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Abstrakt 

Diplomová práce je zaměřena na habitatové nároky bobra evropského a konflikty z toho 

vyplývající v povodí Mže. Na základě aktuálního výskytu se věnuje predikci potenciální 

distribuce druhu. V úvodní části je podrobně popsán modelový druh a jeho habitatové 

nároky. Další pozornost je věnována výskytu bobra evropského na území České 

republiky s důrazem na povodí Mže. Na základě již známých dat o výskytu bobra 

evropského v zájmovém území je vyhodnocen potenciální výskyt bobra, na základě 

analýzy jeho habitatových nároků s využitím programů ArcGIS 10.2  

a MAXENT 3.3. Tyto výsledky jsou podloženy terénním mapováním na vybraných 

lokalitách. Součástí diplomové práce jsou tabulky, grafy a tematické mapy, které 

přehledně představují výsledky studie. Hlavním cílem práce je popsat habitatové nároky 

bobra evropského, predikovat jeho další šíření v povodí Mže a identifikovat případné 

konfliktní zóny.  

Klíčová slova: bobr evropský, Castor fiber, Mže, habitatový model, MaxEnt 

  



 

 

Abstract 

Diploma thesis is focused on habitat requirements of European beaver (Castor fiber) 

and conflicts arising thereof in the catchment area of the river Mže. Based on current 

occurence the potential distribution of this species is predicted. In the introductory part 

the model species and his habitat requierements are described. Further attention is given 

to occurence of European beaver in the area of the Czech republic with emphasis on the 

catchment area of the river Mže. On the basis of know data concerning occurence of 

European beaver in the area of interest the potentional distribution of beaver is evaluated 

based on habitat requirements using programmes ArcGIS 10.2 and MAXENT 3.3. 

These results are supported by terrain mapping in selected areas. Tables, grafs and 

thematic maps , which clearly represent the results, are part of submitted thesis. Thus, 

the main aim of the thesis is to describe habibat requirements of European beaver, 

predict his future spreding in the catchment area of river Mže and identify possible 

conflict zones.   

Keywords:  the Eurasian beaver, Castor fiber, Mže river, habitat modeling, MaxEnt 

  



 

 

Obsah 

1 Úvod ....................................................................................................................... 9 

1.1  Cíle práce .............................................................................................................. 11 

2 Teoretická východiska ........................................................................................ 12 

2.1 Bobr evropský (Castor fiber) charakteristika druhu ....................................... 12 

2.1.1 Historie rozšíření a současný stav v ČR ................................................. 13 

2.1.2 Potrava .................................................................................................... 15 

2.2 Habitatové preference a pobytové znaky ....................................................... 16 

2.2.1 Habitatové preference ............................................................................. 16 

2.2.2 Pobytové znaky ....................................................................................... 17 

2.2.3 Vliv na hydrologii a biodiverzitu toku .................................................... 20 

2.3 Bobr evropský ve vztahu k člověku ............................................................... 21 

2.4 Ochrana a rozšíření......................................................................................... 22 

2.4.1 Statut ochrany ......................................................................................... 22 

2.4.2 Program péče o bobra evropského v České republice ............................ 22 

2.4.3 Situace v zahraničí .................................................................................. 25 

3 Charakteristika zájmového území..................................................................... 29 

3.1 Hydrologické podmínky ................................................................................. 30 

3.2 Územní ochrana přírody ................................................................................. 30 

3.3 Land Cover ..................................................................................................... 32 

 



 

 

4 Metodika .............................................................................................................. 33 

4.1 Příprava dat .................................................................................................... 33 

4.2 Zpracování habitatového modelu ................................................................... 38 

4.3 Zpracování statistických dat ........................................................................... 39 

5 Výsledky ............................................................................................................... 40 

5.1 Habitatový model ........................................................................................... 40 

5.2 Statistické vyhodnocení habitatového modelu ............................................... 45 

5.3 Vyhodnocení potenciálního šíření bobra a možných konfliktů ..................... 47 

5.4 Terénní výzkum.............................................................................................. 50 

6 Diskuze ................................................................................................................. 55 

7 Závěr .................................................................................................................... 57 

Citované zdroje ........................................................................................................... 59 

Zdroje dat .................................................................................................................... 65 

Seznam obrázků .......................................................................................................... 66 

Seznam tabulek ........................................................................................................... 68 

Seznam příloh .............................................................................................................. 69 

Přílohy .......................................................................................................................... 70 

 

 



9 

 

1 Úvod 

Bobr evropský je semiakvatický živočich, který je schopný obsadit velké spektrum 

ekoregionů na severní polokouli, a to od subtropického až po subarktický pás  

(Hartman, 1996). Přesto se v současné době vyskytuje pouze na omezeném území. 

Protože bobr nemá přirozeného predátora, který by mohl regulovat jeho kolonizaci toků 

a krajiny, jediným, kdo momentálně limituje jeho výskyt, je člověk (Swinnen, 2017). 

Člověk svou činností již v 17. století bobra na území Evropy vyhubil zejména pro jeho 

kožešinu, maso a žlázu castoreum, která byla využívána jako příměs do luxusních 

parfémů či léků (Valachovič a kol., 2008). Díky úspěšným reintrodukčním programům 

a následné péči se povedlo bobra do přírody navrátit (Kostkan a kol., 1998, Swinnen a 

kol., 2017). Monitorig a studium chování bobrů jsou velmi důležitými aspekty, zejména 

pro prevenci před opětovným vyhubením či ohrožením druhu. Jelikož je bobr chráněný, 

do krajiny se šíří rychle, nicméně jeho rychlá  

a nekontrolovaná distribuce může přinášet určitá rizika (Vorel a kol., 2013). 

Studium habitatových preferencí a aktivit bobra evropského představuje důležité téma 

v krajinné ekologii, neboť bobr intenzivně ovlivňuje okolní krajinu lokalit, které obývá 

(Kostkan a kol., 1998., Wright a Jones, 2002). Bobr stavbou hrází vytváří vodní plochy, 

které výrazně zvyšují míru biodiverzity v jejich bezprostředním okolí  

(Anděra 1996, Macdonald a kol., 1995, Cehláriková 2010). Nicméně toto působení 

může být v určitých ohledech vnímáno kontroverzně. Na jednu stranu je bobr schopným 

revitalizátorem napřímených a regulovaných toků, které byly v minulosti antropogenně 

upraveny, zkráceny či zahloubeny, díky čemuž je schopen navrátit řekám jejich 

přirozený ráz (Vorel a kol., 2013). Na stranu druhou je nutné zmínit, že dopady bobřích 

aktivit mohou být příčinou konfliktů zejména v oblasti managementu vodních toků. 

Bobr v okolí svého působení přetváří krajinu bez ohledu na lidská díla,  

a proto je často z pohledu zemědělců a vodohospodářů vnímán jako škůdce (Vorel  

a kol., 2013). Protože bobr přehrazováním toků zaplavuje ornou půdu, destabilizuje 

břehy a kácí dřeviny v hospodářských lesích (John a kol., 2010), není jeho výskyt 

vhodný na území, kde by mohly být tyto aspekty ohroženy. Abychom našli harmonii 

mezi tímto znovuzavedeným druhem a lidskou infrastrukturou, je nutné bobra 

evropského zkoumat a predikovat jeho následné šíření. Zejména v místech, kde by 
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mohlo dojít k velkým škodám, je nutná určitá prevence, která se neobejde bez znalostí 

habitatových preferencí bobra evropského.  
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1.1 Cíle práce 

Hlavním cílem této diplomové práce je na základě analýzy datových podkladů a již 

zmapovaného výskytu bobra evropského v modelovém území analyzovat vhodnost 

prostředí pro bobra evropského a následně predikovat distribuci. Splnění těchto cílů se 

sestává z několika dílčích kroků: 

1. rešerše odborné literatury, 

2. analýza mapových podkladů a příprava dat, 

3. vytvoření habitatového modelu, 

4. identifikace konfliktních míst. 

Spolu s cíli byly definovány hlavní výzkumné otázky: 

O1: Nachází se ve zkoumaném území oblasti, kde je výskyt bobra zcela 

nežádoucí? 

O2: Nachází se na zkoumaném území lokality, kde přítomnost bobra nepřinese 

žádné závažné konflikty z hlediska aktivit společnosti? 
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2 Teoretická východiska 

2.1 Bobr evropský (Castor fiber) charakteristika druhu 

Bobr evropský (Castor fiber) je po kapybaře druhým největším hlodavcem na světě  

a největším hlodavcem v Evropě (Kostkan, 1998, Čeněk, 2011, Rosell a kol., 2005, 

Müller-Schwarze, 2003). V minulosti byl, stejně jako výše zmíněná kapybara, kvůli 

šupinatému ocasu a semiakvatickému stylu života chybně zařazován mezi ryby. Bobr je 

však savec z řádu hlodavců a čeledi bobrovitých (Zajíček a Vlašín, 1992, Müller-

Schwarze, 2003, Campbell-Palmer a kol., 2016).  

V současnosti se bobr vyskytuje ve dvou druzích, kterými jsou bobr evropský (Castor 

fiber) a bobr kanadský (Castor canadensis) (Müller-Schwarze, 2003,  

Nolet a Rosell, 1998, Anděra a kol., 2001). Bobr evropský a bobr kanadský mají 

společného předchůdce, který v minulosti obýval celou severní polokouli. Po oddělení 

Severní Ameriky a Euroasie, se tento druh rozdělil na dvě větve, které se na oddělených 

kontinentech začaly vyvíjet samostatně (Müller-Schwarze, 2003). I když se tyto druhy 

mezi sebou liší po stránkách biologických, morfologických i fyziologických jen 

minimálně, rozdíl mezi nimi však je, a to v počtu chromozomů, což vede k nemožnosti 

křížení těchto dvou druhů navzájem (Durka a kol., 2005, Romanenko a kol., 2012, Nolet 

a Rosell, 1998, Rosell a kol., 2005). 

