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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 Využití celkové rozlohy jednotlivých habitatů podle druhů 

 

Zdroj: CORINE Land Cover 2006 
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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 žijící (1) …………… 

šelma v Evropě. Srst rysa je 

rezavohnědá až šedožlutá 

s hnědočernými skvrnami, 

které jsou pro každého 

jedince charakteristické. Jeho 

ocas je krátký, jakoby uťatý 

s černým koncem. Tělo rysa 

má čtvercový charakter, to ho 

odlišuje od ostatních koček, 

můžeme 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, 

protože jsou bohatě ochlupené a tak slouží jako (3) ………. . Nejdůležitější 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 když ji dostihne, povalí ji na zem, 

prokousne hrdlo a zláme ji vaz. Loví převážně slabá nebo nemocná zvířata, takže je 

často nazýván (5) ……… . Rys je samotář a hájí si svůj lovecký revír. Preferuje 

rozsáhlé (6) ………………. s dostatkem vyvýšených míst a úkrytů zároveň. Rysové se 

setkávají pouze v době páření (únor - březen), kdy se pouští na dlouhé migrační trasy 

kvůli výběru partnera. Samici se pak v houštině narodí (7) ………………. . 
● ● ● 

Rys ostrovid původně obýval lesy celé (8) …………….. a vyskytoval se hojně i u 

nás. Bohužel lidé ho pronásledovali (stříleli, chytali do pastí) až rysy na přelomu v 19. 

stol. téměř vyhubili. Cenná byla hlavně jejich (9) ………. . Myslivci je zabíjeli kvůli 

tomu, že loví stejnou lesní zvěř jako oni. Naštěstí přežila populace rysů 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 žije v ČR asi 95 rysů. Rys patří mezi zvláště chráněné silně ohrožené 

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, 

sněžnice, 2–3 mláďata, kožešina, 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 převažuje rezavohnědá 

až šedočerná barva. Jeho (3) 

……………. tvoří až 50% 

délky těla, která se pohybuje 

okolo (4) …………….. . 

Váží 25 až 65 kg, samice 

jsou zpravidla menší než 

samci. 
● ● ● 

Vlk žije i loví (5) ……………. , které představují jednu z nejrozvinutějších forem 

sociálního života zvířat. Uvnitř smečky funguje přesná hierarchie, vůdcem 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 snaží uštvat, povalit na zem a zakousnout. Rychlost, kterou je 

dokážou 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 rozmnožování a péči o mláďata. Vlci se páří 

v lednu až dubnu a obvykle rodí (8) …………….. .  
● ● ● 

Vlk obecný patří mezi nejpřizpůsobivější šelmy, může žít v souvislých lesích i (9) 

…………………….. oblastech, ale většinou si vybírá místa daleko od lidí a s dostatkem 

úkrytů. 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. Způsoboval totiž škody na chovech (11) …………………. , proto 

byl v 19. stol. v našich zemích vyhuben. Ve 20. stol. se sem začal opět vracet a nyní žije 

pár jedinců v Moravskoslezských (12) ……………… . Vlk patří mezi zvláště chráněné 

kriticky ohrožené 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 

působí rozcuchaně, protože 

chlupy jsou různě dlouhé, ty 

nejdelší mají 8-12 cm. 

Barva srsti je (2) ………….. 

s odstíny černé až 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 

váží (3) …………….. . Medvěd má malé oči i uši, proto je pro něj nejdůležitější čich.  

Mohutné (4) ……….. mu umožňují dobře šplhat po kmenech stromů. 

● ● ●  

Medvěd je (5) ………………. a najednou dokáže zkonzumovat až 12 kg potravy. 

Loví malé i větší živočichy (jelen, prase) nebo mršiny. Rád sbírá ovoce, (6) …………. , 

kořínky, semena stromů nebo med divokých včel. Jedinci, kteří žijí v blízkosti lidských 

sídel, se často živí i (7) ……………. , v té chvíli mohou být pro člověka nebezpeční. 

Medvědi jsou (8) …………… , kteří si své území značkují drápy o kůru stromů. 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 průměru 1–3 mláďata, dospělosti se však většinou dožije 

pouze jedno. 

