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Úvod 

   Tématem bakalářské práce je historický výskyt velkých šelem na území 

Českomoravské vrchoviny, východních Čech a severní Moravy. Jedná se o rešeršní 

práci, jejíž klíčová část je založena na archivních fondech ÚHÚL
1
 Brandýs nad 

Labem, převážně zpracovaných Ing. et Ing. Emilem Hoškem ve dvacátém století. 

Fondy, které budou systematicky procházeny, byly vybrány v souladu s členěním 

na bývalé lesní závody. Toto členění je dostupné taktéž v ÚHÚL Brandýs nad 

Labem. 

   Mezi velké šelmy je zahrnut vlk obecný, medvěd hnědý, rys ostrovid a 

kočka divoká. U každého zvířete budou nejprve popsány zoologické 

charakteristiky, jako je stavba těla, rozmnožování, či způsob života a lovu. Po té 

bude následovat samotný historický výskyt, který bude v závěru jednotlivých 

kapitol shrnut přehledovou tabulkou. Kapitoly o vlku a medvědu budou navíc 

rozšířeny o část, nastiňující jejich postavení v narativu. 

   Lze předpokládat, že nejobsáhlejší záznamy budou pocházet z období mezi 

šestnáctým a osmnáctým stoletím, tedy v rozmezí mezi prvními zachovanými 

archivními materiály a dobou, kdy na území České republiky začaly velké šelmy 

mizet. Zpřesnění těchto údajů je jedním z cílů práce. Dalším je zjištění lokace a 

hustoty výskytu daných zvířat v různých časových obdobích a vytvoření přehledu, 

který by umožňoval další práci se získanými daty.  

 

  

                                                           
 

 

1
 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů 
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1. Vývoj regionu 

  Zkoumanou oblast lze rozdělit do dvou částí, a to na území Českomoravské 

vrchoviny a na území východních Čech a severní Moravy. Toto členění je 

provedeno z důvodu odlišného vývoje v obou regionech a nestejných přírodních 

podmínek. Tento geografický popis není zcela přesným vyjádřením reality, avšak 

pro didaktické potřeby práce a pro přehlednost textu je dostačující. 

  Do oblasti Českomoravské vrchoviny patří následující bývalé lesní závody: 

Lanškroun, Rychnov nad Kněžnou, Vysoké Chvojno, Nasavrky, Ledeč, Přibyslav, 

Nové Město na Moravě, Polička, Svitavy, Jihlava, Jaroměřice nad Rokytnou, Telč, 

Český Rudolec, Pelhřimov, Světlá nad Sázavou a Kamenice nad Lipou. 

V oblasti východních Čech a severní Moravy se nacházejí bývalé lesní 

závody: Hanušovice, Zábřeh, Javorník, Jeseník, Loučná, Albrechtice, Karlovice, 

Janovice, Žamberk a Brtnice. Přičemž rozdělení na lesní závody pochází z první 

poloviny dvacátého století a je k dispozici v ÚHÚL Brandýs nad Labem. 

Obecně lze říci, že většinu naší krajiny začal člověk přetvářet až od 

jedenáctého století. Starší osídlení nemělo příliš významný vliv, jelikož bylo 

soustředěné jen v několika oblastech nejvhodnějších k zemědělství. Až na výjimky 

nedosahovalo nad 400 m.n.m. Zásadní změny přišly na přelomu dvanáctého a 

třináctého století, kdy došlo k nárůstu obyvatel a s tím spojené kolonizační vlně. 

(LOKOČ, LOKOČOVÁ, 2010) 

Českomoravskou vrchovinu pokrýval až do rozšíření středověké kolonizace 

hustý prales, který tvořily souvislé lesy se stinným, vlhkým klimatem. Na tyto 

porosty navazoval pomezní hvozd mezi Čechami a Moravou, který místy dosahoval 

šířky až několika desítek kilometrů. Lesy tak tvořily spojitý prostor vhodný k volné 

migraci zvěře. Kolonizace započala v místech, kudy procházely zemské stezky, či 

v hospodářsky výhodných polohách. Jednou z nejdůležitějších obchodních cest byla 

tzv. Žďársko-Libická stezka, která vedla z Prahy do Brna.  

Jako příklad postupného osídlování zde můžeme použít Telečsko, kde 

kolonizace postupovala ve třech fázích. První nastala po roce 1200 a byl při ní 

obydlen východ a jih pomezního hvozdu (Dačice, Vápovská stezka, Třešťský 

potok), další následovala o cca padesát let později. Z této doby se dochovaly první 
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zmínky o samotné Telči. Nejdéle trvalo osídlení nejvyšších poloh, kde se lidé 

usazovali až na přelomu třináctého a čtrnáctého století (Roštějn, Šternberk…). 

Kolonizaci podporovala i vrchnost, které víc poddaných logicky přinášelo větší 

užitek. Na české straně na tom měl zásluhu Jan z Polné, pod jehož vlivem se zde 

usazovalo převážně německé obyvatelstvo. Jeho moravským protějškem byl 

Přibyslav z Křižanova. Ale o dobývání nového území z rukou přírody se snažily i 

církevní řády. Na jihu to byli například benediktýni z Želiva a svůj díl práce odvedli 

i cisterciáci z Nepomuku, kteří roku 1252 založili klášter ve Žďáře nad Sázavou, 

což byl v té době díky velmi náročným přírodním podmínkám těžký úkol. (HOŠEK, 

1967) 

  Na Severní Moravě bylo až do třináctého století osídlení ohraničeno linií 

Olomouc – Šternberg – Mohelnice. Lidská činnost tedy zasahovala maximálně do 

podhůří Jeseníků. Z osad, které tu v této době stály, můžeme jmenovat například 

Přáslavice, Mladějovice, Žerotín, Újezd, či Žadlovice. V samotném horském 

masivu se žádná stálá sídla nevyskytovala, obyvatelé se sice příležitostně vydávali 

na sever, aby zde těžili dřevo, či jinak využívali přírodních zdrojů, ale na zimu se 

opět vraceli zpět. Stejně tomu bylo i s místní šlechtou, která rozsáhlé lesy využívala 

jako bohatý zdroj kožešin, masa a zábavy spojené s lovem a která zde budovala 

shromaždiště a dvorce, které se ovšem opět využívaly jen v letních měsících. 

Druhým neobydleným územím v této oblasti byl pás kolem řeky Moravy, který byl 

pro své bahnité podloží a husté lesy člověkem téměř nevyužívaný a který rozděloval 

obydlenou plochu na dvě části, před Moravou a za Moravou. Přelom třináctého a 

čtrnáctého století přinesl i do těchto nevlídných krajů kolonizační vlnu. Zprvu se 

zalidněné území rozšiřovalo z místních zdrojů, ale postupem času sem přicházelo 

čím dál víc německy hovořícího obyvatelstva. Tito lidé odcházeli z přelidněných 

oblastí a jejich cílem bylo, kromě nalezení nového domova i využití rudného 

bohatství, které se zde nacházelo a jež neuměli místní obyvatelé vytěžit. Proto dala 

tato doba jiný ráz nejen kulturnímu obrazu Severní Moravy, ale i její krajině. Přesto 

se zde stále zachovávaly rozsáhlé pralesní porosty. Jedním z nich byl i les 

v pramenech zvaný příznačně Střelná, táhnoucí se od řeky Moravy až k Odře. 

Z nejsevernější části se dokonce nezachovaly záznamy o pojmenovaných osadách, 

jména tu měly jen vodní toky, hory a jiné krajinné prvky. (HRUBÝ, 1947) 



9 
 

Celkově lze říci, že v průběhu dvanáctého, třináctého a čtrnáctého století 

došlo u nás k výrazným změnám krajiny. Dubohabřiny a lipové doubravy byly 

vystřídány bučinami a země se postupně odlesňovala. Právě v této době lze hledat 

počátek úbytku přirozeného životního prostředí velkých šelem, přestože se na 

některých místech stále zachovávaly rozsáhlé lesy, které si podržely svou původní 

skladbu, člověk čím dál tím víc ukrajoval z jejich rozlohy. Dřevo i jiné přírodní 

suroviny se stávaly nepostradatelnými pro rozvíjející se výrobu železných nástrojů i 

další průmysl. (KLÁPŠTĚ, 2005) 

Dalším výrazným milníkem byla tzv. třicetiletá válka (1618 – 1648).  Byla 

výsledkem dlouhodobých sporů tradiční římskokatolické církve a jejích 

reformovaných odnoží, které vznikaly v průběhu šestnáctého století. Při tomto 

válečném střetu zahynulo téměř 43% obyvatel českých zemí. Situace logicky 

vyústila v úbytek lidských sídel, pozastavení vývoje hospodářství, omezení 

obchodu a v celkový úpadek země, který se nejvíce projevil právě na místech 

s náročnými přírodními podmínkami, na něž se lidská ruka a s ní i trvalé osídlení 

vracely nejpomaleji. (LOKOČ, LOKOČOVÁ, 2010) Paradoxně bylo toto období 

časem prosperity velkých šelem, jelikož se jejich teritorium zvětšovalo a počet 

případných lovců se snižoval. (více viz další kapitoly).  

Opětovné zalidňování probíhalo velmi pozvolna, v nižších, úrodných 

polohách se situace začala vracet k normálu rychleji - už v druhé polovině 

sedmnáctého století, ale do výše položených oblastí se člověk plně navrátil až 

v osmnáctém století. Cesta obyvatel zpět do podhorských a horských území byla 

navíc zpomalována špatnými klimatickými podmínkami, neúrodou a s tím 

spojeným hladomorem, který je postihl roku 1771. Tato doba byla v Čechách a na 

Moravě ve znamení baroka, které nepřálo divoké přírodě a které se snažilo o 

ovládnutí všech jejích aspektů.  Na výskytu šelem se mimo jiné podepsalo ničení 

křovin a podrostů, ať už k němu docházelo záměrně, či působením tzv. lesní pastvy, 

která byla velmi rozšířená. Nastala druhá vlna odlesňování, která citelně zasáhla i 

doposud méně dotčené horské lesy, jelikož v jejich blízkosti vyrůstaly manufaktury, 

sklárny a jiné provozy, které pro svou existenci potřebovaly zásobování dřevem, jež 

bylo jednou z nejdůležitějších a nejpotřebnějších surovin. Nutnost lepší výnosnosti 

přinesla i další změnu – lesní hospodářství, které bylo zaváděno v průběhu 
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osmnáctého století (LOKOČ, LOKOČOVÁ, 2010). Například na Velkostatku 

Krnov, jež je součástí pozdějšího LHC Karlovice byla provedena hospodářská 

úprava již v roce 1720, naproti tomu v Loučné se k takovému kroku přistoupilo až 

roku 1797, což částečně vysvětluje, proč se právě zde udržely velké šelmy tak 

dlouho. (HOŠEK, 1964, 1965) Člověk začal výrazněji zasahovat do skladby lesa, 

vysazována byla nejčastěji borovice a smrk, z nízkých lesů se stávaly 

vysokokmenné. Ruku v ruce s větší snahou lesníků o přizpůsobení lesů lidským 

potřebám šla i snaha o umělou obnovu vykácených oblastí, a to ze dvou důvodů. 

