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Patnáct let chodíme ve stopách rysů, vlků a medvědů v Beskydech 
a na Slovensku. Na následujících stránkách Vám představujeme 
život těchto šelem a uvádíme praktické rady při vyhodnocování 
jejich pobytových znaků v terénu.

Za pomoc při přípravě tohoto materiálu děkuji Ludvíkovi Kuncovi, 
Daně Bartošové, Jaroslavu Červenému, Miroslavu Kubínovi, Karlu 
Brožovi, Michalovi Babničovi, Miloši Majdovi, Tomáši Flajsovi  
a svému synovi Michalovi Šulganovi.

František Šulgan

Strávil jsem dlouhá léta na rysích ochozech 
v přírodě a vždycky znovu jsem byl 
překvapován individuální rozdílností těchto 
šelem, ať šlo o chování, techniku lovu, 
potravní a prostorové nároky….
(z knihy Ludvíka Kunce – Můj přítel rys)
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Dříve, než se vydáme do terénu sledovat výskyt velkých šelem, musíme 
si uvědomit, že potřebujeme znát základní pravidla pohybu a pobytu 
v terénu a teoretické znalosti zjišťování pobytových znaků rysa, vlka 
a medvěda. Jediná šelma, která může být člověku nebezpečná, je med-
věd. Proto doporučujeme  nastudovat si předem život a chování med-
věda a pokyny, jak se chovat v jeho teritoriu nebo při přímém setkání 
s ním. 

Při výpravě do terénu, kde se uvedené šelmy vyskytují, nebo je předpo-
klad jejich výskytu, je užitečné, kontaktovat příslušnou správu Národ-
ního parku, chráněné krajinné oblasti nebo nevládní organizaci, která 
se touto činností zabývá. Můžeme tak získat cenné informace. Důležitý 
je i opačný postup. Při zjištění přítomnosti rysa, vlka nebo medvěda 
informovat tyto organizace.

Od roku 1994 se ZO ČSOP 76/08 Rožnov p. R. sys-
tematicky zabývá ochranou velkých šelem v Bes-
kydech. Provádí vyhodnocování pobytových 
znaků v terénu, zpracovává dokumentaci, prová-
dí publikační činnost, pořádá výstavy a účastní 
se přednášek a odborných diskuzí.
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V Beskydech se v současné době vyskytuje asi 10 až 15 rysů, do 10 vlků a do 5 medvědů. Jejich existence 
závisí na přímé ochraně v České republice a na ochraně jádrové populace na Slovensku a Polsku. Škody 
způsobené velkými šelmami jsou v České republice od roku 2000 hrazeny státem. 

Území CHKO Beskydy je v rámci Evropského společenství vyhlášeno jako evropsky významná lokalita i z dů-
vodu přítomnosti rysa, vlka i medvěda na tomto území. V roce 1988 byly zpracovány akční plány (plány 
péče) pro ochranu rysa, vlka a medvěda v Evropě. Jednotlivé státy zpracovávají Národní plány. Přijatý doku-
ment klade důraz na koordinaci národních plánu při společné ochraně těchto šelem. Ve všech státech jsou 
tyto šelmy zařazené mezi chráněné druhy. 

Na Slovensku je každoročně povolován lov medvědů (doba od 1.6. do 30.11.) a vlků (doba od 1.10. do 31.1.).  
Od roku 2003 platí dohoda mezi ČR a SR o celoroční ochraně vlků v okrese Čadca (migrační koridor).
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Tato statná kočka s délkou těla do 110 cm, s vysoký-
ma nohama a krátkým, jakoby uťatým ocasem má 
na hřbetě rezavohnědou nebo šedožlutou srst s více 
či méně výraznými hnědočernými skvrnami. Středem 
hřbetu se táhne podélný tmavý pás. Ocas je na konci 
černý. Břicho bývá světlejší až bílé. Hlavu má kulatou 
a na lících se srst protahuje v tzv. licousy. Na konci 
ušních boltců jsou tmavé štětičky. Průměrná hmot-
nost jedinců karpatské rasy je 25 kg. Rys má vynikající 
zrak a sluch. Dobře šplhá a rychle běhá. Páření rysů 
probíhá v únoru až březnu. Samice rodí 1–4 mláďata, 
o která pečuje asi rok. Sourozenci po opuštění matky 
často ještě nějakou dobu žijí a loví společně. Potravou 
rysa je srnčí zvěř a menší živočichové, výjimečně i zvěř 
jelení. Rys žije samotářsky, teritorium samce zahrnuje 
teritoria 2–3 samic. Rozloha teritoria závisí na množ-
ství potravy a loveckých schopnostech rysa. Může být 
10–50 km2, ale i mnohem větší. Rys je typicky lesní zví-
ře. Vzhledem k technice lovu, kdy na svou kořist číhá, 
potřebuje klidné horské lesy. V Beskydech je typickým 
biotopem rysa oblast nejvyšších horských vrcholů, 
kde dává přednost strmým, špatně přístupným a od-
lehlým terénům. V ČR je zařazen mezi silně ohrožené 
druhy.
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Najít trus rysa v terénu 
je dost obtížné, protože 
si ho někdy uvnitř terito-
ria zahrabává. Je složený 
z více válcovitých kous-
ků, o průměru asi 2,5 cm, 
se zašpičatěnými konci. 
Obsahuje srst a úlomky 

