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CÍLE PROJEKTU 

Hlavním cílem projektu je zhodnocení vlivu již stabilních populací bobra na lesní hospodářské 

porosty ve všech EVL na území Moravy a vyhodnocení možností eliminace škod s praktickými 

návrhy pro lesní hospodaření. Konkrétní dílčí cíle projektu jsou uvedeny níže. 

1. Vyhodnocení distribuce a početnosti bobra v evropsky významných lokalitách na 

Moravě (Strážnická Morava, Niva Dyje, Soutok – Podluží, Litovelské Pomoraví, 

Morava – Chropyňský luh).  

Toto vstupní vyhodnocení poskytuje údaje o stavu populace v předmětných oblastech a 

je ukazatelem pro určení potenciálního vlivu na lesní porosty (intenzita poškozování a 

plošné rozmístění škod). 

2. Klasifikace porostů s ohledem na jejich ohrožení bobrem pro stanovení postupu při 

navrhování ochranných opatření.  

Smyslem je vytvoření škály porostů podle potravního potenciálu pro bobra ale také dle 

rizika finančních ztrát na hospodářských porostech. Na základě těchto dat jsou navržena 

potenciální opatření pro snížení škod jako např. nárazníkové pásmo, výplňové dřeviny, 

mechanická ochrana atd.  

3. Definování parametrů nárazníkového pásu okusových dřevin.  

Je důležité stanovit parametry nárazníkového pásma, jako např. vzdálenost od vody, 

plochu, druhové složení, spon, údržbu, způsob založení aj., tak aby použité druhy dřevin 

byly atraktivnější než hospodářské dřeviny a efektivně ochránily hospodářské porosty 

s ohledem na ekonomickou stránku hospodaření.  

4. Přikrmování bobra během zimního období.  

Pro ochranu vybraných, zvláště cenných, porostů je nutné prvně zjištění účinnosti 

prostřednictvím experimentů, na základě nichž lze navrhnout optimální způsob 

předkládání potěžebních zbytků. Pro navržení efektivního postupu je důležité znát 

atraktivitu předkládaných druhů dřevin, tloušťku větví, jejích stáří, ale také vzdálenost 

místa přikrmování od vody, ve vztahu k sídlu bobra, roční době aj. 

5. Zhodnocení reálnosti aplikace opatření v rámci legislativy.  

Pro zakládání nárazníkových pásem je nutné posouzení legislativní proveditelnosti, 

zejména z hlediska ochrany přírody, lesního a vodního hospodaření. Nezbytnou součástí 
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je také shrnutí možností různých opatření v rámci diferencované ochrany bobra v ČR 

(zóny „A, B, C“).  

1. BIOLOGIE, EKOLOGIE A MANAGEMENT BOBRA – LITERÁRNÍ REŠERŠE 

Kapitola se zaměřuje především na nejdůležitejší informace týkající se problémů bobra 

v lesnictví, tj. potravní chování bobra, rozšíření a jeho početnost.  

1.1. Biologie bobra evropského 

Bobr evropský (Castor fiber) je největší evropský hlodavec přizpůsobený životu ve vodě. Jeho 

zavalité tělo je na konci zakončeno zploštělým ocasem, dosahujícím jedné třetiny délky těla. 

Nápadným znakem jsou sytě oranžové hlodáky uzpůsobené k hryzání dřevin. Zubní vzorec je 

1013/1013 = 20 zubů. Horní řezáky, jež jsou přeměněné na hlodáky, dosahují 10–12 cm celkové 

délky. Nozdry a uši se před ponořením uzavírají pomocí zvláštních svalů a oči jsou chráněny 

průhlednou membránou. Bobr je schopen hlodat i pod vodou, díky adaptaci pysků, které se 

mohou uzavřít až za zuby (Maloň 2005). Srst je tvořena hustou podsadou a až 5 cm dlouhými 

pesíky. Bobr má výrazný druhově specifický pach, který je uvolňován prostřednictvím dvou 

párových žláz v anogenitálním vaku. Výměšek pachové žlázy slouží k označování teritoria a k 

péči o srst. Dospělec dosahuje délky 0,9 až 1,4 m a hmotnosti 15–30 kg.  

1.2. Ekologie  

Tento druh je vázaný na vodní prostředí od malých potoků, řek, kanálů až po rybníky, přehrady 

či pískovny. Preferuje nižší až střední nadmořskou výšku do 400 m n. m. Není pro něj však 

problém přežívat i v horských oblastech. Bobr je soumračným a nočním zvířetem, kdy opouští 

obydlí a pohybuje se nejčastěji do vzdálenosti 20 m od vody, nezřídka i dál. Pod vodou vydrží 

až 15 minut. Přes den je bobr nejčastěji ukrytý v norách, které si hrabe v březích. V případě 

vysoké hladiny vody si staví tzv. hrady. Jedná se o hromady ohryzaných větví a kamenů 

slepených bahnem. Jistým bobřím fenoménem je stavění hrází na malých až středních vodních 

tocích za účelem zvýšení vodní hladiny a zaplavení vstupu do nory.  

 

Obr. 1   Schématické znázornění bobřích obydlí a vodní hladiny. 
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Jedná se o teritoriální zvíře, jehož domovské okrsky zaujímají od 0,5 do 3,5 km délky 

toku (Maloň 2012). Velikost teritoria se však sezónně mění, v zimě jsou nejmenší a ve 

vegetačním období největší. Průměrná velikost rodiny je uváděna v rozmezí 3–7 jedinců v 

závislosti na podmínkách prostředí (Campbell a kol. 2005, Heidecke et al. 2003, Sieber 2003). 

Základ monogamní rodiny tvoří dvě až tři generace potomků. Páření probíhá na konci zimy. 

Doba březosti je 105 až 109 dní. Samice vrhá jednou ročně v období května až začátku června 

2–5 osrstěných a vidoucích mláďat. Mladí jedinci opouštějí rodinu ve dvou až třech letech a 

hledají si nové stanoviště. V případě nasycení prostředí zůstávají mladí jedinci v teritoriu, 

přičemž do reprodukce vstupuje pouze jeden rodičovský pár.  

1.3. Rozšíření v Evropě a ČR 

Bobr byl v evropských zemích vyhuben přibližně v polovině 18. století s výjimkou malé 

populace (do 100 jedinců) na Labi v oblasti Magdeburku. Důvodem byl lov pro maso, kožešinu 

a především působení škod. Bobr byl často loven pro tzv. castoreum, což jsou jeho pachové 

žlázy, jejichž výměšek byl výborným materiálem pro parfumerii. V 18. až 19. století proběhlo 

několik pokusů o chov bobra na našem území, tzv. bobrovny byly založeny např. u Rožmberka 

či v Červeném Dvoře. Bobři byli v těchto dobách několikrát vypuštěni do volné přírody, ale 

v důsledku škod následně vyhubeni. V Evropě tak zůstalo několik izolovaných populací, které 

se v důsledku ochrany od 70. let (20. stol.) zvětšovaly a jedinci opětovně obsazovali krajinu. 

Na našem území byl bobr opětovně zaznamenán poprvé v 80. letech na území Jižní 

Moravy. Největší nárůst populace přišel v 90. letech, kdy došlo k repatriaci jedinců (Litovelské 

Pomoraví) a jiní se k nám rozšířili z okolních států (Rakousko, Německo). Pro celou ČR byla 

početnost odhadována na 50 jedinců v roce 1990; 100 jedinců v roce 1995; 500 – 700 jedinců 

v roce 2000; 1300 – 1500 jedinců v roce 2005, kolem 4000 jedinců v roce 2012 (Maloň 2012), 

6000 jedinců v roce 2017 a 7000 jedinců v současné době (Wróbel 2020).  

Areál výskytu bobra se rychle rozšiřoval a v průběhu posledních 30 let osídlil téměř 

jednu třetinu území ČR (Obr. 2). Výjimkou je oblast povodí Vltavy v jižních Čechách, kde je 

bobr označen jako nežádoucí a je aktivně eliminován (Obr. 5). V dlouhodobě osídlených 

oblastech, zejména EVL pro bobra, přesáhla patrně početnost bobra kapacitu území a mladí 

bobři, kteří jsou vytlačovaní z rodičovských teritorií, migrují do okolí, kde osídlují i 

zemědělskou krajinu (Mikulka et al. 2020). 
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Obr. 2   Vývoj populace bobra evropského v České republice znázorněný na síťových 

mapách (převzato z NDOP a Biolib). 
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1.4 Sledování početnosti  

Z hlediska hodnocení stavu bobra a jakýchkoliv plánů na management jeho populace je určení 

početnosti zcela zásadním požadavkem. Z hlediska používaných metodik sčítání je bobr značně 

odlišný od jiných druhů zvěře zejména pro svůj skrytý, noční způsob života a vazbu na vodní 

prostředí. Dosud byla vyzkoušena s různými výsledky řada metod, z nichž jen některé lze využít 

i v našich podmínkách. Z invazivních metod byly zkoušeny zpětné odchyty označených jedinců 

(metoda CMR), které jsou však velmi náročné na čas a personál a navíc při ní někdy dochází k 

úhynu jedinců. V zemích s vysokou početností bobra se ke zjišťování velikosti a struktury 

populace využívá intenzivní lov, tento způsob ale není možné použít na území ČR z 

legislativních důvodů.  

Z neinvazivních metod se využívá jednak přímé sčítání bobrů, které je časově náročné 

a vyžaduje zkušené a spolehlivé pozorovatele a často je doplněno o sledování označených 

jedinců (Haarberg & Rosell 2006). Nepřímé metody jsou založené na detekci pobytových 

známek bobra v terénu. Vzhledem k problematičnosti sčítání jedinců, se určování početnosti 

odvozuje od počtu teritorií, která se dají určit podstatně snadněji než konkrétní počet zvířat 

(Hartman 2003). Zjištěné stopy se vyhodnocují v GIS programech a výsledkem je odhad počtu 

teritorií pomocí Kernel density estimation analýzy. Následně je početnost populace odhadnuta 

z počtu teritorií a průměrného počtu jedinců, kteří jedno teritorium obývají. 

Použitelnost odhadů je dále závislá na dostatečném počtu rodin ve sledovaném území a 

také na přesnosti vymezení hranic teritorií, jejichž velikost je na prostředí značně závislá 

(Maloň 2012). Typ prostředí zásadně ovlivňuje přesnost odhadu početnosti, a proto je potřeba 

k němu přihlížet. Při narůstání početnosti bobra dochází postupně k vyčerpávání potravních 

zdrojů a zvyšuje se vnitropopulační tlak. Velikost teritorií se v takové situaci nemění, ale 

dochází k výrazné fluktuaci v osídlení, kdy se populace chová dynamicky (Fryxell 2001, 

Hartman 2003). Vzhledem k okolnostem je metoda určování teritorií na základě pobytových 

stop a následné určení početnosti jedinců nejméně náročná, a proto jde o nejrozšířenější metodu 

při určování populační hustoty bobra. Při použití této metody je nutné pečlivě určovat hranice 

jednotlivých teritorií tak, aby nedocházelo k neúměrnému zkreslení výsledků. Pro podmínky 

ČR je náročné aplikovat tuto metodu, využívanou hlavně v relativně přirozených prostředích, 

na lokální populace bobra na velkých regulovaných řekách.  

1.5. Potravní chování  

Bobr patří mezi výhradní herbivory s širokým potravním spektrem. Dospělec zkonzumuje cca 

1,5 kg čerstvé potravy za den (Nolet 1992). Jeho potravní chování můžeme rozdělit na dvě fáze 
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v průběhu roku. Od jara do podzimu se živí především zelenou biomasou dostupnou podél 

břehů vod (Wilsson 1971), zatímco v zimním období využívá své mimořádné schopnosti kácet 

dřeviny, které mu potom slouží jako hlavní zdroj zimní potravy (letorosty, lýko a mladá kůra) 

(Müller-Schwarze & Sun 2003, Jenkins 1979). 

Převážná většina komplexních prací se zaobírá potravou bobra kanadského (Castor 

canadensis). Práce věnující se bobru evropskému jsou zaměřeny většinou jen na zimní potravu, 

škody na porostech atd. Dle studie vypracované v ČR, bobr v průběhu roku nejčastěji 

konzumuje listnaté stromy, byliny, trávy a v menší míře také polní plodiny, např. řepku či 

kukuřici (Mikulka et al. 2020, Krojerová-Prokešová et al. 2010). 

Wilsson (1971) a Svendsen (1980) rozdělili bobří potravu do tří hlavních kategorií: 

vodní rostliny, trávy a byliny a dřeviny, přičemž poměr těchto složek sezónně kolísá. Vysoké 

zastoupení  vodních rostlin je typické především pro severské oblasti, v našich podmínkách je 

tato složka v potravě bobra zastoupena jen v malém množství (Severud et al. 2013, Milligan & 

Humphries 2010). 

V posledních letech je věnována pozornost bobrovi v souvislosti s konzumací polních 

plodin. Řada evropských a amerických autorů poukazuje na možnost vzniku škod, které bobr 

působí na kukuřičných polích (Rosell & Parker 1995, Heidecke & Klenner-Fringes 1992, Dieter 

& McCabe 1988, Swenson & Knapp 1980). Mimo kukuřici bobr konzumuje také řepku, řepu a 

pšenici (Gaywood et al. 2008, Schwab & Schmidbauer 2003). Škody způsobené konzumací 

plodin jsou však většinou malé (Mikulka et al. 2020). Významnější škody než spásáním plodin 

může bobr způsobit udupáním porostů, jejich uválením a největší škody způsobuje zaplavením 

polí zadrženou vodou bobřími hrázemi (Schwab & Schmidbauer 2003). 

Znatelně výraznější dopad potravního chování než na zemědělské plodiny má vliv bobra 

na porosty dřevin. Významnější konzumace dřevin v podmínkách střední Evropy začíná od 

začátku října a pokračuje do doby začátku vegetačního období, tj. do března až dubna. Listopad 

a prosinec je obdobím s nejintenzivnějším kácením stromů. Z pokácených stromů bobr 

odhryzává větve, ze kterých si vytváří zásobárny pod vodou pro období se zamrzlou vodní 

hladinou (Busher 1996). 

Potravní chování bobra odpovídá oportunistické strategii získávání potravy (Haarberg 

& Rosell 2006, Nolet et al. 1994). Bobr využívá mnoho druhů dřevin (Novak 1987), přičemž 

zastoupení konzumovaných druhů se liší podle potravní nabídky. Zatímco v některých 

severských oblastech hodně konzumuje břízu (Parker et al. 1999, Harkonen 1999), borovici 

lesní (Jenkins 1979) či olše (Haarberg & Rosell 2006), tak jinde většina studií potvrzuje 
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výraznou preferenci vrb a topolů (Haarberg & Rosell 2006, Nolet et al. 1994, Jenkins 1980, 

Jenkins 1975, Wilsson 1971, Aleksiuk 1970 a Brenner 1967). Zde je však nutno podotknout, 

že některé studie nevycházejí z preference, ale z četnosti konzumovaných dřevin. 

V našich podmínkách jsou navíc využívány také jasany, duby, olše, líska, slivoň. Vorel 

et al. (2015) v jedné z posledních studií v rámci ČR naproti tomu zjistil, že v několika oblastech 

s různou potravní nabídkou bobr jednoznačně preferoval vrby a topoly (80% objemu potravy). 

Tato studie byla vypracována na území nejvýznamnějších EVL a charakterizuje tak potravní 

chování bobra v zimním období v rámci relativně přirozeného prostředí v celé ČR. 

Tab. 1   Preference dřevin v EVL pro bobra evropského v rámci ČR (Vorel et al. 2015) 

– převzatá tabulka 

 

(pozn. CL - Český les, CH - Chropyňský luh, LA - Labe, ND - Niva Dyje, SP – Soutok–Podluží, 

dom. = dominance na lokalitě, used = konzumace dřevin; ind. = index; Genus = rod; 

* využití dřeviny s podílem nižším než 0,01%, ** nízká úroveň dominance, *** nemožnost 

výpočtu 

Symbol § označuje dřevinu, která byla alespoň jednou pozitivně selektována 

V rámci malého území nebo při zaměření se jen na hospodářské porosty dřevin může 

být potravní preference bobra rozdílná. Urban et al. (2008) na nelesních plochách EVL Soutok 

– Podluží, poukazuje na preferenci jasanu (40 %), až poté následuje vrba a topol. Klapalová 

(2008) zjistila na některých vytyčených inventarizačních plochách ve Strážnickém Pomoraví 
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preferenci lípy. Některé práce jsou však zaměřeny na četnost ohryzaných dřevin, nikoliv na 

odhad biomasy konzumovaných stromů, proto výsledky mohou být zkreslené (Franěk 2012). 

Jako nejzásadnější faktor ovlivňující složení potravy bobra se jednoznačně jeví potravní 

nabídka, tedy druhová skladba dřevin v potravním teritoriu. Potravní preferenci dále ovlivňuje 

vzdálenost dřevin od vody (Haarberg & Rosell 2006), tloušťka kmene (Fryxell & Doucet 1993), 

obsah živin v rostlinách (Boege & Marquis 2005) či tvrdost dřeva stromů (Müller-Schwarze et 

al. 1994). Řada autorů hledala souvislost s obsahem látek v dřevinách a to ve dvou úrovních. 

První z nich je obsah živin, ve druhé naopak obsah látek, které obsahují inhibitory trávení, 

kterými se rostliny brání proti okusu býložravců. Nolet et al. (1994) ve své studii uvádí, že vrby 

mohou být preferovány právě díky vysokému obsahu živin v kůře. Doucet & Fryxell (1993) 

vytvořili škálu potravy dle stravitelnosti, přičemž topol měl nejkratší retenční čas. Energetický 

obsah a obsah živin je ovlivněn prostředím, ve kterém stromy rostou, a tím je možné částečně 

vysvětlit odlišnou preferenci jednoho druhu v potravě bobra na různých lokalitách 

(Dzięciołowski & Misiukiewicz 2002). Kůra bezu černého je sice velmi bohatá na potřebné 

minerály, ale přitom většinou opomíjena. Příčinou je zřejmě přítomnost jedovatého glykosidu 

sambunigrinu, což je sekundární metabolit bezu, který rostlina produkuje jako ochranu před 

býložravci (Nolet et al. 1994). 

Bobr, podobně jako jiní býložravci, se vyhýbá potravě s vysokým obsahem 

sekundárních sloučeninám, zejména polyfenolům (Bryant & Kuropat 1980), jež některé 

dřeviny obsahují. Bobři proto někdy neohryzávají mladé výhonky rašící z pařezů, v nichž se 

tyto látky nacházejí v nejvyšších koncentracích (Müller-Schwarze & Sun 2003). Častý 

opakovaný ohryz stimuluje dřeviny k vyšší produkci obranných látek, které se koncentrují 

v kůře a odpuzují okusovače (Boege & Marquis 2005). Basey et al. (1988, 1990) potvrdili u 

bobra potravní selekci různě starých topolů. Výmladky, které produkovaly hodně sekundárních 

metabolitů, byly bobrem opomíjeny. Koncentrace jedovatých látek zpravidla klesá s věkem 

dřeviny (Hoření 2004). Kombinace obsahu živin a obranných látek v rostlinách je příčina, proč 

je bobr nucen selektovat nejen druhy dřevin, ale i jedince stejného druhu. Obecně je možné 

vytvořit škálu preferovaných dřevin, ale pro úplné pochopení potravního chování bobra je vždy 

nutné doplnit i data o obsahu esenciálních látek v rostlinách a obsahu sekundárních metabolitů 

(Freeland & Janzen 1974). 

