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Migrační směry bobrů do ČR

Bavorsko

Polsko

Sasko

Rakousko

Výskyt bobrů v roce 

2002 a migrační směry 

na naše území

Vysazení 22 bobrů z 

Polska, Litvy v letech 

1991-1996



Rozšíření v roce 2015

1982



Biologie bobra evropského
• Život v rodinách (3-7 j.), dožívá se 10-12 let, 

převážně noční aktivita

• Výhradní býložravec (86 druhů dřevin, 149 
druhů bylin), neživí se rybami!

• Sezónní proměnlivost ve složení potravy

VIDEO



Bobří sídla
• Úkrytové nory a trvalá sídla (nory,polohrady, 

hrady)

• Nory – dostatečně vysoké břehy

• Polohrady – „nory se střechou“

NORA

POLOHRAD

POLOHRAD



NORY



Bobří polohrad

POLOHRAD



POLOHRAD



Bobří hrad
Uvnitř hradu stabilní 

teplota

Spolubydlící: 

ondatra, drobní 

hlodavci, hmyz



zatopení produkčních 
ploch

zvyšování biodiverzity 
dotčených společenstev 

rostlin a živočichů

samovolná 
revitalizace 

meliorovaných toků

sedimentace erozních 
plavenin

škody na hospodářských 
dřevinách

zvýšení retence a 
akumulace vody v 

krajině

transformace malých 
povodní

změna skladby 
liniových porostů

zvýšená eroze břehů, 
narušení protipovodňových 

hrází,narušení těles 
komunikací

ohrožení stability 
nádrží (rybníky)

škody na zemědělských 
plodinách

podmáčení těles 
komunikací

Bobří 
osídlení

Obydlí

Potrava

Hrázování

negativní pozitivní

zlepšení stavu kvality vody

uvolňování dřevin do 
toku (MVE)

Vliv bobřích aktivit na krajinu



Problémy na rybnících
Rybníky poskytují bobrům velice vhodné podmínky 

pro jejich existenci. 

Je-li trvalý výskyt bobrů (cca 1 rok), jsou na rybníku 

vždy:

1.Nory v hrázích, březích rybníků

2.Nory, které můžou spojit obtočnou stoku s rybníkem

3.Kácení stromů

Problémy, které nejsou vždy, i při trvalém výskytu 

bobrů:

1.Ucpávání výpusti 

2.Ucpávání bezpečnostního přelivu

3.Okus požeráků, dluží

4.Stavba hrází na přítoku a odtoku









SKOČICE 

u Přeštic









VIDEO



Informace poskytly tyto subjekty: 

a) správci toků (5 podniků povodí)

b) správci a majitelé lesů (LČR, s.p., VLS ČR, s.p., 

Kolowratovy lesy, a.s.)

c) subjekty podnikající v rybářství (22 firem, které 

hospodaří na 11 138 ha vodních ploch)

c) Český rybářský svaz (pouze Severočeský územní 

svaz)

d) Moravský rybářský svaz (pouze 8 pobočných spolků)

f)  zemědělské subjekty (1 subjekt)

d) obce (2 obce)

Analýza škod na VD 2010-2016



• V období let 2010 - 2016 výše uvedené 

subjekty vykázaly finanční rozsah škod 

způsobených bobrem na vodních dílech 

v rozsahu 191 667 724 Kč. Na vodních 

nádržích byly způsobeny škody za

24 611 006 Kč. Náklady na odstraňování 

hrází dosáhly 7 104 779 Kč (viz tab. 1).

• Informace z 11 000 ha vodních ploch 

využívaných k produkci ryb (v ČR cca 42 

000 ha)

Výsledky analýzy



Zákon č. 114/1992 Sb. - zvláště chráněný druh v kategorii 

silně ohrožený vyhláška č. 395/1992 Sb. (175/2006 Sb.) 

Proč je bobr chráněný zákonem?