Jako semiakvatický živočich je bobr dokonale přizpůsoben k životu ve vodě. Jeho 

nozdry i uši mají ventily, které se při potopení pod hladinu uzavřou tak, aby do nich 

nenatekla žádná voda. Ocas s jeho typickým plochým tvarem je důležitý hned 

v několika směrech. Slouží jako kormidlo při plavání a potápění, ale také pomáhá 

stabilizovat jedince při ohlodávání stromů (Müller-Schwarze, 2003, Campbell-Palmer  

a kol., 2016, Graf a kol., 2018). Neméně je důležitý jako signalizační nástroj, který bobr 

využívá k varování ostatních jedinců v případě nebezpečí. Úder plochým ocasem  

o hladinu vyvolá tak silný hluk, že ihned varuje zbytek bobří rodiny  

(Müller-Schwarze, 2003, Zajíček a Vlašín, 1992, Cehláriková, 2010). Ocas je tvořen 

z největší části tukem, díky čemuž zejména v zimních měsících, slouží k termoregulaci 

a bobr tak dokáže snížit tepelné ztráty až o 25 % (Müller-Schwarze, 2003). Přední 

končetiny bobra jsou obratné, díky nim může snadno a dobře uchopit potravu i dřevo ke 
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stavbě obydlí.  Snadnějšímu uchopování dřeva přispívá, že má bobr, podobně jako 

lidoopi a někteří další hlodavci, částečně protichůdný pátý prst. Zadní nohy jsou 

v poměru s předními mnohem větší a mohutnější, protože jejich hlavní funkcí je pohyb 

ve vodě. Kožešina je tvořena dvěma druhy chlupů, které jsou výborné pro tepelnou 

izolaci, a to nejen na vzduchu, ale i ve vodním prostředí. Dospělý jedinec dosahuje 

hmotností okolo 20 až 30 kilogramů a tělo je včetně ocasu dlouhé asi 1 metr při délce 

ocasu zhruba 15 cm (Müller-Schwarze, 2003). 

2.1.1 Historie rozšíření a současný stav v ČR 

Zmíněny bobr kanadský se vyskytuje v téměř celé severní Americe, konkrétně od 

Aljašky až k Hudsonskému zálivu v západovýchodním směru, a na jih až k americko-

mexickým hranicím. Zatímco bobr evropský se vyskytuje v Evropě a Asii (Müller-

Schwarze 2003). Území, které v minulosti obýval bobr evropský, se nacházelo po celé 

Euroasii (obrázek č.1 A) v oblastech s jehličnatými i listnatými lesy až po oblasti tunder 

a stepí na území Iberského poloostrova a Velké Británie (Ducroz a kol., 2005, 

McTaggart a kol., 2003, Rossel a Nolet, 1998). Bobr je živočichem, který je schopný 

obsadit velké spektrum ekoregionů na severní polokouli od subtropického až po 

subarktický pás (Hartman, 1996). Předpokládá se, že kvalita prostředí koreluje 

s velikostí populací bobra. Je důležité oddělit biotop, který bobr preferuje v ideálních 

podmínkách a který bobr reálně obývá. Tento živočich má specifickou výhodu v tom, 

že si stanoviště dokáže přizpůsobit ke svým potřebám, a to zejména stavěním hrází, 

hradů a polohradů (Hartman, 1996). 

Za snižování počtu jedinců a takřka vyhubení bobra je zodpovědný téměř výhradně 

člověk. Bobr byl ceněn zejména pro svou kožešinu, maso a castoreum (Nolet a Rosell, 

1998, Ducroz a kol., 2005). Castoreum je výměšek žláz, který se mimo jiné využíval 

k výrobě parfémů a léčiv. Žádané bylo také bobří maso, zejména bobří ocas, který byl 

připravován jako ryba, a byl považován za pochoutku (Nolet a Rossel, 1998). Dále 

k vyhubení přispělo čím dál větší hospodářské využívání krajiny ze strany člověka, 

kterému bobr svými činnostmi škodil (Hartman 1996, Ducrocz a kol., 2005, Kostkan, 

1998). Dle odhadů v celé Euroasii přežilo odhadem 1200 jedinců, zejména v oblastech, 

které byli dostatečně daleko od lidských sídel a v lokalitách, kde se mohl bobr ukrýt 

před případnými lovci. Jedna ze skupin přežila na třech přítocích Dněpru na území 
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Ukrajiny (Ducroz a kol., 2005, Nolet a Rosell, 1998). Na většině území byl bobr 

vyhuben v 19. století (Rossel a Nolet, 1998) a to i přesto, že mezi první záznamy ochrany 

bobra na evropském území patří dekrety krále Bedřicha I. z počátku osmnáctého století. 

V těchto dokumentech jsou specifikovány oblasti, kde nebylo možné bobra lovit 

(Uhlíková a kol., 2014). 

 

 

Obrázek č. 1: Výskyt bobra v Evropě A) po skončení doby ledové B) na konci 19. 

století (Halley a Rosell, 2002, upraveno) 

 

Populace bobra byly reintrodukovány na začátku 20. století ve Švédsku, Německu, 

Rakousku, Polsku aj. (obrázek č. 1 B), což vedlo ke vzniku nových a dnes již velmi 

silných a stálých kolonií, které se šířili do okolních států. Vysazováním jedinců 

docházelo ke křížení jednotlivých evropských poddruhů bobra evropského a např.  

ve Finsku byl vysazen bobr kanadský (Kostkan, 1998). 

V současné době se na našem území se nacházejí kolonie, které pocházejí z okolních 

států, kde byly vysazeny a odkud se dále šířily. Tyto reintrodukce v sousedních státech 

probíhaly na území Polska, Německa a Rakouska. Obnovení populace bobra v České 

republice bylo zaznamenáno nejdříve na Vysočině kolem roku 1986. Bohužel tento 

jedinec zemřel následkem sražení vlakem, a tato kolonie nebyla dále šířena. V roce 1998 
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byl bobr pozorován poblíž Lednice na Moravě (Kostkan, 1998, Vorel a kol., 2016). Tito 

bobři pocházejí z vysazených kolonií na území Rakouska, odkud se k nám dostal první 

jedinec (Hamšíková a kol., 2006), a šíří se dále proti proudu řeky Moravy a po jejích 

přítocích, kde je bobr stále usídlen (Hamšíková a kol., 2006, Vorel a kol., 2016). 

V západních Čechách expandovali jedinci, kteří pocházejí z kolonií v Bavorsku a jsou 

zde od roku 1993. Lze tvrdit, že již od roku 1995 se na Kateřinském potoce v Českém 

lese vyskytuje stálá kolonie (Kostkan, 1998). Všechny tyto dílčí populace se postupem 

času mezi sebou navzájem propojují. Na obrázku č. 2 je znázorněn současný stav bobří 

populace na našem území. Plným kolečkem jsou označeny populace stále  

a prázdným kolečkem populace dočasné (Vorel a kol., 2016).  

 

Obrázek č. 2: Rozšíření bobra evropského v ČR k roku 2015 (Vorel a kol., 2016) 

 

2.1.2 Potrava 

Jedná se o výhradně býložravého živočicha, který je zcela závislý na sladkovodním 

biotopu. Živí se kůrou stromů či výhonky, k čemuž je dokonale adaptován jeho trávicí 
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trakt (Wilsson, 1971, Nolet kol., 1994, Čeněk, 2011). Speciálně je uzpůsobena také 

bobří lebka a sklovina zubů tak, aby odolaly velkému náporu při ohlodávání a kácení 

stromů bez následků. V čelisti má bobr velmi silné svaly a přední zuby jsou ve tvaru 

dláta s jasně oranžovou barvou (Müller-Schwarze, 2003). Bobří potrava je tvořena 

širokou škálou dřevin a bylin. Specializace na různé druhy se odvíjí mj. dle ročního 

období a dle možností, které dané prostředí nabízí (Kostkan, 1998,  

Nolet a Rosell, 1994). Nejpreferovanějšími dřevinami jsou vrby a topoly  

(Nolet a Rosell, 1994, Kostkan 1997, Swinnen a kol., 2017), ale v závislosti  

na možnostech prostředí se při absenci vrb spokojí také s břízou, jasanem, dubem, 

jilmem, slivoní, dřínem, hlohem či lískou (Kostkan, 1998, Nolet a Rosell, 1994). Olše 

je další velmi oblíbenou dřevinou, která je však bobrem ve větší míře využívána jako 

stavební materiál pro tvorbu hrází či hradů než jako potrava (Nolet a Rosell, 1994). 

Kromě dřevin bobři konzumují také trávy, houby a vegetaci ze dna svých jezírek (Nolet 

a Rosell, 1994). Důležité je, aby potrava nebyla monotónní a nezahrnovala pouze jeden 

druh, a to kvůli minerálům, vitamínům a jiným výživovým hodnotám (O´Brien, 1938, 

Nolet a Rosell, 1994). O´Brien již v roce 1938 v rámci výzkumu zabývajícím se 

různorodostí stravy bobrů a jejím dopadem na bobří organismus zjistil u skupiny bobrů, 

které choval, že monotónní strava u nich vede k úbytku hmotnosti (O´Brien, 1938).  

2.2 Habitatové preference a pobytové znaky 

2.2.1 Habitatové preference 

Bobr je zcela závislý zejména na přítomnosti vody. Ve vhodnosti prostředí pro něj hraje 

velkou roli vzdálenost vodního toku. Čím je stanoviště blíže vodnímu toku, tím je pro 

bobra vhodnější. Bobr je schopen kromě přírodních stanovišť bez problémů obsadit i ta, 

která jsou člověkem více či méně pozměněna a není ani nijak výrazně citlivý na čistotu, 

popř. znečištění vodního toku či nádrže (Swinnen a kol., 2017,  

Kostkan, 1998). 

V případě tekoucích vod jsou bobrem upřednostňovány toky, které mají menší průtok 

 a užší koryto řeky. Zároveň vyhledává vody, kde se vyskytuje měkčí substrát podél 

břehů (Pinto a kol., 2009, Hartman, 1996), zejména kvůli uchování potravy a snazšímu 
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hloubení nor (Hartman, 1996). Břehy preferuje pozvolné, těm dává přednost před břehy 

strmými, jelikož je pro něj následně snazší pohyb a manipulace s materiálem 

(Macdonald a kol., 1995, Pinto a kol., 2009, Hartman, 1996). Okolí toků, které je 

obklopeno listnatými stromy a keři, je pro bobra vhodné nejvíce (Pinto a kol., 2009, 

Hartman, 1996). Na průměrné velikosti okrsku bobří rodiny se autoři přesně neshodují. 

Délka toku bývá uváděna mezi 1,3 až 5 km (Müller-Schwarze, 2003,  

Campbell-Palmer a kol., 2016, Vorel a kol., 2007). 

