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Anotace 

Předloţená práce  se zabývá problematikou vyplácených náhrad za škody způsobené 

vydrou říční a hodnocením metodiky, podle které se náhrada vyplácí. V první části je 

popsáno rozšíření vydry v České republice a systém vyplácení náhrad za vzniklé škody. 

V další části je popsán sběr dat. Práce mapuje jednotlivé rybníky s vyplacenou náhradou, 

hledá a hodnotí faktory, které ovlivňují samotné podání ţádosti a následně výši vyplacené 

kompenzace. Další část práce se zabývá hledání krajinných faktorů, které ovlivňují výši 

náhrady v modelovém území. 

Klíčová slova: vydra říční, rybník, náhrada škody, krajinná metrika 

 

Summary 

Submitted thesis deals with the question of damage compensation scheme caused by otter 

and with evaluation of methods, according to which compensation is being paid out. In the 

first part of the thesis there is described the diffusion of otter in the Czech Republic and the 

system of redemption of compensations for incurred losses. In the next part there is 

described data gathering. This thesis maps individual ponds with compensation, searches 

and assesses factors, which impact the submission of a petition and subsequently the height 

of compensation of damage. The last part of the thesis deals with a search of landscape 

factors, which impact the height of compensation in a model territory. 

Keywords: Otter, fishpond, compensation of a damage, landscape metrics 

  



Obsah 

1 ÚVOD ............................................................................................................................ 1 

2 CÍLE PRÁCE ................................................................................................................. 2 

2.1 Úkoly ....................................................................................................................... 3 

3 ROZŠÍŘENÍ VYDRY ŘÍČNÍ V ČESKÉ REPUBLICE ............................................... 4 

3.1 Odhad početnosti vyder ........................................................................................... 5 

3.2 Potrava a problematika škod ................................................................................... 6 

4 SYSTÉM VYPLÁCENÍ ŠKOD .................................................................................... 8 

4.1 Postup při oznámení vzniku škody ......................................................................... 8 

4.2 Situace ochrany vydry říční a vyplácení kompenzací v okolních státech ............. 11 

5 METODIKA ................................................................................................................ 13 

5.1 Krajinná metrika .................................................................................................... 13 

5.2 Korelační analýza .................................................................................................. 16 

5.3 Regresní analýza ................................................................................................... 17 

5.4 Metoda nejbliţších vzdáleností ............................................................................. 18 

6 ZPRACOVÁNÍ DAT .................................................................................................. 20 

6.1 Výběr zkoumané oblasti ........................................................................................ 20 

6.2 Sběr dat .................................................................................................................. 20 

6.3 Tvorba databáze .................................................................................................... 21 

6.4 Vymezení modelového území ............................................................................... 24 

6.5 Datové zdroje ........................................................................................................ 26 

6.6 Lokalizace rybníků ................................................................................................ 27 

6.7 Porovnání nové a staré metodiky .......................................................................... 29 

7 ANALÝZA VYPLACENÝCH NÁHRAD V KRAJI VYSOČINA ........................... 30 

7.1 Základní srovnání náhrad pro kraj Vysočina ........................................................ 30 

7.2 Regresní analýza náhrady škod ............................................................................. 32 

7.3 Výpočet hustoty vyder v území ............................................................................. 34 

7.4 Prostorové rozmístění rybníků se škodou ............................................................. 35 

8 ANALÝZA ZAZNAMENANÝCH ŠKOD V OKRESE PELHŘIMOV .................... 39 



8.1 Základní statistické zhodnocení dat ...................................................................... 39 

8.2 Analýza vlastníků .................................................................................................. 42 

8.3 Analýza rybníků s vyplacenou náhradou škody .................................................... 45 

8.4 Analýza vyplacených náhrad ................................................................................ 51 

9 ANALÝZA KRAJINNÝCH PODMÍNEK ................................................................. 58 

9.1 Analýza okolí rybníků ........................................................................................... 58 

10 POSOUZENÍ MOŢNOSTI MODELOVÁNÍ A PREDIKCE ŠKOD ......................... 62 

11 ZÁVĚR ........................................................................................................................ 64 

SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY ................................................................................. 66 

 

  



Seznam použitých zkratek 

AOPK ČR – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 

ČRS – Český rybářský svaz 

ČÚZK – Český úřad zeměměřický a katastrální 

ISKN – Informační systém katastru nemovitostí 

IUCN – the International Union for Conservation of Nature (Světový svaz ochrany 

přírody) 

MRS – Moravský rybářský svaz 

S-JTSK – Souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

TTP – Trvalé travní porosty 

VÚV TGM – Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka 
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1 ÚVOD 

Vydra říční je v České republice zařazena mezi ohroţené druhy a je proto chráněna 

zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Díky tomuto zákonu, aktivním 

ochranným opatřením, zlepšení čistoty vody a dalším faktorům začala se vydří populace 

pomalu rozrůstat a vydra se v posledních letech začíná u nás vracet zpět na svá původní 

stanoviště (Toman 1992, Kučerová et al. 2001, Poledník et al. 2007).  

Vydra je ryboţravý predátor, který ţije v blízkosti vody. Na území České republiky se 

vyskytuje ve všech typech vodních biotopů. V našich podmínkách jsou pro vydru velmi 

důleţité rybníky, které pro ni představují vhodný zdroj potravy, ideální prostředí s úkryty a 

také umoţňují dosahovat vyšších počtů vyder na daném území. 

V souvislosti s jejím rozšířením (hlavě v rybníkářských oblastech) začalo přibývat případů, 

kdy vydra působí škody na hospodářsky chovaných rybách. Proto je zejména rybáři 

vnímána značně negativně a poměrně často se vyskytují i případy zabíjení těchto ţivočichů 

(např. Toman 1999). 

Ve snaze omezit nelegální pronásledování vyder, byl v roce 2000 schválen zákon 

č. 115/2000 Sb., který umoţňuje vyplácení náhrad škod způsobených vybranými zvláště 

chráněnými ţivočichy, mezi které patří i vydra říční. Díky tomuto zákonu stát poskytuje 

finanční náhradu za způsobené škody na rybách chovaných v rybích líhních a odchovnách, 

sádkách, rybnících, klecových chovech nebo pstruţích farmách. 
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2 CÍLE PRÁCE 

Hlavní cíle této práce jsou vyhodnocení náhrad škod způsobených vydrou říční na 

modelovém území, zhodnocení konkrétních faktorů, které mohou mít na náhrady škod vliv 

a zhodnocení efektivity systému náhrad.  

Vydry způsobují ekonomické škody na chovných rybách v jednotlivých rybnících v rámci 

svých domovských okrsků v různé míře. Výši škod mohou ovlivňovat některé faktory 

daného rybníka nebo krajinné faktory jeho okolí. Vzhledem k tomu, ţe zjistit rozsah těchto 

škod není jednoduché, můţe být vnímání těchto škod hospodáři odlišné od reálných škod. 

Hospodáři mohou ţádat o náhrady škod na základě svého vnímání těchto škod nebo zde 

mohou působit i další sociální faktory, například znalost zákona. V ideálním případě by 

reálné škody měly odpovídat náhradám, které jsou hospodářům vypláceny.  

Pro zhodnocení efektivity systému je tedy moţné formulovat některé hypotézy: 

1. V případě, ţe součet vyplacených náhrad v dané oblasti se neblíţí odhadnutému 

potenciálu škod, znamená, ţe neţádají všichni, kteří škodu na rybníce mají.  

2. V případě, ţe na podání ţádosti má velký vliv ústní komunikace mezi hospodáři 

(informace o existenci zákona, informace o zvládnutí nebo nezvládnutí 

byrokratického procesu při vyplácení náhrad), nebude prostorové rozmístění náhrad 

škod rovnoměrné, ale bude tvořit shluky. 

