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Výroční zpráva 2008      
ALKA Wildlife, o.p.s.



Společnost ALKA Wildlife, o.p.s. je česká nestátní nezisková společnost, registrovaná 
jako obecně prospěšná společnost u soudu v Českých Budějovicích v roce 2007.   
Posláním této společnosti je přispět objektivním výzkumem k efektivní, kvalitními  
odbornými znalostmi podložené ochraně a péči o volně žijící druhy živočichů.

Rok 2008 byl druhý rok existence společnosti ALKA Wildlife, o.p.s a byl to rok  
plodný. V tomto roce jsme zahájili hned několik větších i menších, krátkodobých  
i dlouhodobých projektů, a to v podstatě ve všech oblastech, které chceme realizovat. 
Naše působnost je nadnárodní, několik projektů proběhlo také v zahraničí a i výsledky 
naší práce prezentujeme na státní i mezinárodní úrovni. Zahájili jsme dva rozsáhlé  
tříleté projekty, první se týká populační ekologie vydry říční a druhý managementu  
u nás nepůvodního norka amerického. Velká část naší činnosti je zaměřena na  
lasicovité šelmy, ale nezapomínáme ani na jiné skupiny živočichů, např. ptáky.  
Abychom pomohli také při managementu krajiny, zahájili jsme i pravidelné kosení  
dvou mokřadních lokalit, lokálně významných z hlediska ochrany biodiverzity. 

Na tomto místě bychom chtěli především poděkovat všem, kteří nás podpořili,  
kteří nám pomohli, jak slovem, prací, tak i finančně.
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 realizace výzkumných projektů v oblasti biologie a ekologie

 realizace výzkumných projektů vedoucích k ochraně volně žijících 
živočichů a k ochraně biodiverzity

 zpracovávání odborných analýz, studií, stanovisek a 
inventarizačních průzkumů týkajících se volně žijících živočichů

 informační podpora rozhodování v oblasti ochrany volně  
žijících druhů živočichů a ochrany biodiverzity

 vedení odborných prací studentů středních a vysokých škol 
v oblasti ekologie živočichů 

 vzdělávání, osvěta a práce s veřejností v oblasti ekologie živočichů 
a ochrany volně žijících druhů zvířat a ochrany biodiverzity 

Společnost poskytuje veřejnosti obecně prospěšné služby ve formě:

Činnost společnosti Projekty realizované v roce 2008
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Název Zdroj 
financí stav Typ  

projektu
Zájmové 

druhy Oblast

Potenciál přirozené 
rekolonizace Švýcarska 
vydrou říční

Nadace 
Stiftung Pro 

Lutra
Ukončen Výzkum Vydra říční

Švýcarsko,  
Rakousko, 

Německo, Itálie, 
Francie

Zimní sčítání vyder  
v Rakousku

Nadace 
Stiftung Pro 

Lutra
Běží Výzkum Vydra říční Rakousko, 

Švýcarsko

Zjištění chybějících údajů 
o biologii a ekologii vydry 
říční: vytvoření modelu 
vývoje populace

MŽP a vlastní 
zdroje Běží Výzkum Vydra říční Česká republika

Ekologie norka evrop-
ského v rumunské části 
delty Dunaje

Vlastní 
prostředky Dlouhodobý Výzkum Norek  

evropský Rumunsko

Monitoring vydry říční 
v ČR AOPK ČR Dlouhodobé Monitoring Vydra říční Severní a střední 

Čechy

Monitoring dravců,  
sov a čápa černého  
na jižní Moravě

Jihomoravský 
kraj Ukončen Monitoring Dravci, čáp 

černý
Jihomoravský 

kraj

Inventarizace ptáků ve 
východních Čechách HUTUR, o.s. Ukončen Monitoring Ptáci Východní Čechy

Monitoring raků AOPK ČR Ukončen Monitoring Raci Zlínský kraj

Program péče pro vydru 
říční v ČR

Vlastní 
prostředky Běží Strategický 

dokument Vydra říční Česká republika

Metodika stanovení výše 
náhrad škod pro vydru 
říční

Vlastní 
prostředky Ukončen Metodika Vydra říční Česká republika

Posudky na škody 
způsobené vydrou říční

Jednotliví 
žadatelé Dlouhodobé Odborné 

posudky Vydra říční Vysočina, 
Jihočeský kraj

Metodika inventarizace 
vydry říční v EVL  
lokalitách JČ

Wetland, 
s.r.o. Ukončen Metodika Vydra říční Jihočeský kraj

Regulace norka ame- 
rického v EVL Šlapanka  
a Zlatý potok a PP Černíč

ERDF, SFŽP 
ČR, vlastní 
prostředky

Běží Manage-
ment

Norek  
americký Kraj Vysočina

Management Rašeliniště 
pod Stříbrným vrchem  
a Kopaniny u Chvalkovic

MŽP ČR Dlouhodobé Manage-
ment

Bezobratlí, 
mokřadní 

rostliny
Jihočeský kraj
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Potenciál přirozené  
re-kolonizace Švýcarska  
vydrou říční

 Trvání projektu:  2007–2008, projekt úspěšně ukončen

 Finanční zdroje:  Nadace Stiftung Pro Lutra

 Tým: A. Kranz, V. Beran, A. Toman, Ch. Buchli, L. Poledník

Vydry ve Švýcarsku vyhynuly v roce 
1989. V současné době dochází k obno-
vení populací vyder a s tím k rozšiřování 
jejich výskytu v mnoha částech Evropy. 
Protože tento trend je pozorován i ve 
státech sousedících se Švýcarskem, 
je pravděpodobné, že může dojít  
k přirozené re-kolonizaci této země 
vydrou říční. Na podzim roku 2007 a 
únoru roku 2008 bylo prozkoumáno 
několik oblastí v zemích sousedících se 
Švýcarskem a to tak, aby bylo možné, 
na základě známého areálu rozšíření 
vyder v těchto zemích, odhadnout 
pravděpodobnost této re-kolonizace.  

Výzkum byl založen na kontrole  
477 mostů vhodných pro monitoring vyder. Tyto mosty jsou umístěny na řadě řek  
a jejich přítocích: 143 mostů v povodí Rhóny, 13 v povodí Mosely, 135 v povodí Rýnu,  
99 v povodí Dunaje, 36 v povodí řeky Ticino, 34 v povodí Addy a 17 na Adige. 

