
Beseda „Šelmy“ 

 

   V pátek 31. 5. prvňáčky navštívila paní Jindřiška Jelínková z Agentury ochrany přírody  

a krajiny České republiky, aby nás seznámila s třemi největšími šelmami žijícími v ČR. 

Nejprve přišel na řadu vlk, který se k nám začíná pomalu vracet. V naší přírodě má jistě své 

místo a zkušenosti z okolních států ukazují, že v krajině je možné hospodařit a zároveň tu 

mohou žít i divoké šelmy. U nás žije méně než 100 vlků. My jsme se celý týden věnovali 

pohádkám, v kterých vlk vystupuje. Následně jsme s texty pracovali a rozvíjeli tak čtenářskou 

gramotnost. Pohádky byly rozmanité - veršovaná nebo hudební Červená karkulka, maňásková 

pohádka O nezbedných kůzlátkách, O třech prasátkách apod.  

   Další šelmou je rys ostrovid. Těch u nás žije asi 120. Nás zaujal dvouletý rys Fabián, 

kterého loni zachytila fotopast v chráněné krajinné oblasti Brdy. Rysí tulák musel ujít stovky 

kilometrů, aby se do Brd ze Šumavy dostal. A tu samou vzdálenost musel ujít zase zpátky, 

protože se na Šumavu po několika měsících vrátil. Podle odborníků je ale takový „pochod“ 

pro šelmy naprosto běžný.  

   Do třetice jsme se seznámili s medvědy. V Beskydech bychom mohli potkat asi 2-5. Opět 

nás čekal příběh. Hrdinkou je medvědice Ema, které byl nasazen telemetrický obojek. Díky 

němu se ukázalo, že asi tří až čtyřletá medvědice je skvělý chodec a za den urazí okolo 10 km. 

Loni na podzim Ema ohrožovala hospodářská zvířata na Vsetínsku a chodila do blízkosti 

lidských sídel. Zničila několik včelínů. Nyní se ale chová jako plachá šelma a lidem se 

vyhýbá. Zřejmě si potřebovala udělat tukové zásoby na zimu a nyní má dostatek potravy 

v lese.  

   Všechny tyto šelmy patří podle českých zákonů mezi silně ohrožené a chráněné druhy, které 

nelze lovit. Beseda se nám moc líbila a doufáme, že nás paní Jelínková nenavštívila 

naposledy. Moc děkujeme.  

                                                                                                              

                                                                                                                                 D. Karlová 