2.2.2 Pobytové znaky 

Hráze, hrady, polohrady a nory 

Bobr bývá často označován jako ekosystémový inženýr (Power, 1997,  

Rossel a kol., 2005, Wright a Jones, 2006), jelikož má zásadní vliv na charakter území, 

kde se vyskytuje (Ducroz a kol., 2005, Rossel a kol., 2005). Bobr staví přes vodní tok 

pro něj typické hráze (obrázek č. 3), které slouží k přizpůsobení prostředí pro jeho 

komfortní pobyt (Kostkan, 1998, Vorel a kol., 2016). Jejich hlavní funkcí je stabilizace 

vodní hladiny tak, aby vchody do nor a polohradů byly stále pod vodní hladinou, což 

zajišťuje skvělou ochranu před případnými predátory. Velikost a tvar hráze je vždy 

přizpůsobena geomorfologii toku. Hráz může být v místě pobytu jedna či jich může být 

několik, dle charakteru lokálního prostředí. V případě, že se v místech, kde bobr 

přebývá, vyskytují vysoké jílovité břehy a hluboká voda, bobr hráze nemusí stavět  

a žije v norách (Kostkan, 1998, Vorel a kol., 2016). Kromě ochranné funkce je pro bobra 

vytvořené jezírko, které přirozeně vznikne přímo nad hrází, důležité jako cesta, jelikož 

chozením po souši se zvyšuje nebezpečí napadením predátora. Další využití skýtají 

jezírka také jako „sklad zásob“. Bobři v jezírkách uchovávají potravu a větve, na kterých 

vyrůstají rostliny, které bobr poté pozře (Hartman, 2006, Wright a Jones, 2006). Výška 

přehrady může být různá od 20 cm po 3 m a délka od 0,3 m až po několik set metrů 

(Maret a kol., 1987). Hráze jsou stavěny z kusů dřeva, kamení, bahna a trávy. Poměr 

materiálů a stavba hráze záleží na konkrétním místě a toku. V místech s pomalu tekoucí 

vodou bobři staví hráze z kusů dřeva a jejich mezery vycpávají listím, větvičkami a 

bahnem. V místech, kde je proud větší, je zapotřebí pevnější a větší dřevo, podpořené 

kamením a balvany (Müller-Schwarze 2003, Nolet  

a Rosell, 1998). 
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Pokud to prostředí umožňuje, bobr preferuje stavění nor. Vysoké jílové břehy jsou pro 

stavbu nor ideální. Pouze pokud prostředí neumožňuje vystavět funkční nory, postaví si 

tzv. polohrad, popř. hrad (Kostkan, 1998). Nory můžeme rozdělit do dvou podkategorií. 

Některé nory jsou tzv. sídelní nory, kde bobr přebývá přes zimu a kde samice rodí 

mláďata. Všechny zbylé nory jsou pouze přechodné. Sídelní nory jsou zpravidla 

prostornější než nory přechodné (Müller-Schwarze, 2003, Campbell-Palmer a kol., 

2016). 

 

Obrázek č. 3: Bobří hráz (fotografie autora, Český les, 2019) 

 

Okus a kácení dřevin 

Jedním z hlavních pobytových znaků bobra evropského je okus a kácení dřevin v okolí 

svého působení (obrázek č. 4 a 5). Vybírá si stromy nejčastěji o průměru 20 cm,  

ale může zdolat i stromy větším průměru, až kolem 80 cm (Müller-Schwarze, 2003, 

Kostkan, 1998). Bobr často své stromy nezdolá najednou, ale nechá je nedokončené,  

a vrací se k nim i až po několika dnech (obrázek č. 4). Množství pokácených dřevin není 

konstantní v čase. Např. v Litovelském Pomoraví se množství pokácených dřevin,  

za období tvorby zásob na jednu zimu, pohybuje v rozmezí 0,027 m3 - 13,7 m3 na jednu 
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bobří kolonii. V letním období kácení dřevin ustává a bobři se živí pastvou. Kácením 

dřevin bobr výrazně ovlivňuje okolí, které obývá. Mění se druhová skladba 

bezprostředního okolí a také hydrologický režim (Kostkan, 1998). V důsledku tvorby 

hrází se tok zpomaluje, zvětšuje se jeho plocha a také se zvýší hladina spodní vody  

a průtok je stabilnější. V obdobích sucha tak bobr výrazně přispívá k zadržení vody 

v krajině (Collen a Gibson, 2001).  

 

Obrázek č. 4.: Nedokončený okus (fotografie autora, Český les, 2019) 



20 

 

 

Obrázek č. 5: Strom ohryzaný bobrem s typickými otisky bobřích zubů (fotografie 

autora, Český les, 2019) 

 

2.2.3 Vliv na hydrologii a biodiverzitu toku 

Bobr má velký vliv na tok, na kterém působí v důsledku stavby hrází. To, jak je tento 

vliv významný, závisí na charakteru lokality, kterou bobr obývá. Záleží to mimo jiné  

na spádu toku. Ve vysoko položených oblastech, kde je větší spád a užší koryto, jsou 

bobří jezírka v poměru k oblastem v širokých údolích mnohem menší. V záplavových 

oblastech jsou naopak jezírka největší. Pokud jde o zpomalení proudu toku,  

tak v horských oblastech musí pomocí hrází bobr tok zpomalit mnohem více, než  

v oblastech nížinných, jelikož zde má tok vyšší kinetickou energii (Johnston  

a Naiman, 1987, Rosell a kol., 2005, Collen a Gibson, 2001). 

Zejména v na menších vodních tocích, které bobr přehradí, a upravuje tak hladinu toku, 

dochází ke vzniku bezlesých, intenzivně podmáčených ploch mokřadů o různé ploše a 

hloubce. Stavba hrází také vede k různě intenzivnímu zpomalení toku, což je příčinou 

sedimentace (Valachovič, 2014, Curran a Cannatelli, 2014).  
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2.3 Bobr evropský ve vztahu k člověku 

Ačkoliv se může zdát, že je velmi málo faktorů, které mohou bobra ohrozit, zejména 

díky skutečnosti, že bobr nemá v Evropě žádného predátora, existuje jich celá řada. Jak 

již plyne z historie, kdy byl bobr vyhuben, největším ohrožením je člověk (Valachovič 

a kol., 2008, Andreska a Andreska, 2014). Bobr není nijak výrazně citlivý na čistotu 

vody či přítomnost infrastruktury. Ohrožujícím aspektem však mohou být větší letní 

záplavy, kvůli kterým dochází k úhynu mláďat (Valachovič a kol., 2008). 

Kvůli životnímu stylu bobra evropského dochází ke konfliktům s lidmi a jejich 

hospodářskými subjekty. Důvodem je vytváření specifických podmínek pro život bobra, 

které s sebou nesou určitá úskalí. Jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách, bobr 

kácí dřeviny za účelem potravy, ale také kvůli stavbě hrází, hradů  

a polohradů (Kostkan, 1998). Toto chování má za důsledek, že v bezprostřední blízkosti 

jeho výskytu dochází k odlesňování a ke změně hydrologického režimu (Collen a 

Gibson, 2001). 

Pokud se bobr vyskytuje v blízkosti rybníků, vážně ohrožuje jejich stabilitu. To je také 

jeden z důvodů, proč v jižních Čechách, v oblasti rozsáhlých rybničních soustav, byla 

vymezena nepřísnější zóna, ve které by mohl mít masivní výskyt bobra fatální následky 

(Vorel a kol., 2006). V místech, kde se nachází umělé kanály, náhony apod., může bobr 

svou činností zasahovat do břehů, které se stanou nestabilními, a tak může být narušena 

činnost např. čističek odpadních vod, čističek elektráren nebo napájení rybničních 

soustav, jezů apod. (Uhlíková a kol., 2014, Vorel a kol., 2015). Velké důsledky má také 

stavba hrází, kterými bobr reguluje rychlost proudění toku. Zvyšuje se sedimentace či 

zpomaluje proud (Collen a Gibson, 2001). Na druhou stranu může být vliv bobra velice 

přínosný, a to zejména v případě, kdy svou činností vrací člověkem regulovaný tok do 

jeho přirozeného stavu, pomáhá zadržet vodu v krajině  

a díky jezírkům a zetlelému dřevu se zvyšuje druhová rozmanitost bezprostředního okolí 

bobřích hrází a nor (Collen a Gibson, 2001, Siemens, 2006). Činnost bobra v krajině 

však nemá vliv pouze na vodní síť a zemědělskou půdu. Dále mohou být ohroženy 

silniční a železniční komunikace, které se nachází v blízkosti bobřích sídel. Železniční 

tratě a silnice mohou být ohroženy vzlínáním podzemní vody, což vede k jejich 

destabilizaci (Schwab a kol., 2003). 
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2.4 Ochrana a rozšíření 

2.4.1 Statut ochrany 

Statut ochrany bobra na našem území je úzce spjat s evropským právním rámcem. Bobr 

evropský je v červeném seznamu Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN) veden 

jako druh málo dotčený (Least Concern). V této kategorii se nacházejí druhy, 

u kterých se nepředpokládá vyhynutí, ale je nutná jejich ochrana. (Uhlíková a kol., 

2014). V Bernské úmluvě o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících 

živočichů a přírodních stanovišť je bobr zmiňován v Přílohách II. a IV., což prakticky 

znamená, že je zakázáno bobra záměrně usmrcovat, obchodovat s ním či ho odchytávat 

ho z volné přírody (Genovesi, 2004).  Na našem území je bobr označován jako „silně 

ohrožený druh“ dle prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb. k zákonu  

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (Vorel a kol. 2013). Kromě ochrany jedinců 

a všech jejich vývojových stádií, není dovoleno zasahovat do jejich přirozeného vývoje 

a sídel. Je tedy zakázáno např. odstraňovat bobří hráze, vypouštět a odbahňovat rybníky 

tam, kde se nachází bobří nora, hrad či polohrad. Dále odstraňovat břehové porosty tam, 

kde se bobr vyskytuje aj. Všechna tyto pravidla však mohou být porušena v případě, že 

existuje tzv. výjimka. K té dochází například, pokud jde o prevenci závažných škod, 

které by mohly vézt k ohrožení bezpečnosti či zdraví nebo v případě, že by bylo účelem 

vzdělávání a výzkum (Vorel a kol. 2016). Pokud někomu vznikne škoda na jeho 

pozemku vinou působení bobra, může žádat o finanční kompenzaci (Vorel a kol., 2016, 

Uhlíková a kol., 2014). 

2.4.2 Program péče o bobra evropského v České republice 

Aby se historie neopakovala a nedošlo k vyhubení bobra v Evropě opět lidskou rukou, 

bylo potřeba tento druh opatřit ochrannými statusy. Dílčím faktorem, který  

je ohrožujícím pro výskyt samostatné populace bobra, je dlouhodobá degradace teritorií. 

Další hrozbou pro tento druh je nezákonný odchyt a usmrcování jedinců, znehodnocení 

genofondu nepůvodními druhy, usmrcování jedinců na komunikacích nebo 

zemědělskými stroji (Valachovič a kol., 2008, Vorel a kol., 2013). 

Program péče o bobra evropského v České republice je dokument, díky kterému by měla 

být zajištěna ochrana tohoto druhu, a zároveň zmírněn socioekonomický dopad jeho 
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působení. Jsou zde sepsána pravidla a management, díky kterým má být dosaženo 

harmonie mezi přírodou a člověkem. Tato pravidla jsou do jisté míry pružná, jelikož 

v případě, že by z jakéhokoliv důvodu nevyhovovala účelům, pro která jsou vytvořena, 

je možné je postupem času měnit a obnovovat. Hodnocení správnosti programu probíhá 

díky kontrole, monitoringu a hodnocení kritérií, která jsou při tvoření programu 

stanovena.  Program péče o bobra bere v potaz jeho právní ochranu  

a nepočítá s tím, že by mohl být během 10-15 let změněn (Vorel a kol., 2013). 