kostí. 

Určité druhy stromů si 
rys vybírá k broušení drá-
pů. Pařezy nebo vývraty 
značkuje močí a pachem 
ze žláz u řitního otvoru. 
Označená místa jsou cítit 

„kočičinou“. 

Rys rád využívá k chů-
zi i padlé kmeny a kráčí 
po nich. Ve velké oblibě 
má vyvýšená místa, skal-
ky, balvany nebo pařezy. 

Pobytové znaky rysa

Mezi pobytové znaky rysa patří stopy, trus a značení 
teritoria, zbytky kořisti, hlasové projevy.
Přímé pozorování rysa je vzácné a náhodné.
Hlasové projevy rysa jsou slyšet nejčastěji v době 
námluv (únor–březen). Samice vyhledávají samce vo-
láním, podobné děsivým skřekům. Jiné hlasové proje-
vy jsou jemnější (vrkání a předení), připomínají hlasy 
domácí kočky. Samci bránící své teritorium vydávají 
výhružné vrčení.
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Stopy a stopní dráhy rysa

Stopa rysa se tvarem podobá sto-
pě kočky. Odlišuje se od ní velikos-
tí (je až 3x větší než stopa kočky 
divoké). Zadní šlépěj má kolem 
velkého otisku lysého chodidla 
v půlkruhu obloukem rozprostře-
ny dlouhé protáhlé oválné otisky 
čtyř prstových polštářků. Při chůzi 
ve svahu mohou být otištěny i drá-
py. Z chodidla se otiskuje pouze 
přední část. Délka zádní šlépěje je 
4,5 až 8 cm. Přibližně stejná je i její 
šířka. Přední šlépěj má obdobný tvar jako zadní, ale 
bývá nepatrně větší. Velikost přední šlépěje se pohy-
buje v rozmezí 5,5 až 8 cm. Délka kroku bývá nejčastěji 
25 až 40 cm, ale může dosáhnout až 80 cm. Šířka roz-
kroku bývá 7 až 12 cm. V kroku zanechává rys šlépěje 
uspořádané do dvojité čáry levých a pravých dvojotis-
ků, neboť klade zadní tlapy do předních šlépějí. Stop-
ní dráha připomíná sledem svých stop široké čárová-
ní. Při sledování stopní dráhy lze pozorovat skoky až 
3 m. Při skoku rys podobně jako zajíc přehazuje zadní 
nohy před přední.
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Rys usmrcuje kořist zakousnutím do hrtanu nebo šíje. 
Rány jsou přesné, neroztřapené, podkožní krvácení 
jsou v oblasti krku. Při konzumaci upřednostňuje sva-
lovinu zadních a předních končetin nebo kolem páte-
ře. Má rád i plíce, srdce a játra.

Více v kapitole Dokumentace.

