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Protokol z místního šetření případu
pokousání člověka bobrem evropským na
lokalitě Druztová – Drahotínský rybník.
Na základě několika telefonických podnětů místních občanů a samosprávy chatové osady u
Drahotínského rybníka bylo na lokalitě Drahotínský rybník provedeno naší organizací několik
samostatných místních šetření.

Prvotní získané informace (charakteristika případu):

Dne13.8.2018 kolem 17. hodiny došlo na břehu Drahotínského rybníka (1) k údajnému pokousání
muže středního věku bobrem evropským. Prvotní informace byly interpretovány svědky události
(vždy přes třetí osobu) místními obyvateli a medii v duchu naprosto nečekaného útoku bobra(1),
který vyskočil z litorálu břehové vegetace a zakousl se pánovi do ruky a stehna. Napadený se
dalšímu útoku zvířete ubránil útěkem (2) a v šoku hlasitě volal o pomoc.

Na místo jako první dorazili svědci z protější strany rybníka, majitelé tamní chatky, kteří volání
slyšeli. Okamžitě poraněnému poskytli první pomoc a přivolali zdravotní záchrannou službu. Ta
poraněného převezla na ošetření do FN a na místě věc údajně řešila i přivolaná hlídka Policie ČR
ze spádové oblasti.

Zatímco v mediích okamžitě proběhlo hned několik variant, tak asi nejblíže celé události bylo
přímé vystoupení napadeného muže v hlavních zprávách TV Prima, kdy muž uvedl: „Venčil jsem
u rybníka své dva psy, jeden je větší, druhý ještě štěně, když v tom z rákosí vylezl bobr a štěně
k němu běželo. Snažil jsem se štěněti zabránit v kontaktu s bobrem a oddělit je od sebe, ale v tom
mě bobr kousl do ruky. Když jsem se ohnal, tak mi drápy ze stehna vyrval ještě další kus masa.
Byl jsem v šoku, ztratil hodně krve, ale místní mi pomohli. Lékařka říkala, že kdyby se to samé
stalo dítěti, tak by to nepřežilo.“
S napadeným pánem jsem osobně nemluvil, Policie ČR mi přes linku 158 potvrdila v den
incidentu, že byla na místě a že případ řeší.

Místní šetření, den první.

Zhruba dvě hodiny po celém incidentu a napadení muže údajně bobrem evropským, jsem dorazil
přímo na místo události. Společně se zástupcem místní samosprávy rekreační oblasti a podle
informace místních svědků jsem našel jak místo samotného útoku (1) bobra, tak místo kam muž
doběhl a kde byl ošetřen (2).
Na základě získaných informací jsem hledal zvíře, které k tomu, aby na člověka takto a v tento
čas za světla zaútočilo, muselo být buď částečně domestifikované (nutrie říční - bobru
evropskému podobná, s denní aktivitou a poměrně často napadající lidi), poraněné,
handicapované (sražené autem, chycené do želez, postřelené, pokousané jiným živočichem či
bobrem) anebo nemocné (což je nejméně pravděpodobná varianta). Zároveň jsem hledal tradiční
pobytové stopy od bobra evropského, které jsem na místě incidentu ani v nejbližším okolí nenašel
ten den žádné.
Navíc celou záležitost jsem telefonicky řešil i se zástupcem majitele rybníka (město Plzeň) a
hospodářem vodní plochy, a to s vedoucím odd. městských lesů Správy veřejného statku města
Plzně Ing. Richardem Havelkou, který zatím o incidentu nevěděl, ale výskyt bobra na lokalitě
nevyloučil. Přes ing. R. Havelku jsem se dostal až na místního mysliveckého hospodáře, který
výskyt bobra potvrdil.
Zároveň jsem sháněl k zapůjčení loveckého psa, který by dokázal případně poraněné zvíře na
lokalitě operativně vystopovat a najít. To se mi bohužel nepodařilo (nikdo nechtěl psa k tomuto
riskantnímu účelu zapůjčit), a tak jsem se po setmění na lokalitu vrátil s odchytovou pastí.
Tu jsem na lokalitu umístil těsně vedle místa incidentu pro případ, že by se opravdu poraněné
zvíře na lokalitě zdržovalo a ukrývalo ve vegetaci. Posazením funkční odchytové pasti jsem
šetření tento den ukončil a přeložil na den druhý.

Den druhý 14.8. 2018

Ranní kontrola odchytové pasti - past prázdná, natažená a plně funkční. Past ponechána na
místě. V dopoledních hodinách provádím další vizuální kontrolu lokality a břehů Drahotínského
rybníka. Pečlivě jsem obešel celý rybník včetně břehů a ploch před rekreačními objekty. Nikde nic,
žádná nutrie, žádné pobytové stopy, trus, ohlody, skluzavky, pěšinky, stopa v bahně a podobně.
Když už jsem přítomnost bobra téměř vyloučil, našel jsem cestou k vozu jeden jediný čerstvý
ohlod vrby křehké o průměru kmínku cca 10 cm na pravém břehu vyschlého přítoku do rybníka.
Opět jsem rovněž prošel a překontroloval místo incidentu i sousední plochy kukuřičného pole.
Kromě ohlodu vrby nic zásadního na lokalitě nenalezeno.
Kolem poledne na lokalitě probíhá mediální šum, hledá se poškozený člověk, vyslýchají sousedé
a svědci. K celému případu dávám několik intervií v duchu „ O případu víme, na případu
intenzivně pracujeme a máme velký zájem, aby se věc řádně vyšetřila a zjistilo se, co se vlastně
stalo“. Atmosféra na lokalitě se stupňuje, místní požadují odchyt zvířete a jeho přesun, vznikají
další a další domněnky, obavy a chaos.
Téhož dne (14.8. 2018) odpoledne se na lokalitu vracím s kánoií, abych prověřil situaci z vodní
hladiny. Znovu objíždím celý rybník a kontroluji břehy i vegetaci. Na otevřené hladině rybníka a
vzdálených březích od přítoku k incidentu byl výsledek stejný jako dopoledne, žádná z hledaných