Ve zmiňovaných oblastech nebyl proveden v minulosti žádný plošný průzkum a údaje  
o výskytu vyder byly dostupné jen ze dvou oblastí repatriace (v Alsasku a v severní Itálii), 
a také z oblasti na jih od Ženevského jezera (okres Haute-Savoie, Francie). Množství 
záznamů výskytu vyder na jih od Ženevského jezera po roce 2000 významně vzrostlo, 
ve srovnání s předchozími dvěma dekádami, a poslední záznamy o výskytu pozorované 
francouzskými kolegy pocházení z dubna roku 2007.

Během našeho průzkumu jsme nalezli pobytové znaky vyder v Alsasku na řece Fecht  
(5 mostů), na řece Ticino jihozápadně od Milána v Itálii (2 mosty) a na řekách Inn a Ziller  
v Tyrolsku (3 positivní mosty). Stopy a trus nalezené v Tyrolsku můžou pocházet od migru-
jícího zvířete. Pobytové znaky nalezené v Alsasku a severní Itálii pocházejí od repatriovaných 
a/nebo ze zajetí uprchlých zvířat. Tyto populace vznikly zhruba před 10 ti lety a nevykazují 
žádné známky rozšiřování směrem ke Švýcarsku. Tyto dvě populace jsou zjevně velmi 

Aplikovaný výzkum malé; populace v Alsasku navíc možná v období po našem průzkumu vyhynula, protože 
během zimy 2007/8 byly nalezeny na silnici dvě mrtvé vydry a od té doby nebyly v oblasti 
nalezeny žádné pobytové znaky vyder. Vydry repatriované v Itálii a Francii patřily geneticky 
do takzvané B-linie, získané od britského chovatele Philipa Wayreho. Tyto B-liniové vydry 
ve svém rodokmenu zahrnují i předky pocházející z Blízkého východu a jihovýchodní Asie  
(Lutra lutra barang). Z hlediska ochrany vyder je tedy výhodou, že se tyto populace dále 
nešíří, a že neexistují známky toho, že by tito hybridi mohli v budoucnu re-kolonizovat 
Švýcarsko. Během našeho průzkumu ve Francii jsme neprokázali výskyt vyder jižně od 
Ženevského jezera, což může být známkou toho, že u zvířat zaznamenaných francouz-
skými kolegy se jednalo o dispergující zvířata nebo je hustota tamní populace velmi nízká. 

Rozšiřování areálu vyder ve východních Alpách v Rakousku naznačuje, že vydry nemusí 
svůj areál rozšiřovat kontinuálně, ale nejprve mohou kolonizovat horní části povodí řek a až 
následně pak dolní povodí. V Rakousku existují konkrétní případy takového způsobu koloni-
zace z několika říčních povodí. Tato hypotéza může být v příštích letech testována na řekách 
ještě nekolonizovaných vydrami. Pokud se hypotéza potvrdí, pak může být území Švýcarska 
kolonizováno mnohem rychleji, než je očekáváno na základě postupné kolonizace z existu-
jících zdrojových populací nacházejících se v Centrálním Massivu, Bavorském lese nebo ve 
východních Alpách. Pobytové znaky vyder nalezené jižně od Ženevského jezera mohou být 
známkou počátečního stádia takovéto kolonizace. Nicméně podle této hypotézy můžeme 
v blízké budoucnosti očekávat výskyt prvních vyder nejen v západním Švýcarsku, ale také 
výskyt vyder na řece Inn ve východním Švýcarsku (Grisons) není nepravděpodobný. 

Výsledky projektu byly shrnuty v závěrečné zprávě pro Nadaci Stiftung Pro Lutra. O výsled-
cích bylo také krátce psáno ve švýcarských novinách (Die Südostschweiz: Kommt bald ein 
Fischotter aus Österreich ins Engadin?).

Potenciál alpského prostředí pro vydru říční

 Trvání projektu:  2008– 2009

 Finanční zdroje:  Nadace Stiftung Pro Lutra

 Tým:  A. Kranz, L. Poledník, A. Toman,  
  Š. Zápotočný, V. Hlaváč, P. Hlaváčová,  
  Z. Kadlečíková, V. Beran

Tento projekt navazuje na předchozí, jehož cílem bylo  
provést mapování vyder v okolí Švýcarska a zhodnotit 
možnosti přirozené rekolonizace Švýcarska vydrou. Cílem 
této další fáze je zhodnotit potenciál alpského prostředí 
pro vydru říční. V Rakouských Alpách, kde vydry stále žijí,  
bychom měli provést sčítání vyder a zjistit tak běžné hustoty 
tohoto zvířete v tomto prostředí. Sčítání vyder se provádí tak, 
že skupina pracovníků během jednoho dne na čerstvém 
sněhu kontroluje všechny vodní toky a plochy v oblasti  
a mapuje všechny stopní dráhy jedinců vydry říční. 
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Zjištění chybějících údajů  
o biologii a ekologii vydry říční:  
vytvoření modelu vývoje populace

 Trvání projektu:  2008 – 2010

 Finanční zdroje:  Ministerstvo životního prostředí  
  a vlastní prostředky

 Program:  Výzkum a vývoj

 Tým:  K. Poledníková, L. Poledník,  
  V. Beran, A. Toman, Š. Zápotočný

 Spoluřešitelské  
 organizace:  Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,  
  Ústav biologie obratlovců Akademie Věd ČR

Vydra říční byla původně rozšířena po celém území České republiky. V první polovině  
20. století ale došlo k silnému poklesu početnosti, a v druhé polovině století již byla vydra u 
nás velmi vzácným druhem. Od konce 80. let byl ale zaznamenán výrazný opětovný nárůst 
areálu rozšíření, který stále pokračuje. Cílem projektu je získat demografické údaje o populaci 
vydry říční u nás, které budou sloužit jako podklad pro kvantitativní modely životaschopnosti 
populace. Tyto údaje a modely pomohou porozumět fungování populace; odhalí, kde jsou 
rizika pro populaci a jak jsou velká; naznačí vývoj populace při simulovaných managemen-
tových opatřeních a pomohou při výběru těch nejvhodnějších opatření – tedy těch, které 
zajistí dlouhodobé stabilní přežívání druhu u nás. Toto studijní téma je navrženo v Programu 
péče o vydru říční.