Způsob usmrcení kořisti

Rys nejčastěji načíná svou kořist na kýtách.
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Je největším představitelem psovitých šelem. Karpatští 
vlci dosahují výšky až 80 cm a hmotnosti až kolem 65 kg. 
Zbarvení letní srsti je plavé s narezavělým odstínem, 
zimní srst je převážně šedá. Vlk má vysoké nohy a svěše-
nou oháňku. Má širokou hlavu, krátké špičaté uši a šikmé 
žluté oči. Jeho hlavní potravou jsou jeleni, srnčí zvěř, di-
voká prasata a drobní savci. Příležitostně napadá i hos-
podářská zvířata (v našich podmínkách nejčastěji ovce). 
Žije v dobře organizovaných smečkách (počet členů nej-
častěji 5–7), ve kterých dominují nejsilnější vlk a vlčice, 
tzv. alfa pár. V jednom vrhu se rodí obvykle 3–7 vlčat. 
Typickým projevem vlků je vytí. Vlci jsou velmi přizpůso-
biví a dovedou se bez problémů pohybovat i v blízkosti 
lidských sídel a zvolit si nejvhodnější dobu k útoku např. 
na nedostatečně střežené ovce. V ČR je vlk zařazen mezi 
kriticky ohrožené druhy.
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Pobytové znaky vlka
Mezi pobytové znaky vlka patří stopy, trus a značení 
loveckého teritoria, zbytky kořisti, hlasové projevy.
Přímé pozorování vlka je vzácné a náhodné.
Trus a značení terénu
Trus vlka připomíná trus psa. Je tmavě šedý, dlouhý 
10–15 cm i více, široký 2,5 až 4 cm. Někdy se rozpadá 
na menší kousky. Obsahuje srst a zbytky kostí, někdy 
i rostlinné zbytky. 

Močí a trusem si vlk označuje hranice loveckého te-
ritoria smečky. Značení je pravidelné. Upřednostňuje 
svážnice, chodníky a vyvýšená místa. Močí značí vý-
razné body v terénu.

Zbytky kořisti rovněž signalizují přítomnost vlka. 
Konzumace ulovené zvěře, usmrcené zpravidla pro-
kousnutím hrdla, začíná otevřením hrudního koše 
a břišní dutiny nebo  svalovinou končetin. Pak vlk 
konzumuje trup, hlavu a zbytky včetně kostí. Při vý-
běru volně žijící zvěře má taktika vlčího lovu dvě fáze 
– testovací (výběr kořisti) a fázi vlastního lovu. Při lovu 
hospodářských zvířat vlk neuplatňuje princip selekce, 
ale taktiku rozruchu. Snaží se rozehnat stádo a dostat 

kořist na odlehlé 
místo, kde ji usmrtí 
a může  v klidu kon-
zumovat.

Více najdete v kapitole 
Dokumentace.
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Stopy a stopní dráhy vlka
Stopa vlka se podobá šlépějí psa. Otiskuje se pouze přední část chodidla 
a bříška prstů. Otisky bříšek dvojice prostředních prstů jsou proti psím šlé-
pějím předsunuty před špičky krajních prstů. Tím připomínají liščí šlépěje. 
Šlépěj má většinou protáhlý tvar, ale otisk přední tlapy může být při roztaže-
ní prstů i kruhovitý. Zadní šlépěj je opatřena stejně jako přední nápadně sil-
nými drápy, jejichž otisky jsou při srovnání s drápy psů delší a špičatější. Tato 
šlépěj je o poznání menší a užší než přední šlépěj. Zadní šlépěj dospělého 
vlka je dlouhá 7,5–8 cm, široká 5,5–7 cm. Přední šlépěj je dlouhá 9,5–11 cm, 
široká 8,5–10cm. Délka kroku při pomalé chůzi je kolem 80–90 cm, při klusu 
bývá dlouhá kolem 100 cm a v úprku kolem 150 cm i více. Klusající vlk „čáru-
je“ a při tomto pohybu vznikají dvojotisky souběžných šlépějí.

Hlasovými projevy (vytí, štěkání) si vlci označují svůj domovský okrsek. 
Někteří znalci tvrdí, že se dá podle počtu vyjících vlků poznat počet vlků 
ve smečce.

odlitek stopy vlka přední a zadní stopa vlka
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Srovnání stopy psa a vlka
(Kniha lesní moudrosti – E. T. Seton)
Pořídil jsem desítky kreseb odlitků, otisků, fotografií 
a náčrtků vlčích a psích stop. A nenašel jsem jediný 
spolehlivý rys, který by je odlišoval. Jeden lovec říká, 
že vlk má poměrně malé vnější prsty. Ano, někdy. Ale 
nemá je malé ve srovnání s kolií. Jiný tvrdí, že vlk má 
delší chodidlo. A přece se nemůže srovnávat s bernar-
dýnem. Vlk zvedá nohu čistě a netáhne prsty. Ale to 
dělají i mnozí psi, zejména vesničtí. Všechny tyto roz-
lišovací znaky selhaly. Vlk vcelku chodí lépe než pes. 
Jeho stopy se obvykle kryjí, ale ne vždy a u některých 
vlků jen zřídka.