Prvním z nich byla neustále se zvyšující potřeba dřeva a tím druhým rozvíjející se 

myslivost. Velmi častá byla doprava dřeva po říčních tocích. Rozšiřovalo se 

pěstování brambor a to hlavně pod horami, kde tato nová tendence ještě více 

podpořila odlesňování a navíc vedla k zvýšení povodňového rizika hlavně v úsecích 

dále po proudu. (LOKOČ, LOKOČOVÁ, 2010) 

V devatenáctém století velké šelmy naše území až na výjimky opustily. 

Průmyslová revoluce změnila krajinný ráz mnohem výrazněji než kterýkoliv zásah 

před tím. Při technickém pokroku se nehledělo na přírodní podmínky, stavěly se 

továrny, železniční tratě, tvar polí se přizpůsoboval potřebám strojů. Z lesů se 

stávaly smrkové monokultury a listnaté stromy z nich pomalu, ale jistě mizely. 

S narůstajícím počtem lidí a potřebou většího množství potravin se zvyšoval i podíl 

obdělávané plochy. Právě lány polí se staly na mnoha místech dominantním prvkem 

krajiny, jež se zcela zásadně proměnila. Přesto se v méně dostupných místech 

zachovaly rozsáhlejší lesy, avšak nenabízely dostatečně komplexní teritoria, která 

by uživila větší dravce. 

Období po druhé světové válce a nástup komunistického režimu jsou 

charakteristické masivní výstavbou a bezohledností k ekologickým následkům na 

jedné straně a vznikem neobydlených území v pohraničí na straně druhé. Oba tyto 

případy můžeme pozorovat na severní Moravě, kde těžba na Ostravsku způsobila 

v krajině značné škody, které se dodnes nepodařilo zcela napravit. Naopak severněji 

položené oblasti dosáhly největšího zalesnění od středověké kolonizace, jelikož zde 

žijící německé obyvatelstvo bylo donuceno k odchodu a mnoho míst již nebylo 

znovu obydleno.(LOKOČ, LOKOČOVÁ, 2010) Vzhledem ke kolektivizaci 

majetku se ztratil vztah a zodpovědnost člověka za podobu krajiny. Znovu 



11 
 

obnovené lesy, které byly pro své umístění v blízkosti hranic jen řídce 

navštěvované, se mohly stát opět domovem některých vymizelých zvířat, a tak se 

po roce 1950 do oblasti Jeseníků mohl opět navrátit rys. Dokazuje to úlovek 

jednoho kusu na Kralickém Sněžníku i pozorování u Pradědu, či u Vrbna. Bohužel 

zde nevydržel příliš dlouho, o deset let později opět mizí. Příčiny pravděpodobně 

nejsou v zásadních změnách krajiny, ale v pytláctví a jiné lidské činnosti. (HOŠEK, 

1976) 
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2. Medvěd hnědý 

2.1. Zoologická charakteristika medvěda hnědého 

  Systematické zařazení: říše: Animalia, kmen: Chordata, třída: Mammalia, řád: 

Carnivora, čeleď: Ursidae, rod: Ursus, druh: Ursus arctos. (ANDĚRA, 

BERKOVEC, 2005) 

 Medvěd je největší šelmou, která ve sledované době žila na našem území. 

Jeho hmotnost může přesáhnout 300 kg a délka těla 2 m. Na rozdíl od ostatních 

šelem medvědovití nemají mimiku ve tváři a také jejich vyjadřování pomocí zvuků 

není tak bohaté, jako tomu je například u psovitých. Proto není snadné rozpoznat, 

zda se medvěd chystá útočit. Při nepozornosti může mít tato skutečnost fatální 

následky. Velký podíl jeho potravy tvoří nemasitá složka. K její konzumaci je 

uzpůsobena i část chrupu, konkrétně široké, ploché stoličky. Naopak o životě 

dravce napovídají dlouhé špičáky a mohutné tlapy, pomocí kterých dokáže zranit 

velké zvíře, ale i šplhat, plavat, či hrabat.  

Tělo medvěda hnědého je zavalité, pokryté hustou, dlouhou srstí. V jejím 

zbarvení převládají odstíny hnědé, které mohou přecházet až do černé. Jedná se o 

ploskochodce, což znamená, že našlapuje celou plochou chodidla. Tomu odpovídají 

i jeho stopy, zvláště zadní chodidlo se zpravidla otiskne celé a svým tvarem může 

připomínat lidské chodidlo. Na rozdíl od něj je součástí šlépěje i stopa po pěti 

drápech, které nejsou zatažitelné a u medvěda hnědého jsou zvláště dlouhé. Dalšími 

odlišnostmi od ostatních druhů medvědů je hrb na hřbetě a protáhlejší obličejová 

část lebky. (ANDĚRA, 1999) 

Žije samotářským životem na teritoriu, jehož velikost se pohybuje v řádu 

tisíců hektarů. Jedním z nejvýraznějších znaků přítomnosti medvěda jsou značky na 

stromech v podobě pásů oloupané kůry, které dosahují do výšky člověka. Nejvíc 

aktivní je v době soumraku a většinu dne přečkává ukrytý v porostu, či na jiných 

přirozeně chráněných místech. Na rozdíl od ostatních velkých šelem zimní období 

tráví spánkem, a proto je nutné, aby na podzim výrazně zvýšil svou hmotnost a 

vybudoval si tukovou vrstvu, která může být až 15 cm silná. Medvědi spí tzv. 

nepravým zimním spánkem. Teplota těla ani tepová frekvence se nesnižují na 

takovou míru, jako tomu je například u ježků, či syslů. Během zimy se dokonce rodí 
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mláďata. Ta se dostávají na svět po 194 – 278 dnech utajené březosti, což znamená, 

že k oplodnění dojde v létě, ale vajíčko zůstává beze změn až do podzimu. 

Nejčastěji se rodí jedno až tři mláďata, která jsou malá a slepá. Matku mohou 

následovat až po třech měsících. První dva roky života mají mladí medvědi pod 

krkem bílé skvrny, které časem docela vymizí. Medvěd hnědý se ve volné přírodě 

dožívá cca 25 let, v zajetí to může být až jednou tolik. (ANDĚRA, HORÁČEK, 

1982) 

2.2. Historický výskyt 

  Medvěd hnědý byl vždy intenzivně loven, pro svou potenciální 

nebezpečnost lidem i jejich majetku. To potvrzují nařízení zaměřená proti výskytu 

této šelmy na našem území. Jedno z prvních, určených pro zkoumanou oblast, je 

součástí práva města Brna, pochází z 15. století a říká se v něm, že: „Všem zvířatům 

jest ustanoveno příměří i mír, kromě vlků a medvědů, nad těmi nikdo neručí ani za 

jediné příměří.“
2
. Z osmnáctého století, konkrétně z roku 1715, pochází lovecký řád 

Karla VI., ten povoloval volný lov škodné zvěře, což se samozřejmě vztahovalo i na 

medvěda. Jediná omezení, která při tom kladl, byla ta, která zabraňovala ohrožení 

zdraví lidí, či srnčí, jelení a jiné zvěře. Kupříkladu stanovil přísnější podmínky pro 

tvorbu lapacích jam a zcela zakázal použití želez a samostřílů. Jejichž oběťmi se 

častěji než šelma stávala srnčí a jelení zvěř a byly nebezpečné i člověku. Na 

medvěda pamatují i honební řády z let 1786 a 1895, přestože byly jeho stavy 

v těchto letech u nás již velmi nízké. Medvěd se v nich mohl vyskytovat ze zvyku 

z předchozích let, nebo tvůrce řádů předpokládal možnost migrujících jedinců. 

(HOŠEK, 1957) 

Většina záznamů o ulovení medvěda pochází z doby po r. 1600. V oblasti 

Českomoravské vrchoviny je před tímto datem pouze jeden, a to z roku 1560, kdy 

byl uloven medvěd u obce Senotína nedaleko Nové Bystřice. Na starší výskyt 

odkazují pouze některé místní názvy např.: Nedvědí (na Batelovsku), U Medvěda 

                                                           
 

 

2 HOŠEK, Emil. Medvědi na Moravě a ve Slezsku. Acta Musei Silesiae. Opava, 1967, č. 16, s. 173-

182. 
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(na Brtnicku), nebo les Nedvědí na Bítovsku. V sedmnáctém století již nebyl 

medvěd na tomto území častým zvířetem. Několik kusů se podařilo ulovit 

švédským vojákům po třicetileté válce u Sedel, která se nacházejí v nejjižnější části 

Českomoravské vrchoviny. Lze proto předpokládat, že pokud se medvědi 

vyskytovali zde, mohli být i v hlavním masivu Jihlavských vrchů. Tuto skutečnost 

však nelze podepřít dobovými záznamy. Jeden z posledních kusů se tu podařilo 

střelit nedaleko Křižánek roku 1680.(HOŠEK, 1967) Ještě v roce 1717 byli na 

panství Brtnice uloveni dva medvědi, ale s velkou pravděpodobností se jednalo 

pouze o procházející kusy, jelikož padesát let před tím zde žádný medvěd uloven 

nebyl. Jednalo se nejspíše o poslední zastřelené medvědy v moravské části 

Českomoravské vrchoviny.(HOŠEK, 1957) Roku 1720 se objevuje medvěd 

v tabulkách se sazbami zástřelného pro panství Telč, avšak pravděpodobnost, že by 

v oblasti Českomoravské vrchoviny v první polovině osmnáctého století žil trvale 

medvěd, je velmi nízká, vzhledem k rozvoji hutnictví, sklářství a jiných odvětví 

průmyslu, která se zde rozvíjela už od středověku. (HOŠEK, 1967) 

Ve východních Čechách a na severní Moravě se medvěd hnědý vyskytoval 

déle a ve výrazně větším množství. Nejlépe se mu dařilo v horských oblastech 

Hrubého Jeseníku, kde měl pro svůj život příhodné podmínky (viz tato oblast 

v kapitole Vlk obecný). Tam je také situován příběh o lovu medvěda, kterého se 

měl účastnit i markrabě Václav, budoucí král Karel IV roku 1336. Avšak cestovní 

plány mladého šlechtice to vylučují, tudíž je příběh zcela smyšlený, či špatně 

datovaný. 

