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Úvod

Problémy velkých šelem se zabýváme již osm let a naše práce je shrnutím všech dosavadních
poznatk a pr zkum .V naší práci bychom vás cht li seznámit p edevším s problémem
ochrany a za len ní medv da hn dého v dnešní spole nosti. Samoz ejmá je skute nost, že o
medv dech se toho ví už mnoho, ale p esto se vyskytují stále nové skute nosti a problémy
k ešení. Vzr stá po et pytlák , rekrea ních oblastí, pozemních komunikací atd., což na
medv da p sobí velmi negativn a omezuje to možnosti jeho p irozené migrace. N které státy
mají také rozdílné zákony a legislativu, která je asto nedostate ná nebo se nedbá na její
dodržování. To se týká hlavn východoevropských zemí. Cílem je vytvo ení jednotného
evropského programu na ochranu medv da hn dého v Evrop .
Naše terénní výzkumy probíhají p edevším u nás v Beskydech a v sousedním Slovensku, kde
žije asi 800 medv d . Jezdíme do r zných medv dích biotop a sledujeme pobytové znaky,
odléváme stopy atd. Pravideln se také ú astníme s ítání velkých šelem v Beskydech.
Po ádáme výstavy a p ednášky pro ve ejnost, vyrábíme propaga ní materiály. Jsme leny ZO
SOP 76/08 v Rožnov pod Radhošt m a spolupracujeme s mnoha odborníky, p edevším
s Ludvíkem Kuncem, Danou Bartošovou, Jaroslavem erveným a Petrem Koubkem. V roce
1995 byl také schválen náš projekt Ochrana velkých šelem v Beskydech.
Pod kovat bychom cht li p edevším Františku Šulganovi za všechny poskytnuté informace a
pomoc p i tvorb práce, Ludvíku Kuncovi a dále všem len m naší SOP a projektu Ochrana
velkých šelem v Beskydech.
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Metodika

Naše práce je založena na získávání teoretických poznatk a výzkumech provád ných v
terénu. Dlouhodob sestavujeme literaturu s problematikou medv da hn dého u nás, na
Slovensku i ve sv t , sestavujeme fotografický materiál, dokumentujeme pobytové znaky,
odléváme stopy apod. Klademe d raz na dobrou p ípravu p ed poch zkami v terénu
v Beskydech i na Slovensku, spolupracujeme s odborníky v eské republice i na Slovensku.
Práce v terénu probíhá po celý rok. Poznatky o medv dech a vlastní zápisky z terénu jsme
zpracovali na po íta i a následn doplnili fotografiemi, které jsou p evážn naše vlastní. Další
informace jsme získávali z internetu. Doma jsme také pracovali na výrob mapek, letá k
apod. Obrazový materiál jsme skenovali a tudíž jsme nemuseli používat originální fotografie.
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1. Evoluce medv d
za ala p ed 30 milióny let, kdy se objevili první pramedv di
Evoluce medv d
(Amphicynodon), ješt s dlouhým ocasem. Spojoval v sob znaky medv d , medvídk a
pand. První skute ní medv di, velikosti vlka, se objevili asi p ed 15 milióny let . Tito se
postupn stále více odlišovali od psovitých šelem. První "praví" medv di se objevili
pravd podobn v Evrop , odkud postupn osídlili celou severní polokouli.
Z mnohých vym elých druh medv d je nejznám jší medv d
jeskynní (Ursus spelaeus). Svými velkými rozm ry, tvarem lebky
(obr.1) a chrupem byl extrémní formou mezi medv dy. Žil v mladší
dob ledové a na jejím konci vym el, možná až s výjimkou
ernomo ské oblasti, kde pravd podobn p ežil až do mladších
obr.1
tvrtohor. Z medv dích jeskyní v Polsku pocházejí kosti stá í asi
30 000 let. Kosti jeskynních medv d se nacházejí rovn ž v jeskynních sedimentech ech a
Moravy (Moravský kras, Mlade ská jeskyn , Javo í ská jeskyn )
Byl nejmohutn jším dravcem v Evrop a Asii. Objevil se asi p ed 500 000 lety. Medv d
jeskynní není p edkem sou asných medv d (tvo í pouze jednu z bo ních v tví). Vyhynul asi
p ed 10 000 lety v dob velkého vymírání dalších druh živo ich (mamut, lev jeskynní, jelen
obrovský..). P í inou tohoto jevu bylo nepochybn postupné ochlazení klimatu.Když stál na
zadních, dosahoval výšky až 4 metry. Pr m rná délka jeho života inila 5 let, z ídka se
dožíval 10 let. Svým vzhledem p ipomínal medv da hn dého, žijícího dnes ve východní Asii.
Na rozdíl od svých masožravých p íbuzných byl p evážn býložravec. Pohyboval se
v nížinách i v horách, v lesích i v otev ené krajin .V jeskyních p ebýval v období svého
zimního spánku. Žil zárove s lov kem neandrtálským, který jej lovil pro potravu a z jeho
kostí vyráb l nástroje a ozdoby.

2. Za azení medv d
Kmen: Strunatci (Chordata)
Podkmen: Obratlovci (Vertebrata)
T ída: Savci (Mammalia)
ád: Šelmy (Carnivora)
ele : Medv dovití (Ursidae)
Druh: Medv d hn dý (Ursus arctos, Linnaeus, 1758)

2.1. Savci (Mammalia)

Nejprve p ipomínám jaká je základní charakteristika savce, ím se typický savec liší od
ostatních obratlovc : Savci si udržují "stálou" t lesnou teplotu mezi 36-39 °C. Jsou tedy
homoiotermní. Tuto vlastnost mají z dnes žijících organism pouze savci a ptáci. Výhodou je
vysoká aktivita, pohyblivost a schopnost p ežít v nehostinných podmínkách, nevýhodou jsou
vysoké nároky na potravu. Charakteristickým znakem savc je srst a její modifikace jako jsou
r zné bodliny (jmenujme nap . ježury z ptako itných, ježky a bodlíny z hmyzožravc ,
dikobrazy a ursony z hlodavc ), šupiny (luskouni), rohy (turovití, rohy nosorožc ), nebo t eba
nehty a kopýtka (nap . primáti, sirény, kopytníci). Výjimku tvo í kytovci, jenž zcela ztratili
t lní pokryv, ale i u nich najdeme n co na zp sob smyslových vous po t le (nap . keporkak).
Dalším znakem savc , kterým se liší od ostatních obratlovc , jsou kožní žlázy, tedy potní,
mazové, pachové a p edevším mlé né žlázy, které p i nahromad ní vytvá ejí mlé ná pole
(ptako itní), i mlé né bradavky. Všichni savci se po narození živí mate ským mlékem. Mezi
dalšími obecnými znaky savc lze uvést také živorodost a pravou placentu (mimo ptako itní),
rozd lení b išní dutiny bránicí, ty dílné srdce, pouze levý oblouk aorty, bezjaderné krvinky,
ušní boltce, t i sluchové k stky, druhotný elistní kloub a další.
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2.2. Šelmy (Carnivora)

Šelmy plní v p írod funkci vrcholových predátor a stojí na konci potravních et zc . Až na
n kolik výjimek je v tšina z nich p izp sobena t lesnou stavbou, pohybovými schopnostmi a
výkonností smyslových orgán k lovu ko isti. Vzhledem ke zp sobu získávání své ko isti
mají v tšinou dokonale vyvinuty smyslové orgány, p edevším sluch, ich a zrak. Hlavním
spole ným znakem šelem je válcovitý kloub dolní elisti, který neumož uje pohyb do stran a
ani dozadu a dop edu. Díky tomu ale mohou v elistech vyvinout velký tlak p i kousání
masité potravy i drcení kostí. K lovu ko isti slouží také dob e vyvinuté ostré drápy. P evládá
živo išná potrava, ale mnohé šelmy nepohrdnou i potravou rostlinného p vodu, která nap . u
medv da sezónn dokonce p evažuje. Šelmy mají zakrn lou klí ní kost, nebo ji nemají
v bec, což umož uje velkou pohyblivost p edních kon etin. Dále je pro šelmy typická pásová
placenta, slepé st evo chybí, nebo je zakrn lé. V sou asném systému savc se ád šelem
(Carnivora) d lí na dva pod ády - pozemní šelmy (Fissipedia) a ploutvonožce (Pinnipedia),
kte í v d ív jších systémech byly neopodstatn n postaveny jako samostatný ád.

2.3. Medv dovití (Ursidae)

Tato ele zahrnuje nejv tší žijící šelmy, nebo n které druhy dosahují hmotnosti k osmi
metrickým cent m. Jsou to zavalitá zví ata s velkou hlavou, malými zakulacenými boltci,
silným krkem a krátkým ocasem. Malé o i medv d p ispívají k tomu že na rozdíl od
psovitých a ko kovitých šelem tém postrádají obli ejovou mimiku. Ani jejich hlasový
repertoár není nijak bohatý. To z nich iní velmi nebezpe né šelmy, na nichž se nepozná, že
se chystají zaúto it. Mohutnými tlapami, ve kterých mají mimo ádnou sílu, dokážou zp sobit
t žká zran ní velkým zví at m i lov ku.
Oba páry kon etin medv d jsou p tiprsté s velkými, zahnutými a nezatažitelnými drápy. S
jejich pomocí dokáže v tšina medv d šplhat po stromech. Medv di p i ch zi našlapují na
celá chodidla (ploskochodci), která mohou být zcela lysá i porostlá srstí. Na t le je srst
medv d dlouhá a hustá, v tšinou jednobarevná. V d ími smysly medv d jsou ich a sluch,
zrakovými schopnostmi p íliš nevynikají. Tlusté a tenké st evo se u medv d málo rozlišují,
slepé st evo a klí ní kosti jim chyb jí. U samic nalézáme dva i t i páry mlé ných bradavek.
Robustní postava v tšiny medv d se odráží na masivní lebce s protáhlou mozkovnou,
silnými h ebeny a nezplošt lými bubínkovými výdut mi. Na chrupu vynikají široké a ploché
stoli ky s etnými hrbolky (tzv. bunodontní typ), nasv d ující všežravému zp sobu obživy.
Špi áky jsou dlouhé, nej ast ji hranaté, naopak t enové zuby mají rudimentární velikost a
n kdy i chyb jí. Také trháky bývají slab zvýrazn né. Po et zub kolísá od 34 do 42 (3,1,24,2/3,1,2-4,3).
Medv di se p izp sobili k životu v r zných podmínkách od tropických les po polární
pustiny. V tšinou žijí samotá sky, n které druhy upadají na zimu do nepravého zimního
spánku.
Stá í eledi se odhaduje na 20-30 milion let (pozdní eocén až pozdní miocén). Její vývojové
centrum leží na severní polokouli, sou asné rozší ení pokrývá celou Ameriku, Eurasii a hory
na severozápad Afriky.

3. Druhy medv d
V sou asné dob se na sv t vyskytuje 7 druh medv d :

3.1. Medv d hn dý (Ursus arctos) Linné, 1758 - Nejznám jší druh medv da, který

se vyskytuje tém v celé palearktické a nearktické oblasti ve velkém množství barevných a
velikostních forem. P vodní areál medv da hn dého sahal od západní Evropy a severní
Afriky p es celou Asii až po západní a st ední ást Severní Ameriky. Na tomto obrovském
areálu svého rozší ení vytvo il medv d hn dý velké množství zem pisných ras, které se
shrnují do n kolika skupin:
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Skupina arctos (evropsko-sibi ští medv di)
Malí až st edn velcí medv di obvykle tmavohn dého zbarvení s tmavými drápy žijící v Evrop a

západní ásti bývalého Sov tského svazu.
Do skupiny pat í: Medv d hn dý (brtník) - Ursus arctos arctos
Medv d východosibi ský - Ursus arctos yeniseensis
Medv d kavkazský - Ursus arctos meridionalis
Do skupiny pat il i dnes již vyhubený Medv d atlaský - Ursus arctos crowtheri, který žil v severní
Africe v hornatých oblastech Maroka a Alžíru.

Skupina syriacus (p edoasijští medv di)

Medv di malé až st ední velikosti, sv tle nebo velmi sv tle zbarvení se sv tlými drápy, žijící v P ední
Asii na jižním okraji areálu.
Do skupiny pat í: Medv d syrský - Ursus arctos syriacus
Medv d plavý - Ursus arctos isabellinus

Skupina piscator (východoasijští medv di)

Nejv tší z euroasijských medv d hn dých, tmavohn dé až ernohn dé zbarvení, s tmavými drápy,
vzácn i sv tlejší typ zbarvení. Rozší ení na Dálném východ , v severní ín , v Koreji a na ostrov
Hokkaido.
Do skupiny pat í: Medv d kam atský - Ursus arctos beringianus
Medv d usurijský - Ursus arctos lasiotus

Skupina pruinosus (tibetští medv di)

Medv di st edních rozm r s velmi dlouhou srstí, sv tle i tmav zbarvení, asto se sv tlým kr ním
pruhem a se sv tlými drápy. Svým vzhledem se velmi odlišují od ostatních skupin medv da hn dého.
Žijí v Tibetu a v n kterých sousedních zemích.
Do skupiny pat í jediný poddruh Medv d tibetský - Ursus arctos pruinosus

Skupina middendorffi (aljašští medv di)

Nejv tší žijící formy medv da hn dého, velmi blízké východoasijským medv d m. Jsou zbarveni
ervenohn d a mají v tšinou tmavé drápy. Žijí na Aljašce a n kterých p ilehlých ostrovech (Kodiak,
Afognak, Montagne, Admiralty aj.).
Do skupiny pat í: Medv d kodiak - Ursus arctos middendorffi
Medv d aljašský - Ursus arctos gyas

Skupina horribilis (grizly)

Zahrnuje formy odpovídající celkovým vzhledem medv d m eurosibi ské a p edoasijské skupiny.
Zbarvení je velmi prom nlivé, asto se šedým nádechem, drápy mají šedé. Obývají západ a st ed
Severní Ameriky po 90. stupe západní délky. P vodn byli rozší eni od st edního Mexika až po
aljašskou a kanadskou tundru. Dnes žijí hojn ji jen v n kterých národních parcích (Yellowstone,
Glacier) a ve volné p írod Kanady a Aljašky.
Do skupiny pat í Medv d grizly - Ursus arctos horribilis

3.2.Medv d baribal (Euarctos americanus)Pallas, 1780 – je skoro tak velký jako

náš medv d, ale má kratší srst, zadní nohy i drápy a nemá vyvýšený kohoutek. enich má
okrovohn dý a na hrudi má sv tlou kresbu. Jinak je celý erný, ale vyskytují se i modré a bílé
varianty. Výskyt je v Severní Americe, Kanad a je až po st ední Mexiko. Jeho populace je
po etná.