3. V případě, ţe na podání ţádosti má vliv ústní komunikace mezi rybáři (znalost 

systému nebo naopak obavy z byrokratického procesu), bude se lišit podíl 

ţádajících vůči neţádajícím mezi jednotlivými typy hospodářů.  

4. V případě, ţe se liší výše odhadnutých náhrad škod v závislosti na osobě 

posuzovatele, má tento sociální faktor vliv na náhrady škod a ovlivňuje tak analýzu. 

V tomto případě je systém špatně nastaven a je pravděpodobně zneuţitelný. 

5. V případě, ţe náhrady škod mají vztah k některému krajinnému faktoru okolí 

rybníka, je pravděpodobné, ţe náhrady škod odpovídají reálným škodám a další 

sociální faktory nemají na náhrady škod vliv. 
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2.1 Úkoly 

Pro splnění vytyčených cílů a ověření předpokladů je potřebné navrhnout vhodný postup a 

definovat postupné úkoly: 

 Digitalizace vybraných údajů z ţádostí o náhradu škod způsobených vydrou říční 

 Vytvoření databáze z ţádostí  

 Lokalizace zaznamenaných škod 

 Výběr vhodného modelového území 

 Průzkum zaznamenaných škod a hodnocení jejich distribuce v čase a v území 

 Analýza zaznamenaných škod v závislosti na výskytu a hustotě vydry říční 

 Analýza krajinných podmínek a hodnocení moţného vlivu na početnost vyder a 

výši náhrady 

 Posouzení moţnosti modelování a predikce škod 
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3 ROZŠÍŘENÍ VYDRY ŘÍČNÍ V ČESKÉ REPUBLICE 

Rozšíření vydry říční v České republice je po roce 1989 sledováno systematicky 

Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky ve spolupráci s Českým nadačním 

fondem pro vydru. Po roce 1989 bylo provedeno několik mapování výskytu vyder říčních.  

Mapování výskytu vyder se provádělo podle standardní metody IUCN nebo její malou 

modifikací. Jako základ mapování byla pouţita síť S-JTSK. Kvadrát S-JTSK sítě má 

rozměry 11,2 x 12 km. V kaţdém kvadrátu se kontrolovalo několik bodů (v závislosti na 

výskytu vyder), rozloţených do čtyř podkvadrátů. Při mapování se nejčastěji kontrolovaly 

mosty, které prochází nad vodními toky, coţ jsou místa, kde je největší pravděpodobnost 

nalezení pobytových znaků vydry (stopy, trus, zbytky po konzumaci potravy). Bod a tedy i 

podkvadrát a kvadrát byly označeny jako negativní, pokud zde nebyl nalezen ţádný 

pobytový znak vyder. Bod a podkvadrát byly označeny jako pozitivní, pokud se zde 

nacházel jakýkoliv pobytový znak vyder. Kvadrát, kde je pouze jeden podkvadrát 

pozitivní, je označen jako kvadrát s „nepravidelným“ výskytem. Kvadrát, kde jsou 2 – 4 

podkvadráty pozitivní, je označen jako kvadrát s „pravidelným“ výskytem (Poledník et al. 

2007). 

Výsledky z mapování v letech 1989 – 1992 ukazují, ţe na našem území ţilo 300 aţ 350 

jedinců a vydry byly přítomny pouze na 30% území (Toman 1992). Na základě mapování 

z let 1997 – 2000 byla populace vydry odhadována na 800 jedinců s výskytem na 40% 

území ČR (Kučerová et al. 2001). 

Poslední mapování proběhlo v roce 2006. Na základě posledního sčítání vyder v roce 2006 

bylo zjištěno, ţe populace vyder v České republice v současnosti prosperuje dobře a 

rozšiřuje se do nových oblastí, ze kterých v minulém století vymizela (Poledník et al. 