V potravní strategii bobra hraje významnou roli tloušťka kmene dřevin a také vzdálenost 

potravy od vody (Belovsky 1984). Nejčastěji jsou preferováni jedinci s menším průměrem 

kmene od 1 do 10 cm (Dvořák et al. 2013, Haarberg & Rosell 2006, Fryxell & Doucet 1993) 

případně až do 20 cm (Johnston & Naiman 1990). Nejčastěji bobr využívá dřeviny rostoucí do 
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20 metrů od vody (Haarberg & Rosell 2006). Za určitých okolností bobr kácí dřeviny i ve 

větších vzdálenostech (Fryxell & Doucet 1993). Obecně se intenzita ohryzu se vzdáleností od 

vody snižuje (Nolet et al. 1994). 

 

Obr. 3   Využívání dřevin ve vztahu k vzdálenosti od vody dle Haarberg & Rosell (2006). 

(Pzn.: Proportion of stems cut = Podíl hryzaných kmenů; Distance from the river (m) = 

Vzdálenost od řeky) 

Pokácené dřeviny nejsou využívané jen jako potravní zdroj, ale bobr je používá i pro 

stavbu svých hrází a obydlí, tj. hradů či polohradů. V těchto případech jsou většinou využívány 

kmeny a větve, ze kterých byla nejdříve ohryzaná kůra a lýko (Doucet et al. 1994). V případě 

kácení jen pro potřeby staveb může být selekce dřevin odlišná v porovnání se standardním 

potravním chováním. 

Zásobárny dřevin si bobr nejčastěji tvoří v blízkosti nor či hradů. Nejčastěji se jedná o 

větve do průměru 3 cm, které zabodává do dna. Délka větví dosahuje nejčastěji 0,5–1 m 

(Dzięciołowski & Misiukiewicz 2002). Díky této strategii dokáží bobři úspěšně přečkat i 

dlouhou zimu se zamrzlou vodní hladinou, protože tak šetří energii vynakládanou na hledání 

potravy v nejkritičtějším období roku (Busher 1996). 

1.6 Bobr a lesní hospodaření 

Potravní chování bobra může mít výrazný vliv na lesní hospodářství. V zahraničí je častým 

jevem, že po kolonizaci lokality bobrem dojde ke kompletnímu vykácení stromů na ploše o 

výměře několika hektarů, tvorbě hrází a zvednutí vodní hladiny, čímž dojde k přeměně 

suchozemského biotopu na mokřadní stanoviště. Tyto lokality bývají po několika letech 

opuštěny a bobři se usídlují na jiných vhodných místech s lépe dostupnou potravní nabídkou 

(Martell et al. 2006). Tento jev v našich podmínkách většinou zatím nenastává, ale v souvislosti 
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se zvětšující se populací začínají vznikat nápadné škody i na cílových porostech hospodářských 

dřevin. V rámci celorepublikové statistiky vychází v potravě bobra jako jednoznačně 

dominantní druh vrba (Vorel et al. 2015, Dvořák et al. 2013, Franěk 2012, Nováková 2012), 

která většinou není hospodářsky významná. V hospodářských porostech, v oblastech s většími 

plochami monokultur, bývá ale preference druhů dřevin odlišná. Příkladem může být EVL 

Soutok - Podluží, kde je často preferován hospodářsky významný dub a jasan. Bobr kácí 

dřeviny v monokulturách mnohdy až do vzdálenosti několika desítek metrů od vody, přičemž 

každý rok se vykácená plocha zvětšuje. Vznikají tak tzv. bobří louky, které postupně zarůstají 

buření a náletovými druhy dřevin. Vzniklé plochy často zarůstají bezem, který je bobry 

opomíjený, a tak bobr pokračuje v kácení hospodářských dřevin na dalších plochách. Situace 

je pro lesníky v takových případech obtížná, protože jsou povinni poškozené plochy opětovně 

zalesnit cílovými druhy dřevin. V případě dubových porostů se situace se zničením porostů 

opakuje po 10–15 letech, kdy je bobr znovu pokácí. 

Bobr může poškodit lesní porosty také stavěním hrází. Vodou zatopí les a na dlouhodobě 

zaplavených plochách dřeviny po několika měsících odumřou. V našich podmínkách lze 

prostřednictvím legislativní výjimky hráze bourat, což však bývá dočasná záležitost, protože 

bobr zpravidla už po několika hodinách začne hráze opravovat. Pro stavbu nové hráze již 

nepoužívá původní materiál, ale kácí nové stromy. Jednou z možností, jak nebourat hráze a 

snížit hladinu vody na přijatelnou úroveň je tzv. drenování hráze (Obr. 4) (Vorel & Korbelová 

2016). 

 

Obr. 4   Drenování bobří hráze (Vorel & Korbelová 2016). 
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V rámci prevence je možné využít mechanické individuální ochrany stromů nebo 

oplocenky, které však musí být vytvořeny ze silného pletiva a ukotveny do země, aby je bobr 

neprotrhl a nepodhrabal (Havránek et al. 2013). Je však důležité vzít v potaz nutnost chránit 

ohrožené stanoviště dlouhodobě, proto jsou technicky i finančně náročné. Řada autorů zmiňuje 

možnosti využití pachových repelentů (biologických, chemických) či nátěrových látek (Rosell 

& Czech 2000). Jejich účinnost je však mnohdy problematická (Mikulka & Drimaj 2016), a 

jejich použití je nutné kombinovat s jinými opatřeními, aby se docílilo snížení škod. 

Další zvažovanou metodou na omezení škod na lese, které působí bobr, je využití tzv. 

nárazníkových ploch podél vodních toků nebo předkládání hroubí či nehroubí do blízkosti 

bobřích obydlí jako náhradní zdroj potravy. Tyto metody mají za cíl nabídnout bobrovi na 

vhodných místech atraktivní potravu a odpoutat tak jeho pozornost od porostů hospodářských 

dřevin a snížit tak rozsah škod. Obě tyto varianty možné ochrany doposud nebyly otestovány a 

jsou hlavní předmětem řešení tohoto projektu. 

1.7. Management bobra v ČR 

Bobr se za poslední pár desetiletí stal v Evropě, včetně ČR, z raritního zvířete běžným druhem. 

Stejně jako v minulosti se dostává do podobného konfliktu se zájmy člověka, kdy 

poškozováním hrází ničí rybníky a ohrožuje protipovodňové stavby, zaplavuje 

obhospodařované pozemky v kulturní krajině či kácí ekonomicky významné druhy dřevin. 

Situace dospěla do stádia, kdy je nezbytné vypracovat opatření, která by zmírnila konfliky mezi 

zájmy ochrany přírody, lesníky, vodohospodáři i zemědělci. 

Po vyhubení bobra v Evropě a zachování izolované labské populace byla zahájena 

cílená ochrana druhu, která od první poloviny 19. století spočívala pouze v pasivní ochraně – 

zákazu lovu. Přes dodržování zákazu lovu tato populace ještě více než sto let téměř stagnovala, 

její šíření bylo velice pomalé. Proto ještě v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století 

Heidecke (1989) vypracoval modely vhodných a nevhodných biotopů, podle kterých bobří 

populace prosperují pouze v minimálně pozměněných povodích, kde je tok alespoň částečně 

přirozený, bez jezů, umělých kanálů, umělých nádrží a dalších nepřirozených biotopů. Jako 

optimální okolí vodních toků považoval Heidecke přirozené luhy s měkkými dřevinami a 

předpokládal, že bobři nemohou žít ve vodních útvarech v otevřené zemědělské krajině. 

Populace bobra ovšem začala koncem osmdesátých let poměrně rychle narůstat, obsazovat i 

umělé biotopy a šířila se proti proudu Labe, a na našem území obsadila tok až po pro bobry 

neprůchodný jez v Ústí nad Labem - Střekově. 
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Vedle ochrany přirozené reziduální populace začaly po II. světové válce snahy navrátit 

bobra do zemí, ve kterých zcela vyhynul. Největší rozsah takových výsadků (více než 30) 

proběhl v šedesátých až osmdesátých letech v Polsku (Dzieciolowski 1996, Busher et 

Dzieciolowski 1999), další výsadky proběhly v letech 1966–1982 v Bavorsku. 

Populace bobra pronikající do Československa (dnešního Slovenska i České republiky) 

od začátku osmdesátých let proti proudu Moravy a Dyje byla založena v letech 1976 až 1988 

na Dunaji mezi Hainburgem a Vídní. Vysazeno zde bylo 11 jedinců ze Švédska, 14 z Polska a 

2 z Ruska. Při této introdukci došlo nepochybně k prokřížení původních skupin. 

Kromě 27 jedinců druhu Castor fiber bylo v Rakousku vysazeno i 15 jedinců bobra 

kanadského (Castor canadensis) z odchovů v zajetí, kteří byli údajně později z přírody 

odstraněni (Kollar et Seiter, 1990). Při genetické analýze 40ti v přírodě odchycených jedinců v 

roce 1998 nebyla přítomnost bobra kanadského zjištěna (Sieber et al. 1999). Genetické analýzy 

prováděné v letech 2006–2001 přítomnost kanadských bobrů v populacích napojených na 

rakouské introdukce také neprokázala (Vorel & Nováková 2007). 

Do České republiky bylo v letech 1991 a 1992 vysazeno do povodí Moravy dvacet 

bobrů z Polska a ti byli doplněni dalšími šesti jedinci v roce 1996 (Kostkan & Lehký 1997).    

Jak bylo uvedeno výše, vznik a vývoj populací bobra v zemích kolem České republiky 

je významně svázán s populacemi na našem území a proto také probíhá spolupráce a výměna 

informací týkající se ochrany, výzkumu a managementu bobřích populací mezi Českou 

republikou a okolními zeměmi. První společný seminář na toto téma proběhl v Olomouci v roce 

1992 (Kostkan, 1992) a zatím poslední proběhl v roce 2014 v Českých Budějovicích 

(http://www.zachranneprogramy.cz/bobr-evropsky/odkazy/).  

Podobně jako v České republice vznikly v letech 2000–2010 programy péče a 

managementu v Bavorsku, Dolním a Horním Rakousku. 

Lze říci, že obě spolkové země Rakouska i Bavorsko staví programy péče o bobra evropského 

na stejných principech: 

- Komunikace se všemi dotčenými subjekty, zjišťování skutečného rozsahu konfliktů 

mezi bobrem a člověkem a poskytování informací, jak těmto konfliktům a škodám 

předcházet. 

- Poskytování součinnosti mezi zainteresovanými subjekty při vytváření opatření pro 

omezení škod působených bobrem. 

http://www.zachranneprogramy.cz/bobr-evropsky/odkazy/
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- Informování a vzdělávání široké veřejnosti o skutečné roli bobra v ekosystémech a 

vypracování návrhů na předcházení škod, které působí v hospodářství. 

- Kompenzace škod způsobených bobrem. 

- Lokální odchyt a následné usmrcení bobrů na lokalitách, kde nelze nalézt uspokojivé 

řešení pro zabránění vzniku rozsáhlých škod, především v místech, kde vzniká riziko 

záplav, poškození budov nebo dokonce ohrožení zdraví a života obyvatel. 

- Analýza početnosti a vývoje bobří populace, sběr dat a jejich vyhodnocování. 

Všechny tři zmíněné země využívají služeb „bobřích poradců“, regionálně působících 

specialistů s dobrou znalostí ekologie bobra i regionu. Tito pracovníci vyjíždí do míst 

vznikajících konfliktů, hodnotí situaci a postiženým subjektům poskytují bezprostřední radu, 

jak škody zastavit nebo omezit. Následně hledají řešení, většinou již ve spolupráci s orgány 

státní správy, a poskytují podklady k případným správním řízením, pokud jsou z hlediska 

lokální legislativy nezbytná. Jde o případné zásahy do biotopů bobra jako chráněného druhu a 

ve zdůvodněných případech i o povolení k odchytu a usmrcení bobrů, pokud poradce situaci 

vyhodnotí jako rizikovou bez možnosti jiného řešení. Poradci se rovněž podílí na sběru dat, 

monitoringu a výzkumu bobrů ve svých regionech. 

Česká republika přijala Ministerstvem životního prostředí České republiky v roce 2013 

program péče o bobra evropského jako koncepci managementu tohoto druhu. Byl přijat na 

období 10–15 let a měl za úkol zmírnit socioekonomický dopad bobra za současného zachování 

ochrany tohoto druhu stanoveného legislativou EU (č. 92/43/EHS).  

Na základě programu péče o bobra bylo území státu rozděleno na tři části s 

odstupňovanou ochranou (zóny: A, B, C) (Obr. 5). 

Zóna „A“ zahrnuje oblasti, které dokáží zajistit životaschopnou populaci, a druh je zde 

striktně chráněn. Jedná se o Evropsky významné lokality Český les, Polabí, Litovelské 

Pomoraví, Chropyňský luh, Niva Dyje, Strážnická Morava a Soutok – Podluží. 

V zóně „B“ není primárním cílem ochrana a rozvoj populace, měla by však poskytovat 

migrační koridory pro propojení jádrových populací v „A“ zónách. V případě výrazného 

konfliktu může být přistoupeno k regulaci druhu. 

Zónu „C“ zahrnuje oblast povodí Vltavy v jižních Čechách (mimo NP Šumava). Pro tuto 

oblast je bobr nežádoucí, zejména kvůli potencionální možnosti narušení stability hrází 
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historicky i ekonomicky významných rybníků v jihočeských pánvích. Bobra je zde možné lovit 

v rámci stávající legislativy na základě tzv. „opatření obecné povahy“. 

Na posledním semináři v Českých Budějovicích v roce 2014 byli kompetentní pracovníci 

z obou přilehlých rakouských spolkových zemí a z Bavorska podrobně informováni o 

principech Programu péče o bobra evropského v České republice. Programy péče jsou 

v hlavních bodech podobné, zahraniční účastníci semináře však nesouhlasili s principem „zóny 

C“ podle českého programu péče, kde mají být plošně likvidováni všichni bobři. Jejich 

doporučením je pouze lokální odchyt a usmrcování bobrů tam, kde nelze najít jiné řešení. 

 

Obr. 5   Zonace diferenciované ochrany bobra v ČR (Vorel & Korbelová 2016). 

1.8 Management bobra v okolních státech 

Slovensko 

Na Slovenku jsou škody evidovány každoročně lesním hospodářem, který zasílá všechny škody 

způsobené zvěří národnímu lesnickému centru. Evidenci škod vede státní ochrana přírody. Stát 

vyplácí náhrady za újmu způsobenou bobrem na lese. Nerozlišuje škodu ohryzem a 

zaplavováním.  

Na území není žádná odstupňovaná ochrana a není aplikován žádný plošný odlov. 

V rámci ochrany před bobrem jsou povolena pouze technická opatření (ochrana dřevin). Lov je 

možný pouze na výjimku od ministerstev životního prostředí a zemědělství. Lov provádí místní 

myslivecké sdružení. 
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Rakousko 

V rakousku je situace obdobná, jako v případě české zóny B. Bobr je všeobecně chráněný, je 

sledováno jeho šíření a vývoj populace. V případě konfliktů jsou upřednostňovány neinvazivní 

metody jako ochrana hrází, propůstků, dřevin aj. V nezbytném případě je možné vydat výjimku 

ze zákona pro lov bobra či bourání hrází. Škody jsou vypláceny vlastníkům pozemků paušálně 

vždy na dobu 5ti let pouze v oblastech s výskytem bobra. Částka se vypočítává z rozlohy 

pozemků do vzdálenosti 20 metru od vody. V mimořádných případech až 40 metrů od vody.  

Německo (Bavorsko) 

V Bavorsku jsou státem hrazeny pouze škody na lesních pozemcích, nikoliv na zahradách či 

v zelených pásech kolem vody. Škody sčítají přímo pracovníci ochrany přírody. Stát hradí 

kompenzace i zemědělcům a rybářům. Škody se sčítají po celý rok a jednorázově vyplácejí za 

rok. Platí se za ohryzání dřevin i škody zaplavením. 

Lov je možný pouze po vydání výjimky místním lovcům nebo bobřím poradcům. 

Neexistuje žádná větší oblast, kde je bobr nežádoucí, je eliminován pouze bodově.  

Litva 

V Litvě je bobr běžně lovenou zvěří. Škody na lesích hradí místní myslivecké sdružení 

v případě, že není lov zakázán (chráněné oblasti aj.). Majitel pozemků sčítá škody společně 

s lovci a dle právního předpisu vyúčtovávají finanční částku.  

Norsko 

V Norsku se škody na lese nijak neevidují. Bobr je zde běžně lovenou zvěří, kterou lze lovit od 

1. října do 30. dubna bez omezení počtu. V době hájení je možné žádat úřad o odlov v případě 

škod, či odstraňovat hráze. Orgány státní správy na úrovni obce však mohou nařídit kvóty 

k odlovu bobrů. Stát nenahrazuje žádné finanční újmy na lese. Vše je v rukou vlastníků lesa.  

Polsko 

V Polských státních lesích je sčítání škod nepovinné, v soukromých lesích škody eviduje 

úředník regionálního direktorátu (RDOŚ). Škody jsou státem vypláceny pouze soukromníkům, 

přičemž jsou vypláceny pouze pokácené stromy. Bobra lze lovit ve vyhrazených oblastech a 

ročních obdobích na základě povolení. Lov provádějí lovci (z polské myslivecké asociace). 

Limit ulovených bobrů stanovuje opět regionální direktorát. Všeobecně je bobr chráněným 

živočichem. 
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2. DISTRIBUCE A POČETNOST BOBRA EVROPSKÉHO  

Distribuce a početnost bobra byla zkoumána na území evropsky významných lokalit Litovelské 

Pomoraví, Chropyňský luh, Strážnická Morava, Soutok-Podluží, Niva Dyje jakožto území 

s ochranou bobra zahrnuté v tzv. zóně A dle programu péče o bobra evropského v České 

republice (2013). Lokality se vyznačují dlouhodobým osídlením bobří populace a jsou zároveň 

oblastí s pravidelným monitoringem bobra. 

2.1 Charakter prostředí 

EVL Litovelské Pomoraví (LP) se nachází uprostřed nížinné intenzivně obhospodařované 

zemědělské krajiny střední Moravy. Území je charakterizováno přirozeně meandrující řekou 

Moravou, která společně s jejími bočními rameny tvoří síť přirozených toků. Dřeviny měkkého 

luhu jsou zastoupeny jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior), vrbami (Salix sp.) a topoly 

(Populus sp.). Tvrdý luh zastupuje olše (Alnus sp.), javory (Acer sp.), lípa (Tilia sp.), dub 

(Quercus sp.), habr obecný (Carpinus betulus) či jilm vaz (Ulmus laevis). 

Území EVL Chropyňský luh (CL) je obklopeno, podobně jako Litovelské Pomoraví, 

zemědělskou krajinou. Částí území protéká regulovaná řeka Morava s úzkým pásem zeleně při 

březích. Část území je tvořena přirozeně meandrující řekou Moravou, Morávkou a Malou 

Bečvou. V území se nachází několik slepých ramen, rybníků a pískoven. Nadmořská výška 

území se pohybuje kolem 195 m n. m. Dřeviny jsou nejčastěji zastoupeny jasanem ztepilým, 

dubem, topoly, olší a vrbou.  