3.3.Medv d lední (Thalarctos maritimus) Phipps, 1774 - je nejv tší z medv d a

spole n s kodiakem i nejv tší žijící šelma. T lo má protáhlejší jak ostatní medv di,
p izp sobené na plavání, uši malé, hlavu protáhlou a prsty do poloviny spojené plovací
blánou. Ocas krátký, mastná srst špinav až žlutav bílá sloužící k udržení t lesné teploty.
Výskyt je v oblasti Severního ledového mo e a v p ilehlém vnitrozemí, na ledových krách
pronikají i daleko na jih.
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3.4.Medv d ušatý (Selenarctos thibetanus) Cuvier, 1823 – d íve medv d

himálajský, je menší jak baribal, erný jako uhel se žlutobílou kresbou na hrudi tvaru V anebo
Y. N kdy je zbarven dohn da a vzácn se vyskytuje i jako albín. Má nápadn velké uši,
dlouhou a hustou srst s vlnitou podsadou. Výskyt je ve st ední a jižní Asii, Himalájích (až do
výšky 4000 m) až po Afghánistán.

3.5.Medv d pyskatý (Melursus ursinus) Shaw, 1791 – je velký asi jako medv d

ušatý. Od ostatních medv d se liší kratšími kon etinami s velkými chodidly a dlouhými
drápy. dává p ednost kopcovitému terénu, má široký, plochý enich, lysý šedivý obli ej a
špinav žlutou náprsenku. T žkopádné t lo pokrývá dlouhá erná srst. Výskyt je v P ední
Indii a na Srí Lance po Himálaje.

3.6. Medv d brýlatý (Tremarctos ornatus) F.Cuvier, 1825 – je jediný
jihoamerický druh medv da velký asi jako baribal. Má sv tlé kresby kolem o í a na spodní
stran krku. Výskyt je v lesnatých horských oblastech jihoamerických And od Venezuely po
Chile, Panama.

obr.2 Medv d hn dý

obr.3 Medv d baribal

obr.4 Medv d lední

obr.5 Medv d ušatý

obr.6 Medv d pyskatý

obr.7 Medv d brýlatý
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obr.8 Medv d malajský

3.7. Medv d malajský (Helarctos malayanus) Raffles, 1821 – je nejmenší ze
všech medv d ( 50 až 70 kg), má krátký kožich hladký jako srst pointera, na obou lopatkách
odstávající víry srsti, ho icov zbarvenou hrudní skvrnu a dva palce dlouhý ocas.Výskyt je v
horských i nížinných pralesech v tropických a subtropických oblastech jv Asie od Barmy a
Malajského poloostrova na Sumatru a Kalimantan i v jižní ín .
Blízkými p íbuznými medv d jsou pandy ( ele pandovití). Pat í sem Panda velká, jedno
z nejvzácn jších zví at, která je rovn ž symbolem ochrany p írody. Žije v ín . Panda
ervená je menší a rezav hn dého zbarvení. Obývá horské pralesy a bambusové porosty na
JV svazích Himálaje v nadm. výškách 1800 až 4000m.

4. Medv d hn dý (brtník) (Ursus arctos arctos)
Pat í do skupiny arctos (evropsko – sibi ští medv di).

4.1. Charakteristika

Délka t la 1,7-2,2 m, výška t la 87-126 cm, ocas 6-14
cm, ucho 13-17 cm, hmotnost 100-350 kg (dosp lí
samci jsou v pr m ru t žší než samice a váží 140 až
350 kg, samice 100 – 200 kg). Evropští hn dí medv di
mají v tšinou tmav hn dou srst, zbarvení srsti však
m že být velmi prom nlivé, od skoro šedé barvy p es
klasickou hn dou až do tmav hn dé, hn do erné barvy
(délka srsti m že být 8-12 cm). Mlá ata mají na hrdle a
kolem krku bílou skvrnu, která mizí asi po dvou letech. obr. 9 Medv d hn dý
Medv d má velmi silný chrup s mohutnými špi áky.
Stoli ky mají široké ploché žvýkací plošky, protože ve srovnání s jinými šelmami konzumují
medv di více rostlinné potravy. Medv di mají pom rn malé o i, protože nejvýznamn jším
smyslem je pro medv dy ich. Pachy pochycuje enichem, který má na konci velmi jemnou
sliznici. Má velmi silné nohy a p t prst s velmi silnými drápy. Drápy jsou ohnuté, ale nejsou
zatažitelné, takže se p i ch zi obrušují. Mladí medv di dob e šplhají, starší šplhají mén .
P ední stopy jsou 10-12 cm dlouhé a 10-20 cm široké, tvar p ední stopy: širší než delší. Zadní
stopa je dlouhá 17-30 cm, ší ka zadní stopy je 10-17 cm, tvar je podobný bosé lidské noze.
Medv dí stopa je jen st ží zam nitelná se stopou jiného živo icha, medv dí stopy mají vždy
patrných p t prst s otisky dráp , ve stopní dráze je v tšinou kladena zadní stopa do stopy
p ední, p i pomalé ch zi je délka kroku dosp lých medv d asi 50-60 cm, p i b hu je
vzdálenost v tší, mlá ata mají délku výrazn kratší. P i ch zi medv d našlapuje na celé
chodidlo, je tedy ploskochodec. Jeho stopní dráha p ipomíná otisky bosých lidských chodidel.
Medv d dob e šplhá na stromy a dob e plave. I když je zdánliv nemotorný, dovede utíkat
rychlostí 50 – 60 km/h.
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4.2. Rozší ení a po etnost v Evrop

obr.10 Mapa rozší ení medv da hn dého v Evrop (hn dou barvou jsou vyzna ena území výskytu
medv da hn dého)

Následující tabulka udává názvy a lokalizaci jednotlivých populací medv da hn dého (Ursus arctos
arctos) v Evrop a p ibližné po ty medv d , kte í se v t chto oblastech vyskytují:

NEJPO ETN JŠÍ POPULACE
Severovýchodní Evropa
Karpatská populace
Dinárská–Východoalpská
populace
Skandinávská populace
poho í Rila – Rodopy

Evropská ást Ruska, severní ást B loruska,
Estonsko, Lotyšsko, Finsko
eská republika, Slovensko, Polsko, Ukrajina,
Rumunsko
Rakousko, Itálie, Slovinsko, Chorvatsko, Bosna a
Hercegovina, Jugoslávie, Makedonie, Albánie, ecko.
Norsko, Švédsko
Bulharsko, ecko

37 500
8100
2800
1000
520

MALÉ IZOLOVANÉ POPULACE
poho í Apeniny
Jižní Alpy
Pyreneje
poho í Cantabria

Itálie
Itálie
Špan lsko, Francie
severozápadní Špan lsko

40 - 50
4
6
50 - 60

vysazeni v letech 1989-93, st ední Rakousko
vysazeni v roce 1996-97, centrální Pyreneje, ESP-FRA
vysazeni 1938-44, neúsp šné, Bialowiezsky prales

13 - 16
5
0

VYSAZENÉ POPULACE
Rakousko
Pyreneje
Polsko
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Medv d hn dý se p vodn vyskytoval v celé Evrop . Pozd ji z v tšiny území vymizel.
Hlavními vlivy byl r st lidské populace, zmenšování rozlohy les a rozši ování
zem d lské p dy a samoz ejm lov. Odhady populace, které jsou uvedeny v následujících
kapitolách jsou nep esné. S ítání medv d je obtížné a proto i odhady, které jsou uvedeny,
jsou vyhodnocovány jako hrubé. Dnes se v Evrop vyskytuje asi 50 000 medv d (z toho 37
500 ks tvo í tzv. severovýchodní evropská populace – Rusko (evropská ást)). Hustota
jednotlivých populací je rozmanitá a závisí na dostupnosti potravy, velikosti odst elu a
obdobích nár stu a ústupu populace. Evropskou populaci tvo í evropská ást Ruska a severní
Evropa – Skandinávie (Norsko, Švédsko, Finsko), dále zasahuje výskyt do Estonska.
Lotyšska, severní ásti B loruska. St edoevropskou populaci tvo í hlavn medv di obývající
západní a severní ást karpatského oblouku – eská republika, ale hlavn Slovensko a jižní
ást Polska – p i hranicích se Slovenskem a jižní Rakousko. Dále populace zasahuje do
východní a jižní ásti evropského kontinentu – východní a jižní ást karpatského oblouku –
Ukrajina a Rumunsko, a dále jižní Evropa – Balkánský poloostrov – Bulharsko, ecko,
Makedonie, Albánie, Jugoslávie, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Slovinsko. Mezi další
populace pat í dv izolované populace v severní a st ední Itálii. Poslední zbytky evropské
populace tvo í populace medv da hn dého v Pyrenejích (Francie a Špan lsko) a
severozápadní oblast Špan lska – západní ást poho í Cantabria.

4.3. Rozší ení na Slovensku

Po druhé sv tové válce žilo na území Slovenska (obr.11) 50 až 80 medv d , v roce 1953 již
kolem 200 a v šedesátých a sedmdesátých letech vzrostl po et medv d na 300 až 330
jedinc . Díky jeho zvýšené ochran je populace medv d na Slovensku stabilizovaná a tvo í
ji asi osm set jedinc .

obr.11 Mapa rozší ení medv da na Slovensku.

4.4. Rozší ení v eské republice

Medv d byl v eské republice vyhuben, poslední eský medv d byl st elen na Šumav
v roce 1856, v sou asnosti se medv di na našem území p echodn vyskytují a to zejména
v oblasti Moravskoslezských Beskyd a Jeseník . K prvnímu op tovnému výskytu medv da
hn dého na našem území došlo v roce 1973, kdy byl jeden kus pozorován práv
v Moravskoslezských Beskydech. Za átkem osmdesátých let zde bylo již více pozorování a
také p ípady p ezimování. K dalšímu oživení migrace došlo na p elomu 80. a 90. let. Naše
populace medv d je sou asn nejzápadn jším okrajem karpatské populace medv d . Ob as
se medv di objeví i v západn jších oblastech (východní echy).
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obr.12 Mapa rozší ení medv da hn dého v eské republice

Celkový po et medv d z ejm nep esáhne 5 kus . Jedná se zejména o výskyty mladších
medv d , kte í se na naše území dostávají hlavn v letních m sících, vzácn n kte í z nich
v eské republice p ezimují. Medv d hn dý byl až do konce 19. století trvalou sou ástí

beskydské zví eny. Díky dlouholeté ochran t chto šelem na Slovensku a návaznosti pohrani ních
poho í se medv di do Beskyd znovu vracejí a od roku 1973 je zaznamenáván jejich každoro ní
výskyt. V p íloze uvádíme mapu rozší ení medv da hn dého v Beskydech.