Jestliže sledujete ve sněhu vlčí stopu několik kilomet-
rů, zjistíte, že obezřele směřuje k nějakému neobvyk-
lému nebo slibnému místu. Je to očividně stopa po-
dezíravého, plachého tvora, kdežto stopa psa je pří-
má a obvykle nebojácná. To však neplatí u psů, kteří 
pytlačí či dáví ovce. Proto ani v divočině nejsou žádné 
bezpečné rozlišovací znaky. Člověk může usuzovat jen 
podle pravděpodobných okolností. Často jsem slyšel 
nezkušené lovce vychloubat se, že „mohou vždycky 
říci, jaká je to stopa“. Ale starší lovci obvykle říkají: „Ne, 
nikdo to nemůže tvrdit docela jistě“.

silueta vlka

silueta psa
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Medvěd hnědý obývá horské zalesněné oblasti. Je 
obvykle tmavě hnědého zbarvení. Karpatští medvědi 
dosahují hmotnosti až 350 kg. Samci jsou větší než sa-
mice. Medvěd je plachý, člověku se raději vyhne. Přes 
zdánlivou neohrabanost se dokáže i v obtížném te-
rénu pohybovat tiše, lehce a rychle. Má výborný čich 
a poměrně dobrý zrak a sluch. Umí šplhat na stromy 
a dobře plave. Je všežravec. Jeho jídelníček tvoří pře-
vážně rostliny, lesní plody, ovoce, oves, požírá i měkčí 
části stromů. Vybírá mravence, včely, obratně loví ryby 
a zvláště miluje med. V lese působí i jako „zdravotník“, 
loví slabší kusy zvěře, požírá uhynulá zvířata. Od lid-
ských sídel se drží v dostatečné vzdálenosti, ale když 
se mu naskytne příležitost, nepohrdne ani hospodář-
skými zvířaty a odpadky. Zimu medvědi přečkávají 
v brlozích, kde upadají do nepravého zimního spánku. 

Medvědice rodí obvykle 2–3 mláďata a v období, kdy 
se o ně stará, může být člověku nebezpečná. Vzhle-
dem ke skrytému způsobu života může přítomnost 
medvěda unikat pozornosti. Medvěd útočí pouze 
v případě, kdy se cítí ohrožen, když je podrážděný 
nebo raněný. Přes den se medvědi ukrývají  v houšti-
nách a aktivní jsou až za šera a v noci.
K životu medvědi potřebují rozlehlé horské lesy ne-
dotčené lidskými aktivitami. Jádrovým územím jejich 
výskytu jsou staré pralesovité porosty (často lesnické 
rezervace). Velikost teritoria kolísá podle uživnosti 
prostředí kolem 1000–3000 ha. V ČR je medvěd na se-
znamu kriticky ohrožených druhů.
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bez problémů 
Chcete, aby prostředí chalupy, chaty, turistického stře-
diska nebo tábora bylo bezpečné před návštěvami 
medvědů? Stačí odstranit z okolí zbytky potravy, od-
padky nebo obaly potravin, které medvědy přitahují. 
Tak ochráníte sebe, ale i medvědy před zbytečnými 
stresy z neočekávaného překvapujícího střetnutí. Jest-
liže se budete řídit níže uvedenými radami, můžete 
předejít zbytečným komplikacím.
Nakládání s odpady

 Zejména přes noc nenechávejte zbytky jídla volně  
u chaty.

 Odpadky ukládejte do dobře uzavřených popelnic 
nebo kontejnerů.

 Na kompost neodkládejte ovoce a zbytky potra-
vin.

 Při likvidaci odpadků biologického charakteru 
používejte vápnění, abyste zredukovali vytváření 
zapáchajících látek.

Táboření v přírodě
Na území chráněné krajinné oblasti nebo národního 
parku je zakázáno tábořit a rozdělávat ohně mimo 
místa tomu vyhrazená. Platí to rovněž podle zákona 

o lesích. V případě, že táboříte na vyhrazeném místě 
nebo jste nuceni přespat ve volné přírodě, doporuču-
jeme:

 K táboření si vyberte místo vzdálenější od vyšla-
paných lesních chodníků a břehů potoků a řek.