● ● ● 

Medvěd hnědý obývá především horské (10) …………………………. . Původně 

obýval palearktickou oblast od západní Evropy až po Dálný východ a Japonsko a byl 

přirozenou součástí i našich lesů. Bohužel byl pro svou majestátnost střílen a 

vystavován jako nejvzácnější (11) ………….. . V průběhu 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 může být vzhledem ke své velikosti a síle člověku nebezpečná, ale pouze 

ve výjimečných případech. Patří mezi zvláště chráněné kriticky ohrožené 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. 

 

všežravec, 120–345 kg, jehličnaté a smíšené lesy, brlohů, odpadky, Beskydech 

samotáři, hnědá, trofej, drápy, největší, lesní plody 

 



84 

 

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 původní souvislé krajiny vytváří systém 

malých přírodních lokalit, které jsou od sebe oddělené. Lidé nadměrnou výstavbou 

komunikací a sídel znemožňují zvířatům přechod mezi jednotlivými lokalitami a 

vystavují zvířata velkému nebezpečí. Silnice nebo dálnice pak v přírodě funguje 

jako liniová bariéra, kterou je pro zvířata těžké 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 rozmnožování. Když se přeci jen 

nějaký živočich rozhodne silnici překonat, hrozí mu nebezpečí střetu s automobily. 

Proto se v současné době budují pro zvířata různé nadchody a podchody, které jsou 

uzpůsobené jednotlivým druhům. Pro malá zvířata postačí malé tunely pod silnicí, 

pro ta velká jsou stavěny mosty, často až 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 uvážení do obrázku zakreslit některá z níže 

uvedených opatření, díky kterým se rys dostane bezpečně přes silnici. Ber v úvahu, 

že 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 spolužáků a vyberte správná řešení. 

 

5. úkol: Kde by podle tebe chtěly velké šelmy žít (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 život velkých šelem? Diskutujte s učitelem. 

 

6. úkol: Vztahy mezi jednotlivými činiteli v lese. 

 

 

  

ZADÁNÍ: Z uvedených možností vyber nejvhodnější místa pro život velkých 

šelem. 

 

ZADÁNÍ: Doplň k šipkám vztahy mezi jednotlivými činiteli v lese: 

+   znamená pozitivní vztah/   -   znamená negativní vztah. Zdůvodni. 

 

 

velké šelmy 

myslivec 

místní 

obyvatelé organizace 

ochrany 

přírody 

lesní kopytníci 

lesní 

ekosystém 
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Příloha č. 16 Řešení pracovních listů (správné odpovědi) 

 

PO STOPÁCH VELKÝCH ŠELEM – RYS OSTROVID 

 

1a. úkol: Seznam se s rysem. 

 

Rys ostrovid je největší divoce žijící (1) kočkovitá šelma v Evropě. Srst rysa je 

rezavohnědá až šedožlutá s hnědočernými skvrnami, které jsou pro každého jedince 

charakteristické. Jeho ocas je krátký, jakoby uťatý s černým koncem. Tělo rysa má 

čtvercový charakter, to ho odlišuje od ostatních koček, můžeme 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, protože jsou 

bohatě ochlupené a tak slouží jako (3) sněžnice. Nejdůležitější 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 když ji dostihne, povalí ji na zem, prokousne 

hrdlo a zláme ji vaz. Loví převážně slabá nebo nemocná zvířata, takže je často nazýván 

lesním (5) doktorem. Rys je samotář a hájí si svůj lovecký revír. Preferuje rozsáhlé (6) 

lesní porosty s dostatkem vyvýšených míst a úkrytů zároveň. Rysové se setkávají pouze 

v době páření (únor - březen), kdy se pouští na dlouhé migrační trasy kvůli výběru 

partnera. Samici se pak v houštině narodí (7) 2-3 mláďata. 

Rys ostrovid původně obýval lesy celé (8) Evropě a Asii a vyskytoval se hojně i u 

nás. Bohužel lidé ho pronásledovali (stříleli, chytali do pastí) až rysy na přelomu v 19. 

stol. téměř vyhubili. Cenná byla hlavně jejich (9) kožešina. Myslivci je zabíjeli kvůli 

tomu, že loví stejnou lesní zvěř jako oni. Naštěstí přežila populace rysů 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 žije v ČR asi 95 rysů. Rys patří mezi zvláště chráněné silně ohrožené 

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 

převažuje rezavohnědá až šedočerná barva. Jeho (3) huňatý ocas tvoří až 50% délky 

těla, která se pohybuje okolo (4) 105 – 160 cm. Váží 25 až 65 kg, samice jsou zpravidla 

menší než samci. 