5. Život medv da
5.1. Potrava

Areál rozší ení medv da hn dého pokrývá zna nou ást severní polokoule, a proto je jeho
jídelní ek pom rn pestrý v závislosti jednak na území a také na ro ním období. Medv d
hn dý je všežravec, živí se rostlinnou i živo išnou potravou. Pro chrup medv da hn dého jsou
charakteristické, jako pro v tšinu masožravc , velké zuby, které mohou být používány p i
obran , usmrcování ko isti a p i jejím porcování. Trávicí trakt medv da má všechny hlavní
znaky masožravc , avšak je o n co delší, pravd podobn z toho d vodu, aby mohly být
rostlinné ásti potravy lépe tráveny a absorbovány.
Zelená vegetace, jako nap . trávy a byliny jsou sou ásti jídelní ku medv da p evážn v jarním
období a na podzim. Koncem podzimu, v zim a na ja e
m že konzumovat velké množství tvrdých lesních
plod (žalud, bukvice, kaštany, o echy). Z rostlinné
potravy dále vyhledávají zejména r zné bobule strom
a ke
nap íklad je abiny, maliny, rybíz, jahody,
bor vky (obr.13) atd. Dále to mohou být ko ínky
rostlin, výhonky, semena apod. Významným faktorem
je u medv da zvýšený p íjem potravy koncem léta a
p edevším na podzim, protože v tomto období medv di obr. 13
zvyšují tukové zásoby, které jsou nepostradatelné pro
následující období hibernace. Z tohoto d vodu medv di vyhledávají ovocné sady, kde mají
velký výb r potravy, nap . jablka, hrušky, trnky atd.
Z živo išné potravy je nutné uvést hlavn v tší hmyz, med divokých lesních v el, drobné
obratlovce, jako jsou hraboš, krtek nebo myš a velké obratlovce, p edevším pak jelení a srn í
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zv . Nutno však uvést, že medv di co se tý e lovu velkých a dosp lých kopytník nejsou
p íliš úsp šnými lovci. Výjimkou m že být jarní období p i zledovat lé sn hové pokrývce,
kdy m že být jejich lov úsp šn jší. Medv d krom suchozemských živo ich loví asto i
ryby. Živí se také mršinami, které jsou d ležitou složkou jejich potravy. Stejn jako ostatní
šelmy se tedy podílí na potravní rovnováze v lese, požírá a vybírá si zejména nemocné a
zran né kusy zv e, které likviduje a pomáhá tím ke vzniku zdravé populace zv e v lesích.
Nelze ale zapomenout na medv dy, kte í se asto p ibližují k lidským sídl m a obydlím, a už
jsou to chaty nebo rekrea ní st ediska a zde medv di i ve dne vybírají popelnice a jiné zdroje
odpadk . Medv di se bu sami nau ili chodit na pravidelné zdroje potravy a nebo se jedná o
mladé medv dy, kte í nap íklad ztratili medv dici a u ili se sami získávat i jiné, a pro n
dostupné zdroje potravy. Takoví medv di již museli být asto zast eleni, protože ohrožovali
jednak lidi a obyvatele chat, ale také celou zdravou populaci medv d na kterou má toto
chování jist negativní vliv. Ob as m že docházet v souvislosti s medv dem i ke škodám na
hospodá ských zví atech, zejména na pastvinách a v ohradách v blízkosti lesnatých a
horských oblastí s výskytem medv d . Medv di zde úto í zejména na skot nebo ovce, které
jsou asto špatn hlídány a stávají se pro medv da snadným typem ko isti. K t mto škodám
dochází pom rn málokdy, ale existují i výjimky. Snad nejznám jší výjimkou je zde známý
„medv d z Brodské“, který p es dva m síce napadal stavení a ohrady s hospodá skými
zví aty. Zjistilo se nakonec, že medv d byl chován v zajetí a že bu svému majiteli utekl,
anebo se ho majitel zbavil tak, že jej vypustil do volné p írody. Medv d tak ztratil veškerou
plachost, neum l p irozen vybírat a lovit potravu a proto vyhledával již zmi ované
hospodá ské objekty, kde likvidoval zví ata. Nakonec musel být odchycen, aby na jeho
chování nedoplatili také zdraví medv di, kte í by se takto nechovali.

5. 2. Rozmnožování

Medv d hn dý dosahuje pohlavní dosp losti pom rn brzy a jeho reproduk ní cyklus je
prodloužený. Pá ení probíhá od poloviny kv tna do za átku ervence. Medv d je polygamní
druh (samice se m že pá it s více samci a naopak). Byly zdokumentovány i p ípady
vícenásobného otcovství v jednom vrhu. Po oplodn ní se embryo vyvíjí jen do stádia
blastocyty a následn je vývoj p erušený až do konce listopadu. Délka skute né gravidity je 68 týdn a v lednu až únoru rodí samice v brlohu 1-4 mlá ata, které váží okolo 0,5 kg. Ješt
n kolik týdn po porodu nep ijímá medv dice potravu ani vodu. Mlá ata jsou neuv iteln
malá, po narození jsou slepá, mají zav ené zvukovody a jsou naprosto bezbranná.

obr. 14 Medv dice s mlád tem
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Mají jemnou sv tlou srst, výrazný bílý obojek a velmi krátkou obli ejovou ást oproti
mnohem více rozvinuté mozkové ásti. O i se jim za ínají otevírat ve stá í t í týdn a
k úplnému otev ení dochází až po prvním m síci života. Zevní zvukovody se medví at m
za ínají otevírat až ve stá í osmi týdn . Mléko pro svá mlá ata vytvá í matka medv dice
z tukových zásob. Než se medví ata nau í samy chodit uplyne doba asi t í m síc a potravu
se nau í hledat ve stá í zhruba 7 m síc . Mladé medví ata se osamostat ují ve v ku 1,4-2,4
let, v severních oblastech obvykle o n co pozd ji.

5. 3. Hibernace

Do konce podzimu musí medv di nashromáždit dostate né množství tukových zásob, aby
byli schopní hibernace, neboli zimního spánku, po dobu 3 – 7 m síc . Není to zimní spánek
v pravém slova smyslu, ale jen stav ur ité letargie, jakéhosi polospánku. T lesná teplota
medv da klesne asi o 4-5 °C, spot eba kyslíku klesne tém na polovinu a srde ní tep se
zpomalí až o 75%. Brlohy si aktivn budují v zemi, pod vývraty
strom anebo ve starých mraveništích ( asté p edevším ve východní
Skandinávii), nebo využívají vhodné skalní výklenky a dutiny.
Populace v jižních oblastech (Chorvatsko, Špan lsko) mohou z stat
aktivní v pr b hu celého roku. Do brloh zaléhají medv di ješt p ed
nasn žením, takže sníh zakryje jejich stopy. Na Slovensku hibernují
medv di 75-120 dní, zpravidla od poloviny listopadu do poloviny
b ezna. Uvádí se, že medv di p ed zalehnutím do brlohu konzumují
r zné byliny, které jim mají pomoci p e istit vnit nosti (nap . esnek
medv dí - obr.15). Hibernace je pravd podobn adaptace medv da na
nedostatek potravy v zimním období a pro vrh mlá at v p ízniv jších obr. 15
podmínkách, protože narozená mlá ata nejsou schopna samostatné
termoregulace.

5. 4. Aktivita a teritorium

Pro medv da je charakteristický samotá ský zp sob života. Spole n žije jen medv dice se
svými mlá aty, p ípadn ješt i s p edcházejícími mlá aty (tzv.p stouny) a medv d
s medv dicí v dob íje. Medv d m že být aktivní jak ve dne, tak i v noci. Jeho aktivita je
závislá na p írodních podmínkách, dostupnosti potravy a lidských aktivitách. Pronásledování
medv da lov kem na evropském kontinent zp sobilo posunutí jeho aktivity p edevším do
no ních hodin. Jako u v tšiny velkých predátor je i u medv d hustota populace pom rn
nízká, p edevším v severních oblastech (nap . 0,5 jedince/1000 km2 v jihovýchodní ásti
Norska, 20-25 jedinc /1000 km2 v centrální ásti Švédska, 100-200 jedinc /1000 km2
v Rumunsku). Teritorium medv da zabírá pom rn velké území a jeho velikost m že být
v r zných oblastech rozdílná. Nap . pr m rná velikost teritoria je v jádrových oblastech
skandinávských jehli natých les 6 až 10 krát v tší než velikost
teritoria v lesích v Chorvatsku, kde je mnohem lepší potravní
nabídka v podob žalud , bukvic, kaštan , ale i um lých újedí.
Teritorium samc m že dosahovat velikosti od 128 km2
(Chorvatsko) až po 1600 km2 (centrální ást Švédska) a teritorium
samic od 58 km2 (Chorvatsko) do 225 km2 (centrální ást Švédska).
Mladí samci, kte í zatím nemají p esn vymezené území, se mohou
pohybovat po území o rozloze až 12 000 km2.
Medv di si své teritoria zna í a brání. Zna ení d lá tak, že se
postaví vzp ímen ke kmeni stromu, nej ast ji jehli natému a zuby,
p ípadn drápy p edních kon etin strhává z n ho k ru až po lýko,
p i emž se snaží dosáhnout co nejvýše. Takto vytvo í optický signál
v podob bílé skvrny na tmavé k e, který je vid t zdaleka (obr.16).
Na zna ení si nej ast ji vybírá samostatn stojící stromy. Stromy
nej ast ji zna í dosp lí samci. Stopy dráp byly objeveny až do
výšky
2,5 m. Tuto optickou zna ku dopl uje pachem mo e.
obr.16
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Medv d má ve svém teritoriu celé soustavy chodník , p i kterých si zna í stromy a zanechává
trus. S oblibou využívá chodníky lidí i jiné zv e. Hranice teritoria mohou být horské h ebeny,
vodní toky, dálnice apod. Obhajování teritoria se zpravidla omezují na gesta hrozby a
vydávání výstražných zvuk .

5.5. Sociální chování

O sociálním chování medv d je málo údaj . Dosp lí medv di žijí, krom krátkého období
pá ení, odd len a jeden druhému se vyhýbají. P i hledání nového teritoria p ekonávají samci
v tší vzdálenosti než samice, které mohou mít své teritorium v rámci teritoria své matky, resp.
v jeho blízkosti.

5. 6. Nároky na stanovišt

P vodní areál rozší ení medv da hn dého se rozkládal na území celé Evropy. V oblastech,
kde nejsou medv di rušeni p ítomností lov ka, obývají nejen lesní biotopy, ale i step a území
severské a alpínské tundry. V tšina lokalit p vodního areálu medv da však byla lidskou
inností zm n na do takové míry, že v sou asnosti již neposkytují medv d m vhodné
biotopy. Na kvalitu biotopu mají vliv 3 hlavní faktory: potrava, možnost úkrytu a dostupnost
brloh .
Vhodné životní podmínky pro medv da v lesních
biotopech (obr.17) nejsou limitované jen dostupností
potravy. Potravní nabídka m že být dostate ná i
v nezalesn ných oblastech, ale medv di pot ebují pro sv j
život i místa na úkryt. V oblastech, kde jsou medv di
p edm tem lovu (jak legálního tak nelegálního) anebo
byli pronásledováni lov kem je limitujícím faktorem
jejich výskytu p ítomnost k ovinného nebo lesního obr. 17
porostu, který jim poskytuje možnost úkrytu.
Místa pro brložení jsou asto lokalizovány v odlehlých oblastech s nízkou mírou lidských
aktivit. Náhodné vyrušování v dob brložení zp sobuje asto opušt ní brloh , což m že mít
negativní následky p edevším pro gravidní samice a samice s mladými. Z výzkum
realizovaných ve Švédsku vyplynulo, že gravidní samice, které musely kv li vyrušování
opustit svoje brlohy, potratily desetkrát ast ji než ty, které se p emis ovat nemusely.

5.7. Pobytové znaky

Medv d žije skrytým zp sobem života. V p írod se proto daleko
ast ji než s ním samotným setkáváme s jeho r znými pobytovými
stopami a zna kami. Ty nám p i pe livém pozorování mohou
prozradit nejen svého p vodce, ale m žeme z nich vy íst mnoho
dalších zajímavých informací nap . o jeho chování.
Mezi pobytové znaky pat í stopy a stopní dráha medv da, poškozené
stromy se strhanou a oloupanou k rou (hranice teritoria, viz. kapitola
5.4.), rozhrabané pa ezy nebo ztrouchniv lé d evo, rozhrabaná
mraveništ , vylámané plásty a zni ené hnízda divokých v el,
polámané ovocné stromy nebo ke e v sadech, ohnuté a zlámané
stromy v p írod , polámané v tve (nap . je abiny - obr.18), trus,
slehnuté a sežrané ásti pole s kuku icí nebo obilninami, zbytky
potravy.

5.7.1. Stopy a stopní dráha

obr. 18

K ur ování stá í medv d lze použít údaj o velikosti medv dí stopy. Pro vyhodnocování je
sm rodatná ší ka p ední stopy, m ená v nejširším míst chodidla. Na zadních i p edních
kon etinách má medv d po p ti prstech s dlouhými drápy. Je ploskochodec – došlapuje na
chodidlo, které se ve stop otiskuje celé nebo tém celé. Zadní stopa se podobá otisku
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lidského chodidla. Délka zadní stopy je 18 – 22 cm (n kdy i 30 cm) a ší ka se pohybuje kolem
16,5 cm. P ední stopy jsou dlouhé 14 – 17 cm, široké bývají p ibližn jako zadní – 16,5 cm.
Otiskují se v ní pouze b íška prst s drápy a malá ást chodidla, protože medv di v pohybu
nedošlapují na celou plochu chodidel p edních b h . Celý otisk p edního chodidla lze
pozorovat na místech, kde medv d stál nebo pomalu krá el. Délka výkroku je 50 – 60 cm.
Ší ka rozkroku je nej ast ji kolem 20 cm. Je prom nlivá podle stá í a velikosti zví ete. Ve
stopní dráze nacházíme otisknuto celé zadní chodidlo a ást p edního, p i emž p ední stopa je
vytla ena p ed zadní.
Velmi d ležitou sou ástí p i posuzování stop je jejich dokumentace. Provádí se m ením,
slovním popisem, nákresem, fotografováním, videozáznamem, ale zejména odléváním do

obr. 19 Medv d hn dý: 1,2 – levá p ední a levá zadní stopa, 3 – stopní dráha medv da v kroku

sádry. P i p íprav odlitku klademe d raz na výb r kvalitního otisku, jeho
citlivé o išt ní v etn okolí a p ípravu sádry odpovídající hustoty.
Odlitek je nutné ješt o istit, popsat a upravit. Takto dostaneme tzv.
negativní otisk. Pro získání pozitivu musíme sádrový odlitek namazat
vrstvou tuku nebo vosku a znovu zalít sádrou.
V archivu naší ZO SOP 76/08 máme za osm let našeho putování po
medv dích stezkách u nás i na Slovensku 16 negativních otisk stop
medv d (obr.20). Jsou oblíbeným dopl kem mnoha výstav. Nejv tší
ocen ní se nám dostalo, když byly v roce 2001 vystaveny 6 m síc
v Národním muzeu v Praze, spole n s kresbami medv d našeho
kamaráda Ludvíka Kunce.

