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ABSTRAKT 

           

 “Habitat selection“ bobra evropského v Českém lese 
 

 Bobr evropský, jenž byl odedávna běžnou součástí evropské fauny, vymizel koncem 19. 

století z volné přírody v důsledku bezohledného lovu a intenzivního rozvoje rybníkářství. První 

jedinci na našem území byli opět zaznamenáni v 90. letech 20. století migrací ze sousedních 

zemí Německa a Rakouska (Český les) a díky zdařené reintrodukci (střední Morava). 

 Rozvoj i zánik bobří populace je podmíněn limitujícími faktory a přítomností  

(příznivých) podmínek v dané oblasti. Jejich znalost umožňuje rozhodnout, zda dané území 

splňuje předpoklady pro založení bobřího teritoria. 

 Jedním z cílů této práce je vyhodnotit vliv stanovištních charakteristik na výskyt 

bobřího teritoria a význam jednotlivých limitujících faktorů. Hlavním cílem je následně určit 

pro bobří populaci nosnou ekologickou  kapacitu povodí Kateřinského a Nivního potoka, 

ležícího v severní části Českého lesa. 

 Na základě výsledků statistických analýz, převedených do formy výběrových pravidel, 

jsem nalezla nové habitaty vhodné pro osídlení bobří populací. Z celkového počtu 13 možných 

habitatů jsem zvolila 8 nejvhodnějších. S uvážením obtížně kvantifikovatelných nebo 

nezahrnutých faktorů jsem dospěla k závěru, že by mohlo úspěšně proběhnout i osídlení 2 

z pěti vyloučených oblastí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Habitat characteristics of the European beaver in the Český les Region 
 

At the end of 19th  century the usual component of Europen fauna – the European beaver 

had faded away of the wild nature due to intensive hunting and masive pond development. 

Individual animals were observed in our country again in nineties of  the 20th century; they 

migrated from neighbouring countries German and  Austria (Český les Region) and they were 

succesfully reintroduced on some places (central of Moravia). 

 Survivance as well as demise of beaver population depends on limitative factors and on 

whether  there are found favourable conditions, or not. Understanding those restrictions would 

allow to decide if a given region meets the requirements for founding a beaver´s lodge. 

 The aim of this diploma work is to assess the implications of habitat characteristics for 

selection of beaver homerange and the influence of predominant factors. Central objective is to 

establish ecological carrying capacity of  basin of  Kateřinský and Nivní brooks (nothern region 

of Český les, Southern Bohemia). 

 Using the results of significant tests, completed by formulated selection rules, I have 

located suitable places for founding beaver lodges. From among 13 new possible locations I 

have selected the eight most suitable ones. Considering additional factors which were not 

included or which are can be hardly quantified I have concluded that 2 of 5 locations excluded 

could be succesfully colonized by beavers. 
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