V roce 2008 byl projekt zahájen, bylo započato se sběrem a následnými analýzami 
uhynulých jedinců vyder.

Ekologie norka evropského v rumunské části delty Dunaje

 Trvání projektu:  dlouhodobé

 Financování projektu:  vlastní prostředky

 Tým:  A. Kranz, A. Toman, L. Poledník, Š. Zápotočný, V. Hlaváč

V rámci dlouhodobé spolupráce s Národním výzkum-
ným ústavem Dunajské Delty a s Alka-Kranz Ingenieur-
büro a za spolufinancování z WWF Německo probíhá 
v deltě řeky Dunaj základní monitoring populace norka 
evropského. Norek evropský je po rysu iberijském druhá 
nejohroženější suchozemská šelma Evropy. Ve Směrnici 
EU o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů 
a planě rostoucích rostlin je jmenován mezi prioritními 
druhy, za jejichž uchování má EU zvláštní zodpovědnost. 
V současnosti se norek evropský vyskytuje jen v několika 
izolovaných populacích (ve Francii, Španělsku, Estonsku,  
Ukrajině, Bělorusku, Rusku a v Rumunsku), přičemž  
u všech těchto populací, vyjma té v Rumunsku, byl  
zaznamenán prudký pokles početnosti. Aktivity  
v deltě Dunaje se soustřeďují na zjištění rozšíření místní 
populace norka evropského a zjištění rizikových faktorů 
ohrožujících tuto populaci včetně potencionálního výsky-
tu norka amerického. Norek americký je nepůvodní druh, 
zavlečený do Evropy ze Severní Ameriky. Bohužel pro 
původní populace norka evropského představuje značné  
riziko. V roce 2008 proběhla jedna týdenní monitorovací 
akce v zimním období, při které byla také vyzkoušena 
nová monitorovací metoda pomocí plovoucích raftů. 
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Monitoring čápů na Vysočině
 
 Trvání:  dlouhodobé

 Finanční zdroje:  vlastní prostředky

 Tým:  V. Beran

V roce 2008 proběhlo tradiční kroužkování a monitorování čápů bílých a čápů černých na 
Vysočině. Podruhé proběhlo pod hlavičkou ALKA Wildlife, o.p.s.. U čápů bílých provádíme 
systematické sledování většiny známých hnízd v kraji Vysočina a jeho těsném okolí více než 
15 let. Kompletně kontrolujeme okresy Havlíčkův Brod (22 hnízdišť) a Jihlava (21 hnízdišť), 
částečně okresy Žďár nad Sázavou, Třebíč a Jindřichův Hradec. Dlouhodobé sledování  
a kroužkování čapí populace přináší cenná data o populačních trendech, zimovištích, 
věrnosti dospělých jedinců sobě navzájem i místu hnízdění. Snažíme se také udržovat  
hnízda v bezpečném stavu a v případě nutných zásahů spolupracujeme s AOPK ČR, 
střediskem Havlíčkův Brod. Celkem bylo v roce 2008 okroužkováno přes 50 mláďat. 
Dva dospělé ptáky se podařilo odečíst. Samec hnízdící v Chotěboři pochází z Rakouska, 
samice hnízdící v Nové Vsi u Chotěboře zase z podhůří Orlických hor. U čápů černých 
provádíme spíše náhodný monitoring vzhledem k jejich skrytému životu a hnízdění  
v lesích. Každoročně kontrolujeme 20-30 hnízd černých čápů v kraji Vysočina. Mnohá  
z nich jsou dlouhodobě neobsazená. V roce 2008 bylo odečítacími kroužky označeno přes 
30 mláďat. Díky odečítacím kroužkům získáváme řadu informací o tahu, zimování i hnízdění 
čápů černých. V roce 2008 byli odečteni dva nehnízdící ptáci, jeden z pražské Zoo, druhý 
původně z Vysočiny byl zastižen při migraci na jižní Moravě. 

Monitoring druhů

Vzhledem k tomu, že vydra je v České republice řazena mezi ohrožené druhy a je také 
zařazena ve směrnici EU o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě ros-
toucích rostlin, je potřebné a povinné monitorovat vývoj populace tohoto druhu. Na základě 
dlouhodobého plánu monitoringu byl pro rok 2008 naplánován monitoring okrajových 
oblastí populace. Společnost ALKA Wildlife, o.p.s. se účastnila tohoto mapování. Mapovali 
jsme především území severních a středních Čech. V mnoha mapovacích čtvercích byl 
prokázán výskyt vydry říční, který jednoznačně dokládá rozšiřování vydry v této oblasti. 

Monitoring vydry říční v ČR 
 
 Trvání:  dlouhodobé

 Financování:  AOPK ČR

 Tým:  V. Beran 

Monitoring dravců, sov a čápa černého na jižní Moravě
 
 Trvání:  2008, projekt úspěšně ukončen

 Financování:  Jihomoravský kraj

 Tým:  V. Beran

V roce 2008 byl proveden ornitologický průzkum tří evropsky významných lokalit (EVL) 
Vranovický a Plačkův les, Mušovský luh a Drnholecký luh se zaměřením na dravce, sovy  
a čápa černého. Znalost přesné lokace jednotlivých hnízd a jejich kontrola umožňují násled-
nou ochranu těchto ptáků. Jistě nejrizikovějším faktorem ohrožující jejich zdárné hnízdění je 
lesní hospodaření, které je ve všech EVL provozováno.

EVL byly prochozeny doslova „křížem krážem“, aby byla nalezena všechna přítomná  
hnízda. Celkem bylo nalezeno 55 hnízd dravců, z nichž bylo 31 obsazeno ve sledovaném 
roce. Bylo nalezeno jedno hnízdo čápa černého, které však v roce 2008 nebylo obsazeno. 
Ze vzácných druhů bylo prokázáno hnízdění orla mořského v EVL Mušovský luh a hnízdění 
včelojeda lesního v EVL Vranovický a Plačkův les. Při pochůzkách bylo namátkově zjištěno 
dalších 76 druhů ptáků. Z průzkumu byla vypracována rozsáhlá závěrečná zpráva, která 
byla odevzdána na krajský úřad Jihomoravského kraje.

