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Záznam ze záchranného transferu  
bobra evropského – Kout na Šumavě (DO). 
 

Dne 14.3.2008 naše organizace zajišťovala záchranný transfer jednoho exempláře bobra 
evropského z melioračního potrubí nedaleko (cca 5 km západně) obce Kout na Šumavě. 
Zvíře se do potrubí dostalo pravděpodobně při migraci nezajištěnou skruží, která je v úrovni 
okolního terénu. Bylo tak uvězněno v cca 0,5 km dlouhé kaskádě betonových rour o průměru  
30 cm, které jsou vždy po 80 m přerušeny betonovou skruží. Bobra si ve skruži náhodou 
všiml místní fotograf, p. Jiří Zajíc (mobil. 724 053 784), který naši organizaci po dohodě 
s CHKO Český les kontaktoval. Dle jeho sdělení se bobr v pasti pohyboval téměř týden. 
Zvíře bylo úspěšně vyproštěno v 18:20 hod. a vzhledem k vyčerpání následkem pobytu 
v melioraci převezeno do Plzně a ubytováno v areálu ZSŽ. 
15.3. 08 MVDr. Zdeněk Rampich zvíře přispal, vyšetřil, odebral krevní vzorky na testy DNA, 
určil pohlaví, aplikoval čip a dále jsme provedli vážení a měření podle pokynů RNDr. Aleše 
Vorla. Poté byl bobr probuzen z narkózy a ponechán na ZSŽ do druhého dne do úplného 
zotavení.  
16.3. 08 byly veterinářem zvířeti injekčně aplikovány vitamíny AD3 a B-komplex a v 16.20 
hod. téhož dne, bylo vypuštěno po konzultaci s Ing. Václavem Říšem a CHKO Český les na 
náhradní, hustotou osídlení bobry evropskými vhodnější lokalitu, na potok u f. Dios Nýřany 
(mokřad). 

 
 

Bobr evropský 
Číslo čipu: PLANET ID 972000000811083  (mezi lopatkami)  
 
 
Pohlaví: samec  
Věk: min. loňské mládě, pravděpodobně 2 roky starý jedinec 
Hmotnost: 15,0 kg 
Délka těla (od čenichu k řitnímu otvoru) : 70 cm 
Délka ocasu (od řitního otvoru ke konci ocasu)  :  39 cm 
Délka lysé části ocasu: 29,5 cm 
Šířka ocasu: 13 cm 
Chodidlo (levá zadní noha): 15 cm 
Vzorky krve: 2 ks (přiloženy) 
Vzorek trusu: 0 (není) 
Zvláštní znamení: jizvy na obou stranách ocasu (viz foto) 
 

 
Přílohy: CD s fotodokumentací  
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracovala  Hana Robejšková MUDr.  (mobil. 724 034 429) 
V Plzni  17.3.2008 


