Závažnost situace a naléhavost
opatření

Chování medvěda

Doporučená opatření

I. stupeň

medvěd, který nezaregistroval lidskou přítomnost, vykazuje nadále
přirozené chování

není zapotřebí žádných
opatření/monitoring

při náhodném přiblížení člověka k medvědovi na relativně krátkou
vzdálenost se medvěd stáhne - odejde/ukryje se ve vegetaci
při náhodném přiblížení člověka k medvědovi na krátkou vzdálenost se
medvěd staví na zadní končetiny

není zapotřebí žádných
opatření/monitoring
není zapotřebí žádných
opatření/monitoring
zavedení preventivních
ochranných opatření, základní
medvěd působí škody v neobydlených oblastech
monitoring, hodnocení efektivnosti
opatření
medvěd působí škody v neobydlených oblastech navzdory bezpečnostním
intenzivní monitoring, snaha
opatřením
zlepšit ochranná opatření
medvěd vědomý si nepříliš vzdáleného člověka ve svém přirozeném
intenzivní monitoring, plašení
prostředí nevykazuje známky plachosti
intenzivní monitoring, plašení,
důsledné odstraňování a
zabezpečení atraktantů (zbytky
medvěd se opakovaně vydává do blízkosti trvale obydlených lidských sídel
jídla), odstranění husté vegetace v
blízkosti obydlí, kde by se medvěd
mohl ukrývat
medvědice s mláďaty výhružně útočí (falešný útok)

monitoring, informovat veřejnost
za účelem omezení pohybu v
lokalitě

překvapený či vyprovokovaný (např. psem) medvěd výhružně útočí (falešný
útok)

prošetření události, monitoring,
informovat veřejnost za účelem
omezení pohybu v lokalitě

medvěd brání svou kořist a výhružně útočí (falešný útok)

prošetření události, monitoring,
informovat veřejnost za účelem
omezení pohybu v lokalitě

medvěd opakovaně hledá potravu v blízkosti lidských sídel a způsobuje zde
škody

zavedení preventivních
ochranných opatření, intenzivní
monitoring, plašení, hodnocení
efektivnosti opatření

II. stupeň

odstranění atraktantů, intezivní
monitoring, odstranění
medvěd opakovaně proniká do uzavřených hospodářských budov v blízkosti
potenciálních úkrytů, plašení,
obydlených domů (např. do stodol, stájí…)
averzivní podmiňování; může být
zvažováno odstranění jedince z
populace
medvěd zaútočil (došlo k fyzickému kontaktu s napadeným) na člověka v
reakci na cílené vyrušení či ohrožení (např. rušení kolem brlohu, štěkající
pes)

intenzivní monitoring; může být
zvažováno odstranění jedince z
populace

medvěd se opakovaně pohybuje v souvislé zástavbě

odstranění atraktantů, intenzivní
monitoring, plašení, averzivní
podmiňování; zvažováno
odstranění jedince z populace

medvěd svou kořist brání okamžitým útokem (došlo k fyzickému kontaktu s
napadeným)
III. stupeň

medvěd pronásleduje lidi, drží se v jejich blizkosti
zraněný medvěd napadl člověka

intenzivní monitoring, zvážení
odstranění z populace
intenzivní monitoring, plašení až
odstranění z populace (pokud
plašení nepůsobí)
odstranění medvěda z populace odchyt/odlov

při opakovaném pohybu medvěda uvnitř souvislé zástavby či při
odstranění medvěda z populace opakovaném vnikání do hospodářských budov v blízkosti obydlených domů
odchyt/odlov
plašení nepůsobí (ani v případě zásahu odborníků)
medvěd pronikl do obytných budov
medvěd napadl člověka bez zjevné příčiny (bez toho, že by byl
vyprovokován nebo bránil mláďata)
VYSVĚTLIVKY

navržená opatření
monitoring
základní monitoring

vysvětlení
sběr údajů z terénu: pobytové znaky, informace od myslivců, lesníků,
náhodná pozorování
systematický sběr údajů o výskytu a chování konkrétního jedince bez jeho
odchytu a využívání telemetrického sledování

zavedení preventivních
ochranných opatření

využití preventivních opatření na ochranu majetku: elektrické ohradníky,
klece na úly, zavírání zvířat na noc do pevných chlévů , využití psů,
odstranění potravních zdrojů lákajících medvěda…

hodnocení efektivnosti
ochranných opatření

vyhodnocování efektivnosti realizovaných opatření v časovém odstupu a to
i v případě, kdy se medvěd na lokalitu v daném období nevrátil

intenzivní monitoring
plašení
prošetření události

systematický intenzivní sběr údajů o výskytu a chování konkrétního jedince
s možností využití telemetrického sledování
řešení krizové situace: jakákoliv forma plašení sloužící k odehnání
konkrétního jedince v momentě, kdy zaútočí nebo páchá škody (pomocí
petrad, světla, psů,…)
prošetření události s vyhotovením protokolu

odstranění medvěda z populace odchyt/odlov
odstranění medvěda z populace odchyt/odlov

odstranění atraktantů

odstranění pro medvěda atraktivních lákadel z dané oblasti (vnadiště,
nezabezpečené odpadky, nezabezpečené úly, hospodářská zvířata,…)

odstranění potenciálních úkrytů odstranění husté vegetace na dané lokalitě

averzivní podmiňování

systematické plašení konkrétního jedince s cílem odnaučit zvíře nežádoucí
návyky; averzivní podmiňování provádí pouze pověřený expertní tým

odstranění jedince z populace

odchyt a přemístění jedince do zajetí nebo jeho odlov

Závažnost situace a
naléhavost opatření

Popis

I. stupeň

Situace není hodnocena jako závažná a nevyžaduje aplikaci naléhavých
opatření

II. stupeň

Situace je hodnocena jako problematická a vyžaduje aplikaci opatření

III. stupeň

Situace je velmi závažná a naléhavě vyžaduje aplikaci uvedených opatření

