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Sběr uhynulých Sběr uhynulých 
vydervyder
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A3: A3: Sběr a analýzy uhynulých vyderSběr a analýzy uhynulých vyder

• Pitva (ALKA, Muzeum Ústí)
• Biometrie (ALKA)
• Potravní analýzy (ALKA)
• Parasiti (ALKA, ČZU Praha, VFU 

Brno)
• Genetická studie (UBO AV ČR)
• Znečištění prostředí (UPCE)
• Reprodukce (ALKA)
• Věk (ALKA)
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A3: A3: Sběr a analýzy uhynulých vyderSběr a analýzy uhynulých vyder
•• Určení věku z přírůstkových linií cementové vrstvy zubuUrčení věku z přírůstkových linií cementové vrstvy zubu

Fond pro bilaterální Fond pro bilaterální 
spoluprácispolupráci

Iniciativa: Iniciativa: 
Sdílení zkušeností ve Sdílení zkušeností ve 
výzkumu a ochraně vydry říčnívýzkumu a ochraně vydry říční
•• Projektový partnerProjektový partner: NINA: NINA



A1: A1: Minimalizace vlivu dopravyMinimalizace vlivu dopravy
• Kontrola 530 míst
• Hledání příčiny
• Návrh řešení
• Bodové zhodnocení

DopravaDoprava



A1: A1: Minimalizace vlivu dopravyMinimalizace vlivu dopravy

DopravaDoprava



A1: A1: Minimalizace vlivu dopravyMinimalizace vlivu dopravy

DopravaDoprava



A1: A1: Minimalizace vlivu dopravyMinimalizace vlivu dopravy

DopravaDoprava
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A1: A1: Minimalizace vlivu dopravyMinimalizace vlivu dopravy
• Realizace tří opatření (dřevěné lávky)
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A2: A2: Odhad početnosti vyderOdhad početnosti vyder
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KrkonošeKrkonoše
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CHKO CHKO 
Orlické horyOrlické hory
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DačiceDačice
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PVAPVA

A3: A3: AAnalýza životaschopnosti populacenalýza životaschopnosti populace



Řešení střetu rybářů Řešení střetu rybářů 
a vydrya vydry

A8: A8: NNávrh optimalizace řešení střetu rybářství a vydryávrh optimalizace řešení střetu rybářství a vydry



www.vydryonline.czwww.vydryonline.cz

A4: Web A4: Web wwwwww. vydryonline.cz. vydryonline.cz
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A7: A7: Schůzky se správci silnicSchůzky se správci silnic
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A6: A6: Vydří stezka: exkurze a přednáškyVydří stezka: exkurze a přednášky
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A6: A6: Vydří stezka: Vydří stezka: www.vydristezky.czwww.vydristezky.cz
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A6: A6: Vydří stezka: PublikaceVydří stezka: Publikace



PublicitaPublicita

A10: A10: PublicitaPublicita
• V rámci předchozích aktivit (brožury, pexeso, leták)
• Weby alkawildlife.eu, vydryonline.cz, vydrynasilnici.cz, vydristezky.cz 
• Zprávy na Facebooku
• Tisková konference
• 4 tiskové zprávy
• Rozhovor a reportáž v rádiu (Český rozhlas Plus)
• Reportáže v TV (Česká televize 2, Chcete mě a Nedej se, Jihočeská 

televize)
• Přednáška na setkání k PP
• Články: Myslivost, Bulletin Vydra, 

Ochrana přírody, 2 x Fórum ochrany přírody
• Odborné články v přípravě



Děkuji za pozornost