 Vývoj populace medvěda tu má dvě fáze snížení počtu tohoto dravce. První 

z nich nastala na přelomu šestnáctého a sedmnáctého století, kdy byl na některých 

panstvích poměrně častou škodnou, ale z mnoha míst již vymizel, když byl vytlačen 

zemědělstvím a jinou lidskou činností. Nárůst populace nastal, stejně jako u mnohé 

další zvěře, po třicetileté válce. Obnova zemědělství a návrat obyvatel neměl na 

všech místech stejný průběh, například města se zajisté obnovovala rychleji než 

odlehlé vesnice, avšak obecně lze říci, že na počátku osmnáctého století se situace 

začala vracet k předválečnému stavu. V této době nastoupila druhá vlna úbytku, 

která se zakončila úplným vymizením medvěda na konci osmnáctého století, kdy 

byl odsud vytlačen sílícím tlakem člověka na výnosnost přírodních zdrojů. 
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Panství Branná bylo jedním z těch, kde se medvěd vyskytoval i během první 

vlny úbytku. Bylo místem, kde až do poloviny osmnáctého století rostly husté, málo 

udržované lesy. O jeho přítomnosti informuje odhad v roce 1624.(HOŠEK, 1967) 

Pravděpodobně poslední medvěd na tomto panství byl odstřelen roku 1725. V této 

době se zde také v poměrně hojném počtu vyskytovala vysoká i černá zvěř (ve 

stejném roce odstřeleno 8 kusů). Lesní účty z roku 1796 informace o medvědech již 

neuvádějí. (HOŠEK, 1965) 

Větší množství dat se dochovalo z nedalekých velkostatků Loučná a Velké 

Losiny. Na dříve jmenovaném je uváděno, že se velká škodná objevovala běžně 

v sedmnáctém století, ale její konkrétní počty nelze pro celé období dohledat. Na 

počátku osmnáctého století se její stav snižoval, ale přesto se podařilo odstřelit 

několik kusů medvěda, a to v roce 1707 jeden kus, 1727 dva kusy a roku 1740 jeden 

kus. Zástřel z roku 1740 je posledním pro celou oblast. Avšak nejvíce záznamů 

pochází z velkostatku Velké Losiny. Od roku 1645 do roku 1719 zde bylo uloveno 

patnáct starých a tři mladí medvědi. Poslední mladý medvěd byl odstřelen v roce 

1703, což se shoduje s druhou fází úbytku.(HOŠEK, 1965) Značnou motivací pro 

lov medvěda zde byla výše zástřelného, kdy za starého medvěda byly vypláceny až 

čtyři zlaté. V porovnání například s oblastí Sovince, kde bylo zástřelné v roce 1718 

jeden zlatý a dvanáct krejcarů. (HOŠEK, 1957) Tento výrazný rozdíl nemusí 

dokazovat větší nutnost odstřelu medvěda na Losinsku, může se jednat o pouhý 

rozdíl v přístupu majitelů panství k vyplácení zástřelného. 

Mladé medvědy se podařilo také ulovit roku 1640 na panství Zábřeh na 

Moravě. Přesto, že se jedná o jediný odstřel tohoto druhu v okolí Zábřehu, mohl se 

zde medvěd vyskytovat i v hojnějším počtu, vzhledem k prokázané přítomnosti 

jiných velkých šelem (vlk, rys) až do počátku osmnáctého století. Této skutečnosti 

by napovídalo i umístění medvěda z roku 1725 do tabulek zástřelného v nedalekém 

panství Lanškroun. (HOŠEK, ŽALOUDÍK, 1969, HOŠEK, 1965) 

V mnoha částech východních Čech i severní Moravy žil nadprůměrný počet 

medvědů a zvláště masiv Jizerských hor byl jedním z posledních míst, na kterých se 

u nás medvěd vyskytoval. Přesto lze sledovat, že již na počátku tvorby 

důkladnějších lesnických záznamů, tedy na přelomu šestnáctého a sedmnáctého 

století se jejich počty snižovaly rychleji, než tomu bylo kupříkladu u vlka, který je 



16 
 

přizpůsobivější a klade na své životní prostředí méně vysoké nároky. Nicméně i na 

některých panstvích s vhodnými podmínkami pro život medvědů se dá již kolem 

roku 1600 prokázat jejich nepřítomnost. Část z nich uvádí výskyt jiné velké dravé 

zvěře, ale o medvědu mlčí, takovým panstvím jsou Kyjovice, kde urbář z roku 1661 

informuje o stavu lišek, vlků a jiné škodné, ale zápis o medvědu neudává. Výskyt 

této šelmy na jiných panství je vyloučen hospodářskými podmínkami, které na nich 

panovaly. Do této skupiny patří i Hradec nad Moravicí, kde bylo rozvinuté 

včelařství, a na místních pronajímaných pozemcích se pásla stáda dobytka, což by 

přítomnost takové šelmy, jakou medvěd je, nedovolovala. Rychlejší úbytek 

medvědů je tedy dán nejen přirozenými zoologickými faktory, jako je nižší počet 

mláďat a větší nároky na životní prostředí, ale i činností člověka, která je proti 

němu, ať už přímo, nebo nepřímo namířena. (HOŠEK, 1957) 

Rok  Počet zvířat Informace Území 

1560 1 Odstřel Senotín Telč 

1587 nespecifikovaný Zápis v urbáři Nové město na 

Moravě 

1624 nespecifikovaný Odhad Branná 

1640 2 Odstřel, mladé kusy Zábřeh 

1645 - 1719 18  Odstřel Velké Losiny
3) 

1648 nespecifikovaný Odstřel několika kusů 

švédskými vojáky 

Telč 

1651 nespecifikovaný Instrukce (obnovena 1654, 

1606, 1718) 

Janovice 

1666 nespecifikovaný Instrukce nařizující 

likvidaci škodné 

Bruntálsko a 

Sovinecko 

1680 1 Odstřel Křižánky Telč 

1683 2 Odstřel Janovice 

1694 3 Odstřel Janovice 

1707 1 Odstřel Loučná 

                                                           
 

 

3
 Podrobně rozepsáno v kapitole Přílohy, tabulka č. 2 
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1717 2 Odstřel Předín Branná 

1718 nespecifikovaný Uvedený v sazbě 

zástřelného 

Janovice 

1720 nespecifikovaný Uvedený v sazbě 

zástřelného 

Telč 

1725 nespecifikovaný Uvedený v sazbě 

zástřelného 

Lanškroun 

1725 1 Odstřel Branná 

1727 2 Odstřel  Loučná 

1740 1 Odstřel Loučná 

1764 nespecifikovaný Uvedený v sazbě 

zástřelného 

Zábřeh 

1790 1 Odstřel, poslední v 

Jeseníkách 

Jeseník 

1800 nespecifikovaný Záznam v urbáři, ale není 

znám odstřel 

Karlovec 

 

2.3. Medvěd v českém narativu 

   Velké šelmy byly vždy obklopeny řadou lidových zkazek a vyprávění. 

Příběhy o ulovení, či boji s takto velkým a nebezpečným zvířetem byly oblíbeným 

tématem zvláště v oblastech, jichž se jejich výskyt bezprostředně dotýkal. Tyto 

historky se často dochovaly a mohou nám pomoci ilustrovat vztah lidí ke zvířatům, 

která byla nedílnou součástí našich lesů.  

Zajímavým případem konfuse je příběh o polesném Mescheidovi 

(Mešajdovi). Ten se měl vydat do lesa na lov vyzbrojen pouze dlouhou puškou a 

sekerou na prosekávání porostu. Avšak při cestě uviděl pod vysokým stromem 

medvěda. Neváhal a ranou z pušky zvíře ihned zabil. Když se přiblížil k jeho tělu a 

chystal se znovu nabít, vyřítil se z nedaleké stráně druhý medvěd. Jedinou šancí 

polesného na záchranu života bylo vyšplhat na onen strom. Až pozdě si všiml, že 

v jeho větvích jsou dva mladí medvědi, které zde jejich rodiče učili šplhání. 

Mescheida si zachoval chladnou hlavu a po starém medvědovi lezoucím za ním na 
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strom sekl sekyrou. Podařilo se mu zvíře zasáhnout do tlapy a odehnat ho. Načež 

mohl slézt ze stromu, znovu nabít pušku a vrátit se domů. (LIEBICH, 1855) 

Existuje několik verzí tohoto příběhu, v některých jsou zabiti všichni 

členové medvědí rodiny, v jiných nám zůstává jejich osud utajen, ale největší 

odlišností je umístění Mescheidova revíru. První podání se dochovalo z pera 

Christofa Liebicha, který ho lokalizoval na panství Kyšperk. Autor uvádí, že příběh 

vyslechl od syna samotného Mescheidy, po té, co si v jeho domě všiml starého 

obrazu s výjevem onoho zápasu. Tato verze byla publikována roku 1855 jako 

součást knihy Compendium der Jagdkunde. Jako druhý převyprávěl příběh o 68 let 

později Jan Hrdý v Železnobrodském sborníku. Ten svůj článek nazval „Poslední 

medvěd v horním Pojizeří“ a o Mescheidovi mluví jako o albrechtickém myslivci. 

Svoje tvrzení dokládá zápisem o jeho smrti na matrice v Albrechticích (HRDÝ, 

1923-24). 

Dnes už stěží rozhodneme, který z příběhů je pravdivý, nebo se alespoň 

k pravdě více blíží. Pravděpodobnější je verze Christofa Liebicha, jenž svou práci 

sepsal podstatně dřív. Tudíž by měly být jeho informace méně zkreslené. To však 

nelze empiricky potvrdit, ani vyvrátit, a proto se musíme spokojit pouze 

s domněnkami. 

Dalším případem, kdy došlo ke zkreslení informace vlivem ústního podání, 

byl odstřel u Valašské Bystřice. Přítomnost velké šelmy tu byla vnímána roku 1885 

spíše jako senzace, než jako ohrožení. Proto místní lesmistr Weissbach této 

informaci dlouho nevěřil, přestože se nakonec ukázala jako pravdivá. Migrujícího 

jedince ulovil náhodou hajný Kulišťák, který na něj natrefil při čekané. O čtyřicet 

let později hospodářské plány z Rožnova přisuzují vzácnou kořist pytlákovi, který ji 

měl ulovit roku 1883. V tomto případě není těžké rozhodnout o pravdivosti prvního 

tvrzení, neboť lesmistr Weissbach, který byl události přítomen ji publikoval 

v odborném časopise. (HOŠEK, 1967) 

Různé zkazky o medvědech, ale nevykreslovaly jenom odvahu lovců a 

nebezpečnost zvířat, nýbrž sloužily i jako výmluva pytláků a nepoctivých lidí. 

Takovým případem je událost, která se stala roku 1782 na panství Prášily 

v šumavském regionu. Poddaní požadovali po majiteli náhradu za 280 kusů 
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dobytka, které jim měli údajně zabít medvědi. Tak vysoké číslo je zcela nereálné, 

jelikož počty šelem nedosahovaly zdaleka takového množství, aby mohlo jít o 

pravdivou informaci. Za 29 let bylo v Prášilech a okolí odstřeleno pouze 5 medvědů 

a navíc existují zprávy, které popisují, jak byli medvědi od stád úspěšně odháněni. 

(HOŠEK, 1967) 
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3. Vlk obecný 

3.1. Zoologická charakteristika vlka obecného 

  Systematické zařazení: říše: Animalia, kmen: Chordata, třída: Mammalia, řád: 

Carnivora, čeleď: Canidae, rod: Canis, druh: Canis lupus. (ANDĚRA, KOŘÍNEK, 

2005) 

Vlk obecný je největší psovitou šelmou, jeho hmotnost může dosáhnout až 

65kg a na délku mohou někteří jedinci měřit až 160 cm. Mezi jeho blízké příbuzné 

patří poddruhy z různých částí naší planety. Namátkou lze jmenovat vlka 

sibiřského, arabského, mexického, či psa dingo žijícího v Austrálii. Vlk je také 

předkem psa domácího (Canis lupus familiaris). Jejich blízký vztah umožňuje 

vzájemné křížení, na jehož základě vzniklo plemeno československý vlčák, v jehož 

žilách koluje krev německého ovčáka a vlka obecného. (ANDĚRA, KOŘÍNEK, 

2013) Avšak možnost křížení nepřináší pouze klady. Příměsi psí krve ve vlčím 

genofondu se vzhledem k uzavřenosti území, na kterých žijí vlčí populace, můžou 

stát do budoucna výrazným problémem. 

Vlk má se zmiňovaným německým ovčákem podobnou i stavbu těla. 