Inventarizace ptáků ve východních Čechách
 
 Trvání:  2008, průzkum úspěšně ukončen

 Financování:  HUTUR, o.s.

 Tým:  V. Beran

Ve východních Čechách byl proveden inventarizační průzkum ptáků v pěti vybraných 
oblastech:  PR Na hornické, PP Pod Šibenicí, PR Všetatská černava, Terasy u Nové Vsi a PR 
Pod Benáským vrchem. Jedná se o biotopově odlišné lokality, od vodních a mokřadních 
ploch až po suché křovinaté stráně. Inventarizace ptáků byla provedena s cílem zhodnotit 
stav těchto lokalit z pohledu potřeb této skupiny a zhodnotit potřebnost managementových 
opatření pro některé druhy ptáků a dále zhodnotit vhodnost managementových opatření 
pro jiné skupiny živočichů z pohledu společenstva ptáků. Na jednotlivých lokalitách bylo 
zaznamenáno 49 až 99 druhů ptáků. Mezi vzácnější druhy patří například luňák červený, 
včelojed lesní, bukáček menší, pěnice vlašská či slavík obecný. Z jednotlivých průzkumů 
byla vypracována závěrečná zpráva, která byla odevzdána zadavateli.
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Management druhů a krajiny

Regulace norka amerického v EVL  
Šlapanka a Zlatý potok a PP Černíč
 
 Trvání:  2008- 2010

 Finanční zdroje:  Evropský fond pro regionální rozvoj,  
  Státní fond životního prostředí   
  a vlastní prostředky

 Program:  Operační program životního prostředí

 Tým:  K. Poledníková, L. Poledník, Š. Zápotočný,  
  P. Hlaváčová, A. Toman, V. Beran

Norek americký patří k nově se šířícím druhům fauny savců na území České republiky. Jako 
zavlečený druh představuje norek potencionální nebezpečí pro původní faunu drobných  
a středních obratlovců Evropy. Cílem projektu je snížení neúměrné predace řady ohrožených 
druhů živočichů norkem americkým a zabránit tak snižování biodiversity na dvou loka-
litách v kraji Vysočina - PP Černíč a EVL Šlapanka a Zlatý potok. Vzhledem k tomu, že  
v České republice neexistuje doporučující metodika týkající se regulace či eradikace norka 
amerického, je tento projekt brán jako pilotní. Druhým cílem projektu tedy bude navrhnout 
na základě zjištěných zkušeností efektivní metodiku eradikace norka v podmínkách naší 
krajiny. V roce 2008 byl projekt zahájen, byly vyrobeny a nakoupeny všechny prostředky 
nutné k realizaci projektu a na podzim byl proveden monitoring a následně i první odchyt 
norků amerických. Celkem bylo odchyceno 6 jedinců.

Management lokalit lokálně  
významných z hlediska biodiversity
 
 Trvání:  dlouhodobé

 Financování:  MŽP

 Program:  Program péče o krajinu

 Tým:  L. Poledník, Š. Zápotočný, V. Beran, A. Jelínek, J. Jelínková,  
   A. Toman, A. Pertlová, H. Nosková, J. Mátl, P. Hlaváčová, D. Bartáková

Vlivem dlouhodobých změn v hospodaření v krajině zůstává v dnešní době řada 
maloplošných nelesních ploch bez údržby. Bez hospodaření však dochází k postupné 
degradaci a k zarůstání těchto z hlediska biodiversity velmi cenných lokalit. K udržení bo-
hatosti těchto ploch je potřeba obnovit pravidelnou péči. Na těchto plochách je potřeba 
extenzivního hospodaření (jednoletá seč, extenzivní pastva). V roce 2008 jsme pokosili 
dvě nelesní podmáčené plochy na Dačicku: Rašeliniště pod Stříbrným vrchem u Českého 
Rudolce a Kopanina u Chvalkovic u Dešné.

Monitoring raků 
 
 Trvání:  2008. ukončeno

 Financováno:  AOPK ČR

 Tým:  V. Beran

AOPK ČR organizuje pravidelný monitoring raků v celé České republice, jehož se naše 
společnost v roce 2008 účastnila. V České republice je v současnosti známo pět druhů 
raků, z toho dva jsou původní: rak říční a rak kamenáč. Oba původní druhy jsou zvláště 
chráněné druhy, přičemž kamenáč je kriticky ohrožený a vyskytuje se v ČR jen na několika 
několika lokalitách. Cílem monitoringu raků je nejen zjistit přesné údaje o rozšíření jed-
notlivých raků, ale také monitorovat vývoj jednotlivých populací včetně vybraných rizik-
ových faktorů (račí mor, znečištění vody atd.). V rámci monitoringu byl našimi pracovníky  
kontrolován výskyt raků říčních na 59 lokalitách v širším okolí Zlína.  Na dvou kontrolo-
vaných tocích byl prokázán rak říční. Žádný další račí druh nebyl nalezen. 
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Strategické dokumenty a metodiky

Ostatní aktivity

Program péče pro vydru říční  
v České republice v letech 2009-2018
 
 Financování:  vlastní prostředky

 Tým:  L. Poledník, K. Poledníková, V. Beran, A. Toman

AOPK ČR ve spolupráci s  odborníky (včetně našich pracovníků) 
připravuje program péče pro vydru říční v České republice pro 
následujících 10 let. Programy péče jsou připravovány pro druhy, 
jejichž populace jsou u nás ohrožené, ale zároveň tyto druhy 
vzhledem ke svému návratu do přírody způsobují konflikt se zájmy 
člověka. V případě vydry říční jde o konflikt s rybářskými subjekty, 
protože hlavní potravou vyder jsou ryby. V dokumentu jsou shr-
nuty dosavadní znalosti o druhu u nás, zhodnocení dosavadních 
opatření pro ochranu tohoto druhu u nás a navržení nových 

účinných opatření.  Program péče pro vydru říční by měl pomoci zachovat životaschopnou 
populaci vydry na našem území a zároveň napomoci řešení konfliktu mezi vydrou a rybáři.