5.7.2. Zp sob lovu

Medv di mají velkou sílu a dokážou usmrtit zví e jedním
nebo více údery tlapy na nose nebo na zátylku. asto bývá
zlomena také lebka a páte . Hlava ko isti bývá zna n
vyto ená a te e ji krev z nosu nebo z úst. Dále se r zné
uhryznutí a okusy nacházejí v oblasti plic nebo hrdla.
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obr. 21

obr. 20

Medv d p i konzumaci nejd íve za ne b išní dutinou a hrudním košem, kde se nacházejí
m kké vnit nosti. Poran ní zví at jsou v tšinou t žké a zpravidla kon í smrtí zví ete. Ko ist
bývá rovn ž asto roztrhaná a jednotlivé kusy ko isti jsou n kdy roztroušeny po velké ploše.
U krav a jiných zví at je vemeno oblíbenou ástí z hlediska konzumace potravy.
Ur ovací znaky zran ní zví at, která byla napadena medv dem:
ást t la
Hlava
Vazy, páte
Hrudník
B išní dutina
K že
Podkožní
krvácení

Zran ní
Zlomená lebka nebo elist, krvácení z nosu a úst, nep irozen vyvrácená
hlava, stopy po hryznutí na lebce.
Zlomené vazy a páte .
Roztrhaný hrudník, vyžrané vnit nosti.
Roztrhaná trávicí dutina, vyžraný trávicí trakt.
2-5 paralelních, velmi širokých stop po drápech.
Na stehnech, slabinách, b iše nebo zádech. Muže být na všech t chto ty ech
místech.

5.7.3. Trus

Medv dí trus (obr. 22) vypadá velmi rozdíln v závislosti na ro ním
období a nabídce potravy. Krom asného jara, kdy d ležitý zdroj
potravy p edstavuje pro medv da p edevším padlá zv , nacházíme po
zbytek roku v jeho trusu hlavn rostlinné sou ásti: trávu, kulturní
obiloviny, byliny, bobule a ovoce. Tento jídelní ek si medv d zpest uje
a dopl uje hmyzem, odpadky a p íležitostn i domácími zví aty.
Protože medv di nemají dokonalé trávení, jsou jednotlivé sou ásti
potravy v jejich exkrementech snadno k poznání.
obr. 22
P i masité potrav má trus medv da v tšinou tvar 3-6 cm tlustého
tmavého válce. P i p evaze rostlinné stravy má tvar veliké nepravidelné
hromady, n kdy je dokonce tak ídký, že spíše p ipomíná lejno hov zího dobytka.

6. Medv d hn dý a lidé
6. 1. Vztah ve ejnosti

O vztahu ve ejnosti k medv du hn dému v Evrop jsou jen malé znalosti, ale existují n které
národní pr zkumy, které ukazují, že lidé z venkova mají všeobecn záporn jší vztah než
obyvatelé m st. Mladší v k a vyšší vzd lání p inášejí kladn jší vztah k medv dovi. Velké
ztráty na domestikovaných zví atech nebo smrtelná napadnutí lov ka však mohou zp sobit
rychlou zm nu od pozitivního vztahu k negativnímu.

6.1.1. Anketa

Naše Základní organizace eského svazu ochránc p írody provedla v roce 2000 anketu o
vztahu ve ejnosti k medv d m. Výsledkem ankety byly následující poznatky:
V první skupin (v k do 18 let) jsme zjistili, že drtivé v tšin nevadí výskyt medv da
v Beskydech, v tšina získává informace o medv dech se sd lovacích prost edcích a knih,
v tšina ví pouze áste n ím se medv d živí, ale zase ví, jak se chovat v teritoriu medv da i
jak se chovat p i setkání s medv dem, tém všichni by nelegální lov medv da nahlásili
policii nebo na Správ CHKO Beskydy.
V druhé skupin (od 18 do 55 let) jsme zjistili, že rovn ž drtivé v tšin nevadí výskyt
medv da v Beskydech, a rovn ž v tšina sbírá informace o medv dech se sd lovacích
prost edk a knih, v tšina rovn ž ví, ím se medv di živí, ale v tšina neví jak se chovat
v teritoriu medv da a rovn ž v tšina neví, jak se chovat p i setkání s medv dem. Asi polovinu
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dotázaných by naštvalo, kdyby došlo k nelegálnímu lovu medv da a v tšina by to nahlásila na
policii a nebo na Správ CHKO Beskydy.
Ve t etí skupin (v k více než 55 let) v tšin dotazovaným rovn ž nevadí výskyt medv d
v Beskydech i když asi jedné t etin vadí medv d v Beskydech. Op t se potvrdilo, že
informace o medv dech získávají v tšinou se sd lovacích prost edk , v tšina ví, ím se
medv di živí, ale v tšina neví, jak se chovat v teritoriu medv da i jak se chovat p i setkání
s ním. Asi polovinu dotázaných by naštvalo, kdyby n kdo ulovil nelegáln medv da a
polovina by to i nahlásila na policii nebo na Správ CHKO Beskydy.
Anketa nám nazna ila, že je nutné v novat pozornost ve ejnosti a zajiš ovat nep etržit
informovanost o život , potravních vztazích, chování i ochran velkých šelem (rys, vlk,
medv d) v Beskydech a vysv tlovat jejich význam v p írod . Zárove je nutné pomáhat
chovatel domestikovaných zví at a v ela m p i ochran stát p ed napadením nebo ochran
v elstev.
V tomto roce jsme pro d ti z oddílu mladých ochránc p írody „Led á ci“ z Rožnova pod
Radhošt m po ádali letní tábor a vyrobili jsme všem ú astník m tábora tri ka se znakem
medv da. Byl to tzv. „medv dí tábor“.

6. 2. Ohrožení lidí

Útok medv da na lov ka se nedá považovat za výsledek chování predátora, ale jedná se o
p irozenou snahu medv da bránit sebe, mlá ata nebo ulovenou ko ist p ed lov kem.
Nejnebezpe n jší situace p ináší p ítomnost zran ného medv da. N kterými z dalších faktor
p ispívajících k r stu agresivity medv da jsou nap .(s klesajícím stupn m významu):
p ítomnost mlá at, p ítomnost ko isti, p ekvapení medv da, medv d ve svém brlohu,
p ítomnost psa atd. Porovnáním údaj z Euroasie a Severní Ameriky se zjistilo, že evropští
hn dí medv di jsou mnohem mén agresivní než medv di žijící na východ od Uralu a nebo
medv di hn dí v Severní Americe. Ale i p esto byli medv dem v nedávných letech zabiti lidé
v Rumunsku, Rusku, Slovinsku, Bosn a Hercegovin , Chorvatsku, Finsku nebo na
Slovensku a zran ni byli v mnoha dalších zemích. Rady jak se vyhnout st etnutí s medv dem
a omezit tímto vznikající problémy jsou d ležitou sou ástí výchovných a informa ních
kampaní zam ených pro ve ejnost.
V roce 2000 vystrašil medv d v Beskydech mnoho lidí. Medv d který d lal velké škody na
domestikovaných zví atech, majetku a v elstvech. Strach z n ho vyplýval hlavn
z nev domosti o tomto zví eti, o jeho život , chování i reakce lov ka p i setkání s ním. Proto
jsme urychlen p ipravili letá ek, který tyto informace obsahoval. Letá ek vznikl po
konzultacích se Správou CHKO Beskydy, s odborníky u nás i na Slovensku a po prostudování
odborné literatury.
Z letá ku vybíráme nejd ležit jší informace o vztah
uvádíme v p íloze.

lidí a medv d . Celé zn ní

Medv di a lidé mohou žít spolu bez problém
Chcete, aby prost edí chalupy, chaty, turistického st ediska nebo tábora bylo bezpe né p ed
návšt vami medv d ? Sta í odstranit z okolí zbytky potravy, odpadky nebo obaly z potravin, které
medv dy p itahují. Takovýmto zp sobem ochráníte sebe, ale i medv dy od zbyte ných stres
z neo ekávaného p ekvapujícího st etnutí. Jestliže se budete ídit níže uvedenými radami, m žete
p edejít zbyte ným komplikacím.
Nakládání s odpadky
Zejména p es noc nenechávejte zbytky jídla voln u chaty. Odpadky ukládejte v dob e uzav ených
popelnicích nebo kontejnerech. Na kompost neodkládejte ovoce a zbytky potravin. P i likvidaci
odpadk biologického charakteru používejte vápn ní, abyste zredukovali vytvá ení zapáchajících
látek.
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Tábo ení v p írod
Na území chrán né krajinné oblasti je dle zákona .114/92 Sb., o ochran p írody a krajiny zakázáno
tábo it a rozd lávat ohn místa tomu vyhrazena. Platí to rovn ž podle zákona . 289/95 Sb., o lesích.
V p ípad , že tábo íte na vyhrazeném míst nebo jste nuceni p espat ve volné p írod , doporu uje se:
K tábo ení si vybrat místo vzdálen jší od vyšlapaných lesních chodník a b eh potok a
ek.
Místo, kde va íte, by m lo být vzdáleno nejmén 50 m od tábo išt po v tru.
Pokud si budete p ipravovat jídlo opékáním na ohni, bu te ostražití, je-li medv d nablízku,
m že ho v n jídla p ilákat.
Šaty, ve kterých va íte, nepoužívejte p i vycházkách do lesa a nenechávejte je ve stanu.
Nádobí udržujte v istot a skladujte s potravinami.
Jídlo v plechovkách (nap . ryby) zkonzumujte ihned po otev ení.
Neskladujte žádné jídlo nebo pronikav vonící v ci (parfémy, zubní pasty) uvnit stanu.
Jestliže nemáte jinou možnost, najd te si dva stromy vzdálené od tábo išt nejmén 200 m a
vzdálené od sebe cca 6 m a potraviny nebo odpadky zav ste mezi n nejmén 4 m nad zemí.
Odpadky by m ly být uskladn ny v malých p enosných kontejnerech nebo v uzav ených
igelitových sá cích.
P ítomnost v teritoriu medv da
Každý, kdo se nachází v teritoriu medv da se m že s ním i setkat. Proto v nujte pozornost svému
okolí. Zejména v odlehlých ástech hor nevstupujte do nep ehledných houštin. Pamatujte, že medv d
na Vás ne eká a bezd vodn na Vás nezaúto í.
Vycházky a túry absolvujte jen za denního sv tla.Je výhodn jší, když se terénem pohybujete
ve dvojicích nebo ve skupin .Skupina by m la udržovat vzájemný kontakt. Panika m že
ohrozit bezpe nost celé skupiny. D tem nedovolte se moc vzdalovat.
Bu te ostražiti v nep ehledném terénu, vytvá ejte p im ený hluk (mluvte nahlas, zpívejte
si, pískejte - nemusí být ale ú inné, když napodobujete hlas pták ), medv d Vás zaregistruje
a vyhne se Vám.
Bu te zvlášt opatrní p i nízké viditelnosti (mlha) nebo slyšitelnosti (silný déš , vítr, hukot
potoka apod.).
Dávejte pozor na místech, kde je hodn lesních plod , u pole s ovsem, u mok ad …
Bu te opatrní, když narazíte na erstvé znaky p ítomnosti medv da – stopy, vlhký trus,
zvratek, rozhrabaný pa ez, poškrábané stromy s okousanou k rou apod..
Pokud objevíte uhynulé zví e, nep ibližujte se k n mu. M že se jednat o ko ist medv da,
který m že být nablízku. Na kadáver v lese nás asto upozorní krkavcovití ptáci a dravci. Na
p ítomnost medv da splašená zv , sk ekot sojek, pískání kosa, bekání srn í zv e apod..
Držte si psy na vodítku a pod kontrolou. Psi mohou ucítit medv da a zaúto it na n j nebo
budou p ed ním utíkat a dovedou medv da až k Vám.
Na výletech nepoužívejte siln vonící kosmetiku.
Setkání s medv dem
Neexistují zaru ená pravidla chování p i setkání s medv dem, ale následující rady mohou být
užite né:
Zachovejte klid a snažte se správn odhadnout situaci.
Uvidíte-li medv da, který je od Vás dostate n daleko, p ibližuje se k Vám, ale Vás
nezpozoroval, upozorn te ho na sebe hovorem. Jestli se p ibližuje, ustupte mu z cesty a
pomalu a klidn odejd te. Všímejte si sm ru v tru. Jak vítr vane sm rem k Vám, nem že
Vás medv d zacítit.
Když je velmi blízko nek i te na n j, m že ho to vyprovokovat. Zachovejte klid, mluvte
k n mu, pokojn odcházejte a mírn gestikulujte. Vyhn te se soust ed nému pohledu z o í
do o í – pro šelmy to bývá výzva k souboji.
V žádném p ípad se k medv dovi nep ibližujte, nedráždíte ho, neházejte po n m kameny a
nesnažte se ho ani zahnat.
Nikdy nelákejte medv da na potravu pro atrakci, pozorování nebo fotografování. M že se
stát agresivním, nebo Vás za ne obt žovat, strhávat batoh apod..
Když se medv d postaví na zadní nohy, neznamená to, že je agresivní, chce se jenom
rozhlédnout, ichat, poslouchat, zkrátka zorientovat se nebo identifikovat pro n ho
podez elou v c. Zachovejte klid, p imluvte se mu a pohybujte pažemi sem a tam.
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N kdy medv d zdánliv zaúto í, aby Vás pouze zastrašil. Rozb hne se, prudce zastaví
t sn u Vás a vrací se zp t na p vodní místo. N kdy tento zdánlivý útok zopakuje.
Zachovejte klid a pomalu se vzdalujte z tohoto místa.
P ed medv dem nikdy neutíkejte. Je rychlejší než Vy (dokáže b žet rychlostí až 60km/h).
Jestli to nevydržíte a budete p ed medv dem utíkat, odho te n jakou v c (batoh, tašku) od
sebe, abyste ho zmátli, odpoutali jeho pozornost a zdrželi ho.
Lezení na strom využívejte jako poslední možnost p i úniku. Mladší medv di vylezou i na
strom, proti staršímu se ubráníte tím, že vylezete nejmén 4m nad zemí, aby na Vás
nedosáhl.
Nebezpe né m že být, když medv da p ekvapíte ve spánku, p i konzumaci potravy,
v blízkosti jeho ko isti nebo mlá at. Nikdy se nep ibližujte k medví at m!
„Št kající“ nebo mru ící medv d, který otvírá hubu, otá í se bokem, aby demonstroval svoji
velikost, signalizuje agresivitu. Když za ne vát, sekat zuby, údery p edních tlap vyhazovat
kusy hlíny a sklopí dozadu uši, znamená to, že se agresivita stup uje.
Pokud Vás medv d napadne, lehn te si obli ejem k zemi. Sto te se do pozice, ve které si
stehna tla íte na hrudník a hlavu se snažte skrýt mezi kolena. Spojte prsty vzadu na krku a
chra te si jej. P itom tla te lokty ke kolen m. Tato pozice Vám chrání krk, hlavu a jiné
životn d ležité orgány. Máte-li batoh, stáhnete si jej na hlavu a krk. Nehýbejte se, dokud
medv d neopustí místo, kde se nacházíte.

