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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se věnuje vztahu veřejnosti k velkým šelmám na českém území, a to 

konkrétně v oblasti Šumavy. Velkými šelmami jsou myšleny medvěd hnědý (Ursus arktos), 

vlk obecný (Canis lupus) a rys ostrovid (Lynx lynx). Práce zjišťuje názory rezidentů i 

nerezidentů zvolené lokality na tyto velké šelmy a současně se zabývá porovnáním těchto 

názorů. Zkoumání postojů bylo provedeno na základě terénního dotazníkového šetření přímo 

v horských oblastech Šumavy. Dále práce obsahuje všeobecnou charakteristiku jednotlivých 

zástupců velkých šelem a jejich historické i současné rozšíření. Součástí je také kapitola 

týkající se právní ochrany velkých šelem na území České republiky. 

 

 



Abstract 

This thesis details public stance relating to large carnivores such as Brown bear (Ursus arktos), 

Gray wolf (Canis lupus) and Eurasian lynx (Lynx lynx) in Czech Republic, specifically in the 

Bohemian Forrest region. Results of this work are based on polling of people residing in 

Bohemian Forrest and comparing their answers with answers to same questions given by people 

not residing in the region of interest. In addition to these results this work also contains general 

description of selected large carnivores and their state as endangered species and resulting legal 

protection. 
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1 Úvod 

 Velké šelmy na české území z historického hlediska vždy patřily. Původní areál 

rozšíření medvěda hnědého (Ursus arktos), vlka obecného (Canis lupus) a rysa ostrovida 

(Lynx lynx) zasahoval i do oblasti dnešní České republiky. Pod vlivem některých historických 

faktů, na základě kterých došlo ke snížení lesnatosti a celkovým změnám složení lesa (vznik 

monokultur), nedostatečné právní ochrany velkých šelem, ale i například v důsledku pytláctví 

velké šelmy a jejich populace z našeho území (a nejen z něj, ale i z části celé Evropy) téměř 

vymizely. 

 Návrat těchto zvířat zpět do české přírody je v posledních letech velice diskutovaným 

tématem, a to z různých hledisek. V lidech tyto šelmy vzbuzují dodnes strach a obavy z jejich 

přítomnosti. Dochází tak k tomu, že jsou ne zcela oprávněně považovány širokou veřejností 

takřka za zabijáky. 

 V rámci této bakalářské práce bylo uskutečněno dotazníkové šetření, které se zabývalo 

vztahem respondentů k velkým šelmám. Konkrétně byl výzkum prováděn v oblasti Šumavy, 

kde se všechny tři druhy zvířat v minulosti vyskytovaly. V případě rysa ostrovida dokonce 

došlo k realizaci reitrodukčního programu jeho návratu do šumavské přírody. Podobné 

programy jsou hojně diskutovaným tématem i v případě medvěda hnědého a vlka obecného. 

Názory na realizaci obdobných pokusů jsou ovšem velmi různorodé. 

 Na základě výzkumu, prováděného přímo v terénu pomocí dotazníků, byl zjišťován 

vztah rezidentů a nerezidentů šumavské přírody k velkým šelmám. Cílem šetření bylo zjistit 

postoje k jednotlivým šelmám a případný strach z jejich přítomnosti v šumavské krajině. Dále 

byl zkoumán možný vliv na respondenty, pokud by k návratu došlo, a jejich subjektivní názor 

na to, která z uvedených šelem je nejvíce nebezpečná. 

 V teoretické části této bakalářské práce jsou popsány základní charakteristiky 

jednotlivých druhů velkých šelem, jejich současné i historické rozšíření. Práce také obsahuje 

základní informace k právní ochraně šelem na území České republiky. 

 Výzkumná část práce je věnována výsledkům dotazníkového šetření, které jsou 

nejprve popsány a následně znázorněny pomocí grafů. Dále byl pomocí vyvracení hypotéz 
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statistickými metodami zjišťován možný vztah mezi velkými šelmami a rezidenty oproti 

nerezidentům. 
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2 Medvěd hnědý (Ursus arktos) 

Zařazení do systému: 
Třída: savci – Mammalia  

Řád: šelmy – Carnivora  

Čeleď: medvědovití – Ursidae  

Rod: medvěd - Ursus  

Druh: medvěd hnědý – Ursus arktos 

2.1 Charakteristika 

Medvěd hnědý, starším názvem medvěd brtník, je největší evropskou šelmou 

(Andreska & Andresková,1993). Délka jeho těla dosahuje 1,7-2,2 metrů a hmotnost se 

pohybuje v dospělosti od 100 až do 340 kg. (Reichholf, 1996) Robustní tělo je pokryto hustou 

srstí, která je místy dlouhá 8-10 cm. (Anděra, 1999) Barva kožichu je hnědá, ale může mít 

různé odstíny od světlé plesnivé hnědé až po barvu téměř černou. (Reichholf, 1996).  Tento 

velký a zavalitý savec má velmi silný chrup s mohutnými špičáky a široké a ploché žvýkací 

plošky na stoličkách. Tyto plošky jsou přizpůsobeny ke žvýkání především rostlinné stravy. 

(Reichholf, 1996) Ta tvoří větší část jídelníčku. Ostré špičáky prokazují, že je občasným 

masožravcem. (Gibson, 2007) Jelikož má medvěd poměrně malé oči, je pro něj významnějším 

smyslem čich. (Reichholf, 1996) Jeho čenich je protažený a na konci pokrytý velice jemnou 

sliznicí, která mu napomáhá k zachycování pachů. (Reichholf, 1996) Medvěd také disponuje 

silnýma nohama. Končetiny mají pět většinou stejně dlouhých prstů, na kterých lze nalézt 

mohutné zahnuté zatahovatelné drápy. (Reichholf, 1996)  

2.2 Způsob života 

Medvěd hnědý je živočich, který větší část své aktivity vyvíjí především v noční dobu. 

(Reichholf, 1996) To je dáno zejména v těch oblastech výskytu, kde je ve dne vyrušován nebo 

i pronásledován. (Gibson, 2007) Tento živočich je velmi ostražitý a plachý, takže jej téměř 

nelze spatřit. (Andreska & Andresková, 1993) Zimní období tráví ukryt před nepříznivým 

počasím v brlohu, kterým může být například jeskyně či puklina ve skále. (Gibson, 2007) 

V tomto období klidu žije ze svých vnitřních rezerv, tedy tukových zásob, které si na podzim 

vytvoří. (Gibson, 2007) O pravém zimním spánku se ale u medvěda hnědého hovořit nedá. 

(Reichholf, 1996) Na jaře, v období od konce března do června, jeho aktivita postupně stoupá. 



12 

Šelma je po zimě pohublá a je u ní viditelný markantní úbytek váhy. (Moinot, 1996) Kvůli 

podpoře trávicího traktu požírá převážně rostlinnou potravu. (Reichholf, 1996) Složení stravy 

je z větší části vegetariánské. V potravním režimu je lahůdkou med divokých lesních včel. 

(Andreska & Andresková, 1993) Medvěd je ale všežravec, takže se v jeho jídelníčku objevuje 

také živočišná potrava. (Gibson, 2007) Jedná se především o mršiny uhynulých divokých 

zvířat a hmyz. (Moinot, 1996) Tento mohutný savec je také velice dobrým a vytrvalým 

plavcem, díky čemuž dokáže lovit ryby v rychle tekoucích vodách. (Reichholf, 1996) 

2.3 Rozmnožování 

Medvěd hnědý dosahuje pohlavní zralosti v případě samice ve 3-4 letech, samec až 

v 5-6 letech věku. (Moinot, 1996) Doba páření těchto mohutných savců je v letním období. 

Následná březost trvá 7-8 měsíců. Neosrstěná a slepá mláďata se rodí v zimních měsících, a to 

nejčastěji od konce prosince do poloviny února. (Reichholf, 1996) Počet mláďat z jednoho 

vrhu se většinou pohybuje mezi jedním a třemi medvíďaty. (Moinot, 1996) Vzhledem k tomu, 

že se rodí do období zimy, je pro jejich přežití zvláště důležité chráněné doupě, kde se o ně 

matka stará. Po čtyřech až pěti týdnech od narození začínají mláďata otvírat oči. Do čtvrtého 

měsíce tvoří větší část potravy mateřské mléko, které sají od matky. Samostatně přijímat 

potravu jsou medvíďata schopna ve čtvrtém měsíci, ale medvědice se o ně i nadále stará až do 

dvou let života. (Reichholf, 1996) V tomto období jsou matky velmi nedůvěřivé a mohou být i 

nebezpečné. (Moinot, 1996) I přes veškerou péči je úmrtnost mláďat této velké šelmy 

poměrně vysoká. Díky tomu dochází k přirozené redukci druhu. (Reichholf, 1996) 

2.4 Rozšíření 

Medvěd hnědý se vyskytuje v rozsáhlých, často skalnatých, lesích. Někdy se objevuje 

i na zemědělské půdě a čím dál častěji slídí kolem popelnic na okrajích sídel. (Gibson, 2007) 

Na evropském kontinentu je rozšířen téměř všude. Dokáže žít v oblastech od arktické 

lesotundry až po křovinaté lesy a lesostepi subtropického pásma. (Reichholf, 1996) V mírném 

pásu medvědi obývají především území horská, zalesněná s otevřenými prostranstvími, kde 

mohou najít část své potravy. (Moinot, 1996) 

Areál rozšíření medvěda hnědého byl původně velmi rozsáhlý. Jednalo se o takřka 

celou Evropu a dále také severní a střední Asii, Přední a Zadní Indii a Severní Ameriku. V 
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současné době je výskyt této šelmy v Evropě nejvyšší v její severní části. Oproti tomu ve 

střední a západní Evropě byl medvěd téměř vyhuben. Zachoval se pouze na několika 

lokalitách, jako jsou některé oblasti Pyrenejí, v Abruzzách, v Alpách na rakousko-slovinském 

pomezí, na Balkáně a v Karpatech. Ohrožení výskytu tohoto savce platí trvale i v těchto 

oblastech. Ve Skandinávii a na severozápadě Ruska je možné se s medvědem setkat častěji, 

což je nejspíše dáno hustotou osídlení člověkem. Jeho výskyt je tím vyšší, čím je hustota 

osídlení nižší. (Reichholf, 1996) 

 Medvěd hnědý má několik poddruhů rozšířených po celém světě. Největším podruhem 

je medvěd kodiak žijící v Severní Americe. Dalšími poddruhy jsou například medvěd grizzly 

a medvěd kamčatský. Evropský medvěd hnědý je o poznání menší než jeho výše uvedené 

poddruhy. (Reichholf, 1996) 

2.5 Potrava 

 Strava tohoto velkého savce je velice rozmanitá, jedná se o naprostého všežravce. 

(Reichholf, 1996) V období brzkého jara představuje velkou část jeho jídelníčku padlá zvěř. 

Oproti tomu po zbytek roku požírá potravu převážně rostlinného charakteru. (Červený et al., 

1999) Živí se bobulemi, kořínky, kulturními obilovinami, výhonky, semeny stromů a ovocem. 

Ke zpestření se v jeho stravě objevuje hmyz, drobní obratlovci, med lesních divokých včel, 

příležitostně dokonce i odpadky a domácí zvířata. Ulovit zvěř se mu nejlépe daří, pokud nemá 

oběť kam uniknout. Vybírá si proto jako cíl dobytek, který je uvězněný v ohradě nebo je ve 

velkém stádu. Jeho obětí se nejčastěji tedy stává skot či ovce. (Reichholf, 1996) K usmrcení 

kořisti využívá medvěd svoje mohutné tlapy. Těmi udeří několikrát opakovaně svou oběť do 

oblasti hlavy, týlu nebo přes hřbet. Tak dojde k rozlámání lebky nebo páteře a zvíře umírá. 