V roce 2008 probíhaly poslední úpravy programu a v druhé polovině roku byl dokument 
odevzdán na MŽP ke schválení. 

Metodika stanovení výše náhrad škod  
pro vydru říční
 
 Financování:   vlastní prostředky

 Tým:  L. Poledník, K. Poledníková, V. Beran, A. Toman

Vydra říční jakožto rybožravý predátor může způsobovat ekono-
mické škody rybářům. Od roku 2000 mají subjekty hospodařící 
na rybnících nárok na náhradu těchto škod. Stanovení výše škod je 
však vzhledem ke skrytému způsobu života vyder značně obtížné. 
Skupina odborníků (včetně našich pracovníků) a dalších zaintere-
sovaných stran pod vedením AOPK připravila návrh jednotné  
metodiky na stanovení výše těchto náhrad. Metodika byla 
připravena tak, aby odhady byly co nejvíce objektivní, aby 
byly stanoveny limity, aby byl systém co nejméně zneužitelný,  
a aby metodika byla jakýmsi vodítkem pro posuzovatele. V roce 
2008 byla tato metodika dokončena, v současnosti se testuje 
a připravuje se její vydání v rámci prováděcí vyhlášky Zákona 
115/2000 Sb.

Metodika inventarizace vydry říční  
v EVL lokalitách Jihočeského kraje
  
 Trvání:  2008, ukončeno 
 Financováno:  Wetland, s.r.o. 
 Tým: L. Poledník, K. Poledníková

Vydra říční je zařazena ve směrnici EU o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících 
živočichů a planě rostoucích rostlin a proto jsou pro tento druh vyhlašovány speciální území 
ochrany, tzv. EVL oblasti. Zjištění základního stavu lokální populace daného druhu a míst-
ních rizik spolu s následným monitoringem druhu umožní sledování vývoje lokální populace 
a úspěšnosti provedených opatření k ochraně daného druhu. Se zřetelem na tyto cíle jsme 
navrhli podrobnou počáteční inventarizaci pro vydru říční v EVL v Jihočeském kraji. 

Posudky na škody způsobené vydrou říční
 
 Financování:  jednotliví žadatelé o škody, případně vlastní prostředky

 Tým:  L. Poledník, V. Beran, Š. Zápotočný

Podle zákona mají subjekty hospodařící na rybnících nárok na náhradu škod způsobených 
predátorem vydrou říční, jak je uvedeno již výše. Stanovení výše škod musí žadatel doložit 
odborným posudkem. Pracovníci společnosti provádí na žádost jednotlivých žadatelů 
tyto posudky. V roce 2008 jsme vypracovali 24 odborných posudků v krajích Jihočeský  
a Vysočina. 
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Boj s pytláky 

Na rybniční soustavě u Dačic a na přilehlém úseku řeky Dyje jsme nalezli mrtvoly několika 
volně žijících zvířat. Jednalo se o čtyři vydry říční, tři norky americké a jedno káně lesní. 
Pitva a chemické rozbory ukázaly, že zvířata uhynula na otravu jedovatou látkou karbo-
furan. Látka karbofuran je součástí přípravku Furadan, což je insekticidní přípravek, který se 
v zemědělství používá k postřiku rostlin, na ochranu před hmyzem. Látka karbofuran je však 
vysoce jedovatá i pro obratlovce včetně ptáků, savců i člověka. Pitva jednotlivých zvířat, 
čas úmrtí a výčet druhů jasně ukazují, že látku někdo použil úmyslně k hubení zvířat, a to 
opakovaně. Karbofuran se v posledních letech bohužel stal módním prostředkem v boji se 
„škodnou“, zejména s dravci a šelmami. Známé jsou případy otrávených káňat, orlů, sokolů, 
kun, lišek, tchořů atd. Otravu zvířat jsme nahlásili na Policii ČR, která ji vyšetřovala jako  
trestný čin. Bohužel se pachatel nenašel. O otravách jsme také sepsali články do třech  
místních novin. Krátká zpráva také proběhla v Dačickém rozhlase, protože otrávené návnady 
mohly být nebezpečné pro děti či psy na procházce. 

Vedení studentů 

Jednou z činností společnosti je také odborné vedení 
studentů vysokých škol při jejich samostatné vědecké  
práci. V roce 2008 pod vedením pracovníků naší 
společnosti tři studenti pracovali na bakalářské práci, dva 
studenti na diplomové práci a jeden student na dokto-
randské práci. 

Mgr. Zuzana Kadlečíková 
(JČU České Budějovice)

„Kvantifikace sekundárních škod vydrou říční“  
– dizertační práce 
 
Martin Zemánek 
(ČZU Praha)

„Možnosti využití pasivních transponderů (čipů)  
při studiu vydry říční“ – bakalářská práce 

dokončena a obhájena v roce 2008 
 
Lucie Čmielová  
(UP Olomouc)

„Analýza vybraných toků v evropsky významné lokalitě 
Olše z hlediska migrační prostupnosti a rizik pro vydru 
říční“ – diplomová práce 
 
Petra Hlaváčová  
(UK Praha)

„Srovnávací studie stop vybraných druhů lasicovitých 
šelem“ – bakalářská práce 

Daniela Bartáková  
(JČU České Budějovice) 

„Efektivnost metod monitoringu norka amerického  
a tchoře tmavého“ – diplomová práce 
 
Martin Paleček  
(VŠB Ostrava)

„Analýza škod způsobených vydrou říční na  
vybraném území“ – diplomová práce

Webové stránky 

V roce 2008 byly zprovozněny webové stránky společnosti 
na adrese: www.alkawildlife.eu. Na těchto stránkách lze  
najít základní informace o společnosti, aktuální stručné informace  
o probíhajících projektech a základní informace o zájmových  
druzích živočichů.
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Kommt bald ein Fischotter
aus Österreich ins Engadin?
Eine gestern veröffentlichte
Studie hat ergeben, dass der in
der Schweiz ausgerottete Fisch-
otter vermutlich über Graubün-
den oder über dieWestschweiz
nach Helvetien zurückkehren
wird.Wann das erste Exemplar
auftaucht, ist aber fraglich.

