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• Záchranný program: 

pro druhy s vysokým rizikem vyhynutí v příštích 20 letech 

posouzení významnosti druhu pro faunu a flóru ČR (Evropy) a reálnosti obnovení nebo posílení jeho populace/í  

opatření směřují ke splnění vytyčených cílů, součástí programu často bývá manipulace s jedinci daného druhu (odchovy, 

pěstování v kultuře) 

• Program péče: 

pro druhy, u nichž je riziko vymizení nižší, ale jedná se o druhy zařazené mezi zvláště chráněné (příp. i mezinárodně 

chráněné)  

typicky způsobují ekonomické škody či jsou jinak ve střetu s lidskými zájmy, čímž dochází ke konfliktům a hrozí narušení 

udržitelnosti jejich výskytu na našem území (nárůst pronásledování, vysoká míra škod)  

opatření směřují především k řízení či snižování konfliktu, důležitý je monitoring a osvětové působení, manipulace s jedinci 

realizována jen výjimečně 

Co je to program péče? 

Více na www.zachranneprogramy.cz 



• Schválen MŽP na období 10 let (2009-2018) 

• Hlavní cíl: zajistit nezhoršení stavu z hlediska velikosti populace a plochy areálu rozšíření vydry říční v 

ČR  

 

• Okruhy realizovaných opatření: 

 péče o biotop 

 péče o druh 

 monitoring 

 výzkum 

 výchova a osvěta 

 ostatní opatření 

Program péče pro vydru říční v ČR 



Náplň: 

• Sledování úhynů na komunikacích a aktualizace 

kritických míst 

• Vytvoření komplexní metodiky pro OOP a další orgány 

státní správy 

Dosavadní realizace: 

• Vytvoření a postupné doplňování Databáze nálezů 

uhynulých jedinců vydry říční z ČR (spravuje ALKA 

Wildlife, o.p.s.) 

• Publikace: „Vydra a doprava – příručka k omezení 

negativního vlivu dopravy na vydru říční“ (vydáno 2011) 

Péče o biotop - minimalizace negativních vlivů 

dopravy 

Zdroj: Databáze ALKA Wildlife, o.p.s., období 1970-2014 



 Další plány: 

Projekt spol. ALKA Wildlife: „Realizace vybraných opatření pro vydru říční v ČR“ (podpořeno z EHP fondů): 

• zmapování rizikových míst na silnicích a vytvoření návrhů řešení, osobní prezentace těchto výsledků relevantním správcům 

silnic 

• online mapa rizikových míst na silnicích pro vydru říční 

• aktualizace a dotisk publikace „Vydra a doprava: Příručka k omezení negativního vlivu dopravy na vydru říční“ 

 

Využití nového programového období OPŽP – možnost pro řadu subjektů realizovat projekty na úpravy kritických míst: 

Specifický cíl 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny 

Aktivita 4.3.1 – Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem 

technické infrastruktury 

Péče o biotop - minimalizace negativních vlivů 

dopravy 



Náplň a dosavadní realizace: 

• Odchov nalezených mláďat, rehabilitace zraněných jedinců a jejich zpětný návrat do přírody: 

v kompetenci k tomu uzpůsobených záchranných stanic, cca 4 jedinci ročně 

• Chov vydry v lidské péči v rámci mezinárodní spolupráce: 

chov momentálně nežádoucí → pouze v případě zájmu ze zahraničí (2011-12 – Holandsko) 

celková spolupráce se záchrannými stanicemi – evidence trvale držených jedinců, genetické vzorky, zapojení do sběru 

uhynulých jedinců 

 

Další plány: 

• pokračovat v realizaci 

• zlepšit systém záchranných 

      stanic a komunikaci s nimi  

 

Péče o druh 



Monitoring 

Typ 

monitoringu 
Proč? Jak? Kde? Kdy? 

