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Historie výskytu bobra v ČR

• Bobr byl vyhuben v polovině 18. století

• Byl loven pro maso, tzv. castoreum, kožešinu a z důvodu působení škod

• V 18. a 19. několik pokusů o chov bobrů 

(tzv. bobrovny, nejznámější Červený Dvůr, bobrovna u Rožmberka)

• 1804 -1876 – vysazení a následné vyhubení bobrů v jižních Čechách



Chov bobrů u Červeného Dvora 
(1773-1848)



ZBYTKOVÉ  BOBŘÍ  POPULACE

NA  POČÁTKU  20.  STOLETÍ



Rozšíření bobrů na počátku 20. a 21.  století

Počátek 20. století 1 200 jedinců

Počátek 21. století 450 000 jedinců



Migrační směry bobrů do ČR
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Příčiny současné intenzity vývoje populace bobra 
evropského v ČR

Volná ekologická nika

• vysoký stupeň adaptability druhu ve specifickém prostředí, resp. malé množství skutečně limitujících 
faktorů

• absence stanovištní a potravní konkurence

• dostatek vhodných biotopů vodních ekosystémů

• relativně prostupná krajina

• nedostatek predátorů

Reprodukční a migrační schopnosti

• reprodukční úspěšnost (2-5 mláďat/rok)

• schopnost primární disperze na velké vzdálenosti (až 80 km za týden, 20km za noc)

• silná teritorialita (teritorium 1.5 – 5 km délky toku)



Systematické zařazení bobrů

• ř. Rodentia - hlodavci

• č. Castoridae – bobrovití

• 2 druhy: Castor fiber – bobr evropský

Castor canadensis – bobr kanadský

1013

1013



Největší evropský hlodavec

Rychlost plavání: 7-8 km/h

Doba ponoru: až 15-20 min



Biologie bobrů

• Život v rodinách čítajících až 15 jedinců (rodičovský pár a až tři generace mláďat)

• Monogamní (?), březost 105-109 dnů

• Ve vrhu 2 – 5 osrstěných mláďat



Teritoriální chování

• Rodina má v našich podmínkách 5-6 členů

• Rodina obývá okrsek a obhajuje teritorium, délka okrsku dosahuje 1-2 km (v našich podmínkách)

• Teritorium je označováno pachovými značkami

• Bobr má dva páry pachových žláz, jedna z nich obsahuje tzv. castoreum (bobří stroj) VIDEO 2x



Biologie bobra evropského

• Dožívá se v přírodě10-12 let, noční aktivita

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

• Sezónní proměnlivost ve složení potravy



Biologie bobra evropského

• Složení potravy (jaro-submerzní vegetace, hlízy rostlin, léto-byliny na břehu, podzim-byliny a dřeviny, zima-
dřeviny)

• Dřeviny – potravní preference vrb a topolů



ZIMNÍ  ZÁSOBÁRNA VIDEO

DŘEVINY – ZDROJ POTRAVY A STAVEBNÍHO MATERIÁLU



Bobří sídla

• Nory – dostatečně vysoké břehy

• Polohrady – „nory se střechou“

• Hrady – nejsou vhodné břehy pro tvorbu nor či polohradů

POLOHRAD

POLOHRAD



POLOHRAD



Bobří nory



Bobří hrad

Uvnitř hradu stabilní teplota

Spolubydlící: ondatra, drobní 

hlodavci, hmyz



Bobří hráze

• Na tocích s kolísavým průtokem, s nedostatečnou hloubkou

• Funkce – zpomalení průtoku, zvýšení vodní hladiny a zvětšení vodní plochy při vybřežení toku

• Zajištění - bezpečné ukrytí vchodů do nor pod vodní hladinou, možnost úniku při ohrožení, méně namáhavý 
transport stavebního materiálu a zásob potravy, zlepšení dostupnosti potravy po vodě



zatopení produkčních 
ploch

zvyšování biodiverzity 
dotčených společenstev 

rostlin a živočichů

samovolná revitalizace 
meliorovaných toků

sedimentace erozních 
plavenin

škody na hospodářských 
dřevinách

zvýšení 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

neg. poz.

zlepšení stavu kvality vody

uvolňování dřevin do toku 
(MVE)

Vliv bobřích aktivit na krajinu



• Po příchodu bobra se počet druhů ryb zvýšil z 9 druhů na 18 (tok Mühlbach, Bavorsko)

• Výzkum bavorského rybářského svazu

- v 1km úseku bez bobra 20 pstruhů, v úseku s výskytem bobra 120 pstruhů

- V mrtvém dřevě v toku u bobřího hradu byla četnost výskytu ryb 80x zvýšena

Vliv výskytu bobra na ryby



• Pohoří Eifel v Německu (u hranic s Belgií, na V město Bonn)