EVL Strážnická Morava (SM) má rozlohu 6,59 km2 a nachází se uprostřed nížinné 

zemědělské krajiny Jižní Moravy. Lokalita je charakterizovaná přirozeně meandrujícím tokem 

Moravy a jejími přítoky o celkové délce 25 km. Většina plochy EVL je tvořena tvrdým luhem 

s významným zastoupením dubu, jilmu vazu, jasanu úzkolistého (Fraxinus angustifolia) či lípy. 

EVL Soutok - Podluží (SP) se nachází na soutoku dvou velkých řek Moravy a Dyje. 

Porosty jsou charakterizovány lužními lesy, které jsou z velké části obhospodařovány. Velké 

řeky jsou regulované, v oblasti se nacházejí četná slepá ramena a tůně se sítí vodních kanálů 

většinou napájených řekou Kyjovkou. Dřeviny jsou zastoupeny dubem, jasanem úzkolistým, 

javory, vrbami a topoly.  

EVL Niva Dyje (ND) je komplex lužních lesů s hustou sítí vodních kanálů, slepých 

ramen, tůní, rybníků, mokřadů a řek. Hlavní tok Dyje je regulován, ostatní toky jsou buď 

přírodní, nebo částečně upravené. Dřeviny v území jsou zastoupeny především dubem, jasanem 
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úzkolistým, javory či topoly. Niva Dyje zahrnuje také území Lednicko-valtického parku 

s pozměněnou druhovou skladbou dřevin.  

Tab. 2   Základní charakteristika předmětných EVL v zoně A pro management bobra 

evropského. 

 LP CL SM SP ND 

Délka břehů vodních 

ploch (km) 
280,98 134,45 27,97 360,92 182,59 

Vodní plocha (km2) 94,59 32,05 6,59 97,14 32,49 

Hustota ř. sítě 

(km/km2) 
2,97 4,20 4,24 3,72 5,62 

 

2.2 Metodika 

Terénní sběr dat 

V rámci hodnocení distribuce bobra evropského v předmětných územích jsme provedli 

zimní monitoring pobytových známek. Práce probíhaly vždy v období od druhé poloviny ledna 

do poloviny března daného roku. Cílem sběru dat bylo zaznamenat všechny pobytové znaky 

bobra a na základě jejich distribuce určit hranice jednotlivých teritorií. K vymezení teritorií 

jsme využili jen aktivní znaky nalezené v daném teritoriu v daném roce. 

Pobytové znaky (Obr. 3) jsme zaznamenávali při procházení podél břehů vodních toků 

a nádrží. Většina pobytových stop se nalézala do 20 m od vody, ale zaznamenávali jsme i stopy 

na vzdálenějších místech.  

Hlavním pobytovým znakem bobra byly jeho požerky na dřevinách (kácení stromů a 

keřů). Pro upřesnění za jakým účelem bobr stromy kácí, byly nalezené ohryzy rozděleny do 4 

typů: dokonalé ohryzy (pokácený strom, tak, že se bobr dostane až ke větvím), nedokonalé 

ohryzy (nahlodaný strom, ještě nespadlý, bobr se zatím nedostal ke koruně), zavěšený strom 

(nahlodaný strom po pádu, který se zavěsil do okolních korun, bobr se nemůže dostat ke 

koruně), zrcátka (pouze ohryzaná kůra a lýko). Vždy jsme zapisovali ohryzy jen z aktuální 

sezony, u nichž jsme dále zaznamenali rodový a druhový název dřevin a tloušťka kmene v 20 

cm od země. 

Dalším významným pobytovým znakem byla obydlí bobra (nory, hrady, polohrady), 

kde jsme rozlišovali, zda jsou obydlená nebo opuštěná.  Obydlené hrady a polohrady byly 

zpravidla opravované čerstvě ohlodanými větvičkami a bahnem. U aktivních nor byly zpravidla 
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přítomny skluzavky do vody, které byly uhlazené s otisky chodidel, po ránu často ještě mokré. 

Pomocným ukazatelem pro rozlišení obydleného místa mohla být v zimě stoupající pára 

z výduchů nebo tam byl cítit bobří pach, často na výduších byly čerstvě ohlodané větve. 

Pachové značky bobra jsou zpravidla nahrabané hromádky hlíny, bahna, písku nebo 

trávy či větviček, které byly buď výrazně cítit charakteristickým pachem výměšku bobří žlázy 

(aktivní) nebo už byly vyčpělé (neaktivní).  

Aktivní bobří chodníky a skluzy byly uhlazené, s otisky chodidel a se zbytky materiálu 

transportovaného k vodě. Hráze v obydleném teritoriu byly zpravidla čerstvě opravené a 

hladina vody nad hrází byla vždy vyšší než pod ní. Zásobárny potravy byly shluky čerstvě 

nakácených větví ve vodě v blízkosti obydlí bobra (hrad, polohrad, nora). Aktuálnost (stáří) u 

tohoto znaku jsme určili podle stádia čerstvosti ohryzu.  

U jednotlivých pobytových známek jsme zaznamenali souřadnice GPS. K souřadnicím 

přidali údaje do atributů. V GIS prostředí jsme následně provedli řadu analýz pro určení hranic 

teritorií jako základní jednotky pro odhad početnosti lokální populace bobra.  

Tab. 3   Kategorie pobytových známek. 

Zkratka Pobytový znak Zkratka Pobytový znak 

N  nedokonalý ohryz PA  pachové značky aktivní 

D  dokonalý ohryz PN  pachové značky neaktivní 

V  zavěšený ohryzaný strom ZA  zásobárna 

Z  zrcátka CH  chodník 

HRD  hrad JID  jídelna 

HR  hráz NOR  nora 

S  skluzavka VYD  výduch 

PHRD  polohrad KA kanál 

 

Vyhodnocení dat 

Vstupními daty byly bodové prvky ve formátu shapefile, které reprezentovaly pobytové znaky 

bobra. Každý pobytový znak měl určenou svou váhu. Tato data jsme použili jako vstupní pro 

nástroj Kernel Density (extenze Spatial Analyst softwaru ArcMap 10.6.1.). V tomto nástroji je 

specifikováno pole atributové tabulky souboru shapefile, ve kterém byly uloženy váhy 

(významnost) jednotlivých pobytových znaků (Population field), dále vyhledávací poloměr 

(Search radius) a velikost pixelu výstupní heat-mapy. Z výsledné heat-mapy jsme vymazali 
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nulové hodnoty pomocí nástroje Con (extenze Spatial Analyst) a heat-mapu jsme 

reklasifikovali do tříd o velikosti jedné směrodatné odchylky (nástroj Reclassify z extenze 

Spatial Analyst) a dále převedli do vektorového datového formátu. Využití jednotlivých 

polygonů (tříd) pro další analýzu stanovujeme subjektivně. 

Dalšími vstupními daty byly liniové prvky ve formátu shapefile reprezentující vodní 

toky z DIBAVOD (Digitální báze vodohospodářských dat) a polygonové prvky reprezentující 

vodní plochy, taktéž z DIBAVOD. Kolem těchto prvků jsme vytvořili pomocí nástroje Buffer 

tzv. obalové zóny o zvoleném poloměru (50 m) a tyto obalové zóny sloučili do jednoho souboru 

(nástroje Merge a Dissolve). Jelikož se jako výsledná teritoria bobra neuvažují vlastní vodní 

plochy, ale pouze území v obalových zónách kolem nich (břehů), tak jsme vodní plochy 

(polygony) nástrojem Erase z obalových zón vymazali. 

Vektorizovanou a upravenou heat-mapu jsme poté ořízli obalovými zónami, čímž 

vznikly polygony reprezentující jednotlivá teritoria. 

Pro kvantitativní charakteristiku populace bobra jsme použili velikost teritoria, což je 

součet délek toků, které bobr obývá. Druhou použitou veličinou je vzdálenost mezi sousedními 

teritorii, kterou jsme počítali síťovou analýzou, přičemž vyjadřuje délku toků mezi 

vypočtenými středy přímo sousedících teritorií. Vzdálenosti mezi teritorii jsme vypočetli 

pomocí stanovení středu polygonu teritorií nástrojem Centroidy a Distance to nearest hub 

(point). 

Velikost populace jsme zjistili vynásobením počtu teritorií v každé oblasti indexem 

5,6 ± 2,5 jedinců na teritorium dle Hamšíková et al. (2009), který vychází z výsledků získaných 

na základě odchytů bobra v ČR.  

Pro zjištění vývoje populace od počátku osídlení bobra v ČR jsme si vyžádali vektorová 

data od AOPK ČR, která jsme následně využili společně se stávajícími.  

2.3 Výsledky 

V LP bylo celkově nalezeno 6686, v CL 1929, na SM, na SP 4489 a na území ND 6090 

pobytových známek bobra. Počet jednotlivých pobytových znaků shrnuje Obr. 6. 
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Obr. 6   Přehled počtu pobytových znaků v předmětných oblastech.  

V EVL Litovelské Pomoraví bylo nelezeno celkem 52 teritorií (Příloha 1). Počet teritorií 

v přepočtu představuje 0,19 teritoria/km vodního toku a 0,55 teritoria/km2. Celková délka 

obsazených vodních toků čítá 113,09 km, což tvoří 46,1 % z celkové délky toku na sledovaném 

území.  

V EVL Morava – Chropyňský luh bylo určeno celkem 20 teritorií (Příloha 2). Počet 

teritorií v přepočtu představuje 0,15 teritoria/km vodního toku a 0,62 teritoria/km2. Celková 

délka obsazených vodních toků čítá 36,49 km, což tvoří 27,14 % obsazenosti území. 

V rámci EVL Strážnická Morava bylo celkem 6 teritorií, přičemž v těsné hranici EVL 

byla další dvě teritoria, která jsme zahrnuli do našich výsledků (Příloha 3). Počet teritorií (pouze 

v území EVL) v přepočtu představuje 0,24 teritoria/km vodního toku a 0,91 teritoria/km2. 

Celková délka obsazených vodních toků čítá 10,65 km, což tvoří 52,33 % obsazenosti území. 

V EVL Soutok - Podluží bylo určeno celkem 80 teritorií (Příloha 4). Počet teritorií 

v přepočtu představuje 0,23 teritoria/km vodního toku a 0,75 teritoria/km2. Celková délka 

obsazených vodních toků čítá 123,99 km, což tvoří 35,62 % obsazenosti území.  

V EVL Niva Dyje bylo určeno celkem 38 teritorií (Příloha 5). Počet teritorií v přepočtu 

představuje 0,21 teritoria/km vodního toku a 1,17 teritoria/km2. Celková délka obsazených 

vodních toků čítá 63,23 km, což tvoří 34,63 % obsazenosti území. Vývoj populace ve 

všech EVL shrnuje graf na Obr. 7. 
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Po vynásobení počtu nalezených teritorií indexem 5,6 ± 2,5 jedinců na teritorium 

(Hamšíková et al. 2009), bylo zjištěno, že v celém LP žije 291 ± 130 jedinců, v CL 112 ± 50, 

v SM 39 ± 18 jedinců, v SP 448 ± 200 jedinců a v ND 213 ± 95 (SO). 

 

Obr. 7   Vývoj populace bobra v předmětných EVL. 
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Obr. 8   Podíl nejčastěji hryzaných rodů dřevin.  

2.4.  Abundance bobra v teritoriu (termovize) 

Monitoring početnosti bobra termovizním přístrojem proběhl na EVL LP a SP v 9 teritoriích 

(LP - 3, SP - 6). Cílem bylo ověřit možnost využití této přímé metody ke zjištění počtu jedinců 

v jednotlivých teritoriích. Dalším cílem bylo porovnání získaných výsledků s aktuálními 

udávanými daty z monitoringu bobra prováděného Hamšíkovou et al. (2009).  

Pro monitoring bobra jsme vybrali část menších teritorií s přehledným terénem (5) a 

část standartních (průměrně velkých se zarostlými břehy - nepřehledné) s přirozenou řekou (4). 

Před začátkem monitoringu jsme na základě pobytových známek určili hranice teritoria a 

obeznali aktivní noru. Dále jsme provedli prohlídku terénu a vytipovali několik přehledných 

míst vhodných k pozorování. Pro monitoring jsme zvolili jarní termíny v období od 1. 3. do 30. 

4. a podzimní termíny od 15. 10. do 15. 11. Monitoring byl vždy zahájen minimálně hodinu 

před západem slunce a ukončen dvě hodiny po jeho západu.  

Tab. 4   Charakteristika teritorií, kde proběhlo sčítání bobra pomocí termovize. 

Číslo teritoria EVL Místní název Typ GPS 

1 SP Běhúš nepřehledný 48.7703022N, 17.0533806E 

2 SP Sklenářová nepřehledný 48.7322308N, 17.0161514E 

3 SP U hrdla přehledný 48.7362078N, 17.0161944E 

4 SP Týnecké přehledný 48.7688597N, 17.0458919E 

5 SP U boudy přehledný 48.7478217N, 17.0285381E 
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6 SP Panský kout přehledný 48.7844672N, 17.0810289E 

7 LP Hejtmanka nepřehledný 49.7109189N, 17.0296378E 

8 LP Bahna nepřehledný 49.6978186N, 17.1170133E 

9 LP Sluňákov přehledný 49.6415508N, 17.2023450E 

 

Tab. 5   Průměrný počet bobrů v teritoriu zjištěný pomocí termovize. 

Zkratka 2017 

jaro 

2018 

jaro 

2018 

podzim 

2019 

jaro 

2020 

jaro  

2021 

jaro  

 Průměr SE (±) 

SP 4,6 3,0 2,8 3,0    3,6 1,4 

LP 2,0 3,0  2,0  5,0  3,0 1,4 

Přehledné 5,0 3,7 3,3 4,5 5,0 5,0  4,4 1,5 

Nepřehledné 1,8 2,5 1,0 1,8    1,8 1,1 

Průměr 3,9 3,0 2,8 2,7  5,0  3,5 1,4 

 

2.5. Závěr 

Aktuální obsazenost předmětných EVL se pohybovala od 27 do 52 %. Nejmenší obsazenost 

byla v EVL CL, největší pak v SM. Z dlouhodobého sledování vývoje populace je patrné, že u 

všech EVL dochází k nárůstu populace. Zatímco tři EVL (LP, CL, SM) vykazují plynulý nárůst 

počtu teritorií, tak ve dvou (SP, ND) je zřejmá rozkolísanost počtu teritorií mezi roky.  

Vývoj populace bobra v EVL Strážnická Morava zachycuje počátek jeho osídlení 

krajiny a rychlý nárůst populace na tomto území (Obr. 7). Od roku 2006, kdy nebylo 

detekováno žádné teritorium, do roku 2019 (6 teritorií) narostla obsazenost území z 0 na 52 %.  

Z hlediska poškození dřevin celkově dominovala vrba, topol a dub. V případě lokalit 

však byly významné rozdíly. Vrby byly nejvíce zastoupeny především v EVL na střední 

Moravě (LP, CL). Např. v SP jednoznačně dominoval dub a javory. Ve zbylých 

jihomoravských lokalitách dominoval především topol. Poškození dřevin je zejména dáno 

zastoupením dřevin v okolí vodních toků a ploch.  

V rámci sledování početnosti uvnitř teritorií byla zjištěna pro SP průměrná hodnota 

3,6 ± 1,4 jedince na teritorium. V LP hodnota dosahovala 3,0 ± 1,4 jedinců na teritorium. 

Celkový průměrný počet jedinců na teritorium činil 3,4 ± 1,5. Při porovnání se zjištěnými údaji 

od Hamšíkové et al. (2009) (5,6 ± 2,5) jsou naše údaje výrazně podhodnocené (rozdíl: 2,2 ± 1 

jedinců) i v případě přehledných teritorií.  
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3. SELEKCE POTRAVY BOBREM EVROPSKÝM  

Cílem této části studie bylo vyhodnocení potravního chování bobra evropského v jeho 

potravních centrech v souvislosti s odlišnou potravní nabídkou v prostředí, kde většinu plochy 

tvoří hospodářské porosty. Analýzy vybraných faktorů prostředí, které ovlivňují výběr zimní 

potravy bobra, umožní navrhnout úpravy ve skladbě dřevin v blízkosti vodních toků obývaných 

bobrem, které mohou zmírnit škody na hospodářsky významných dřevinách. 

3.1 Lokality 

Analýza selekce dřevin byla provedena v oblastech EVL LP, SP a SM za účelem zjištění 

potravního chování bobra v různých porostech a zjištění potenciálu měkkých dřevin coby 

možné odváděcí dřeviny. Charakteristika prostředí je uvedena v kapitole 2.  

3.2 Metodika 

Sběr dat 

Data o potravním chování bobra a potravní nabídce jsme sbírali v období od dubna do května 

ve dvou částech. Nejprve jsme na studijních lokalitách sbírali data sloužící k zjištění potravních 

center, k čemuž jsme využili data a metodiku z monitoringu početnosti bobra (kapitola 2). 

Následně jsme data sbírali v samotných vybraných 58 teritoriích (26 v LP, 24 v SP a 8 v SM). 

V každém potravním centru jsme vyznačili standartní plochu 50 x 20 m. Jednu delší stranu 

obdélníku tvořil břeh toku (Haarberg & Rosell 2006, Fryxell & Doucet 1993). Na těchto 

plochách jsme vytyčili vždy 3–5 pásů o rozměrech 5 x 20 m, přičemž jednu kratší stranu tvořil 

břeh. Mezi těmito pásy byly pravidelné 5m rozestupy. V případě, že bobr ohryzával dřeviny ve 

větší vzdálenosti než 20 m od břehu, zkoumanou plochu jsme rozšířili tak, aby zahrnovala 

všechny ohryzy ve vymezeném prostoru daného potravního centra. Na takto vytyčených 

plochách jsme zaznamenali všechny dřeviny od průměru 0,5 cm (ohryzané i neohryzané). U 

každého jedince byl zaznamenán rod případně i druh dřeviny, průměr kmene ve 20 cm od země, 

ohryz způsobený bobrem a vzdálenost dřeviny od vody v kategoriích po 5 metrech. U každé 

plochy jsme dále zaznamenali charakter porostu: přibližný věk hospodářské dřeviny počítaný 

na decenia a typ porostu (hospodářský a divoký).  

Stejnou metodikou jsme zmapovali složení pobřežních porostů na 68 srovnávacích 

plochách, které se nacházely v teritoriích bobra, ale mimo potravní centra, kde porosty nebyly 

poškozené (30 v LP, 30 v SP a 8 v SM).  
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Zpracování a vyhodnocení dat 

U jednotlivých porostů jsme dřeviny rozdělili na hospodářské (managed), které zastupoval dub 

a jasan, a ostatní, které nejsou hospodářsky využívané: vrba, topol, javor babyka (Acer 

campestre), líska (Corylus avelana), hloh (Crataegus sp.), svída (Cornus sp.), střemcha obecná 

(Prunus padus) a trnka obecná (Prunus spinosa). Jako relativní jednotku pro vyjádření objemu 

dřeviny v potravní nabídce i v potravě bobra jsme použili plochu kruhové základny (KZ), 

kterou jsme vypočítali podle vzorce: 𝐾𝑍 =
𝛑∗𝑑2

4
  (d = průměr kmene 20 cm nad zemí). 

Pro porovnání ploch mezi sebou jsme na každé ploše vypočítali relativní zastoupení a poškození 

dřevin (%). Typ porostu jsme rozdělili na hospodářský (smíšené či monokultura) a jiný. Jako 

monokultura byly označeny plochy, kde bylo zastoupeno více než 90 % hospodářské dřeviny. 

Porosty s nižším zastoupením byly zařazené do smíšených. Ostatní porosty byly označeny jako 

divoké. Věk porostu byl převzat z hospodářské knihy lesního hospodářského plánu.  