Von Rahel Schneppat

Chur. – Die Studie wurde vomVerein
AlkaWildlife im Auftrag der Stiftung
Pro Lutra durchgeführt. Ziel war es zu
klären, wo genau in den Nachbarlän-
dern der Schweiz die nächsten frei le-
benden Fischotter vorkommen sowie
ob undwann von diesenBeständen ei-
ne Besiedelung der Schweiz zu erwar-
ten ist. Dies berichtete gestern die
Nachrichtenagentur SDA.
Für ihre Studie untersuchten die

Forscher des AlkaWildlife im Herbst
2007 und Februar des zu Ende gehen-
den Jahres insgesamt 477 Routen in
Frankreich, Deutschland, Italien und
Österreich, die für die Einwanderung
des Fischotters in die Schweiz geeig-
net wären.An insgesamt neun der un-
tersuchten «Brücken» konnten Fisch-
otternachweise erbracht werden, un-
ter anderem auch im Inn im österrei-
chischenTirol. Die Forscher schreiben
deshalb in ihrer Studie, dass «einAuf-
tauchen von Fischottern in Graubün-
den «nicht wirklich überraschen»
würde. Denn der Inn fliesst vom En-
gadin überMartina in die Gegend der
Stadt Innsbruck, der Hauptstadt des
Tirols. Dort kommen Fischotter bis
heute vor, wie der Engadiner Christi-
an Buchli, Projektkoordinator der
Stiftung Pro Lutra, aufAnfrage sagte.
Gemäss der Studie ist «in nächster

Zukunft» zudem in den Kantonen
Wallis, Neuenburg und Genf mit Ot-
tern zu rechnen.

Keine selbsterhaltende Population
Sollte in näherer Zukunft allerdings
wirklich ein Fischotter im Engadiner
Inn auftauchen, wäre dies schon «ei-
ne kleine Sensation», betonte Buchli.
Ganz auszuschliessen sei ein solcher
Fall aber nicht, zumal vor nicht allzu
langer Zeit auch ein Biber auf demsel-
benWeg nach Graubünden gefunden
habe. «Ausserdem können Fischotter

weite Strecken – mehrere Kilometer
täglich – zurücklegen, wenn sie auf
Wanderschaft sind. Und der Fischot-
terbestand in Innsbruck ist im Grun-
de nicht weit entfernt, 150 Kilometer
Luftlinie.»Allerdings werde sich vor-
erst sicherlich keine selbsterhaltende
Population in Graubünden entwi-
ckeln, meinte Buchli. Allenfalls wür-
den zunächst lediglich einzelne Tiere
einwandern.

Weitere Studie geplant
Abgesehen davon ist bislang noch un-
klar, ob die Fischotter in Graubünden
überhaupt den nötigen Lebensraum
und ein entsprechendes – und vor al-
lem ein genügend grosses –Nahrungs-
angebot vorfinden würden. Deshalb
plant die Stiftung Pro Lutra (der latei-
nische Name des Fischotters lautet
Lutra lutra) 2009 eine weitere Studie.
Mit dieser wird anhand von Untersu-
chungen in der Steiermark (Öster-
reich) abgeklärt, welche Bedürfnisse
die Tiere in Sachen Lebensraum-

grösse, Nahrungsangebot, Wasser-
qualität etc. überhaupt haben.Ausser-
dem werden im Rahmen der Studie
einzelne Fischotter mit Sendern ver-
sehen, damit man über einen Zeit-
raum von etwa anderthalb Jahren ih-
re Bewegungen nachvollziehen kann.
«Bisher ist über diese Einzelheiten zu
wenig bekannt, da Fischotter nacht-
aktiv sind und selten beobachtet wer-
den», so Buchli. Aus den Studien-
ergebnissen soll dann ersichtlich wer-
den, ob in Graubünden dieVorausset-
zungen für das Überleben einer allfäl-
ligen Fischotterpopulation überhaupt
gegeben wären.
Weil diesbezüglich noch zu wenige

Fakten bekannt sind, sieht die Stif-
tung Pro Lutra auch davon ab, ein
Wiederansiedlungsprojekt ins Leben
zu rufen, wie dies etwa beim Bartgei-
er der Fall war. «Das wäre etwa das-
selbe, wie einen Menschen auf dem
Mond auszusetzen, ohne zu wissen,
wie die Bedingungen da oben sind»,
erklärte Buchli.

Über Österreich ins Engadin: Möglicherweise werden einzelne Fischotter – das Bild ein Exemplar im Zoo Zürich – nach
Graubünden einwandern. Bild Steffen Schmidt/Keystone

Kauf der Alexanderhausklinik ist beschlossen
Die Alpine Kinderklinik Davos
will per 1. Februar 2009 die
seit vier Jahren geschlossene
Alexanderhausklinik kaufen.
Das hat der Stiftungsrat der
Kinderklinik beschlossen. Der
Kaufvertrag soll kommenden
Monat unterzeichnet werden.

Von Béla Zier

Davos. – Im vergangenen Oktober
wurde noch verhandelt, jetzt ist der
Kauf offensichtlich beschlossene Sa-
che.Wie Luzius Schmid, Stiftungsrats-
präsident der Alpinen Kinderklinik
Davos (AKD), gestern aufAnfrage be-
stätigte, hat derAKD-Stiftungsrat den
Erwerb der Davoser Alexanderhaus-
klinik abgesegnet. Zwar ist die Finan-
zierung noch nicht unter Dach und
Fach, doch Schmid zeigt sich zuver-
sichtlich, dass die entsprechenden
Verträge in der ersten Januarhälfte
unterzeichnet werden können.

Stillschweigen über Finanzierung
DieAKD will dasAlexanderhaus per
1. Februar 2009 von der in Sarnen
(Obwalden) domizilierten Firma SPI
Real Estate AG übernehmen. Diese

erhält im Gegenzug per 1. Mai die
Grundstücke der AKD.Weil derWert
der Alexanderhausklinik denjenigen
der AKD-Liegenschaften übersteigt,
muss die Kinderklinik der SPI Real
Estate AG aber darüber hinaus noch
Geld bezahlen. Welcher finanzieller

Wert für dieAKD-Parzellen samt der
alten Klinikgebäude eingesetzt wur-
de, beziehungsweise was die SPI Real
Estate AG für die Alexanderhaus-
klinik zusätzlich verlangt, darüber
haben die beiden Parteien Still-
schweigen vereinbart.An dem Finan-

zierungsgeschäft beteiligt sind nach
Angaben von Schmid dieWIR Bank,
die Pax-AnlageAG sowie die in Bern
beheimatete Bangerter-Stiftung.