Rozdíly jsou nejpatrnější na hlavě, již má vlk širší díky širším jařmovým obloukům, 

se šikmo postavenýma očima a menšíma ušima ve tvaru trojúhelníku, na lebce se dá 

pozorovat jiný tvar některých švů na temeni a mohutný chrup.  Zbarvení srsti se 

může měnit v závislosti na ročním období, jeho škála sahá od rezavé barvy 

s hnědými tóny až k šedočerné. Výjimku tvoří pouze světlá spodní část těla s vnitřní 

stranou končetin a tmavé okraje uší. V některých případech se může také objevit 

tmavý pruh na hřbetě. (ANDĚRA, HORÁČEK, 1982) 

Jedná se o zvíře s vyspělým sociálním chováním, žijící ve smečkách. Jejich 

velikost je proměnlivá, nejmenší mají pouze 5 až 8 členů, ale najdou se i případy, 

kdy počet jedinců ve smečce čítá až čtyři desítky členů. Velikost skupiny je zásadně 

ovlivněna areálem výskytu. V severských oblastech, kde je životní prostor smečky 

daleko rozsáhlejší a kde je i kořist větší, žije pohromadě více zvířat než v jižnějších 

krajinách. Proto v podmínkách Čech a Moravy nelze očekávat přítomnost větších 

uskupení. Nejpřirozenějším prostředím jsou pro vlka rozsáhlé lesy ve vyšších 

nadmořských výškách, ale dokáže se přizpůsobit i jiným podmínkám. Ve smečkách 

http://www.biolib.cz/cz/taxon/id1855/
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panují striktní pravidla, podle nichž je na vrcholu hierarchie vůdčí pár. 

Nejznámějším projevem života vlků je vytí, které je slyšitelné i na 

několikakilometrovou vzdálenost a které slouží jako prostředek ke svolávání 

jednotlivých členů smečky. Jedinou dobou, kdy se vlci od sebe dobrovolně odlučují, 

je období výchovy mláďat. Vlčata se rodí v prvních čtyřech měsících roku, vrh čítá 

1 – 14 mladých, které matka - dominantní samice - prvních šest týdnů vyživuje 

mateřským mlékem. Poté přecházejí na masitou stravu, kterou jim v prvních 

týdnech rodiče nejprve natráví. (ANDĚRA, 1999) 

Vlčí kořistí se může stát rozmanitá paleta živočichů. Její složení závisí na 

obývaném území i aktuálním stavu zvěře.  Při honbě za potravou mohou vlci urazit 

v průměru 10-30 km denně. Vzhledem k promyšlené spolupráci při lovu jsou 

schopni ulovit i kořist větší než oni sami (los, zubr, pižmoň). V našich zeměpisných 

šířkách se vlčí potravou stávali nejčastěji jeleni, srnci, divoká prasata, ale i 

člověkem chovaná zvířata, jako jsou ovce a dobytek. Tato skutečnost byla jedním 

z mnoha důvodů, které vedly k pronásledování a lovu vlků. Ještě v roce 1982 uvádí 

Miloš Anděra ve své publikaci, že se u nás (míněno Československo) ročně uloví 20 

– 30 vlků.  

Na přítomnost vlka v krajině mohou upozornit stopy, či trus, který po sobě 

zanechává. Na stopě vlka je patrný otisk chodidla ve tvaru trojúhelníku a čtyř prstů 

s drápy, pátý prst je výš než ostatní, tudíž se obvykle neotiskne. Stopu vlka a psa od 

sebe lze rozeznat bez větších obtíží. Vlci mají větší, protáhlejší nohu a prostřední 

prsty jsou poněkud předsunuté. Také způsob chůze se liší, vlk často našlapuje tak, 

že stopy tvoří jednu linii. Trus obsahuje srst, peří, či jiné nestravitelné části kořisti a 

na pohled připomíná psí. (ANDĚRA, HORÁČEK, 1982) 

3.2. Historický výskyt 

Údaje o výskytu vlka obecného na území dnešní České republiky jsou 

dochované již z jedenáctého století, kdy byla tato šelma běžnou škodnou zvěří. 

(HOŠEK, 1967) Avšak ne vždy se jedná o informace, kterým lze stoprocentně 

důvěřovat. Kupříkladu jeden z prvních záznamů, který pochází z roku 1040 z území 

Moravy, konkrétně z okolí hradu Buchlova, je s největší pravděpodobností lživý 

(ústně ANDRESKA, 2013). 
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Až do poloviny sedmnáctého století byl vlk rozšířen na většině našeho 

území. Tuto skutečnost dokazují i události z let 1236, 1268 a 1276. V těchto letech 

se objevilo několik smeček v okolí Pražského hradu. Svou přítomností znepokojily 

obyvatele natolik, že byl panovník (Přemysl Otakar II.) nucen vydat nařízení ke 

snížení vlčí populace. Jednalo se o příkaz k budování vlčích jam, které ovšem 

neměly na počty vlků velký vliv.(J. ANDRESKA, D. ANDRESKA, 2012) 

S nutností regulace počtu těchto šelem souvisí také dopis arciknížete Ferdinanda do 

Litomyšle z roku 1550: „…když by vlci před rukama byli, aby se na ně honilo podle 

nařízení. Tento rok od vlků více než jiná léta zvěři zhubeno jest, to se muselo 

nepilností státi.“
4)

. Nelibost šlechtice s výskytem vlka na jeho území je zde jasně 

zřetelná. Byl totiž příčinou ztrát na zvěři a všeobecně odsuzovaným predátorem, 

s jehož existencí se spojovala i řada lidových mýtů. (HOŠEK, 1965) 

Přesto, že bylo vydáváno velké množství nařízení nakazujících lovení vlka a 

byly pořádány hony, kam museli poddaní povinně docházet, populace oslabovala 

jen velmi pomalu. K jejímu udržení na mnohých místech přispěla třicetiletá válka 

(1618-1648), kdy byl významně snížen počet obyvatelstva, z části území se stalo 

bojiště a dříve obhospodařovaná pole ležela ladem. V této době se kromě vlků 

výrazně rozšířily i lišky a jiné menší šelmy. Kupříkladu na panství Velké Losiny 

bylo v rozmezí let 1642 až 1648 zastřeleno 19 vlků a 69 lišek. Skutečnost, že se 

nejedná pouze o místní záležitost, dokazuje informace z roku 1637 z Jemnicka 

uvádějící hojnost vlků v tamějších lesích. (HOŠEK, 1965, 1967) 

Vlci začali postupně mizet na přelomu sedmnáctého a osmnáctého století. 

Nejprve z osídlených oblastí, kde byli nejintenzivněji loveni a kde vlivem lidské 

činnosti ubývalo vhodných ekosystémů. Naopak nejdéle se udrželi v zalesněných 

horských oblastech, jako jsou Jeseníky, či Českomoravská vrchovina (nejpozději 

vlk vymizel z Beskyd). Mezi důvody jeho vyhubení patří všeobecný strach a snaha 

o ochranu lovné zvěře i domácích zvířat, zejména ovcí. Přítomnost vlka také 

                                                           
 

 

4 HOŠEK, Emil. Historický průzkum pro lesní závod Lanškroun. ÚHÚL Brandýs nad Labem, 1965. 
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omezovala lesnické práce a jeho kožešina byla oblíbeným materiálem na výrobu 

oděvů. (HOŠEK, 1976) 

Způsob lovu vlka se zdokonaloval a měnil spolu s technickým pokrokem. 

Nejstarší technikou je využití tzv. vlčí jámy. Tyto pasti, se hloubily na odlehlých 

místech a opatřovaly se návnadou. Jejich největšími problémy byly malá účinnost a 

nebezpečí nehody, kdy do jámy mohl spadnout jelen, či dokonce člověk. Proto se 

mnohdy od tohoto způsobu lovu ustupovalo a využívaly se vlčí obory, nebo vlčí 

zahrádky. Obě tato zařízení fungovala na podobném principu. Vlčí obora byla 

v podstatě ohradou s potravou, na kterou se nalákalo co největší množství vlků, 

kteří byli následně pobiti. Oproti tomu vlčí zahrádka nepotřebovala ke svému 

správnému fungování lidský zásah. Sestávala se ze dvou soustředných kruhů, 

tvořených kůly a vrátek, která se po průchodu šelmy zavřela. Ale pasivní odchyt 

vlka nebyl jediným způsobem jak snížit stavy této škodné zvěře. Další možností 

byla nástražná mechanická zařízení, mezi něž lze počítat železa a samostříly. Ty 

ovšem nebyly příliš účinné, ani hustě využívané, pro svou značnou nebezpečnost. 

Častěji byl provozován lov s tzv. tenaty, neboli sítěmi, do kterých byla nahnána 

skupina vlků, aby zde mohla být usmrcena. Nejmodernějším a pravděpodobně 

nejúčinnějším postupem byl lov střelnou zbraní, který se ovšem plně zdokonalil až 

v 19. století. (J. ANDRESKA, D. ANDRESKA, 2012) 

Značná část zkoumaného území leží v oblasti Moravy, konkrétně v západní 

a v severní části. Na západní Moravě je nejdominantnější oblastí Telčsko, kde se 

také dochovalo největší množství záznamů o výskytu vlka. První zmínky pocházejí 

již z patnáctého století, přesněji z roku 1447. V tomto případě se zatím nejedná o 

oficiálně vedené urbáře, či lesnické archivy, ale o korespondenci mezi majitelem 

revíru Janem z Hradce a jedním z nejmocnějších představitelů katolických pánů 

z jižních Čech Oldřichem z Rožmberka. Vlk je tu zmíněn pouze jako příčina 

nedodání slíbeného jelena jihočeskému šlechtici. Jak již bylo uvedeno výše, nastal 

během třicetileté války a po ní nárůst vlčí populace. Projevil se i v okolí města 

Telče, což dokládá zpráva o vydání soli pro nasolení návnady na vlka z roku 1637 a 
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zápis v urbáři o dvacet let později. Ten uvádí stálé rozdělení zdejších lesů na leče
5)

: 

Světlá na 4 leče, Kališťsko na 5, Horní Dubenky na 7 a Řásensko na 13. Právě 

řásenské hájenství bylo oblastí s nejhustším výskytem vlka, díky svému až 

pralesovitému porostu, který znemožňoval některé typy lovu a neumožňoval 

zemědělské využití prostoru. (HOŠEK, 1967) Vlci působili problémy také na 

panství Dačice, kde se opakovaně odvážili vstoupit přímo do města a páchali škody 

na domácích zvířatech. (HOŠEK, 1976) 

Nejúplnější záznamy z následujícího období se zachovaly z panství Brtnice 

u Jihlavy a mohou pomoci ilustrovat situaci v Jihlavských vrších. Díky těmto 

pramenům lze sledovat odstřely z časového období 1662 – 1766. Za tuto dobu bylo 

na panství uloveno 107 kusů, přičemž největší podíl na jejich zástřelech měl 

myslivecký personál. Hubení vlků bylo odměňováno zástřelným, které činilo až 4 

zl. 40 kr, což byla částka značné kupní síly. Nejvíce kusů padlo po zásahu střelnou 

zbraní, ale používaná zde byla i tenata. Roku 1673 se na Brtnicku podařilo odchytit 

mladého vlka živého, což dokazuje, že se zde v této době stále rozmnožovali. 