 Místo, kde vaříte, by mělo být vzdáleno nejméně 
50 m od tábořiště po větru.

 Pokud si budete připravovat jídlo opékáním 
na ohni, buďte ostražití. Je-li medvěd nablízku, 
může ho vůně jídla přilákat.

 Šaty, ve kterých vaříte, nepoužívejte při vycházkách 
do lesa a nenechávejte je ve stanu.

 Nádobí udržujte v čistotě a skladujte s potravina-
mi.

 Jídlo v plechovkách (např. ryby) zkonzumujte 
ihned po otevření.

 Neskladujte žádné jídlo nebo pronikavě vonící věci 
(parfémy, zubní pasty) uvnitř stanu.

 Jestliže nemáte jinou mořnost, najděte si dva stro-
my vzdálené od tábořiště nejméně 200 m a vzdá-
lené od sebe cca 6 m a potraviny nebo odpadky 
zavěste mezi ně nejméně 4 m nad zemí.

 Odpadky by měly být uskladněny v malých 
přenosných kontejnerech nebo v uzavřených 
igelitových sáčcích.
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Setkání s medvědem
Neexistují zaručená pravidla chování při setkání s med-
vědem, ale následující rady mohou být užitečné:

 Zachovejte klid a snažte se správně odhadnout si-
tuaci. 

 Uvidíte-li medvěda, který je od Vás dostatečně 
daleko, přibližuje se k Vám, ale dosud vás nezpo-
zoroval, upozorněte ho na sebe hovorem. Pokud 
se přibližuje, ustupte mu z cesty a pomalu a klidně 
odejděte. Všímejte si směru větru. Pokud vítr vane 
směrem k Vám, nemůže Vás medvěd ucítit.

 Je-li medvěd velmi blízko, nekřičte na něj, může 
ho to vyprovokovat.

Přítomnost v teritoriu medvěda
 Každý, kdo se nachází v teritoriu medvěda, může se 

s ním i setkat. Proto věnujte pozornost svému oko-
lí. Zejména v odlehlých částech hor nevstupujte 
do nepřehledných houštin. Pamatujte, že medvěd 
na Vás nečeká a bezdůvodně na Vás nezaútočí.

 Vycházky a túry absolvujte jen za denního světla. 
Je výhodnější, když se terénem pohybujete ve dvo-
jicích nebo ve skupině. Členové skupiny by měli 
udržovat vzájemný kontakt. Panika může ohrozit 
bezpečnost celé skupiny. Dětem nedovolte příliš 
se vzdalovat.

 V nepřehledném terénu buďte ostražití, vytvářejte 
přiměřený hluk (mluvte nahlas, zpívejte si, pískejte 
– nemusí být ale účinné, když napodobujete hlasy 
ptáků), medvěd Vás zaregistruje a vyhne se Vám.

 Buďte zvlášť opatrní při nízké viditelnosti (mlha) 
nebo slyšitelnosti (silný déšť, vítr, hukot potoka 
apod.).

 Dávejte pozor na místech, kde je hodně lesních 
plodů, u pole s ovsem, u mokřadů...

 Buďte opatrní, když narazíte na čerstvé znaky pří-
tomnosti medvěda – stopy, vlhký trus, zvratek, 
rozhrabaný pařez, poškrábané stromy s okousa-
nou kůrou apod.

 Pokud objevíte uhynulé zvíře, nepřibližujte se 
k němu. Může se jednat o kořist medvěda, který 
by mohl být nablízku. Na kadáver v lese Vás často 
upozorní krkavcovití ptáci a dravci. Na přítomnost 
medvěda upozorní také splašená zvěř, křik sojek, 
pískání kosa, bekání srnčí zvěře apod.

 Držte psy na vodítku a pod kontrolou. Psi mohou 
ucítit medvěda a zaútočit na něj nebo budou před 
ním utíkat a dovedou medvěda až k Vám.

 Na výletech nepoužívejte silně vonící kosmetiku.
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 Zachovejte klid, mluvte na něj, pokojně odcházej-
te a mírně gestikulujte.

 Vyhněte se soustředěnému pohledu z očí do očí – 
pro šelmy to bývá výzva k souboji.

 V žádném případě se k medvědovi nepřibližujte, 
nedrážděte ho, neházejte po něm kameny a ne-
snažte se ho ani zahnat.

