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Kde se tady bobři vzali? 

• Prabobři: 36 – 24 mil. let  

   – více druhů 

• 720 000 – 10 000 let  pleistocén S. 
Ameriky 

–  Castorides  

       – délka 2,5 m 

– váha až 100 kg 

– hlodáky až 15 cm 

– Trogontherium v Eurasii  

• - rod Castor – možná již před 400 000 
lety  







ROZLIŠENÍ BOBRŮ 

• Rozlišení obou druhů -  vizuálně nelze 
• analýza DNA:  

– 48 chromosomů u bobra evropského 
– 40 chromosomů u bobra kanadského 

• rozdíly na lebce 
• v naší přírodě bobr kanadský neprokázán 
• rozdílné chování – údajně bobr kanadský: 

– větší denní aktivita (v ZOO) = neprovedena studie 
– více staví hráze = TO NENÍ PRAVDA 

• bobr kanadský je černý a bobr evropský hnědý = TO NENÍ PRAVDA 



rod Castor  

2 recentní druhy v palearktu  

se společným předkem  

 

blecháč bobří  

(Platypsyllus castoris) 



VÝSKYT BOBRA V ČR 

Byl tu od nepaměti 

Lov = výsada králů a šlechty 

Později loven jako škůdce  

vodních děl 



Historie bobra v zemích  
českých a moravských 

• 1. vyhubení (1730) a jeho příčiny: 

– kůže (podsada má 23 200 /léto/ - 27 000 /zima/chlupů/1 cm2)  

– zvěřina jako postní jídlo 

– castoreum = zázračný lék 

• 1. návrat bobrů – bobrovny Schwarzenbergů (1773 ) 

• 2. vyhubení bobrů (1885)  

– téměř vyhubeni v celé Evropě na poč. 20. st. = krize  

• 2. návrat – samovolný 

                - repatriační výpomoc – z okolních zemí               

                - v ČR 3x (prof. Štěrba) 





Výskyt bobra evropského v ČR v oce 2011 

Výskyt bobra evropského v ČR v roce 2011 



ROČNÍ CYKLUS BOBRA 



BOBŘÍ AKTIVITY 



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 

ohrožení stability nádrží 

škody na zemědělských plodinách 

podmáčení těles 
komunikací 

Bobří 
osídlení 

Obydlí 

Potrava 

Hrázování 

NEGATIVNÍ POZITIVNÍ 

zlepšení stavu kvality vody 

PŮSOBENÍ BOBRA NA PROSTŘEDÍ 

uvolňování dřevin do toku 



Malá Voda (Mlýnský náhon) – Olomouc 





Malá Voda – Horka nad Moravou 





Častava – Horka Nad Moravou 





Důlní potok – Moravský Beroun 







Bystřice – Sedm Dvorů 



• Velká hloubka vrtu navíc zaručuje, že do minerálního 
pramene nepronikají žádné povrchové vody. 

• Ochrana zdroje Přírodní minerální voda Ondrášovka je 
jímána ze zdrojů v Sedmi Dvorech v podzemním 
rezervoáru, jež jsou chráněny před znečištěním 
ochrannými pásmy. Vydatnost zdrojů je nadstandartně 
vysoká a konstantní, pokrývá okolo 20% kapacity 
známých zdrojů v České republice. 

 







Nemilanka – Nemilany 













Bratrušovský potok – Šumperk 







Rybník Předmostí – Přerov - Předmostí 













Bečva - Lipník nad Bečvou 









Splavná – Hrabůvka 











Krupá – Staré Město pod Sněžníkem 













Hraběšický potok - Nový Malín 









Rakovec – Postřelmov 











Morava -  Lukavice 









 

Morava - Lobodice 





Branná –  Pusté Žibřidovice 



















Červená Voda - hliník 







DĚKUJI ZA POZORNOST ! 

A ODCHÁZÍM… 

jiri.safar@nature.cz 