• Všechny přítomné druhy (10dr) obojživelníků se vyskytovaly v bobřích zdržích a to i druhy, které absentovaly 
nebo byly vzácné v tocích před příchodem bobrů

• U skokana hnědého - 82,5% snůšek ve zdržích, které představovaly 49% stojatých vod (preference z důvodu 
oslunění a stálé přítomnosti vody = rychlý vývoj pulců)

• Zdrže byly cíleně vyhledávány ropuškou starostlivou

Vliv výskytu bobra na obojživelníky



• Výhody bobřích zdrží pro obojživelníky v lesním prostředí

- Blízkost zdrží (x fragmentace krajiny)

- Různá sukcesní stádia zdrží

- Trvalá přítomnost vody

- Osluněnost

- Heterogenita = úkryty pulců před rybami

- Mrtvé dřevo - úkryt před rybími predátory, biofilm zdroj potravy pro pulce, místo uchycení snůšky, na souši 
potenciální zimoviště

Vliv výskytu bobra na obojživelníky



• Studie z Belgie (2011)

• Transformace povodňové vlny, snížení kulminačních průtoků, prodloužení doby odtoku z povodí, rozliv

• Zvýšení minimálních průtoků

- retence v bobř. zdržích

- retence v horninovém prostředí 

Vliv výskytu bobra na hydrologii toku



Zákon č. 114/1992 Sb. - zvláště chráněný druh v kategorii silně ohrožený vyhláška č. 395/1992 Sb.

(175/2006 Sb.) 

Zákonná ochrana bobra evropského

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

§



• Druh silně ohrožený (vyhláška č. 175/2006 Sb.)

• Dle mysliveckého zákona (zákon č. 449/2001) zvěř,  kterou nelze lovit

• V Červeném seznamu – druh zranitelný

Škody způsobené bobrem na tzv. trvalých porostech (volné   dřeviny, lesní porosty a nesklizené 

polní plodiny) hradí stát dle zákona č. 115/2000 Sb.



Program péče

Koncepční dokument MŽP
• soubor ochranných, managementových, administrativních a osvětových opatření při „péči“ o druh 
• připravoval se 8 let, velký autorský tým, hlavní autor: Aleš Vorel (ČZU)
• PP schválen na konci roku 2013
• po 10-15 letech jeho realizace bude vyhodnocena jeho účinnost

Cíle
• zabezpečit trvale přežívající populaci bobra evropského v České republice, nezávislou na imigraci ze 

zahraničí (aktuální početnost 5000-6000 (?) jedinců)
zajistit biologicky dostatečnou a přitom ekonomicky a společensky udržitelnou míru osídlení bobra 
evropského na území ČR

• zamezit rozšíření bobrů do oblastí nevhodných pro rozvoj jejich populace (z hlediska rizik škod 
závažných v měřítku ČR)  a minimalizovat střety s ekonomickými aktivitami člověka

- zabránit rozšíření druhu Castor canadensis do volné přírody



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



Vymezení zóny C podle rozvodí povodí Vltavy



Zonace direrencované ochrany



Zonace diferencované ochr.

Návrh vytvořen na základě expertní analýzy s ohledem na populační charakteristiky druhu (zajištění životaschopné
populace) a míru rizika vzniku závažných škod  

„Zóna A“ – území zajišťující dlouhodobé zachování populace v ČR (u moravských lokalit 100% překryv s EVL)
- reprezentativní území za podhorskou i říční oblast

„Zóna B“ – území umožňující migraci a případný rozvoj populace
v nekonfliktních lokalitách
– zbývající území, mimo zóny A. a C. 

„Zóna C“ – území s nepřípustnými riziky v případě rozvoje populace bobra (území s dosud nerozvinutým osídlením;
geograficky jasně ohraničené) 

Diferenciace ochrany má být metodickým doporučením pro postup orgánů ochrany přírody - nemůže změnit nebo 
nahradit platnou právní úpravu ochrany bobra evropského  



Program péče - obsah

Zóna C

 Vydání Opatření obecné povahy (=OOP) pro eliminaci bobrů v zóně C

 Opatření obecné povahy musí vydat 9 orgánů ochrany přírody: 4x krajské úřady, 4x CHKO a 1x VÚ

 §39 z. myslivosti.: vyžaduje-li zájem vlastníka/nájemce hon. pozemků, zemědělské či lesní výroby, orgánu
ochrany přírody či mysliveckého hospodaření, orgán st. spr. myslivosti uloží/povolí příslušnou úpravu stavu
zvěře

 V zóně C se bobr vyskytuje mimo NP a CHKO Šumava na 6 lokalitách



Aktuální situace v zóně C



• Jihomoravský kraj, Zlínský kraj a Olomoucký kraj - vydání

OOP pro správce toků, správce a vlastníky vodních děl

• OOP umožňuje v období cca 4 měsíců za 

stanovených podmínek odstraňování či 

zprůtočňování hrází a odstraňování bobřích 

sídel

Zóna B – opatření obecné povahy



Kraj/Rozdíl Olomoucký kraj Zlínský kraj Jihomoravský kraj

Nabytí účinnosti 27. 5. 2014 6.3.2013 5.1.2012

Období uplat. výjimky 1.3.-15.4.: jen hráze
1.8.-31.10. 