Pro vyjádření preference jednotlivých druhů dřevin v potravě bobra jsme použili Ivlev´s 

index electivity: E = (Ki - PNi ) / (Ki + PNi), kde K je podíl druhu i v potravě bobra a PNi je 

podíl druhu i v potravní nabídce (Ivlev 1977). Hodnota E může být v rozmezí od +1 

(preference) do -1 (avoidance). 

Vzdálenostní analýzu jsme vyhodnotili pomocí statistické metody (lineární model s 

binomickým rozdělením v R.3.6.1 za pomocí χ2 likelihood ratio testu). Do analýz jsme použili 

jen ty druhy, které měly alespoň 100 (negativních nebo pozitivních záznamů). Pro grafy jsme 

použili jen nejhojnější druhy dřevin. Poměr hryzaných dřevin v závislosti na typu porostu, typu 

dřeviny, vzdálenosti a průměru jsme analyzovali metodou Generalized Linear Mixed Models. 

Vzdálenost hryzaných vs. nehryzaných dřevin a průměr hryzaných a nehryzaných dřevin v 

závislosti na typu porostu a typu dřeviny pomocí GLMMPQLs s Gamma rozdělením. Srovnání 

maximální vzdálenosti hryzaných dřevin a hryzaných hospodářských dřevin mezi typy porostů 

jsme analyzovali pomocí lineárního modelu s offsetem udávajícím počet stromů v dané plošce. 

Relativní poškození hospodářských dřevin v závislosti na věku porostu a srovnání lokalit 

pomocí GLMMPQLs. Pro zjištění závislosti selekce dřevin na rodu dřeviny, průměru a 

vzdálenosti jsme data analyzovali pomocí generalizovaných lineárních modelů. Pro jednoduchý 

model pracující s rody jsme spočítali podíl vysvětlené variability.  

Provedli jsme také srovnání průměrných hodnot vybraných zjišťovaných vysvětlujících 

veličin porostů mezi poškozenými a nepoškozenými transekty, aby bylo možné definovat, 

v čem se poškozené a nepoškozené porosty liší. Konkrétně se jednalo o diverzitu porostu, 
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střední tloušťku kmenů v porostu, hustotu kmenů v porostu, zastoupení mladých jedinců v 

podrostu a zastoupení měkkých, středně tvrdých a tvrdých dřevin (vyjádřeno sumou jejich 

hektarové kruhové základny). K tomuto porovnání jsme použili t-test.  

3.3 Výsledky 

Druhová selekce dřevin v EVL 

Na předmětných územích bylo nalezeno celkem 39 druhů (rodů) dřevin (LP – 37 druhů, SP – 

27 druhů, SM – 24 druhů) viz Tab. 5. Na dvou územích měly nejvyšší zastoupení v potravní 

nabídce dub a jasan. V SM dominovaly topol, lípa a jasan. V LP byly v porostech významně 

zastoupené také vrby a lípa (přes 9 % z celkové biomasy). V SP měly v porostech významnější 

zastoupení také topol a javor babyka (přes 8 % biomasy). Nejvíce poškozovaným druhem 

v celkovém vzorku byl na lokalitách LP a SP nejčastěji dub, avšak z hlediska preference 

v dostupné potravní nabídce byly na obou lokalitách preferovanými dřevinami vrby a topol. 

V LP byly navíc preferovány javor klen, střemcha obecná, dub sp. a jilm. V SP byly navíc 

preferovány javor babyka či olše lepkavá. V SM byla nejvíce konzumovaná lípa (5,56 %), topol 

(2,84 %) či jasan (2,47 %). Topol a jasan, vzhledem k jejich velkému zastoupení v potravní 

nabídce nebyly dle indexu preferovány, jako právě lípa či vrba a jilm.  

Tab. 5   Podíl dřevin v potravní nabídce, podíl ohryzaných dřevin z celkové nabídky (% 

KZ) a preference jednotlivých druhů (Ivlevův index) na studijních plochách v EVL Litovelské 

Pomoraví, EVL Soutok-Podluží, EVL Strážnická Morava. 

 Litovelské Pomoraví Soutok-Podluží Strážnická Morava 

 Nabídka Ohryz Ivlevův 
index 

Nabídka Ohryz Ivlevův 
index 

Nabídka Ohryz Ivlevův 
index 

Quercus sp. 29,74 2,26 0,12 39,77 2,97 -0,01 8,38 1,18 0,00 

Fraxinus sp. 11,77 0,11 -0,72 21,54 0,84 -0,32 19,27 2,47 -0,04 

Salix sp. 9,73 1,30 0,38 1,99 0,21 0,17 0,15 0,05 0,41 

Tilia cordata 9,72 0,09 -0,74 1,32 0,02 -0,61 22,39 5,56 0,28 

Populus sp. 8,33 0,60 0,09 9,18 1,57 0,38 30,72 2,84 -0,21 

Acer pseudoplatanus 6,52 0,63  0,87 0,14  0,16 +  

Alnus glutinosa 6,47 0,12 -0,53 1,46 0,19 0,26 4,86 0,06 -0,84 

Prunus padus 4,42 0,17 -0,23 0,01 +  0,29 +  

Ulmus laevis 3,33 0,25 0,11 3,22 0,03 -0,78 5,06 1,44 0,34 

Alnus incana 2,46 0,00 -1,00 + +  + +  

Carpinus betulus 1,65 0,03 -0,50 1,10 0,04 -0,31 0,04 +  

Acer campestre 1,12 0,06 -0,09 8,78 0,85 0,12 0,27 +  
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Sambucus nigra 1,12 0,07 0,02 1,19 0,02 -0,69 1,71 + -0,98 

Betula pendula 1,04 0,12 0,33 + +  + +  

Acer platanoides 0,58 0,00  1,66 0,47 0,57 1,02 0,29 0,35 

Acer negundo 0,47 0,08  2,90 0,01 -0,93 1,78 0,06 -0,60 

Robinia pseudoacacia 0,42 0,00  + +  0,01 +  

Corylus avellana 0,36 0,05  + +  + +  

Aesculus hippocastanum 0,35 0,08  + +  + +  

Pinus sylvestris 0,12 +  0,22 +  + +  

Cormus sp. 0,09 +  0,58 0,07  0,18 +  

Crataegus sp. 0,05 +  2,47 0,05 -0,55 0,86 +  

Prunus avium 0,03 +  + +  + +  

Frangula alnus 0,02 +  + +  0,01 +  

Euonymus europaeus 0,02 +  0,05 +  0,08 +  

Ligustrum vulgare 0,02 +  0,01 +  + +  

Pinus strobus 0,01 +  + +  + +  

Ulmus minor 0,01 +  0,11 +  + +  

Rosa canina 0,01 +  0,07 0,01  + +  

Rubus idaeus 0,01 +  + +  + +  

Prunus spinosa 0,01 +  1,31 0,10 -0,02 0,28 +  

Fagus sylvaticus 0,01 +  + +  + +  

Viburnum opulus + +  0,12 0,02  0,21 +  

Amorpha fruticosa + +  + +  + +  

Ailanthus altissima + +  + +  0,72 0,07  

Grossularia uva crispa + +  + +  0,03 +  

Juglans nigra + +  + +  1,52 + -1,00 

Pyrus pyraster + +  + +  + +  

Malus sp. + +  + +  + +  

CELKEM 100 6,02  100 7,60  100 20,86  

(+) zastoupení v potravní nabídce a v potravě menší než 0,01 % z celkové biomasy. U dřevin 

s nižším zastoupením než 1 % v potravní nabídce nebyl Ivlev index electivity počítán.  

Druhová selekce dřevin v porostech 

Při analýze selekce dřevin prováděné bobrem v jednotlivých typech porostů 

(hospodářské monokulturní a smíšené, jiné) bylo vyhodnoceno celkem 288 porostů a tam 

zaznamenáno celkem 35 druhů dřevin.  V porostech celkově dominoval dub (36,58 %), jasan 

(15,00 %), vrba (8,50 %) a topol (8,43 %). Pravděpodobnost poškození ohryzem byla nejvyšší 

v případě topolu (0,37), vrby (0,34), dubu (0,29), lísky (0,28), či javoru (0,18). 
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Tab. 6   Potravní nabídka dřevin (% KZ) a jejich využití bobrem v jednotlivých typech 

porostů.  

Do kategorie ostatní jsou zahrnuty (jírovec maďal, habr, kalina obecná, hloh, růže, zob, akát, 

borovice, brslen, buk, svída, hrušeň, jabloň, krušina, meruzalka srstka, netvařec křovitý, 

ostružiník maliník a třešeň) 

 monokultura smíšený divoký Celkový součet 

 nabídka ohryz nabídka ohryz nabídka ohryz nabídka ohryz 

Quercus spp. 70,63 18,31 44,05 8,27 6,66 1,03 37,63 8,07 

Salix spp. 0,00 0,00 3,40 0,93 23,71 6,58 9,33 2,57 

Populus spp. 0,01 0,00 9,87 3,72 14,28 2,17 9,14 2,41 

A. pseudoplatanus 0,00 0,00 2,34 0,42 11,91 3,97 4,97 1,49 

Fraxinus spp. 25,38 2,39 15,57 1,26 3,10 0,24 13,63 1,17 

A. campestre 1,28 0,40 4,52 0,51 4,67 1,22 3,85 0,72 

A. platanoides 0,09 0,00 0,43 0,10 2,81 1,46 1,14 0,52 

Alnus spp. 0,02 0,01 1,54 0,10 11,56 0,92 4,50 0,35 

Ulmus spp. 0,10 0,00 3,88 0,38 3,99 0,23 3,08 0,25 

Corylus spp. 0,05 0,00 0,08 0,00 1,01 0,59 0,38 0,19 

Tilia spp. 0,57 0,00 5,32 0,38 5,49 0,03 4,32 0,18 

Prunus padus 0,89 0,44 0,54 0,00 2,74 0,25 1,34 0,17 

Betula spp. 0,00 0,00 0,56 0,06 2,12 0,38 0,95 0,15 

A. negundo 0,00 0,00 0,59 0,06 2,18 0,26 0,98 0,11 

Sambucus nigra 0,15 0,00 1,88 0,22 1,17 0,00 1,26 0,10 

Prunus spinosa 0,26 0,01 1,09 0,06 0,47 0,02 0,70 0,04 

Cornus spp. 0,25 0,03 0,27 0,04 0,09 0,02 0,21 0,03 

ostatní 0,31 0,01 4,07 0,23 2,04 0,34 2,57 0,22 

CELKEM 100,00 21,59 100,00 16,74 100,00 19,72 100,00 18,76 
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Obr. 9   Preference bobra při ohryzu nejvýznamnějších druhů dřevin v různých typech 

porostů (+1 – největší preference, - 1 – nejmenší preference). 

Porosty tvořilo 58 hospodářských monokultur, 144 smíšených hospodářských a 86 divokých 

porostů. Mezi porosty byl rozdíl v ohryzu jednotlivých druhů dřevin hospodářských i ostatních. 

Celkově největší podíl ohryzaných stromů (KZ) byl v monokulturách (21,56 %), následovaly 

divoké porosty (21,31 %) a nejméně byly poškozeny smíšené porosty (16,76 %). 

V hospodářských monokulturách byly významné dřeviny zastoupeny v 96 %, jejich relativní 

poškození tvořilo 21,55 %. V hospodářských porostech smíšených byly hospodářské dřeviny 

zastoupeny v 60,03 % a jejich relativní poškození dosahovalo 15,19 %. Ze všech poškozených 

dřevin měly hospodářské zastoupení 56,94 %, dále byl hryzán topol (22,21 %), vrba (5,54 %) 

a javor babyka (3,01 %). V rámci divokých porostů dosahoval relativní ohryz hospodářských 

dřevin 12,19 %. Ze všech hryzaných dřevin měly hospodářské dřeviny zastoupení 6,50 %. 

Nejvíce byla hryzaná vrba (33,53 %), javor klen (20,25 %), topol (10,52 %), javor mléč (7,45 

%) a javor babyka (6,23 %). 

Selekce dřevin podle průměru kmene 

Nejčastěji bobr ohryzával dřeviny s kmenem o průměru do 2 cm (40 % případů z celkového 

počty ohryzaných jedinců). Na kmeny pokácené bobrem o průměru více než 20 cm připadlo 

jen 6 % jedinců z celkového množství. U většiny dřevin byl patrný trend snižování poškození 

bobrem s narůstajícím průměrem kmene (Obr. 10). Výjimkou byl dub, kde 41 % KZ 

pokácených stromů připadlo  na kmeny o průměru 7–12 cm. Další výjimku tvořil topol, který 

byl nejvíce hryzán ve stejné kategorii (23 %), ale často byly káceny také kmeny o průměru 50 

cm (17 %). Využíváním takto silných kmenů ke kácení se topol výrazně liší od ostatních druhů 

dřevin. 
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Obr. 10 Počty stromů pokácených bobrem v tloušťkových kategoriích (celkový materiál 

ze všech typů porostů). 

Průměrná tloušťka všech nehryzaných dřevin (4,35 cm) se lišila od průměrné tloušťky 

dřevin hryzaných (7,18 cm) (P < 0,001). Nehryzané hospodářské dřeviny měly průměrnou 

tloušťku kmene 8,61 cm, což bylo významně víc než u ostatních druhů dřevin (3,43 cm) (P < 

0,001). Průměrná tloušťka hryzaných hospodářských dřevin byla významně větší (10,84 cm) 

než průměrná tloušťka ostatních dřevin (5,49 cm) (P = 0,03). 

Největší průměrná tloušťka kmene hryzaných hospodářských druhů dřevin byla největší 

v monokulturách a nejmenší v divokých porostech. Naproti tomu průměrná tloušťka hryzaných 

kmenů u ostatních druhů dřevin byla největší v jiných porostech a nejmenší v monokulturách 

(P < 0,001) (Tab. 7). 

Tab. 7   Průměrná tloušťka kmene hryzaných a nehryzaných druhů dřevin v různých 

typech porostů.  

 Monokultura Smíšený Divoký 

Ostatní dřeviny 

Bez ohryzu (cm) 1,54 3,13 5,12 

S ohryzem (cm) 2,25 4,85 8,34 

Hospodářské dřeviny 

Bez ohryzu (cm) 7,51 10,17 6,43 

S ohryzem (cm) 13,91 10,28 7,03 

 

Selekce dřevin podle vzdálenosti od vody 

Intenzita konzumace dřevin se v celkovém vzorku se vzdáleností od vody snižovala. 

Tato závislost byla prokázána jak na základě frekvence ohryzu stromů, tak i v případě využití 

jednotky KZ (Obr. 11). Vzhledem k tomu, že polovina ohryzaných stromů byla nalezena ve 

vzdálenosti do 10 metrů od vody, lze tento pás břehu považovat za nejčastěji využívaný. Oproti 

jiným autorům (Haarberg & Rosell 2006, Fryxell & Doucet 1993, Nolet et al. 1994), je 

preferovaná vzdálenost kácení stromů na sledovaných plochách stejná nebo nebo spíše kratší. 

Ovlivnění vzdálenosti kácení stromů od vody bude pravděpodobně způsobeno větším 

množstvím vhodných dřevin poblíž vody a tím lepší dostupností pro bobra, který není nucen 

vyhledávat potravu dále od vody. Je nutno podotknout, že v případě stejnověkých monokultur 

topolu byla vzdálenost, ve které konzumoval bobr stromy, výrazně větší. V ojedinělých 

případech byly nacházeny ohryzy až do 85 metrů. Takovéto výsledky, které se liší od většiny 

studií, jsou patrně způsobené heterogenním prostředím, kde je velká škála různorodých 
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hospodářských porostů. Výrazně se snižující pravděpodobnost hryzání se vzdáleností od řeky 

lze vysvětlit tím, že bobr bude poškozovat vzdálenější stromy pouze v případě, že blíž vodního 

toku nenajde vhodnou dřevinu o dané velikosti nebo jinou podrostní složku porostu, kterou by 

preferoval. 

 

Obr. 11  Vztah mezi intenzitou hryzání stromů a vzdáleností místa ohryzu od vody na 

základě relativní frekvence ohryzu (plná čára) a relativní KZ (přerušovaná čára).  
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Obr. 12  Pravděpodobnost poškození jednotlivých druhů dřevin ve vztahu ke vzdálenosti 

ohryzu od vody (0 – nejmenší, 1 – největší pravděpodobnost). Četnost pokácených stromů a 

hodnota jejich kruhové základny se snižovala s narůstající vzdáleností od vody (P < 0,001) 

(Obr. 12: hlavní linka). Tento trend byl rozdílný pro jednotlivé druhy dřevin (P < 0,001) (Obr. 

12: slabší otextované linky). 

Průměrná vzdálenost hospodářských dřevin od vody byla větší než vzdálenost ostatních 

dřevin (P < 0,001). Všechny hryzané dřeviny byly průměrně dál od vody v hospodářských 

porostech (monokultuře a smíšeném) než v jiných porostech (P < 0,001). V monokulturách 

dosahovala průměrná vzdálenost všech hryzaných dřevin 18,10 m, ve smíšených porostech 

16,85 m a v divokých porostech pak 12,15 m. Průměrná vzdálenost od vody byla u hryzaných 

hospodářských dřevin větší než u nehryzaných. Naopak, průměrná vzdálenost pokácených 

ostatních dřevin byla menší než u dřevin nehryzaných (P < 0,001). 

Průměrná maximální vzdálenost od vody pokácených hospodářských dřevin se lišila 

v jednotlivých typech porostů (P = 0,05). V hospodářských smíšených porostech byla průměrná 

maximální vzdálenost 21,91 m, v hospodářských monokulturách to bylo 20,34 m a v divokých 

16,91 m. Maximální vzdálenost ohryzu hospodářských dřevin byla v hospodářských 

monokulturách 50 m, v hospodářských smíšených porostech 85 m a v divokých porostech 40 

m.  

Selekce dřevin podle věku porostu 

Pravděpodobnost ohryzu hospodářských dřevin klesala s narůstajícím věkem porostů (P < 

0,001) (Obr. 13). Relativní ohryz hospodářských dřevin negativně koreloval s množstvím 

těchto dřevin v nabídce (r = -0,92). Relativní ohryz hospodářských dřevin byl v porostech do 

20 let 30,13 %, od 20 do 40 let bylo 14,89 %, od 40 do 60 bylo 12,7 %, od 60 do 80 let bylo 

11,64 %, od více jak 80 let nebyly dřeviny poškozovány.  
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Obr. 13  Pravděpodobnost poškození hospodářských dřevin ve vztahu k jejich věku (0 – 

nejmenší, 1 – největší pravděpodobnost). 

3.4 Závěr 

Selekce dřevin je závislá na hlavních faktorech jako vzdálenost od vody, druh dřeviny a průměr 

kmene. Z hlediska lesnického hospodaření je důležitý vztah ohryzu mladých porostů do 20ti let 

věku, které jsou nejvíce poškozovány. Dále pak poškození ve vztahu k charakteru porostu, resp. 

jeho druhovému složení, kdy v případě přítomnosti nekomerčních dřevin je celkové poškození 

lokalizováno blíže břehu a rovněž je menší poškození hospodářských dřevin. Výsledky 

naznačují různorodou selekci dřevin bobrem, což je využitelné dále v lesnické praxi.  