Jedním z klíčových nástrojů programu je zonace České republiky do 3 základních zón 

(obrázek č. 6). Vznik zón zohledňuje na jedné straně pravděpodobnost vzniku rizik, 

která mohou nastat v případě přítomností bobra v krajině, a na straně druhé ochranu 

druhu. Tyto zóny jsou rozdílné v tom, do jaké míry by mohl bobr svým působením 

způsobit škody v socioekonomické sféře. Tato zonace však zároveň respektuje ochranu 

bobra evropského v evropském měřítku a umožňuje rozvoj jeho populace včetně 

kolonizace nových teritorií (Vorel a kol., 2013).  

Zóna A 

Zóna A o rozloze 1,2 % České republiky je plošně nejmenší a klade si za cíl nejvyšší 

ochranu bobra a jeho teritoria. Tuto zónu zároveň protínají evropsky významné lokality, 

které jsou součástí soustavy NATURA 2000. Nejdůležitějším účelem zóny A je udržení 

populace bobra evropského s důrazem na jeho návyky a potřeby tak, aby co nejméně 

vznikaly konfliktní situace s lidmi. V této zóně je velký důraz na prevenci a je zde 

nejstarší populace znovuzavedeného bobra na našem území (Vorel a kol., 2013). 

Zóna B 

Zóna B se od zóny A liší zejména mírou ohledu na hospodářské zájmy člověka. Svou 

rozlohou zaujímající 85,5 % České republiky je největší ze všech tří zón. V této zóně je 

v případě potřeby možné lokálně zasáhnout do bobřích obydlí i populace, a to zejména 

v situacích, ve kterých je prevence nedostačující. Naopak si zóna B klade na za úkol 

nenarušit spojitost mezi jednotlivými úseky zóny A. Ochrana bobra v této zóně nemůže 

být na úkor místní krajiny (Vorel a kol., 2013). 



24 

 

Zóna C 

Zóna C zahrnuje část České republiky o rozloze 13,3 %, kde by v důsledku působení 

bobra mohlo dojít k největším škodám, jelikož se zde nachází rybniční soustavy. Je zde 

snaha, aby zde neexistovala žádná stabilní populace a všichni jedinci, kteří by se sem 

dostali, by měli být nějakým způsobem odehnáni, popřípadě odchyceni. Tato oblast byla 

vymezena dle rozvodnic řek, které napájí jihočeské rybníky. Těmito řekami jsou Otava, 

Blanice, Lužnice, Malše a horní část Vltavy vyjma Národního parku Šumava. Před 

eliminací bobra je vždy snaha preventivními opatřeními bobra donutit, aby území 

opustil samovolně (Vorel a kol., 2013). 

 

 

Obrázek č. 6: Mapa ČR rozdělená dle priorit do zón A, B a C (AOPK, 2014) 
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2.4.3 Situace v zahraničí 

V okolních státech Evropy byla situace s vyhubením a reintrodukcí bobra velmi 

podobná té naší. Ve většině zemí Evropy byl bobr vyhuben nejdéle během 19. století  

a snaha o obnovení populací se začala projevovat v průběhu století dvacátého  

(tabulka č. 1). Nyní je v mnoha státech samostatná kolonie bobrů. Kolonie byly 

v různých státech reintrodukovány na stanoviště, která jsou pro něj vhodná a zároveň 

chráněná. V některých případech byla pro bobra dokonce vytvořena stanoviště zcela 

nová (Vorel a kol., 2013).  

Země 

Poslední 
záznamy 
výskytu Reintrodukce Počet jedinců 

Rakousko 1869 1970-1990 více než 1300 

Bělorusko recentní X 24 000 

Belgie 1848 1998-1999 130 

Bulharsko - 2001-2002 0 

Chorvatsko 1857 1996-1998 150 

Dánsko 5. století 1999 18 

Anglie 12. století 2002 0 

Estónsko 1841 1957 11 000 

Finsko 1868 1935-1995 1 500 

Francie recentní 1959-1995 10 000 

Německo recentní 1936-1989 10 000 

Maďarsko 1865 1980-2000 70 

Lotyšsko 1830 1927-1984 
více než 100 

000 

Litva 1938 1947-1959 50 000 

Lucembursko - 2000 4 

Holandsko 1826 1988-2000 140 

Norsko recentní 1925-1965 více než 50 000 

Polsko 1844 1943-1986 17 000 

Rumunsko 1824 1998-1999 28 

Rusko recentní 1927-1941 300 000 

Skotsko 16. století 2003 X 

Slovesnko 1856 1976 800 

Švédsko 1871 1922-1939 
více než 100 

000 

Švýcarsko 1820 1956-1977 350 

Ukrajina recentní X 6 000 

Tabulka č. 1: Informace o vyhubení, reintrodukci a současném stavu bobra ve 

vybraných zemích Evropy (Valachovič a kol., 2008, upraveno) 
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Na Slovensku je situace s bobrem obdobná jako na našem území. Poslední záznamy  

o výskytu před jeho znovuzavedením do krajiny pochází z roku 1856 a obnova populací 

započala v roce 1976. V roce 2008 se zde vyskytuje něco okolo 800 jedinců. Rozšíření 

bobra je na Slovensku následkem zdrojových oblastí v zahraničí, a to konkrétně v 

Záhorské a Podunajské nížině, odkud bobři kolonizují Slovensko již od roku 1977. Další 

zdrojovou oblastí je Polsko, odkud se bobr šíří směrem na Slovensko od roku 

1981(Valachovič a kol. 2008). V oblasti legislativy je na Slovensku bobr chráněn stejně 

jako u nás mezinárodními úmluvami a dále místními zákony NR SR  

č. 543/2002 Z.z. o ochraně přírody a krajiny, zákonem č. 364/2004 Z. z. o vodách a je 

zde uveden jako „Seznamu druhů evropského významu, druhů národního významu, 

druhů ptáků a prioritních druhů, na jejichž ochranu se vyhlašují chráněná území.“ 

Naopak hospodáři, kterým na jejich statcích vznikají škody vlivem bobra mají díky 

zákonu č. 543/2002 Z.z, nárok na vzniklou úhradu škod. (Valachovič a kol. 2008, Vorel 

a kol., 2013). Aby se těmto škodám v co největší míře předcházelo, je možné bobří hráze 

na rizikových úsecích odstraňovat v odůvodněných případech. Na zemědělských 

půdách je na místech, kde hrozí škody, vybudována technická zábrana, která 

minimalizuje riziko zaplavení hospodářské půdy. V místech, kde by bobří aktivity 

mohly ohrozit komunikace, je řešena tak, že do břehů toku se např. nasype štěrk a 

kamení, což zpevní břehy a znemožní bobrovi kopat nory. A v neposlední řadě 

krajinářsky významné a cenné dřeviny jsou obaleny speciálním materiálem nebo 

opatřeny střikem tak, aby nemohlo dojít k okusu (Valachovič a kol., 2008). Zajímavostí 

je, že na Slovensku se vedou spekulace o tom, že kolonie postihli predátory konkrétně 

vlkem a medvědem (Vorel a kol., 2013). 

V přeshraničním Německu byl bobr běžným druhem do 16. století, kde byl následně, 

 ze stejných důvodů jako u nás a po celé Evropě, vyhuben. Poslední známý jedinec byl 

v Bavorsku zabit v roce 1867. Renitrodukce začala v Německu téměř 100 let po jejich 

vyhubení. Na území Bavorska bylo vysazeno přibližné 120 jedinců na různých 

lokalitách. V průběhu pár desetiletí bobr začal v Bavorsku samovolně kolonizovat okolí 

bez lidského přičinění. Již při prvním vědeckém monitorování na konci devadesátých 

let bylo v Bavorsku 800 až 1200 jedinců a v roce 2002 více než 6000. Bobr je na území 

celého Německa přísně chráněn dle evropského rámce  

a upřesňujících německých zákonů. V 80. letech začaly v Bavorsku vznikat četné 

konfliktní situace důsledkem bobřích aktivit v hospodářsky využívané krajině. Zejména 
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v oblastech čističek vod, zemědělských oblastech a drenážích. Kácením stromů bobr 

nejen škodí hospodářům, ale také vzniká nebezpečí v okolí železničních tratí, 

elektrického vedení apod. V důsledku tvorby nor a hrází dochází k záplavám 

bezprostředního okolí toků, které může vést k záplavě cenných lesů, polí nebo silnic. 

Železniční tratě a silnice mohou být ohroženy vzlínáním podzemní vody, což vede 

k jejich destabilizaci. Bobr působí škody také na rybnících. Mohou destabilizovat hráze, 

škodit líhním. Bobr se v rybníku pohybuje, čímž se víří voda a ryby jsou tak nuceny 

k pohybu. Tím pádem dochází k větší spotřebě kyslíku a následný úhyn ryb (Schmid 

Bauer, 1996). Činnost bobrů dopadá převážně na okolí cca 20 m od břehů řek a rybníků 

a konflikty se tedy řeší převážně v případě, že lidé využívají tyto relativně úzké pásy 

půdy. Jedním z řešení konfliktů je v Německu to, že je půda od jejich vlastníků 

odkoupena či jim je odebrána v místech, kde je prioritní výskyt bobra. 

V Německu je náhrada škody, která vlastníkům půdy způsobena pohybem jakékoliv 

volně žijící zvěře, nahrazována pouze ze soukromě založených fondů (Schwab a kol., 

2003). 

Další významnou evropskou zemí, kde jsou velmi úspěšně reintodukovány bobří 

kolonie, je Polsko. Bobr zde byl vyhuben po roce 1850. K reintrodukci zde došlo  

již v 70. letech 20. století a počet jedinců neustále roste. V roce 1958 bylo na území 

Polska asi 130 jedinců, v roce 2004 již 15 000 jedinců a v roce 2004 dokonce 40 000 

jedinců. Jeho ochrana je podřízena evropským zákonům a úmluvám (Romanowski  

a Kowalczyk, 2008). 

V Maďarsku pochází novodobá populace bobra také z rakouských kolonií. Bobr se zde 

objevil na konci 20. století. Dnes je největší hustota bobří populace v oblasti Szigetköz. 

Bajomi v roce 2011 udává, že na území Maďarska se nachází kolem 370 jedinců na 

zhruba 140 lokalitách, ale zároveň přiznává, že toto číslo je s největší pravděpodobností 

podhodnoceno. Programy na znovuobnovení započaly v Maďarsku na začátku 90. let 

20. století ve spolupráci s rakouskými a německými kolegy. Téměř všechny lokality, 

kde byl bobr vysazen, jsou opatřeny určitým stupněm ochrany přírody, s výjimkou 3 

lokalit. Stanoviště, kam byl bobr v Maďarsku zaveden, byla vybrána i s ohledem na 

hrozby, které s sebou bobří aktivita nese. Snahou bylo  

o znovuobnovení samostatné populace. Reintrodukce probíhala pod záštitou WWF 

Hungary. V Maďarsku byl vysazen bobr evropský, nicméně se zde pravděpodobně 
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nachází také jedinci bobra kanadského, který zde byl vysazen neúmyslně (Bajomi, 

2011). 

