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Bobr evropský v povodí Moravy: stav populace, konflikty a aktuální i plánovaný management 

Vlastimil Kostkan, Jana Laciná
Conbios s.r.o.

Bobr evropský (Castor fiber) byl v povodí Moravy vyhuben v první polovině 
18. století. Poslední záznam o ulovení bobra pochází z okolí Grygova a je 
datován do roku 1730 (Hošek 1978).

První novodobé záznamy o pozorování bobrů na Moravě pochází z Hodo-
nínska z let 1977 až 1981, kde se trvalé osídlení se objevilo v  osmdesá-
tých letech (Zajíček et Vlašín, 1992). V dalších letech bobři migrovali proti 
proudu Dyje i Moravy a současně byli v letech 1991, 92 a 96 vysazeni v Lito-
velském Pomoraví (Kostkan et Lehký, 1997). V letech 1996-98 byly zazna-
menány početné kolonie bobrů v okolí Uherského Ostrohu, Strážnice, Veselí 
nad Moravou a Hodonína. Severně od Uherského Hradiště byli bobři zjištěni 
v letech 1996 a 1998 u Tovačova, 1992-93 u Tlumačova, v roce 1994 a 1998 
u Spytihněvi a v zimě 1997-98 u Kvasic, Záhlinic a Kožušan. Do této oblasti 
pravděpodobně migrovali též bobři od Olomouce, z populace vysazované 
od roku 1991 (Kostkan et Lehký 1997). V průběhu prvních několika let po 
roce 2000 bobři obsadili prakticky celou řeku Moravy a  přilehlé stojaté 
vody a mokřady a v současné době obsazují prakticky všechny vhodné bio-
topy na jejích přítocích. S rostoucí početností a teritorialitou bobři obsazují 
nejen přírodě blízké, ale i člověkem silně pozměněné biotopy a umělé vodní 
stavby. Bobři osídlili řadu rybníků v  povodí Moravy, dokonce i Baťův ka-
nál. Na vodních stavbách, které drží hladinu vody výše než je okolní krajina 
(nebo vedlejší vodní nádrž), dochází k nejčastějším a  nejnebezpečnějším 
problémům, spojeným s narušováním vodních staveb bobří činností. 

V současné době existují pouze odhady početnosti bobří populace v povodí 
Moravy, které se pohybují přibližně od dvou a půl až do tří tisíc jedinců, což 
jsou přibližně tři čtvrtiny všech jedinců žijících v České republice. Přesné in-
formace o hustotě populací jsou získávány od roku 2006 v evropsky význam-
ných lokalitách (v povodí Moravy jsou to Litovelské Pomoraví, Chropyňský 
luh, Strážnická Morava a Soutok–Podluží) (Vorel et al 2006––2009), ale o 
hustotě populací mimo tato území do roku 2012 údaje chyběly. Poznatky 
o distribuci bobrů byly pouze kusé a většinou byly založeny na informacích 
o konfliktech, které bobří aktivita přinášela. 

S rostoucím počtem konfliktních situací a škod na vodohospodářských stav-
bách, lesních i zemědělských kulturách se zvyšují i požadavky na udělení 
výjimek ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném 
znění, podle kterého je bobr zvláště chráněným druhem živočicha v kate-
gorii „silně ohrožený druh“. Protože tyto výjimky jsou v  kompetenci kraj-
ských úřadů, zajistil v roce 2012 Odbor životního prostředí Krajského úřadu 
ve Zlíně detailní mapování rozšíření bobra v nivě řeky Moravy a na vybra-
ných přítocích v rámci Zlínského kraje. Cílem bylo, kromě zjištění distribuce 
bobra, zjistit poměr mezi silně konfliktními lokalitami a lokalitami, kde 
bobři nepředstavují větší problém. Tyto podklady měly pomoci Krajskému 

úřadu i při rozhodování o vydávání výjimek z podmínek ochrany druhu tak, 
aby byly škody způsobené bobrem minimalizovány a  současně aby jeho 
populace nebyla ohrožena.  

Výsledek tohoto průzkumu (Kostkan et al, 2012) ukázal, že hustota osíd-
lení říční sítě, rybníků a jezer je mimo evropsky významné lokality a zvláště 
chráněná území s těmito přírodě blízkými lokalitami srovnatelná. Na celém 
zkoumaném území (celkem asi 550 km břehových linií toků a nádrží) bylo 
zjištěno celkem 53 teritorií bobřích rodin (čítajících asi 300 jedinců), prů-
měrná délka teritoria byla 1,5 km vodního toku, tedy obou břehů vodního 
toku nebo 3 km břehové linie vodní nádrže (Obr. 1). Z  těchto 53  teritorií 
bylo osm vyhodnoceno jako silně konfliktních, tedy takových, kde hrozí 
větší bezprostřední škody na majetku. Součástí mapování byl i úsek Baťova 
kanálu mezi Spytihněví a Starým Městem u Uherského Hradiště. V tomto 
úseku, s výjimkou levého břehu mezi Huštěnovicemi a Starým Městem, je 
na březích minimum dřevinné vegetace, která je pro bobry klíčovou pod-
mínkou pro trvalé osídlení. Stopy starší nebo novější bobří činnosti byly 
zachyceny prakticky na celém úseku Baťova kanálu, ale Baťův kanál není 
zásadním a pro bobra klíčovým biotopem. Bobří teritoria do Baťova kanálu 
zasahují zejména z okolních, na potravu bohatších biotopů v podobě sta-
rých odstavených říčních ramen a současně je kanál bobry využívaný jako 
migrační cesta.