Medvěd nejdříve sežere vnitřnosti a u samic takřka pokaždé vykouše vemeno. (Červený et al., 

1999) 
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3 Rys ostrovid (Lynx lynx) 

Zařazení do systému: 
Třída: savci – Mammalia  

Řád: šelmy – Carnivora  

Čeleď: kočkovití – Felidae  

Rod: rys – Lynx  

Druh: rys ostrovid – Lynx lynx 

3.1 Charakteristika 

Rys je největší kočkovitou šelmou žijící v Evropě. (Gibson, 2007) Délka jeho těla se 

pohybuje v dospělosti od 80 do 115 cm a váha od 14 kg až do 36,5 kg. Široké rozpětí 

hmotnosti je dáno oblastí, ve které šelma loví. Platí, že samci jsou oproti samicím o 15 % 

těžší. (Reichholf, 1996) Charakteristickým rysem jsou pro tuto šelmu nápadné štětičky na 

uších, přibližně 4 cm  dlouhé, a také licousy lemující hlavu. Dalším typickým znakem je jeho 

hustá srst se skvrnami tmavé barvy. (Reichholf, 2001) Podsada kožichu je velice jemná, hustá, 

s pesíky, které jsou dlouhé 5-7 cm. Rys má vynikající zrak, jak napovídá již samotný název 

zvířete, ale jeho sluch je také silně vyvinutý. Krátká lebka je vybavena velice silnými špičáky 

s jemnými žlábky. (Reichholf, 1996) Barva srsti je proměnlivá podle prostředí, ve kterém rys 

žije. Rezavé zbarvení je příznačné pro lesní porosty, světlejší barva téměř bez tmavých skvrn 

zase pro pohyb po sněhové pokrývce. (Andreska & Andresková, 1993) Šelma disponuje 

vysokými končetinami, které ji umožňují dlouhé skoky a rychlý běh. Zadní běhy jsou asi 

o 20 % delší než přední, čehož využívá ke svým skokům. Díky dlouhým nohám, nikdy 

nevleče své břicho po sněhu. (Reichholf, 1996) Tlapy jsou mohutné a v zimě se srst na nich 

zahustí. Tím se zlepšuje pohyb rysa i na sněhové pokrývce. Ocas, zakončen černou špičkou, 

je krátký a tupý, avšak velmi pohyblivý. (Reichholf, 2001) Rys dokáže svou oháňku zvednout 

do svislého postavení a točit s ní. (Reichholf, 1996) 

3.2 Způsob života 

Rys ostrovid je především noční lovec a žije samotářským životem. Jeho výborně 

vyvinuté smysly z něj dělají obávaného lovce. Obývá lesnaté oblasti, a to od nížin až po 

horskou hranici lesa. Ve dne šelma odpočívá v úkrytu skalních rozsedlin a polojeskyní, v 

dutinách stromů, nebo i opuštěných liščích či jezevčích norách. (Andreska & 
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Andresková,1993) Svoje teritorium si značkuje pomocí trusu a moči. Rozsáhlost jím 

obývaného území je závislá na hojnosti potravy v něm. (Reichholf, 1996) 

3.3 Rozmnožování 

Jelikož je rys samotářským savcem, sdružuje se do párů pouze v době páření. Říjná 

samice vábí toulající se samce pomocí značkování pachovými látkami a močí. Kaňkování 

nastává v únoru až březnu. Rysí březost je dlouhá 67-74 dní a poté se rodí 1-4 mláďata. 

Samice své potomky přivádí na svět v mírně vystlaných kotcích na chráněných a 

nepřístupných místech. (Reichholf, 1996) Porodní váha novorozeného rysa je 250-300 g. 

Koťata se rodí slepá s uzavřeným zvukovodem kožovitou blankou. Oči otvírají kolem 

dvanáctého dne života a během dalších pár dní se jim začíná prořezávat první mléčný chrup. 

(Reichholf, 2001) Během té doby se začínají neohrabaně pohybovat okolo doupěte. Mláďata 

jsou kojena po dobu šesti měsíců, ale už v druhém měsíci života jim matka předkládá i 

pevnou potravu. (Reichholf, 1996) Matka je takto učí porcovat a živit se usmrcenou kořistí. 

Později, když už umí mláďata dobře běhat, se učí lovit sama. Jako trénink jim samice nosí 

živou oběť a její potomci ji zkouší lovit. Nejčastěji se jedná o hraboše a myšky. V podzimních 

měsících umí mláďata již dobře šplhat po stromech a plížit se. Jejich technika lovu se 

zdokonaluje a učení je o to jednoduší, že příroda překypuje výskytem drobných hlodavců. 

Zimu však koťata tráví ještě s matkou, která se stará o jejich potravu. Sama by se ještě nebyla 

schopna se uživit. Na konci zimy se hra z jejich života již vytrácí a převažuje lov, který se 

stává samostatným uměním. Možnost učení od matky se krátí. V době další říje samice jsou 

mláďata odehnána novým samcem, a musí se o sebe postarat sama. (Andreska & Andresková, 

1993) Následné období, kdy jsou mladí rysové přinuceni usadit se ve svém vlastním území, je 

zvláště zhoubné. Jednoho roku života se nedožije kolem 50 % koťat. (Moinot, 1996) 

3.4 Rozšíření 

Tato kočkovitá šelma je uzpůsobena životu v zalesněných oblastech, a to především 

v hustých lesích a ve středních horských výškách. V těchto místech jsou pro ni nejlepší 

životní podmínky. Nároky na druh lesu neklade rys velké, o to více je náročný na plochu 

zalesnění. Ta musí být dostatečně rozsáhlá. Nejvíce mu vyhovuje členitý terén s polomy a 

nízkým podrostem, kde snadno nachází úkryt a zároveň i potravu. (Reichholf, 1996) 
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Rys je rozšířen na území Euroasiie od Pyrenejí po východní Sibiř, Koreu a střední i 

západní Asii. V Evropě se zejména zdržuje na území Karpat, na Balkáně a ve Skandinávii. 

(Reichholf, 1996) Udržel se však i v Polsku, Rusku, na Slovensku a na východní Moravě. 

(Andreska & Andresková, 1993) 

3.5 Potrava 

 Jídelníček rysa je velice rozmanitý a závislý na složení fauny v místech jeho výskytu. 

(Červený et al., 1999) Jeho potravu tvoří zejména zajíci, loví však i savce od myší až po srnčí 

zvěř. (Reichholf, 1996) 

 Ke skolení kořisti využívá momentu překvapení. Na svou oběť nejprve číhá a plíží se 

k ní. Dostihne ji krátkým ale rychlým během a dlouhými skoky. (Červený et al., 1999) 

K usmrcení využívá svých mohutných tlap, kterými úlovek srazí úderem přes oblast krku, a 

tím jí zlomí vaz, nebo využívá svého chrupu a oběť kousnutím do krku udusí. Bránící se 

kořist se rys snaží držet pomocí svých vytažených ostrých drápů. Jedná-li se o menší úlovek 

jako jsou zajíci, šelma zabíjí kousnutím do hlavy a požírá oběť celou. Pokud skolí vetší zvíře, 

například srnčí zvěř či ovci, začíná konzumovat nejprve kýtu. Vynechává vnitřnosti, hlavu, 

kosti a kůži. Nesežranou kořist si ukrývá. K zakrytí využívá trávu, listí, větve, zem nebo i 

sníh. Pokud není šelma při žraní rušena, konzumuje svou oběť po 3-7 nocí. (Červený et al., 

1999) 

  Snížení výskytu lovné zvěře v místech, kde se rys vyskytuje, není nikterak 

dramatické. I v oblastech, kde je vysoká hustota rysí populace, nedochází k významnému 

úbytku lovné zvěře. To je dáno i tím, že dospělou a zdravotně zdatnou kořist příliš často 

neskolí. Většinou dravec útočí na slabé a nemocné jedince nebo na mladé či staré kusy. 

(Reichholf, 1996) 

Škoda způsobená rysy na stavu srnčí zvěře je na Slovensku pouhých 2,9 % a na Urale 

se jedná maximálně o 12 %. (Reichholf, 1996) Na západě a jihu Čech bylo od roku 1993-

1997 evidováno 1543 kusů odlišných druhů živočichů, kteří podlehli útokům rysa ostrovida. 

Největší podíl úlovků představoval srnec, a to 75,97 %, dále pak jelen evropský (7,12 %), 

muflon (5,64 %), prase divoké (4,67 %), ovce domácí (3,56 %) a zajíc polní (1,04 %). 

Zbývající necelé 1 % je tvořeno ostatními druhy zvířat, jako jsou například liška obecná a 
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daněk evropský. V Jeseníkách je důležitou složkou potravy rysa i kamzík. V této oblasti tvoří 

21,8 % jeho jídelníčku. (Červený et al., 1999) 
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4 Vlk obecný (Canis lupus) 

Zařazení do systému: 
Třída: savci – Mammalia  

Řád: šelmy – Carnivora  

Čeleď: psovití – Canidae  

Rod: vlk - Canis  

Druh: vlk obecný – Canis lupus 

4.1 Charakteristika 

Vlk obecný je svým vzhledem blízce příbuzný se psem domácím. (Gibson, 2007) Je to 

největší a nejrozšířenější psovitá šelma Evropy. (Anděra, 1999) Délka jeho těla se pohybuje 

od 100 až do 160 cm a hmotnost je v rozmezí okolo 30-75 kg. Samci jsou z pravidla větší než 

samice. Tělo vlka je podobné s velkým, mohutným ovčáckým psem a je pokryto srstí 

zbarvenou převážně do šeda. Hutnost ochlupení je proměnlivá s ročním obdobím, zimní je 

daleko hustější oproti letnímu. (Reichholf, 1996) Krk působí velmi krátce, jelikož kolem něj 

mívá husté ochlupení, které působí jako široký límeček. (Moinot, 1996) Široká hlava 

disponuje chrupem, který je složený z mohutných špičáků a ostrých trháků. Trháky jsou 

v tlamě uspořádány nůžkovitě a jsou vypadávající. (Reichholf, 1996) Vlk má jeden 

z nejdokonalejších čichů. Ten mu napomáhá při stopování zvěře, ale také k rozpoznávání 

členů smečky. Díky tomuto vynikajícímu smyslu dokáže rozpoznat, jestli má význam kořist 

sledovat.  

Jedná se o šelmu sociální, která žije často ve smečkách. K tomuto životnímu stylu je 

přizpůsobena i velkou škálou dorozumívacích zvuků, jako je vytí a různě odstíněné kňučení. 

Vlci na rozdíl od psů téměř neštěkají. (Reichholf, 1996) Ke komunikaci využívají i bohatou 

mimiku obličeje. (Anděra, 1999) 

4.2 Způsob života 

 Tato šelma je velmi přizpůsobivá vůči životnímu prostředí, ve kterém žije. Vyskytuje 

se většinou ve smečkách, kde je přesně dané hierarchické postavení s přesně danými rolemi. 

(Reichholf, 1996) V čele smečky je takzvaný alfa-pár, což jsou dominantní samec a samice, 

kteří smečku vedou. (Reichholf, 2001) Tento dominantní samec je nejsilnějším ze smečky a 

vůdcem pro ostatní členy. Vlčice je postavením zařazená těsně za alfa-samcem. Tento sociální 
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útvar dává vlkům šanci lovit i vysokou zvěř, kterou by jednotlivec skolil jen stěží. (Reichholf, 

1996) Smečka, většinou rodinného charakteru, je tvořena rodiči s mláďaty, případně se 

přidávají i loňská vlčata. Spojením 2-3 rodin vznikají smečky větší. (Andreska & Andresková, 

1993) Vlci spolu při lovu spolupracují, a proto je velmi důležité, aby se jednotliví členové 

smečky dobře znali. Jejich spolupráce spočívá ve střídavém nadhánění kořisti při vytrvalé 

štvanici. (Reichholf, 1996) Svou oběť obklíčí nebo ji zaženou do míst, kde jí mohou odříznout 

únikovou cestu. (Reichholf, 2001) Útočí ze všech stran najednou. Při lovu využívají pouze 

své zuby a kořist musí zakousnout. K úspěšnému lovu jsou vlci vyzbrojeni silnýma nohama, 

které jim umožňují dlouhý krok a jejichž svaly jsou přizpůsobeny pro vytrvalou zátěž. Mohou 

tak štvát kořist i několik hodin konstantní rychlostí. Jeho končetiny jsou tedy dokonale 

uzpůsobené k dlouhému běhu, nicméně se neunaví ani při krátkém intenzivním zatížení. 

