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Informace o výskytu chráněných šelem v CHKO Beskydy a o řešení konfliktů s chovateli 
hospodářských zvířat 

úvodem bychom chtěli zdůraznit, že ze strany ochrany přírody i veřejnosti patří velké díky občanům , kteří 
v Beskydech chovají ovce, kozy a další hospodářská zvířata, protože udržováním luk a pastvin přispívají 
k zachování malebné beskydské krajiny. 

Kromě podpory chovu hospodářských zvířat podporuje náš stát také přítomnost velkých šelem (rysa 
ostrovida, vlka obecného a medvěda hnědého) - pro jejich vzácnost a pro jejich zásadní význam při 
udržování přírodní rovnováhy. * CHKO Beskydy je evropsky významnou lokalitou velkých šelem v české republice. Uvedené 
druhy jsou celoročně chráněné českou i evropskou legislativou a nesmí se lovit. 

Touto informací bychom rádi přispěli ke snížení konfliktů, které chráněné šelmy, zejména vlci, mohou 
působit tím, že napadají hospodářská zvířata - v našich podmínkách především ovce, kozy a malá telata. 

1) V Beskydech se rysové, medvědi a vlci trvale vyskytují už něko li k desetiletí a při ochraně stád je 
tedy nutno počítat s jejich celoroční přítomností. V současné době je potvrzen aktuální výskyt 
tříčlenné vlčí smečky v prostoru Javorníků a Vsetínských vrchů. 

2) Škody, které velké šelmy působí na hospodářských zvířatech, hradí stát podle zákona č. 115/2000 
Sb. o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy. 

3) Po nálezu hospodářských zvířat usmrcených nebo zraněných šelmou je třeba událost nahlásit do 
48 hod. od zjištění škody na Správu CHKO Beskydy (v pracovní dny i o víkendu na mobil: 
607 837 854, ve všední dny i na pevnou linku: 571 654 293). Správa provede bezodkladně šetření 
k určení původce škody a poskytne chovateli další potřebné instrukce. Mrtvá zvířata je třeba kvůli 
šetření ponechat na místě útoku a pokud možno zajistit pobytové znaky šelem (stopy, trus, chlupy) 
před zničením. Škoda se hradí za dospělá i mladá hospodářská zvířata, bez ohledu na to, zda mají 
ušní značky. 

4) Šelmy se na místo úspěšného útoku často vracejí, proto je třeba lépe zajistit zbylá zvířata -
doporučuje se zavírat je na noc do chléva nebo do dvojité ohrady v blízkosti domu. Je možné si od 
Správy CHKO Beskydy nebo od hnutí DUHA krátkodobě zapůjčit síťový elektrický ohradník, který 
(pokud je funkční) zabezpečí dobytek před šelmami mnohem lépe než lankový elektrický ohradník 
nebo klasická dřevěná ohrada. 

5) Závěrem je třeba apelovat na prevenci škod - její přínos je jednoznačný jak pro chovatele, tak pro 
šelmy, které se pak nebudou zaměřovat na hospodářská zvířata jako na nejdostupnější kořist. 
Nejlepší ochranou stáda je trvalá přítomnost velkého pasteveckého psa, případně úči2ější 
zabezpečení ovcí v nočních hodinách, kdy šelmy obvykle útoč í (v případě zájmu Vám oskytneme 

bližší informace). ~ -- ~ \__ 
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