V  roce 2014 si závod Povodí Moravy, s.p., v  Uherském Hradišti objednal 
zmapování bobřího osídlení a konfliktních důsledků bobří činnosti v  celé 
délce Baťova kanálu, tedy v úseku Spytihněv – Staré Město u Uherského 
Hradiště a dále od Veselí nad Moravou po Rohatec. Výsledky tohoto detail-
ního výzkumu (Kostkan et al. 2014) potvrdily výše zjištěný poznatek z roku 
2012. Baťův kanál není klíčovým biotopem pro bobra, pokud jeho břehy 
nejsou dostatečně porostlé dřevinami, které bobrům zajišťují dostatečnou 
potravní základnu, především pro období zimování. Úseky, kde je této po-
travy dostatek, jsou zejména v okolí Strážnice a dále u jezu Vnorovy, kde 
bezprostřední okolí kanálu pokrývá lužní les. Bobři ovšem v  řadě úseků 
využívají i náhradní zdroje potravy, zejména zemědělské plodiny. Jako al-
ternativní potrava bobrů bylo zjištěno i využívání potravy nabízené myslivci 
zvěři (Obr 2). Nejzávažnějším problémem, vzniklým v souvislosti s osídle-
ním Baťova kanálu bobry, jsou nory, které bobři vyhrabávají v březích. Tyto 
nory neslouží jen jako zimní úkryty nebo místa rozmnožování, ale bobři ve 
svých teritoriích vyhrabávají větší množství nor, které využívají jako pře-
chodné úkryty při náhodném vyrušení. Na celém Baťově kanálu bylo zjiš-
těno celkem téměř 300 nor (různého stáří), při čemž nejvíce jich bylo nale-
zeno v úseku Veselí nad Moravou – Strážnice, kde byla během mapování 
snížena hladina vody a nory byly tak snáze zjistitelné. Lze předpokládat, 
že v úsecích kde byl Baťův kanál na plné hladině (Spytihněv – Staré Město 
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Obr. 1 / Teritoria bobrů na Zlínsku v roce 2012                   Bild1 / Biberreviere in der Region von Zlín 2012

a Strážnice – Petrov) je řada dalších nor, zaústěných pod hladinu, které 
nebyly nalezeny. Nejvážnější je tento problém tam, kde je hladina vody 
v kanále výše, než jsou okolní pozemky a kde se hráze mohou protrhnout. 
Problém s narušováním břehů je i v jiných částech kanálu, souvisí zejména 
s erozí břehů a nor, do kterých se mohou propadat stroje, případně i pra-
covníci Povodí Moravy, při údržbě zeleně na březích 
Baťova kanálu (Obr. 3). 

Bobr evropský (Castor fiber), podobně jako jeho se-
veroamerický příbuzný bobr kanadský (Castor cana-
densis) představují dva výjimečné případy ve světě 
živočichů. Oba druhy byly člověkem během několika 
století téměř vyhubeny, ale jejich populace se na zá-
kladě poměrně jednoduchých ochranářských opatření 
během dvacátého století rozmnožily o tisíce procent. 
Konkrétně populace bobra evropského byla na pře-
lomu 19. a 20. století roztříštěna do osmi malých 
a vzájemně izolovaných lokalit ve Francii, Norsku, 
Německu a tehdejším Rusku a její početnost dosa-
hovala jen asi 1.200 jedinců (Nolet et Rosell, 1998). 
Všechny země, kde bobr přežil, se začaly zabývat jeho 
ochranou. Bobři byli postupně zpětně vysazováni do 
oblastí, ze kterých často už před několika staletími 
vymizeli a za jediné století se jejich početnost v Ev-
ropě odhadovala na 630.000 jedinců (Halley et Rosell 
2003). O deset let později již je udáván nejnižší odhad 
počtu jedinců druhu v Evropě 1.040.000 jedinců (Ha-
lley, Rosel, et Saveljev 2012).

