
Miroslav Kutal 
 

   Landek park, Ostrava, 7.10.2015 
 
 

Ochrana & monitoring velkých 
šelem v Beskydech 

Foto: Hnutí DUHA Olomouc & Leona Kutalová 



Situace 

1950-1970 2011 

• Úspěšná obnova populací velkých šelem v Evropě 



Situace 
• Úspěšná obnova populací velkých šelem v Evropě 
• Návrat vrcholových predátorů do kulturní krajiny 
 
 
 
 
 
 
 
 



• Úspěšná obnova populací velkých šelem v Evropě  
• Návrat vrcholových predátorů do kulturní krajiny 
• Zvýšený zájem veřejnosti  o velké šelmy 

 
 
 

 
 
 

Situace 



Situace 
• Úspěšná obnova populací velkých šelem v Evropě  
• Návrat vrcholových predátorů do kulturní krajiny 
• Zvýšený zájem veřejnosti  o velké šelmy 
• Konflikty při hospodaření v krajině  



Situace 
• Úspěšná obnova populací velkých šelem v Evropě  
• Návrat vrcholových predátorů do kulturní krajiny 
• Zvýšený zájem veřejnosti  o velké šelmy 
• Konflikty při hospodaření v krajině  
• Málo informací & předsudky (→ pytláctví)  
  
 
 
 
 
 



Situace 
• Úspěšná obnova populací velkých šelem v Evropě  
• Návrat vrcholových predátorů do kulturní krajiny 
• Zvýšený zájem veřejnosti  o velké šelmy 
• Konflikty při hospodaření v krajině  
• Málo informací & předsudky (→ pytláctví)  
• Krájení krajiny, zahušťování zástavby 
 
 



Cíle 

• Získání dat o výskytu a životě  
velkých šelem 

• Snížení rizika pytláctví 
• Eliminace konfliktů 
• Zapojení veřejnosti  
• Vzdělávání, síťování,  

 formování názorů 
• Ochrana průchodné krajiny 
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Vzdělávání veřejnosti 



Pomoc chovatelům ovcí 



Snižování rizika synantropizace 
medvědů 



Ochrana průchodné krajiny 

•X koridorů chráněno v územních plánech 
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Zpestřování krajiny  
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Děkuji za pozornost  

miroslav.kutal@hnutiduha.cz 

www.selmy.cz 
Facebook: Ochrana.velkych.selem 

Twitter: @OchranaSelem 
 
 
 

Více informací: 
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