6. 3. Škody na domestikovaných zví atech, úrod a v sadech

Domácí zví ata domestikovaná lov kem a chovaná pro jejich ur ité p ednosti pro lov ka
zcela ztratila schopnost obrany v i velkým šelmám. Ú inné ochranné techniky nutné pro
chov dobytka v prost edí, ve kterém žijí velké šelmy, z mnohých oblastí Evropy zcela
vymizely. áste n je to výsledek ekonomických, sociálních a politických zm n a z ásti
výsledek vyhubení velkých šelem z velké ásti jejich areálu. Medv di osidlující své prvotní
území mají snadný p ístup k nest eženému domácímu dobytku, hlavn ovcím a kozám.
Medv d ob as zabije i kon a hov zí dobytek, ale není to tak asté. Dochází také ke škodám
na polích, kde se p stuje kuku ice nebo oves a v sadech, kde hlavn na podzim rád
konzumuje švestky, jablka nebo hrušky.

6.3.1. Medv d z Brodské

V druhé polovin roku 2000 jsme obdrželi od Správy
CHKO Kysuce informace o medv dovi, který d lá škody
na území Slovenska v blízkosti našich hranic. V pr b hu
n kolika dní jsme od místních obyvatel obdrželi zprávy,
že se medv d pohybuje na území chrán né krajinné oblasti
Beskydy. D lal velké škody a proto rozhodlo Ministertsvo
životního prost edí eské republiky o jeho odchycení.
Podíleli jsme se rovn ž na celé akci i kone ném odchytu
obr. 23
medv da. Každý p ípad, kdy došlo ke škodám, byl
podrobn vyhodnocován, provád la se fotodokumentace, videozáznamy. Odlévaly jsme
stopy, sbíraly chlupy, vzorky trusu a vyhodnocovaly další pobytové znaky. Všude se
objevovala „t ináctka“- podle ší ky p ední stopy, která inila 13 cm. Museli jsme si
dokazovat, že se jedná o stejného medv da, protože v této dob se na území CHKO Beskydy
vyskytovali další medv di. Po odchytu (obr. 23) bylo zjišt no, že medv d vážil p es 130 kg a
že se jedná o samce.
Postupn , od prvních p ípad až po ty poslední, jsme zjiš ovali, že si stále s v tší razancí a
sebev domím chodí pro potravu. Za 71 dn pobytu na našem území sta il zabít jedno tele,
p ipravit majitele o 27 ovcí, 239 králík , 34 slepic, ku at a kr t a zni it nejmén 9 v elstev. O
náhradu škod požádalo 34 lidí a vyplacená ástka se vyšplhala na cca 200 tisíc korun. Do toho
se nepo ítaly škody na oplocení nebo chlévech. Zhodnocení celé události uvádíme v p íloze.
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6.3.2. Zákon o náhrad škod

Naše organizace pomáhá Správ chrán né krajinné oblasti Beskydy již
n kolik let p i vyhodnocování škod zp sobených velkými šelmami.
Zpracovali jsme návrh protokolu a letá ky, kterými jsme informovali
obecní ú ady a chovatelé domestikovaných zví at
o zákonu
.115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod zp sobených vybranými
zvlášt chrán nými druhy živo ich , ve zm n zákona .476/2001,
mezi které pat í i medv d. Zárove se ú astníme vyhodnocování škod
zp sobených velkými šelmami v Beskydech.
Dle §4 tohoto zákona se nahrazuje škoda zp sobena medv dem na
obr. 24
a) život nebo zdraví fyzické osoby,
b) vymezených domestikovaných zví atech (skot,prasata,ovce,kozy,hrabavá a vodní dr bež,
kon , osli a jejich k íženci, králíci a kožešinová zví ata),
c) psech sloužících k hlídání vybraných domestikovaných zví at (nap . slovenský uva ,
n mecký ov ák, kavkazský ov ák, kuvazs, pyrenejský pastevecký pes),
d) v elstvech a v ela ském za ízení (obr. 24),
e) nesklizených polních plodinách,
f) trvalých porostech,
g) uzav ených objektech, nebo
h) movitých v cech v uzev ených objektech,
za p edpokladu spln ní podmínek stanovených tímto zákonem.
Náhradu škod u domestikovaných zví at lze poskytnout jen p i spln ní ur itých podmínek
dle §6 odst.1 tohoto zákona:
skot, k , osel a jejich k íženec, ovce, koza nebo prase byli umíst ní v dob vzniku škody
v uzav eném objektu nebo elektrickém ohradníku nebo p i jejich umíst ní v dob vzniku
škody mimo uzav ený objekt nebo el. ohradník byli pod p ímým dohledem fyzické osoby
nebo pasteveckého psa,
hrabavá dr bež a vodní dr bež byla umíst na v dob vzniku škody v uzav eném objektu,
králíci a kožešinová zví ata byli umíst ni v dob vzniku škody v uzav eném objektu.
Náhrada škody na polních plodinách se dle §6 odst. 3 tohoto zákona neposkytne, pokud
nebyly sklizeny v agrotechnických lh tách obvyklých pro dané území.
Dle §6 odst.4 lze poskytnout náhradu škody na uzav ených objektech a to i v p ípadech,
že škoda nebyla zp sobena p ímo medv dem, ale zp sobila ji vymezená domestikovaná
zví ata p i napadení medv dem.
Na území chrán né krajinné oblasti Beskydy je poškozený povinen do 48 hodin ohlásit
vzniklou škodu na Správ chrán né krajinné oblasti Beskydy, která provede místní šet ení a
vystaví protokol, který zašle p íslušnému krajskému ú adu jako podklad pro vyhodnocení celé
události.

7. Co brání ochran medv da ?
7. 1. Lov a zabíjení

Medv d byl nebezpe ným protivníkem, ale i vítanou ko istí prav kých lovc , lovc ve
st edov ku i v dnešní dob . Primitivní kmeny na Sibi i když ulovili medv da, jeho hlavu
skryli v lese nebo napíchli na k l a prosili jej o odpušt ní. V Severní Americe byl medv d
astým totemovým zví etem indiánských rod i kmen . Indiáni m li jména podle medv d ,
uctívali jej a vid li v n m svého ochránce a nebo prap edka a zakladatele rodu.
Historie lovu medv da lov kem je velmi smutná. lov k nezabíjel medv dy jenom ze zisku
(k že, maso, tuk, žlu ) a v zájmu ochrany svých domácích zví at, ale žel i ze zábavy.
Medv di se v Evrop zabíjeli r znými prost edky a zp soby až do úplné likvidace.
Posledního medv da v Krkonoších zast elili v roce 1726, na Šumav v roce 1856, na Morav
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v roce 1908, na Valašsku ve Valašské Byst ici v roce 1890, v Novém Hrozenkov 30. kv tna
1885. V N mecku a jiných západoevropských státech medv da vyhubili ješt d íve. I na
Slovensku hrozilo jeho vyhynutí. Kolem roku 1930 byla populace medv da na Slovensku
p ed zánikem. Zachránila jej až zp ísn ná ochrana. V Evrop z stali nejpo etn jší populace
medv da hn dého v Severovýchodní Evrop , v Karpatech, v Alpsko – Dinárské oblasti, ve
Skandinavii nebo poho í Rila – Rodopy. Menší populace z stali v Pyrenejích, Apeninách,
Jižních Alpách nebo Cantabrii.
Podle odborník ze Slovenska není pro stálou populaci medv d kontrolovaný lov
problémem. Musí se ale provést kontrola stavu populace medv d a provést odborný a p esný
odhad možného zásahu do stávající populace.
Na Slovensku lovci každoro n žádají o povolení výjimky z ochrany medv da hn dého. P i
povolení musí dodržet tyto podmínky:
- pln ní podmínek výjimek ud lených v p edcházejícím roce,
- zhodnocení škod zp sobených medv dem v p edcházejícím roce na domestikovaných
zví atech a v elstvech,
- na základ zásady vylou ení regula ního lovu v chrán ných územích ve 3. a vyšších
stupních ochrany,
- povolení újedí pouze na nemasitou potravu,
- omezení lovu na medv dy s hmotností do 100 kg nebo jedince se ší kou p ední tlapy do 12
cm a zárove délky zadní tlapy do 21 cm,
- povolení regula ního lovu v období od 1. ervna do 30. listopadu, kdy orgán státní správy
ochrany p írody stanoví celkový po et výjimek na odst el medv d .
Ze statistiky vyplývá, že nap íklad v roce 1999 byl na Slovensku povolen odst el 63 medv d ,
ale uloveno bylo 28 jedinc , tj.44,5% z povoleného množství. Dále byl vykázan úhyn 13
medv d . V roce 2000 bylo ulovených 28 medv d , tj. 38% z celkového po tu vydaných
povolení na odst el medv d . Z ulovených 28 medv d bylo 20 samc a 8 samic. V tomto
roce byl rovn ž vykázán úhyn 10 medv d . V sou asné dob se odhaduje, že na Slovensku
žije 700 až 800 medv d .
Usm r ovaný lov založený na p esných odhadech populace a znalosti demografických
parametr nemusí být pro životaschopnou populaci medv da hn dého problémem. Vyžaduje
to však co nejp esn jší monitoring trend populace. V evropských státech zapojených do
ak ního plánu bylo legáln zabitých 700 medv d (vzato podle po tu zabitých medv d
z posledního dostupného roku každého státu). Nejsou žádné d kazy, že by legální lov
zp soboval v Evrop snižování populace medv da, s výjimkou Rumunska, kde je snížení
populace cílem lovu.
Zabíjení domácích zví at jako ko isti, návšt vy sad , v elstev, konzumace kuchy ských
odpad anebo zabití i zran ní lov ka se celkov ozna ují jako nežádoucí chování medv d ,
protože tyto aktivity vedou ke konfliktu s lov kem. Problém m že nar stat s rozši ováním
oblasti obývaných medv dem, dokud se neomezí jejich p ístup k domácím zví at m, do sad ,
k v elín m a kuchy ským odpadk m. Tito medv di bývají sice zabíjeni legáln , ale legálnost
takovéhoto zabíjení p edstavuje hrozbu zvlášt pro malou populaci. Dochází k tomu nej ast ji
v oblastech, kde je výskyt medv da vzácný a lidé si už dávno odvykli na jeho p ítomnost.
Naopak pytláctví je hrozbou všech populací. Pytláctví není závislé na velikosti populace
anebo její hustot v dané oblasti. Pohlaví nehraje na výb ru roli. Jsou loveny i samice
s mlá aty. Usm r ování populace je proto v podmínkách všeobecného rozží ení pytláctví
obtížné. Vzr stající poptávka po n kterých ástech medv da (hlavn žlu i) v asijských
krajinách, jako je Korea a ína, vede k hrozivému r stu pytláctví v Rusku (to je i problémem
severoamerických populací). Základem pro zlepšení ochrany medv da v Evrop
je
odpovídající posílení zákon a kontrola jejich dodržování.
Nezákonné zabíjení m že být též neúmyslné, jako v p ípadech, kdy jsou medv di zabiti v
nástrahách kladených proti divokým prasat m nebo otráveni návnadami kladenými vlk m. To
je významné p edevším ve Špan lsku.
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7. 2. Životaschopnost populace

Izolované a malé populace medv da hn dého v západní Evrop jsou ohroženy sami o sob .
Nejdokonaleji jsou zpracovány studie malých populací medv da hn dého ve Švédsku.
Provedená analýza malých populací medv da (založená na radiolokaci) ukázala, že je nutná
nap . po áte ní populace s 6-8 samicemi staršími než 1 rok.