(Reichholf, 1996) 

4.3 Rozmnožování 

Páření vlků probíhá již v zimním období, a to konkrétně od ledna do února. (Andreska 

& Andresková, 1993) Březost trvá 62-75 dní, po které se v době od března do dubna rodí 

samici 3-7 vlčat. (Reichholf, 1996) Matka vrhne vlčata nejčastěji v norách a doupatech, kde je 

kojí, ošetřuje a hlídá. (Andreska & Andresková, 1993) Mláďata přivedená na svět jsou až do 

šesti měsíců života závislá na péči rodičů. Na té se podílejí často i ostatní členové smečky, 

protože štěňata potřebují mimo velké péče i ochranu. (Reichholf, 1996) Do doupěte jim samec 

nosí ulovenou potravu. Potom, co jsou mláďata vyspělejší, je rodiče učí v noci lovit. 

(Andreska & Andresková, 1993) Postavení vlčat ve smečce je závislé na postavení jejich 

matky. (Reichholf, 1996) 

V dobách, kdy hrozí nedostatek potravy, plodí mláďata pouze pár nejvýše postavený v 

hierarchii, tedy nejsilnější samec a samice. Ostatní jedinci na nižších úrovních jsou z páření 

vyloučeni. Porodnost mláďat je takto určitým způsobem vnitřně kontrolována. (Reichholf, 

1996) 

Úmrtnost štěňat v přírodě je značná, a to především během prvního roku života.  

Dosahuje hodnot okolo 60-80 %, čímž příroda sama zabraňuje přemnožení vlků v krajině. 

(Andreska & Andresková, 1993) 
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4.4 Rozšíření 

 Vlk obecný se objevuje v řídkých jehličnatých i listnatých lesích, na horách a 

v tundrách. Pokud má nedostatek potravy, přesunuje se blíže k lidským sídlům. (Gibson, 

2007) Původní areál rozšíření zahrnoval téměř všechny biotopy, které Evropa nabízí. Díky 

své přizpůsobivosti žil od severské arktické rotundy až po oblasti stepní a lesostepní v jižní a 

jihovýchodní Evropě. (Reichholf, 1996) Tlak člověka vytlačil tento druh především do 

horských oblastí, které jsou odlehlé a těžko přístupné. (Reichholf, 1996) Tím došlo k velkému 

omezení výskytu. (Moinot, 1996) Současné rozšíření vlka je omezeno na území severní 

Skandinávie, Balkánského poloostrova, Apenin, Pyrenejí a Karpat. Z těchto lokalit se vlci 

občas snaží dostat i do širšího okolí, ale tyto pokusy bývají většinou neúspěšné. (Reichholf, 

1996) Celosvětově byli dále vlci rozšířeni v Severní Americe, Asii i na Středním východě. 

(Moinot, 1996) Dnes je oblast jejich výskytu na rozlehlém území střední Asie a Sibiře a 

z kontinentu Severní Ameriky především na Aljašce a v Kanadě. (Reichholf, 1996) 

4.5 Potrava 

Vlci jsou všeobecně považováni za masožravce, ale požírají i rostlinnou stravu. 

V době s nedostatkem potravy nepohrdnou například vejci, hmyzem nebo i plody lesa. 

(Moinot, 1996) Nejedná se o příliš vybíravé živočichy. Jejich kořistí se stávají zvířata, která 

lze ulovit co nejsnadněji. (Reichholf, 1996) Jsou to jedinci často nemocní, slabí či neduživý. 

Lovem těchto kusů zajišťují přirozené ozdravování populace zvěře. (Andreska & Andresková, 

1993) 

Ke kořistem vlků patří velká lesní či srnčí zvěř, ale i malá zvířata a mršiny. Mezi 

snadnou oběť jejich štvanice patří také hospodářská zvířata pasoucí ve stádech. Lov těchto 

zvířat je pro ně daleko snadnější než lov plaché zvěře. Pro svoje útoky na ovce či hovězí 

dobytek byli vlci v rozsáhlých oblastech svého původního výskytu vyhubeni. (Reichholf, 

1996) Na jaře a v létě tyto šelmy loví i menší zvířata, jako hraboše, zajíce, dokonce i žáby a 

ryby. V těchto časech se v malé míře v jejich jídelníčku objevuje i rostlinná strava, zvláště 

hrušky. Letní a podzimní část roku je pro vlky obdobím, kdy si zabezpečí potravu poměrně 

lehce. V zimních měsících se sdružují znovu do smeček a spoluprací loví hlavně holou jelení 

zvěř. (Andreska & Andresková, 1993) 
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Svou oběť usmrcují nejčastěji zadávením, to znamená jedním kousnutím do hrdla 

nebo do týla. Takto loví menší zvířata, jako jsou například ovce, selata divokých prasat, srnčí 

zvěř a jelení kolouši. Pokud útočí na větší kořist, myšlen třeba dospělý jelen nebo los, vlk 

během štvaní kouše oběť do stehen nebo do boků. Tím jí způsobí rozsáhlá poranění, a může 

tak štvance konečně strhnout na zem. Pro úplné usmrcení ještě vlk prokousne zvířeti hrdlo. 

Z úlovku přednostně sežere vnitřnosti otevřením břišní dutiny a teprve poté se pouští do 

svaloviny. (Červený et al., 1999) 
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5 Historie výskytu velkých šelem v ČR 

Zánik populace velkých šelem na území České republiky nelze zcela jednoznačně 

definovat. Přítomnost rysa, medvěda a vlka bývá častokrát dokazována zástřely či doloženými 

pozorováními kusy těchto jedinců, kteří bývají označováni jako takzvaný poslední rys, vlk či 

medvěd. Tento fakt pak vede k úsudkům, že se jednalo o zbytky populace v dané oblasti. Toto 

téma není však jednoduchou záležitostí. Je nutné brát na zřetel veškeré činitele ovlivňující 

vyhubení velkých šelem. Jedná se kombinaci faktorů biologických, historických a do jisté 

míry i právních. (Andreska J., 2013) 

Udává se, že velké šelmy byly v minulosti vyhubeny bezmála v celé střední Evropě. 

Na této skutečnosti má nemalý podíl člověk, který je intenzivně pronásledoval již ke konci 15. 

století. Dalším faktorem ovlivňujícím výskyt těchto zvířat na území České republiky byla 

klesající lesnatost a změny ve skladbě lesního porostu. Původní složení lesa bylo nahrazeno 

smrkovými monokulturami, které byly v letech 1754 až 1756 na základě nově platných 

lesních řádů uměle vysazovány. Došlo k velmi rychlému pozměnění přirozeného stromového 

složení lesa. Současně v této době vstoupilo v platnost nařízení o „hubení velkých šelem 

myslivci i poddanými“. Nejzásadnější ústup populace velkých šelem proběhl tedy v dobách 

tereziánských a josefinských. K uspíšení zániku populací přispěly i pozdější reformy 

osvícenského absolutismu. Zásadním dokumentem se stal především lovecký řád z roku 1780. 

Josef II. v něm dával svolení k lovu velkých šelem každému a kdekoliv. Tyto historické 

okolnosti se zasloužily o urychlení zániku výskytu medvěda, vlka i rysa na většině našeho 

území. (Červený et al., 1999) 

5.1 Historie výskytu medvěda hnědého (Ursus arktos) 

Oblast původního rozšíření medvěda hnědého byla téměř celá Evropa, tedy i území 

českých zemí. (Reichholf, 1996) Nevyskytoval se pouze v Irsku, na Islandu a dalších 

nevelkých ostrovech. Na snížení stavu medvědích populací měl vliv příchod civilizace. Šelmy 

byly loveny kvůli ochraně dobytka a současně s tím byly ničeny jejich přirozené biotopy. To 

mělo za následek zmenšení teritoria původního výskytu o 75 % na současných zhruba 2,5 

milionu km
2
. 
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Na většině území Čech byli medvědi vyhubeni hlavně v průběhu 17. a 18. století. 

Nejdéle se s nimi bylo možné setkat až do konce 19. století na Moravě. Zde poslední medvěd 

padl roku 1893 na panství Hukvaldy. (Hnutí Duha, 2012c) Z této skutečnosti vyplývá, že 

populace šumavských medvědů přežila o celé století déle, než-li tomu bylo v případě 

ostatních oblastí České republiky. Výjimku tvoří populace medvěda hnědého na území 

Moravskoslezských Beskyd. (Andreska J., 2013)  

4. 11. 1856 byl zastřelen pravděpodobně poslední medvěd na území Šumavy. Přesněji 

řečeno se jednalo o osamělou medvědici. (Andreska, 2012a) Poslední doložená přítomnost 

medvíďat se vztahuje už k roku 1804, a to na hranici mezi Českou republikou a Německem na 

vrcholu hory Siebensteinkopf ležící na bavorské straně šumavského pohoří. (Andreska J., 

2013) 

Kníže Jan Adolf výše zmiňovanou medvědici nechal usmrtit úmyslně lesníkem 

Johannem Jungwirtem u osady Jelení Vrchy. Chtěl tak zabránit, aby se poslední šumavský 

medvěd stal obětí pytláků. Tento úlovek je sice považován za posledního medvěda Šumavy, 

ale s jistotou se to říci nedá. Existují totiž zmínky o pozorování medvěda hnědého v této 

oblasti i z doby pozdější. (Andreska, 2012a) Například je na Šumavě doložen výskyt alespoň 

jednoho medvěda roku 1864. Tento jedinec byl s největší pravděpodobností migrant, o jehož 

původu se mohou vést jen spekulace. (Andreska J., 2013) 

 

5.2 Historie výskytu vlka obecného (Canis lupus) 

 Na našem území býval vlk běžnou šelmou až do konce 17. století. Vymizení vlka 

z naší přírody má na svědomí intenzivní lov, který probíhal zhruba od poloviny 17. století. Od 

počátku 18. století, měla početnost vlčí populace radikálně klesající charakter.  

 Nekontrolovaný lov naší největší psovité šelmy vedl až k tomu, že bylo toto zvíře na 

našem území zcela vyhubeno. (Hnutí Duha, 2012e) Zánik vlčí populace v Čechách se datuje 

kolem roku 1750. (Andreska J., 2013) Poslední vlk u nás byl zastřelen 5. března 1914 u 

Bukovce v Beskydech. (Hnutí Duha, 2012e) 
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 K vyhubení šumavských vlků došlo před rokem 1800. Po osmdesáti letech, kdy  

v oblasti Šumavy nebyl prokázán žádný doložený případ výskytu této šelmy, byl roku 1874 

zastřelen takzvaný Poslední vlk šumavského regionu. (Andreska J., 2013) 

 V období po druhé světové válce se vlci opět ojediněle na českém území vyskytovali. 

Jednalo se však nejspíše o migrující osamocená zvířata ze slovenských Karpat nebo jedince 

uniklé ze zajetí. (Hnutí Duha, 2012e) 

5.3 Historie výskytu rysa ostrovida (Lynx lynx) 

 Hrubé datování vyhubení rysa a jeho populace na území České republiky je možné 

pouze na základě záznamů udávajících množství úlovků. (Andreska J., 2013)   

V Čechách došlo k vyhubení původní populace v první polovině 19. století. Poslední 

podložený zástřel rysa na území Čech pochází z roku 1835 od Tábora. Oproti tomu 

v Jeseníkách a Moravskoslezských Beskydech byla tato šelma vybita až na přelomu 19. a 20. 

století. Během druhé světové války se u nás začínali rysové opět objevovat. V Beskydech se 

odhadoval jejich počet okolo 25 jedinců. Tento odhad se váže ke konci padesátých let. Znovu 

se však rozpoutal ilegální lov této šelmy a zároveň s tím nebyla tehdejší myslivecká 

legislativa připravena na návrat rysa do naší přírody, a tak byl v rozmezí let 1962-1975 

vyhlazován legálně. To zapříčinilo opětovné vymizení rysa z oblasti Beskyd, které je 

datované do období let 1976-1977. (Hnutí Duha, 2012d) Nejdéle se původní rysí populace 

udržela v jihočeském kraji, včetně Šumavy. Na tomto území byli poslední rysové loveni 

počátkem 19. století. (Andreska J., 2013) 

V Jeseníkách a na okraji Českomoravské vrchoviny, konkrétně na vrchovině 

Javořické, byl rys také vyhuben. V těchto lokalitách k tomu došlo v průběhu osmdesátých let i 

přes fakt, že byl rys v té době již chráněn zákonem. Po roce 1989 zmizely informace o 

rozmnožující se rysí populaci. K roku 1989 byl odhad jesenické populace 15 až 18 zvířat, 

nyní je odhad maximálně pět jedinců. Zcela vyhubena byla šelma v oblasti národního parku 

České Švýcarsko, přesněji v Děčínské pahorkatině. V této lokalitě je přítomnost rysa pouze 

výjimečná. (Hnutí Duha, 2012d) 
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6 Současné rozšíření velkých šelem v ČR 

V současnosti dochází k opětovnému návratu velkých šelem do České republiky. 