2007). Z výsledků mapování vyplývá, ţe vydra se vyskytuje na 75% území republiky, 

z toho na 15 % území je výskyt vyder označen jako nepravidelný a na 60 % území jako 

trvalý (viz obrázek 1). 
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Obrázek 1: Prostorové rozmístění vydry říční na území ČR (podle Poledník 2007) 

3.1 Odhad početnosti vyder 

Odhadem celkového počtu vyder v konkrétním území se zabýval L. Poledník (2005) ve své 

disertační práci. Studie odhaduje počet vyder na území ČR na základě lokálního stopování na 

sněhu a vztahu k vybraným krajinným faktorům. Hustota vyder v oblasti byla stanovena 

pomocí stopování vyder na čerstvém sněhu ve vybraných šesti čtvercových oblastech (10 x 

10 km). 

Protoţe vydra říční je ţivočich vázaný na vodu, byly do analýzy zahrnuty pouze ty krajinné 

faktory, které se týkají vodního systému: počet rybníků, plocha rybníků, délka břehů rybníků, 

délka toků a délka břehů rybníků a toků. Jako nejvhodnější faktor se ukázal součet obvodů 

rybníků ve čtverci, kde vztah mezi délkou břehů a počtem vyder vyjádřený koeficientem 

korelace dosáhl hodnoty 0,94. Naopak vliv vodních toků (součet délek všech vodních toků) 

na početnost vydry se neprokázal. Na základě těsné korelace výskytu vyder v těchto 

čtvercích a součtu délek všech břehů rybníků byla stanovena rovnice: 

OA = 0.1915 * LPB + 2.6079 (1) 
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Kde OA je počet dospělých vyder ve čtverci mapovací sítě, LPB je délka všech rybničních 

břehů. Na základě vztahu délky břehů rybníků a hustoty vyder byla provedena extrapolace 

pro celé území republiky (Poledník 2005).  

Pro výpočet velikosti populace byla pouţita distribuce vyder z roku 2001 (Kučerová et al. 

2001). Byly provedeny dva výpočty velikosti současné populace: jeden zaloţený pouze na 

základě rozšíření a hustoty vyder podle krajinného faktoru, při druhém výpočtu byla brána 

v úvahu také historie výskytu vyder v daném čtverci. Na základě vztahu mezi hustotou 

vyder a délkou břehu rybníků v krajině byla populace vyder na území České republiky 

odhadnuta na 1600 (brána v úvahu také historie výskytu) aţ 2200 (nebrána v úvahu historie 

výskytu) dospělých jedinců. Vzhledem k tomu, ţe mláďata tvoří přibliţně 24 % populace, 

celkově se na území republiky můţe vyskytovat 2100 aţ 2900 jedinců vydry říční 

(Poledník 2005). 

3.2 Potrava a problematika škod 

Vydra říční je masoţravý predátor stojící na vrcholu potravního řetězce. Sloţení potravy se 

mění během ročních období a liší se i potrava vyder ţijících na různých stanovištích. 

Obecně lze říci, ţe průměrně tvoří ryby přibliţně tři čtvrtiny potravy (Poledník et al. 2006). 

Denní spotřeba potravy představuje přibliţně 12% hmotnosti těla (Kruuk et al. 1993). 

Sloţení potravy se mění v závislosti na ročním období a typu prostředí, ve kterém vydra 

ţije.  

Zastoupení jednotlivých druhů ryb v potravě závisí především na jejich početnosti a na 

dané lokalitě.  Vydry dávají přednost rybám menšího vzrůstu, coţ je způsobené nejvyšší 

početností a tedy i dostupností ryb v této velikosti a také tím, ţe jejich ulovení je pro vydru 

méně fyzicky namáhavé (Veselovský 1998). 