4. KLASIFIKACE POŠKOZOVANÝCH POROSTŮ A TESTOVÁNÍ NÁRAZNÍKOVÝCH 

PÁSEM 

4.1 Klasifikace porostů 

Z evidovaných druhů dřevin, které byly na studijních plochách poškozeny bobrem, se povedlo 

sestavit statisticky významný model, který umožňuje predikovat faktory ovlivňující intenzitu 

ohryzu pro 5 z nich: dub, jasan, vrbu, topol a javor babyku. Pro vyhodnocení poškození porostů 

bobrem bylo bráno v potaz několik faktorů jako: hustota porostu, diverzita druhů, množství 

mladého podrostu, tloušťka kmenů a vzdálenost stromů od vody. 

Z provedené statistické kompletní analýzy všech porostů jednoznačně vyplývá, že 

pravděpodobnost poškození dubu klesá jednak se zvyšující se hustotou porostu (počet 

stromů/ha) a s narůstajícím podílem měkkých dřevin (vrba, topol) (Obr. 15) a podobný trend 
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byl také u středně tvrdých dřevin (líska, olše). Výrazně vyšší pravděpodobnost ohryzu dubu 

(přibližně dvojnásobná) byla v porostech, kde byl dub dominantní dřevinou (monokultura).  

V případě druhé hlavní hospodářské dřeviny jasanu, je pravděpodobnost poškození 

vyšší v porostech s menší denzitou stromů v podrostu. Stejně jako u dubu je nejvíce ohrožen 

v případě, že je pěstován v podobě monokultury.  

Vrba i topol, obecně bobrem preferované dřeviny, byly nejvíce poškozovány v případě 

jejich dominantního zastoupení v porostu a také na plochách s vyšší denzitou mladých jedinců 

v podrostu, zejména pokud se jednalo o samotnou vrbu. 

Javor babyka vychází jako velmi významná dřevina v potravě bobra, zejména v EVL 

SP. Pravděpodobnost jeho poškození klesá se vzdáleností od vodního toku, s narůstajícím 

podílem měkkým listnáčů a také s narůstající druhovou diverzitou porostu. Naopak, tato 

pravděpodobnost roste se zvyšujícím se množstvím mladého podrostu, zejména pokud je 

reprezentován samotnou babykou. Pokud v podrostu dominují jiné druhy dřevin, tak 

pravděpodobnost, že bude poškozena babyka, je několikanásobně nižší.  

Z výsledků srovnání průměrných hodnot porostních charakteristik všech poškozených 

a nepoškozených porostů vyplývá, že poškozené porosty mají výrazně vyšší počet druhů dřevin, 

nižší střední tloušťku kmenů, vyšší hustotu kmenů a je v nich výrazně více mladého podrostu. 

Naopak zastoupení měkkých, středně tvrdých a tvrdých dřevin nemá na intenzitu poškození 

významný vliv. Z výsledků lze tedy odvodit, že bobr preferuje (poškozuje) porosty, které jsou 

dostatečně husté, druhově pestré a mají velký podíl stromů s menším průměrem kmene (Tab. 

8). 

Tab. 8   Vybrané charakteristiky poškozených a nepoškozených porostů. 

Faktory 
Střední hodnoty 

Poškozené porosty Nepoškozené porosty 

Diverzita (počet druhů) 10,18 5,75 

Střední tloušťka (cm) 6,56 9,60 

Hustota porostu (počet stromů/ha) 7682,55 5586,67 

Množství mladého porostu (m2/ha) 4,84 1,02 

Zastoupení měkkých dřevin (%) 24,98 22,08 

Zastoupení středně tvrdých dřevin (%) 11,76 12,73 

Zastoupení tvrdých dřevin (%) 63,26 65,19 
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V případě vyhodnocení hospodářských porostů s dominantním zastoupením dubu a 

jasanu jsou výsledky odlišné od celkového smíšeného vzorku porostů. Díky srovnání hryzaných 

a nehryzaných ploch je možné vytvořit jednoduché schéma pro hospodářské porosty 

s dominancí dubu a jasanu podle hryzání bobrem (Obr. 14). Bobrem preferované jsou zpravidla 

mladší porosty s menším průměrem kmene, v případě hryzání na starších porostech se jedná 

především o konzumaci podrostu. John et al. (2010) zjistili, že potrava je hlavním faktorem, 

který ovlivňuje výběr osídlení krajiny bobrem. V tomto případě lze konstatovat, že bobr si 

vybírá potravní centra a potažmo vytváří domovskou noru v místech, kde jsou mladší porosty. 

Z hlediska lesnictví je tedy nutné věnovat pozornost ochraně porostů především do cca 20 let 

věku. 

 

Obr. 14  Znázornění trendů mezi charakteristikami porostu a intenzitou poškození dřevin 

bobrem v porostech s dominancí dubu a jasanu. 

4.2 Nárazníková pásma a jejich vliv na selekci dřevin 

Z Obr. 15 je patrné, že měkké dřeviny snížují pravděpodobnost poškození hospodářských 

dřevin v porostech, kde dominují i kde dominantní nejsou. Tento trend se potvrdil na obou 

studijních lokalitách.  
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Výsledky potvrzují, že měkké dřeviny, především vrba, jsou bobrem preferovány i 

v hospodářských porostech. Jejich konzumací dochází ke snížení škod na hospodářsky 

významných dřevinách, jako je dub a jasan. Velmi podobně vychází význam topolu, který je 

mnohdy pěstován jako hospodářská dřevina a jeho kácením vznikají škody. Jako velmi 

významné se jeví také další charakteristiky porostu, např. hustota porostu, množství mladého 

podrostu či věk hospodářské dřeviny. Měkké dřeviny proto mohou být využity pro snížení škod 

na hospodářských dřevinách. Doplňující alternativou mohou být do jisté míry dřeviny jako 

např. javor babyka.  

  

Obr. 15  Pravděpodobnostní model dominantního poškození dubu v lesním prostředí (0 – 

nejmenší, 1 – největší pravděpodobnost). Zastoupení středně tvrdých dřevin je konstantní na 

hodnotě 12 %. Druh čáry určuje míru zastoupení měkkých dřevin v porostu: plná čárá – 0 %, 

čárkovaná čára – 10 %, jednou čerchovaná čára – 30 %, tečkovaná čára – 50 %, dvojitá 

čerchovaná čára – 75 %.  
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4.3 Nárazníková pásma dřevin a jejich vliv na vzdálenost ohryzu 

Založení nárazníkových pásem atraktivních nehospodářských dřevin podél vodních toků má za 

úkol omezit vliv bobra na hospodářské dřeviny. Údaje o vlivu těchto pásů jsme studovali na 

vzorku 50 porostů, kde u 17 porostů měla vegetace charakter nárazníkového pásu a 33 porostů 

tuto „ochranu“ nemělo. V pásech, kde byla zastoupena vrba a topol, byla vzdálenost stromů 

ohryzaných bobrem  v průměru o 7,64 m kratší než na místech, kde tyto dřeviny v pobřežní 

vegetaci chyběly. V případě přítomnosti javoru babyky, lísky, rodu Prunus, hlohu a svídy 

v pásu kolem břehu byla vzdálenost ohryzu v průměru o 13,63 m metrů kratší než v porostech 

bez těchto druhů. V případě srovnání všech porostů, kde byly nárazníkové pásy a všech porostů 

kde chyběly, byla vzdálenost ohryzu stromů v průměru o 8,92 metrů kratší. Také průměrná 

maximální vzdálenost ohryzů byla o 20 m metrů kratší v porostech s ochrannými dřevinami 

než bez nich (Obr. 16). Se zvětšováním plochy nárazníkových pásů klesala vzdálenost ohryzů 

od břehu, kde byly poškozovány hospodářské dřeviny (P < 0,001). Účinnost ochraných dřevin 

byla závislá na druhu hospodářské dřeviny, kdy v případě dubu byl ochranný efekt výraznější 

než v případě jasanu (P = 0,036). 

 

Obr. 16  Variabilita vzdálenosti bobrem ohryzaných stromů od vody v porostech bez 

ochranných dřevin (Absence), v porostech s vrbou a topolem a ostatními dřevinami. 

4.4 Závěr 

Potravní chování v rámci selekce dřevin bobrem potvrzuje preferenci měkkých dřevin, 
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především vrby a topolu v potravě bobra za předpokladu jejich dostatečné zásoby v nabídce. 

V opačném případě jsou preferovány hospodářské dřeviny, především dub a jasan. Selekce 

potravy je u různých dřevin závislá na hustotě porostu, staří, zastoupení měkkých a tvrdých 

dřevin, množství mladého podrostu, dominanci dřeviny či vzdálenosti od vody. Měkké dřeviny 

prokazatelně snižují škody na hospodářských porostech a mají také vliv na vzdálenost ohryzu 

dřevin od vody. Tyto znalosti lze využít ke konkrétnímu stanovení parametrů nárazníkových 

pásem.  

5. STUDIE PROVEDITELNOSTI NÁRAZNÍKOVÝCH PÁSEM 

Nárazníková pásma svým charakterem mohou měnit způsob využití části hospodářských 

porostů, zasahují do charakteru krajiny a mohou také měnit některé biotopy s chráněnými 

přírozenými společenstvy. V důsledku toho může docházet při zakládání nárazníkových pásů 

ke kolizi s legislativou či technickými a finančními možnostmi vlastníků lesa. Studie 

proveditelnosti slouží k zhodnocení finanční náročnosti a k návodu na řešení problémů v rámci 

legislativy. Přinášíme odpovědi na to, na jakých místech, jakým způsobem ochranné pásy 

zakládat a kolik peněz mohou stát tato opatření. 

5.1. Vyhodnocení finanční náročnosti nárazníkových pásů 

Pro zhodnocení finančních nákladů na založení a krátkodobou údržbu ochranných pásů byly 

navrženy 4 plochy s různým režimem založení a následné péče.  

Plochy 50x20 m u vody:  

1.  oplocenka, výsadba 1000 ks vrba, sazenice prostokořená, příprava půdy včetně sečení 

+ jednoletá údržba 

2.  individuální ochrana, 1000 ks vrba, sazenice prostokořená, příprava půdy + jednoletá 

údržba 

3.  bez ochrany, 1000 ks vrba, sazenice prostokořená, příprava půdy + jednoletá údržba 

4.  bez ochrany, výsadba 1000 ks vrba, sazenice/kůl prostokořená, bez přípravy a bez 

následné údržby 

 

Pro finanční zhodnocení plánovaných opatření byly osloveny dotčené lesní správy či 

lesní závod, které byly požádány o vypracování finančního nacenění prací a materiálu 

souvisejících se založením uvedených nárazníkových pásem.  
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V rámci porovnání finančních nákladů bylo zjištěno, že v rámci lesních správ se ceny 

jednotlivých ploch liší nepatrně. Při porovnání celkových nákladů na čtyři plochy mezi 

režimem lesní správy a lesního závodu jsou výrazně levnější náklady na Lesním závodu 

Židlochovice (SP, ND) (Tab. 9). Zde je však příprava plochy prováděna drtičem klestu, oproti 

ostatním oblastem. 

Z hlediska nižších nákladů je výhodné zakládat ochranné plochy bez ochrany, ale to je  

možné pouze v EVL SM, CL, či v jižní části LP. V ostatních oblastech je vzhledem 

k přítomnosti spárkaté zvěře (jelen, daněk, srnec) nutné využít oplocenku či individuální 

ochranu, která založení ploch výrazně prodražuje (Tab. 10).  

Tab. 9   Porovnání finančních nákladů na založení jednotlivé plochy (20x50 m; 0,1 ha) 

v předmětných oblastech (Kč). 

EVL Plocha č. 

 1 2 3 4 Celkem 

LP (LS)  40 381,-  97 996,-  25 486,-  22 282,- 186 145,- 

CL (LS)  45 033,-  94 011,-  25 473,-  23 141,- 187 658,- 

SM (LS)  40 116,-  98 631,-  25 404,-  21 728,- 185 879,- 

SP (LZ)  43 533,-  71 533,-  27 900,-  19 500,- 162 466,- 

ND (LZ)  43 533,-  71 533,-  27 900,-  19 500,- 162 466,- 

 

Tab. 10  Porovnání finančních nákladů při zakládání nárazníkových pásem (20x50 m; 0,1 

ha) v předmětných oblastech (Kč). 

 oplocení individuální 

ochrana 

příprava 

plochy 

výsadba sadební 

materiál 

jednoletá 

údržba 

LP 14 895,- 72 510,- 956,- 6 249,- 16 033,- 2 248,- 

CL 15 401,- 71 508,- 770,- 7 151,- 15 000,- 1 980,- 

SM  12 712,- 72 427,- 919,- 5 513,- 16 216,- 2 757,- 

SP 14 000,- 42 000,- 6 600,- 4 400,- 16 033,- 1 200,- 

ND 14 000,- 42 000,- 6 600,- 4 400,- 16 033,- 1 200,- 

 

Tab. 11 Porovnání finančních nákladů na vytvoření konkrétních nárazníkových pásem 

v předmětných EVL (lokalizace ploch je znázorněna v Příloze 7). Pzn. Vytipované plochy 

neměly vždy stejnou výměru (± Směrodatná odchylka). 

EVL Počet ploch Plocha (ha) Průměrné náklady 

na ha (Kč) 

Celková 

částka (Kč) 
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LP 15 0,683 465 360,- 

±304 850,- 

277 411,- 

±181 727,- 

CL 6 0,2715 469 150,- 

±284 890,- 

131 916,- 

±80 107,- 

SM 6 0,665 485 880,- 

±354 180,- 

309 466,- 

±225 584,- 

SP 64 5,24 406 170,- 

±198 240,- 

2 458 320,- 

±1 199 846,- 

ND 7 0,695 406 170,- 

±198 240,- 

282 285,- 

±137 776,- 

 

5.2. Nárazníkové pásma a legislativa 

Za účelem zjištění možné kolize s legislativou byla vytvořena žádost, která zahrnuje popis a 

účel nárazníkových pásem a tato žádost byla zaslána kompetentním orgánům státní správy v 

dotčených územích v souvislosti se zákonem o lesích (289/1995 Sb.), o vodách (254/2001 Sb.), 

o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.).  

Z hlediska lesního zákona byly otázky směřovány na možné velikosti nárazníkových 

ploch, použití sadebního materiálu a soulad této „speciální plochy“ s lesním zákonem.  

Orgány státní správy lesů nevylučují zavádění těchto opatření v provozních 

podmínkách. Plochy mohou být navrhovány ve dvou režimech. Jedním z nich je možné využití 

ustanovení § 36 odst. 1 lesního zákona, spočívající v povolení odchylných opatření od 

některých ustanovení lesního zákona, která jsou činěna ve prospěch účelového hospodaření v 

lesích zvláštního určení. Předpokladem tohoto postupu je nutné zařazení porostů, na kterých se 

plochy budou nacházet, do lesů zvláštního určení, přičemž realizace nárazníkových zón musí 

být opatřením, které bude provedeno ve prospěch hlavního účelového zaměření lesů zvláštního 

určení. Navrhované nárazníkové plochy lze vylišit jako samostatné porostní skupiny, které 

budou plánem zařazené do speciálně vytvořených hospodářských souborů pro lesy zvláštního 

určení, kde by se na tyto porosty mohla uplatňovat celá řada dalších výjimek (krátká doba 

obmýtí, neomezená lhůta ze zajištění, velikost holé seče). Takto založená „políčka pro zvěř“ 

(pravidelně poškozované porosty) lze prostřednictvím aplikace § 36 odst. 1 lesního zákona 

zalesnit i stanovištně neodpovídajícími dřevinami. Tyto odchylné postupy musí být schváleny 

ve správním řízení, přičemž bude stanovena doba, po kterou budou platit. Tuto variantu 

připouští všechny dotčené orgány státní správy lesů.  
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Dalším možným postupem je žádost o prodloužení lhůty ze zalesnění a zajištění lesních 

porostů dle § 31 odst. 6 lesního zákona, v rámci procesu schvalování LHP prováděného 

krajskými úřady. Dle současného plošného rozšíření poškozovaných nebo již zcela zničených 

lesních porostů bobrem, které zasahují do územní působnosti více orgánů státní správy lesů na 

obcích s rozšířenou působností, je patrně prodloužení lhůty ze zalesnění a zajištění 

nejefektivnější.  Nutné je vytipování těchto lokalit a jejich následná plošná identifikace, která 

bude stanovená vylišením samostatných porostních skupin. Ty budou za číselným kódem 

porostní skupiny označeny jednotným, k tomu předem stanoveným indexem. Případně lze pro 

bobrem poškozované porostní skupiny vytvořit speciální hospodářský soubor, do kterého 

budou zařazeny. Pro oba modely (seznam indexovaných porostních skupin nebo speciální 

hospodářský soubor) lze posléze při rozhodnutí o schválení plánu udělit výše uvedenou výjimku 

ze zalesnění a zajištění lesních porostů. 

Tuto variantu doporučuje KÚ Jihomoravského kraje a také KÚ Olomouckého kraje. 

Krajský úřad Zlínského kraje nedoporučuje odklady zalesnění. Toto odůvodňuje tvrzením, že 

v mezičase jsou plochy využívány ke specifickým účelům, proto je vhodnější režim omezení 

v plnění funkcí lesů nebo účelové hospodaření ve speciálním hospodářském souboru.   

Z hlediska použití sadebního materiálu byly poptávány možnosti výsadby vrby, topolu 

bílého, topolu šedého a topolu osiky. Výsadba by byla prováděna na lužních stanovištích 

(soubory lesních typů 1L). Všechny uvedené dřeviny s výjimkou osiky jsou dle přílohy č. 2 

k vyhlášce č. 298/2018 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení 

hospodářských souborů, na těchto stanovištích dřeviny základní cílové, dřeviny základní 

přípravné i dřeviny meliorační a zpevňující. Ve vazbě na vyhlášku č. 139/2004 Sb. lze dle § 2 

uvažovat se zastoupením osiky do 15 %, jako pomocné dřeviny. To však platí pro režim 

běžného obhospodařování lesních pozemků. Vzhledem k okolnostem, kdy zakládání 

nárazníkových ploch se může řešit i odchylnými postupy, které jsou uvedené výše, je výběr 

dřevin pro dané plochy volný a lze jej odvíjet od požadavků nárazníkových ploch. 

V souvislosti s přípustnou plošnou velikostí nárazníkových ploch navrhují orgány státní 

správy max. 1 ha na každé samostatné ploše. Tato podmínka je však prakticky vždy splněna, 

protože se na žádném z předmětných území nevyskytuje větší plocha pro potencionální 

zalesnění.  

V dalších bodech Přílohy 10 neshledávají orgány státní správy lesů konflikt. 

V souvislosti s možným minimálním konfliktem s vodním zákonem byly otázky 

směřovány také na vodoprávní orgán. V tomto smyslu konkrétně odpověděl pouze Krajský úřad 
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Jihomoravského kraje, který doslovně citoval §67 a § 49 vodního zákona. Ostatní vodoprávní 

orgány se odpovědi zdrželi s tím, že v případě realizace neshledávají konflikt s vodním 

zákonem.  

Z hlediska vodního zákona nedochází ke kolizi. Jako možný konflikt může být chápáno 

postavení oplocenky v aktivní zóně záplavových území. Lesnická oplocenka však není 

oplocením dle smyslu § 2 odst. 3, potažmo ust. § 3 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb., stavebního 

zákona.  

Odpovědi orgánů ochrany přírody nejsou zcela vyvážené. Stručný a zkrácený přehled 

jejich vyjádření je uveden v Tab. 12. Rozbor důsledků těchto vyjádření pro další postup 

projektu je rozebrán v následujících kapitolách. 