Celostátní 

mapování 

rozšíření 

Ukazuje dlouhodobé trendy v rozšíření 

v ČR  

Modifikovaná standardní metoda 

IUCN OSG  
Celá ČR 

2011, 2016 

(každých 5 let) 

Mapování 

okrajových 

lokalit výskytu 

Umožňuje odhadnout populační trendy  
Modifikovaná standardní metoda 

IUCN OSG  

Okrajové části areálu (dle 

výsledků posledního 

celostátního mapování)  

2013, 2018 

(v době mezi 

celostátními 

mapováními) 

Odhad 

početnosti ve 

vybraných 

oblastech 

Poskytuje data o hustotě, početnosti, 

struktuře a vývoji populací v menších 

vybraných oblastech  

Stopování na čerstvém sněhu ve 

čtvercích 10 x 10 km  

8 oblastí reprezentujících 

různé typy vydřího biotopu  

Každý rok 2 – 5 čtverců 

(v závislosti na 

vhodném počasí) 

Monitoring EVL 

vyhlášených pro 

vydru 

Povinný v rámci reportingu EU  
Metody odhadu návštěvnosti a 

obsazenosti  

26 EVL vyhlášených v ČR pro 

vydru říční  

Dvakrát v každé EVL 

v období 5 let  

Sběr uhynulých 

zvířat a jejich 

analýzy 

Poskytuje důležité informace o 

ohrožujících faktorech a demografických 

parametrech populací  

Spolupráce s různými 

institucemi, informování 

veřejnosti, koordinace sběru  

Celá ČR Průběžně 



Monitoring – celostátní mapování rozšíření  
2001 

2006 2011 

Zdroj: Toman A. 1992: První výsledky „Akce Vydra“. Bulletin 

Vydra, 3: 3-8. 

Zdroj: Kučerová M., Roche K. & Toman A. 2001: Rozšíření vydry 

říční (Lutra lutra) v České republice. Bulletin Vydra, 11: 37-39. 

Zdroj: Poledníková K. a Poledník L. 2006: Celonárodní mapování 

rozšíření vydry říční (Lutra lutra) v roce 2006, zpráva pro AOPK ČR, 

7 str. 

Zdroj: Poledník L. a Poledníková K. 2011: Monitoring vydry říční 

v ČR v roce 2011. Zpráva pro AOPK ČR, 9 str. 

1992 



Monitoring – mapování okrajových oblastí  

Kvadráty navržené pro další monitoring na základě výsledků 

celostátního mapování 2011 (žlutě): 

• západní Čechy (10) 

• východní Čechy (10) 

• jižní Morava (12) 

 

Monitoring probíhá v letech 2012-2015 v rámci projektu AOPK ČR 

financovaného z OPŽP: „Monitoring a celoplošné mapování evropsky 

významných druhů jako podklad pro dokončení návrhu soustavy 

Natura 2000 v ČR“ (střídavě každý rok polovina čtverců) 

Okrajové oblasti mapované v roce 2008 a srovnání výsledků s celostátním mapováním v roce 2006 v jednotlivých kvadrátech a podkvadrátech. 

Zdroj: Poledníková K. a Poledník L. (2008): Mapování okrajového areálu rozšíření vydry říční (Lutra lutra) v ČR v roce 2008, zpráva pro AOPK ČR, 7 str. 

200

8 

2012-2015 



• Stopování na sněhu 

• Probíhá od roku 1996, některé oblasti sledovány pravidelně 

Monitoring – odhad početnosti 

Hustoty ve sledovaných oblastech (data k roku 

2010): 



Monitoring - EVL 

26 EVL v ČR, kde je předmětem ochrany vydra 

říční 

Metody založené na sledování pobytových znaků: 

Odhad obsazenosti – 17 EVL (větší území) 

Odhad návštěvnosti – 9 EVL (menší území, vytyčená podél toků) 

26 EVL – každé monitorováno min. 2 x za období 5 let 

 

Monitoring probíhá v letech 2012-2015 v rámci projektu AOPK ČR financovaného z OPŽP: „Monitoring a celoplošné 

mapování evropsky významných druhů jako podklad pro dokončení návrhu soustavy Natura 2000 v ČR“ 