Jedná se obzvláště o spontánní přirozenou migraci zvířat původních populací. Navracejí se 

k nám hlavně ze slovenských a polských Karpat. Na šíření rysa v oblasti Bavorského lesa a 

Šumavy se významně podílí reintrodukční programy. (Červený et al., 1999) 

6.1 Současné rozšíření medvěda hnědého (Ursus arktos) 

 První snaha o opětovné rozšíření medvěda hnědého na českém území je zaznamenána 

v roce 1973 v Moravskoslezských Beskydech. Zde byl pozorován jediný kus tohoto velkého 

savce. Od začátku osmdesátých let bylo zaregistrováno pozorování více jedinců, kteří 

v Beskydech i několikrát přezimovali. Po roce 1983 se v této lokalitě vyskytovali takřka 

každoročně, viděni zde byli jen zřídka. Zdržovali se totiž především v hraničních oblastech se 

Slovenskem, které jsou velmi lesnaté a zároveň málo osídlené člověkem. Následná vlna 

migrací probíhala na přelomu 80. a 90. let. (Červený et al., 1999) 

 Dnes se medvědi zpravidla vyskytují především v Moravskoslezských Beskydech a 

v Jeseníkách. Občas jsou pozorováni i na území východočeského kraje, kam pronikají. 

V těchto oblastech se odhaduje jejich počet na jednoho až několik málo jedinců, přičemž 

zřejmě nepřekročí početnost 5 kusů. (Červený et al., 1999) Areál výskytu plynule navazuje na 

sousední slovenskou populaci. Tudíž je i samotné jádro karpatské populace úzce propojené se 

Slovenskem, kde mají medvědi vhodné životní podmínky. (Hnutí Duha, 2012c) Česká 

republika představuje nejzápadnější hranici výskytu karpatské medvědí populace. (Červený et 

al., 1999) 
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Obrázek  1: Evropské rozšíření medvěda hnědého 

Čarami jsou odděleny jednotlivé populace. Převzato z Hnutí Duha 

(2012) 

 

6.2 Současné rozšíření vlka obecného (Canis lupus) 

 Opětovný výskyt vlka obecného na českém území je poněkud spekulativní. Od 70. let 

se sice objevují nové údaje o jeho rozšíření, ale nedají se považovat za plně objektivní. 

V Krkonoších a na Šumavě je prokazatelné, že se nejspíše jednalo o uniklé jedince ze zajetí, a 

dále není vyloučena ani záměna se zdivočelým ovčáckým psem nebo s křížencem psa a vlka. 

Druhové určení této šelmy v přírodě je značně obtížné, protože jeho odlišnost od výše 

uvedených druhů  není zcela patrná na první pohled. (Červený et al., 1999) 

 Návrat vlků do Moravskoslezských Beskyd začal probíhat zhruba od roku 1995. Jedná 

se o pomezí se Slovenskem a centrální oblast Beskyd. (Červený et al., 1999) Příchod šelmy 

byl náhlý a nečekaný a obyvatelé této části republiky nebyli zrovna příznivci vlčí snahy o 

návrat. Velký vliv na místní lidi měla media, která se zapříčinila o to, že v lidech vyvolala 

obavy a strach z přítomnosti vlků. Dalším faktem byla tehdejší absence zákona, který by 
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zajišťoval úhradu škod na hospodářském zvířectvu způsobených velkými šelmami. Někteří 

myslivci tak začali vlky lovit. (Hnutí Duha, 2012e) 

 Na celém území CHKO Beskydy od roku 1994 počet vlků mírně stoupal. V roku 1994 

se odhadoval početní stav na 2 až 3 kusy, v roce 1995 na 5 kusů a v roce 1996 dokonce až na 

5 dospělých jedinců a 6 mláďat. V následujících dvou letech, tedy v roce 1997 a 1998, 

docházelo již k nelegálnímu lovu vlků a výsledkem bylo radikální snížení početního stavu. 

Odhady pro rok 1998 a 1999 udávají výskyt pouze jednoho až dvou exemplářů. V letech 2000 

až 2002 se vlci opět navraceli do této oblasti. Jejich návrat byl pozvolný s mírně stoupající 

tendencí. Po několika letech zde vytvořili četnější skupinu. Dnes se počet jedinců odhaduje 

zhruba na 5 až 10 vlků. Je však třeba připomenout, že je nutné brát na vědomí možnou 

záměnu, která počet může zkreslovat. Poslední poznatky z monitoringu CHKO Beskydy z 

roku 2010-2012 uvádějí, že vlci tuto oblast trvale neobývají. Na území nebyly nalezeny žádné 

věrohodné důkazy o vlčí přítomnosti, jako například trus, stopní dráhy nebo stržená kořist. 

(Hnutí Duha, 2012e) 

 Migrace vlků na české území probíhá také do oblasti Jeseníků a Šumavy. V případě 

šumavské oblasti se dá hovořit především o migrantech z Karpat, možná z Dinárského pohoří. 

Dále se může jednat o jednice, kteří utekli ze zajetí nebo ze zoo v Národním parku Bavorský 

les. Na přelomu let 1975 a 1976 došlo totiž k úniku vlčí smečky z této zoologické zahrady. 

Jednalo se patrně o 11 jedinců, kteří byli znovu odchyceni přímo v Bavorsku a část z nich i 

v Čechách, konkrétně v jižních a západních. Počet jedinců opětovně zajatých byl ale vyšší než 

uprchlých. Dá se tedy soudit, že existuje možnost rozmnožování vlků na české straně 

Šumavy. (Hnutí Duha, 2012e) 
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Obrázek 2: Evropské rozšíření vlka obecného 

Čarami jsou odděleny jednotlivé populace. Převzato z Hnutí Duha (2012) 

6.3 Současné rozšíření rysa ostrovida (Lynx lynx) 

 V současnosti je trvalý výskyt rysa na české republice potvrzen v pěti oblastech. Mezi 

tato území se řadí Moravskoslezské Beskydy, Jeseníky, Labské pískovce, jihozápadní Čechy 

(Český les, Šumava, Blanský les, Novohradské hory, Plánický hřeben) a nověji i Brdy. 

Z těchto oblastí rys expanduje do dalších částí Česka, ale jeho výskyt je zde nepravidelný. 

(Červený et al., 1999) 

 Na opětovném rozšíření v Moravskoslezských Beskydech se podílelo významně 

omezení lovu rysů na Slovensku, ke kterému došlo v roce 1975.  

 Vznik nové Šumavské populace byl podpořen reintrodukčním programem rysa. 

V letech 1982-1989 bylo do šumavské přírody vypuštěno 18 divokých rysů pocházejících ze 

Slovenska. Šelmám se zde začalo dařit a jejich početnost stoupla k roku 1992-1993 na 75 

kusů. V roce 1995 se odhad velikosti populace pohyboval okolo 70-100 jedinců a v roce 1998 

mezi 120-150 jedinci. Tento rok byla rysí populace v celé České republice nejpočetnější, 
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nicméně vlivem pytláctví se jejich počet opět snižoval. Dnes se v celé České republice 

vyskytuje již méně než 100 rysů. (Hnutí Duha, 2012d) 

 

Obrázek 3: Evropské rozšíření rysa ostrovida 

Čarami jsou odděleny jednotlivé populace. Převzato z Hnutí Duha (2012) 
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7 Právní ochrana velkých šelem 

Ochrana našich středoevropských velkých šelem úzce souvisí s jejich tendencí 

k dálkové migraci. Těmito šelmami jsou myšleny medvěd hnědý, rys ostrovid a vlk obecný. 

Je třeba uvědomit si, že jejich migrační trasy často vedou skrze různé státy, a tak se zvířata 

dostávají na území s odlišnou právní druhovou ochranou. 

7.1 Evropská unie a ochrana velkých šelem: 

 Hlavní právní normou, na jejímž základě vznikla soustava NATURA 2000, je pro 

ochranu velkých šelem Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992, o ochraně 

přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. V tomto dokumentu 

jsou naše velké šelmy začleněny do několika kategorií. „Dle Přílohy II jsou medvěd, vlk i rys 

druhy živočichů, jejichž ochrana vyžaduje vyhlášení zvláštních oblastí ochrany, přičemž 

medvěd a vlk jsou také prioritními druhy evropského významu (dle čl. 1 písm. h)) Směrnice; 

tedy ohroženými druhy v zájmu Společenství (dle čl. 1 písm. g)) oddíl i)), za jejichž zachování 

má Společenství zvláštní odpovědnost vzhledem k podílu jejich přirozeného areálu rozšíření 

členských států, na které se vztahuje Smlouva. Dle Přílohy IV písm. a) jsou vlk, medvěd i rys 

druhy živočichů v zájmu Společenství, které vyžadují přísnou ochranu.“ (Andreska D., 2013, 

s.5) 

 Dále jsou Členské státy povinny přijmout ustanovení čl. 12, který se vztahuje 

k povinnosti vytvořit systém přísné ochrany živočišných druhů uvedených v Příloze IV písm. 

a). Výše uvedený čl. 12, Směrnice Rady o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících 

živočichů a planě rostoucích rostlin zakazuje a) jakékoliv formy záměrného odchytu nebo 

zabíjení jedinců těchto druhů v přírodě; b) úmyslné vyrušování těchto druhů, především v 

období rozmnožování, výchovy mláďat, zimního spánku a migrace; d) poškozování nebo 

ničení míst rozmnožování nebo míst odpočinku. Dále zavazuje Členské státy k zákazu držení, 

chovu, dopravě a prodeji, výměně a nabízení za účelem prodeje a výměně jedinců odebraných 

z volné přírody, s výjimkou těch jedinců, kteří byli z přírody legálně odebráni ještě před 

prováděním této směrnice. (Směrnice Rady) 

 Podle čl. 16 je možné připustit odklony od ochrany definované v čl. 12. Tyto odchylky 

jsou možné pouze v případě, neexistuje-li jiné uspokojivé řešení a populace daného druhu 
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zůstane zachována ve svém přirozeném areálu výskytu v dobrém stavu. Od ustanovení čl. 12 

se mohou členské státy odchýlit a) v zájmu ochrany volně žijících živočichů a planě 

rostoucích rostlin a ochrany přírodních stanovišť; b) v zájmu prevence závažných škod, 

zejména na úrodě, dobytku, lesích, rybolovu, vodách a ostatních typech vlastnictví; c) v zájmu 

zdraví lidí a veřejné bezpečnosti nebo z jiných naléhavých důvodů převažujícího veřejného 

zájmu včetně důvodů sociálního a ekonomického charakteru a s nesporně příznivými 

důsledky pro životní prostředí; d) pro účely výzkumu a vzdělání, opětovného osídlení určitého 

území populací druhu nebo repatriace v původním areálu druhu a chovu a pěstování 

nezbytných pro tyto účely, včetně umělého rozmnožování rostlin; e) aby za přísně 

kontrolovaných podmínek v omezeném rozsahu a na základě výběru povolily odebírání nebo 

držení omezeného a příslušnými státními orgány stanoveného počtu jedinců určitých druhů 

uvedených v příloze IV. (Směrnice Rady) O výjimkách musí členské státy každé dva roky 

zpracovat zprávu a předložit ji Komisi, která nejdéle do 12 měsíců od podání žádosti o 

odchylku od Směrnice Rady vydá své stanovisko a informuje o něm výbor. Množství 

ustanovení z této směrnice byla převzata do národního práva. 