7.3. Genetická životaschopnost

Všechny evropské populace, krom n kterých v Rusku, se zmenšili a tím se zmenšila i
genetická prom nlivost. Mezi evropskými medv dy byly zjišt ny t i genetické linie:
1. Medv di nejjižn jší skandinávské subpopulace a Iberského poloostrova.
2. Medv di s blízkým p íbuzenským vztahem v jihoalpské populaci, apeninské populaci,
dinársko – východoalpské populaci, rilsko-rodopské populaci a populaci ve Staré
planin .
3. Medv di karpatské populace, severovýchodní evropské populace a t i nejsevern jší
skandinávské subpopulace. Tato genetická linie je jiná (je geneticky dál) od línie 1. a
2., hranice mezi líniemi mohou být ostré (jako ve Skandinávii) nebo roptýlené (jako
v Rumunsku).

7. 4. Ztráta stanoviš

Sou asné rozší ení medv da hn dého v Evrop je výsledkem kombinovaných jev prvotní
vyhlazovací politiky v i medv dovi v evropských státech a ztrátou biotop . Nejlepší biotopy
medv da byly pravd podobn , jako nejproduktivn jší oblasti, pozm ované už velmi dávno:
byly nejd íve osídlovány lov kem, odles ovány a využívány pro zem d lství. Dostupnost
potravy je významným faktorem biotopu, který omezuje hustotu populace medv d .
Ztráta biotopu a jejich degradace je výsledkem lidské innosti. Tyto vlivy mohou být zahrnuty
jako:
1. ztráta vhodného biotopu
2. medv di se vyhýbají oblastem s lidskou aktivitou, takže se zmenšuje jimi osídlená
oblast
3. medv di si zvykli na lov ka a
4. konflikty mezi medv dem a lidmi kon í smrtí medv d

7. 5. Lesnictví

V oblastech obývaných medv dem hn dým je t žba lesa b žná v celé Evrop . Sama t žba
však není nutn destruktivní pro biotopy medv da. Nap . švédské lesy jsou jedními
z nejintenzivn ji obhospoda ovaných les na sv t a p itom rozvoj populace medv da tu má
tu nejv tší plodnost zaznamenanou pro tento druh. Škodlivé jsou patrn jen holose e, protože
medv d se otev eným míst m vyhýbá a tato území jsou náchylná k vysychání, což omezuje
rozvoj vegetace. T žba d eva v dubových a bukových porostech omezuje výskyt bukvic a
žalud , d ležitých pro výživu v zim a na ja e. Obzvláš škodlivé je, když jsou tyto porosty
nahrazovány jehli nany. Naopak správné obhospoda ovávání porost m že být pro medv da i
p ínosné (nap . vysazováním strom poskytujících potravu).

7.6. Odd lování (fragmentace) biotop

Odd lování biotop m že mít horší dopad než ztráta biotop u toho druhu, který pot ebuje
k životu rozsáhlé území. Každá z rozd lených ástí velkého území m že být p íliš malá na to,
aby byla vhodná pro udržení a rozvoj životaschopné populace. Medv di jsou potom nuceni
p ekonávat pro n nebezpe né území i bariéry za ú elem rozmnožování, hledání potravy
nebo vhodného brlohu. Proto propojení takovýchto oblastí m že uleh ovat vým nu jedinc a
udržovat demografickou a genetickou diverzitu. K nejvýznamn jšímzásah m do d lení
biotop pat í výstavba silnic a dálnic. Stávají se bariérami v pohybu medv d a dochází zde
k jejich usmrcování p i st etech s auty. Podobn je to na železni ních tratích. P ekážkami
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však mohou být také nap . hydroenergetické díla (p ehrady) jako v poho í Cantabria.
K rozd lování biotop m že také p ispívat zv tšování rozvoje zem d lství (nap . v Polsku).

7. 7. Zvýšený p ístup lidí do biotopu medv da

Turisté, sb ra i lesních plod a hub, rybá i, myslivci – ti všichni p ispívají velkou m rou
k rušení medv da. Zvýšené rekrea ní využívání biotopu medv da m že zap í init, že medv d
se za ne území vyhýbat, resp. jeho denní aktivita se m ní na no ní. To m že vést k ad
negativních vliv , nap . ke stresu hlavn u kojících samic. Medv di se asto vyhýbají územím
sousedícím s lyža skými vleky, chata sky využívaným oblastem a územím s vysokou
hustotou lesních cest. Toto snížené využívání území s lidskou inností má na medv da stejný
vliv jako snížení kvality jeho biotopu. Zvýšené rekrea ní aktivity jsou spojeny s ast jšími
konflikty medv d – lov k, které vedou ke zvýšení úmrtnosti medv d . V Severní Americe se
medv di v n kterých parcích s vysokou návšt vností p izp sobili p ítomnosti turist a vzrostl
po et p ímých konfrontací.
Zdá se, že turismus je hrozbou pro medv dy v krajinách jako je Polsko, Špan lsko a Itálie a
v t chto územích by m l být turismus regulován v zájmu p edcházení konflikt m. Vzhledem
ke snadnému p ístupu do všech lesních oblastí, vzr stající nezam stnanosti a zvýšení
poptávky m že intenzivní sb r lesních plod snížit p írodní potravinovou základnu medv da
v krajinách jako jsou Slovensko nebo Bosna a Hercegovina.
Cesty umož ují myslivc m a pytlák m lehký p ístup do oblastí obývaných medv dem. Zát ž
myslivectví a pytláctví je vyšší v územích s dobrými p ístupovými cestami.
Dalším faktorem je vliv myslivosti na lovnou zv všeobecn . P i honech na jinou zv
dochází z ídka k zast elení medv da. Mohou však zap í init jeho rušení a následný stres,
hlavn ve velmi d ležitém období p ed zimním spánkem.

7.8. Chov domestikovaných zví at a p stování zem d lských plodin

Zam ení medv da na domestikovaná zví ata vede ke koflikt m s jejich vlastníky.
V mnohých oblastech zanikla osv d ená ochrana stád. Medv d hn dý se dnes vrací na území
d ív jšího výskytu a konflikty v t chto oblastech rostou. Chov ovcí, p i kterém se ovce pasou
bez dozoru v lesnatém území není možný p i sou asném znovuosídlování území medv dem.
Medv di, kte í napadají domestikovaná zví ata jsou asto usmrcováni jako nežádoucí
(škodná). Tato praxe nemusí mít velký význam pro významnou a velkou životaschopnou
populaci. M že mít ale kritický vliv na populaci malou nebo reintrodukovanou.
Biotop medv da m že degradovat i intenzivní pastva a sešlapávání porostu. Medv di se
vyhýbají územím, která jsou intenzivn vypásána dobytkem a ovcemi. V elíny, ovocné sady
nebo pole obilovin jsou pro medv dy velmi atraktivní pro jejich nutri ní hodnotu. Škodám se
dá p edcházet elektrickými zábranami. Škody na domestikovaných zví atech, v elstvech nebo
majetku jsou ve v tšin stát kompenzovány. Zabíjení medv d zp sobujících uvedené škody
m že významn ohrozit n kterou z jeho populací.

7.9. Rozd lování pravomocí pro management medv da hn dého

V n kterých evropských zemích je management (systém a zp sob ízení a kontroly) medv da
hn dého vykonávan na regionální úrovni s malou nebo zcela chyb jící koordinací aktivit
s jinými regiony. V takovýchto p ípadech je národní legislativa pouze zast ešením bez
n jakého významného efektu. Navíc v n kterých státech zasahují do managementu medv da i
lesní správy, mysliveká sdružení, regionální nebo místní správy. Tato fragmentace zp sobuje,
že realizace Národního programu je velmi t žká. Management medv da hn dého se nedá
efektivn vykonávat na úrovni nižší než je národní, protože prostorové rozložení a pohyb
medv da vyžaduje vypracování národních a p eshrani ních program pé e o jeho ochranu.
Ak ní plán vychází z p esv d ení, že jenom celoevropská p eshrani ní strategie dokáže
sjednotit r znorodost p ístup realizovaných na národních úrovních.

7. 10. Um lé zdroje potravy
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Medv d hn dý je všežravec, který se rychle p izp sobuje a umí velmi rychle využívat nový
zdroj potravy. Odpady na skládkách, v kontejnerech nebo odpadky z rekrea ních aktivit
lov ka mohou posloužit jako um lý zdroj potravy pro medv da. Konzumace odpadk byla
zaznamenána na v tšin území s výskytem medv da hn dého.
V n kterých výchoevropských zemích existují krmelce pro medv dy, které jim poskytují
velké množství potravy, jako nap . obiloviny, zbytky ze zpracování zví at a dokonce i
odpadky. Tyto krmelce jsou využívány jako návnada v dob lovu medv d nebo jako dopln k
stravy medv da. Ve Finsku je podél hranic s Ruskem rozmís ováno velké množství masa na
p ilákání medv da jako turistické atrakce. Um lé zdroje potravy, které jsou spojeny s lidskou
p ítomností jsou astým zdrojem konflikt . Medv di, kte í si zvykli na lov ka, jsou v tšinou
t mi, kte í zp sobují konflikty s lidmi a jejich zran ní i smrt. V n kterých p ípadech um lé
zdroje potravy lákají lidi k pozorování medv da. Neopatrní pozorovatelé se tak mohou
ocitnout v tragickém konfliktu. P esto však dopl ující p ikrmování medv da na újedích
v odlehlých oblastech se nezdá být ohrožením medv da z hlediska jeho návyku na p ísun
potravy.

7.11. Ve ejné mín ní

Medv d hn dý je známý z mnoha legend a dodnes není uchrán n mnoha p edsudk m. Ve
ve ejném mín ní se skute n pravdivé informace prosazují jen velmi t žce a pomalu.
Nedostatek aktuálních výzkum a názor evropské ve ejnosti na medv da zp sobuje, že není
možné p ipravit a realizovat ú inný vzd lávací a informa ní program pro ve ejnost. Žádný cíl
ochrany p írody nem že být dosažen bez podpory ve ejnosti.

8. Ochrana medv da hn dého
8. 1. Ochrana medv da v eské republice

V eské republice je medv d chrán n podle zákona . 114/1992 Sb., o ochran p írody a
krajiny. V provád cí vyhlášce .395/1992 Sb. k tomuto zákonu je medv d hn dý na seznamu
kriticky ohrožených druh . Je zakázána veškerá manipulace s ním, odchyt, lov atd. Výjimku
m že ud lit Ministerstvo životního prost edí eské republiky. Škody zp sobené medv dem
jsou hrazeny dle zákona .115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod zp sobených vybranými
zvlášt chrán nými druhy živo ich . Je rovn ž chrán n tzv. Bernskou úmluvou o ochran
divoké flóry a fauny.

8. 1. 1. Postih za usmrcení medv da

Postih je veden podle zákona . 114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny.
Na území R je dle §87 odst.3 písm.b) zákona . 114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny
možné fyzické osob uložit pokutu až do výše 50 000 K ., která se dopustí usmrcení zvlášt
chrán ného živo icha kriticky nebo siln ohroženého druhu nebo zp sobí jeho úhyn zásahem
do jeho životního prost edí.
Dle §87 odst.4 tohoto zákona lze uložit pokutu až dvojnásobnou, pokud byl spáchán ve
zvlášt chrán ných územích (NP, CHKO), tj. až 100 000 K .
P i výkonu podnikatelské innosti, která se dopustí protiprávního jednání tím, že usmrtí
zvlášt chrán né živo ichy p ímo nebo nedovoleným zásahem do jejich prost edí m že orgán
ochrany p írody uložit pokutu dle §88 odst.2, písm.e) až do výše 1 mil. K . V tomto p ípad
zákon nerozlišuje, zda se to stalo na území zvlášt chrán ného území nebo na ostatním území
R.

8. 2. Ochrana medv da na Slovensku

Na Slovensku je medv d hn dý chrán n zákonem . 543/2002 Sb., o ochran p írody a
krajiny a provád cí vyhláškou Ministerstva životního prost edí Slovenské republiky k tomuto
zákonu .24/2003 Sb.. Dle výše uvedeného zákona a p ílohy .4 vyhlášky .24/2003 Sb. je
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medv d hn dý na Slovensku veden jako prioritní druh evropského významu. Je zakázáno jeho
usmrcení, odchyt a také poškozování jeho biotopu. Výjimku m že ud lit Ministerstvo
životního prost edí Slovenské republiky. Podle tohoto zákona jsou na Slovensku rovn ž
hrazeny škody zp sobené medv dem. Medv d je
na Slovensku chrán n i tzv.
Washingtonskou konvencí, není ale chrán n tzv. Bernskou úmluvou.