Směrnice č. 92/43/EHS, O ochraně přírodních stanovišť, volně 

žijících živočichů a planě rostoucích rostlin

Příloha II – vyhlášení lokalit soustavy Natura 2000 (7 EVL lokalit, 

ve kterých je předmětem ochrany bobr evropský)

Příloha IV – druhy vyžadující přísnou ochranu

§



Program péče

• Plán managementu bobří populace

• Koncepční dokument MŽP

• Realizací pověřena AOPK ČR

• hlavní autor: Ing. Aleš Vorel (ČZU)

• PP schválen na konci roku 2013

• po 10-15 letech jeho realizace bude vyhodnocena jeho 

účinnost

Cíl: zajistit biologicky životaschopnou a přitom ekonomicky a

společensky udržitelnou míru osídlení bobra evropského na 

území ČR (aktuální početnost: méně než 10 000 jedinců, dle 

biotopové nabídky ČR bez plošného odlovu: až 20 000 

jedinců)



Nejrizikovější území ČR
Výsledky GIS-analýzy, která definovala území s nejvyšší koncetrací vodních 

staveb ohrozitelných bobří aktivitou za současné přítomnosti vhodných biotopů pro 

rozvoj silné bobří populace. Doprovodné rizikové faktory: blízkost lidských sídel, 

plochá krajina



Zonace direrencované ochrany



Náhrada škod
• Náhrada VYBRANÝCH  škod dle zákona

č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod 

způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, 

ve znění pozdějších předpisů

• Prováděcí vyhláška č. 360/2000 Sb.



Operační program Životní prostředí – programové období 2014-2020:

Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Specifický cíl 4.2.: Posílit biodiverzitu

Aktivita 4.2.4: Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených 

zvláště chráněnými druhy živočichů na majetku

- realizace možná až do 2023

- Pravidlo „de minimis“ – možná podpora pro subjekt podnikající

v oblasti akvakultury je max ve výši 30 000 eur

za tři po sobě jdoucí účetní období

- Nové pravidlo: finanční podpora jen v zóně A  a

v chráněných územích zóny B

www. opzp.cz.



Průvodce v soužití s bobrem

• 1. Vztah bobra a člověka

• 2. Program péče o bobra evropského 

• 3. Opatření pro předcházení a snižování 

rozsahu škod působených bobrem

• 4. Právní předpisy související s ochranou 

bobra a řešením konfliktů

• 5. Biologie a ekologie bobra

• 6. Praktické informace



www.zachranneprogramy.cz



OCHRANA  RYBNÍKŮ

• Mechanická ochrana hrází 

proti tvorbě nor

• Ochrana výpusti = tzv. beaver 

deceiver (klamač bobrů)



• Trvalé a plošné osídlení ČR bobrem evropským

• Většina rybníků je vhodná pro bobří osídlení 

(krátkodobé či dlouhodobé)

• Aplikace preventivních opatření

• Finanční náročnost opatření vs. finanční 

náročnost opakovaných náprav škod

• Zohlednění výskytu bobrů i u ostatních 

vodních děl či staveb u vody (cyklostezky…)

ZÁVĚR



Odlov bobrů

Zóna B

• Odlov povolen na 21 

rybnících

• Od 2013 odloveno 28 bobrů 

(bez vlivu)

Zóna C

• Výskyt bobrů na cca 20 

lokalitách s povoleným 

odlovem

• Od 2015 odloveno 6 bobrů 

(bez vlivu)

Odlov bobrů:

1. Bobr je zvěř = odlov dle myslivecké legislativy

2. Odlov není jednoduchý, obzvlášť při odlovu celé rodiny

3. Není to trvalé řešení – vhodná lokalita je do roka či dvou opětně 

osídlena

4. U myslivců není motivace k odlovu (stejný stav v sousedících 

zemích)

5. Efektivnější je odchyt do pastí a následné usmrcení (pasti k tomuto 

účelu v ČR nejsou)



Děkuji za pozornost

Jitka Uhlíková

jitka.uhlikova@nature.cz

Kolik stojí 

jen nanukové 

dřívko ?