Vydra je silně vázána na vodu a osidluje oblasti v blízkosti vodních toků nebo vodních 

ploch. Hustota populace závisí na dostupnosti a početnosti potravy. Rybníkářské oblasti 

jsou pro vydru ideálním prostředím. Rybníky slouţí jako velmi důleţitý zdroj potravy a 

vytvářejí vhodné prostředí pro úkryty a nory. Se zvyšující se hustotou rybníků, a tedy 

s rostoucí dostupností potravy, se zvyšuje i počet vyder v oblasti (Poledník 2005). Proto se 

nejpočetnější populace vyder v České republice nacházejí v oblastech s vysokým počtem 

rybníků, které zároveň představují naše největší rybníkářské oblasti (hlavně jihočeské 



Martin Paleček: Analýza škod způsobených vydrou říční na vybraném území 

2009   7 

pánve a  západní část kraje Vysočina). Zde se vydry nejčastěji dostávají do konfliktu 

s ekonomickými zájmy rybářů, kterým způsobují finanční ztrátu. 

Škody způsobené vydrou na rybích obsádkách mohou být rozděleny tří kategorií: 

1. Škody vzniklé přímou konzumací ryb. Pouze na tento druh škody se vztahuje zákon č. 

115/2000 sb. U následujících dvou typů škod současná praxe neumoţňuje vyplácet 

kompenzace.  

2. Škody způsobené nadbytečným zabíjením ryb, kdy velká část ulovených ryb není 

konzumována. Případy, kdy vydra v rybníce zabíjí ryby, nejsou časté (např. Toman, 

1999), ale rybáři jsou vnímány velmi negativně. 

3. Škody nepřímo způsobené vydrou vyrušením zimujících ryb. Tvrzení rybářů, ţe pod 

ledem lovící vydra údajně vyruší zimující ryby, které následkem toho začnou být 

aktivní a ztrácejí většinu energetických rezerv, doposud nebylo dostatečně vědecky 

potvrzené. 

Nejproblémovější z hlediska škod jsou rybníky s výměrou menší neţ 1 ha, na nichţ vydra 

dokáţe v zimním období lovit pod ledem v celé ploše rybníka včetně nejhlubších míst, kde 

zimují ryby. V této kategorii rybníků pak mohou ztráty dosáhnout 50 - 90% (Toman 1999). 
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4  SYSTÉM VYPLÁCENÍ ŠKOD  

Zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště 

chráněnými ţivočichy, umoţňuje poškozenému kompenzovat škody vzniklé některými 

zvláště chráněnými ţivočichy. Podmínkou je, ţe se jedná o ţivočicha zvláště chráněného 

dle vyhlášky MŢP ČR č. 395/1992 Sb. Konkrétně se tento zákon týká těchto druhů: bobr 

evropský, vydra říční, kormorán velký, los evropský, medvěd hnědý, rys ostrovid, vlk 

obecný. Zákon o náhradách škod vznikl z důvodu, aby alespoň z části zmírnil konfliktní 

situaci mezi zájmy ochrany přírody na straně jedné a vlastníky pozemků, rybníků či 

domestikovaných zvířat na straně druhé. Při dodrţení všech podmínek příslušného zákona 

má poškozený ţadatel zákonný nárok na náhradu škod. 

V roce 2006 byla schválena novela tohoto zákona, která umoţňuje vyplácet náhradu škod 

nejen za ryby chované k hospodářským účelům v rybnících, sádkách, rybích líhních a 

odchovnách, klecových odchovech nebo pstruţích farmách, ale i v rybářských revírech. 

 

4.1 Postup při oznámení vzniku škody  

Pokud vlastník nebo správce rybníku zjistí, ţe mu byla způsobena škoda vydrou říční, musí 

událost ohlásit do 48 hodin od jejího zjištění místně příslušnému orgánu ochrany přírody 

(jedná se například o Správu CHKO nebo obecní  úřad obce s rozšířenou působností). Po 

ohlášení škody je třeba, aby místně příslušný orgán ochrany přírody provedl místní šetření, 

sepsal protokol a zajistil vhodným způsobem důkazy (například vyfotografování stop 

vyder nebo zbytků ryb na březích). 