Umbau kostet eine Stange Geld
Um die Alexanderhausklinik kinder-
gerecht zu gestalten, will die AKD
maximal zwei Millionen Franken in
ihren Umbau investieren. «Wir wer-
den das schrittweise machen und hof-
fen, dass wir zunächst mit einer Milli-
on Franken auskommen werden», er-
klärte Schmid. Da man in derAlexan-
derhausklinik zunächst mit dem bis-
herigen Bestand von 24 Betten star-
ten wolle, erarbeite man derzeit ein
Nutzungskonzept, um nach Drittmie-
tern zu suchen, die für einen Klinik-
betrieb «kompatibel» seien.
Was mit den stark angejahrten

AKD-Klinikgebäuden geschieht, steht
noch nicht im Detail fest. Laut Man-
fred Löer, Eigentümer der SPI Real
EstateAG, arbeitet man derzeit an der
Projektentwicklung. EinTeil der alten
Bauten, die sich in der Zone für städ-
tischesWohnen befinden, sollen abge-
rissenwerden, umEigentumswohnun-
gen zu bauen. Die künftige Nutzung
der in der Klinikzone befindlichen
Häuser ist noch vollkommen offen.

Besitzerwechsel steht bevor: Die in die Jahre gekommene Alpine Kinderklinik
Davos soll teilweise abgebrochen werden. Bild Jakob Menolfi

Fischotter-Hotline und
weitere Informationen
Die Stiftung Pro Lutra setzt sich
seit ihrer Gründung 1997 für die
Rückkehr des Fischotters in der
Schweiz ein. Der Bündner Christi-
an Buchli ist nicht nur Projektkoor-
dinator der Stiftung, er betreut
auch die Fischotter-Hotline.Wer ei-
nen Fischotter beobachtet, Spuren
eines solchen entdeckt hat oder
sich an frühere Vorkommen des
Fischotters erinnert, kann sich bei
Buchli unter 078 683 10 85 mel-
den oder aber auf der Homepage
www.prolutra.ch ein entsprechen-
des Beobachtungsformular ausfül-
len.Auf der Homepage finden sich
ausserdem zahlreiche Informatio-
nen über den Fischotter, seineAus-
rottung, die Stiftung Pro Lutra so-
wie deren aktuelle Projekte. (ras)

Giovannelli-Blocher
predigt in Zizers
Zizers. –AmNeujahrstagwird Schrift-
stellerin JudithGiovannelli-Blocher in
der reformierten Kirche in Zizers die
traditionelle Neujahrspredigt halten.
Der Gottesdienst in Zizers beginnt um
17Uhr. ImAnschluss lädt die Kirchge-
meinde zu einem Neujahrsapéro ins
Kirchgemeindehaus ein.
Giovannelli-Blocher wuchs in einer

elfköpfigen Pfarrersfamilie auf und
warAbteilungsleiterin der Fachhoch-
schule für Sozialarbeit in Bern. Seit
ihrer Pensionierung widmet sich Gio-
vannelli-Blocher vermehrt dem
Schreiben. In den letzten Jahren hat
sie mehrere Bücher veröffentlicht –
neben Sachbüchern auch autobiogra-
fische Romane. (so)

Jugendschutz:Unbegleitet dürfen Jugendliche unter 16 Jah
ren und Kinder im Rahmen des festgelegten Zutrittsalters Film
vorführungen besuchen, die bis spätestens 21.00 Uhr beendet
sind. In Begleitung Erwachsener dürfen sie alle Filmvorfüh
rungen besuchen, falls sie das festgelegte Zutrittsalter nicht um
mehr als 2 Jahre unterschreiten. Die Verantwortung für die Ein
haltung der Altersbestimmungen liegt bei der Begleitperson.

Madagascar 2 – Das tierischeAbenteuer von den Ma
chern von «Shrek» geht weiter!
15.00 Deutsch ab 6 J.
Australia · Nicole Kidman und Hugh Jackman in einer
mitreissenden Geschichte über das Land Australien
17.15, 20.30 Deutsch ab 12 J.

Bedtime Stories mit Adam Sandler – eine bezau
berndeWeihnachtskomödie für die ganze Familie
16.00, 18.45 Deutsch ab 6 J. empf. ab 8 J.
Mein Schatz, unsere Familie und ich · weihnacht
liche Komödie mit ReeseWitherspoon und Vince Vaughn
16.15 letzter Tag Deutsch ab 12 J. empf. ab 14 J.
Wild Child – Eine charmante GirlieKomödie mit Tee
nie Star Emma Roberts
16.30 Deutsch ab 6 J. empf. ab 10 J.
La Fidanzata di Papà · italienische Komödie mit
Massimo Boldi
18.15 in Italiano ohne Untertitel ab 8 J.
Madagascar 2 – Das tierischeAbenteuer von den Ma
chern von «Shrek» geht weiter!
18.30, 21.00 Deutsch ab 6 J.
1 1/2 Ritter – Eine Komödie von und mit Till Schweiger
über eine Reise durch ein durchgeknalltes Mittelalter
20.30 Deutsch ab 12 J.
Australia · Nicole Kidman und Hugh Jackman in einer
mitreissenden Geschichte über das Land Australien
20.45 E/d/f ab 12 J.

ANZEIGE

HEIZÖLPREISE

Mitgeteilt von Swissoil Graubünden. Preis pro
100 l (inkl. MwSt) für Lieferung in Chur, gültig am
Tag der Bestellung für eine Abladestelle.

Heizöl extra leicht, Euro-Qualität
Liter 22.12.08 29.12.08
500–1000 81.50 78.80
1001–2000 80.20 77.50
2001–3000 72.20 69.50
3001–6000 69.20 66.50
6001–9000 67.30 64.60
9001–14 000 66.00 63.30

Öko-Heizöl nach CH-Qualitätsstandard
Liter 22.12.08 29.12.08
500–1000 85.00 82.50
1001–2000 83.70 81.20
2001–3000 75.80 73.30
3001–6000 72.70 70.30
6001–9000 70.80 68.30
9001–14 000 69.50 67.00

Tägliche Preisänderungen vorbehalten. Fracht-
und LSVA-Zuschlag für Lieferungen ausserhalb
Chur. Die Preise verstehen sich inklusive Mehr-
wertsteuer.