1.3. – 15.4.
1.8. - 31.10.

15.3. – 15.4.
1.8. - 31.10.

Doba platnosti 5 let Bez omezení 6 let

Kde lze uplatňovat 
výjimku

Vodní toky mimo p.k., 
rybníky, umělé vodní 
nádrže, ochranné hráze, 
zařízení u vodních děl

Vodní toky, umělé 
kanály, rybníky, umělé 
vodní nádrže, ochranné 
hráze, zařízení u 
vodních děl

Vodní toky mimo p.k. a 
um. kanály, rybníky, 
umělé vodní nádrže, 
ochranné hráze, 
zařízení u vodních děl

Bezprostřední ohrožení Definováno dle § 64 z. 
254/2001 Sb.  -
Povodně

Ohrožení, jehož 
následky by nastaly
dříve než za 15 dnů

Ohrožení, jehož 
následky by nastaly 
dříve než za 15 dnů

Srovnání vydaných opatření



Srovnání vydaných opatření

Kraj/Rozdíl Olomoucký kraj Zlínský kraj Jihomoravský kraj

Oznámení o plánovaném 
zásahu

Oznámení nejpozději v den 
provedení

Oznámení nejméně 15 dnů před 
zásahem

Oznámení nejméně 15 dnů před 
zásahem

Oznámení o provedeném 
zásahu

Zaslání souhrnné zprávy do 
31.12.

Bezprostřední ohrožení –
nejpozději v den zásahu
Oznámení do 15 dnů od 

ukončení zásahu

Oznámení do 15 dnů od 
ukončení zásahu



Program péče

• Péče o druh

- administrativní opatření v jednotlivých zónách (OOP)

- prevence škod - dotační titul OPŽP 2014-2020 aj. 

- optimalizace náhrad škod dle zákona č. 115/2000 Sb. 

- vyhledávání a eliminace bobra kanadského

• Péče o biotop

- ochrana zvláště cenných území pozměněných činností bobra

- zajištění průchodnosti kritických míst na vodních tocích

• Monitoring aj. (monitoring, mapování výskytu bobra v ČR, sledování populací v EVL)

• Podpora informovanosti veřejnosti

- metodika řešení problematických situací vyvolaných bobry

• Výzkum

- vliv bobra na krajinu a ekosystémy střední Evropy

- vývoj a ověřování technických opatření



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.



Zákon č. 115/2000 Sb.

• Nahrazuje se škoda na trvalých porostech a nesklizených polních plodinách

• Výpočet výše škody:

- Lesní porost: vyhláška č. 55/1999 Sb.

- Nelesní porost: oceňovací vyhláška pro daný rok (č. 199/2014)

- Zemědělské plodiny: dle tržních cen plodin dosažených v době jejich předchozí sklizně

- Hrazeny jsou jen přímé škody



• Nahlášení škody do 48 h na ORP či      správu CHKO nebo NP

• Žádost musí být podána do 15-ti dnů ode dne, kdy se poškozený o škodě dozvěděl (datum doručení 
žádosti) a 6 měsíců ode dne, kdy ke škodě došlo

• Žádost se podává na krajském úřadě

• Jsou-li splněny všechny náležitosti, výplata peněz do 4 měsíců od podání žádosti

Zákon č. 115/2000 Sb.



Za žádosti podané v období 2001-2013 bylo 

vyplaceno 71 707 217 Kč



Výsledky analýzy náhrad škod

10,11%

59,20%

1,09%

1,65%

27,81%

Zemědělská kultura

Lesní porost

Dřeviny u rybníků

Dřeviny podél toků

Okrasné a ovocné dřeviny



Výsledky analýzy náhrad škod

3,78%
9,64%

0,77%

85,81%

Fyzická osoba

Právnická osoba

Obec

Státní subjekt



Výsledky analýzy náhrad škod
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KRAJ POČET  ŽÁDOSTÍ
VYPLACENÁ ČÁSTKA 

(Kč)