(HOŠEK, 1976) 

V osmnáctém století se začalo výrazněji projevovat snížení počtů vlka na 

Telečsku. Ještě v první polovině osmnáctého století nacházíme na panství Budišov 

informace o vybudování bud na chytání vlků, které tam tři tesaři stavěli celých deset 

dní a o odstřelu jednoho kusu místním porybným Duchoslavem Aujezdským 

(NĚMEČEK, 1959). Avšak další záznamy pocházejí až ze století devatenáctého. 

Roku 1807 spatřili místní obyvatelé několik vlků v panství Skrýchov, v následně 

uspořádaném honu se nepodařilo zvířata ulovit, ale v tom samém roce se podařilo 

vrchnímu myslivci na panství Rudolec odstřelit kus vážící 105 liber (tj. 47,6 kg), 

vzhledem k jeho neobvykle vysoké hmotnosti se pravděpodobně jednalo o 

přebíhajícího samotáře. Neúspěšný hon byl uspořádán také roku 1811. Jeho cílem 

měl být vlk, který zardousil jelena nedaleko hájovny v Roštejně. Ve stejném roce 

byl uloven jeden kus ve Vekém Meziříčí, možnost, že by se jednalo o stejný kus, se 

                                                           
 

 

5
 Prostorově omezená část honitby 
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nenechá vyloučit ani potvrdit. Poslední vlk v oblasti Telče byl střelen 20. 2. 1829 u 

Míchovy skály. (HOŠEK, 1976) 

Šelmy nacházely úkryt také v jiných částech Českomoravské vrchoviny. 

Prameny z panství Polná uvádějí náklady na vydělání kůže vlka v roce 1704 a 

zástřelné za něj se v tabulkách nachází až do roku 1800. Nepřímo lze přítomnost 

této šelmy prokázat zápisem v inventáři ranského myslivce z roku 1765. Ten mimo 

jiné obsahuje železa určená k lovu vlka. Přestože železa nemusela být používána 

v době zápisu. Vyjmeme-li Telečsko, byl jedním z nejpozději zastřelených vlků na 

vrchovině kus z panství Lhota, který byl uloven roku 1820. Avšak pro poslední 

kusy se musíme přesunout ještě o několik let dál. (HOŠEK, 1967) Za posledního 

vlka Českomoravské vrchoviny bývá často pokládán exemplář z ledna roku 1830. 

Tohoto samce zastřelil revírník Václav Maržík u obce Vojtěchov nedaleko Žďáru 

nad Sázavou. V době, kdy byl vlk uloven, byl již v těchto lesích raritou, což 

dokazuje pozornost, která mu byla věnována. V místě jeho smrti byl vybudován 

pomník, samotný vlk byl vycpán a dán do sbírek hradu Pernštejna a v neposlední 

řadě malíř Franz Richter vyhotovil jeho obraz. Přesto existuje odstřel ještě mladšího 

data. Hajný Antonín Švéda roku 1861 zastřelil u Jinošova kus měřící od čenichu po 

kořen ocasu 129,5 cm a vážící 39,78 kg. (GRYM, 2010) 

Značné předpoklady pro výskyt vlka mají oblasti východních Čech a severní 

Moravy. Součástí těchto území je komplex Orlických hor a Jeseníků, kde jsou pro 

jeho život vhodné podmínky. Jedny z prvních záznamů z tohoto území pocházejí 

z šestnáctého století. První z nich je ze Zábřehu na Moravě, kde byli roku 1592 

zastřeleni tři vlci. Druhý je z pera olomouckého biskupa Viléma Prusinovského 

z Víckova, který dovoloval, po souhlasu hejtmana, na území panství Mírov,  lov 

vlků, lišek, rysů, kun, divokých koček, bobrů a vyder. Biskupské panství Mírov 

z části pokrývaly hluboké lesy, a proto se zde zajisté vlk udržel dlouhou dobu. 

Bohužel tuto skutečnost nelze doložit, jelikož byla část archivního materiálu před 

rokem 1804 zničena. Jednou z mála zachovaných informací je instrukce kardinála 

Schrattenbacha z roku 1733. Místní polesný je v ní upozorňován na škody 

způsobené vlky a na nutnost pořádání honů k jejich hubení.  

Nejhojnější počty vlků naznačují prameny v sedmnáctém století. Jako 

běžnou škodnou zvěř je uvádí panství Zábřeh, Javorník, Loučná, Velké Losiny a 
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Žamberk. Kromě těchto panství se vlk vyskytoval i v Branné a v Jeseníku, ale pro 

tyto oblasti byly zničeny prameny.(HOŠEK, 1967) Pro panství Zábřeh se dochovalo 

několik ročních důchodenských účtů. Ten z roku 1640 uvádí vyplacení zástřelného 

pro myslivce Václava Stoklasu za tři odstřelené vlky v celkové výši třech zlatých, 

tedy za každý kus jeden zlatý. Stejného roku byly odevzdány čtyři vlčí kůže, což 

znamená, že v minulém roce museli být uloveni minimálně čtyři vlci. Tyto kožešiny 

byly darovány pánům do Valtic.(HOŠEK, 1976) Další účet je z roku 1693, v tomto 

roce bylo uloveno celkem devět vlků. Z toho bylo šest mladých, které ulovil 

myslivec Jiří Valouch v Dubicku. Roku 1724 už vlk v záznamech chybí, což ovšem 

nemusí znamenat jeho vymizení, jelikož stále figuruje v sazbách zástřelného z roku 

1764. (HOŠEK, ŽALOUDÍK, 1969) Zábřežsko se může pochlubit jedním 

z posledních vlků na Moravě. Kus vážící 52 kg ulovil 28. 1. 1908 lesní Josef Butta 

(HOŠEK, 1976). Pravděpodobně se jednalo o přecházejícího dospělce. 

V panství Javorník, skládajícím se z bývalých LHC Lipová a Žulová, byl 

v sedmnáctém století nízký stav srnčí a jelení zvěře, jelikož se v okolí vyskytovalo 

značné množství vlků i jiných velkých šelem. Tuto skutečnost potvrzuje i informace 

o lesích vratislavského biskupství, které do této oblasti patřily. Stavy šelem se 

pravděpodobně podařilo místnímu lesnickému personálu zredukovat, jelikož 

v osmnáctém století víme pouze o jednom zastřeleném kusu a to z roku 1736. 

(HOŠEK, 1964) 

Panství Loučná a Velké Losiny vlastnil v sedmnáctém a osmnáctém století 

rod Žerotínů a dohromady dosahovala výměry téměř 14 000 ha. Obě území byla 

pokryta hustými lesy a nejvyšší hory vystupovaly až do výšky 1400 m. n. m. a 

jelikož zde bylo také nepříznivé podnebí, nebyla panství dlouhou dobu výrazně 

zemědělsky využívána. Nedostatek úrody a nepřístupnost terénu měly vliv 

na nízkou hustotu obyvatelstva i na pomalu se rozvíjející průmysl. Ani lesní 

hospodářství zde nebylo na vysoké úrovni, polomy se často nechávaly hnít na místě 

a údržba lesů byla prováděna pouze v dostupných částech porostu. Všechny tyto 

faktory přispěly k dlouhodobému výskytu velkých šelem a především vlka. V letech 

1643 až 1769 se zde podařilo ulovit téměř 300 kusů, což je přibližně dvakrát tolik 

než v celých Čechách. Nejintenzivněji se zde lovilo mezi lety 1700 a 1715, kdy 

se podařilo zabít až patnáct vlků ročně. Na začátku osmnáctého století bylo také 
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nejvyšší zástřelné – 3 zlaté za starého vlka a 1 zlatý za mladého. K intenzivnímu 

lovu v této době nabádal místního lesmistra také myslivecký řád z roku 1708, který 

mu nařizoval uspořádat hon na vlka ihned po zjištění větších škod na zvěři. Hon 

musel proběhnout bez ohledu na den, tedy včetně soboty a neděle. Zastřelené kusy 

náležely lesmistrovi. Ve Velkých Losinách máme záznamy o zástřelech do r. 1763, 

i když se zde vlci pravděpodobně vyskytovali i po tomto datu, jelikož počty 

zastřelených zvířat v posledních zaznamenaných letech nevykazují příliš klesající 

tendenci. V Loučné je lze nalézt ještě o šest let později. (HOŠEK, 1967) 

S losinským a loučenským panstvím sousedily Janovice a Sovinec, kde 

bývaly obdobné přírodní podmínky, ale nutnost rozšiřování průmyslových oblastí a 

zvyšování těžby dřeva způsobily rychlejší úbytek velkých šelem. V letech 1683 až 

1745 bylo vyplaceno zástřelné pouze za osm vlků. (HOŠEK, 1967) Ačkoli je toto 

číslo v porovnání s Losinami velmi nízké nemusí znamenat, že zde vlci byli 

vzácnou zvěří. Dokazují to i nařízení, která byla vydávána pro myslivecký personál. 

Roku 1651 byly vydány instrukce, že ulovenou škodnou, jako jsou medvědi, rysi, 

vlci a lišky má personál vydělat a příležitostně dodat do zámecké kuchyně. Řády 

byly postupně aktualizovány, a to v letech 1654, 1666 a 1718, ve všech byla 

zdůrazňována nutnost potírání velký šelem, které mohly škodit místním obyvatelům 

a mohly být pro ně nebezpečné. V posledním nařízení je navíc pravidlo, které střelci 

vlka ukládá povinnost ukázat zuby uloveného kusu nejprve vrchnosti a až v případě, 

že ta je shledá nepěknými, si je lovec může nechat. (HOŠEK, 1959) 

Na počtech zaznamenaných odstřelů i jiných dostupných informacích lze 

pozorovat, že vlk byl na obou sledovaných územích od šestnáctého století do 

poloviny osmnáctého století často vídaným zvířetem. Proto se lze domnívat, že zde 

byl i dříve, jelikož stav krajiny byl pro jeho výskyt příznivý. Jak už bylo řečeno 

výše, úbytek nastal koncem osmnáctého století. V tuto dobu se setkáváme pouze 

s izolovanými případy výskytu. Poslední vlk, odstřelený roku 1908 u Zábřeha, je 

tak spíše raritou. 