 Nikdy nelákejte medvěda na potravu pro atrakci, 
pozorování nebo fotografování. Může se stát agre-
sivním, nebo Vás začne obtěžovat, strhávat batoh 
apod.

 Postaví-li se medvěd na zadní nohy, neznamená 
to, že je agresivní. Možná se chce jenom rozhléd-
nout, čichat, poslouchat, zkrátka zorientovat se 
nebo identifikovat pro něj podezřelou věc. Zacho-
vejte klid, mluvte na něj a pohybujte pažemi sem 
a tam.

 Někdy medvěd zdánlivě zaútočí, aby Vás pouze 
zastrašil. Rozběhne se, prudce zastaví těsně u Vás 
a vrací se zpět na původní místo. Někdy tento 
zdánlivý útok zopakuje. Zachovejte klid a pomalu 
se vzdalujte z tohoto místa.

 Nikdy před medvědem neutíkejte. Je rychlejší než 
člověk (dokáže běžet rychlostí až 60 km/h). Pokud 
to nevydržíte a dáte se před medvědem na útěk, 

odhoďte nějakou věc (batoh, tašku), abyste med-
věda zmátli, odpoutali jeho pozornost a zdrželi ho.

 Lezení na strom využívejte jako poslední možnost 
úniku. Mladší medvědi vylezou i na strom, starší-
mu se ubráníte tím, že vylezete nejméně 4 m nad 
zem, aby na vás nedosáhl.

 Nebezpečné může být, když medvěda překvapíte 
ve spánku, při konzumaci potravy, v blízkosti jeho 
kořisti nebo mláďat. Nikdy se nepřibližujte k med-
víďatům!

 Štěkající nebo mručící medvěd, který otvírá hubu, 
otáčí se bokem, aby demonstroval svoji velikost, 
signalizuje agresivitu. Kdyř začne řvát, sekat zuby, 
údery předních tlap vyhazovat kusy hlíny a sklopí 
dozadu uši, znamená to, že se agresivita stupňuje.

 Pokud Vás medvěd napadne, lehněte si obličejem 
k zemi. Stočte se do pozice, ve které si stehna tlačí-
te na hrudník a hlavu se snažte skrýt mezi kolena. 
Spojte prsty vzadu na krku a chraňte si jej. Přitom 
tlačte lokty ke kolenům. Tato pozice Vám chrání 
krk, hlavu a jiné životně důležité orgány. Máte-li 
batoh, stáhněte si jej na hlavu a krk. Nehýbejte se, 
dokud medvěd neopustí místo, kde se nacházíte.
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Pobytové znaky medvěda
Mezi pobytové znaky medvěda patří stopy, trus a zna-
čení teritoria, zbytky kořisti, známky po hledání rost-
linné a živočišné potravy v terénu, chlupy zachycené 
na stromech,  hlasové projevy apod.
Přímé pozorování medvěda je vzácné a náhodné.
Trus medvěda je tvaru hrubého válce (tloušťky 
3–6 cm) a nebo velké kupy. Je rozdílný podle ročního 
období  a potravní 
nabídky. Medvěd 
je všežravec, proto 
se v jeho trusu ob-
jevují zbytky rost-
linné i živočišné 
potravy. M
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Stopy a stopní dráhy medvěda
Na zadních i předních končetinách má medvěd po pěti prs-
tech s dlouhými drápy. Je ploskochodec. Došlapuje na cho-
didlo, které se ve stopě otiskuje celé nebo téměř celé. Zadní 
šlépěj se podobá otisku lidského chodidla. Délka zadní šlépěje 
medvěda o hmotnosti kolem 100–150 kg je 18–22 cm (u sta-
rých velkých samců až 30 cm), šířka 12–16 cm. Přední šlépěje 
jsou dlouhé 14–17 cm, široké přibližně jako zadní 16 cm. Otis-
kují se v ní pouze bříška prstů s drápy a malá část chodidla, 
nebož medvědi v pohybu nedošlapují na celou plochu cho-
didel předních běhů. Celý otisk předního chodidla lze pozo-
rovat na místech, kde medvěd stál nebo pomalu kráčel. Délka 
kroku je 50–60 cm. Šířka rozkroku je nejčastěji kolem 20 cm. Je 
proměnlivá podle stáří a velikosti zvířete. Ve stopní dráze se 
většinou otiskne celé zadní chodidlo a část předního, přičemž 
přední šlépěj je vytlačena před zadní.