Samotné zvýšení početnosti bobra evropského by 
nebylo nijak závažným problémem, protože kapacita 
biotopů relativně přizpůsobivého živočicha je v Evropě 
ještě podstatně vyšší a početnost bobra před jeho ne-
řízeným lovem jistě dosahovala několika milionů. Pro-
blém spočívá v tom, že bobr je živočich s mimořádnou 
schopností ovlivňovat a měnit prostředí, ve kterém žije. 
Tato aktivita je v ekosystému nevyužívaném lidmi pro 
přírodu mimořádně významná. Bobří hráze zachycují 
v  krajině nejen vodu, ale i  splaveniny a tím přispívají 
k tvorbě nivních půd, vytváří biotopy nejen pro vodní 
a mokřadní organizmy, ale bobry vytvářená bezlesí 
byla pravděpodobně prvními pastvinami, využívanými 
v jinak lesnaté Střední Evropě prvními neolitickými ze-
mědělci. V Evropě o tom již asi prokazatelné svědectví 
nezískáme, ale podobný postup prvních osadníků ve 
východní části Severní Ameriky, kteří si stavěli první 
farmy u bobřích „luk“, kde se mohl pást jejich dobytek, 
je doložen v různých dokumentech.    

Současná kulturní krajina se ovšem od původní, člověkem neosídlené, vý-
znamně liší. Člověk krajinu využívá pro zajištění celé řady svých potřeb. Pěs-
tuje v  ní základní potravní zdroje, stavební a energetické suroviny, využívá 
ji k  dopravě i rekreaci. Řada těchto lidských aktivit se dostává do konfliktu 
s  přirozeným chováním bobra. V  podmáčené půdě se nedaří ani zeměděl-
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ským plodinám, ani hospodářským dřevinám a protékající hráz rybníka také 
nikomu radost neudělá. To ovšem nejsou důvody, proč tak výjimečné zvíře, 
jakým bobr rozhodně je, definitivně vyhubit. Doufejme, že ne nadarmo se na-
zýváme člověkem rozumným a jsme schopni svým „rozumem“ najít způsoby, 
jak zvládnout bobří instinkty a předejít nepříjemným situacím. Není třeba vše 
nově vymýšlet - v řadě zemí, kde se bobr vyskytuje podstatně déle než u nás, již 
spoustu způsobů, jak snížit nepříjemné škody působené bobrem, objevili a učí 
se s tímto pracovitým hlodavcem žít. Tím samozřejmě není vyloučena ani mož-
nost rozumného loveckého obhospodařování. Podobně jako v současné krajině 
řídíme lovem početnost srnců obecných, jelenů nebo divokých prasat, by bylo 
možné, od určité stabilní populační početnosti lovit i bobry. Počet tří nebo čtyř 
tisíc zvířat nás k tomu ale ještě neopravňuje a k lovu tohoto zvířete, v nedávné 
minulosti mimořádně vzácného, povede ještě dlouhá cesta přes složité legisla-
tivní změny. Zatím ovšem můžeme ověřovat zahraniční opatření (nebo vyvíjet 
vlastní) k minimalizaci škod. 

Ideální příležitost k tomu nám v současné době poskytuje Program péče o 
bobra evropského v ČR (Vorel et al 2013), který byl schválen Ministerstvem 
životního prostředí ČR v roce 2013. 

Tento krok zavazuje českou ochranu přírody, představovanou v tomto případě 
Agenturou ochrany přírody a krajiny, k zajištění hlavního cíle tohoto programu, 
kterým je trvalé přežití životaschopné populace bobra a současná minimalizace 
vznikajících škod na majetku obyvatel České republiky. Schválení tohoto pro-
gramu rovněž otevírá možnost využívat pro dosažení zmíněného cíle programu 
péče různých grantových schémat a dotací, které by měly být ve všech případech 
založeny na širší spolupráci státní ochrany přírody ČR, odborných a vědeckých or-
ganizací a ekonomických subjektů, které jsou činností bobra postihovány. Pokud 
taková spolupráce nebude probíhat, zůstane Program péče pouhou teorií.

Z provedeného průzkumu vyplývá, že bobři se vyskytují a budou vyskyto-
vat nejen v přírodě blízkých biotopech, ale také ve zcela odpřírodněných 
částech toků, na umělých nádržích a kanálech, tedy prakticky kdekoliv, 
kde je k dispozici dostatečná potravní nabídka. Podobně se bobři vyskytují 
a budou vyskytovat i v celém úseku Baťova kanálu. Redukce počtu zvířat 
by byla pouze krátkodobým řešením. Do uvolněných teritorií by migrovala 
stále nová a nová zvířata. Navíc by tento postup mohl ohrozit populace 
v širším okolí, ze kterých by se zvířata neustále přesunovala do uvolně-
ného prostoru teritorií, kde by byla zvířata odstraňována. Jediným mož-
ným a trvalým řešením je rozsáhlá rekonstrukce hrází kanálu s použitím 
opatření, která bobrům znemožní hrabání nor a jejich poškozování. 

Obr2 / Bobři využívají jako potravní zdroj i myslivecké krmelce
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Obr. 3 / Propadlé bobří nory mohou být hluboké a komplikují údržbu břehů vodních toků