Rok Počet zvířat Informace Území 

1447 nespecifikovaný Zmínka o vlku 

v korespondenci Jana 

z Hradce s Oldřichem z 

Telč 
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Rožmberka 

1550 nespecifikovaný Zmínka o nutnosti hubit vlky 

v dopise arciknížete 

Ferdinanda 

Lanškroun 

1570 nespecifikovaný Svolení olomouckého 

biskupa k lovu vlků 

Mírov 

1587 nespecifikovaný Zápis v urbáři Nové město na 

Moravě 

1588 nespecifikovaný Zápis v urbáři Deštná u 

Svitav 

1589 nespecifikovaný Líčení jámy u Roštejna Telč 

1592 3 Odstřel Zábřeh 

1620 nespecifikovaný Vlčí jáma v oblasti Na 

Peklích 

Lanškroun 

1624 2 Vyplacení zástřelného Lanškroun 

1627 nespecifikovaný Zápis v urbáři Jemnické lesy 

1637 nespecifikovaný Zápis v urbáři (Jemnice) Telč 

1639-1640 3 Vyplacení zástřelného Zábřeh 

1639 - 1640 4 Výkup kožešin Zábřeh 

1641 nespecifikovaný Zpráva o vydání soli pro 

nasolení vlčích návnad 

Telč 

1642-1763 143 Odstřel Velké Losiny
6) 

1650 nespecifikovaný Způsobení škody na 

domácích zvířatech 

Dačice 

1651 nespecifikovaný Instrukce lesnickému 

personálu 

Janovice 

1653 3 Odstřel Lanškroun 

1654 nespecifikovaný Zápis v urbáři Řásensko 

1662 - 1766 107 Odstřel Brtnice 

                                                           
 

 

6
 Podrobně rozepsáno v kapitole Přílohy, tabulka č. 2 
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1681 nespecifikovaný Korespondence zmiňující 

škody způsobené vlkem 

Sovinec 

1693 - 1694 9 Odstřel Zábřeh 

1704 2 Odstřel – Česká Třebova Lanškroun 

1704 1 Kožešina na vydělání Přibyslav 

1705 - 1740 100 Odstřel Loučná 

1718 nespecifikovaný Uveden v sazbě zástřelného Janovice 

1718 nespecifikovaný Vlčí jáma Žamberk 

1719 nespecifikovaný Stavba bud na chytání vlků Telč 

1720 1 Odstřel Budišov u Třebíče Telč 

1720 1 Odstřel Choceň – poslední 

v této oblasti 

Rychnov nad 

Kněžnou 

1720 1 Odstřel Sádek 

1725 nespecifikovaný Uveden v sazbě zástřelného Lanškroun 

1725 7 Kožešiny na vydělání Brtnicko 

1726 3 Kožešiny na vydělání Brtnicko 

1727 6 Kožešiny na vydělání Brtnicko 

1728 1 Odstřel Sádek 

1730 - Vymizení velkých šelem  Hanušovice 

1733 nespecifikovaný Nařízení kardinála 

Schrattenbacha 

Mírov 

1736 1 Odstřel Javorník 

1736 nespecifikovaný Stanovení zástřelného Mírov 

1741 - 1768 33 Odstřel Loučná 

1764 nespecifikovaný Uveden v sazbě zástřelného Zábřeh 

1765 nespecifikovaný Železa pro lov vlků 

v inventáři myslivce 

Přibyslav 

1800 nespecifikovaný Uveden v sazbě zástřelného Přibyslav 

1807 nespecifikovaný Spatření několika vlků 

v revíru Skrýchov 

Telč 

1807 1 Odstřel Telč 

1807 1 Odstřel Velké Meziříčí 
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1811 1 Potrhání jelena vlkem Telč 

1811 1 Odstřel Velké Meziříčí Telč 

1819 nespecifikovaný Uveden v sazbě zástřelného  

1829 1 Odstřel, poslední vlk v 

oblasti 

Telč (Řásná) 

1830 1 Odstřel Vojtěchov, 

okres Žďár nad 

Sázavou 

28. 3. 1861 1 Odstřel  Jinošov 

1908 1 Odstřel Rohle Zábřeh 

 

3.3. Vlk v narativu 

Vlk je pravděpodobně nejznámější velkou šelmou, která částečně doplatila 

na svůj obraz v očích lidí. Jako predátor byl zároveň obdivován i obáván. Pozitivní 

vztah ukazuje událost z roku 900 n.l. Tehdy si biskup Teotmar ve své zprávě pro 

papeže stěžuje, že Moravané klečí při přísaze na vlčí kožešině.(HOŠEK, 1967) Což 

svědčí o úctě tehdejších obyvatel k tomuto zvířeti a jeho významu v kultuře. 

Obdobný přístup můžeme sledovat i za hranicemi naší země. Například u 

severoamerických indiánů duch vlka patří mezi nejmocnější a těšil se velké oblibě 

(TÁBORSKÁ, 2011). Přesto to stále byl nebezpečný lovec, před kterým je třeba mít 

se na pozoru. Tento směr uvažování nejlépe ilustruje známý příběh o Červené 

Karkulce, který vznikl ve 14. století. Jako jedna z nejvíce rozšířených pohádek 

ovlivnila Karkulka postoj celých generací (J. ANDRESKA, D. ANDRESKA, 

2012). Postava vlka má několik možných interpretací. Jednou z nejrozšířenějších je 

zosobnění hrozeb, které mohou na posluchače čekat a svést ho ze správné cesty. 

Další, již velmi odvážné spekulace, mohou vlka interpretovat jako negativní 

mužský prvek, nebo iniciační postavu umožňující dospění Karkulky. Taková podání 

jsou pravděpodobně výsledkem postupné transformace příběhu. Původně se mohlo 

jednat o zcela reálné varování spojené s rozšířenou lidovou představou o 

lykantropii.(TÁBORSKÁ, 2011) 
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4. Rys ostrovid 

4.1. Zoologická charakteristika rysa ostrovida 

Systematické zařazení: říše: Animalia, kmen: Chordata, třída: Mammalia, řád: 

Carnivora, čeleď: Felidae, rod: Lynx, druh: Lynx lynx. (ANDĚRA, 2011) 

Rys ostrovid je tichý lovec, pro kterého jsou typické štětinky na uších, 

výrazné ochlupení po stranách hlavy a krátký ocas. Jeho hmotnost se pohybuje 

v rozmezí 17 – 38 kg a délka může přesahovat až 1 m. Má svalnaté tělo pokryté 

hustou, srstí s dlouhými chlupy. Zbarvení je velmi rozmanité, nejčastěji 

v rezavohnědých odstínech, které jsou narušovány tmavými skvrnami i pruhem 

táhnoucím se středem hřbetu. Spodní část těla je světlejší, jako tomu často bývá i u 

jiných šelem. Na rozdíl od vlka a medvěda má rys drápy, které jsou zatažitelné, a 

tak se méně opotřebovávají. Výborně šplhá po stromech. V přírodě můžeme nalézt 

jeho stopy, které jsou zvětšenou obdobou kočičích. Trus zahrabává stejně jako 

většina jiných kočkovitých šelem. (ANDĚRA, 1999) 

Nejpříznivější podmínky pro jeho život nalézáme ve vyšších nadmořských 

výškách, kde se nacházejí málo přístupné lesy se smíšenými porosty, tvořenými 

bukem, jedlí a smrkem. Důležitý je také podrost, ve kterém může rys najít úkryt. 

Loví ze zálohy, na svou kořist číhá a útočí skokem, pokud dojde k pronásledování, 

je to pouze na malou vzdálenost. Při úspěšném útoku prokousne oběti krk a zlomí 

vaz, avšak více jak polovina jeho loveckých pokusů končí nezdarem. Na jeho 

jídelníčku lze nalézt větší zvířata jako jsou srnci a jeleni, ale i drobnější hlodavce a 

ptáky. (ANDĚRA, HORÁČEK, 1982) 

Je to samotářské zvíře, které se s jinými jedinci setkává pouze v době 

rozmnožování, které nastává na přelomu zimy a jara. Vrhy mláďat nejsou příliš 

početné, obvyklé množství koťat je 2 – 4, mají světlou srst a s matkou žijí ještě rok 

po svém narození.  

Z Čech vymizel roku 1835, nicméně již o padesát let později byla skupina 

rysů vypuštěna na Šumavě, kde se jim dařilo. Roku 1977 byly pozorovány stopy 

rysa u Děčínských skal. (ANDĚRA, HORÁČEK, 1982) Na Moravě byl rys 

pokládán za vyhubeného po roce 1921, kdy byl poslední kus zastřelen nedaleko 

Mohelnice pod Travným. Nicméně se opět objevil po roce 1945 v Beskydech, 
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v oblasti Smrku, proto se spíše než o vyhubení dá mluvit o přestávce ve výskytu. 

(HOŠEK, 1976) 

4.2. Historický výskyt 

  O populaci rysa ostrovida na území dnešní České republiky lze najít 

mnohem méně záznamů, než u předchozích velkých šelem. Tato skutečnost je dána 

několika důvody. Prvním z nich je výše popsaný způsob života tohoto dravce. Rys 

je velmi plaché zvíře, které po sobě nechává jen minimální množství stop. Jeho 

potravní chování je málo nápadné, zbytky kořisti často konzumují lišky, popřípadě 

vlci, jejichž životní projevy překryjí stopy po přítomnosti rysa. Také se pohybuje 

v noci, za kořistí se vydává na dlouhé vzdálenosti a dokáže se obratně pohybovat po 

stromech. Díky tomuto skrytému životu byl rys málo známý i mysliveckému 

personálu, který s ním mnohdy neměl zkušenosti a kupříkladu jeho stopy 

zaměňoval za liščí. Rysa nebylo lehké ulovit, pro jeho likvidaci se nedaly používat 

jámy, jako se to dělalo v případě vlka. Jedním z mála nástražných systémů, které 

bylo pro jeho lov možné použít, byla železa, která ovšem přinášela riziko pro 

návštěvníky lesa i jinou zvěř. Nečastěji byl rys uloven náhodně myslivcem, tyto 

kořisti se ovšem mnohokrát zatajovaly za účelem peněžního zisku, či přivlastnění 

trofejní kožešiny. A právě rysí kožešina byla velmi ceněným artiklem, který byl jen 

málokdy ke koupi, jelikož si ho buď nechával sám majitel panství, nebo sloužil jako 

zajímavý dar. (HOŠEK, 1976) Jedním z mála dochovaných záznamů o obchodu 

s rysí kožešinou je vyplacení 8 kop grošů „telečskému židovi“ z roku 1600, za toto 

vzácné zboží. (HOŠEK, 1967)  

Stejně jako ostatní velké šelmy byl i rys považovaný za škodnou zvěř a týkala se ho 

nařízení určená ke snížení jejích počtů. Jedním z nestarších je královská instrukce 

pro nejvyššího jegrmistra
7)

 Jana z Vřesovce vydaná roku 1599 v Praze: „Dotčený 

zprávce náš ouřadu nejvyššího jegrmistrství má netoliko o tom poručiti, aby vždycky 

v lesích našich vlci, rysy, lišky, divoké kočky a jiná škodlivá zvířata chytána a 

                                                           
 

 

7
 lovčí 
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pobita byla…“
8)

 Nařízení dále stanovuje výši zástřelného na 1 zlatý a doporučuje 

hejtmanům uříznout jedno ucho rysům, za které již bylo toto zástřelné vyplaceno, 

aby se předešlo podvodům. O více jak sto let později byl vydán honební řád Karla 

VI.(1715) a honební řád Josefa II.(1786), oba povolovaly volný lov rysa i jiné dravé 

zvěře. V podobném duchu se nesly i zemské honební zákony pro Moravu a pro 

Slezsko (1895). 

Přesto, že dostupné informace naznačují hojný výskyt rysa na našem území 

po dlouhou dobu, lze jeho přítomnost dokázat až od šestnáctého století, kdy nám to 

umožňují pramenné materiály.  