8. 3. Ochrana medv da v Evrop

Medv d hn dý je chrán ný druh nebo lovná zv ve v tšin stát zapojených v Ak ním
plánu pro ochranu medv da hn dého v Evrop . V tšina z nich na národní úrovni provází
ízené usm r ování jeho populace, i když n kdy na tom spolupracuje n kolik ministerstev.
Tém v polovin zemí je zpracován nebo se zpracovává plán pé e pro medv da hn dého.
V tšina zemí také n jakou formou provádí výzkum, monitoring, shromaž ování informací a
eší problémy ochrany. Evropská unie p ispívá k pé i o tento druh p ísp vkem na národní
programy pé e pomocí programu LIFE v Rakousku, Francii, ecku, Špan lsku a Itálii. Na
mezinárodní úrovni je v Evrop n kolik úmluv týkajících se medv da. P edevším je to
Bernská úmluva. V rámci lánku 9 je možné získat v i ohroženým a potenciáln
ohroženým druh m výjimky na lov nebo sb r. Každé dva roky je nutné podat Stálému výboru
Bernské úmluvy zprávu o d vodech výjimky a vlivu na populaci. To pravideln d lá Norsko a
Rumunsko. Výjimky se ud lují za ur itých podmínek – brán ní vážným škodám na dobytku,
kulturách a vlastnictví, pro ve ejné zdraví a bezpe nost, pro v decké ú ely, znovuosídlování
apod. lánek 22 dává možnost lenským stát m mít výhrady, pokud jde o ochranu ur itého
druhu, o metody jeho zabíjení, odchytu nebo jeho využívání. Výhrady pro medv da hn dého
mají Bulharsko, eská republika, Finsko, Slovensko, Ukrajina a Turecko. V úmluv CITES
je evropský hn dý medv d zapsán v p íloze II (druhy potencionáln ohrožené vyhynutím).
Jejich vývoz je možný jen na zvláštní povolení. Úmluva o biologické rozmanitosti speciáln
neuvádí medv da hn dého, ale podporuje obecn všechny zásadní principy pro jeho ochranu
(ochranu biologické rozmanitosti, ekosystém , zachování p írodních stanoviš , obnovu
degradovaných území, podporu ohrožených druh apod.) Evropská unie má tyto zvláštní
rezoluce a sm rnice:
Rezoluce evropského parlamentu z r. 1989, která se zasazuje za ochranu medv da,
podporuje existující programy v EU a vývoj metod, prevence škod a jejich náhrad.
Rezoluce evropského parlamentu z r. 1994 vyzývá Evropskou komisi, aby finan n
nepodporovala takové rozvojové programy, které mají negativní vliv na populaci medv da.
Podobné projekty musejí být zmírn ny z izováním chrán ných území a koridor ke genetické
vým n . Mají být p ijata opat ení proti zabíjení a odchytu medv d a pro podporu náhrad za
škody a ekonomická omezení.
Slabost t chto rezolucí je z ejmá z toho, že Evropský parlament není právní autoritou a
Evropské komisi dává doporu ení.
Ve sm rnici o ochran stanoviš 92/42/EEC je medv d za azen mezi prioritními druhy. Je
uveden v p íloze II (druhy vyžadující zvlášt chrán ná území) a p íloze IV (p ísn chrán né
druhy, kde není dovolen odchyt, zabíjení a rušení). Výjimky jsou možné jen na prevenci
vážných škod, pro ve ejné zdraví a bezpe nost, v decké ú ely, p emís ování druh do jiných
území a znovuosídlování oblastí.
Hlavní cíle ak ního plánu (jehož ur ité body doporu ované k realizaci jsou specifikovány
v záv ru práce pro každý stát) jsou t i:
1. Chránit životaschopnou populaci medv da hn dého v Evrop a umožnit její ší ení na
vhodná stanovišt .
2. Zabezpe it životaschopnost sou asných malých populací zvyšováním po etnosti jejich
jedinc i jejich areálu.
3. Omezit st ety mezi medv dem hn dým a lidmi a podporovat aktivity, které zabezpe í
pozitivní vztah ve ejnosti k medv du hn dému k realizaci cíl 1 a 2.
Ur ité body ak ního plánu jsou doporu eny rovn ž pro eskou republiku a m ly by být
realizovány v nejbližší dob .
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9. Co je pot ebné, aby byla docílena ochrana medv da hn dého
v Evrop ?
Zpracováno dle Ak ního plánu pro ochranu velkých šelem v Evrop – 2001.

9.1. Druhová ochrana

a) P ijetí Ak ních plán Bernské úmluvy.
b) Všechny státy vytvo í národní skupiny pro management medv da hn dého a pov í je
vypracováním národních program pé e v souladu s Ak ním plánem Bernské úmluvy. Státy,
d lící se o populaci medv da hn dého vypracují programy pé e spole n , aby byl zabezpe en
p eshrani ní management.
c) Státy, které o ekávají, že na jejich území se medv d v krátké budoucnosti vyskytne, by
m ly rovn ž zpracovat program pé e.
d) Medv d hn dý je chrán n zákonem a lov je povolen pouze v populaci prokazateln
životaschopné.
e) Intenzivn jší vynucování zákona v územích, kde bylo pytláctví definované jako významná
hrozba nebo jako limitující faktor pro populaci. Ustanovení pokut na efektivní omezení
pytláctví.

9.2. Obnova ohrožených populací

a) Zvýšení životaschopnosti malých izolovaných populací prost ednictvím p idání jedinc .
b) Zvýšit životaschopnost východo-kantabrijské populace p ijetím opat ení na p irozené
spojení dvou kantabrijských populací.

9.3. Územní ochrana

a) Klasifikace území se sou asným a potenciálním rozší ením medv da hn dého na základ
kriteria jejich vhodnosti a d ležitosti jako medv dích biotop . Je to d ležité pro stanovení
jádrových (hlavních) zón pro ochranu medv da hn dého.
b) Stanovení a ochrana resp. znovuvytvo ení propojovacích zón v rozd lených populacích.
c) Vyhodnocení vlivu existujících a plánovaných staveb v území na výskyt medv da hn dého
a zmírn ní potenciálních negativních vliv tam, kde je to pot ebné.
d) Pozorná kontrola nebo zákaz lidských inností, které prokazateln nebo potenciáln
poškozují medv dy v jádrových nebo v propojovacích zónách.

9.4. Konflikty s lov kem

a) Vytvo it program obsahující taková opat ení, která by zabránila podvod m.
b) Propojit programy podle individuálních preventivních opat ení, které vytvá ejí a realizují
zem d lci.
c) Znep ístupnit skládky odpad a jiných antropogenních odpad p ed medv dem hn dým.
d) zamezit um lému p ikrmování v p ípad , že by mohlo zp sobit závislost medv da na
takovéto potrav , nebo jeho návyk na lov ka.

9.5. Problémoví medv di

a) Omezit po et problémových medv d d sledným uplat ováním akcí v bodech 9.4.a) až
9.4.d) a 9.7.a).
b) Odstranit problémové medv dy ze životaschopných populací, v p ípad že nebyla ú inná
preventivní opat ení.
c) Provést rozbor náklad (pro populaci z krátkodobého a dlouhodobého hlediska) a p ínos
(pro spole nost a populaci medv da z dlouhodobého hlediska) p ed odstran ním
problémových medv d ohrožených populací.

9.6. Ú ast ve ejnosti na managementu medv da

a) Ur ení hlavních osob pro práci s ve ejností a zástupc
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dot ených organizací do

managementu medv da, vytvo ení místních ídicích výbor a jejich zapojení do plánování
managementových opat ení a do jejich realizace.
b) Vytvo ení zápisu o jednání s místním obyvatelstvem s d razem na vyslechnutí jejich pot eb
a na seznámení s akcemi, které budou realizovány na jejich území.

9.7. Pov domí ve ejnosti, vzd lávání a informace

a) Aktivn dávat podn ty k vytvá ení informa ních kampaní, zam ených na r zné cílové
skupiny podle doporu ení uvedených v programech pé e.

9.8. Výzkum a monitoring

a) Koordinovat v decký výzkum medv da hn dého na evropské úrovni a zabezpe ení
propojení všech výzkumných pracovník pracujících na této problematice.
b) Koordinovat pravidelné sesbírání všech údaj
pot ebných pro monitoring
managementových opat ení a biologických podmínek medv da hn dého v evropských
státech.

10. Záznamy z vlastního pozorování medv d a jejich pobytových
znak
Záznam .1
Datum: 7.7.1997
Místo: Galovské lúky (k.ú. Huslenky)
Trasa: jižní ást Galovských lúk
Po así: obla no
Popis nálezu: Z noci 27. na 28.6.1997 navštívil
medv d usedlost pana Mikulen áka na Galovských
lúkách a roztrhal mu berana. V okolí byly nalezeny
P írodní rezervace Galovské lúky
medv dí stopy. Místo jsme navštívili až 7.7.1997,
protože p edtím byly n kolikadenní trvalé dešt . V tento den jsme navštívili i Jana Šim íka
v Huslenkách (Uherské), který nás zavedl na místo, kam p echodn uložil další 2 ovce pana
Mikulen áka. Byla provedena fotodokumentace, odlity stopy a z jistotou bylo možné sd lit,
že smrt ovcí zp sobil medv d. Jednalo se o mladého medv da. Ší ka p ední stopy byla 12 cm.

Záznam . 2
Datum : 5.-7.8. 1997
Místo : TANAP -Rohá e (Slovensko)
Trasa : Kemp Oravice – Skorušínské
vrchy (rybízový sad-Habovka)
Po así : polojasno
Popis nálezu : 5.8. byly nalezena zadní
stopa medv da hn dého na asfaltové cest
(byla hodn
stará). Délka zadní stopy
byla cca 23 cm. Další den 6.8. byly
v rybízovém sadu na bahnité polní cest
nalezeny stopy medv da hn dého
(p edpokládáme, že se jednalo o samce
podle mohutných stop). Bylo nalezeno 5
zadních stop a 2 p ední. Stopy byly

Pralesovitý porost v Rohá ské dolin
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erstvé.(nejdéle den staré).Délka zadní stopy byla 26 cm, ší ka p ední stopy byla 16-17 cm
dlouhá. Odlili jsme 3 stopy.

Záznam .3
Datum : 2.6. 1998
Místo : TANAP -Rohá e (Slovensko)
Trasa : Brestová – sm r Ma ie diery
Po así : obla no
Popis nálezu : bylo nalezeno 7 stop medv da (z toho 5 zadních) v bahnitém terénu se
zatopenými místy v lese. Jednalo se o mladšího medv da a ve stopách tohoto medv da byly
otisknuty stopy vlka. To byl pro nás jedine ný nález. Podle našich výpo t mohl medv d
vážit cca 80 kg. Délka zadní stopy byla 22 cm a ší ka p ední 12 cm. Dále byly nalezeny stopy
staršího medv da, který m l délku zadní stopy 25,5 cm a ší ku p ední stopy 17,5 cm. Tento
starší medv d by podle našich výpo t mohl vážit 150 kg a více.

Záznam .4
Datum : 23. – 25. 8. 1998
Místo : TANAP -Rohá e (Slovensko)
Trasa : Kemp Oravice – Skorušínské vrchy (rybízový sad-Habovka) a Zverovka -Látaná
dolina – Lu ná- sedlo pod Osobitou
Po así : polojasno
Popis nálezu : 23.8. byly v rybízovém sadu u Habovky nalezeny poškozené zlomené je abiny
po tom, jak se cht l medv d dostat k plod m na strom. Na stromech byly také nalezeny rýhy
po drápech, které ale byly dost staré. Délka
drápanc na je abinách byla 13 – 28 cm. Dále
byly v rybízovém sadu nalezeny náznaky
medv dích stop a nad sadem na loveckém
chodníku byl nalezen erstvý trus medv da. 24.8.
byl na Zverovce na louce na turistickém chodníku
nalezen erstvý trus medv da. 25.8. byly pod
vrcholem Skorušiny nalezeny stopy medvíd te.
Bylo nalezeno 5 p edních a 3 zadní stopy. Délka
zadní byla 19 cm a ší ka p ední stopy byla 11 cm.
Myslivec Josef Pr nám také ukázal 1 rok starou
Sivý vrch, na jehož úpatí se vyskytují medv dí
kostru medv da hn dého.
brlohy

Záznam .5
Datum : 2.7. 1999
Místo : Beskydy
Trasa : Horní Lomná – Hrušky (okolí ubo ova)
Po así : jasno
Popis nálezu : Byl nalezen trus medv da (na hranici se Slovenskem)
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Záznam .6
Datum : 4.8. 1999
Místo : Slovenský ráj
Trasa : kemp Podlesok- okolí
Po así : obla no
Popis nálezu : Byly nalezeny 3 p ední stopy mladšího medv da hn dého na kraji polní cesty
v blát ( erstvé, staré 1 – 2 dny.). Ší ka této p ední stopy byla 12,5 cm. Kousek od této
medv dí stopy jsme nalezli stopy vlka.

