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Zákon o ochraně přírody a krajiny č. 117/1992

Zákon o myslivosti č. 449/2001

Červená kniha (seznam) České republiky 

Ministerstvo životního prostředí ČR

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Česká inspekce životního prostředí

a 19 Regionálních pracovišť   



Instituce, které mají ve svém programu výzkum 

velkých šelem (aktuální stav)  



Zahraniční spolupracující organizace v aktuálně řešených projektech 

Nevládní organizace

Národní parky 



Od roku 1990 kolem 80 000 000.- Kč 

DAŇOVÝ POPLATNÍK 

EVROPSKÁ UNIE  

NORSKÉ, ISLANDSKÉ, 

LIECHTENSTEINSKÉ FONDY aj.





Programy péče

V roce 2004 byl zpracován a odevzdán první 

„Program péče o rysa“, 

ten byl uložen někam do šuplíku na MŽP a leží tam 

dodnes   



2018 – 2019 příprava programu péče pro vlka 

bez účasti 

PP v předložené podobě odmítlo

PP v aktuální podobě odmítá 

Navrhované kompenzace považuje za 

nedostačující, PP v předložené podobě 

odmítá, žaloba u Ústavního soudu  



Aktuálně běžící  větší projekty výzkumu 

velkých šelem v ČR 

cca 20 000 000.- Kč



Duplicitní výzkum              analýza DNA vlka

Triplicitní výzkum              telemetrie (převážně rys a 1

medvěd)

Kvadruplicitní výzkum      analýza DNA rysa,  analýza    

potravních vzorků velkých

šelem  

Multiplicitní (výzkum?)      monitoring, fotopasti,             



Abychom byli nej…

…šíříme tajné zprávy…
…“krademe“ si vzorky na DNA…

… vzorky trusu….

…nebo alespoň mlžíme…   



VÝSLEDEK

Myslivci ničemu, co výzkumníci zjistí,  nevěří

a budou  sčítat vlky sami

S výjimkou vlka početnost rysa a medvěda v ČR stagnuje a jsou 

roky, kdy klesá

Velké šelmy se ilegálně loví, ochránci i policie jsou bezradní 



Co tomu předchází

 Glorifikace vlka (bold jedinců)  a nepravdivé nebo zkreslené 

informace o jeho chování, chorobách atd.

 Záměrné zatajování nebo zkreslování skutečnosti  (např. 

složení potravy, embargo na info. o prašivé vlčici, zastřelené 

vlčici atd.).

 Tvrdá cenzura zahraničních informací (Francie, Německo, 

Polsko aj.) 

 Neochota k jakémukoliv kompromisu dokonce i ke společnému 

jednání (oboustranná)

 Nekompetentní jednání orgánů ochrany přírody v krizových 

mediálně sledovaných situacích



červen 2016

srpen 2018



podzim2018

duben 2019



• Švýcarsko - 10.2.2019 proběhlo lidové hlasování v kantonu Uri.

• 70,22 % obyvatel hlasovalo pro zásadní regulaci velkých 

masožravců

• Norsko se rozhodlo zredukovat vlčí populaci z 68 na 47 kusů 

• a vytyčilo území, kde budou vlci tolerováni

• Německo - vláda kancléřky Angely Merkelové schválila návrh zákona, 

podle kterého by mělo být napříště možné zastřelit vlka při útoku na 

hospodářská zvířata

• Francie - dne 23. 02. 2019 prezident Macron uvedl, že se tento rok zvýší 

kvóty odstřelu na 17-19 % a vlci se tedy budou nadále regulovat

• Generální advokát Evropského soudního dvora považuje lov vlků za 

přípustný při splnění určitých přísných kritérií. Regulovaný odstřel 

vlků není podle něj v rozporu s ochranou druhu stanovenou směrnicí 

EU o stanovištích

Co se děje ve světě?



A co u nás?

Kompetentní (?)  profesionální pracovníci i celá pracoviště dělají 

mrtvé brouky 

Internetem se šíří mezi myslivci  překlady různých článků z 

Německa nebo Francie o možnostech lovu vlků

Diskuse nad programem péče se zastavila a naděje na její 

obnovení je mizivá

Podobně jako v Polsku se budeme modlit, aby se nestalo nic 

mimořádného, protože politické rozhodnutí, které by následovalo, 

vlka určitě nezachrání 

Zatímco veškerá pozornost je upřena na vlka, v tichosti budeme 
zabíjet rysy a medvědy



Děkuji za pozornost