Na Českomoravské vrchovině byly jedním z míst, které poskytovaly domov 

rysům tzv. Jihlavské lesy. Bohužel zde byla jejich populace pravděpodobně 

vytlačována narůstající lidskou činností, především těžbou stříbra. Dokladem je 

záznam z roku 1562 hovořící o chycení dvou kusů v Solovickém lese, který vzápětí 

dodává, že tato situace je velmi neobvyklá. O něco bohatší na výskyt této kočkovité 

šelmy bylo Brtnicko, kde se rys prokazatelně vyskytoval až do roku 1727. Do 

počátku osmnáctého století tu byl nepočetným, avšak stálým obyvatelem těžko 

přístupných lesů. Což ukazují i pravidelné odstřely z let 1665 až 1697. Po tomto 

roce se začalo na počtu ulovených zvířat projevovat snižování populace rysa, 

přesto, že zástřelné a s ním i motivace pro případné lovce, se zvýšilo z původních 

2zl. 20kr. na 4zl. 40kr. (HOŠEK, 1976)  

Mimo Vrchovinu, avšak stále v České části zkoumaného území leží LHC 

Žamberk. Zdejší krajina byla ve středověku až ze dvou třetin pokryta lesy. Jejichž 

horská část (Zaječiny, Klášterec) si svůj divoký ráz zachovávala až do konce 

sedmnáctého století, neboť byla součástí hraničního hvozdu, jehož neprostupnost 

byla v podstatě podporována a také proto, že místní obyvatelé měli možnost těžit 

dřevo snadněji z nižších poloh. Urbář z počátku sedmnáctého století potvrzuje 

předpoklad bohatého zastoupení nejen dravé zvěře: „V těch lesích a horách…jest 

                                                           
 

 

8
 Císařská instrukcí daná Janovi z Vřesovic, jakby se jako správce nejvyššího jegrmistrství v 

království Českém při úřadu svém chovati a říditi měl. In: Svazek IX. Praha, 1599. Dostupné z: 
http://www.psp.cz/eknih/snemy/v090/1599/t050901.htm 



34 
 

od zvěři vysoké, totiž jelenů, srn, zajícův, lišek a časem i rysů, vlkův, kun…“. 

Součástí Žamberecka je i velkostatek Lanškroun, který nabízí doklady o velkých 

šelmách již od šestnáctého století. Podle nich lze usuzovat na výskyt vlka a divoké 

kočky, nicméně o rysu mlčí. Jedinou stopou po jeho přítomnosti je sazebník 

zástřelného z roku 1725.  Obdobný stav panuje i v panství Přibyslav, kde ovšem 

sazebník pochází až z roku 1800 a výši zástřelného stanovuje na 1,5 zl za starý kus 

a 45 kr za mladého jedince. Zde lze předpokládat, že uvedení rysa na konci 

osmnáctého století je pouze symbolické, jelikož zde byl les v tuto dobu již značně 

ovlivněn těžbou dřeva pro sklárny a jiná průmyslová odvětví. (HOŠEK, 1968) 

Významnou oblastí pro výskyt rysa bylo horské pásmo Jeseníků na Severní 

Moravě, kde se udržel výrazněji delší dobu, než na Vrchovině. V sedmnáctém 

století ho jako běžné zvíře uvádí například panství Velké Losiny a bývalé LHC 

Žulová či Lipová, obě na území Javorníka. (HOŠEK, 1965, 1964) Do zkoumané 

oblasti tu patří mimo jiné panství Branná, které zasahovalo až ke Kralickému 

Sněžníku. O výskytu rysa hovoří zápis ze zemských desek pocházející z roku 1624. 

Mezerovitý historický materiál neumožňuje přesné stanovení doby posledních 

úlovků rysa, avšak účty z let 1707 a 1725 ho již neuvádějí.  

Stejně jako u ostatních velkých šelem se i pro výskyt rysa zachovalo nejvíce 

informací z panství Velké Losiny a Loučná. Zdejší lesy byly součástí rozsáhlého 

komplexu: Erzberg-Desná-Praděd-Skřítek. Porosty v horských polohách byly 

tvořeny převážně buky, smrky a jedlemi. Stromy byly většinou ponechávány na 

místě kvůli těžko dostupnému terénu a skalnatým návrším v lesích, která 

znemožňovala dopravu dřeva. Vývraty, hnijící a zlomené kmeny proto nebyly ničím 

neobvyklým. (HOŠEK, 1965) Počty rysů zde můžeme monitorovat od poloviny 

sedmnáctého století téměř sto let. Mimo jiné se podařilo zaznamenat i úlovky 

mladých kusů (poslední 3 kusy byly odstřeleny roku 1713), které naznačují, že se 

zde tato šelma úspěšně množila.  

Jižně od Loučné se nachází panství Janovice a panství Sovinec. Roku 1651 

lze pro tato území zaznamenat vydání instrukce pro myslivecký personál, která 

přikazuje lov velké škodné zvěře a vydělání jejích kožešin. Jak už bylo zmíněno 

v kapitole pojednávající o vlku, tato nařízení byla obnovována v průběhu let 1654, 

1666 a 1718. Odstřely zde zaznamenáváme pouze tři, přičemž údaje jsou dostupné 



35 
 

od roku 1683 do roku 1746. Můžeme proto usuzovat, že území Janovic a Sovince 

bylo více hospodářsky využívané a byly na něm horší podmínky pro život rysa, než 

na sousedních panstvích Velké Losiny a Loučná, kde se za srovnatelné období 

ulovil několikanásobně větší počet zvířat. Poslední prokázaný odstřel z tohoto 

území umísťujeme do roku 1694, avšak ještě roku 1718 můžeme rysa najít v tabulce 

udávající výši zástřelného. I když tento záznam nemůže s určitostí prokázat výskyt 

rysa na Janovicku, pro jeho oprávněnost mluví skutečnost, že na okolních panstvích 

se rys vyskytoval ještě několik let poté a že po skončení Švédských válek došlo 

k celkovému nárůstu zvěře. (HOŠEK, 1976) Východně od Janovického panství leží 

Moravský Kočov, kde byl roku 1852 odstřelen poslední rys v Jeseníkách. Tento kus 

zde nežil trvale, jednalo se o migrujícího jedince. (HOŠEK, 1973) 

Ve zbylých částech severní Moravy nebyl rys příliš hojným zvířetem, ale i 

tam lze sledovat stopy jeho výskytu. Nejvýraznější jsou v panství Zábřeh, kde se 

v šestnáctém a sedmnáctém století běžně vyskytovala velká dravá zvěř, tedy rys, vlk 

a ojediněle i medvěd. (HOŠEK, ŽALOUDÍK, 1969) Nicméně záznamy o odstřelech 

pro tuto oblast jsou dostupné pouze pro roky 1600-1750. Za toto období zde byl 

uloven jeden rys a to v roce 1724 v revíru Dubicko. Za neobvyklý úlovek bylo 

vyplaceno zástřelné ve výši třech zlatých.(HOŠEK, 1976) Poslední informace 

pocházející ze Zábřehu je určení sazby zástřelného z roku 1764, kde je potvrzena 

jeho hodnota z roku 1724. (HOŠEK, ŽALOUDÍK, 1969) 

 

Rok Počet zvířat Informace Území 

1562 2 Odstřel Jihlavsko (Solovický 

les) 

1570 nespecifikovaný Svolení olomouckého biskupa 

k lovu rysů 

Mírov 

1587 nespecifikovaný Zápis v urbáři Nové Město na 

Moravě 
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1600 1 Výkup kožešiny rysa Telč 

1650 - 1749 24 Odstřel Velké Losiny
9) 

1651 nespecifikovaný Instrukce lesnickému personálu 

(obnovená 1654, 1666, 1718) 

Janovice 

1665 1 Odstřel Brtnicko 

1668 1 Odstřel Brtnicko 

1671 1 Odstřel Brtnicko 

1672 1 Odstřel Brtnicko 

1683 1 Odstřel Janovice 

1694 2 Odstřel Janovice 

1695 1 Odstřel Brtnicko (Kněžice) 

1697 2 Odstřel, odchyt do želez Brtnicko (Malá 

Brtnice, Kněžice) 

1703 1 Odstřel Sádek 

1705 - 1729 17 Odstřel Loučná 

1714 1 Odstřel Brtnicko 

1724 1 Odstřel Zábřeh (Dubicko) 

1725 nespecifikovaný Uváděn v sazbě zástřelného Lanškroun 

1727 1 Kožešina Brtnicko 

1764 nespecifikovaný Uváděn v sazbě zástřelného Zábřeh 

1770 1 Odchyt do želez Rudoltice 

1800 nespecifikovaný Uváděn v sazbě zástřelného Přibyslav 

1852 1 Odstřel – poslední rys v Jeseníkách Moravský Kočov 

 

  

                                                           
 

 

9
 Podrobně rozepsáno v kapitole Přílohy, tabulka č. 2 
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5. Kočka divoká 

5.1. Zoologická charakteristika kočky divoké 

  Systematické zařazení: říše: Animalia, kmen: Chordata, třída: Mammalia, řád: 

Carnivora, čeleď: Felidae, rod: Felis, druh: Felis silvestris. (ANDĚRA, KOŘÍNEK 

2005) 

Kočka divoká je nejmenší z našich velkých šelem. Maximální hodnoty 

hmotnosti se pohybují okolo 8 kg a délka v rozmezí 50 – 76 cm. Na rozdíl od vlka, 

rysa a medvěda kočka pro svůj život nevyhledává horské prostředí, jelikož se jedná 

o teplomilné zvíře. Upřednostňuje vrchoviny s porostem smíšených lesů. Její 

poddruh - kočka plavá - žijící v Africe je předkem kočky domácí. Tuto skutečnost 

potvrzují i mumie nalezené v Palestině a Egyptě. Právě blízký příbuzenský vztah 

kočky domácí a divoké je příčinou časté záměny obou zvířat. Přestože existují 

znaky, kterými je lze od sebe odlišit (viz kapitola 5.2), nemusí nezkušený lesník 

zvíře vždy poznat. Rozlišování je obtížné zvláště v případech, kdy se spolu kříží, 

což není neobvyklá situace. (ANDĚRA, 1999) 

Jedná se o zavalité zvíře s huňatým ocasem, který je poměrně krátký a který 

nosí kočka divoká skloněný k zemi. Má širokou hlavu s drobnýma, 

trojúhelníkovitýma ušima a dlouhými hmatovými chlupy. Zbarvení je závislé na 

regionu, ve kterém se vyskytuje. U nás dominují odstíny šedé s hnědými tóny. 

Výrazným prvkem je pruhování, které najdeme na hřbetě, nohách i ocase. Středem 

zad se táhne tmavý pás srsti, jako tomu je například u rysa. Spodní strana těla je 

světlejší, bez pruhování. (ANDĚRA, HORÁČEK, 1982) Stejně jako jiné menší 

kočky má i kočka divoká protáhlé zorničky, které ji mimo jiné odlišují od větších 

příbuzných, jako jsou lev, či gepard. (encyklopedie) 

Kočka divoká nevyhledává společnost ostatních jedinců svého druhu. Doba 

největší aktivity nastává po západu slunce. V tuto dobu zvíře loví menší obratlovce, 

ale i hmyz. Po celý svůj život se pohybuje v hranicích svého teritoria, které mívá 

rozměry 60 – 200 ha. Jedinou dobou, kdy kočka mění své stálé zvyky, je období 

páření na konci zimy. Samice se vydává až na samý okraj svého území, kde se 

může setkat se samci, kteří ji následně pronásledují. (ANDĚRA, 1999) Na jaře se 

narodí až 5 mláďat, která jsou zprvu slepá a závislá na péči matky, ta se o ně stará a 
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krmí je mateřským mlékem. Až po 7 týdnech koťata přecházejí na masitou stravu. 

Ve volné přírodě se dožívá až 14 let.  