 

Výsledky:  

• Ve všech EVL potvrzen výskyt vydry 

• Frekvence nálezů pobytových znaků 

    odpovídá daným typům prostředí 

• Reportování EU: 

 2007 (za období 2000-2006): 

Příznivý stav (celkově i v jednotlivých  

parametrech, v obou biogeograf. oblastech 

 2013 (za období 2007-2012): 

Příznivý stav (celkově i v jednotlivých  

parametrech, v obou biogeograf. oblastech 



Monitoring – sběr a analýzy uhynulých jedinců 

Systematický sběr cca od roku 2008 (díky VaV projektu :„Zjištění chybějících údajů o biologii a ekologii vydry říční: vytvoření 

modelu vývoje populace„) 

 

Co vše se zjišťuje: 

Příčina smrti, lokalizace (důležité především u střetů s dopravními prostředky), pohlaví, věk, natalita, mortalita věkových 

kategorií, genetika (vzorky tkání), přítomnost těžkých kovů či jiných prvků ve tkáních, paraziti v orgánech, potrava dle zbytků 

kořisti v žaludku, zátěž stresem (vzorky chlupů) 

Zdroj: ALKA Wildlife, o.p.s. Databáze nálezů uhynulých jedinců vydry říční z ČR. 

Data za období 1970-2014. 



Monitoring – sběr a analýzy uhynulých jedinců 

Zjištěný věk nalezených uhynulých jedinců: 

(pomocí analýzy zubů - přírůstky na tenké vrstvě odvápněného 

zubu) 

Lokalizace nálezů vyder prokazatelně uhynulých 

úmyslným zabitím v období 1970-2014 

Zdroj: ALKA Wildlife, o.p.s. Databáze nálezů uhynulých jedinců vydry říční z ČR. 

Data za období 1970-2014. 



• Potravní analýzy vydra vs. norek americký 

• Genetická variabilita a struktura populace 

• Struktura a dynamika populace a modelování 

• Sekundární škody na rybách způsobené rušením vydrou 

• Vydra a pokles populací pstruha obecného v pstruhových vodách 

 2008-2010: Projekt VaV „Zjištění chybějících údajů o biologii a ekologii vydry říční: vytvoření modelu vývoje populace„   

Výzkum 



• Provedeno v rámci VaV/SP/2d4/16/08 (vzorky tkání z uhynulých jedinců, chlupů telemetrovaných zvířat a vzorky trusu) 

• Genetická variabilita – průměrná ve srovnání s ostatními evropskými populacemi 

• Analýza mikrosatelitové DNA → rozdělení naší populace do tří částí: 

 1) jádrová populace (jižní Čechy) 

 2) severovýchodní populace (zasahující na Slovensko) 

 3) oblast Jeseníků (populace vzniklá v důsledku reintrodukce) 

• Minimální riziko inbrední deprese  

Výzkum – genetická variabilita a struktura populace 
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Zdroj: Poledníková K., Poledník L., Hájková P., Zemanová B., Větrovcová J., Hlaváč V., Beran V., Čamlík G.a Mináriková T. 2010: Struktura, dynamika a 

růst populace vydry říční (Lutra lutra L.) v České republice. Zpráva z projektu VaV SP/2d4/16/08 pro AOPK ČR a MŽP, 44 str. 



Data získaná analýzami uhynulých jedinců + data 

získaná dalšími metodami (monitoring, 

telemetrické sledování, genetické analýzy trusu) → 

modelování životaschopnosti populace (PVA) a 

zhodnocení různých scénářů vývoje 

Výzkum – struktura a dynamika populace a 

modelování 

Zdroj: Poledníková K. a Poledník L. „Stav, vývoj a životaschopnost populace vydry říční v ČR“, přednáška na Zoologických dnech v Olomouci 2012  



2007-2011: projekt VaV - "Rybniční hospodaření respektující strategii udržitelného rozvoje a podporu biodiverzity„ 

