  Mohutné 

(4) drápy mu umoţňují dobře šplhat po kmenech stromŧ. 

Medvěd je (5) všeţravec a najednou dokáţe zkonzumovat aţ 12 kg potravy. Loví 

malé i větší ţivočichy (jelen, prase) nebo mršiny. Rád sbírá ovoce, (6) lesní plody, 

kořínky, semena stromŧ nebo med divokých včel. Jedinci, kteří ţijí v blízkosti lidských 

sídel, se často ţiví i (7) odpadky, v té chvíli mohou být pro člověka nebezpeční. 

Medvědi jsou (8) samotáři, kteří si své území značkují drápy o kŧru stromŧ. Na konci 

podzimu medvědi zalézají do svých (9) brlohů a upadají do nepravého zimního spánku. 

Na začátku března se probouzí a v období dubna - června se páří. V lednu se samici 

narodí v prŧměru 1-3 mláďata, dospělosti se však většinou doţije pouze jedno. 

Medvěd hnědý obývá především horské (10) jehličnaté a smíšené lesy. Pŧvodně 

obýval palearktickou oblast od západní Evropy aţ po Dálný východ a Japonsko a byl 

přirozenou součástí i našich lesŧ. Bohuţel byl pro svou majestátnost střílen a 

vystavován jako nejvzácnější (11) trofej. V prŧběhu 18. – 19. stol. byl na našem území 

vyhuben, ale na konci 20. stol. se k nám začal vracet ze Slovenska a Polska. V současné 

době se vyskytují 2-3 jedinci v (12) Beskydech. Medvěd je naše jediná šelma, která 

mŧţe být vzhledem ke své velikosti a síle člověku nebezpečná, ale pouze ve 

výjimečných případech. Patří mezi zvláště chráněné kriticky ohroţené druhy. 

 

2c. úkol: Zjisti, kde všude se medvěd hnědý vyskytuje  

 

a) Pomocí školního atlasu světa vypiš státy nebo regiony, ve kterých se vlk 

vyskytuje. 

Skandinávie (Švédsko, Finsko, Norsko), Pobaltské státy (Estonsko, Lotyšsko, Litva), 

Balkán (Rumunsko, Bulharsko, Chorvatsko, Makedonie, Albánie, Bosna a Hercegovina, 

Černá Hora, Srbsko), Řecko, Ukrajina, Bělorusko, Slovensko, Česká republika, Polsko, 

Rakousko, Slovinsko, Španělsko, Francie, Itálie, Švýcarsko. 

 

b) Zkus na základě fyzicko-geografické mapy zjistit, jaký typ krajiny vlk 

preferuje. 

Jedná se především o horské oblasti (Kantaberské pohoří, Pyreneje, Apeniny, Východní 

Alpy, Karpaty, Dinárské hory) nebo neprostupné lesy na severu Evropy a v Rusku. 
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FRAGMENTACE KRAJINY 

 

3. úkol: Co to je fragmentace? 

Např.: Fragmentace krajiny je proces, který narušuje původní souvislé areály 

výskytu ţivočichů a tím negativně ovlivňuje komunikaci a migraci mezi jednotlivými 

populacemi. 

 

4. úkol: Jak se rys dostane bezpečně přes silnici? 

 

a) most 2 m široký b) přechod pro chodce 

c) most 20 m široký d) oplocení silnice 

e) most 40 m široký f) zeleň okolo silnice 

g) podchod 50 cm vysoký h) policista, který řídí provoz 

 

V obrázku by správně měly být naznačeny všechny 3 tyto moţnosti. Pro zvířata 

velikosti rysa, vlka nebo jelena by měly být mosty přes silnici široké 40 m, ne méně. 

Podchod nepřipadá pro rysa v úvahu, jelikoţ by se do něj zaprvé nevešel a zadruhé 

potřebuje pro přechod silnice bezpečnou a nerušenou cestu. Oplocení silnice je nutné 

proto, aby rys nepřeběhl silnici v nevhodném místě a zeleň okolo silnice má rysa ušetřit 

stresu. 

 

5. úkol: Kde by podle tebe chtěly velké šelmy ţít (např. rys, vlk a medvěd)? 

 

a) ZOO b) národní park 

c) město d) městský park 

e) louka f) les 

g) pole h) rybník 

i) silnice j) hory 

 

Velké šelmy, jako je rys, vlk a medvěd, se vyskytují především v lesnatých 

horských oblastech s minimem antropogenních vlivů, to znamená, ţe vyhledávají místa, 

kde je člověk nejméně ruší. Takţe rozhodně nebudou ţít ve městech nebo blízko silnic. 

Jsou to navíc plachá zvířata, která potřebují mít dostatek úkrytů, takţe ani otevřená 

louka nebo pole nejsou vhodným místem k ţivotu. ZOO je varianta, kde řada druhů 

ţivočichů ţije, ale pro ţádného z nich to není svobodný ţivot, jaký by měli v přírodě. 

Bohuţel vhodných míst pro ţivot velkých šelem je v dnešním civilizovaném světě čím dál 

tím méně, proto často velké šelmy najdeme také v národních parcích. 
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6. úkol: Vztahy mezi jednotlivými činiteli v lese. 

 

 

Některé vztahy mezi jednotlivými činiteli, kteří se podílí na ţivotě v lese, mohou 

být pozitivní i negativní. Například lesní kopytníci přispívají k celkovému chodu lesního 

ekosystému, ale pokud se přemnoţí, mohou ničit vegetaci nadměrným okusováním. To 

samé platí i ve vztazích mezi místními obyvateli a organizacemi na ochranu přírody, 

někdy lidé s ekologickými organizacemi spolupracují a jindy je naopak nemají rádi. 

Šelmy většinou na místní obyvatele působí negativně, protoţe jim způsobují ztráty 

v chovech hospodářských zvířat, ale zase je opět na obyvatelích daného území, jestli 

budou šelmy tolerovat, nebo proti nim zbrojit, stejně jako to dělají myslivci. Myslivci 

totiţ nesnesou, ţe šelmy loví tu samou zvěř jako oni. Velké šelmy ovšem neloví lesní 

kopytníky bezhlavě, ale často si vybírají slabé a nemocné jedince, takţe šelmy na lesní 

kopytníky působí jak negativně tak pozitivně, protoţe jejich populace ozdravují. Svou 

přítomností pak velké šelmy pozitivně ovlivňují celkovou rovnováhu lesního ekosystému, 

protoţe jsou důleţitým zástupcem v potravní pyramidě i v přírodě samotné. 

 

velké šelmy 

myslivec 

místní 

obyvatelé organizace 

ochrany 

přírody 
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