7.2  Ochrana velkých šelem v ČR 

 Ochrana velkých šelem v České republice je ustanovena v zákoně č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny. Tato právní norma společně s vyhláškou Ministerstva životního 

prostředí č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody, 

přenáší evropskou Směrnici Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992, o ochraně přírodních 

stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. 

 Podle Přílohy II. vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. jsou všechny tři druhy našich velkých 

šelem zařazeny mezi druhy živočichů zvláště chráněných, přičemž medvěd a vlk patří mezi 

druhy kriticky ohrožených živočichů a rys mezi silně ohrožené druhy. 

 Ustanovení čl. 12 Směrnice Rady o stanovištích jsou transponovány do §50 zákona o 

ochraně přírody, který udává podmínky ochrany zvláště chráněných živočichů. Dle odst. (1) 

stanovuje u zvláště chráněných živočichů jejich ochranu ve všech vývojových stádiích; dle 

odst. (2) zakazuje negativní zásah do přirozeného vývoje jednotlivého jedince druhu, zejména 

je tímto myšlen odchyt z přírody, chov v zajetí, rušení, zraňování či zabíjení. Dále je zakázáno 
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takto chráněné druhy živočichů držet, chovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat či nabízet za 

účelem prodeje nebo výměny. 

 Výjimka ze zákazů uvedených v §50 je možná pouze na základě §56, a to jen 

v konkrétních případech, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody. 

Výjimka muže být také stanovena, pokud orgán ochrany přírody shledá, že se jedná o konání 

v zájmu ochrany přírody a zároveň neexistuje jiné uspokojivé řešení, a nedojde-li takovouto 

povolanou činností k ovlivnění příznivého stavu druhu z hlediska jeho ochrany. Zákon 114 o 

ochraně přírody, §56 odst. (2) uvádí následující důvody, kdy je možné odchylku povolit: a) v 

zájmu ochrany volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a ochrany přírodních 

stanovišť, b) v zájmu prevence závažných škod, zejména na úrodě, dobytku, lesích, rybolovu, 

vodách a ostatních typech majetku, c) v zájmu veřejného zdraví nebo veřejné bezpečnosti 

nebo z jiných naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu, včetně důvodů sociálního a 

ekonomického charakteru a důvodů s příznivými důsledky nesporného významu pro životní 

prostředí, d) pro účely výzkumu a vzdělávání, opětovného osídlení určitého území populací 

druhu nebo opětovného vysazení v původním areálu druhu a chovu a pěstování nezbytných 

pro tyto účely, včetně umělého rozmnožování rostlin. 

 „Podstatná ustanovení obsahuje rovněž zákon o myslivosti, č. 449/2001 Sb., který 

hned v §2 (Vymezení pojmů) v písm. c) stanoví, že medvěd, vlk i rys jsou druhy zvěře, kterou 

nelze lovit podle mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána, respektive druhy 

zvěře, které jsou zvláště chráněnými živočichy podle zvláštních právních předpisů, jejíž lov je 

zakázán, nebyla-li k jejich lovu povolena výjimka podle těchto předpisů.“ (Andreska D., 2013, 

s.8) 

 Kompenzací škod způsobených velkými šelmami v České republice se zabývá zákon 

č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených některými zvláště chráněnými 

živočichy, a také vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 360/2000 Sb., o stanovení 

způsobu výpočtu výše náhrady škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy na 

vymezených domestikovaných zvířatech, psech sloužících k jejich hlídání, rybách, včelstvech, 

včelařském zařízení, nesklizených polních plodinách a na lesních porostech. Podle §3 zákona 

č. 115 medvěd, vlk i rys patří mezi vybrané živočichy, za jimiž způsobenou škodu se náhrada 

poskytuje. V následujícím paragrafu tohoto zákona, tedy §4 zákona č. 115, jsou uvedeny 

skutkové události, na které se toto vztahuje. Náhrada se poskytuje, jedná-li se o škody vzniklé 



33 

na a) životě nebo zdraví fyzické osoby, b) vymezených domestikovaných zvířatech, c) psech 

sloužících k hlídání vybraných domestikovaných zvířat, d) rybách, e) včelstvech a včelařském 

zařízení, f) nesklizených polních plodinách nebo g) lesních porostech.  

 Podmínky pro náhradu škod způsobených velkými šelmami upravuje §5, který v odst. 

(1) udává, že se musí prokazatelně jednat o škodu vzniklou na území České republiky a 

způsobenou jedním z vybraných zvláště chráněných živočichů. V odst. (2) je pak definováno, 

kdy nárok na výplatu škody zaniká, a to pokud je škoda „a) způsobená vybraným živočichem 

chovaným v zajetí člověka nebo uprchlým z tohoto zajetí, b) způsobená vybraným živočichem 

fyzické osobě v rámci jejích pracovněprávních vztahů jako pracovní úraz, c) vzniklá lovci při 

lovu vybraného živočicha, který škodu ve smyslu tohoto zákona způsobil.“ (zákon č. 

115/2000) 
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8 Šumava 

Šumava bývá často označována za jeden z klenotů českého přírodního dědictví, a to 

díky své jedinečnosti a rozmanitosti biotopů, které je zde možné nalézt. Mezi vzácné biotopy 

této oblasti patří především rozlehlá rašeliniště, pralesovité porosty horských smrčin a bučin, 

ledovcová jezera a také mokřady vltavského luhu. Poskytuje tak útočiště desítce ohrožených 

rostlin a živočichů, z fauny je to například rys ostrovid, puštík bělavý, tetřev hlušec a z 

rostlinné říše rosnatka anglická. (Anděra & Zavřel, 2003) 

Jedná se o nejrozsáhlejší a nejstarší pohoří České republiky. Rozloha celého pohoří se 

rozpíná na území tří států, a to České republiky, Německa a Rakouska. (Klimek, 2008) Oblast 

Šumavy se skládá ze dvou ohraničených krajinných jednotek: Národní park Šumava a 

Chráněná krajinná oblast Šumava (dále jen CHKO Šumava). Pohoří přesahuje hranice na 

německé území, kde přechází do Národního parku Bavorský les. Tento národní park  

dohromady s Národním parkem Šumava tvoří jeden z nejrozsáhlejších lesních komplexů 

střední Evropy. Bývá proto často označován jako plíce Evropy či zelená střecha našeho 

kontinentu. (Anděra & Zavřel, 2003) 

8.1 Šumavské podnebí 

Celkové podnebí Šumavy má přechodný charakter mezi podnebím přímořským a 

kontinentálním. To znamená, že se zde objevují malé roční výkyvy teploty a rovnoměrně 

rozložené srážkové úhrny. Většina území spadá do oblasti chladného středoevropského 

středohorského typu podnebí. Pouze některé oblasti se dle klimatického členění řadí do oblasti 

mírně teplé. Jedná se především o údolí Lenory a jižní svahy Želnavské hornatiny. (Anděra & 

Zavřel, 2003) 

Nejchladnější oblastí Šumavy jsou Šumavské pláně, které tvoří centrum šumavské 

klenby. Rozlohou zaujímají asi 40 %  z celkové plochy pohoří a mají charakter plochého 

reliéfu. Tato mělká a otevřená údolí jsou často vyplňována rašeliništi. Na území Šumavy 

můžeme najít dva typy rašelinišť. Jedná se o rašeliniště ombrotrofní, tedy vrchoviště, která 

jsou v této oblasti nejznámější a pro ni charakteristická.  Ombrotrofní typ rašelinišť je sycen 

především srážkovou vodou, zčásti však i vodou z podloží. Podložní voda je chudá na živiny 

a hromadí se zde rašeliníkový humolit. Druhým typem jsou minetrofní rašeliniště, u kterých 
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dochází k sycení podložní vodou. Tato voda je buď chudá, nebo naopak bohatá na živiny a 

ostřicový humolit, který se zde hromadí. Mezi minetrofní rašeliniště tedy patří slatiny nebo 

přechodná rašeliniště. Najdeme je v terénních zamokřených sníženinách a říčních nivách. 

Jedná se většinou o nejrůznější mokřadní ostřicové louky. (Anděra & Zavřel, 2003) 

8.2 Geologický vývoj 

Šumava prošla za stovky miliónů let několika geologickými fázemi. Hlavní vývojové 

fáze jsou spojeny s náležením tohoto území, stejně jako velká část celé České republiky, do 

Českého masívu. Tento fakt předznamenává stáří šumavského pohoří a zároveň i druhovou 

skladbu hornin. 

Samotné pohoří vzniklo přibližně před tři sta miliony lety, tedy v období mladších 

prvohor. Definitivní podobu však Šumava získala v průběhu čtvrtohor. Na vývoji se podílely 

nejrůznější geologické procesy, jako například říční eroze v druhohorách. Základní rysy 

dnešního povrchu byly utvořeny v období mezi 65 a 1,75 miliony let v období třetihor. Došlo 

ke tlakům z prostoru dnešních Alp, které zapříčinily vyzdvižení podél zlomů v zemské kůře a 

následný pohyb masivních bloků. 

Výsledkem těchto procesů jsou příkré svahy v okrajových částech pohoří s plochými 

nebo jen mírně zvlněnými vrcholovými partiemi. Tyto plochy reprezentují například dnešní 

Šumavské pláně. Na počátku čtvrtohor docházelo k postupnému ochlazování, které mělo za 

následek mizení fauny i flóry. Vznikající velké hmoty ledu svým tlakem hloubily ledovcové 

kotle, takzvané kary a údolí. Glaciály (doby ledové) se střídaly s interglaciály (meziledové 

doby), čímž docházelo k tání ledovců a opětovnému ochlazování. 

Díky hmotnosti a pohybu ledu po svazích dolů docházelo ke změnám původního 

údolí. Při pohybu ledu docházelo k obrušování hornin a následnému ukládání jejich částí 

jinde. Přibližně před 10 000 lety zalednění ustoupilo díky oteplování a došlo znovu k 

zalesnění této krajiny. (Anděra & Zavřel, 2003) 

8.3 Reliéf 

Šumavské pohoří je tvořeno na české straně Novohradskými horami, Všerubským 

mezihořím a samotnou Šumavou. Dále přechází skrze hranice do sousedních zemí, Německa 
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a Rakouska, kde nese název Bavorský les (Bayerischer Wald). Právě na území Německa se 

tyčí nejvyšší hora celého pohoří Velký Javor (Grosser Arber) s nadmořskou výškou 1 456 m 

n.m. (Anděra & Zavřel, 2003) 

 Nadmořská výška celé Šumavy je v průměru 922 m n. m., přičemž v Národním parku 

Šumava je nejvyšším bodem vrchol Plechý s nadmořskou výškou 1 378 metrů, který je 

rozdělen česko-rakouskou státní hranicí. Nejnižším bodem je údolí Otavy u Rejštejna (570 m 

n. m.). V CHKO Šumava je pak nejvyšším bodem Boubín se svými 1362 m n. m. Nejníže 

položeným místem jsou Milence u Nýrska s nadmořskou výškou 465 m n. m. 

8.4 Hydrologie Šumavy 

Šumavou prochází hranice mezi povodím Vltavy a Dunaje, tedy hlavní evropské 

rozvodí mezi Černým a Severním mořem. Vzhledem k nesčetnému množství pramenišť a 

rašelinišť je Šumava považována za významnou pramennou oblast. Většina území je 

odvodňována do rozvodí Severního moře, tedy Vltavou. Území, která náleží do povodí 

Dunaje, jsou pro svou malou plochu zanedbatelné. Hlavními řekami šumavské krajiny jsou 

především horní toky Vltavy a Otavy, jejichž pramenné toky se nacházejí v oblasti 

Šumavských plání. (Anděra & Zavřel, 2003) 

Vltava představuje nejvýznamnější šumavskou řeku. Pramení na území obce Bučina 

ve slatinném sedle pod Černou horou nedaleko státní hranice v nadmořské výšce 1 172 m. Za 

soutokem se Studenou Vltavou, která pramenní v Německu je označována jako Teplá Vltava. 

Délka toku k soutoku Vltavy s Labem u Mělníka je 430,2 km. 