Ţádost o poskytnutí náhrady škody se předkládá do 10 dnů ode dne, kdy poškozený zjistil 

škodu, nejpozději však do 6 měsíců ode dne, kdy ke škodě došlo. V případě vydry říční, 

kdy škody jsou ve většině případů permanentní (vydry navštěvují danou lokalitu 

v pravidelných několikadenních intervalech), ţadatelé nejčastěji ţádají náhradu škod na 

nejdelší moţné období, tedy 6 měsíců. Konkrétní škodu je nutné prokázat odborným 

posudkem. Tyto posudky zpracovávají například Český nadační fond pro vydru nebo 

konkrétní osoby zabývající se touto problematikou. Odborný posudek musí obsahovat 

přesné vymezení lokality (na základě katastrálního území a parcelního čísla), konkrétní 
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způsob výpočtu škody a také škodné období, za které bude náhrada vyplacena. Výše škody 

je vypočtena podle rovnice: 

𝑍 = 𝑐 ∗ 𝑝 ∗ 𝑘 ∗ 𝑑 ∗ 𝑛    (2) 

Z – Celková výše náhrady 

c – Průměrná cena ryb v rybníce (v Kč za kg), závisí na rybí obsádce. 

p – Koeficient sloţení potravy zohledňuje příjem potravy u vydry říční a podíl komerčních 

druhů ryb v potravě vyder. Koeficient sloţení potravy se pohybuje v rozmezí 0,5 – 1,5 

(v závislosti na velikosti komerční ryby, na ročním období a na potencionální nekomerční 

kořisti). 

k – Koeficient velikosti rybníka se liší v závislosti na období. Pro období březen - říjen je 

pro všechny rybníky stanoven koeficient 1,0. V období listopad - únor je pro rybníky do 

rozlohy 0,5 ha koeficient 1,2. Pro rybníky nad 0,5 ha je koeficient 1,0. 

d – Počet dní, kdy byl zaznamenán výskyt vydry na rybníce. Pokud se u sledovaného 

rybníka vyskytuje více jedinců, jsou tyto hodnoty sečteny. Nejdelší období pro jednoho 

jedince vydry odpovídá délce 180 dní.  

n – Počet jedinců vydry říční, kteří se v okolí rybníku prokazatelně vyskytovali. Pokud se 

objevila samice vydry a mláďaty, tak kaţdé mládě má hodnotu 0,5 

K ţádosti, která se od roku 2003 odesílá na příslušný krajský úřad, musí být doloţeny tyto 

náleţitosti: 

a)    jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, rodné číslo, je-li ţadatelem fyzická 

osoba  

b)     název, sídlo a identifikační číslo, je-li ţadatelem právnická osoba  

c)     označení vybraného ţivočicha  

d)     popis příčin vzniku škody  

e)   parcelní čísla  rybníků, jejich název a katastrální území. Je třeba uvést termín a 

dobu vypuštění, termín následného napuštění a skladbu nové rybí obsádky. 

f)      popis opatření ţadatele, které učinil k zabránění  vzniku škody  

g)     uvedení rozsahu škody, tj. částka v Kč a období škody 
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h)     podpis u fyzických osob, podpis a razítko u právnických osob  

 K ţádosti se dále připojí: 

a)     protokol sepsaný pracovníkem místně příslušného orgánu ochrany přírody 

z místního šetření  

b)     odborný nebo znalecký posudek 

c)     doklad o uţivatelském právu k rybníkům (nájemní smlouvy nebo výpis z katastru 

nemovitostí, kde je ţadatel uveden jako vlastník)  

d)     doloţit doklad nebo jiný důkaz o vlastnickém právu k rybám, jedná se o 

informace o mnoţství a skladbě rybí obsádky a jejich způsob nabytí (faktury, 

nákupní lístky, příp. čestné prohlášení  o vlastním odchovu)  

Pokud ţádost obsahuje všechny zmíněné náleţitosti a je zaslána na příslušný krajský úřad 

ve stanoveném termínu, je majiteli uhrazena náhrada škod v plné výši. O tuto kompenzaci 

můţe vlastník nebo nájemce dotčeného rybníka poţádat maximálně dvakrát do roka. 