V Rakousku se již také nachází silná populace bobra evropského, který je pod silnou 

ochranou. Renitrodukční programy započaly v Nárdoním parku Donau-Auen, ale bobr 

se šířil i mimo něj. Konflikty a problémy s ním spojené však nutí k zamyšlením nad 

omezením jeho výskytu až povolení k lovu. Vzhledem k platné směrnice 92/43/EHS, 

díky které je bobr stále silně chráněn však prozatím lov nepřipadá v úvahu  

(Vorel a kol., 2013).  
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3 Charakteristika zájmového území 

Zájmové území se nachází na západě České republiky, z větší části náleží k Plzeňskému 

kraji a na sever zasahuje část kraje Karlovarského. Geomorfologicky spadá území do 

Hercynského systému, provincie Česká vysočina a oblastí Českoleské, Plzeňské 

pahorkatiny a Karlovarské vrchoviny.  Zájmová oblast se dá charakterizovat jako 

tektonicky podmíněné, erozně denudační povrchy (Demek, 2006). Naprostá většina 

toků, které se na území nacházejí, jsou ovlivněny antropogenní činností, např. jejich 

napřimováním, zahlubováním či zkracováním. Práce se zaměřuje na potenciální výskyt 

bobra v povodí Mže. Hranice území však byly během zpracování upraveny, neboť data 

výskytu bobra evropského, která byla pro analýzy využita, pokrývala širší území, než je 

definováno povodí Mže. Proto bylo toto území rozšířeno o obalovou zónu tzv. buffer 10 

km tak, aby byly analýzy co nejrelevantnější a bylo získaných dat využito v maximálním 

možném rozsahu (obrázek č. 7). 

.

 

Obrázek č. 7: Vymezení zájmového území a aktuální výskyt bobra (AOPK, 2018, 

ZABAGED, ČÚZK, 2018) 
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3.1 Hydrologické podmínky 

Mže je tokem III. řádu. Plocha povodí zaujímá plochu 1828,6 km2 a délka toku je 102,78 

km. Horní tok protéká Českým lesem, Podčeskoleskou pahorkatinou, Tachovskou 

brázdou, jižním cípem Bezdružické vchoviny, Stříbrskou pahorkatinou  

a ústí v Plzeňské kotlině (Vlček, 1984). Pramen řeky Mže nalezneme v Německu  

a jeho místní název je Blätterbach (Vlček, 1984). Do Čech přitéká tento pramen 3 km 

severozápadně od osady Branka (okres Tachov) v nadmořské výšce 621 m.n.m.  

V tomto úseku je spád řeky 2,29 %, na úrovni Tachova je její spád 0,27 % (AOPK, 

2019). Témeř 2/3 délky toku zaujímají sklony toku do 10 promile. Sklony svahů  

v povodí se pohybují mezi 2-5° (Dibavod, 2017). Mže je jednou z řek, které napájí 

Berounku. Do Berounky se vlévá na území Plzně v nadmořské výšce 639,71 m. 

Největším přítokem Mže je Kosový potok, který je levostranný. Dalšími levostrannými 

přítoky jsou potoky Lískový, Šecovský, Bílý, Hamerský, Dolský, Černošínský, 

Lomský, Petrský, Maloviský, Úterský, Žebrácký, Luční a Čermisnký. Pravotrannými 

přítoky jsou potoky Kamenný, Prudký, Sklářský, Lužní, Brtný, Sedlišťský, Veský, 

Šárka, Otročínský, Lázský, Úhlavka, Sulislavksý, Hracholuský, Úlický, Myslinka a 

Vejprnický. Na toku se nachází 198 vodních ploch a 2 přehradní nádrže. Největší z nich 

je vodní nádrž Hracholusky, která leží mezi okresy Tachov  

a Plzeň Sever. Nádrž Hracholusky byla vystavěna 19 km západně od Plzně roku 1964 a 

její plocha je 470 ha. Nádrž má několik funkcí, mezi které patří rekreace, 

hydroenergetika, průmysl, ochrana před záplavami a také závlaha (Vlček, 1984). 

Druhou nádrží je přehrada Lučina, která se nachází nedaleko obce Tachov a jejíž 

nejdůležitější funkcí je zásoba pitné vody (Dibavod, 2017). 

3.2 Územní ochrana přírody 

Na zkoumaném území se nachází několik chráněných oblastí různých typů  

(obrázek č. 8). Pro tuto práci je jejich znalost zásadní, jelikož se jedná o lokality, kde je 

bobr v různých úrovních předmětem ochrany, jeho přítomnost je vítána, resp. 

tolerována. Na západě a jihozápadě území se rozkládá chráněná krajinná oblast Český 

Les, na severu chráněná krajinná oblast Slavkovský les. Dalším typem chráněného 

území jsou Evropsky významné lokality soustavy NATRA2000. Na zájmovém území 

se jich nachází celkem 66. Lokality zaměřené přímo na ochranu bobra evropského jsou 



31 

 

jen dvě a jsou jimi Kateřinský a Nivní potok. Jedná se o lokality, které jsou tvořeny 

stěžejním vodním tokem CHKO Český les, a to Kateřinským potokem včetně jeho 

přítoků, kterými jsou Václavský potok, Nivní potok, Farský a Železný potok. Tato 

lokalita je zásadní právě z důvodu výskytu bobra evropského, který se zde usídlil proti 

proudu vody v 90. letech 20. století a dal tak za vznik populací v západních Čechách. 

Zdrojová populace pochází z Německa. V této oblasti je snaha o obnovení a ponechání 

přirozeného vývoje toků včetně změn souvisejících s výskytem bobra, čímž dochází 

k postupné revitalizaci toků včetně stanovišť navazujících na nivu řeky. I zde však 

mohou být pozorovány střety zájmů s hospodářskými zájmy člověka, jelikož jsou zde 

zaplavována pole a ohrožováno i lesní hospodaření. V tomto případě však dochází 

k náhradám škod, nikoli k maření bobří činnosti (NATURA 2000, 2006). Dále se na 

území nachází 308 maloplošných zvláště chráněných území, z nichž část vázaná na 

vodní toky či plochy může představovat podpůrné lokality rozvoje populace bobra 

v povodí (AOPK, 2018).  

 

Obrázek č. 8: Chráněné oblasti v zájmovém území (vlastní zpracování dle AOPK, 

2018) 
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3.3 Land Cover 

 

Obrázek č. 9: Land cover (vlastní zpracování dle ZABAGED, ČÚZK 2018) 

Land cover neboli krajinný pokryv zájmového území je různorodý (obrázek č. 9). 

Největší plochu zabírají lesy s největším zastoupením lesů jehličnatých. Další hojnou 

kategorií jsou louky a pastviny. V celé západní oblasti dominují lesy všech typů. Nejvíce 

zástavby a ostatních kategorií, které jsou silně ovlivněny člověkem je v Plzni a jejím 

širším okolí. Naopak na zbytku území se nachází jen menší enklávy v porovnání 

s ostatními kategoriemi.  
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4 Metodika 

Metodický postup řešení práce je možné rozdělit do čtyř hlavních částí. První část 

zahrnuje přípravu dat, druhá část se věnovala zpracování habitatového modelu  

a následné interpretaci výsledků v kontextu potenciálních konfliktů výskytu bobra  

a aktivit společnosti. Třetí část zahrnuje data statistická. Čtvrtá část doplňujte tuto práci 

o terénní výzkum na vybraných lokalitách. Pro potřeby práce bylo modelové území 

vymezeno hranicemi povodí Mže rozšířené obalovou zónou (bufferem) 

a velikosti 10 km, aby byla plně využita databáze výskytu bobra zahrnující i lokality za 

hranicemi povodí. Vzniklá maska představovala jednotný prostorový rámec, ve kterém 

byla připravena všechna vstupní data a zpracovány i vizualizovány všechny výsledky 

4.1 Příprava dat 

Prvotním krokem metodického postupu bylo zpracování vstupních dat. Jednalo se 

jednak o nálezová data výskytu bobra v zájmovém území a soubor  

tzv. environmentálních proměnných, tedy faktorů prostředí, které ovlivňují výskyt 

bobra, ať už pozitivně nebo negativně.  

Nálezová data výskytu bobra evropského pro zájmové území byla extrahována  

z celorepublikové Nálezové databáze ochrany přírody (NDOP), kterou provozuje  

a spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK). Data byla omezena 

obdobím výskytu od r. 2000 do současnosti, výběr byl limitován jejich polohovou 

přesností do 30 m a garancí správné identifikace a lokalizace. Data byla poskytnuta  

ve formě bodově vrstvy ESRI shapefile. 

Data popisující relevantní faktory prostředí ovlivňující výskyt a šíření bobra evropského 

byla vybrána na základě literární rešerše, současně však byla omezena dostupností 

těchto dat v požadovaném detailu. Řadu proměnných, identifikovaných dle literárních 

zdrojů jako významné - jako např. šířka toku, stav koryta nebo druhové složení 

břehových porostů - nebylo možné podchytit, proto nebyla do modelu zahrnuta. 
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Pro habitatový model v této práci byly vybrány následující proměnné: 

• konsolidovaná vrstva ekosystémů (© AOPK ČR & CzechGlobe) 

• hustota říční sítě (odvozena dle databáze DIBAVOD, VÚV TGM, v.v.i.) 

• vzdálenost k vodním tokům (odvozena dle databáze DIBAVOD, VÚV TGM, 

v.v.i.) 

• vzdálenost k vodním nádržím (odvozena dle databáze DIBAVOD, VÚV 

TGM, v.v.i.) 

• sklonitost (odvozena dle DMR 4G, ČÚZK 2013)  

• vzdálenost ke komunikacím (odvozena dle databáze ZABAGED, ČÚZK 

2018) 

První z vrstev, která do modelu vstupuje je Konsolidovaná vrstva ekosystémů České 

republiky (AOPK, 2013), dále jen KVES (obrázek č. 10). Jedná se o mapový podklad, 

který zahrnuje ucelený krajinný pokryv celého území České republiky. Tato vrstva byla 

vytvořena na základě nejaktuálnějších dat, a výsledkem je 41 jednotlivých kategorií. 