Záznam .7
Datum: 10.8.1999
Místo: Dolní Lomná
Trasa: Dolní Lomná (místní ást Jest ábí)
Po así: obla no a déš
Popis nálezu: Na ohlášení vedoucího pohrani ní policie v Dolní Lomné jsme provedli místní
šet ení a ohledání 4 kadáver ovcí pana Škandery, které
byly usmrceny v noci z 9. na 10. 8. 1999 na louce
v blízkosti rodinného domu a hospodá ské budovy pana
Škandery. Zajímavostí bylo, že okolí st ežil velký pes,
který se ješt v dob naší návšt vy (kolem 16. hod.) bál
vylézt z boudy. Podle zp sobu usmrcení ovcí jsme
usoudili, že je zabil medv d. V dob naší návšt vy byla
poh ešována ješt jedna ovce.
Kadáver ovce

Záznam .8
Datum : 25.8.- 27.8. 1999
Místo : TANAP -Rohá e (Slovensko)
Trasa : Zuberec - Habovka (rybízový sad)
Po así : jasno
Popis nálezu : 25.8. byl uprost ed rybízového sadu na polní cest nalezen erstvý trus
medv da (v trusu šly rozeznat zbytky potravy nap . bor vky, maliny, rybíz- trus byl
rostlinného p vodu a m l tmavomodrou
barvu). Na polní cest , která vede nap í
rybízovým sadem byly nalezeny starší stopy
mladšího medv da. Od tohoto medv da byly
nalezeny dv p ední stopy a jejich ší ka byla
13 cm. Na smrku a na b íze byly v okolí
nalezeny starší stopy drápanc a kousanc a
vedle polní cesty byly nalezeny náznaky
medv dích stop a rozhrabané mraveništ , jak
si medv d pochutnával na mravencích. Dále
byly v sadu nalezeny staré, op t zlomené
v tve na je abinách ( i v minulých letech) a
na kmeni je abin byly patrné drápance, které Rohá e (Blatná dolina), v pozadí Ma ie diery a
Osobitá
dosahovaly až do výšky 230 – 270 cm. Mezi
32

ke íky rybízu byl nalezen starší trus medv da, který obsahoval p evážn oves, ale také
bor vky a rybíz. Asi 100 m od již zmi ované polní cesty byla v sadu nalezena 1 p ední starší
stopa mladšího medv da s ší kou 12 cm. Stopa sm ovala k hlavní cest , p es kterou se
medv di dostávají dál za potravou do NP. 26.8. jsme již od 3 hodin ráno pozorovali z dálky
dalekohledem rybízový sad. Medv d se však neukázal. Asi 100 m od hlavní cesty vedoucí ze
Zuberce sm rem na Liptovský Mikuláš byly nalezeny stopy drápanc na smrku a v oblasti
Brestové (Ma ie diery) byla nalezena starší p ední i zadní stopa medv da. Stopy však byly
zalité vodou, takže jsme velikost nezm ili. 27.8. byl op t v rybízovém sadu nalezen erstvý
trus medv da, který obsahoval p evážn bor vky a m l tmavomodrou barvu.

Záznam .9
Datum : 24.- 25.9. 1999
Místo : Malá Fatra (Slovensko)
Trasa : Terchová- Mrave ník, údolí Bystri ka
Po así : jasno
Popis nálezu : 24.9. byl na Mrave níku nalezen trus
medv da v trnitém porostu. 25.9. byl na
Loveckém chodníku v NPR Šrámkova nalezen op t
medv dí trus.

Pohled z Velkého Rosutce (v pozadí jsou
Beskydy)

Záznam .10
Datum : 11. – 14.5. 2000
Místo : Murá ská planina (Slovensko)
Trasa : Murá – Nižná K aková, Stud a
Po así : jasno
Popis nálezu : 12.5. byl na polní bahnité cest vedoucí Na Nižnou K akovou nalezen trus
medv da. Trus obsahoval smíšenou stravu, ale skládal se p evážn z bor vek a obilí. Kousek
dál byl na louce nalezen rozbitý seník od medv da. Byly zde vylámané a okousané trámy,
stopy po zubech i drápech. Dále u malé t ky byly nalezeny asi 4 p ední stopy medv da.
Jedna z nich byla velice z etelná, otisknutá
v jemném bahn p ímo u vody. Její ší ka
byla 16 cm, což sv d í o velkém medv dovi
– váha cca 150 kg a více. Stopy byly staré
tak nejdéle dva dny. Kousek od Nižné
K akové byly nalezeny další stopy medv da.
Tentokrát to byla starší zadní i p ední stopa.
Blízko od tohoto místa byly nalezeny vl í
stopy i s trusem. Pak byla nalezena stará
stopní dráha medv da dlouhá cca 500 m.
Stopy byly z etelné. 13.5. bylo blízko Studn
mnoho starých medv dích stop z nichž jsme
Pohled na území národního parku Murá ská planina
jednu odlili.
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Záznam . 11
Datum: 25.5. – 4.8.2000
Místo: Javorníky, Vsetínské vrchy
Trasa: Velké Karlovice, Karolinka, Huslenky,.
Halenkov, Hrozenkov, Valašská Byst ice, Nový
Hrozenkov, Hov zí, Malá Byst ice, Vsetín,
Hutisko - Solanec
Po así: všechny druhy
Popis nálezu: V druhé polovin kv tna p išlo na
správu CHKO Beskydy sd lení, že na Slovensku
v blízkosti našich hranic d lá medv d škody na Skupina, která provád la odchyt medv da
domácích zví atech. Asi t íletý stokilový samec
(ší ka p ední stopy asi 13 cm) se b hem n kolika dn
p esunul do Beskyd, kde za 71 dní svého pobytu zabil 1
tele, 27 ovcí, p ipravil majitele o 239 králík , 34 slepic,
ku at a kr t, zni il 9 v elstev a na sedmi místech
poškodil v elí ly. Ministerstvo životního prost edí
povolilo jeho odchyt, kterého se aktivn z astnili i
lenové naší ZO SOP. Podrobn jší popis je v p íloze
této práce. Byla provedena fotodokumentace,
videozáznamy, odlity stopy, odebrány vzorky trusu a
zjišt ny další pobytové znaky (stopy po drápech,
vyhrabané
vosí hnízdo, rozhrabané pa ezy a mraveništ ,
Tuto událost zachytil ve své kresb
trus). Medv da jsme také sami pozorovali.
Ludvík Kunc

Záznam . 12
Datum: 11.4. – 14.4. 2001
Místo: Beskydy
Trasa: NPR Radhoš
Po así: nejd íve déš , v pozd jších dnech silné sn hové p ehá ky
Popis nálezu: 11.4 byly v NPR Radhoš nalezeny asi 1 den staré
medv dí stopy. Ší ka p ední stopy 12 – 13 cm. Zhotovili jsme
fotografie i odlitky. 12.4. jsme jeli op t na Radhoš a nalezli op t
medv dí stopy. Tentokrát asi 3 hodiny staré. Tyto nálezy byly
jedine né tím, že to byl první doložený výskyt medv da hn dého od
roku 1976 na území Rožnova pod Radhošt m (podle katastrální
mapy).

Stopní dráha medv da
v NPR Radhoš

Záznam . 13
Datum: erven 2001
Místo: CHKO a BR Po ana
Trasa: nap í chrán nou krajinnnou oblastí
Po así: polojasno až zataženo
Popis nálezu: Jedna s našich tradi ních výprav na
Slovensko sm ovala do chrán né krajinné oblasti a
biosférické razervace Po ana. Zde jsme navštívili
správu CHKO Po ana a její pracovníky, v etn
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Chrán ná krajinná oblast Po ana

vedoucího správy. Ten nás následn provedl po n kolika
nep ístupných místech a rezervacích. Celkov jsme za týden
ztrávený na Po an objevili brloh a našli pobytové znaky
medv da (zákus do stromu a trus).

Medv dí brloh, který jsme na
Polan objevili

Záznam .14
Datum : 29.8. – 30.8. 2001
Místo : TANAP- Rohá e (Slovensko)
Trasa : Oravice- Habovka (rybízový sad)
Po así : polojasno
Popis nálezu : 29.8. nalezen erstvý trus medv da, který
obsahoval rybíz a je abiny. Délka trusu byla cca 30 cm. V okolí
byla nalezena erstv poškozená je abina od medv da, jak se
snažil dostat k plod m na strom a také byly nalezeny náznaky
medv dích stop. Potom byly nalezeny erstvé stopy medv da
v blát . Délka zadní stopy byla 25 cm a ší ka p ední byla 16 cm
(podle našeho mín ní se jednalo o staršího medv da,
pravd podobn samce). 30.8. jsme nalezli zna ení medv dího
teritoria – byla to zdrásaná k ra borovice až
do výšky 150 – 180 cm.Také jsme nalezli medv dí chlupy –
rovn ž na borovici. Na zpáte ní cest ze sadu jsme nalezli p ední
stopu medv da asi den starou s ší kou 16 cm. Po ty ech letech
jsme v rybízovém sadu op t potvrdili p ítomnost mohutného
medv da.

Medv dí stopy objevené
v blát

11. Projekt „Ochrana velkých šelem v Beskydech“
Od roku 1995 se naše ZO zabývá problematikou ochrany velkých šelem (rys, vlk a medv d)
v Beskydech. Území chrán né krajinné oblasti Beskydy je jediným místem v eské republice,
kde se tyto šelmy vyskytují voln v p írod . Spolupracujeme se Správou CHKO Beskydy p i
vyhodnocování jejich p ítomnosti v terénu a p i vyhodnocování náhrad škod dle zákona
.115/2000. lenové naší ZO se m.j. aktivn zapojili do odchytu medv da v roce 2000 a
p edseda ZO organiza n tuto akci zajiš oval. Spolupracujeme s odborníky v R a na
Slovensku, odkud k nám šelmy migrují. Projekt podporuje Správa CHKO Beskydy. Doba
trvání projektu je p t let (rok 2001 – 2005).
Logo projektu:
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ešitelé projektu:
lenové ZO SOP .76/08 Rožnov p.R.
Ing.František Šulgan – vedoucí projektu
Michal Šulgan, Václav Kube ek,Vojt ch Bajer, Drahoslav Budák, Martin Šulgan, Petr
Konupka, Miroslav Kubín, Kazimír Chytil, Tamara K ížová
Další spolupracovníci a konzultanti
RNDr. Bartošová – Správa CHKO Beskydy
Ludvík Kunc – ZOO Ostrava
Ing. Jaroslav ervený – Ústav biologie obratlovc AV R
RNDr. Petr Koubek - Ústav biologie obratlovc AV R
Ing. Jaroslav Kube ek, Martin Kube ek,

František Šulgan p i p ednášce na konferenci
o ochran velkých savc na Slovensku
(Zvolen, íjen 2001)

Do Beskyd p icházejí p evážn mladší medv di
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Obsah projektu
Zpracování fotodokumentace, diapozitiv , videosnímk a faktografických
materiál tzv. „medv da z Brodské“ z roku 2000.
Zpracování všech údaj výskytu velkých šelem (rys, vlk, medv d) v Beskydech
od roku 1973.
Zpracování map výskytu velkých šelem na území CHKO Beskydy.
Zpracování informa ních panel o ochran a výskytu rysa, vlka a medv da
v Beskydech.
Archivace literatury, asopis a lánk o této problematice.
Zpracování mapovacích a záznamových karet, návrh kartotéky a zpracování
protokol k vyhodnocování náhrad škod zp sobených vybranými, zvlášt
chrán nými druhy živo ich (rys, vlk, medv d).
Zpracování a vyhodnocení údaj a poznatk z terénu (Beskydy– R–Slovensko).
Výroba letá ku „Medv d v Beskydech“.
Archivace fotodokumentace a diapozitiv , sestavení ukázkových p ednášek.
Vyhodnocení území CHKO Beskydy a výskytu velkých šelem z hlediska
osídlenosti a hustoty komunikací a lesních cest.
Zpracování informací ze Slovenska (náhodné, cílené návšt vy, internet, Správ
CHKO a NP, MŽP, Slovenského sväzu ochráncov prírody a
„Lesoochranárskeho zoskupenia VLK“.
Zpracování informací z R (internet, publika ní innost, MŽP atd.) .
Sledovat vývoj problematiky ochrany šelem v R (zákony, vyhlášky, ak ní
plány, záchranné programy , ú ast ve správních ízeních apod.).
Odborná p íprava do terénu a terénní pr zkum.
Zpracování p íb h .
P íprava putovních výstav (obraz L.Kunce a stop rys , vlk a medv d ) a
realizace doprovodných akcí.
Poznámka: Informace ze Správy CHKO Beskydy budou publikovány pouze s
jejím souhlasem.

Záv r

Naše práce zabývající se ochranou medv da hn dého v Evrop dokazuje, že se nejedná
o jednoduchý problém, který by se dal vy ešit ze dne na den, ale vyžaduje velkou
pozornost a hlavn spolupráci všech stát do tohoto problému zapojených. Jen tak se dá
zabránit nelegálním odst el m medv d , ni ení a fragmentaci jejich p irozených
biotop a vytla ování jeho populací. Nejd ležit jším krokem je p ijetí Ak ních plán
Bernské úmluvy všemi státy, ve kterých se medv d vyskytuje. Nemén d ležité je
samoz ejm dodržování legislativy v praxi. Také by se m l klást v tší d raz na r zné
informa ní kampan a akce, kde by se o problému ochrany medv da mohla dozv d t
nejširší ve ejnost a ud lat si tak vlastní názor na tento problém.
Našim p áním a cílem celé naší práce je alespo trochu p isp t k vy ešení problém , o
kterých se výše zmi ujeme, a které povedou k udržení resp. zvýšení populace medv da
hn dého v Evrop .
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P ílohy
Seznam p íloh

Zoogeografické oblasti
Medv d hn dý – sou asné rozší ení ve sv t
Sou asné rozší ení medv da hn dého v Evrop
Chrán ná krajinná oblast Beskydy
Mapa výskytu medv da hn dého v Beskydech v letech 1990 – 2000
Mapa výskytu medv da hn dého v Beskydech v letech 2001 – 2002
Hustota dopravní sít v CHKO Beskydy
Zákon . 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod
Formulá záznam z místního šet ení škod
Medv d z Brodské – lánek
Medv d v Beskydech – informa ní letá ek
Stopy a stopní dráhy velkých šelem – informa ní letá ek
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