Škody se tedy posuzují v půl ročních intervalech, ale nezávisle na ročním období. Škody v 

zimním a letním období se však značně liší. Proto by se měly ţádosti vyřizovat s ohledem 

na tuto skutečnost. Ovšem nebyla stanovena přesná hranice, která by obě období od sebe 

oddělovala. V praxi se postupuje tak, ţe odborník, který zpracovává posudek, vybere 

období podle převládajících měsíců. Například pokud škodné období je v rozmezí leden – 

duben, je zvoleno zimní.  

4.1.1 Nová metodika stanovení výše škody 

Aby se více zefektivnilo vyplácení náhrad a eliminoval se vliv subjektivního názoru 

posuzovatelů, byla v roce 2008 navrţena nová metodika odhadu výše náhrady škod 

způsobených vydrou říční. Nová metodika lépe definuje jednotlivé koeficienty a stanovuje 

limity pro koeficienty, aby nedocházelo ke zneuţívání systému. 

V nové metodice je dané pravidlo, kdy lze provést individuální odhad pro jednotlivé 

rybníky a kdy jediný odhad pro celou skupinu rybníků. Při odhadu pro skupiny rybníků je 

výpočet zaloţen na trvalém pobytu známého počtu vyder (hustoty) v oblasti. Aktuální 

odhady vyder v jednotlivých kvadrátech republiky jsou k dispozici na webových stránkách 

AOPK.  U individuálního odhadu je výpočet zaloţen na odhadu návštěvnosti vyder na 
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rybníce. Návštěvnost je odhadována na základě nalezeného počtu trusu na rybníce během 

dvou kontrol. Kontroly musí být nejméně 1 měsíc od sebe, obě v rámci období, pro které 

jsou škody odhadovány (dříve stačila jedna kontrola, a to i aţ po daném období). Také jsou 

konkretizovány pravidla jak určit podíl komerční sloţky potravy a index velikosti rybníka.  

V druhém pololetí roku 2008 začaly krajské úřady zpracovávat ţádosti podle nové 

metodiky. V současnosti trvá přechodné období, kdy ţadatelé mohou podávat ţádosti i 

s posudky vytvořenými podle staré metodiky. Nová metodika by měla být v nejbliţší době 

ukotvena ve vyhlášce MŢP, pak jiţ nebude moţné pouţít jinou metodu odhadu škod.  

4.2 Situace ochrany vydry říční a vyplácení kompenzací v okolních 

státech 

4.2.1 Spolková republika Německo 

Neexistuje zde na federální úrovni ţádný program pro ochranu ohroţených druhů. Členské 

státy mohou uplatňovat předpisy, které překračují minimální úroveň ochrany Spolkového 

zákona o ochraně přírody (§52 8 BNatSchG). Jednotlivé spolkové státy si také vytvářejí 

vlastní strategie ochrany. Například v Sasku existují programy na ochranu ohroţených 

ţivočichů (mezi které patří i vydra říční) zakotvených v zákoně § 24 SächsNatSchG.  

Konkrétní podpora pro rybáře a společnosti zabývající se chovem ryb je distribuována 

formou dotací na konkrétní období. Podpora závisí na velikosti rybníka. Neexistuje na ni 

právní nárok a je poskytována pouze z dostupných finančních prostředků (evropské a saské 

fondy, např. Fond na rozvoj venkova). 

4.2.2 Spolková republika Rakousko 

V Rakousku je situace podobná jako v Německu. Míra a rozsah ochrany ohroţených druhů 

(včetně vydry říční) je definována kaţdým spolkovým státem samostatně.  