Tyto kategorie zahrnují kategorie přírodní i silně antropogenně ovlivněné. Hlavními 

kategoriemi jsou urbánní systémy, zemědělské ekosystémy, travinné ekosystémy, lesní 

ekosystémy, mokřady, vodní ekosystémy a území bez vegetace. Další proměnné 

představují faktory, které souvisejí s přítomností a charakterem vodních ekosystémů, 

které jsou pro bobra zcela zásadní, je proměnná hustoty vodních toků (obrázek č. 11), 

vzdálenosti k vodním tokům (obrázek č. 12) a vzdálenosti k vodním plochám (obrázek 

č. 13). Hustota vodních toků byla počítána pomocí funkce Line density v programu 

ArcGIS. Vzdálenosti k vodním tokům a plochám byla počítána pomocí funkce 

Euclidean distance. Následnou vstupní proměnou je sklonitost (obrázek č. 14).. Jedná 

se o proměnnou, která může bobra ovlivnit dostupností břehů. Sklonitost byla počítána 

pomocí funkce Slope. Dalším vstupujícím parametrem byla proměnná antropogenního 

vlivu-vrstva vzdálenosti ke komunikacím (obrázek č. 15). K výpočtu byla využita stejná 

funkce jako k výpočtu vzdálenosti  

k tokům a k plochám. Tyto proměnné prostředí je možné hodnotit ze dvou úhlů. 

Komunikace mohou ovlivňovat bobří populaci jako bariéra v migraci, nebo přináší 

riziko mortality jedinců. Na druhé straně mohou být komunikace ohroženy bobřími 

aktivitami. Vrstvou komunikací jsou myšleny silnice všech tříd, dálnice, rychlostní 
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silnice a železnice. Vzdálenosti byly stanoveny stejným postupem, jako v případě 

přírodních objektů. Všechny tyto relevantní vrstvy byly převedeny do formátu  

o velikosti pixelu 5 x 5 m, souřadnicového systému S-JTSK / Krovak East North  

a ohraničeny polygonem zájmového území. Tímto postupem bylo zaručeno, že všechny 

vrstvy budou mít stejný počet sloupců a řádků a budou tak moci bez problémů vstupovat 

do programu MAXENT. Všechny tyto vrstvy byly převedeny do požadovaného formátu 

ASCII. Současně byla připravena i data o výskytu bobra evropského – do modelu 

vstupují jako soubor CSV.  

Obrázek č. 10: Konsolidovaná vrstva ekosystémů (vlastní zpracování dle AOPK 

ČR & CzechGlobe) 
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Obrázek č. 11: Hustota říční sítě (vlastní zpracování dle DIBAVOD, VÚV TGM, 

v.v.i.) 

Obrázek č. 12: Vzdálenost k vodním tokům (vlastní zpracování dle DIBAVOD, 

VÚV TGM, v.v.i.) 
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Obrázek č. 13: Vzdálenost k vodním plochám (vlastní zpracování dle DIBAVOD, 

VÚV TGM, v.v.i.) 

Obrázek č. 14: Sklonitost (vlastní zpracování dle DMR4, ČÚZK 2018) 
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Obrázek č. 15: Vzdálenost ke komunikacím (vlastní zpracování dle ZABAGED, 

ČÚZK, 2018) 

 

4.2 Zpracování habitatového modelu 

Maximum Entropy Species Distribution Modeling neboli MAXENT je samostatná 

volně dostupná aplikace, která umožňuje modelovat distribuci druhů. Principem této 

metody je určení pravděpodobnosti potenciálního výskytu studovaného druhu  

na základě již známého výskytu a environmentálních proměnných, které s tímto 

organismem přímo či nepřímo souvisejí. Program odhaduje další distribuci tak,  

že známá místa výskytu protne proměnnými, které v dané oblasti jsou nejčastěji např. 

průměrné srážky, nadmořská výška, klima apod. (Steven a kol. 2017, Elith a kol. 2011). 

Tento program byl vybrán z důvodu dobré dostupnosti a vyhovující metodice. Jednou 

z velkých výhod MAXENTu je fakt, že není nutné disponovat velkým množstvím 

nálezových dat (Philips a kol. 2004). Z důvodu, aby nedošlo k nepřesným překladům 
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budou některé popisy grafů a křivek., které jsou výstupem MAXENTu ponechány 

v původním jazyce tzn. anglicky pro lepší pochopení. 

Jedním z výstupů je mapa pravděpodobnosti výskytu bobra evropského Tato mapa 

zachovává vstupní parametry, kterými jsou rozlišení, souřadnicový systém  

a ohraničení území. Škála vhodnosti prostředí je na stupnici od 0 do 1, kdy hodnota nula 

je prostředí nejméně vhodné, a naopak hodnota jedna, je prostředí zcela vyhovující. Na 

mapě jsou kromě škály vhodnosti prostředí zobrazeny bílé a fialové čtverce. Bílé čtverce 

představují prezenční data výskytu bobra evropského, která do modelu vstupovala a 

fialové čtverce představují testovací lokality. Aby byl model lépe interpretovatelný, bylo 

s ním dále pracováno v prostředí ArcGIS, kde byl reklasifikován a převeden z rastru na 

polygon. Dalšími výstupy jsou křivky a grafy, které jsou blíže popsány v kapitole 

výsledků. 

 

4.3 Zpracování statistických dat 

Výpočet zastoupení jednotlivých kategorií KVES v zájmových lokalitách byl prováděn 

prostřednictvím ArcGis, Microsoft excel a R. Nejdříve byly v prostředí ArcGis zjištěny 

zájmové plochy a jejich zastoupení v kategoriích KVES v jednotkách m2. Následné 

procentuální zastoupení kategorií v různých habitatech bylo vypočítáno v prostředí 

Microsoft Excel. Vizualizace pro přehlednou interpretaci proběhla v aplikaci R. Délka 

toků byla zjištěna v programu ArcGis a následně přepočítána na procenta v prostředí 

Microsoft excel. 

  



40 

 

5 Výsledky 

Výsledy práce je možné rozdělit do několika dílčích částí. První část je věnována 

interpretaci samotného habitatového modelu. Habitatový model je ukazatelem lokalit, 

které jsou nejvhodnější a nejpravděpodobnější pro následující distribuci bobra 

evropského v zájmovém území. Aby byly výsledky kompletní, je nutné je doplnit  

o statistická data, grafy a křivky, které jsou popsány v druhé podkapitole výsledků. 

Statistická data, která plynou přímo z habitatového modelu jsou interpretována v třetí 

části. Prostřednictvím statistických dat je zobrazeno zejména to, jak jsou jednotlivé 

environmentální proměnné zásadní či naopak nepodstatné pro výskyt a další šíření 

druhu. Následná podkapitola je věnována zastoupení jednotlivých kategorií KVES 

v nejvhodnějších kategoriích, které jsou výsledkem habitatového modelu. Poslední část 

je doplněním celé práce o terénní výzkum, díky kterému jsou ověřeny výsledky na 

vybraných lokalitách. 

5.1 Habitatový model 

Hlavním výstupem je habitatový model znázorněný na obrázku č.16. Vhodnost prostředí 

v programu MAXENT byla vyjádřena na škále od 0-1. Po reklasifikaci v prostředí 

ArcGis byly habitaty rozděleny do pěti kategorií dle vhodnosti prostředí pro bobra 

evropského. 

Habitatový model je odrazem charakteristik proměnných, které do modelu vstupovaly. 

Území, které je více či méně vhodné pro bobra evropského kopíruje linie vodních toků 

a jejich bezprostřední okolí. Jako území zcela nevhodné pro šíření bobra byly vymezeny 

ty plochy, které se od vodního zdroje nacházejí daleko. Nicméně na této škále je 

evidentní pouze to, které části území jsou pro následnou distribuci bobra vhodné a které 

vhodné vůbec nejsou. Není možné přehledně rozlišit, kde se nachází lokality zcela 

vhodné, vhodné a poměrně vhodné. Z tohoto důvodu byl model podroben další 

podrobnější reklasifikaci. 
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Obrázek č. 16: Vhodnost prostředí pro výskyt bobra evropského v zájmovém 

území 

Na obrázku č. 17 byly dále zkoumány pouze habitaty, které svou vhodností pro 

následnou distribuci bobra přesahovali 75 %. Tyto habitaty v rozmezí 75 % - 100 % 

jsou v práci dále označovány jako habitaty nejvhodnější. S ohledem na určité nároky 

bobra na plochu, kterou obývá, byly nejvhodnější habitaty rozděleny dle plochy na větší 

než 100 m2, větší než 1000 m2 a větší než 1500 m2. Za předpokladu, že pro trvalou 

existenci bobří rodiny je zapotřebí určitý prostor, je nejpravděpodobnější následná 

distribuce do oblastí, které jsou na obrázku č. 17 označeny červeně  

a zaujímají spojitou plochu minimálně o velikosti 1500 m2. V práci jsou tyto habitaty 

označeny jako hotspoty. Oranžově jsou označeny habitaty, které jsou také vhodné pro 

výskyt bobra evropského a jejich plocha dosahuje minimálně 1000 m2. Plochy  

o velikosti alespoň 100  m2 mají na mapě barvu žlutou a zeleně jsou vyobrazeny ostatní 

vhodné habitaty, které svou vhodností přesahují 75% predikci šíření, ale zároveň je 

jejich spojitá plocha menší než 100 m2. Pokud budeme plochu považovat za důležitý 

atribut, červené hotspoty jsou nejvhodnějším habitatem pro bobra evropského na 
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zkoumaném území a naopak zelené habitaty o rozloze menší než 100 m2 jsou pro 

úspěšnou kolonizaci vhodné nejméně. 