Tab. 12  Stručný přehled odpovědí z OOP na úrovni správ CHKO a krajských úřadů. 

Orgán ochrany přírody Odpověď 

AOPK ČR, regionální pracoviště 

Správa CHKO Litovelské 

Pomoraví 

V zásadě souhlasí, vyžaduje konkrétní projednání 

v případech, kdy by byly použity nestandardní metody 

ochrany vysazených porostů (oplocení) a dále výsadby 

v místě výskytu přirozených biotopů. Preferuje 

realizaci nárazníkových pásů na místě nepřirozených 

biotopů. 

V případě mZCHU vyžaduje projednání, v zásadě ale 

není proti realizaci v mZCHU, zejména v případě že by 

vysazené porosty nahradily porosty agresivních 

neofytů (netýkavka, topinambur). Nesouhlasí 

s použitím půdní frézy při přípravě půdy pro výsadbu 

v I. a II. zóně CHKO a výsadbou jakýchkoliv 

geograficky nepůvodních druhů dřevin a jejich 

kříženců. Upozorňuje na nezbytné souhlasy OSSL. 

K problematice hodnocení podle § 45i (Natura 2000) 

se nevyjadřuje.  

AOPK ČR, regionální pracoviště 

Správa CHKO Pálava 

Nesouhlasí s realizací v rámci zvláště chráněných 

území ve své komeptenci: NPR Lednické rybníky, 

NPR Ranšpurk, NPR Cahnov – Soutok, NPP Pastvisko 

u Lednice. Považuje zásah za negativní ovlivnění 
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biotopů i samotného bobra evropského. Mimo jiné 

uvádí, že záměr není v souladu se schváleným plánem 

péče o bobra evropského v ČR. Obává se, že vykácení 

bobrem kácených porostů a vysazení „nárazníkových 

pásem“ může vyvolat žír na jiných, dosud 

nepoškozených porostech, než porosty vrb 

v nárazníkových pásmech dorostou potřebné velikosti. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o zóny „A“ podle plánu 

péče o bobra a EVL, kde je (mimo jiné) bobr 

předmětem ochrany, žádá o vyhodnocení vlivu na 

předměty ochrany (hodnocení 45i).  

Dále vyjmenovává řadu zvláště chráněných druhů 

rostlin a živočichů, které by mohly být dotčeny. Hlavní 

problém spatřuje v tom, že v žádosti nejsou přesně 

lokalizovány plochy, kde by opatření mělo být 

lokalizováno, a proto není možné přesně odpovědět na 

otázku o rozsahu dotčených zájmů ochrany přírody. 

Nesouhlasí se strojovou úpravou půdy před výsadbou. 

Krajský úřad Olomouckého kraje, 

odbor životního prostředí a 

zemědělství – orgán ochrany 

přírody 

Vyžaduje dodržování požadavků ochrany jednotlivých 

maloplošných zvláště chráněných území a monitoring 

prováděných opatření. Vyžaduje monitoring opatření 

v územích soustavy Natura 2000. Vyžaduje pro 

konkrétní návrhy opatření v územích EVL žádost o 

stanovisko podle § 45i ZOPK.  

Vyžaduje následný monitoring navržených opatření, 

pokud budou realizována. 

Oplocenky nevylučuje, pokud nebudou migrační 

bariérou (předpokládá rozsah obvyklý při jiných 

výsadbách). 

Nesouhlasí se strojovou úpravou půdy před výsadbou. 

Krajský úřad Olomouckého kraje, 

odbor životního prostředí a 

zemědělství – orgán státní správy 

ochrany lesů  

Odkazuje na další nezbytné žádosti o stanoviska (OOP, 

Vodoprávní úřad), upozorňuje, že nemohou být 

použity geograficky nepůvodní dřeviny, upozorňuje na 

nezbytnost souhlasu vlastníka pozemku. Navrhuje 
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možný postup pro začlenění navržených 

nárazníkových pásů do nových LHP a LHO. Odchylku 

od zákona navrhuje řešit zdůvodněním, že jde o „jiný 

veřejný zájem“. Upozorňuje na nemožnost používat při 

výsadbě introdukované dřeviny.  

Krajský úřad Zlínského kraje, 

odbor životního prostředí a 

zemědělství, oddělení ochrany 

přírody a krajiny 

Vzhledem k tomu, že jde o dosud nevyzkoušený postup 

v EVL (nikde na území ČR nebyl použit) ani v jiných 

typech území, požaduje před realizací žádost o 

posouzení záměru podle § 45i ZOPK ohledně možného 

vlivu na předměty ochrany soustavy Natura 2000 a též 

vyjmenovává řadu ZCHD, na které by zakládání těchto 

nárazníkových pásů mohlo mít negativní vliv. 

Dále vyžaduje předložení závazného stanoviska o vlivu 

na VKP (les).  

Krajský úřad Zlínského kraje, 

odbor životního prostředí a 

zemědělství, oddělení zemědělství, 

lesního hospodářství, myslivosti a 

rybářství 

Odkazuje na nutnost projednání s OOP. Navrhuje 

možná řešení, včetně možnosti zařadit navržené 

nárazníkové plochy do kategorie „políčka pro zvěř“, 

protože bobr evropský je jako zvěř definován v zákoně 

o myslivosti.  

Nemá námitky k použití frézy, pokud nedojde k vzniku 

eroze. Nemá námitky proti oplocenkám ani 

individuální ochraně dřevin.  

Upozorňuje na možnou ekonomickou náročnost 

(dlouhodobou) a tím i rozpor s koncepčními materiály 

pro hospodaření v lesích. 

 

Vzhledem k dosud doručeným stanoviskům z úrovně krajských úřadů (Zlínský kraj, 

Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj) a správ CHKO (Pálava, Litovelské Pomoraví) 

jednoznačně vyplývá, že dosud podaná informace není úplná a zcela neodpovídá na nejistoty 

oslovených orgánů o možném negativním vlivu plánované tvorby nárazníkových pásů 

(porostů) podél vodních toků (v zájmu ochrany hospodářských lesů) na tyto zájmy ochrany 

přírody:  

 Podle části druhé ZOPK (obecná ochrana přírody) – týká se především zásahu do VKP 

(v konkrétním případě se jedná především o VKP „les“ podle ZOPK, ale měl by být 
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stručně vyhodnocen i možný vliv na VKP „vodní tok“ a „niva vodního toku“ (vše podle 

§ 3, odst. 1), písmeno b) ZOPK). Závazné stanovisko o vlivu na VKP je v kompetenci 

ORP. Podklady pro stanovisko ORP může být předloženo ve formě hodnocení podle § 

67 ZOPK při přesné lokalizaci navržených opatření (výsadby nárazníkových pásů). 

 Podle části třetí ZOPK (zvláště chráněná území). Všechna pracoviště OOP se odvolávají 

na možný vliv zásahu na vZCHÚ (CHKO Litovelské Pomoraví) a na desítky mZCHU, 

které jednotlivé OOP konkrétně vyjmenovávají. Vytvoření plánovaných opatření 

v mZCHÚ buď a-priori odmítají (sCHKO Pálava), nebo vyžadují upřesnění lokalizace 

a rozsahu opatření.  V CHKO Litovelské Pomoraví je dokonce pro některé, invazními 

druhy zarostlé části mZCHÚ, vítají. OOP dále požaduje porovnání návrhu opatření 

s plány péče o jednotlivá konkrétní mZCHÚ. Ve všech případech je k vydání stanoviska 

OOP nezbytné přesně lokalizovat umístění nárazníkového pásu a specifikaci 

vysazovaných druhů dřevin. 

 Podle části čtvrté ZOPK (Natura 2000). Všechny tři krajské úřady a sCHKO Litovelské 

Pomoraví vyžadují vyhodnocení záměru na předměty ochrany soustavy Natura 2000. 

Kromě problematiky možného negativního ovlivnění biotopů (především L2.2, dále 

L2.4 a méně L2.3) zmiňují i nesoulad záměru s Programem péče o bobra evropského 

v tzv. „zóně A“ podle programu péče, která je současně většinou také územím EVL, ve 

kterých je bobr předmětem ochrany). OOP vyžadují hodnocení podle §45i ZOPK.  

 Podle části páté ZOPK (zvláště chráněné druhy) zmiňují všechny OOP s výjimkou 

sCHKO Bílé Karpaty, že se v územích, kde by měla probíhat tvorba „nárazníkových 

pásů“ nachází řada zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, které by mohly být 

zásahem dotčeny. Opět požadují přesnou specifikaci uvedených ploch pro výsadbu 

nárazníkových pásů a vyhodnocení jejich vlivu na ZCHD. Tento problém je opět 

řešitelný tak, že po specifikaci lokalit bude provedeno hodnocení zásahu podle § 67 

ZOPK.    

Další dotčené orgány ochrany přírody 

Dalšími dotčenými orgány ochrany přírody, které bude nutno oslovit v další fázi procesu 

přípravy vytvoření vegetačních nárazníkových pásů (porostů) k ochraně hospodářských porostů 

jsou: 
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Obce s rozšířenou působností (ORP), do jejichž kompetence spadá ochrana 

významných krajinných prvků (VKP) a územních systémů ekologické stability (ÚSES) na bázi 

lokálních (místních) struktur.  

Konkrétně se jedná o tyto obce s rozšířenou působností: 

 Olomoucký kraj: Zábřeh, Litovel, Olomouc, Přerov 

 Zlínský kraj: Kroměříž, Otrokovice, Uherské Hradiště 

 Jihomoravský kraj: Veselí nad Moravou, Hodonín, Břeclav, Mikulov 

 

Další potenciálně dotčené orgány a organizace 

Pozemky vodních toků a parcely bezprostředně přiléhající k vodním tokům jsou často ve 

vlastnictví státu a jsou přiděleny správcům toků, kteří mají povinnost péče o břehové porosty. 

A právě plánované výsadby porostů, které mají sloužit jako ochranné nárazníkové pásmo proti 

žíru bobrů v hospodářských porostech, se mohou týkat i těchto správců vodních toků: 

 Povodí Moravy, s.p. 

 Lesy ČR, Oblastní ředitelství jižní Morava  

 Lesy ČR, Oblastní ředitelství severní Morava  

 

Po vyhodnocení některých aspektů a dalších konzultací jsme zjistili, že je vhodné 

doplnění legislativního pohledu z obecné ochrany přírody. Zejména pak vliv výsadby na VKP, 

čímž je les nebo vodní tok. Z tohoto důvodu byly osloveny ORP Hodonín, Břeclav, Veselí nad 

Moravou, Mohelnice, Zábřeh a Správa CHKO Litovelské Pomoraví.  

Rovněž byly dotčeným orgánům vytyčeny stávající potencionální plochy pro možné 

vytvoření nárazníkových pásem, které ostatně požadovali v případě prvních odpovědí (Příloha 

7). Celkově bylo ve všech předmětných oblastech vytipováno 98 ploch o celkové ploše 7,545 

ha (LP – 0,683 ha, CL – 0,272 ha, SM – 0,665 ha, SP – 5,24 ha, ND – 0,695 ha) (Tab. 11). 

Nárazníková pásma a VKP 

Nárazníková pásma mohou být jednak zakládána na místě poškozených porostů bobrem, ale 

také přímo na břehu vodního toku či nádrže, kde není lesní pozemek. V souvislosti s tím může 

vzniknout potenciál zásahu do VKP.  

Přestože většina lokalit spadá do EVL, a tato agenda je řešena krajskými úřady, tak 

dotčené ORP odpověděly, a převažuje názor, že nedochází k zásahům do VKP a ve většině 
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případů nebude nutné žádat o povolení. V rámci EVL tuto agendu přebírají krajské úřady, které 

se vyjádřily k této problematice již dříve. V okrajových a dalších částech (mimo EVL), by ORP 

Zábřeh považoval za vhodné oznámení výsadby. Naopak ORP Mohelnice upozorňuje, že 

v případě výsadby většího rozsahu nebo např. místo travnaté nivy měla vznikat plocha se 

zapojeným porostem, tak by zásah do VKP byl možný. Patrně by bylo třeba provést 

přírodovědný průzkum lokality před zásahem, zhodnotit možné dopady, zvážit ovlivnění 

odtokových poměrů, a pokud by v tomto ohledu nebyl problém, tak by asi šlo velkoplošnou 

výsadbu provést. V rámci CHKO Litovelské Pomoraví se dle § 3 odst. 1 písm. b) zákona o 

ochraně přírody ochrana formou VKP neuplatňuje. Zde je nutné individuální posouzení.  

5.3 Územní rozdělení 

Vytváření nárazníkových pásem můžeme rozdělit do několika kategorií podle stupně ochrany 

území v dané lokalitě. 

1.  NPR – vytváření nárazníkových pásem je problematické. Tuto možnost nevylučuje 

pouze sCHKO Litovelské Pomoraví. Jen je nutno postupovat v souladu s ust. § 29 a případně § 

43 zákona o ochraně přírody (nutno získat povolení výjimky ze zákazu hospodaření za pomoci 

intenzivních technologií, které by mohly způsobit změnu v biologické rozmanitosti, struktuře a 

funkci ekosystémů). 

2. další MZCHÚ – z praktického hlediska lze předpokládat, že výsadba nárazníkových 

pásů nebude žádoucí. To i ze strany majitele pozemku, v závislosti na bezzásahovém režimu 

(náhrad újem vlastníkovi dle § 58 zákona o ochraně přírody). A-priory je výsadba odmítaná 

v působnosti sCHKO Pálava. V dalších územích je nutné žádat o výjimku § 45i ZOPK. 

3. zbytek EVL – všechny zásahy je nutné konzultovat s OOP. Krajské úřady by 

vyžadovaly hodnocení dle § 45i ZOPK a podle § 67 ZOPK. Záleží však na lokalizaci míst a 

individuálním posouzení. V případě menšího rozsahu by hodnocení nemuselo být potřeba. To 

potvrzuje také sCHKO Litovelské Pomoraví, které v některých případech výsadby 

nárazníkových pásem vítá z hlediska potlačení invazních druhů rostlin.  

4. lokality sousedící se zvláště chránenými plochami s trvalým výskytem bobra. Pro 

založení ochranných pásů není v naprosté většině případů nutné žádat o povolení, ale je zde 

povinnost oznamovat záměr příslušnému ORP.  

Lokalizace území jsou znázorněny v Příloze 6. 
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5.4 Závěr 

Studie proveditelnosti shrnuje základní legislativní parametry pro zakládání nárazníkových 

pásem. Názory jednotlivých OOP na nárazníkové pásy se velmi liší. OOP odmítají podat 

univerzální odpověď pro podmínky zakládání nárazníkových pásem v různých oblastech. 

Založení každého nárazníkového pásma je nutné řešit individuálně s příslušným orgánem. OOP 

se řídí při svém rozhodování obecným rámcem a připouštějí zpravidla řešení podle legislativně 

nejpřísnější varianty. Předpokládáme, že při ústní jednání konkrétního návrhu a individuální 

posouzení projektu ve většině případů přinese schůdnější variantu řešení, která bude přijatelná 

i pro majitele pozemku či hospodářský subjekt. Všeobecně výsadba původních dřevin na břehy 

toků je přirozenější než opětovná výsadba hospodářských monokultur. Určitým paradoxem by 

byla striktní nutnost žádat o výjimku, přičemž hospodářský porost může být obnovován 

okamžitě. Z praktického hlediska bude výsadba ochranných dřevin nejvhodnější na území EVL 

Soutok - Podluží, případně EVL Strážnická Morava. V Litovelském Pomoraví je na březích 

velké množství přirozených dřevin a vznikají tady nízké škody na hospodářských porostech. 

Na území EVL Morava – Chropyňský luh se plošné škody na lese v důsledku kácení stromů 

bobrem prakticky nevyskytují vysazování ochranných pásu je zatím zbytečné.  

6. PRAKTICKÁ DOPORUČENÍ PRO ZAKLÁDÁNÍ NÁRAZNÍKOVÝCH PÁSEM  

Nárazníkové pásmo by mělo být založené minimálně do 10 metrů od vody. Za touto vzdáleností 

navazuje hospodářský porost. Jako ideální způsob založení se jeví ruční výsadba bez potlačení 

přítomných náletových dřevin. Pro výsadbu je ideální, aby ve výsadbě převládaly vrby, 

případně topoly. Další ochranné dřeviny jako líska, Prunus aj. se na lokalitách zpravidla 

vyskytují jako přirozený nálet. Další druhy dřevin jsou rovněž vhodné pro obsah esenciálních 

látek, které bobr vyhledává (Freeland & Janzen 1974). Pro osazení nárazníkových ploch je 

vhodné volit původní dřeviny na daném stanovišti. V případě našich studijních lokalit je to 

nejčastěji se vyskytující vrba bílá (Salix alba). Pro vytvoření největšího objemu biomasy této 

dřeviny je vhodné sázet sazenice ve sponu 0,3 x 0,9 m (Adegbidi et al. 2001). Z hlediska 

preference průměru je pravděpodobné, že čerstvé výsadby nebudou v prvních letech bobrem 

spásané. Kajba and Andrić (2014) uvádí, že vrba bílá v prvních třech letech od výsadby 

poskytuje 19,1 t biomasy sušiny na ha, při sponu 1,3 x 0,8 m. Mladé vrby obsahují průměrně 

kolem 50 % vody (Gigler 2000,  Guidi et al. 2013 i Mosseler and Major 2015), což znamená, 

že výnosnost čerstvé biomasy je průměrně 38,2 t/ha. Bobrem využívaná složka je však pouze 

lýko a kůra, jejichž podíl tvoří průměrně 18,5 % u mladých stromů kolem dvou let (Klasnja et 

al. 2002). Po přepočtu na jedince vychází, že jedna tříletá sazenice vrby bílé poskytuje zhruba 
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748 g (čerstvé potravy) potravy pro bobra v ideálních podmínkách. Údaje jsou však uváděny 

pro komerčně pěstované klony vrby bílé, kde jsou sazenicím poskytovány nejlepší podmínky. 

V případě ochranných porostů, které budou zakládány v polopřírodních podmínkách, se 

předpokládá, že výnos biomasy může být u vrby nižší.  

Spotřeba potravy bobrem se uvádí mezi 1–2 kg čerstvé biomasy za den nebo 0.6 kg 

sušiny/den (Warren 1940, Stegman 1954, Nolet 1992, DyckMcArthur 1993, Bruce et al. 1995. 

Nezval et al. (2020), uvádí, že v nížinách ČR je délka vegetačního období 241 dní, přičemž 

období vegetačního klidu trvá 124 dní. Pokud vezmeme hodnotu průměrné spotřeby 1,5 kg na 

den a vynásobíme ji počtem dní vegetačního klidu, tak jeden dospělec bobra zkonzumuje 

přibližně 186 kg dřevinné biomasy za zimu. Když tuto hodnotu vynásobíme maximálním 

průměrným počtem jedinců na teritorium v ČR, který uvádí Hamšíková et al. (2009) 5,6 ks, tak 

v rámci jednoho teritoria je zkonzumováno 1 042 kg za zimu. 

Dle přepočtu množství poskytované potravy porostem, poskytne plocha 10 x 100 m (0,1 

ha; spon 0,3 x 0,9 m) 1 358 kg potravy ve třetím roce po výsadbě nárazníkového pásma, což 

představuje potravu pro cca sedm jedinců na sezónu. V rámci jednoho teritoria je tedy potřeba 

založit minimálně 0,1 ha ochranných porostů. Průměrná délka vodního toku v jednom teritoriu 

je v lese 1,66 km (Mikulka nepubl.). Z toho vyplývá, že při hustotě populace 2,90 teritoria na 

10 km toku v lesních komplexech (Mikulka nepubl.) by mělo být minimálně 0,03 ha 

nárazníkových pásů na každý 1 km toku, za předpokladu, že zde chybí přirozené porosty tohoto 

typu.  