 Druhým velmi významným tokem Šumavy je řeka Otava. Na rozdíl od Vltavy nemá 

pramen v pravém smyslu slova, nýbrž vzniká soutokem říčky Vydry a Křemelné pod 

Čenkovou Pilou. Tyto její zdrojnice jsou již sami o sobě považovány za významné toky 

centrální části Šumavy. Otava ústí u Zvíkova do vltavské nádrže Orlík. Délka tohoto toku je 

113 km. (Anděra & Zavřel, 2003) 

 Pro západní části Šumavy je významná především řeka Úhlava, která tvoří jedno ze 

dvou nejhlubších šumavských údolí (dalším je údolí Vltavy). Pramen se nachází na svahu 

Pancíř, a to na jeho západní straně. Délka toku je 108 km, poté řeka ústí v Plzni do řeky 

Radbuzy. 
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 Součástí hydrologie Šumavy jsou i uměle vytvořené vodní toky, jako je například 

Schwarzenberský plavební kanál, jehož cílem bylo propojení povodí Vltavy a Dunaje a 

Vchynicko-tetovský plavební kanál, který byl vybudován v povodích toků Vydry a Křemelné. 

(Anděra & Zavřel, 2003) 

 Charakteristické jsou pro oblast Šumavy jezera glaciálního původu, kterých na české 

straně najdeme hned pět. Mezi tyto specifické vodní nádrže patří Černé jezero, Čertovo 

jezero, Prášilské jezero, Plešné jezero a jezero Laka. Na německé straně jsou takováto jezera 

tři (Roklanské jezero, Velké a Malé Javorské jezero).  

 

 

Obrázek 4: Vymezení území Šumavy 

Převzato z http://www.sumavaregion.cz/. 

 

8.5 Národní park Šumava 

Národní park Šumava je největším národním parkem České republiky. Rozkládá se na 

ploše 68 064 hektarů. Ochranné pásmo národního parku tvoří CHKO Šumava, která má 

rozlohu 99 624 hektarů a je dlouhá asi 100 km. Vyhlášení národního parku v této oblasti 
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proběhlo na základě nařízení vlády České republiky č. 163/1991 Sb. dne 20. března roku 

1991, kvůli ochraně a zachovaní neporušené přírody. CHKO Šumava byla vyhlášena již 27. 

prosince roku 1963, výnosem Ministerstva školství a kultury č. 53855/63 a posléze 

novelizována výnosem Ministerstva kultury ČSR č. 5954 ze dne 17. března 1975. 

 Území se vyznačuje vysokou lesnatostí, která se pohybuje okolo 80 %, což znamená 

54 100 hektarů. Zbylých 20 % oblasti se dělí mezi zemědělskou plochu (9 %), vodní plochy a 

toky (1 %) a zástavbu (0,1 %).  

 Velká část národního parku je tvořena takzvanými kvildami. Tímto termínem se někdy 

označují zvlněné náhorní plošiny, tedy pláně. Klima v této oblasti je po celý rok nezvykle 

vlhké a chladné. Vzhledem k jedinečným vlastnostem, kterými tato šumavská krajina 

disponuje, jsou zde zachována velká množství vzácných rostlinných i živočišných druhů, 

které lze nalézt spíše ve Skandinávii než ve střední Evropě.  
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9 Metodika výzkumu 

Jako metoda výzkumu byla použita jedna z metod empirických, a to konkrétně šetření 

dotazníkové, které se dá dále zařadit do skupiny explorativních metod. Tato výzkumná 

technika byla zvolena z důvodů plánovaného oslovení většího množství respondentů a 

dotazník je k tomuto účelu vhodnou volbou. (Pelikán, 1998) 

Nevýhodou této metody je nemožnost kontroly pravdivosti odpovědí, což do jisté míry 

působí na validitu zjištěných dat. Odpovědi jsou také ovlivňovány prostředím a společností, 

ve které se v danou chvíli respondent nachází. Dalším problémem jsou ochota vyjádřit své 

individuální postoje a svědomitost, se kterou respondent odpovídá. 

Konstrukce dotazníku byla koncipována tak, aby byl jeho obsah srozumitelný a 

vyplnění bylo jednoduché, časově nenáročné a přehledné. Byly pokládány otázky pouze 

uzavřeného typu a svou širokou škálou možností odpovědi nabízely respondentovi 

rozmanitou možnost volby. 

Cílem dotazníku bylo zachytit postoje a vztah lidí vyskytujících se v blízkosti 

Národního parku Šumava k velkým šelmám a jejich případnému návratu do této lokality. 

Jednalo se výhradně o uzavřené otázky, na které odpovídali respondenti s trvalým pobytem na 

území Šumavy a současně i lidé, kteří byli v této oblasti pouze za účelem rekreace. 

Terénní šetření probíhalo konkrétně v obci Kubova Huť, Horní Vltavice a Kvilda. 

Hlavní část respondentů byla oslovena především v obci Kubova Huť. Jednalo se dvě 

vícedenní návštěvy těchto lokalit v rozmezí šesti týdnů, kdy byl dotazník prezenčně 

předkládán lidem osloveným na ulici. 

Výsledky dotazníkového šetření byly zpracovány do kontingenčních tabulek, které 

dále sloužily pro vypočtení relativní četnosti odpovědí k jednotlivým dotazníkovým otázkám. 

Tyto relativní četnosti odpovědí jsou popsány a znázorněny pomocí grafů, popřípadě tabulek 

v kapitole Popisná statistika. Kontingenční tabulka dále nabízí možnost testovat, jestli mezi 

dvěma znaky existuje nějaký vztah. 

Pomocí konkrétních statistických postupů došlo k ověření dvou hypotéz. Jednalo se o 

hypotézu první „Rezidenti se méně bojí setkání s prasetem divokým.“ a druhou „Stálí 



40 

obyvatelé jsou většími příznivci návratu šelem do volné přírody.“. K ověření těchto hypotéz 

byl použit test nezávislosti chí-kvadrát pro kontingenční tabulku. Testování probíhalo na 

hladině významnosti 5 %. 
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10 Popisná statistika 

V rámci této bakalářské práce bylo provedeno výběrové šetření, které si kladlo za cíl 

objasnit dvě hypotézy. Nejprve bude popsán samotný výběrový soubor a následně ověřeno 

několik hypotéz. K ověření hypotéz byl použit statistický test nezávislosti chí-kvadrát pro 

kontingenční tabulku. Po konzultaci se statistikem byly zjištěny následující výsledky. 

10.1  Popis výběrového souboru 

 Výběr respondentů probíhal v horských oblastech Šumavy náhodným výběrem. 

Dotazníky byly předloženy více než 240 respondentům. Kvůli neúplnosti některých 

vyplněných dotazníků (chybějící odpovědi u některých otázek), bylo několik z nich ze 

souboru vyřazeno.  Záměrně však bylo vybráno 120 rezidentů a 120 nerezidentů dané oblasti. 

V tomto směru se tedy nejednalo o čistě náhodný vzorek, výběr dotazovaných byl záměrně 

ovlivněn. Z celkových 240 respondentů bylo 58 % mužů a 42 % žen, z čehož vyplývá, že 

pozorovaný vzorek respondentů nebyl z hlediska pohlaví nikterak ovlivněn. Nestejná relativní 

četnost pohlaví není nejspíše konkrétně definovatelná. Může však být ovlivněna ročním 

obdobím, kdy bylo šetření prováděno. Výzkum probíhal ve dvou nezávislých návštěvách 

Šumavy v měsících březen a duben. Dalším faktorem, který mohl mít vliv na rozdíl v četnosti 

pohlaví respondentů, je konkrétní lokace, kde byly dotazníky vyplňovány. Jednalo se 

především o zimní sportovní areály a jejich blízké okolí. 

Věková struktura respondentů je rozložena do čtyř věkových kategorií 

s nerovnoměrným zastoupením. Dotazníkové šetření bylo prováděno bez výběru respondentů 

podle jejich stáří. V tomto směru se tedy jedná, stejně jako u pohlaví, o reprezentativní vzorek 

zcela náhodný. Největší část respondentů spadá do skupiny od 18 do 30 let věku, a to 

s relativní četností téměř 43 %, a dále do věkové kategorie od 30 do 50 let, které náleží 35 %. 

Nemalá část s bezmála 14 % relativní četností je zastoupena nejstaršími dotazovanými 

osobami, tedy věkovou kategorii nad 50 let. Nejnižší, ne však bezvýznamné, procento 

respondentů (takřka 8 %) doplňuje skupina, do níž spadají nejmladší dotazovaní, tedy skupina 

do 18 let stáří. Relativní počty jsou uvedeny v Tabulce 1. 
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věková kategorie počet relativní četnost 

do 18 let 19 7,92 % 

18-30 let 103 42,92 % 

30-50 let 85 35,42 % 

nad 50 let 33 13,75 % 

 

Tabulka 1 Věková struktura respondentů 

 

Jak již bylo výše uvedeno, z hlediska bydliště byli respondenti rozděleni do dvou 

skupin. První skupinu reprezentují lidé, kteří jsou stálými obyvateli Šumavy, a jejichž životy, 

často i povolání a obživa, jsou s touto krajinou nedílně spjaty. Druhou kategorii tvoří takzvaní 

rekreanti, tedy nerezidenti, kteří se do této oblasti vydávají záměrně a sami si návštěvu právě 

šumavské přírody z různých důvodů vybírají. V případě těchto respondentů je pobyt na 

Šumavě krátkodobou záležitostí, a to většinou za účelem rekreace. Poměr stálých obyvatelů a 

rekreantů byl do jisté míry záměrně ovlivněn pro lepší pozdější srovnávání. 

  V rámci zjištění vztahu respondentů k velkým šelmám bylo u respondentů zkoumáno, 

zda-li tyto živočichy – medvěda, vlka a rysa, považují za zvířata člověku nebezpečná. Bez 

rozlišení mezi stálými obyvateli a rekreanty byly nejčastěji voleny odpovědi „spíše ano“ a 

„spíše ne“, a to téměř se shodnou relativní četností. S možností odpovědi „spíše ano“ se 

ztotožnilo 32 % a se „spíše ne“ 29 %. Bez povšimnutí však nesmí zůstat ani varianty “ano“ a 

„ne“, kde je výsledek šetření opět hodnotově blízký s rozdílem 5 %. Možnost “ano“ zvolilo 

13 % dotázaných a opačnou variantu odpovědi, tedy „ne“, zaškrtlo téměř 18 %. Necelých 

9 % oslovených nemělo svůj vztah k velkým šelmám zcela definovaný. Jimi zvolená odpověď 

pak byla „nejsem si jist/a“. Přehled výsledků je znázorněn v Grafu č. 1. 
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Graf č. 1 Relativní četnost rozložení odpovědí na otázku č. 4 „Považujete velké šelmy (rys, vlk, 

medvěd) za nebezpečná zvířata?“ 

 

 Dále bylo zjišťováno, kolik obyvatel z výběrového souboru se ve volné přírodě setkalo 

vybranými druhy konkrétních živočichů, jestliže je vůbec v přírodě vidělo. V nabídce byla 

tato zvířata – rys, jelen a prase divoké. Výběr nebyl zcela náhodný, byl přizpůsobený 

možnostem místní krajiny. Zaměřil se na ty velké savce, které je v těchto místech možné 

spatřit. Z výsledků vyplývá, že pouhých 19 % dotázaných se ve volné přírodě nikdy ani 

s jedním uvedeným živočichem nesetkalo. Ostatní respondenti, tedy 81 % z oslovených, se 

alespoň s jedním z nabídky zvířat ve volné přírodě setkali. Nejčastěji označeným zvířetem 

z nabídky jelen, prase divoké, rys, byl jelen. Ten byl označen u 156 respondentů. Ti, kteří 

uvedli, že se v přírodě setkali aspoň s jedním z těchto zvířat, se minimálně jednou setkali 

s prasetem divokým. 

 Na základě těchto odpovědí lze uvažovat, že možnost vidět ve volné přírodě jelena či 

prase divoké je téměř shodná. Z toho vyplývá, že více než polovina lidí, kteří se ve volné 

přírodě setkali s jelenem, se s velkou pravděpodobností setkali i s prasetem divokým. Oproti 

tomu pouhých 26 respondentů se setkalo s rysem. Tento fakt je dán tím, že rysí populace, dá-

li se o něčem takovém v České republice bez obav mluvit, je velmi malá. Vidět tedy tuto naši 

šelmu ve volné přírodě je méně než běžné, což potvrzují i výsledky šetření. 
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 Jako nejnebezpečnější zvíře z nabídky (medvěd, rys a vlk) označila více než polovina 

respondentů, konkrétně 57 %, medvěda. Mezi možnými variantami odpovědí byla i varianta 

„žádné nepovažuji za nebezpečné pro člověka“. K tomuto tvrzení se přiklonilo celých 22 % 

dotázaných. Vlka pak považuje za nejnebezpečnějšího živočicha 17 %. Poslední možnost, 

tedy variantu „rys“, zvolila pouze neúplná 3% respondentů. Grafické znázornění uvádí Graf 

č. 2. 