K určování stáří medvědů 
lze použít údaj o velikosti 
medvědí stopy. Pro vyhod-
nocování je směrodatná 
šířka přední stopy, měřená 
v nejširším místě chodidla.
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Nepřehlédnutelné jsou v terénu teritoriální znaky 
medvěda. Své teritorium si značí a brání. Optické sig-
nály vytváří převážně na jehličnatých stromech (čas-
to jsou to samostatně stojící stromy a nebo stromy 
u chodníků), kde zuby vykouše a drápy vyrve kůru 
stromu. Jsou vidět zdaleka a mají odradit od pobytu 
jiného medvěda v tomto teritoriu. Bývají ve výšce až 
2,5 m. Tuto značku doplňuje pachem moči.

Medvědi svou kořist usmrtí jedním nebo několi-
ka mocnými údery tlap do hlavy, týla nebo hřbetu. 
Po těchto úderech jsou jasně patrné rozsáhlé podlitiny 
a zlomeniny. Hlava kořisti bývá nepřirozeně otočená, 
z ústní a nosní dutiny vytéká krev (znak vnitřního krvá-
cení). Pokud medvěd kořist kousne, tak vždy do plecí 
a šíje. Při konzumaci nejdříve načíná hrudní koš nebo 
břišní krajinu, nejprve sežere vnitřnosti nebo vykouše 
vemeno. Medvěd někdy ulovené zvíře roztrhá a části 
těla můžeme nalézt na větší ploše.

Více najdete v kapitole Dokumentace.

Drásáním a hryzáním kůry si medvěd značí své teritorium.
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Hlasové projevy medvěda souvisí s vydáváním vý-
stražných zvuků při obhajování svého teritoria, potra-
vy, svých mláďat a nebo při pocitu ohrožení. Může to 
být hluboké mumlání, bručení až silný řev.
Mezi další pobytové znaky medvěda lze zařadit 
znaky při získávání potravy – rozhrabané mraveniště, 
vybrané včelí nebo vosí hnízdo, zvratky (např. u oves-
ných polí), polámané větve stromů (ovocných stromů 
nebo jeřabin), rozbité pařezy (při hledání larev hmy-
zu), obrácené kameny (při hledání hmyzu a menších 
zvířat), slehnutá místa (např. při obírání borůvek), 
zbytky po konzumaci kukuřice nebo obilovin apod. 
Mohou to být např. i chlupy zachycené na stromech 
(medvěd se často otírá o poškozené stromy, ze kte-
rých vytéká pryskyřice.M
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K vyhodnocení pozorování zvířat a pobytových znaků 
potřebujeme provádět kvalitní dokumentaci. Spoleh-
livá identifikace šelmy je někdy možná pouze tím, že 
je k dispozici více důkazů. Důkladně by mělo být pro-
hlédnuto okolí usmrcené kořisti i kořist sama. Nachá-
zejí se zde stopy a další pobytové znaky. Všímáme si 
i zvláštností.
K dokumentaci potřebujeme:

-  zápisník a psací potřeby (příp. diktafon)
- metr nebo jiné měřítko (pro měření stop, stopních 

drah apod.)
- nůž a gumové rukavice (k prohlédnutí usmrcené 

kořisti, případně k pitvě)
- plastové sáčky nebo sklenku s uzávěrem (na sběr 

trusu, chlupů, kostí apod.)
Dále je pro důkladnější dokumentaci potřeba mít:

- sádru a ostatní příslušenství k odlévání stop
- fotoaparát (příp. kameru)
- mapu (příp. i kompas, přístroj GPS)

Fotodokumentace kořisti
Postupujeme tak, že z nejlepšího stanoviště pořídíme 
více snímků usmrcené kořisti s okolím a postupně fo-
tografujeme detaily (tkáň po kousnutí, vykousané čás-
ti těla, kosti apod.).

Identifikaci stop provádíme postupně. Opatrně se 
pohybujeme (abychom nerozšlapali další stopy nebo 
stopní dráhu), měříme délku a šířku stop, délku kroku.

