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• Výše grantu: 6 935 071 Kč  

Monitoring evropsky významných druhů 
šelem ve vybraných lokalitách soustavy 
Natura 2000 
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Cíle 

• Věrohodný odhad rozšíření a 
početnosti velkých šelem a kočky 
divoké  

• Genetická struktura populací, 
příbuznost a variabilita 

• Predikce vhodných biotopů  
a dalšího šíření  

• Zapojení širokého spektra cílových 
skupin do monitoringu  
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Specifika monitoringu velkých šelem 

• velká území  

• intenzivně  

• ověřovat  

 



 



 



 



Zvolený přístup v projektu: strukturovaný 
monitoring  

 
I. Celé území ČR: náhodný (pasivní) sběr dat: stopy@selmy.cz, 
mapa.selmy.cz, evidence útoků na domácí zvířata, přednášky….) 

II. Vybrané lokality Natura 2000 (stopování, oportunistický 
fotomonitoring)  

III. Vybraná území s intenzivním monitoringem (specifický pro rysa a 
vlka) 

 

 

 



• Monitoring pobytových znaků (stopy, trus, kořist…) 

• Fotomonitoring (deterministický, oportunistický) 

• Genetické analýzy  

• Akustický monitoring (vytí vlků) 

• Sběr dat od veřejnosti, klasifikace dat dle    
 věrohodnosti  

 

Metody monitoringu velkých šelem 



 



 



 

• 348 zapojených dobrovolníků & pracovníků 
• 520 pochůzek a 7.775 km (listopad-duben) 

Metody 



 

• 163 zmapovaných čtverců  
• 4075 km2 

Výsledky 



 

• 269 lokalit fotopastí 
• 183 pokrytých kvadrátů 
• >34.000 pasťonocí 

Metody 



 

2 
• 28 kvadrátů s rysími stopami 

Výsledky 



 

Výsledky 
• 29 čtverců s potvrzením rysa na 

fotopasti 



 

 Výsledky  
• 7 kvadrátů s potvrzeným pozorováním rysa 

hlášeným veřejností, myslivci apod. 



 

Výsledky 
• Rys potvrzen v 39 kvadrátech 5x5 km 
       (975 km2, 18% sledovaného území ) 



Fotomonitoring rysa ostrovida v Moravskoslezských  
Beskydech a Javorníkách 

Deterministický (intenzivní) 

- Jednoznačná identifikace jedinců (fotopasti s bílým bleskem) 

- 80 dnů (1.11.2015-19.1.2016) < uzavřenost populace 

- Přesný odhad velikosti populace/populační hustoty 

- Fotografický capture-mark-recapture 



 

• 77 fotopastí 
• 5766 fotopasťodnů (93,6%) 
• 88 unikátních návštěv rysa 
• 10 samostatných jedinců 

 



Početnost rysa ostrovida (sezóna  2015/2016) 
Javorníky 

Král 

Heřmína 

Olda 

Hortenzia 

Ľubo 



Draža Licous 

Početnost rysa ostrovida (sezóna  2015/2016) 
Beskydy 

Žofka 

Jiří Kamila 



 

• MCP 1684 km2 

• Buffer 1-19 km 
• Odhadovaná početnost 

0,45 rysa / 100 km2 



Prostorová aktivita 

                Žigmund 

 
• Domovský okrsek 627 km2 
• Provoz I/11 15000 aut/den 
• Během 6ti měsíců 1x přešel 

hlavní cestu  



Struktura populace 
 

G-test, FST= 0.096, P = 0.00167 

Obr. 1: První osa vysvětluje 17,86 % variability, druhá osa 15,46 % variability 
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Výsledky genetického monitoringu rysa ostrovida 

• Faktorová korespondenční analýza (Genetix) 
• Slabá struktura mezi dvěma horskými celky (dvě rodinné skupiny) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mortalita rysa ostrovida v důsledku dopravy 

 

 

4.5.2016 

Jasenice 



Specifika monitoring vlků 

• Pobytové znaky 

• Fotopasti 

• Záznamy vytí 

• > lokalizace smeček, ověření reprodukce, počet mláďat 

• Genetika 

• Složení potravy a parazit. vyšetření 



Situace v Evropě 

1950-1970 2011 

• Úspěšná obnova populací velkých šelem 

Chapron et al. 2014, Sicence 
• Celoroční ochrana vlka v Polsku (1998) a v Německu 