 

Obrázek č. 17: Nejvhodnější habitaty (více než 75%) rozděleny dle plochy  

a aktuální výskyt bobra evropského 

Obrázek č. 17 je doplněn o údaje zahrnující aktuální výskyt bobra evropského na 

zkoumaném území pro lepší představu jeho expanze. Lze konstatovat, že dosavadní 

nejhojnější výskyt je na jihozápadu území zejména v oblasti CHKO Český Les na 

Kateřinském potoce a jeho přítocích. Dále se bobr vyskytuje jižně od Plzně a Stodu na 

řece Radbuze a jejích přítocích. Další výskyt bobra je zaznamenán na potoce Kosovém, 

Ejpovickém, Boreckém, řece Teplá, Bělá, Berounka, Mže a Úhlavě. Výskyt kopíruje 

výsledky, které jsou výstupem habitatového modelu, neboť bobr se nachází pouze 

v nejvhodnějších habitatech. Naopak v lokalitách, které z modelu (obrázek  

č. 17) jsou klasifikovány jako zcela nevhodné, není výskyt bobra zaznamenán ani 

v jednom případě. Plošně největší hotspoty se nacházejí na přehradě Hracholusky  

a dále na přehradní nádrž Lučina. 
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Obrázek č. 18: Nejvhodnější habitaty (více než 75 %) rozděleny dle plochy, 

aktuální výskyt bobra evropského a konfliktní situace 

Na obrázku č. 18. jsou vyobrazeny nejvhodnější lokality spolu s antropogenními prvky, 

které mohou být s bobřím výskytem v konfliktu. V tomto případě jde  

o infrastrukturu, konkrétně silnice, železnice a jezy, která může být bobří aktivitou či 

jeho následným rozšířením negativně ovlivněna až ohrožena, a to zejména záplavou 

v případě přehrazení toku. Dalším jevem, který je na mapě vyobrazen jako konfliktní 

situace je 5letá voda, neboť výskyt bobří kolonie může zhoršovat dopad povodní právě 

na zmíněnou infrastrukturu. Místa, která jsou vyznačená 5letou vodou, jsou na případné 

zaplavení nejnáchylnější a největší konflikt může tedy vznikat tam, kde se 5letá voda 

překrývá s infrastrukturou. Všechny konfliktní vrstvy protínají celou škálu vhodnosti 

habitatu bobra od nejvhodnější po zcela nevhodnou. Místo nejhojnějšího výskytu bobra 

ve zkoumaném území, tedy jihozápadní část, obsahuje těchto vlivů nejméně. Nachází 

se zde pouze silnice a malý počet jezů. Toto území může být považováno za vhodné pro 

stálé bobří kolonie, a to i díky výskytu chráněné oblasti (obrázek č. 19). 
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Obrázek č. 19: Nejvhodnější habitaty (více než 75 %) rozděleny dle plochy  

a aktuální výskyt bobra evropského a chráněné oblasti 

Na mapě č. 19 jsou zobrazeny všechny typy chráněných oblastí. Plocha CHKO Český 

les zahrnuje území hojného výskytu bobra. Podmínky pro výskyt bobra jsou zde vhodné 

i z pohledu poměrně nízkého vlivu člověka. V kontrastu k této lokalitě může být 

jihovýchodní část mapované oblasti, kde je také poměrně vysoký výskyt bobra, přestože 

se v blízkosti nachází vysoce urbanizovaná oblast. Současný výskyt bobra v CHKO 

Slavkovského lesa je pouze v její nejjižnější části i přes to, že jeho následnému rozšíření 

nebrání lidská činnost. 
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5.2 Statistické vyhodnocení habitatového modelu 

 

Obrázek č. 20: Jacknife test pro regulovaná trénovací soubor dat 

 

Obrázek č. 21: Jacknife test pro soubor dat 

Jacknife test (obrázek č. 20 a 21) slouží k ověření významu jednotlivých 

environmentálních proměnných (osa y) v celém modelu. Při tomto testu je vždy jedna 

proměnná z osy y vynechána a předpověď následné distribuce bobra je počítána bez ní. 

Světle modrý sloupec pak zobrazuje, jaká by byla úspěšnost modelu bez vynechané 

proměnné. Naopak tmavě modrý sloupec zobrazuje, jak je, či není, pro model stěžejní 

právě tato konkrétní proměnná. Z toho vyplývá, že vrstva komunikací hraje v modelu 

nejmenší roli a přítomnost bobra ovlivňuje zcela minimálně. Model by se bez této 

vstupní vrstvy nijak výrazně nelišil. Malý vliv má na přítomnost bobra také sklonitost 

svahů. V případě, že by byla v modelu využita pouze vrstva vzdálenosti od komunikací 

či sklonitost, výsledky testu by měly minimální výpovědní hodnotu. Nejvýznamnější 

proměnou celého modelu je vzdálenost od vodních toků. Tento výsledek byl očekávaný, 

jelikož bobr je na přítomnost vodního toku přímo vázaný. Významná je také proměnná 
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typu habitatu vyjádřená vrstvou KVES. Jelikož bobr ke svému životu potřebuje určitý 

druh krajinného pokryvu, zejména břehové porosty nebo alespoň solitérní stromy, je 

vliv habitatu na výskyt bobra rovněž signifikantní. 

Obrázek č. 22: Křivky závislosti proměnných na úspěšnosti modelu A) s užitím 

ostatních proměnných B) s užitím pouze dané proměnné 

Následující křivky slouží k ověření úspěšnosti počítaného modelu a ověření důležitosti 

jednotlivých proměnných, které do modelu vstupovaly. Na ose x jsou hodnoty dané 
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proměnné Na ose y je znázorněna míra vhodnosti prostředí pro bobra evropského. 

Křivky ve sloupci A) ukazují odpověď proměnné v komplexním modelu (tj. se 

započítaným vlivem dalších proměnných) a křivky ve sloupci B) ukazují odpověď 

proměnné v případě, že by působila samotná. Z křivek je patrné, že vrstva vodních toků 

funguje v komplexním modelu téměř identicky jako kdyby do modelu vstupovala sama. 

Není tedy na ostatní proměnné vázána. 

5.3 Vyhodnocení potenciálního šíření bobra a možných konfliktů 

Délka toků m % 

všechny toky 5399947.021 100 

nejvhodnější habitaty 5115620 94.73 

Tabulka č 2.: Poměr délky toků v celém zájmovém území a toků s vhodnými 

habitaty (vlastní zpracování) 

Jak je patrné z tabulky č. 2, dle výzkumu v této práci je predikována distribuce bobra 

evropského v zájmovém území na 94.73 % všech toků, které se v území nachází. Toky, 

které nejsou pro další distribuci bobra vhodné jsou zcela minoritními. Vodní tok, jak je 

patrné i z výsledků habitatového modelu, je nejdůležitější proměnnou, a je jen velmi 

málo faktorů, které by bobra ve výskytu na vodních tocích omezovali, jelikož procento 

pravděpodobnosti výskytu v nejvhodnějších kategoriích je zanedbatelné.  

Nejvhodnější habitaty [m²] % 

všechny plochy 15309225 100 

větší než 100 m²  12013775 78.5 

větší než 1000 m²  8742175 57.1 

větší než 1500 m²  7819900 51.1 

Tabulka č 3. Poměr nejvhodnějších habitatů klasifikovaný dle plochy (vlastní 

zpracování) 

Tabulka č. 3 udává poměr nejvhodnějších habitatů dle plochy vůči celkové rozloze 

nejvhodnějších habitatů. Nejhojněji jsou zastoupeny ty plochy, které jsou větší než  

100 m2. Tyto habitaty zaujímají 78.5 % všech nejvhodnějších habitatů, které byly 

predikovány jako nejpravděpodobnější k následné distribuci druhu. Plochy, které jsou 

větší než 1000 m2 a 1500 m2 zaujímají více než polovinu všech nejvhodnějších ploch.  
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Díky preferencím zjištěným v habitatovém modelu a kategoriím KVES bylo zjištěno, 

jaké typy biotopů bobr nejvíce preferuje v zájmovém území. Obrázek č. 23 znázorňuje 

procentuální zastoupení jednotlivých kategorií pro všechny nejvhodnější habitaty, které 

byly stanoveny v této práci. Na obrázku č. 24 je zobrazeno procentuální zastoupení 

kategorií KVES pouze pro hotspoty. Z těchto grafů vyplývá, že majoritními kategoriemi 

jsou vodní plochy a toky, lužní a mokřadní lesy a přírodní křoviny  

a vegetace stojatých vod. Naopak kategorie jako jsou např. dopravní stavby, suťové lesy 

či sportovní a rekreační plochy nejsou zastoupeny vůbec. Pokud tyto dva grafy 

porovnáme, zjistíme, že u hotspotů je větší zastoupení vodních ploch ku vodním tokům 

a klesá poměr lužních a mokřadních lesů a hospodářských luk. Ačkoliv kopíruje 

výsledný habitatový model vodní toky, ani v jednom z grafů nejsou převládající 

kategorií. Důvodem je rozlišení samotného KVESu. Ačkoliv byla vrstva KVESu 

použita v co nejpodrobnějším rozlišení, kategorie vodních toků má liniový charakter. 

Naproti tomu kategorie lesů, vodních ploch apod. mají charakter plošný. Nejvhodnější 

habitaty i tzv. hotspoty jsou plochou zaujímající území v širší lokalitě, než je samotná 

linie toku. Z tohoto důvodu nejsou vodní toky majoritní, jak by mohlo být očekáváno. 

Prvky KVESu, které jsou antropogenní, nejsou v nejvhodnějších habitatech zastoupeny 

vůbec či minimálně.  

Důležité je zaměřit se také na kategorie, pro které může následná distribuce bobra 

představovat konfliktní situaci. Dopravní síť či městská zástavba, které by mohly být 

ohroženy rozlivem v důsledku bobří činnosti, jsou v případě všech nejvhodnějších 

habitatů i hotspotů zastoupeny v menší míře než je 1 %. Dalšími kategoriemi jsou 

všechny typy hospodářských lesů., které mohou být kácením stromů za účelem stavby 

hrází, obydlí či potravy, ohroženy přímými škodami. V případě obou zkoumaných 

kategorií jsou hospodářské lesy obsaženy v maximální míře 5 %. 
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Obrázek č. 23: Zastoupení jednotlivých kategorií KVES v nejvhodnějších 

habitatech 

Obrázek č. 24.: Zastoupení jednotlivých kategoriích KVES v nejvhodnějších 

habitatech větších než 1500 m2  
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5.4 Terénní výzkum 

Terénní mapování je do práce zahrnuto jako verifikace výsledků rešerše  

a habitatového modelu, který je výstupem čistě výpočetní práce. Lokality byly vybrány 

náhodně tak, aby zachytili krajinu ovlivněnou výskytem bobra (obrázek  

č. 25). Vyjma lokality č. 3 jsou všechna zkoumaná místa součástí Evropsky významné 

lokality Kateřinský potok. 

  

Obrázek č. 25: Mapa zkoumaných lokalit v detailu (vlevo) a na zkoumaném území 

(vpravo) 

Lokalita č. 1: Obec Svatá Kateřina 

První pozorování proběhlo na Kateřinském potoce v obci Svatá Kateřina. Na obrázku  

č. 26 a 27 jsou zachyceny bobří hráze, které nejspíše nejsou momentálně udržovány, 

jelikož jsou z velké části zarostlé vegetací. Na obrázku č. 28 je vyfocen polohrad, na 

kterém je také vidět, že není z letošního dřeva. V bezprostředním okolí toku dominují 

vrby. Jedná se o lokalitu, která se nachází v hotspotu habitatového modelu. 
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Obrázek č. 26: Bobří hráz v obci Svatá Kateřina 1 (fotografie autora, Český les, 

2019) 

 

Obrázek č. 27: Hráz v obci Svatá Kateřina 2 (fotografie autora, Český les, 2019) 
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Obrázek č. 28: Polohrad v obci Svatá Kateřina (fotografie autora, Český les, 2019) 
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Lokalita č. 2: Kateřinský potok poblíž obce Hošťka 

Obrázek č. 29 vyobrazuje typickou krajinu ovlivněnou bobrem. Je zde patrný rozliv 

potoka do jeho okolí. Stromy jsou místy pokácené a zaplavené. Krajina působí 

apokalypticky. V okolí se nachází spousta větví a ne zcela zpracovaného dřeva. Tato 

lokalita se nachází taktéž na území, které bylo v habitatovém modelu určeno jako 

hotspot (obrázek č. 25). 