Výše uvedené odhady potřebného rozsahu ochranných porostů jsou jen přibližné, 

protože musíme přihlížet ke struktuře stávajících dřevin a také ke staří/velikosti samotných 

nárazníkových pásem. Dále musíme zohlednit počet a věk bobrů v daném teritoriu. Nutné je 

také přihlédnout k úmrtnosti vysázených dřevin a k možnosti jejich ohryzu bobrem či jinými 

živočichy v prvních letech po výsadbě. Při opakovaném ohryzu odrostlých stromků naprostá 

většina jedinců vrby i topolu úspěšně zmlazuje (Jones et al. 2009) a to vytváří dobrý předpoklad 

pro účinnost nárazníkových pásů do budoucna.  

Dle výsledků studie (Cienciala et al. 2008) poskytuje mladý porost dubu letního (0,1 ha) 

4283 kg potravní biomasy ve 25 letech. Vrba za tuto dobu poskytuje 11 317 kg biomasy, 

v případě, že dochází k pravidelnému ohryzu bobrem. To je 2,64krát více než v případě dubu. 

Biomasa dřevin z 0,1 ha tříletého nárazníkového pásu tak dokáže zamezit zničení minimálně 

0,264 ha mladých dubových monokultur.  
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Pro přesnější výpočet účinnosti ochranných pásů je potřeba studií, které upřesní, kolik 

potravy daných dřevin zkonzumuje průměrně bobr v různých podmínkách a kolik biomasy 

poskytují přítomné náletové druhy. Při hodnocení nárazníhových pásů je potřeba také zohlednit 

další faktory, jako jsou podmínky prostředí pro pěstování dřevin (nadmořskou výšku, půdní 

vlastnosti, délku vegetačního období, aj.).  

6.1 Shrnutí pro praxi 

Lokalizace výsadby 

Místo pro výsadbu je třeba zvolit dle již předchozího tlaku bobrem, tj. větší vykácené potravní 

centra. Aby měla nárazníková pásma smysl, tak je prvně nutné směřovat opatření před mladé 

porosty do 20ti let s hospodářskými dřevinami. Lze také zakládat nárazníky preventivně po 

těžbě, kdy se vytvoří pruh měkkých dřevin u vody.  

Vzdálenost od vody 

Nárazníkové pásmo zakládáme do 10 m od vody. Ideálně vysazovat plochy po minimálně 500 

m2. Délka podél břehu není rozhodující.  

Použití sadebního materiálu 

Pro vysazování jsou dle výsledků nejideálnější vrby. Lze však použít také topol černý, bílý, 

osika či šedý. Před využitím konkrétních dřevin je nutné přihlížet k charakteru lokality. Na sušší 

místa volit výsadbu sazenic např. osiky s širším krčkem (5 mm), které jako pionýrské dřeviny 

mají lepší ujímavost. Na sezóně vysychavá místa je vhodné využít ostatní druhy topolů 

(Čížková et al. 2020). Vrby je vhodné vysazovat na zamokřené lokality. Pro předmětné oblasti 

je vzhledem k stanovištním podmínkám, rozšíření, přírůstu a legislativě vhodné volit vrbu bílou 

(Salix alba). 

Spon 

Všeobecně podle zamýšleného způsobu využití vysazujeme sazenice do užších nebo širších 

sponů. Při úmyslu s pozdějším využitím dřevní hmoty na štěpku se sazenice běžně dávají do 

úzkých sponů tak, aby využily daný prostor k nárůstu dřevní hmoty co nejlépe. Úzký spon může 

být jen kolem 0,7–1 m v řádku a řádky přibližně 2 m od sebe. Vzálenost řádků se řídí podle 

toho, jakým způsobem budeme provádět kultivaci a údržbu plochy (pro malotraktor 2 m, pro 

velký traktor nejméně 2,5 m). Při pěstování na kulatinu (na otop) nedosahuje nutný spon ani 1 

m. Pro nárazníková pásma je možné vysazovat až do sponu 0,3 x 0,9 m.  

Udržba ploch 
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Údržbu je nutné dodržet alespoň první dva roky od výsadby. Je nutné zvolit vyžínání, protože 

všechny uvedené dřeviny jsou velmi citlivé pro použití herbicidů. V případě přítomnosti dančí 

či jelení zvěře je nutná individuální ochrana či oplocenka. Nabízí se také využití nátěru. Cenově 

nejdostupnější je však oplocenka.  

Rámcová směrnice péče o les 

Rámcové směrnice jsou dokumenty sloužící jako podklad k hospodaření pro vylišené 

hospodářské soubory. Tyto dokumenty jsou povinnou přílohou LHP a Plánů péče o mZCHÚ. 

Výše uvedená doporučení lze zapracovat do návrhu RS, jejíž podoba je uvedena v Tab 13.  

Tab. 13 Rámcová směrnice nárazníkových pásem pro podmínky EVL Niva Dyje a 

Soutok-Podluží 

Kategorie lesa Soubory lesních typů 

32f – les zvláštního určení 1L – Nížinný luh (1G, 1D, 1U) 

CHL 19 – Přirozená lužní stanoviště 

Lokalizace výsadby V místech bobřích potravních center, na bobrem vykácených 

plochách v blízkosti vody.  

Vzdálenost od vody Do 10 m 

Minimální výměra plochy Ideálně vysazovat plochy po minimálně 500 m2. Délka podél 

břehu není rozhodující.  

Předpokládaná cílová druhová skladba dřevin 

LVS Druhy dřevin a jejich orientační podíly v cílové druhové 

skladbě (%) 

1 VR + JIV (7-9), TP + TPC (1-2), OS (1-2) + TR + STR + LP + 

OL + BB + LTX (trnka) + KR (svída, hloh). 

Obmýtí Obnovní doba 

20  - 

Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty 

Cílem je účelový porost poskytující kontinuální potravní nabídku bobru evropskému (Castor 

fiber) tak, aby bylo minimalizováno poškození ostatních porostů hospodářských dřevin.  

Podpora porostů s vysokým zakmeněním a dominantním zastoupením vrby. Náletové 

dřeviny, přirozenou obnovu a rašení kořenových a pařezových výmladků předchozích 

hospodářských dřevin ponechávat samovolnému vývoji. Eliminovat geograficky nepůvodní 

druhy dřevin.  
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Způsob přípravy plochy před zalesněním 

Provádět plošnou ruční přípravu 

křovinořezem nebo drtičem klestu v případě 

silného zabuřenění. 

V ideálních případech neprovádět přípravu 

plochy a provádět výsadbu větších sazenic 

mezi zmlazení. Případně provést ruční 

vyžnutí úzkých pásů pro výsadbu.  

Způsob zalesnění a stanovení druhů  

Zalesnění lze provádět ruční nebo strojovou sadbou sazenic nebo kůlů (řízků) v co 

nejhustším sponu, ideálně pak 0,3 x 0,9 m v případě VR. Lze využít pouze geograficky 

původní dřeviny. Pokud to stanovištní podmínky dovolují, tak vysazovat porosty 

s dominantním zastoupením VR. Cíleně je třeba používat dřeviny, které jsou schopny 

vegetativní obnovy z pařezů, kořenové výmladnosti. Je žádoucí využít přirozené obnovy DB, 

BB, OL, VR, TP, TPC, OS či KR.  

Dřeviny uplatňované při zalesnění za použití umělé obnovy (%) 

Druh dřeviny Komentář k způsobu použití dřeviny při umělé obnově 

VR 8, TP + TPC 

1, OS 1 

Při umělé obnově lze na ploše použít i ostatní druhy dřevin z přirozené 

druhové skladby, odpovídající stanovištním podmínkám (KR – svída, 

hloh, líska, LTX - trnka, BB, OS).  

Péče o nálety, nárosty, kultury a výchova porostů, včetně doporučených technologií. 

Ponechávat přirozený růst náletových dřevin KR (svída, hloh, líska), OL, TR, OS, DB, TP, 

TPC, JS, VR, BR před výsadbou a v průběhu růstu porostů. Eliminovat nepůvodní dřeviny 

AK, JVJ, PJ. V prvních letech eliminovat bez černý. 

Opatření ochrany lesa včetně doporučených technologií 

V případě vysokých stavů zvěře zvolit individuální ochranu sazenic nebo oplocenku. 

V určitých případech je možné aplikovat nátěr proti okusu. Po odplocení se předpokládá 

poškozování dřevin v důsledku potravních nároků bobra. Při přílišném poškození nebo 

krátkodobě za účelem regenerace je možno část plochy opětovně zaplotit. 

Provádění nahodilých těžeb včetně doporučených technologií 

Neprovádět, pouze v případě nepůvodních 

druhů dřevin a bezu černého. 

Při provádění nahodilých těžeb odstraňovat 

nepůvodní druhy dřevin z porostu (PJ, JVJ, 

AK). Zabránění obnově nepůvodních druhů 

dřevin z pařezů – provést nátěr herbicidem. 

V prvních letech eliminovat bez černý. 
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7. POTENCIÁL POTĚŽEBNÍCH ZBYTKŮ PRO SNÍŽENÍ ŠKOD NA LESE 

Cílem experimentu bylo využití nepotřebných potěžebních zbytků atraktivních dřevin 

k ochraně hospodářských porostů před škodami, které na nich bobr působí. Testovali jsme 

předpoklad, že bobr bude přednostně využívat snadno dostupnou potravu, kteru mu předložíme 

do blízkosti nory a nebude mít potřebu kácet stromy vzdálenější od břehu. Pokud se tento 

předpoklad potvrdí, může se použitím této metody podařit lokálně snižovat škody působené 

bobrem na hospodářsky významných dřevinách.  

7.1 Lokality a metody 

Pro testování účinnosti odváděcího přikrmování potěžebními zbytky jsme zvolili tři lokality na 

polesí Tvrdonice v místech, kde bobr v minulosti poškodil porosty. Lokality se nacházely v 

blízkosti aktivního potravního centra bobra, kde byla velká pravděpodobnost, že kácení 

hospodářských dřevin bude pokračovat.  

Pro experiment jsme zvolili tři lokality a dvě odlišné metody přikrmování. Na lokalitě 

Rýnava byly hromádky větví rozmístěné podél břehu v potravním centru bobra a po jejich 

úplném zkonzumování jsme větve doplnili na stejná místa znovu. Celkově jsme na lokalitě 

Rýnava použili pro krmení bobra 5 m3 větví. Na lokalitách Kopčany a Morava jsme ve dvou 

teritoriích bobra umístili v blízkosti břehu vždy 3 m3 jednorázově. Předkládání potěžebních 

zbytků probíhalo na přelomu září a října. Hromady větví byly umístěné v těsné blízkosti vody 

(Příloha 8). Pro krmení byly použity zbytky vrby, topolu či jasanu. Průběžně po 7–14 dnech 

jsme lokality kontrolovali až do konce února následujícího roku, zaznamenávali procentuální 

úbytek biomasy předložených dřevin na jednotlivých hromadách a zapisovali rozsah kácení v 

přilehlých porostech.  

Následně jsme porovnali zkonzumovanou biomasu větví s počtem pokácených stromů 

na přilehlých porostech. Rovněž jsme porovnali rozsah kácení v rámci daného teritoria se 

stavem v předchozích letech.  

Abychom vyloučili ztrátu atraktivnosti předkládaných větví jako potravy bobra, 

sledovali jsme v průběhu zimy rychlost vysychání větví. Intenzitu a časové rozložení 

spotřebované biomasy předložených větví jsme porovnali s vysycháním větví, pro které jsme 

vytvořili jednu chráněnou hromádku, kde byly zastoupeny topolové větve o průměru 1–7 cm, 

kterou jsme v daných termínech pravidelně vážili. Na konci experimentu jsme vyhodnotili 

rozdíly v rozsahu kácení (kruhová základna) na třech lokalitách s předkládanými větvemi a na 

27 kontrolních plochách bez přikrmování. 
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Množství zkonzumovaných větví jsme určovali na základě porovnání fotografií hromad 

větví mezi kontrolami a odhadli podíl jejich úbytku (%). Objem odebrané biomasy jsme 

následně přepočítali na m3.  

Množství spotřebované biomasy pokácených stromů v daném teritoriu jsme zjišťovali 

na základě měření stromu cca 20 cm nad zemí a následným přepočítáním jeho průměru na 

plochu kruhové základny (m2).  

Tab. 14  Parametry lokalit s experimentem. 

Lokalita Objem (m3) Druh větví (%) Vzdálenost od 

nory (m) 

Rýnava 5 vrba - 60, jasan - 20, topol - 10 23 

Kopčany 3 topol - 60, vrba - 40 177 

Morava 3 topol - 100 7 

 

7.2 Výsledky 

Na lokalitě Rýnava bylo spotřebováno 76 %, na Moravě 25 % a v Kopčanech 90 % objemu 

předložených větví. Na lokalitě Rýnava byly na začátku pokusu předloženy 3 m3 větví a po 

jejich spotřebování byly dodány ještě další 2 m3 větví. Na Obr. 17 je znázorněn úbytek větví a 

vývoj rozsahu kácení stromů v sousedních porostech. Celkově bylo pokáceno 0,26 m2 (plocha 

kruhové základny). Rozsah kácení negativně koreloval s množstvím konzumované biomasy 

větví (r = -0,56).  

Spotřebu předložených větví na lokalitě Kopčany a Morava v průběhu sledovaného 

období znázorňuje Obr. 18.  

Rozsah kácení (součet ploch kruhové základny kmenů) byl za jednu zimu na lokalitě 

Kopčany 0,34 m2, na lokalitě Morava 0,31 m2 a na lokalitě Rýnava 0,33 m2. Průměrná hodnota 

součtu kruhové základny pokácených kmenů na jednom teritoriu za jednu zimu v rámci všech 

lokalit na polesí Tvrdonice v letech 2017–2020 činila 0,9 m2. Tato průměrná hodnota na třech 

lokalitách s přikrmováním činila 0,31 m2 to je 34 % hodnoty z lokalit bez přikrmování (Obr. 

19). 
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Obr. 17  Vztah mezi konzumací předložených větví a rozsahem kácení stromů 

v přilehlém porostu vyjádřeném součtem plochy kruhové základny (KZ) pokácených stromů. 

 

 

Obr. 18  Vývoj odběru větví a škod na trvalých hromadách. 
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Obr. 19  Porovnání rozsahu kácení stromů hospodářských dřevin v teritoriích bobra bez 

přikrmování (A) a s přikrmováním větvemi z potěžebních zbytků (B) (průměrná hodnota 

KZ/teritorium/zimu). 

Za šest měsíců sledování jsme zjistili, že došlo ke snížení hmotnosti větví připravených 

pro přikrmování bobra o pouhých 4,8 % původní hmotnosti. Po vysušení větví jsme zjistili, že 

1 kg obsahoval 236 g vody (23,6 %). V rámci vodní bilance došlo za půl roku ke ztrátě 48 g 

vody, což představuje 20 % z celkového množství vody. Vysychání bylo pravidelné 

s průměrnou ztrátou 2,54 g vody/kg/měsíc. Při porovnání intenzity vysychání a rozsahu 

konzumace předložených větví nebyl zjištěn významný vliv vysychání na odběr biomasy větví 

(Obr. 20). 

 

Obr. 20  Průběh vysychání nehroubí.  
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aktivita bobra v podzimním období. Škody na porostech v této souvislosti řešeny nebyly, 

protože sledování návštěvnosti bobra bylo směřováno pouze na úsek s předloženými větvemi.  

 

Obr. 21  Srovnání úbytku biomasy větví a návštěvnosti lokalit bobrem. 

Nezjistili jsme žádný průkazný vliv vzdálenosti hromad od domovské nory na odběr 

nehroubí (Obr. 22). 

 

Obr. 22  Spotřeba předložených větví v různých vzdálenostech od domovské nory. 
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konzumaci dřevin a větve z podzimní těžby neztrácejí svoji atraktivitu ani v průběhu následující 

zimy. Ukázalo se, že umístění hromady větví v různých vzdálenostech od aktivní nory bobra 

nemá vliv na konzumaci předloženého nehroubí. Pro přikrmování bobra je vhodné jakékoliv 

hroubí i nehroubí. Pro patrné snížení ohryzu stojících dřevin je nutné využít ideálně alespoň 3 

m3 hmoty na teritorium, což pro lesnický provoz představuje cca 1 200 Kč bez dopravy.  

Tento způsob neletální ochrany má potenciál v případě ochrany porostů v parcích a 

zahradách nebo některých vybraných lesních porostů. Plošná aplikace metodiky 

v hospodářských lesích není reálná, protože je časově náročná. Může však být vhodným 

doplněním k ochraně porostů před bobrem v kombinaci s ostatními opatřeními.  

8. VYHODNOCENÍ POTENCIÁLU REPELENTŮ A NÁTĚROVÝCH LÁTEK 

Kapitola pojednává o možnostech individuální ochrany dřevin prostřednictvím nátěrů a 

pachových látek, které dosud nebyly nikde testovány. Pro testování jsme zvolili koncentrát tygří 

moči, kterou nám dodala firma Martin Mohelský. Dalším přípravkem, který komerčně není 

přímo určený k ochraně před bobrem, ale řada uživatelů a majitelů pozemků se na funkčnost 

dotazovala, byl Duftzaun Hagopur. Oba uvedené přípravky jsou na bázi pachového zradidla 

predátorů či člověka. Třetím přípravkem byl nátěr, který aktuálně podléhá obchodnímu 

tajemství. 

8.1 Lokality a metody 

Testování proběhlo na územích EVL Litovelské Pomoraví a Soutok – Podluží (polesí 

Tvrdonice) v letech 2016–2020.  

Testování Duftzaun Hagopur 

Testování ochranných látek předcházelo vyhledání vhodných porostů. V podzimním období 

(listopad) jsme procházeli porosty ve vzdálenosti do 30 m od vodních toků a detekovali čerstvé 

poškození na hospodářských dřevinách. U vhodných porostů jsme zaznamenávali druh dřeviny, 

průměr kmene a vzdálenost od vody. Na vybraných lokalitách jsme na místě s pokácenými 

stromy nainstalovali fotopasti pro sledování časové aktivity bobra. Na ostatních lokalitách jsme 

pořizovali jen fotografie ohryzu pro následnou analýzu v průběhu sledovaného období.  

Po třech týdnech od instalace fotopastí jsme na vybrané stromy aplikovali přípravek 

Hagopur-Duftzaun pěna s trojkombinací pachů vlk, medvěd, člověk. Po následujících několik 

týdnů jsme lokality kontrolovali, zaznamenávali ohryz a vyhodnocovali jak přímo pořízené 

fotografie, tak data z fotopastí.  
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Testování tygří moči 

Pro testování účinnosti tygří moči jsme využili dva způsoby: 1. Aplikace přípravku na 

nedokonale ohryzaných stromech; 2. Aplikace přípravku na větve předložené bobrovi na břehu 

vody.  

Ad 2) Pro testování tygří moči aplikované jako repelent na větvích předložených 

bobrovi na břehu vody jsme použili topolové a vrbové větve z mladých stromů. Větve o 

průměru od 1 do 5 cm byly nařezány na 50 cm dlouhé části a rozmístěny na dvě vybrané lokality 

po přibližně 10 kg (Obr. 23). Celkem jsme na břehu rozmístili 18 hromádek nařezaných větví. 