• Vznik středoevropské nížinné populace (od roku 2000) 

Trvalý 
Sporadický 

Výskyt vlka 
 



Situace ve střední Evropě 
 

Západní Polsko 2001-2013 

Nowak & Mysłajek (2016) 

počet vlků  

počet 
smeček 



Výskyt vlka v Německu 
 

2015/2016:  
46 smeček 
15 párů 



• V letech 2000–2013:  11 údajů (Flousek et al. 2014)  

• V roce 2014 vlčí smečka v CHKO Kokořínsko-Máchův kraj 
(min. 5 vlků)   

 

Foto:  L. Kutalová & AOPK ČR 

Situace vlka v severních a východních 
Čechách 



• V letech 2000–2013:  11 údajů (Flousek et al. 2014)  

• V roce 2014 vlčí smečka v CHKO Kokořínsko-Máchův kraj 
(min. 5 vlků)   

• 2015–2016: potvrzeno minimálně 7 vlků;  

• Podzim 2015 úhyn/pytláctví 1 vlka  

 

Foto:  Hnutí DUHA Olomouc 

Situace vlka v severních a východních 
Čechách 



• Léto 2016: 2  potvrzené reprodukce: 

Ralsko                                            a Broumovsko 

 

Foto:  Hnutí DUHA Olomouc 

Situace vlka v severních a východních 
Čechách 

• + další pobytové znaky v Krušných horách  



Zdroje dat:  Hnutí DUHA Olomouc, AOPK ČR, NP  ČS 

Trvalý výskyt: 

• Ralsko / Podbezdězí (min. 10) 

• Broumovsko (min. 4) 

• Krušné hory (min 3) 

Aktuální výskyt vlka v ČR 



Výskyt vlka na česko-slovenském pomezí 

 

 

 

Kutal et al. 2016 



Výskyt vlka na česko-slovenském pomezí 

 

 

 

Kutal et al. 2016 

• 14 × méně nálezů vlka 
ve srovnání s rysem 

• Statisticky významný vliv 
lovu vlka na SK 



 

Lepší přeshraniční ochrana (?) 

Foto: Ivan Pavlišín 



Genetický původ vlků z Ralska 

 

~ 60 km 



Genetický původ vlků v Máchově kraji 

 

~ 60 km 

~ 100 km 

Genetický původ vlků z Broumovska 



Shrnutí 
• Strukturovaný monitoring & věrohodná data 

             věrohodné distribuční mapy 

• Středoevropská nížinná populace vlka od roku 2014 
expanduje i na území ČR 

• Dlouhodobě nepříznivý stav populace vlka v EVL 
Beskydy závisí na přeshraničním managementu 

• Stálý výskyt rysa mimo JZ Čechy jen v EVL Beskydy  

• Nízká populační hustota (1 dospělý rys na 200 km2), 
nerovnoměrná distribuce, pravidelné rozmnožování  

• Konektivita populace rysa v širší oblasti západních 
Karpat zatím zachována 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Zhodnocení implementace 
projektu 

 

+ Dobře nastavené témata podpory a typy aktivit, 
volnost výběru konkrétních postupů a partnerství   

+ Kompletní elektronická administrace  

- Kompletní skenování a nahrávání všech dokladů  

- Zbytečná administrativa při realizaci zakázek menšího 
rozsahu  

- Průtahy při schvalování průběžných zpráv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Návrhy na zlepšení: 
 

• Větší důvěra v neziskové organizace a vědecké 
instituce v oblasti správy financí 

• Možnost partnerství i s okolními státy mimo EHP  

• Možnost žádat o delší projekty (min. 3 leté)  

 

 

 

 

 

 



Díky za pozornost 

 

Poděkování 

Podpořeno grantem z Lichtenštejnska, Islandu a Norska a nadací EuroNatur  

Dobrovolníci Vlčích hlídek 

Mendelova univerzita v Brně  

Ústav biologie obratlovců AV ČR 

Více informací  

www.monitoring.selmy.cz 

www.selmy.cz 

 

 