 

 

Graf č. 2 Relativní vyjádření respondentů nejvíce nebezpečného zvířete (otázka č.6 „Které 

zvíře z uvedené nabídky je podle Vás nejvíce nebezpečné pro člověka?“) 

 

Do dotazníku byla vložena kontrolní otázka týkající se subjektivního vnímání strachu 

respondentů ze setkání s prasetem divokým ve volné přírodě. Tento velký savec byl vybrán 

pro své velké rozšíření na našem území. Setkat se s ním tedy může poměrně velká část 

obyvatel České republiky bez ohledu na místo bydliště. Dá se tedy předpokládat, že pokud  

má daný člověk strach ze setkání s prasetem divokým, jeho obavy se pak pravděpodobně 

vztahují i na velké šelmy, které jsou považovány za více nebezpečné. K dispozici byla škála 

nabízených možností – „ano“, „spíše ano“, „nejsem si jist/a“, „spíše ne“ a „ne“. Stejného 

relativního počtu zastoupených odpovědí dosáhly dvě protilehlé odpovědi a to „spíše ano“ a 

„spíše ne“. Obě varianty zvolilo zaokrouhleně 28 % dotázaných. Shodnost je pravděpodobně 

dána informovaností o tomto zvířeti. Ostatní varianty byly označeny poměrně vyrovnanými 

procenty respondentů. Z nich převažovala odpověď „ne“ (16 %). 
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Graf č. 3 Relativní četnost obav ze setkání ve volné přírodě s prasetem divokým (otázka č. 7 

„Máte obavy ze setkání s prasetem divokým ve volné přírodě?“) 

 

Z odpovědí na otázku číslo 8, týkající se názorů oslovených lidí k možnosti návratu 

velkých šelem do přírody České republiky, vyplývá, že nejvíce by respondenti uvítali návrat 

rysa, a to s relativní četností odpovědí 57 %. Vlka by v přírodě uvítalo 42 % a medvěda 35 % 

dotazovaných. Tyto čísla téměř přesně potvrzují odpovědi z otázky „Které zvíře z uvedené 

nabídky je podle Vás nejvíce nebezpečné pro člověka?“, kde měli respondenti vybrat 

subjektivně pro ně nejvíce nebezpečné zvíře. Rys byl označován z velkých šelem nejméně 

často. Oproti tomu medvěd byl ve více než polovině dotazníků označen za nejnebezpečnější 

z nich. Z výsledků šetření dále vyplývá, že většina odpovědí se pohybovala ve škále „ano“, 

„spíše ano“, „nejsem si jist/a“. Negativní postoje oslovených k návratu těchto zvířat do volné 

přírody byly zastoupeny jen nízkými počty. Proti návratu rysa s odpovědí „ne“ bylo necelé  

1 %, u vlka 2 % a u medvěda 5 %. Vliv na tyto odpovědi má zcela jistě osobní vnímání 

nebezpečnosti konkrétního druhu. Výsledky jsou znázorněny v Grafu č. 4 a Grafu č. 5. 
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Graf č. 4 Porovnání odpovědí ohledně návratu jednotlivých druhů do naší přírody (otázka č. 

8 „Jste pro umožnění návratu velkých šelem (rys, vlk, medvěd) do naší přírody?“) 

 

 

Graf č. 5 Relativní četnost odpovědí u jednotlivých zvolených šelem (otázka č. 8) 

 

Při porovnání četnosti odpovědí u jednotlivých pozorovaných druhů zvířat (Graf č. 5) 

lze u rysa konstatovat klesající tendenci četnosti odpovědí směrem od pozitivního postoje 

k jeho umožnění návratu do přírody k negativnímu (nechtěnost respondentů návratu rysa). U 

vlka je tendence také klesající, nicméně křivka klesání není již tak příkrá jako u předchozí 
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šelmy. Co se týče medvěda, jsou varianty názorů dosti vyrovnané s vyčnívajícím zastoupením 

protilehlých možností „ano“ a „ne“. 

Šetření se také zabývalo otázkou, zda-li by došlo u respondentů ke změně vztahu 

k šumavské přírodě v případě návratu velkých šelem, a to ať už ke změně negativního či 

pozitivního charakteru. Téměř polovina dotazovaných (47 %) ve svém dotazníku vybrala 

možnost „ne“, tedy tento fakt by jejich vztah k Šumavě nikterak neovlivnil. U varianty „spíše 

ne“ je relativní četnost ze základního vzorku 20 %. Změna vztahu k této krajině by nastala u 

necelých 9 % a ve stejném zastoupení se objevovala možnost „spíše ano“. Zbylých 15 % si 

v dané chvíli nebylo jisto, zda by u nich vědomí přítomnosti velkých šelem vyvolalo změnu 

jejich vztahu k Šumavě. Grafické vyjádření uvedeno v Grafu č. 6. 

 

 

Graf č. 6 Relativní četnost odpovědí respondentů na otázku „Pokud byste věděl/a, že se zde tato 

zvířata (vlk, rys, medvěd) vyskytují ve volné přírodě, změnilo by to Váš vztah k Šumavě?“ 

 

 Pokud by k návratu velkých šelem do šumavské krajiny došlo, byly sledovány postoje 

respondentů k tomuto faktu. Přesněji řečeno na základě odpovědí bylo porovnáváno, zda by 

tento fakt měl dopad na výběr jejich potencionální další dovolené (dotazník otázka č. 10). 

Vliv byl rozdělen na postoje pozitivní a negativní tak, aby došlo k zahrnutí všech možných 

variant. V nabídce, pomocí možností v předem daném rozsahu, se mohli respondenti vyjádřit 

k jednotlivému sledovanému zvířeti (rys, vlk, medvěd).  
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Pozitivní vliv na budoucí výběr dovolené by měl rys u 37 %, vlk 28 % a medvěd 25 % 

dotazovaných. Tyto hodnoty se vztahují k variantě „ano“. Následnou možnost, tedy možnost 

„spíše ano“, zaškrtlo v případě rysa 28 %, vlka 21 % a medvěda 17 % respondentů. Pozitivní 

vliv by výskyt velkých šelem v dané lokalitě rozhodně neměl v případě rysa a shodně i vlka 

na 15 % dotazovaných, u medvěda je procento nepatrně vyšší, konkrétně 17 %. Výsledky jsou 

znázorněny v následujících dvou grafech (Graf č. 7, Graf č. 8). 

 
 
Graf č. 7 Vyjádření pozitivního vlivu výskytu velkých šelem na respondenty při výběru další 

dovolené 

 
 
Graf č. 8 Srovnání četností u jednotlivých šelem v případě pozitivního vlivu jejich 

přítomnosti na Šumavě 
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Výběr budoucí dovolené dotazovaných by byl negativně ovlivněn v případě výskytu 

rysa u 1 %, v případě vlka u necelých 3 % a u medvěda u 5 %. Negativní vliv by se dal 

považovat za nízký. Vysoká četnost odpovědí se vyskytovala u varianty, kterou vybírali 

osoby, jež si nebyly v konkrétní chvíli jisty, zda by u nich negativní vliv objevil. Nezavrhují 

tedy ani jednu možnost vlivu. Tyto hodnoty byly u všech tří velkých šelem velmi blízké, a to 

v rozpětí 20-21 %. Respondenti dále uvedli, že negativní vliv by výskyt těchto savců 

rozhodně neměl v případě rysa u 58 %, u vlka 53 % a 47 % u medvěda. Relativní četnosti 

odpovědí jsou graficky znázorněny v Grafech č. 9 a 10.  

 

Graf č. 9 Vyjádření negativního vlivu výskytu velkých šelem na respondenty při výběru další 

dovolené 
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Graf č. 10 Srovnání relativní četnosti odpovědí u jednotlivých šelem v případě negativního 

vlivu jejich přítomnosti na respondenty na Šumavě 



51 

Závěrem dotazníku byla respondentům předložena otázka týkající se jejich osobního 

přivítaní možnosti vidět velké šelmy na Šumavě. Ze škály odpovědí se nejvíce dotázaných, 

bezmála 48 %, přiklonila k variantě „ano“. To znamená, že minimálně téměř polovina z nich 

by ráda měla možnost spatřit rysa, medvěda a vlka v šumavské přírodě. K odpovědi „spíše 

ano“ se přihlásilo 24 %. Dá se tedy uvažovat, že více než dvě třetiny z oslovených lidí, by 

rádi měli šanci zpozorovat velké šelmy na Šumavě. Nižší hodnotu, nikoliv bezvýznamného 

zastoupení, zastává varianta „nejsem si jist/a“ s necelými 18 %. O zbývajících 10 % se dělí 

možnosti „spíše ne“ a „ne“. Tito respondenti jsou proti možnosti vidět tyto živočichy 

v šumavské oblasti. K těmto hodnotám se vztahuje Graf č. 11. 

 

Graf č. 11 Hodnocení otázky (č. 11 „ Přivítal/a byste možnost vidět velké šelmy (rys, vlk, 

medvěd) v šumavské přírodě?“), týkající se přivítání možnosti vidět velké šelmy na Šumavě 

 

10.2  Hypotézy a jejich ověření 

V této práci byly na základě dotazníkového šetření a jeho výsledku testovány dvě 

hypotézy, které byly dokazovány pomocí chí-kvadrát testu v kontingenčních tabulkách. Jeho 

cílem je rozhodnout, zda existuje souvislost mezi dvěma jevy zachycenými pomocí 

dotazníkového šetření. Testování probíhalo na hladině významnosti 0,05.  

První testovaná hypotéza měla objasnit, zda existuje souvislost mezi strachem ze 

setkání s prasetem divokým ve volné přírodě a tím, že se s ním setká člověk, který je stálým 
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obyvatelem Šumavy či pouze rekreační návštěvník této lokality. Přesná formulace této 

hypotézy zní „Rezidenti se méně bojí setkání s prasetem divokým.“ 

  rezidenti nerezidenti suma 

ano 13 18 31 

spíše ano 33 34 67 

nejsem si jist/a 16 19 35 

spíše ne 33 35 68 

ne 25 14 39 

celkem 120 120 240 

 

Tabulka 2 Pozorované průměrné rozdělení obav ze 

setkání s prasetem divokým podle typu respondenta 

 

  rezidenti nerezidenti suma 

ano 15,5 15,5 31 

spíše ano 33,5 33,5 67 

nejsem si jist/a 17,5 17,5 35 

spíše ne 34 34 68 

ne 19,5 19,5 39 

celkem 120 120 240 

 

Tabulka 3Teoretické průměrné rozdělení obav ze setkání 

s prasetem divokým podle typu respondenta 

 

 S použitím chí-kvadrát testu bylo testováno, zda se rozdělení odpovědi liší podle typu 

respondenta (rezidenti, nerezidenti).  

 Výsledkem provedeného chí-kvadrát testu bylo vypočítání testovaného kritéria (G) a 

porovnání této hodnoty s kritickou hodnotou. Testované kritérium dosáhlo hodnoty čísla 4,24, 

zatímco kritická hodnota pro hladinu významnosti je 9,488. Vzhledem k tomu, že testované 

kritérium je hodnota nižší než kritická hodnota, hypotézu na hladině významnosti 5 % 
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nezamítáme. Z toho vyplývá, že obavy ze setkání s prasetem divokým jsou bez ohledu na typ 

respondenta vzhledem k jeho bydlišti, shodné. To znamená, že rezidenti a nerezidenti se bojí 

stejně. 