Výstupy

Společnost v médiích

Konference: 

Resting sites of Eurasian otter (Lutra lutra)  
– what are the basic requirement?

6. - 7. 3. 2008 
Mauth, Germany, mezinárodní konference  
“Stav, rozvoj a ochrana vodních ekosystémů a biokoridorů  
(nejen) pro vydru říční” 

L. Poledník, K. Poledníková, A. Kranz, M. Hobza

Nová metodika stanovení výše náhrad škod pro vydru říční

21. – 22. 8. 2008 
Pavlov, Česká republika, mezinárodní setkání “Setkání vydřáků”

L. Poledník, K. Poledníková

Monitoring vydry říční v České republice v roce 2008

21. – 22. 8. 2008 
Pavlov, Česká republika, mezinárodní setkání “Setkání vydřáků”

L. Poledník, K. Poledníková

Začínající výzkumný projekt:  
Zjištění chybějících údajů o biologii a ekologii vydry říční:  
vytvoření modelu vývoje populace

21. – 22. 8. 2008 
Pavlov, Česká republika, mezinárodní setkání “Setkání vydřáků”

K. Poledníková, L. Poledník

Country report of the Czech Republic

5. - 10. 10. 2008 
 Moravske Toplice, Slovinsko,  
European otter workshop 2008

L. Poledník

Publikace 

L. Poledník, K. Poledníková, A. Kranz & A. Toman (2007)  
Variabilita složení potravy vydry říční (Lutra lutra) na rybnících 
Českomoravské vrchoviny.  
Lynx (Praha), n. s. 38: 31-46.

L. Poledník, K. Poledníková, V. Beran, J. Thelenová, M. Valášek, V. Prášek,  
V. Škorpíková, M. Dostál (2008)  
Distribution of the Eurasian otter (Lutra lutra)  
in the Republic of Macedonia in 2007.  
IUCN/SCC Otter Specialist Group Bulletin 25: 75-123 p. 

M. Zemánek (2008)  
Možnosti využití PIT čipů při výzkumu vydry říční (Lutra lutra).  
Bakalářská práce, Česká zemědělská univerzita v Praze. 

O jednotlivých projektech či aktivitách společnosti 
bylo také psáno v tisku. Ve dvou švýcarských 
novinách byl prezentován projekt zhodnocení  
rekolonizace Švýcarska vydrou říční. Noviny iDNES.cz 
přinesly dvakrát informace o projektu regulace norka 
amerického na Vysočině a tyto články pak převzaly  
i další internetové deníky. Ve třech lokálních perio-
dicích bylo zmíněno o otravě několika zvířat pytlákem 
na Dačicku. 
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  Rozvaha k 31. 12. 2008

Počáteční stav Koncový stav

  Aktiva
Dlouhodobý hmotný majetek 0,00 447 707,00

Oprávky k dlouhodobému majetku 0,00 -18 665,00

Odběratelé 0,00 3 950,00

Poskytnuté provozní zálohy 0,00 154 951,00

Nároky na dotace a ostatní zúčtování 0,00 455 135,00

Krátkodobý finanční majetek 223 611,00 84 349,00

Pokladna 7 030,00 11 990,00

Účty v bankách 216 581,00 72 359,00

Aktiva celkem 223 611,00 1 127 427,00

  Pasiva
Vlastní jmění 25 000,00 345 039,00

Účet výsledku hospodaření x 113 249,00

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 86 917,00 x

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 0,00 86 917,00

Dodavatelé 0,00 5 715,00

Zaměstnanci 38 775,00 15 910,00

Ostatní závazky vůči zaměstnancům 63 219,00 36 997,00

Daň z příjmu 0,00 0,00

Ostatní přímé daně 9 700,00 0,00

Jiné závazky 0,00 355 000,00

Výnosy příštích období 0,00 168 599,00

Pasiva celkem 223 611,00 1  127 426,00

   Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2008

Hlavní činnost Doplňková činnost

  Náklady
Spotřeba materiálu 388 434,00 x

Cestovné 115 041,00 x

Ostatní služby 824 986,00 x

Mzdové náklady 434 754,00 x

Zákonné sociální pojištění 152 179,00 x

Zákonné sociální náklady 2 030,00 x

Ostatní daně a poplatky 11 300,00 x

Jiné ostatní náklady 13 427,00 x

Odpisy dlouhodobého nehm. a hm. majetku 18 665,00 x

Celkem 1 960 816,00 x

  Výnosy
Tržby z prodeje služeb 227 780,00 x

Úroky 1 179,00 x

Jiné ostatní výnosy 13 961,00 x

Provozní dotace 1 831 146,00 x

Celkem 2 074 066,00 x

Výsledek hospodaření 113 250,00 x
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  Rozdělení příjmů podle zdrojů:

Zdroj částka

 1. Veřejné zdroje:
1.1. Dotace

1.1.1. Neinvestiční dotace z EU 243 556,00

1.1.2. Neinvestiční dotace z veřejných prostředků ČR 1 587  590,00

1.1.3. Investiční dotace z veřejných prostředků ČR 334 000,00

1.2. Zakázky z veřejných prostředků ČR 71 700,00

 2. Soukromé zdroje:
2.1. Zakázky 156 080,00

Akreditace pracoviště

Společnosti ALKA Wildlife, o.p.s. byla udělena 
akreditace od Ústřední komise pro ochranu zvířat 
podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu 
zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. 
Na základě této akreditace má společnost po-
volení pro provádění pokusů na zvířatech s cí-
lem ověřování vědecké domněnky a získávání 
vědeckých poznatků a zkoumání reakcí zvířete 
včetně jeho metodického sledování ve volné 
přírodě. Povolení bylo vydáno pro naše druhy 
lasicovitých šelem. Kromě neinvazivních me-
tod sledování zvířat ve volné přírodě tedy naše 
společnost může používat i invazivní metody 
sledování u lasicovitých šelem.
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