Hromádky jsme v průběhu pokusu podle potřeby doplňovali novými větvemi.  

Vzdálenost hromádek od břehu se pohybovala od 1,5 do 2 metrů. Rozestup hromádek 

byl po cca 3 metrech. Na polovinu hromádek jsme aplikovali aroma tygří moči a polovina 

zůstala neošetřen jako kontrolní vzorek. Kontrolu hromádek větví jsme prováděli po 5–7 dnech 

a zaznamenávali přitom množství biomasy zkonzumované bobrem. 

Ad 1) Při pokusu na nedokonalých ohryzech jsme vytipovali čerstvé ohryzy stromů, u 

nichž jsme zapsali průměr kmene, GPS polohu a druh dřeviny. Pro detekci následného ohryzu 

jsme dřevní část označili lesnickou barvou. U všech stromů jsme následně pořídili fotografie 

ohryzů, abychom mohli sledovat změny v rozsahu poškození jednotlivých kmenů. Celkem jsme 

barvou označili 43 stromů. Po 7 dnech jsme provedli kontrolu a v případě nálezu nového ohryzu 

jsme na něj aplikovali pachovou látku přímo na dřevinu. Kontroly byly prováděny po 7–10 

dnech.  

   

Obr. 23  Hromádka větví na břehu vody a označený nedokonalý ohryz na kmenu stromu 

při testování účinnosti tygří moči (foto Ondřej Zugar). 
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Testování nátěru 

Nátěrové látky jsme testovali na topolových polenech o délce 100–120 cm a minimálním 

průměru 30 cm. Kmeny musely mít dostatečnou hmotnost, aby je bobr neodtáhl do vody. Poblíž 

aktivních pobytových známek bobra jsme umístili 2–3 kmeny, přičemž nátěr byl aplikován 

vždy na jeden z nich (Obr 12.). Po 15–20 dnech od aplikace jsme kontrolovali rozsah ohryzu 

kmenů způsobený bobrem. Část lokalit byla průběžně monitorována fotopastmi. V Litovelském 

Pomoraví jsme v roce 2019 umístili kmeny na 12 lokalit, v roce 2020 pak na 15 lokalit na polesí 

Tvrdonice. Výsledky jsme vyhodnotili ve vztahu k době trvání účinnosti a porovnání úbytku 

kůry a lýka mezi ošetřenými a neošetřenými kmeny.  

 

 

Obr. 24  Kmeny topolu použité pro testování repelentního účinku nátěru proti ohryzu 

bobrem. 

8.2 Výsledky 

Testování Duftzaun Hagopur 

Pachová látka Duftzaun byla oplikována na 61 kmenů a k opakovanému ohryzu došlo celkem 

na 43 z nich. Do 10 dnů byl zaznamenán ohryz na 13 kmenech, mezi 10. až 20. dnem bylo 

ohryzáno dalších 11 kmenů a v 19 případech došlo k opakovanému ohryzu po více než 30 

dnech. 



Praktické ověření lesnických opatření pro snížení škod bobrem evropským na hospodářských porostech Závěrečná zpráva 

Stránka | 66  

 

Na 18 ošetřených kmenech nedošlo k žádnému následnému ohryzu. Přitom je v tomto 

případě těžké odhadnoutt, zda bobr kmeny neohlodal pro repelentní účinky Duftzaunu nebo 

ohryzu zabránily jiné vlivy, např. vyrušování člověkem, přítomnost jiné atraktivní potravy, atd. 

Vzhledem k výsledkům je zřejmé, že pro efektivní ochranu hospodářských dřevin 

v okolí vod není pachový přípravek Duftzaun-Hagopur účinný. Výrobce udává garantovanou 

účinnost aplikovaného přípravku 10–12 týdnů (u neochráněného nosiče se účinnost mírně 

snižuje), v našem pokusu došlo k ohryzu dřevin bobrem před uplynutím 6 týdnů od aplikace 

přípravku. Neúčinnost přípravku tedy nemohla být důsledkem dlouhé expozice ošetřených 

kmenů (zvětráním, smytím apod.). 

Vztah mezi výčetní tloušťkou kmene, vzdáleností dřevin od vody a dobou opakovaného 

ohryzu po aplikaci pachového přípravku nebyl prokázán.  

 

Obr. 25 Ohryz kůry bobrem evropským krátce po aplikaci pachového přípravku 

Duftzaun-Hagopur (šipka znázorňuje aplikovaný pěnový nosič s pachovým přípravkem). 
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Obr. 26  Výsledek (ne)účinkování přípravku Duftzaun-Hagopur po sedmi dnech od 

aplikace. 

Testování tygří a vlčí moči 

Pro experiment jsme použili celkem 203 kg topolových  

a vrbových větví. Bobr spotřeboval na obou lokalitách celkem 156 kg. Z toho  

na lokalitě č. 1 spotřeboval celkem 119 kg, což je výrazně více než na lokalitě  

č. 2, kde spotřeboval pouhých 37 kg.  

Z celkového množství větví jsme celkem 153 kg větví ošetřili repelentem syntetické 

tygří moči. Z tohoto množství bylo celkem 89 %, tedy 137 kg spotřebováno bobrem. 

Neošetřených větví jsme použili celkem 50 kg. Neošetřené větve byly konzumované jen 

v malém množství. Celkem bobr zkonzumoval 19 kg neošetřených větví (38 % z celkové 

hmotnosti).  

Z Obr. 27 je zřejmé, že za celý průběh experimentu, byly ošetřené větve konzumovány 

ve větším množství než větve neošetřené. Zatímco ošetřené větve bobr konzumoval v průběhu 

celého experimentu, tak neošetřené větve konzumoval pouze v období mezi 21. a 28. dnem od 

aplikace. Od tohoto dne již nebyly neošetřené větve využívány.  
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Obr. 27  Spotřebovaná biomasa větví ošetřených tygří močí a spotřebovaná biomasa větví 

neošetřených. 

Nejvíce bobr konzumoval větve vzdálené 1–2 metry od břehu (40 % z celkové biomasy 

spotřebovaných větví). Větve umístěné 4 a 6 metrů od břehu nebyly bobrem využívány vůbec. 

Z hromádky větví vzdálené 9 metrů od břehu, bylo zkonzumováno přibližně 13 % hmotnosti z 

celkové spotřebované biomasy.  

V případě první varianty testování tygří moči (nedokonalé ohryzy) jsme v rámci let 

2018 a 2019 testovali její repelentní účinek na 43 stromech. V prvním období (listopad až 

prosinec) jsme po měsíci od aplikace tygří moči zaznamenali 11 ohryzaných stromů z 

celkových 21 ošetřených jedinců.  V deseti případech nebyl ošetřený strom ohryzán.  

Ve druhém období (leden) jsme ošetřili celkem 22 kmenů. Ohryz jsme zaznamenali 

pouze v jednom případě. U zbylých kmenů nedošlo k ohryzu vůbec.   
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Obr. 28  Opakovaný ohryz bobrem na kmenu ošetřeném tygří močí. 

Testování nátěru 

Celkově jsme vyhodnotili 27 kmenů s nátěrem a 40 kontrolních kmenů. Průměrná konzumace 

kůry a lýka u kontrolních kmenů dosahovala hodnoty 73,96 % plochy povrchu kmene. Kmeny 

ošetřené nátěrem byly ohryzané v mnohem menší míře (5,55 % povrchu). V rámci Litovelského 

Pomoraví bylo lýko a kůra konzumována na kontrolních vzorcích průměrně na 78,33 % 

povrchu kmenů a ošetřených kmenech to bylo 2,67 % povrchu. V Tvrdonicích bylo lýko 

konzumováno na kontrolních kmenech s větší intenzitou (v průměru 69,76 % povrchu) než na 

ošetřených kmenech (6,87 % povrchu). Rozdíl v konzumaci kůry na ošetřených a neošetřených 

kmenech v Tvrdonicích a Litovelském Pomoraví nebyl významný. Výsledné hodnoty na obou 

místech znázorňuje Obr. 29. 
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Obr. 29  Intenzita ohryzu kůry způsobené bobrem na ošetřených a neošetřených polenech 

v Litovelském Pomoraví (LP) a v Tvrdonicích (TV). 
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Obr. 30 Ukázka intenzity ohryzu polen po ukončení experimentu s ochranným nátěrem 

kmenů proti ohryzu bobra.  

8.3 Závěr 

Použití pachových látek Duftzaun-Hagopur se ukázalo jako neúčinné a nelze je doporučit 

k prevenci škod působených bobrem na hospodářských dřevinách. Podobně neúčinné se pro 

ochranu stromů před ohryzem ukázalo také použití pachových komponentů tygří moči. Naopak, 

jako velmi účinné ochrana proti ohryzu se ukázalo použití speciálního nátěru, jehož složení 

podléhá obchodnímu tajemství. Nedostatkem nátěru je skutečnost, že bobr částečně začne 

hryzat kůru i na ošetřeném kmeni a teprve po čase jej nepříjemná chuť od další konzumace kůry 

odradí. Dojde tak k částečnému poškození kůry, které může mít za následek vznik hniloby 

dřeva nebo napadení stromu škůdci. Pro vylepšení účinnosti přípravku je potřeba repelent 

upravit tak, aby k ohryzu kůry vůbec nedocházelo. Tato problematika je aktuálně řešena s VUT 

FAST v Brně. Z dalších přípravků, které je možné použít na ochranu dřevin, je komerční 

přípravek Wobra, což je abrazivní nátěr určený přímo proti ohryzu. Účinnost potvrzovaly 
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kontrolní vzorky při testování firmy TORONAGA s.r.o., která primárně testovala vývoj nových 

látek. Každopádně v případě fungování jakéhokoliv přípravku je nutné jejich aplikaci provádět 

pouze na nejcennější dřeviny, protože při nátěru všech dřevin nelze ani tak očekávat funkčnost. 

Zcela ideální je právě kombinace nárazníkových dřevin a nátěrů hospodářských dřevin.  

9. MOŽNOST LESNICKÝCH OPATŘENÍ V DALŠÍCH ÚZEMÍCH ČR DLE PLATNÉ 

ZONACE 

Bobr evropský se vyskytuje na 31 % území ČR, přičemž oblasti EVL zaujímají jen necelé 

procento rozlohy země. Nabízí se tedy možnost využití nárazníkových pásem či jiných opatření 

k ochraně lesa před bobrem také na zbytku území. Možnosti ochranných zásahů vychází 

z platného plánu péče o bobra evropského, studie proveditelnosti nárazníkových pásem, 

publikace Průvodce soužití s bobrem (Vorel et al. 2016) a publikace Harmonizace vztahu 

populace bobra evropského a prostředí (Havránek et a. 2010). 

9.1 Plán péče o bobra - zóna A 

Území v této zoně zahrnuje evropsky významné oblasti, které tvoří 0,9 % území státu. Na tomto 

území je  bobr přísně chráněný. Zásahy do jeho populací jsou pečlivě individuálně posuzovány 

a dá se očekávat opatření k prevenci či minimalizaci škod. Odlov jedinců či ničení nor bobra 

může být povoleno pouze ve výjimečných případech. Bourání nebo snižování hrází bobra však 

není v posledních letech posuzováno tak přísně a je využíváno v odůvodněných případech 

k regulaci jeho početnosti. Všechna opatření je však nutné projednat s příslušným orgánem 

státní správy, který bude navrhovat řešení v rámci Souhrnů doporučených opatření 

zpracovávaných dle § 45c odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb.  

Mechanická ochrana 

V zoně A je možné využít pro ochranu lesních porostů před bobrem speciální mechanické 

ochrany individuální či oplocenky (Havránek et al. 2010, Vorel et al. 2016). Rovněž je přípustné 

k ochraně stromů využít schválené abrazivní nátěry, např. Wobra. Jedná se o klasickou ochranu 

porostů bez nutnosti dalšího legislativního posuzování.   

Lov 

Předpokládáme, že letální regulace populací bude schválena pouze výjimečně, s omezeným 

počtem jedinců a na omezenou dobu. S ohledem na skutečnost, že bobr je zařazen mezi zvěř 

dle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, je nutné postup řešit také s orgány státní správy 

myslivosti, a také uživateli honiteb, kteří vydávají povolenku k lovu.  
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Nárazníková pásma 

Jejich zakládání v zónách A se řídí podle pravidel uvedených ve studií proveditelnosti 

v kapitole 4.  

9.2 Plán péče o bobra - zóna B 

Tato zona zahrnuje 85,5 % rozlohy ČR, kde je možná trvalá přítomnost bobra, jeho 

rozmnožování a šíření. Je zde však využíváno více opatření k prevenci a minimalizaci škod. 

V této oblasti je největší riziko vzniku konfliktů mezi zájmy ochrany přírody a zájmy dotčených 

hospodaříích subjektů. Pro řešení konfliktů je možné využívat řadu opatření k eliminaci 

škodlivé činnosti bobra. Na všechna opatření však musí být individuálně vydána výjimka dle § 

56 zákona č. 114/1192 Sb. dotčeným OOP v rámci správního řízení. 

Mechanická ochrana porostů 

V zoně B je pro ochranu lesních porostů možné využít speciální mechanické ochrany 

individuální nebo oplocenky podobně jako v zoně A.  

Lov 

V odůvodněných případech jsou vydávány výjimky k odlovu bobra a tato praxe se stává 

v současné době již poměrně běžnou. OOP dle individuálního posouzení vydává výjimku ze 

zákazů stanovených v ust. § 50 odst. 2 ZOPK, i pro dlouhodobý horizont a také bez časového 

omezení v roce. Na základě rozhodnutí OOP vydává oprávněný a dotčený uživatel honitby 

povolenku k lovu. Výjimky z ochrany bobra jsou vydávány především za účelem zabránění 

škod, které působí na vodních dílech a také v případě ohrožení člověka a lidských sídel 

zaplavením při vzedmutí vodní hladiny nad bobřími hrázemi.  

Nárazníková pásma 

V chráněných územích (EVL, CHKO, MZCHÚ, NP) se jejich zakládání řeší podobně jako 

v případě EVL pro bobra evropského (Kapitola 4) s místně příslušným OOP. V ostatních 

oblastech je jejich zakládání možné na lesních pozemcích, bez nutnosti dotazovat OOP. 

Uvedený záměr je třeba řešit z hlediska lesního zákona (Kapitola 4.2) – les zvláštního určení 

(políčko pro zvěř) nebo odkladem ze zalesnění. V případě zakládání větších ploch přímo na 

břehu toku je nutné dotazování OOP (ORP) z hlediska možného vlivu na VKP. V případě 

významných vodních toků je žádoucí situaci konzultovat se správcem vodního toku.  
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9.3 Plán péče o bobra - zóna C 

Zona C zaujímá 13,3 % plochy státu, jedná se převážně o území jižních Čech, které představují 

pro bobra optimální prostředí. Zonu C tvoří část povodí Vltavy s centrem zahrnujícím jihočeské 

rybniční pánve, kde je vysoké riziko poškození hrází četných rybníků zaplavení zemědělských 

ploch a lidských sídel při záplavách po protržení bobrem poškozených hrází. Vzhledem 

k předpokladu vzniku rozsáhlých škod způsobených bobrem je v zoně C vydána plošná 

výjimka k jeho odstřelu s cílem naprosto eliminovat jeho populaci na daném území. Návrhy 

různých opatření na ochranu porostů (mechanická, nárazníkové pásma) jsou stejné jako v zóně 

A a B, ale předpokládáme, že opatření budou využívána jen výjimečně, protože v oblasti se 

nevytvoří stabilní, početná populace. 

Předkládání potěžebních zbytků 

Toto opatření lze využít prakticky ve všech třech zónách. Možnou legislativní neprůchodností 

je aplikace nepůvodní dřevin s možným rizikem zavlečení (např. japonské topoly - Populus 

nigra × Populus maximowiczii).  

Podmínky žádosti o odstřel jedinců či bourání hrází 

V případě nutnosti prevence vzniku škod, které by mohly vést k porušení zákazů v § 50 ZOPK 

(zasypávání bobřích nor, bourání hrází, usmrcení), je nutné žádat o povolení výjimky ze zákazu. 

Vzhledem k tomu, že uvedené aktivita může mít vliv na další druhy živočichů, tak jsou tyto 

výjimky posuzovány individuálně. 

 Na území EVL, ZCHÚ ležících mimo CHKO či NP a mimo vZCHÚ se žádost podává 

na příslušný krajský úřad. Uvnitř vZCHÚ se žádost podává na příslušnou Správu CHKO či NP. 

Na území vojenského újezdu řeší tuto problematiku místně příslušný újezdní úřad.  

Žadatel uvede: 

 a) základní identifikační údaje žadatele (jméno, adresa, datum narození, IČO, zástupce, 

kontaktní údaje) 

 b) popis činnosti, která je předmětem žádosti (popis činnosti, lokalizace, problém) 

 c) podpis 

Žádost se podává písemně nebo elektronicky s patřičním elektronickým podpisem.  

Povolení regulace populace bobra, či bourání hrází aj. je také možné na základě opatření 

obecné povahy, kdy příslušný orgán OOP vydává výjimku blíže neurčenému okruhu osob. 
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Příkladem může být Jihočeský kraj v zóně C nebo Olomoucký kraj v zóně B. Detailní 

informace poskytuje příručka Průvodce soužití s bobrem (Vorel et al. 2016). 
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PŘÍLOHY 

Příloha 1. Distribuce teritorií bobra evropského v EVL Litovelské Pomoraví 
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Příloha 2. Distribuce teritorií bobra evropského v EVL Morava-Chropyňský luh 
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Příloha 3. Distribuce teritorií bobra evropského v EVL Strážnická Morava 
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Příloha 4. Distribuce teritorií bobra evropského v EVL Soutok – Podluží 
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Příloha 5. Distribuce teritorií bobra evropského v EVL Niva Dyje 
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Příloha 6. Zakládání nárazníkových pásem  
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Příloha 7. Lokalizace míst vhodných pro založení nárazníkových pásem v předmětných 

EVL (pzn. nezohledňují legislativu) 

Litovelské Pomoraví (výše) a Morava – Chropyňský luh (níže) 
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Niva Dyje (vlevo nahoře), Soutok – Podluží (dole) a Strážnická Morava (vpravo nahoře) 
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Příloha 8. Fotopřílohy 

¨ 

Příklad holin vzniklých po vykácení porostu bobrem evropským (Tvrdonice – Rýnava) 

 

Příklad holin vzniklých po vykácení porostu bobrem evropským (Tvrdonice) 
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Příklad holin vzniklých po vykácení porostu bobrem evropským (Tvrdonice) 

 

Vizualizace založeného nárazníkového pásu 
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Bobr u hromádky větví s aplikovanou tygří močí, která jej od konzumace předložených dřevin 

spolehlivě odradila.  

  

Větve okusových dřevin položené v blízkosti nory bobr ochotně konzumoval (lokalita, datum). 
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Komerční přípravek Wöbra spolehlivě ochránil mladé duby před bobrem v místech, kde 

nechráněné stromy pokácel.  

 

Nově založená nárazníková plocha na polesí Tvrdonice. 
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Nově založená nárazníková plocha na polesí Tvrdonice. 

  

Nově založená nárazníková plocha na polesí Tvrdonice. 
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Nově založená nárazníková plocha na polesí Tvrdonice. 

 

Nově založená nárazníková plocha v Litovelském Pomoraví (LS Šternberk) 
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Bobr předložené potěžební zbytky ochotně konzumoval, stav v termínech 16. října, 15. prosince 

a 28. únor 