V rámci výzkumu byla dále ověřována druhá hypotéza zabývající se existencí 

možného vztahu respondentů k návratu velkých šelem do volné přírody a odlišností názoru 

respondenta vzhledem k jeho bydlišti, tedy tím, jestli se jedná o rezidentního či 

nerezidentního dotazovaného. Její přesná formulace byla sestavena takto: „Stálí obyvatelé 

jsou většími příznivci návratu šelem do volné přírody“. V dotazníku rezidenti vyjadřovali 

vztah ke každému zvířeti odděleně. Odpovědi se vztahovaly vždy k jedné dané šelmě, tedy 

buď k medvědovi, vlkovi či rysovi. Testování tak probíhalo pro každé zvíře zvlášť. Shodně 

jako u první hypotézy byla použita hladina významnosti 5 %. 
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Rys ostrovid 

rys rezidenti nerezidenti suma 

ano 69 67 136 

spíše ano 42 33 75 

nejsem si jist/a 7 14 21 

spíše ne 1 5 6 

ne 1 1 2 

celkem 120 120 240 

 

Tabulka 4 Pozorované průměrné rozdělení uvítání 

návratu rysa podle typu respondenta 

 

rys rezidenti nerezidenti suma 

ano 68 68 136 

spíše ano 37,5 37,5 75 

nejsem si jist/a 10,5 10,5 21 

spíše ne 3 3 6 

ne 1 1 2 

celkem 120 120 240 

 

Tabulka 5 Teoretické průměrné rozdělení uvítání 

návratu rysa podle typu respondenta 

 

Kritická hodnota pro hladinu významnosti 0,05 je χ(1-α); df = 9.488. Tento kvartil byl 

porovnán s vypočtenou hodnotou testovaného kritéria. V tomto případě testované kritérium 

dosáhlo hodnoty 6,109. Na hladině významnosti 5 % tedy hypotézu nezamítáme, což 

znamená, že stálí obyvatelé si přejí návrat rysa ostrovida stejně jako nerezidenti. 
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Vlk obecný 

vlk rezidenti nerezidenti suma 

ano 47 54 101 

spíše ano 29 23 52 

nejsem si jist/a 23 27 50 

spíše ne 19 13 32 

ne 2 3 5 

celkem 120 120 240 

 

Tabulka 6 Pozorované průměrné rozdělení uvítání 

návratu vlka podle typu respondenta 

 

vlk rezidenti nerezidenti suma 

ano 50,5 50,5 101 

spíše ano 26 26 52 

nejsem si jist/a 25 25 50 

spíše ne 16 16 32 

ne 2,5 2,5 5 

celkem 120 120 240 

 

Tabulka 7 Teoretické průměrné rozdělení uvítání 

návratu vlka podle typu respondenta 

 

Kritická hodnota pro hladinu významnosti 5 % u vlka obecného stále zůstává na 

hodnotě kvartilu 9,488. Testované kritérium má hodnotu 2,822. Tato hodnota je stejně jako u 

rysa nižší než kritická hodnota. To znamená, že spočtená hodnota testovaného kritéria 

nepřekračuje mez vymezující kritický obor. Na zvolené pětiprocentní hladině významnosti 

hypotézu nezamítáme. Dá se tedy říct, že chtěnost návratu vlka obecného do šumavské 

přírody je stejná v případě rezidentů i rekreačních návštěvníků. 



56 

Medvěd hnědý 

medvěd rezidenti nerezidenti suma 

ano 39 45 84 

spíše ano 30 18 48 

nejsem si jist/a 20 25 45 

spíše ne 25 25 50 

ne 6 7 13 

celkem 120 120 240 

 

Tabulka 8 Pozorované průměrné rozdělení uvítání 

návratu medvěda podle typu respondenta 

 

medvěd rezidenti nerezidenti suma 

ano 42 42 84 

spíše ano 24 24 48 

nejsem si jist/a 22,5 22,5 45 

spíše ne 25 25 50 

ne 6,5 6,5 13 

celkem 120 120 240 

 

Tabulka 9 Teoretické průměrné rozdělení uvítání 

návratu medvěda podle typu respondenta 

 

Poslední třetí testovanou šelmou byl medvěd hnědý. Kritická hodnota je i zde 9,488. 

Shodnost na chtěnost návratu medvěda hnědého podle typu respondenta (rezident, nerezident) 

byla taktéž testována na hladině významnosti 5 %. Testované kritérium je v případě této 

šelmy vypočteno na hodnotu 4,061. Tedy jako u předchozích šelem, je testované kritérium 

nižší než kritická hodnota, nachází se tedy v kritickém oboru na hladině významnosti 0,05 a 

proto ani zde hypotézu nezamítáme. I u medvěda hnědého platí, že vztah mezi chtěností jeho 

návratu na Šumavu a typem respondenta nebyl prokázán. 
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Druhá hypotéza o shodnosti obou rozdělení („Stálí obyvatelé jsou většími příznivci 

návratu šelem do volné přírody.“) nebyla ani u jednoho zvířete zamítnuta. Závěrem tedy je, že 

na hladině významnosti 5 % se dá tvrdit, že stálí obyvatelé si přejí návrat všech tří našich 

velkých šelem do šumavské přírody stejně tak jako nerezidenti. 
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11 Závěr 

Návrat velkých šelem na české území je dlouhodobě diskutované téma. Názor široké 

veřejnosti na jejich přijetí do naší volné přírody je ne zcela jednoznačně definovatelný. V této 

práci byly zjišťovány postoje respondentů konkrétně k návratu velkých šelem do šumavské 

přírody.  

V rámci této bakalářské práce došlo k některým zajímavým zjištěním týkajícím se 

vztahů dotazovaných k velkým šelmám na území Šumavy. Za nejvíce pro člověka 

nebezpečnou šelmu žijící ve volné přírodě byl jednoznačně označen medvěd. Toto tvrzení je 

na základě doložených informací o napadení medvědem správné. Je třeba si však uvědomit, 

že většina napadení velkými šelmami všeobecně je do jisté míry ovlivněna nedodržováním 

základních pravidel chování na územích, kde se tato zvířata volně vyskytují. Z hlediska 

nebezpečnosti na druhém pomyslném místě byla odpověď, že ani jedno z nabízených zvířat 

(rys, vlk, medvěd) není pro člověka hrozbou. Toto tvrzení může být ovlivněno informovaností 

každého člověka o těchto šelmách. Vlk byl označován za šelmu člověku nejnebezpečnější u 

necelé pětiny respondentů, konkrétně 18 % dotazovaných. 

Návrat do naší přírody by nejvíce respondentů rádo umožnilo rysu ostrovidovi. Více 

než polovina dotazovaných (57 %) odpověděla, že by naší největší kočkovité šelmě návrat do 

přírody umožnila takřka bez váhání. U vlka bylo pro umožnění jeho návratu již o něco méně 

respondentů, nicméně pořád více než 42 % dotazovaných by i tuto šelmu v naší přírodě 

rozhodně přivítalo. Nejspíše i v souvislosti s tím, že je považován za nejnebezpečnější 

z velkých šelem, by medvědu umožnila návrat již pouze třetina dotazovaných, přesněji 35 %. 

Na druhou stranu je nutno říci, že z výsledků také vyplývá, že  ani u jednoho ze sledovaných 

zvířat nebylo hodnocení respondentů ve většině případů vysloveně proti návratu do volné 

přírody. 

Dále bylo zkoumáno, zda existuje prokazatelný vztah mezi strachem z velkých šelem a 

bydlištěm respondentů. V rámci hypotézy bylo testováno, zda-li se rezidenti bojí méně prasete 

divokého oproti nerezidentům. Prase divoké bylo vybráno záměrně jako kontrolní druh žijící 

na většině území České republiky. Vycházela jsem z předpokladu, že pokud se respondent 

obává setkání s prasetem divokým, jeho strach by se tak nejspíše týkal i setkání s některou 

z našich velkých šelem ve volné přírodě. Bez rozlišení respondentů uvedlo 13 % 
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dotazovaných, že obavy ze setkání s prasetem divokým rozhodně mají a dalších 28 % 

oslovených by strach nejspíše mělo. 

Pro tuto hypotézu byla zvolena hladina významnosti 5 %. Na základě provedeného 

testování však bylo na této hladině významnosti prokázáno, že strach ze setkání s prasetem 

není ovlivněn bydlištěm, tedy že rezidenti šumavské přírody se obávají stejnou mírou jako 

rekreační návštěvníci této oblasti.  

Zajímavé výsledky šetření byly zjištěny ve spojitosti s pozitivním přivítáním 

jednotlivých šelem. Zabývala jsem se otázkou, zda-li existuje prokazatelný vztah mezi postoji 

k návratu daných druhů zvířat a typem respondenta dle bydliště, tedy jestli si rezidenční 

respondenti přejí návrat velkých šelem na území Šumavy více než nerezidenti. Ze závěru 

testování této hypotézy vyplývá, že rekreační návštěvníci i stálí obyvatelé jsou stejnými 

příznivci návratu velkých šelem. Na hladině významnosti 5 % ani zde tedy nebyl rozdíl 

prokázán, a to u všech tří našich velkých šelem. 

Úskalím tohoto výzkumu je širší platnost zjištěných závěrů. Výsledky jsou totiž do 

jisté míry limitovány počtem respondentů zkoumaného vzorku. 
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PŘÍLOHA: 

Dotazník předložený respondentům v terénním šetření 

Dobrý den,  

jsem studentka pedagogické fakulty a ráda bych Vás poprosila o vyplnění krátkého dotazníku. 

Týká se tématu „Návrat velkých šelem na Šumavu“ a jeho výsledky budou použity v mé 

bakalářské práci. Jedná se o několik stručných otázek, jejichž odpovědi jsou zcela anonymní. 

Ráda bych Vás požádala o pravdivé odpovědi, aby výsledky byly použitelné pro další šetření. 

Předem děkuji za vyplnění 

     Adéla Švaříčková, studentka PedF UK 

 

1. Jsem: žena   muž   (označte prosím křížkem) 

2. Věk: do 18 let    18 – 30 let   30 - 50 let   nad 50 let  

3. Jste stálým obyvatelem Šumavy? 

 ANO   NE (jsem zde jako rekreant)  

4. Považujete velké šelmy (rys, vlk, medvěd) za nebezpečná zvířata? 

 ano  spíše ano  nejsem si jist/a  spíše ne  ne  

5. Setkal/a jste se ve volné přírodě s některým z uvedených zvířat – rys, jelen, prase 

divoké? 

 ANO    

Pokud ANO, se kterým? 

rys  

jelen  

prase divoké  

6. Které zvíře z uvedené nabídky je podle Vás nejvíce nebezpečné pro člověka? 

medvěd   

rys    

vlk  

žádné nepovažuji za nebezpečné pro člověka  
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7. Máte obavy ze setkání s prasetem divokým ve volné přírodě? 

 ano  spíše ano  nejsem si jist/a  spíše ne  ne  

8. Jste pro umožnění návratu velkých šelem (rys, vlk, medvěd) do naší přírody? 

a. rys 

 ano  spíše ano  nejsem si jist/a  spíše ne  ne  

b. vlk 

 ano  spíše ano  nejsem si jist/a  spíše ne  ne  

c. medvěd 

 ano  spíše ano  nejsem si jist/a  spíše ne  ne  

9. Pokud byste věděl/a, že se zde tato zvířata (vlk, rys, medvěd) vyskytují ve volné 

přírodě, změnilo by to Váš vztah k Šumavě? 

 ano  spíše ano  nejsem si jist/a  spíše ne  ne  

10. Ovlivnil by Vás tento fakt při výběru Vaší další dovolené? 

a. Pozitivně 

I. rys 

 ano  spíše ano  nejsem si jist/a  spíše ne  ne  

II. vlk 

 ano  spíše ano  nejsem si jist/a  spíše ne  ne  

III. medvěd 

 ano  spíše ano  nejsem si jist/a  spíše ne  ne  

b. Negativně 

I. rys 

 ano  spíše ano  nejsem si jist/a  spíše ne  ne  

II. vlk 

 ano  spíše ano  nejsem si jist/a  spíše ne  ne  

III. medvěd 

 ano  spíše ano  nejsem si jist/a  spíše ne  ne  

11. Přivítal/a byste možnost vidět velké šelmy (rys, vlk, medvěd) v šumavské 

přírodě? 

 ano  spíše ano  nejsem si jist/a  spíše ne  ne  

 