• Vliv stresu způsobeného přítomností vyder na ryby ve vybraných rybnících (na základě změny kondice individuálně 

značených ryb a návštěvnosti daných rybníků vydrou) 

• Výsledky: stres se na kondici a míře růstu ryb projeví až při vysoké intenzitě návštěvnosti (50 % a více), při nižší 

návštěvnosti jsou ryby schopny stres účinně kompenzovat  

Výzkum – sekundární škody na rybách způsobené 

rušením vydrou 

Zdroj: Poledník, L. Poledníková, K., Kadlečíková, Z. 2011: Damages caused by the Eurasian otter in fishponds and impact of otter disturbance on 

condition and growth rate of common carps in fishponds. Hystrix, It. J. Mamm. (n.s.) supp. (2011) XIth International Otter Colloquium 84  



Dle cílových skupin: 

• Rybáři a myslivci 

• Správa komunikací 

• Ochrana přírody a NNO 

• Laická veřejnost 

• Média 

Výchova a osvěta 

Aktuálně (2015-2016) v rámci projektu spol. ALKA Wildlife např.: 

• Webový portál pro odbornou veřejnost (mapa rizikových míst, 

poradna pro rybáře)  

• webové stránky k vydří stezce na Dyji  

• exkurze a přednášky na Dačicku 

ČNF pro vydru, AOPK ČR, ALKA Wildlife, o.p.s., Stanice Pavlov, o.p.s., aj. - výukové programy, přednášky/semináře, 

poradenství, internetové stránky, vědecké a populární články, atd. 



• Vypracování nové metodiky vyčíslování škod způsobených vydrou 

• Vypracování metodiky na opatření snižující škody způsobené vydrou 

• Návrh optimalizace systému řešení střetu ekonomických zájmů rybářství a vydry 

• Testování preventivních opatření 

• Vývoj a zpřesňování metod pro monitoring EVL pro vydru 

Ostatní opatření 



O poskytování náhrad škod způsobených některými zvláště chráněnými živočichy: 

• Hradí se: škoda na rybách chovaných k hosp. účelům v rybnících; u sádek, rybích líhní a odchoven, klecových chovů a 

pstružích farem je nárok na náhradu jen v případě oplocení a zabezpečení přítoku a odtoku 

• Nelze hradit: škody vzniklé na rybářských revírech na vodních tocích 

• Výše škody se vždy prokazuje odborným nebo znaleckým posudkem 

Postup: 

• Ohlásit škodu na místně příslušném OOP → místní šetření 

• Kontaktovat zpracovatele posudků → výpočet výše škody 

• Podat žádost s doprovodnými dokumenty na místně příslušný krajský úřad 

Doporučená metodika výpočtu výše náhrady škody způsobené vydrou říční: 

• Několikrát upravována, zapracována do návrhu novely prováděcí vyhlášky k zákonu č. 115/2000 Sb. (mělo by vydat MŽP) 

→ jednotný postup 

Zákon č. 115/2000 Sb. 



• Zlepšení stavu stanovišť, opatření na podporu rybí obsádky mimo rybníky 

• Oplocení, el. ohradník či jejich kombinace 

• Česle na přítoku a odtoku u oplocených sádek či líhní 

• El. zábrana ELZA2 – sádky, líhně, vstupy do malých vodních elektráren, 

apod. 

• Pachové či zvukové plašiče jsou většinou neúčinné 

• Aktuálně v rámci projektu spol. ALKA Wildlife – testování ohrádky pro 

snížení škod na rybnících 

• Možnost využití prostředků z OP Rybářství (resort Mze) 

Preventivní opatření 

Zdroje: „Rybožraví predátoři“ – brožura ČNF pro vydru a AOPK ČR z roku 2010 a web ALKA; Wildlife, o.p.s. 



Děkuji za pozornost 

Kontakt: jitka.vetrovcova@nature.cz 

Autoři použitých fotografií: 

Jiří Bohdal, Václav Hlaváč, Jitka 

Větrovcová a archivy ČNF pro vydru 

a ALKA Wildlife, o.p.s. 