pobytových stop nenalezena. Nenalezeno ani žádné poraněné, uhynulé či podezřele se chovající
zvíře.
Vydal jsem se tedy ještě do zadní části rybníka a jeho přítoku. Tato část rybníka je po břehu
obtížně přístupná, celkově nepřehledná a zarostlá hustou vegetací. Z vody je však přehlednější,
a tak zde jsem konečně našel vše, co jsem hledal. Naprosto jasné a prokazatelné pobytové stopy
potvrzující přítomnost minimálně jednoho exempláře bobra evropského.

Popis nálezu:

Pravý břeh přítoku cca do 50 m od incidentu a pokousání člověka prokazatelně obsazená nora
v břehu překrytá staršími ohlodanými větvemi (4). Na druhé straně přítoku (levý břeh, téměř
zrcadlově od nory) několik týdnů poražená větší osika o průměru kmene cca 50 cm zasahující
korunou do vody (5). V koruně osiky viditelná skluzavka a podél kmene vyšlapané pěšinky. Dále
ve vodě čerstvě ohlodané klacíky různých průměrů (osika a vrba), rákosí nad vodou zarovnané
(okousané) a další známky dlouhodobého pobytu minimálně jednoho exempláře bobra
evropského. Výskyt nutrie říční neprokázán a zvíře na lokalitě nezjištěno.

Další šetření provedeno v průběhu následujících tří týdnů prostřednictvím fotopasti.
Na lokalitu k osice osazena fotopast (5).

Závěrečné shrnutí výsledků šetření:

Dle výsledků a záznamu z fotopasti se na lokalitě Drahotínského rybníka aktuálně vyskytují dva
exempláře zákonem chráněného bobra evropského.
Obě dvě zvířata jsou ve výborné kondici bez známek poranění či viditelného handicapu a
problémů. Po celou dobu tří týdnů umístění fotopasti byla vždy na záznamu zachycena pouze
noční aktivita dvou jedinců, a to zejména kolem půlnoci a za tmy k ránu.
Dále, obě zvířata nejeví žádné známky atypického chování a evidentně se na lokalitě zdržují již
několik měsíců. Žijí skrytým způsobem života v zadní klidnější a méně lidmi exponované části
rybníka. Pro místní obyvatele a ani ekosystém nepředstavují žádné riziko, nebezpečí ani hrozbu
a k incidentu, kdy byl napaden člověk, muselo dojít pouze v mimořádné situaci, kdy byl bobr
pravděpodobně atakován volně pobíhajícími venčenými psy. Takovéto případy známe a jsou již
několikrát popsány, ale vždy se jednalo o přímý kontakt psa s bobrem, nebo dokonce cílené
pronásledování bobra psem. V takovém případě se bobr dokáže velice účinně a intenzivně bránit,
přičemž psa se nebojí a dokáže se s ním přímo utkat.
Pravděpodobně k tomuto ataku bobra a psů došlo i v monetě, kdy pokousaný muž venčil své dva
psy hned vedle břehového porostu, kde mohl být bobr psy překvapen. K pokousání muže
(majitele psů) bobrem pak pravděpodobně došlo v momentě, kdy se muž snažil své psy (jak sám
uvádí v reportáži - štěně) před bobrem uchránit, a dostal se do prostoru mezi zvířata, anebo bobra
a jeho únikovou cestu do vody. V takovémto případě je pak velice pravděpodobné, že bobr
v krajní nouzi a ohrožení svého života na muže zaútočil rovněž a pokousal ho.
Jinou variantu si nedovedu představit, jelikož i podle záznamu z fotopasti jsou místní bobři aktivní
hlavně v noci a jejich pobyt venku mimo vodu v tomto čase na tak rušné lokalitě je málo
pravděpodobný.
Své v celém případu mohla však sehrát i černá skládka (3) trávy, ovoce a zbytků ze zahrádek,
která se nachází necelých 10 m od místa incidentu. Je dost možné, že bobři se zde přiživují na
zbytcích vyvážených ze břehu do vody a volně pobíhající psi je zde mohli snáze překvapit.
Vyloučit však ani nelze souvislost se sousedním polem kukuřice, které bylo v těsné blízkosti
rybníka. Ovšem předpoklad, že by se bor vydal na pastvu tak daleko od vody v 17:00 hod. za
plného světla na lokalitě lidmi exponované rekreační oblasti, mi přijde jako málo pravděpodobná.
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