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Vlk obecný (Canis lupus) 

psovitá původní šelma v celé Eurasii

patří k třem tzv. velkým šelmám 

(Large carnivores)

ekologický generalista

osidluje velmi rozdílná území 

(od nížin po hory, od Portugalska po Čukotku)



• nástup souvisí ze změnami v evropských krajinách 

• přístup k přírodním zdrojům

• přesun lidí do měst

• změna v myšlení člověka

• podpora návratu

• význam ekologické role predátorů

• ochranářská podpora

Velké šelmy v Evropě



Vlk obecný (Canis lupus) Evropa
20111950-1970



Vznik a původ populací



Vlk obecný (Canis lupus) 

hvězdičky – náhodná pozorování; 

podle Červený et al. 2006



Vlk obecný (Canis lupus) 

malé body epizodický výskyt, velké body častá pozorování; 

(podle Anděra a Gaisler 2012)



Vlk obecný (Canis lupus) 

malé body epizodický výskyt, velké body častá pozorování; 

(podle ND OP 2016)



Vlk obecný (Canis lupus) 

prázdná kola – dočasný výskyt

plná kola – trvalý výskyt

výskyt v roce 2017





































potravní 

bitopový

Příčiny vývoje:

generalista

rychlé šíření a reprodukce



Vlk a prostor silná teritorialita
a
šíření na velké vzdálenosti
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Bitop: 

Les? Hory?

© LUPUS



Potravní ekologie

© LUPUS



Potravní 

ekologie

Wagner et al. 2012



Potravní ekologie

podle Wagner et al. 2012



 pr. velikost smečky: 3,8 Itálie/4,5 ex. Alpy/4-6 Polsko

 pr. velikost vrhu: 4-6 juv. (extr. 1-12 ex.)

 běžný věk disperze: (odchod od rod. smečky) cca 2 roky věku

 každoročně se rozmnožuje 33-58% samic 

Rozmnožování a životní strategie



Cíle projektu OWAD

• Monitoring a výzkum

• Hledat řešení

• Aplikovat získané znalosti a zkušenosti

• Předcházet problémům

• Přispět k Programu péče

• Kontakt: owad@czu.cz

mailto:owad@czu.cz


Projektový web v CZ, DE a EN 

https://owad.fzp.czu.cz/

https://owad.fzp.czu.cz/)


Projektové území

OWAD





Vysluni terr.:
2 ad.
1 of unknown age



Hohenstein-Stolpen terr.:
2 ad.
1 juv.



Hohwald terr.:
2 ad.
2 juv.



NP Ceske Svycarsko terr.:
2 ad.



Cunewalde terr.:
2 ad.
3 juv.



Lužické hory (?):
2 ad. (?)





Co lze očekávat při návratu vlka?
• Rychlý vznik dalších teritorií kdekoliv

• Mizející druhy zvěře (a snižování početnosti, nikoliv škody)

• Útoky na hospodářské chovy



Další rychlý vznik dalších teritorií kdekoliv v ČR



Mizející druhy zvěře (a snižování početnosti, nikoliv škody)



Co lze očekávat při návratu vlka?
• Útoky na hospodářské chovy



Ochrana chovů
základní mantra 

• el. ohradník a pes

Veřejná podpora ve výzvě OP ŽP

Specifický cíl 4.2: Posílit biodiversitu



Web AOPK ČR

www.navratvlku.cz

http://www.ochranaprirody.cz/navrat-vlku/


Web AOPK ČR

www.navratvlku.cz

http://www.ochranaprirody.cz/navrat-vlku/


Základní fakta
a. dobře vedený pastevecký pes je spolehlivý a bezpečný

b. malá konfliktnost správných plemen

c. vždy nutno doplnit o ochranné oplocení

d. využívat (nočních) košárů

e. možno provozovat i kolem tur. tras
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...děkuji za pozornost 

VLCI JSOU ZPĚT, CO TEĎ?
tolerance k vlkovi, ale i důkladná prevence