Jihomoravský kraj 120 69 181 186 

Olomoucký kraj 35 1 592 834 

Plzeňský kraj 9 253 880 

Pardubický kraj 8 339 365 

Zlínský kraj 7 124 943 

Moravskoslezský kraj 1 66 609 

Ústecký kraj 1 84 000 

Kraj Vysočina 1 64 400 

182 71 707 217 

Výsledky analýzy náhrad škod





Náhrady škod v JM kraji

BOBR KORMORÁN VLK VYDRA

2010 7 407 776,00 Kč 5 425 426,30 Kč 

2011 10 353 774,30 Kč 3 933 060,08 Kč 

2012 9 510 851,00 Kč 6 027 147,00 Kč 9 240,00 Kč 

2013 3 947 565,00 Kč 5 861 985,00 Kč 

2014 12 906 504,00 Kč 27 000,00 Kč 

2015 7 139 968,00 Kč 

CELKEM 51 266 438,30 Kč 21 247 618,38 Kč 27 000,00 Kč 9 240,00 Kč 

Celkem za všechny druhy: 72 550 296,68 Kč 



Počet proplacených žádost JM kraj

BOBR KORMORÁN VLK VYDRA

2010 15 10

2011 15 7

2012 11 8 1

2013 15 5

2014 14 2

2015 15

CELKEM 85 30 2 1



Počet proplacených žádostí o náhradu škody způsobené zvláště chráněnými živočichy 
v Ústeckém kraji

BOBR KORMORÁN VLK VYDRA

2010 5

2011 1

2012 3

2013 1 (84 000 Kč) 2

2014 5 2

2015 5 1

CELKEM 1 9 10 5 25



Náhrady škod v Královehradeckém kraji

V Královehradeckém kraji nebyla v 

režimu zákona č. 115/2000 Sb., v 

platném znění, vyplacena náhrada za 

škody způsobené bobrem evropským 

(stav k 10.2.2016) 



Definice újmy

• Náhrada újmy náleží pouze vlastníku či nájemci pozemku, který byl omezen na svém zemědělském či lesním 
hospodaření tím, že musí respektovat ustanovení zákona (§ 50 zákona č. 114/1992 Sb.) či správního aktu 
chránícího jednotlivé druhy zvláště chráněných živočichů. Újma zde vzniká v důsledku samotné skutečnosti 
výskytu jedince některého z druhů zvláště chráněných živočichů tím, že vlastník či nájemce pozemku, na 
kterém (nebo v jehož blízkosti) se jedinec (popř. jeho přirozené či umělé sídlo, nebo biotop) nachází, nemůže 
svou hospodářskou činnost vykonávat v plném rozsahu (je mu ztížena).“



Hrazení újmy za ztížené hospodaření

• § 58 zákona č. 114/1992 Sb.

• Vyhláška č. 432/2005 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu 
vzniklou omezením zemědělského hospodaření

- dočasné vyloučení hospodaření na travních porostech

- nemožnost dlouhodobého obhospodařování orné půdy



• Vyhláška č. 335/2006 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením 
lesního hospodaření v případech, které nejsou uvedeny ve vyhlášce č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo 
škody způsobené na lesích, v platném znění

Hrazení újmy za ztížené hospodaření



Administrace újmy

• Žádost se zasílá na regionální pracoviště AOPK ČR (s výjimkou NP a CHKO Šumava) vždy do 31.3. roku 
následujícího po roce, než do šlo k omezení

• Informace jsou uvedeny na internetových stránkách AOPK ČR



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

- alokace na 4.2 – 700 mil Kč

Výzva – březen 2016, příjem žádostí duben, květen

Alokace na výzvu 4.2 – 130 mil Kč 

www.opzp.cz



www.opzp.cz



Příprava publikace: Přehled opatření k prevenci a řešení škod

Obsah publikace:

a) Základní informace o biologii a ekologii

bobra (s ohledem na řešení konfliktní situací)

b) Přehled legislativy spjaté s bobrem 

(informace o náležitostech při podávání žádostí)

c) Přehled dotačních titulů 

d) Přehled a řešení konfliktních situací 

(inspirace – zahraničí)

- popis, technické nákresy, fotografie

- zvážení finanční náročnosti a efektivnosti

K dispozici: ČERVENEC 2016 (WEB)





POČETNOST: 

cca 35 teritorií

KATEŘINSKÝ  A  NIVNÍ  POTOK



POČETNOST: 

cca 15 teritorií

LABSKÉ   ÚDOLÍ



LITOVELSKÉ  POMORAVÍ

POČETNOST: 

cca 40 teritorií



MORAVA - CHROPYŇSKÝ  

LUH

POČETNOST: 

cca 30 teritorií



NIVA  DYJE

POČETNOST: 

cca 50 teritorií



POČETNOST: 

cca 80 teritorií

SOUTOK - PODLUŽÍ



STRÁŽNICKÁ  MORAVA



www.zachranneprogramy.cz

Facebook



Děkuji za pozornost

Jitka Uhlíková

jitka.uhlikova@nature.cz


