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OCHRANA PŘÍRODY 
A KRAJINY

ZOOLOGIE

SPRÁVA VODNÍCH 
TOKŮ

o zvláště chráněný druh (EU, 
ČR)

o ochrana druhu i jeho habitatu
o Program péče o bobra (A, B, 

C)

o zabezpečení odtokových 
poměrů

o zabezpečení vodních staveb
o péče o břehové porosty
o ochrana pozemkové držby

o etologie a ekologie druhu
o populační dynamika
o šíření do/v/z ČR
o aktivní projevy (nory, 

hrady, hráze apod.)

VYUŽITÍ KRAJINY
o změna odtokových poměrů (jezera, hráze)
o změna blízkého okolí vodních toků
o škody nebo vliv na dřeviny/plodiny (?!?)



Cíle metodiky péče o BP

Hlavní cíl:
Vytvořit soubor efektivních opatření, která pomohou snížit četnost a význam konfliktů 
vyplývajících z nárůstu početnosti populace bobra a jeho dalšího šíření.

Činnosti vedoucí k cíli:
1. Vyjádření vlivu bobra na dřeviny a určení úživnosti jednotlivých typů břehových porostů

2. Testování ochranných opatření břehové vegetace

3. Model šíření bobra evropského v povodí Berounky

4. Predikce citlivosti břehových porostů vůči aktivitám bobra evropského

5. Vytvoření souboru vhodných preventivních opatření eliminujících negativní vliv činnosti 
bobra a odhad nákladů na tato opatření





Výsledky činností vedoucí k metodice péče o BP

1. Vyhodnocení vlivu bobra na břehové porosty

Celkem 67 lokalit (200 x 6 m), 4 biotopy (olšiny, jasanové olšiny, vrbiny, tvrdé 
luhy), krátkodobý vs. dlouhodobý vliv bobra v porostu.

Biotop
Počet 

lokalit
AOPK ČR VÚKOZ

Vyhl. č. 

441/13 Sb.

tvrdé luhy 10 174 073     98 379     18 220        

olšina 8 161 243     101 620  24 837        

jasanová olšina 9 149 105     109 895  29 765        

vrbiny 13 57 515       28 248     8 259           

Celkem 40 141 936     87 755     20 480        

Průměrná výše poškození stromů (Kč) podle 
biotopu na lokalitách s dlouhodobým vlivem bobra

BOBR
NENÍ

ČLOVĚK
!!!



Výsledky činností vedoucí k metodice péče o BP

2. Vyhodnocení testování ochranných opatření na vegetaci

Výsledky testování ochranných opatření, celkem 73 opakování (292 stromů) 
na 22 lokalitách.



3. Model šíření bobra evropského v 
povodí Berounky

4. Predikce citlivosti břehových porostů 
vůči aktivitám bobra evropského 

https://vukoz.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=389d0c8a90c9416eb18759c4124bfef1

Výsledky činností vedoucí k metodice péče o BP

https://vukoz.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=389d0c8a90c9416eb18759c4124bfef1


Metodika péče o břehové porosty vodních toků 
v přítomnosti bobra

https://www.speclab.cz/projekty/tacr-bobr/



Ovlivnění hlavních taxonů dřevin (vyjádřeno v ks) 
bobrem evropským:

zelená – bez ovlivnění
červená – přímé ovlivnění (okus)
oranžová – nepřímé ovlivnění (zatopení)
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Závěrečné shrnutí

1. Bobr jako přirozená součást ekosystému vodních toků

2. Metodika péče o BP = pevná obrana vydobytých pozic, 
s ofenzivou ale opatrně…

3. Kdo si počká, ušetří. Bobří práce na každý vodní tok!
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