Vlk žije i loví (5) ve smečkách, které představují jednu z nejrozvinutějších forem 

sociálního života zvířat. Uvnitř smečky funguje přesná hierarchie, vůdcem 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 snaží uštvat, povalit na zem a zakousnout. Rychlost, kterou je 

dokážou 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 rozmnožování a péči o mláďata. Vlci se páří 

v lednu až dubnu a obvykle rodí (8) 3-7 štěňat.  

Vlk obecný patří mezi nejpřizpůsobivější šelmy, může žít v souvislých lesích i (9) 

bezlesých oblastech, ale většinou si vybírá místa daleko od lidí a s dostatkem úkrytů. 

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. Způsoboval totiž 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 žije pár 

jedinců v Moravskoslezských (12) Beskydech. Vlk patří mezi zvláště chráněné kriticky 

ohrožené 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 působí rozcuchaně, 

protože chlupy jsou různě dlouhé, ty nejdelší mají 8-12 cm. Barva srsti je (2) hnědá 

s odstíny černé až 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 váží (3) 

120 – 345 kg. Medvěd má malé oči i uši, proto je pro něj nejdůležitější čich.  Mohutné 

(4) drápy mu umožňují dobře šplhat po kmenech stromů. 

Medvěd je (5) všežravec a najednou dokáže zkonzumovat až 12 kg potravy. Loví 

malé i větší živočichy (jelen, prase) nebo mršiny. Rád sbírá ovoce, (6) lesní plody, 

kořínky, semena stromů nebo med divokých včel. Jedinci, kteří žijí v blízkosti lidských 

sídel, se často živí i (7) odpadky, v té chvíli mohou být pro člověka nebezpeční. 

Medvědi jsou (8) samotáři, kteří si své území značkují drápy o kůru stromů. 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 průměru 1-3 mláďata, dospělosti se však většinou dožije pouze jedno. 

Medvěd hnědý obývá především horské (10) jehličnaté a smíšené lesy. Původně 

obýval palearktickou oblast od západní Evropy až po Dálný východ a Japonsko a byl 

přirozenou součástí i našich lesů. Bohužel byl pro svou majestátnost střílen a 

vystavován jako nejvzácnější (11) trofej. V průběhu 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 

může být vzhledem ke své velikosti a síle člověku nebezpečná, ale pouze ve 

výjimečných případech. Patří mezi zvláště chráněné kriticky ohrožené 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 živočichů 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 možnosti. Pro zvířata 

velikosti rysa, vlka nebo jelena by měly být mosty přes silnici široké 40 m, ne méně. 

Podchod nepřipadá pro rysa v úvahu, jelikož 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 žít (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, že vyhledávají místa, 

kde je člověk nejméně ruší. Takže rozhodně nebudou žít ve městech nebo blízko silnic. 

Jsou to navíc plachá zvířata, která potřebují mít dostatek úkrytů, takže ani otevřená 

louka nebo pole nejsou vhodným místem k životu. ZOO je varianta, kde řada druhů 

živočichů žije, ale pro žádného z nich to není svobodný život, jaký by měli v přírodě. 

Bohužel vhodných míst pro život 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 životě v lese, mohou 

být pozitivní i negativní. Například lesní kopytníci přispívají k celkovému chodu lesního 

ekosystému, ale pokud se přemnoží, 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, protože 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 

totiž nesnesou, že šelmy loví tu samou zvěř jako oni. Velké šelmy ovšem neloví lesní 

kopytníky bezhlavě, ale často si vybírají slabé a nemocné jedince, takže šelmy na lesní 

kopytníky působí jak negativně tak pozitivně, protože jejich populace ozdravují. Svou 

přítomností pak velké šelmy pozitivně ovlivňují celkovou rovnováhu lesního ekosystému, 

protože jsou důležitým zástupcem v potravní pyramidě i v přírodě samotné. 
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