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Ochrana volně žijících šelem a dravců 

• V České republice  i okolních zemích se kdysi vyskytovali volně 
žijící dravci a šelmy v mnohem větším počtu než dnes 

• Mnoho druhů z naší krajiny vymizelo, neboť člověk změnil ráz 
krajiny. Zemědělci a myslivci zabíjeli divoké šelmy a dravce, 
protože lovili na jejich pozemcích, ohrožovali domácí zvířata. 
Draví ptáci často hynou po střetu s elektrickým vedením nebo 
vlakem, pozřením otrávené návnady, jsou zastřeleni  

[1 - zdroj. 2012-15-12]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Musvåge_cropped.jpg > [1 - zdroj. 2012-15-12]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Wolves_Kill.jpg > 



Šelmy na území ČR 

• Typickými zástupci šelem v lesích byl vlk obecný a rys ostrovid. 
Pomáhali udržovat přírodní rovnováhu a bránili býložravcům 
přemnožit se 

• Vlk obecný vymizel z ČR během 18. a 19. století, zavítal v zimě 
zpět až v roce 1994. Vyskytuje se hlavně v Beskydech, počet 
jedinců velmi malý. Hlavním nebezpečím jsou pytláci a 
chovatelé hospodářských zvířat, kteří vlky nezákonně loví. 
Mnoho lidí se vlků stále obává, protože nejsou na jejich 
přítomnost zvyklí, bojí se napadení 

     vlčí smečkou. Nebezpečí hrozí více 

     od smečky zdivočelých psů. 

 

[1 - zdroj. 2012-15-12]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Canis_lupus.jpg > 



Šelmy na území ČR 

• Nádherným zástupcem je rys ostrovid – největší kočkovitá 
šelma v Evropě. Rys byl na našem území vyhuben, v minulých 
desetiletích byly do přírody vypuštěny mláďata. Jejich celkový 
počet v ČR se pohybuje nad 100 kusů – nejvíc na Šumavě. 

• I přes dobré podmínky populace rysů neroste. Rys ostrovid se 
u nás množí, je ale výrazně likvidován nezodpovědnými 
myslivci a pytláky, hloupými lidmi. 

[1 - zdroj. 2012-15-12]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Lynx_lynx2.jpg > [1 - zdroj. 2012-15-12]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Lynx_lynx_poing.jpg > 



Šelmy na území ČR 

• Největší šelmou našeho území je medvěd hnědý, jenž byl u 
nás vyhuben a teprve během posledních desetiletí se ze 
Slovenska stěhují někteří jedinci do Beskyd. Medvěd je 
jedinou šelmou, která může člověka ohrozit. Tak jako rys a vlk 
je i medvěd velmi plachý, ale vyhledává s oblibou zbytky jídel, 
ztrácí plachost, pobývá blízko hotelů a turistických cest 

 

 

[1 - zdroj. 2012-15-12]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Oso_pardo_madrid.jpg > [1 - zdroj. 2012-15-12]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Brown_Bear_Feeding_on_Salmon.jpg > 



Ochrana volně žijících šelem 

• Všechny  šelmy byly lidmi vybity v lesích jako škodná. Buď už u 
nás nežijí nebo jen vzácně. Nejčastěji pobývají v chráněných 
krajinných oblastech 

• Jsou zákonem chráněny jako velmi vzácné druhy, přírodovědci 
se snaží  vytvořit pro ně v naší přírodě bezpečné, vhodné 
podmínky, spolupracují s myslivci a lesníky 

• Ochránci přírody monitorují populaci šelem, pořádají hlídky a 
snaží se odhalit pytláky. Také informují a vzdělávají veřejnost, 
aby předešli problémům a změnili přežívající negativní postoj 
člověka k  šelmám 

• Pokud chcete pomoci, kontaktujte Hnutí DUHA, záchrannou 
stanici pro šelmy a dravce v místě vašeho bydliště 



Ochrana volně žijících dravců 

• Na našem území se vyskytuje kolem 30 druhů volně žijících 
dravých ptáků.  Někteří jsou zastoupeni pouze několika kusy. 
Také dravci jsou vnímáni jako škodná zvěř, v minulosti byli 
často stříleni. Mezi dravce patří káňata, luňáci, supi, orli, 
jestřábi, poštolky a rarozi. 

• Ačkoli patří velmi vzácné druhy,jsou ohrožováni vykradači 
hnízd, lovci a lidskou výstavbou, otrávenými návnadami 

• Dravcům se snaží pomoci ochránci přírody. Zayferus - 
společnost na ochranu dravých ptáků 
je jen jednou z mnoha organizací.  
Podpořte Klub ochrany dravců a sov.  
Snaží se zachránit zraněné dravce, bránit  
hnízda , navracet dravce do krajiny ČR. 

[1 - zdroj. 2012-15-12]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Haliaeetus_albicilla_1_(Bohuš_Číčel).jpg> 



Ochrana volně žijících šelem a dravců 

• Jaké organizace mohu kontaktovat, pokud chci pomoct chránit 
šelmy a dravce v naší přírodě? 

• Kde se vyskytují vlci a rysi? 

• Kteří draví ptáci žijí na našem území? 

• Která šelma je kočkovitá? 

• Ze které země se k nám občas zatoulá mladý medvěd hnědý? 

 