Stopa jezevce je podobná stopě medvěda. Je ale mnohem men-
ší. S drápy je dlouhá 8–10 cm, široká 4–6 cm.
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Pokud je to možné, sledujeme stopu co nejdéle 
a vyhodnotíme ji až po ukončení sledování. Nej-
kvalitnější stopy si označíme. Provedeme záznam 
(písemný nebo pomocí diktafonu) a fotodoku-
mentaci. Nemáme-li fotoaparát, překreslíme 
stopu na připravený průhledný papír. Nejlepším 
dokumentem jsou ale sádrové odlitky.
Po desetiletých zkušenostech s odléváním stop 
doporučujeme mít s sebou:

- bílou sádru (ne šedou), k odlití stopy rysa nebo 
vlka potřebujeme asi 0,3 kg sádry, k odlití 
přední stopy medvěda 1–1,5 kg sádry, na od-
lití zadní stopy medvěda až 2 kg sádry,

- nádobku na míchání sádry (nejlépe z měkké-
ho plastu), k odlití stopy rysa nebo vlka sta-
čí nádobka s obsahem asi 0,5 l, k odlití stopy 
medvěda je potřeba nádobka s obsahem 
2–3 l,

- láhev na vodu (s obsahem 1–2 l).
ostatní pomůcky

- štětec na očištění stopy, špachtli 
na míchání sádry a na vyřezání 
odlitku z bláta nebo sněhu,

- noviny, plastové sáčky, plátěnou 
tašku.

Postup při odlévání stop
Asi do třetiny nádobky nalijeme vodu. Do vody pomalu 
sypeme sádru a mícháme, až získáme kaši, která nesmí 
být řídká ani hustá. Sádru nalijeme na stopu a bez výroby 
„rámu“ vytvoříme alespoň do vzdálenosti 5 cm od okra-
je stopy přirozený „koláč“, který kopíruje velikost stopy. 
Sádru necháme zaschnout asi půl hodiny. Poté odlitek 
špachtlí vyřežeme i s blátem nebo sněhem, zabalíme 
do několika vrstev novin, vložíme do plastového sáčku 
a opatrně neseme v plátěné tažce. Nejméně do jedné 
hodiny po odlévání je stopa křehká a může se polámat. 
Po této době, nebo až doma stopu pod proudem vody 
umyjeme (bláto odstraníme štětcem a nebo měkkým 
kartáčem) a necháme vyschnout. Povrchovou úpravu 
provádíme (po mnoha vyzkoušených způsobech) tak, 
že celou stopu namažeme jílem a ještě za mokra kupř. 
použitým zubním kartáčkem  „vyčistíme“ vystupující čás-
ti stopy, čímž se stopa zvýrazní, vypadá přirozeně a má 
velkou vypovídací hodnotu. Stopy odlité ze sněhu jsou 
nejhezčí neupravované, bílé. Nejkvalitnější odlitky zho-
tovíme z otisků stop v mokrém nebo zmrzlém sněhu. 
Otisky v sypkém sněhu není dobré odlévat (nemají dob-
rou vypovídající hodnotu). Na zadní stranu odlitku na-
píšeme, o jaké zvíře se jedná, den a místo nálezu, a kdo 
odlitek zhotovil.

stopa rysa odlitá ze sněhu
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J. Červený, P. Koubek, L. Bufka – Velké šelmy v naší přírodě, 2000

Klíč k určování zbytků kořisti
část těla zranění možný původce
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Ne každé nalezené mrtvé zvíře je usmrceno rysem, 
vlkem nebo medvědem. Může být uloveno jinou šel-
mou, může uhynout z důvodu nemocí, slabé kondice 
nebo následkem postřelení a nedohledání. Rozpozná-
vacím znakem, že zvíře uhynulo a konzumace začala 
až po jeho smrti, je skutečnost, že na kadáveru nelze 
nalézt krevní podlitiny způsobené zuby šelem a mís-
ta vkusů nejsou na svých okrajích začervenalá. Každý 
určovací znak kadáveru vykazuje určitou variabilitu. 
Proto se musí pečlivě zvážit všechny okolnosti nálezu. 
Nutné je provést ohledání okolí kořisti i vlastní ohle-
dání bez jejího přemísťování. Při určování predátora 
hospodářských zvířat je nutné důsledně vyhodnotit 
stopy, způsob lovu a usmrcení kořisti.
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Pomozte nám i vy!

www.csop.cz
Český svaz ochránců přírody 
Michelská 5, Praha 4, tel.: 222 516 115

 Již 30 let chráníme 
 naši krajinu, pečujeme  
 o cenné přírodní lokality, 
pomáháme přežít desítkám ohrožených  
druhů zvířat a rostlin, ukazujeme dětem  
i dospělým krásu kolem nich.
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