Původní populace kočky divoké byla u nás vyhubena na konci osmnáctého století, 

od té doby se občas objevovaly zprávy o odstřelu, či pozorování migrujících 

jedinců, například z roku 1952 v oblasti Krušných hor. (ANDĚRA, HORÁČEK, 

1982) 

5.2. Historický výskyt 

O výskytu kočky divoké v Českých zemích nás informuje již Bohuslav 

Balbín ve svém encyklopedicky pojatém díle ze sedmnáctého století 

Miscellaneorum historicorum Bohemiae complectitur, kde ji uvádí jako hojně se 

vyskytující škodnou, která negativně ovlivňuje počty pernaté i jiné drobnější zvěře. 

Stejně jako tomu je u ostatních velkých šelem, i vymizení divoké kočky souvisí 

s rozšiřující se lidskou činností, se zvýšenou tendencí hospodářského využívání lesů 

a s tím spojeným úbytkem stanovišť s vhodnými životními podmínkami. Tato 

tendence byla ještě podporována vydáváním příslušných norem nařizujících lov 

kočky, či upravujících pravidla lesního hospodářství. Do takové kategorie patří i 

lesní řády vydané Marií Terezií v letech 1754  - 1756, které byly jedním z prvních 

impulzů k přeměně pralesovitého uspořádání lesních porostů v upravené, převážně 

monokulturní prostředí.(KOKEŠ, 1974) Přestože byla kočka lovena a v příkazech 

k hubení se objevovala po boku ostatních velkých šelem, nebyl hon na ni natolik 

intenzivní, jako tomu bylo kupříkladu u vlků. Na ty byl hon uspořádán v co 

nejkratší době po jejich spatření. Přístup k lovu kočky by se dal srovnat například 

s liškou, jejíž přítomnost také nebyla žádaná. 

Častým nešvarem v záznamech o úlovcích divoké kočky na našem území je 

její záměna se zdivočelou kočkou domácí. Především u mladých jedinců nemusí být 

rozlišovací znaky dostatečně vyvinuty. Obecně je kočka divoká zavalitější, má delší 

tělo a její ocas se na konci nezužuje, jako tomu bývá u kočky domácí. Její zbarvení 

podléhá v průběhu života změnám, avšak většinou má světlou srst na břiše. Na 

hřbetě lze pozorovat tmavý pruh táhnoucí se v místě páteře, od kterého vedou svisle 

dolů nepravidelné světlejší pruhy. Ocas kočky divoké má tmavé zakončení. Ani 

stopy nejsou spolehlivým určovacím znakem, jelikož se liší pouze svou velikostí. 

Z tohoto plyne, že pro rozlišení kočky divoké od kočky domácí bylo zapotřebí 
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zkušeného lesnického personálu, který s těmito zvířaty přicházel do styku. 

(POSPÍŠKOVÁ, 2010)  

Přesto, že se dnes kočka divoká na našem území pravděpodobně 

nevyskytuje, v jiných státech Evropy ji lze stále nalézt. Její výskyt je lokalizován 

v horských pásmech, jako jsou Karpaty, či některé části Alp. (POSPÍŠKOVÁ, 

2010) Jedná se o vysoké hory, avšak kočka divoká obývá spíše níže položené 

oblasti jejich masivů, jelikož špatně snáší tuhou zimu. Podobně tomu bylo i 

v minulosti na území Čech a Moravy. Zjištěné výskyty jsou situovány do 

zalesněných oblastí podhůří a vrchovin, které nabízejí dostatek prostoru pro toto 

teritoriální zvíře.  

Českomoravskou vrchovinu zastupuje bývalé LHC Přibyslav a panství 

Brtnice. Nemnoho informací pochází z území Přibyslavi, kde byly počátkem 

osmnáctého století dány k vydělání kožešiny divoké kočky, vlka a 25 lišek z panství 

Polná. Že se zde počítalo s výskytem kočky i poté, dokládá stanovení zástřelného 

z roku 1800, které za ni nabízí 30 kr. (HOŠEK, 1966) Naproti tomu z jižněji 

položeného Brtnicka, máme důkazy o úlovku celkem čtyřiceti kusů odstřelených 

v rozmezí let 1662 – 1743, tento počet navíc umocňuje fakt, že z období 1699 – 

1713 chybějí prameny, tudíž se dá předpokládat, že reálný výskyt byl ještě o něco 

vyšší. Podobně hojná populace se vyskytovala také u Třebíče. Zde bylo za desetileté 

období uloveno třináct kusů kočky divoké. 

Součástí Českomoravské vrchoviny jsou i Žďárské vrchy, na jejichž okraji 

se nachází panství Sádek, které bylo domovem jak vlka, tak i rysa a divoké kočky, 

přesto, že je to relativně nízko položené území. Bylo to umožněno specifickými 

přírodními podmínkami, které později vedly k vyhlášení CHKO. Také pro tuto 

oblast máme k dispozici soupis odstřelených kusů pro první polovinu osmnáctého 

století. A tak víme, že místním lovcům se podařilo střelit dvacet jedna divokých 

koček, za což dostávali zástřelné 15 kr za kus. (HOŠEK, NOVOTNÝ, 1968) 

Na rozhraní Čech, Moravy a Slezska leží oblast Lanškrouna, kde údaje o 

kočce divoké, jako o škodné zvěři, pochází již z roku 1625. Tato informace se 

potvrzuje po necelých dvaceti letech odstřelením jednoho jedince. Následuje téměř 

padesátiletá pauza, kdy se archivní materiály odmlčují. To může mít mnoho příčin, 
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přes ztrátu dokumentů, až po reálnou nepřítomnost divoké kočky na 

Lanšnkrounsku. Nicméně stejnou odmlku můžeme pozorovat i u dat týkajících se 

výskytu vlka, což by spíše napovídalo o pravdivosti první teorie. Další exemplář, 

konkrétně divoký kocour, zde byl odstřelena až roku 1700. Následovalo odevzdání 

jedné kožešiny k vyčinění v roce 1721 a zařazení do tabulky o zástřelném z roku 

1725. Na záznamy z panství Lanškroun volně navazuje nedaleký velkostatek 

Choceň, vzdálený přibližně čtyřicet kilometrů. Mapování výskytu kočky divoké zde 

začíná rokem 1694 a končí v polovině osmnáctého století, konkrétně roku 1746. Za 

toto období zde bylo uloveno celkem osmnáct kusů tohoto zvířete. Nejvyšší četnost 

výskytu lze pozorovat v období 1720-1727, kdy se podařilo odstřelit celkem devět 

kusů. Naopak snižující tendenci mají poslední uváděné roky, za šestnáct let pouze 

sedm divokých koček (viz tabulka č. 1 v příloze). K hubení koček docházelo, mimo 

jiné, kvůli ochraně bažantů, jejichž výskyt byl naopak podporován. (HOŠEK, 1965, 

1968)  

Překročíme-li pomyslnou hranici na Moravu, narazíme na panství Zábřeh, 

kde přítomnost velkých šelem nebyla ničím neobvyklým, jak je již uvedeno výše. 

Podmínky pro jejich život tu byly více jak příznivé, jelikož k rozvoji průmyslu, 

který by potřeboval větší množství dřeva, došlo až v pozdější době. A tak nebyly 

narušovány původní jedlo-bukové porosty. Proto je s podivem, že jediným 

dokumentem, ve kterém se lze setkat s divokou kočkou je zde sazba zástřelného 

z roku 1764, která si ji cení na 24 kr. (HOŠEK, 1965) Naproti tomu nedaleká 

Loučná a Velké Losiny již tradičně poskytují komplexní a na informace, nejen o 

velkých šelmách, bohatý zdroj informací. Hlouběji do minulosti zasahují záznamy 

z losinského panství. První dvě kočky, o nichž víme, zde byly uloveny koncem 

sedmnáctého století, přesněji v letech 1685 a 1690. Následující roky docházelo 

k občasným úlovkům v relativně pravidelných intervalech. Poslední zaznamenané 

odstřely (dva kusy) jsou datovány do r. 1748. Na velkostatku Loučná se 

v sedmnáctém století běžně vyskytovala jelení a černá zvěř i velké šelmy, avšak 

nemáme k dispozici konkrétní údaje. Ty pocházejí až z počátku osmnáctého století. 

I v tuto dobu zde lze nalézt všechna výše jmenovaná zvířata, ačkoliv se jejich stavy 

postupem času tenčí. Poslední divoká kočka byla v Loučné ulovena roku 1758, tedy 

dříve než poslední vlk, ale později než rys a medvěd. U vymizení kočky i ostatních 

velkých šelem zde můžeme najít spojitost se zakládáním nových vsí a osad. 
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Kupříkladu obce Hynčice a Kouty byly založeny roku 1780 a ještě o něco dříve 

oficiálně vznikl Ludvíkov (1770). (HOŠEK, 1965) Tyto i jiné vesnice a vliv jejich 

obyvatel na své okolí se zajisté velkou měrou podílely na definitivním vymizení 

kočky z prostoru Losin a Loučné. 

Rok Počet zvířat Informace Území 

1570 nespecifikovaný Svolení olomouckého biskupa 

k lovu divokých koček 

Mírov 

1625 nespecifikovaný Výčet škodné zvěře Lanškroun 

1651 nespecifikovaný Instrukce lesnickému 

personálu (obnovená 1654, 

1666, 1718) 

Janovice 

1653 1 Odstřel Lanškroun 

1662 - 

1671 

5 Odstřel Brtnice 

1672 - 

1681 

9 Odstřel Brtnice 

1682 - 

1691 

2 Odstřel Brtnice 

1685 - 

1749 

9 Odstřel  Velké Losiny
10) 

1692 - 

1698 

7 Odstřel Brtnice 

1694 - 

1746 

18 Odstřel Choceň
11) 

1700 1 Odstřel Lanškroun 

1703 - 

1749 

21 Odstřel Sádek 

1704 1 Kožešina k vyčinění Přibyslav 

                                                           
 

 

10
 Podrobně rozepsáno v kapitole Přílohy, tabulka č. 2 

11
 Podrobně rozepsáno v kapitole Přílohy, tabulka č. 1 
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1707 - 

1724 

10 Odstřel Brtnice 

1710 - 

1758 

10 Odstřel  Loučná 

1720 - 

1730 

13 Odstřel Třebíč 

(náramečský les) 

1721 1 Kožešina k vyčinění Lanškroun 

1725 nespecifikovaný Uváděna v sazbě zástřelného Lanškroun 

1725 - 

1743 

7 Odstřel Brtnice 

1764 nespecifikovaný Uváděna v sazbě zástřelného Zábřeh 

1800 nespecifikovaný Uváděna v sazbě zástřelného Přibyslav 
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6. Závěr 

Primárním cílem bakalářské práce bylo získání dostupných dat o výskytu 

velkých šelem z vybrané oblasti. Tato data byla dále vytříděna, popsána a 

zpracována do tabulek.  Podařilo se tak vytvořit soubor informací, se kterými lze 

dále pracovat.  

Z výsledků je patrné, že první záznamy spadají do šestnáctého století, byť se 

ve většině případů nejedná o odstřely. Naopak poslední zmínky o úlovcích jsou 

situovány na konec osmnáctého a počátek devatenáctého století. Přesto, že údaje 

často nejsou kompletní, lze sledovat kontinuitu rozšíření a postupný přesun výskytu 

šelem směrem z níže položených oblastí do hor.  
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