 

Obrázek č. 29: Krajina ovlivněná bobří aktivitou (fotografie autora, Český les, 

2019) 
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Lokalita č. 3: Lesní potok 

Na lesním potoce se nachází kaskáda bobřích hrází o různé velikosti (obrázky č. 30 

 a 31). Výška i délka hrází se na tomto místě pohybuje v řádu decimetrů až několika 

metrů. Potok je rozlitý do širšího okolí a nachází se v něm utopené kmeny stromů. 

Pokácené jsou pouze listnaté stromy, na této lokalitě např. bříza, a okusy se nacházejí 

také výhradně na stromech listnatých. Na většině jehličnatých stromů nejsou známky 

bobří aktivity. Tato lokalita, jako jediná ze 3 zkoumaných, není součástí chráněného 

území a také jako jediná leží na kategorii nejvhodnějšího habitatu, který má menší 

plochu než 100 m2.  

 

Obrázek č. 30: Bobří hráz a zatopené stromy (fotografie autora, Český les, 2019) 

 

Obrázek č. 31: Bobří hráz (fotografie autora, Český les, 2019) 
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6 Diskuze 

Hlavním výstupem této diplomové práce je habitatový model následné distribuce bobra 

evropského v povodí Mže. K výsledkům byly využity zejména programy MaxEnt a 

ArcGis. Pomocí této metodiky a za použití relevantních dat a proměnných se zabývala 

tvorbou habitatových modelů celá řada zahraničních i tuzemských výzkumů, a to 

v různých měřítkách a na různých organismech (Kumar a kol. 2009, Romportl a kol. 

2010, Romportl a kol. 2012, Vlková 2017, Huck a kol. 2010, Zhang  

a kol. 2019). Tyto modely lze využívat pro organismy, které jsou ohrožené, ivanzivní, 

představují epidemiologickou hrozbu, nebo vyžadují monitoring a management. Pouze 

je nutné mít k dispozici již známá prezenční data (Kumar 2009). Fungování a přesnost 

modelu je závislá zejména na kvalitě vstupních dat. Z toho plyne, že výsledný model  

a jeho kvalita podléhá zejména charakteru vstupních proměnných a záznamech  

o výskytu (Elith 2006). Aby bylo v této práci dosaženo co nejvyšší kvality výsledného 

modelu, bylo o co nejaktuálnější prezenční data výskytu bobra zažádáno na Agentuře 

ochrany přírody a krajiny České republiky. Environmentální proměnné byly využívány 

v nejlepší možné kvalitě a rozlišení. Data o výskytu bobra byla získána pro větší území, 

než byl původně záměr výzkumu autora, a proto bylo území rozšířeno tak, aby byla 

vypovídající hodnota modelu co nejpřesnější. V případě, že by do modelu vstupovaly 

další parametry, které s bobrem souvisí, mohli bychom očekávat, že by byl model 

přesnější. Takovými proměnnými může být např. šířka toku a průtok toku, druhové 

složení porostu v pásu 50 m podél toku, či geologický charakter břehů (Pinto a kol. 

2009, Hartman, 1996). Dalšími proměnnými, které by mohly zvýšit výpovědní hodnotu 

této práce by mohly být proměnné, které souvisejí s konfliktními situacemi. Jedná se 

např. o vrstvy vodních elektráren, čističek odpadních vod či umělých drenáží a náhonů 

(Uhlíková a kol. 2014, Vorel a kol. 2015). Tato data bohužel nebyla v průběhu 

zpracování této práce dostupná, a v měřítku zkoumaného území by bylo nereálné 

provést podrobná terénní šetření pro jejich zjištění. 

Nejvlivnější proměnnou dle tohoto výzkumu i řady dalších je přítomnost a vzdálenost 

od vodních toků a ploch (Müller-Schwarze 2003) jako je tomu např. ve výzkumu Johna 

a kol. 2010 na řece Moravě v České republice. Na základě tohoto výzkumu bylo 

zjištěno, že bobr kolonizuje primárně lokality kolem toků, ve kterých je přítomna vrba. 

Jelikož tato práce nedisponuje daty o výskytu vrby a ostatních konkrétních dřevin, není 
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možné s tímto výzkumem relevantně polemizovat. Pokud však přihlédneme k analýze 

v kapitole 5.3 a k rozložení kategorií KVES v nejvhodnějších habitatech, lze s velkou 

pravděpodobností očekávat, že v kategoriích lužní a mokřadní lesy či makrofytní 

vegetace stojatých vod se vrby nacházejí. Není však možné zjistit v jakém konkrétním 

rozsahu. Z tohoto úhlu pohledu je možné tuto práci porovnat s výsledky studie Johna a 

kol. 2010 a souhlasit s nimi, stejně jako s dalšími výzkumy, které na tento trend typicky 

využívaných dřevin jako je vrba, topol, líska, jasan apod. poukazují (Uhlíková a 

kol.,2014, Nolet a kol. 1994, Haaberg a kol. 2006). S výzkumem Johna a kol. 2010 lze 

porovnat také výsledky z úhlu antropogenního. V této práci nebylo prokázáno, že by 

přítomnost infrastruktury významnou mírou ovlivňovala přítomnost či nepřítomnost 

bobřích kolonií stejně jako tomu je v případě bobra na řece Moravě (John a kol. 2010). 

Osidlování zejména lužních lesů potvrzuje také studie Vorla a kol. 2012, která se s touto 

prací shoduje. Na druhou stranu po obsazení lužních lesů a nejpreferovanějších biotopů 

je očekávatelné, že bude bobr expandovat také do krajiny zemědělské. Proto je zajímavé 

se podívat na lužní lesy z jiné optiky, a lze je v určitých místech brát jako lokality 

nežádoucí pro expanzi bobra. Jak popisuje doc. Suchomel z Mendelovy zemědělské a 

lesnické univerzity v Brně 2007, bobr zde může působit opravdu velké škody a změnit 

ráz krajiny nežádoucím způsobem. Kácením dřevin na řece Moravě dochází 

k odlesňování a následná regenerace strom není dostatečně rychlá, což může působit 

problematicky. V tomto článku je zmíněna i nezbytná regulace bobra lovem 

v budoucnu.  

Další významnou kategorií, která je četně diskutována v této práci jsou vodní plochy. 

Vorel a kol. 2013 zahrnuje oblast jihočeské rybniční pánve do zóny C, která je 

považována za vysoce rizikovou, neboť v případě kolonizace oblasti bobrem by mohlo 

dojít ke značným škodám. Z výsledků prezentovaných v této práci vyplývá, že kategorie 

vodních ploch zaujímá významný podíl. Přínosné by tedy bylo detailnější prozkoumání 

konkrétních nádrží a rybníků, včetně následného vzniku konkrétních plánů jako 

prevenci před riziky. Nicméně na zkoumaném území se nachází také značné množství 

různých kategorií chráněných oblastí, které skýtají prostor pro bezproblémový 

udržitelný výskyt bobra.  
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7 Závěr  

Bobr byl v minulosti vyhuben lidskou činností. Velkým úspěchem je jeho zdařilá 

reintrodukce do krajiny. V současnosti jsou již na našem území a ve velké části Evropy 

samostatné kolonie. Tím však zájem o tohoto hlodavce nekončí. Jeho monitoring a 

studie, které se zabývají etologií, habitatem či dopady jeho činnosti na krajinný ráz, jsou 

velmi potřebné a záslužné. Bobr bývá často označován jako „chráněný i nežádoucí“ či 

jako „ekosystémový inženýr“. Důvodem je jeho značný vliv na krajinu, kterou obývá. 

Na jednu stranu je schopen dříve napřímeným tokům vrátit jejich původní podobu, 

zadržet vodu v krajině nebo zvýšit biodiverzitu v bezprostředním okolí svého působení. 

Na stranu druhou může zaplavením ohrozit silnice, destabilizovat břehy či škodit 

v hospodářském lese. Abychom byli schopni bobra nadále v krajině udržet, a aby 

zároveň byla v co nejmenší míře ohrožována infrastruktura a další prvky antroposféry, 

je nutné mít o bobrech a jejich působení na krajinu co nejvíce znalostí.  

Cílem této práce byla rešerše problematiky a vyhotovení habitatového modelu v povodí 

Mže, díky kterému by bylo možné identifikovat lokality, které mou být konfliktní ve 

vztahu ke společnosti, a také naopak místa, kde je výskyt bobra zcela žádoucí za pomoci 

habitatového modelu. Následným vytvořením hotspotů predikujících distribuci a jejich 

protnutí s různými antropogenními a přírodními parametry prostředí byly cíle splněny. 

Pro hlubší poznání charakteru krajiny  

v lokalitách, kde se hotspoty šíření nacházejí, byl výzkum doplněn o zastoupení 

jednotlivých kategorií konsolidované vrstvy ekosystémů.  

Povodí Mže je již poměrně četně obsazeno stálými bobřími koloniemi. Stále jsou však 

toky, které obsazeny nejsou, a kam, dle výzkumů v této práci, můžeme s různou mírou 

pravděpodobnosti další distribuci očekávat. Hotspoty, neboli lokality s největší 

pravděpodobností výskytu bobra s plochou větší než 1500 m2, protínají téměř celou 

délku toků a jejich bezprostřední okolí. Jak bylo zjištěno z výzkumu i rešerše, bobr není 

příliš citlivý na aspekty prostředí jako jsou čistota vody, infrastruktura apod., není tedy 

moc limitů, které by ho omezovaly. Nejsilnější environmentální proměnnou v této práci 

je přítomnost vodního toku či vodní plochy. Na ostatních aspektech není bobr příliš 

závislý. Na zkoumaném prostředí je navíc potenciál pro bezproblémové udržení bobřích 

kolonií, jelikož se zde nachází poměrné velké množství různých kategorií chráněných 
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oblastí. Jednou z těchto oblastí je také Evropsky významná lokalita Kateřinský a Nivní 

potok, jež vznikla právě z důvodů ochrany bobra evropského (AOPK, 2013). Práce 

proto vytipovala území, kam by se bobr mohla rozšířit a ohrozit tuto infrastrukturu. 

Přínos této práce tkví v zejména v přípravě podkladů pro prevenci očekávané expanze 

bobra. Pokud budeme znát místa, kam se bobr může pravděpodobně šířit, můžeme se 

tomu přizpůsobit. V místech, kde by mohla přítomnost bobra představovat rizika, 

mohou vznikat preventivní opatření, která by jeho přítomnost omezila či zcela zamezila, 

a naopak chránit lokality, kde bobr nepřichází do konfliktu tak, aby se historie vyhubení 

neopakovala. Klíčovým je tedy následné plánování managementu na základě tohoto a 

podobných výzkumů. 
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