Například v Dolním Rakousku jsou kompenzace za škody způsobené vydrou říční 

vypláceny jiţ od roku 1984. Ovšem neexistuje ţádný právní závazek pro vládu, aby platila 

tyto kompenzace. Tento systém je čistě dobrovolný. Kompenzace jsou vypláceny 

prostřednictvím Rakouského programu na zachování ţivotního prostředí a zemědělství. 

Vláda Dolního Rakouska poskytuje pouze dotace na preventivní opatření. 
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4.2.3 Slovenská republika 

Současnou ochranu vydry a její biotopů zabezpečuje Zákon Národní rady Slovenské 

republiky č.287/1994Z. z. o ochraně přírody a krajiny (Urban et Kadlečík 2001). 

Zákon č. 543/2002 a příslušná vyhláška obsahují i část týkající se náhrady škod 

způsobených ţivočichy, včetně vydry. Náhrada se vztahuje na způsobenou škodu na 

rybách v rybnících a rybochovných zařízeních; ve vyhlášce se uvádí nutnost doloţit 

znalecký posudek k ţádosti o náhradu škody. 
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5 METODIKA 

Matematické a statistické metody, postupy a analýzy vyuţité v této práci, jsou popsány 

v následujících kapitolách. 

5.1 Krajinná metrika 

Indexy krajinné metriky představují skupinu ukazatelů pouţívaných pro charakterizaci 

sloţení a prostorového uspořádání krajiny. Těmito indexy je moţné hodnotit a srovnávat 

konkrétní území z hlediska časového vývoje nebo srovnávat několik území mezi sebou. 

Indexy krajinné metriky kvantifikují strukturální vlastnosti krajiny (McGarigal et Marks, 

1995) Tato kvantifikace sleduje měření diverzity, homogenity nebo heterogenity krajiny.  

Ploška (patch) představuje základní oblast, která je pokryta jednotným typem krajinného 

pokryvu, který je v této oblasti homogenní. Mozaika různých typů plošek pak vytváří 

samotnou krajinu. 

Krajinný pokryv tvořený mozaikou homogenních ohraničených plošek lze popsat 

standardními indexy. Plošky jsou hodnoceny z hlediska tvaru, izolovanosti, přístupnosti a 

rozptýlenosti a dále celkové dominance a diverzity. Diverzita vyjadřuje míru rozmanitosti 

(heterogenity) a pestrosti krajinotvorných struktur (Guth 1997). 

Krajinné metriky lze počítat ve třech úrovních: Na nejniţší úrovni se počítají indexy pro 

jednotlivé plošky (Patch Metrics). Na vyšší úrovni lze počítat indexy krajinné metriky pro 

skupiny plošek stejného druhu (Class Metrics). Poslední moţností je počítat indexy pro 

celou krajinu (Land metrics) dohromady (McGarigal et Marks, 1995).  

Vybrané krajinné indexy, které byly pouţity v této práci, jsou zaznamenány v následujících 

kapitolách. Jedná se o krajinné metriky, které popisují krajinu z mnoha hledisek. Jednotlivé 

vzorce jsou převzaty z programu FRAGSTATS. 

5.1.1 Hustota plošek (PD) 

𝑃𝐷 =
𝑁

𝐴
∗  10000  

Hustota plošek vyjadřuje počet areálů na jednotku plochy přepočítanou na hektar. N 

vyjadřuje počet plošek, A představuje celkovou plochu (m
2
) oblasti.  
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5.1.2 Index největší plošky (LPI) 

𝐿𝑃𝐼 =
max 𝑎𝑖𝑗  

𝐴
∗  100  

LPI udává, kolik procent z celkové plochy A studované krajiny zabírá největší ploška aij. 

Kdyţ se index největší plošky pohybuje okolo nuly, je území velmi rozdrobené s velmi 

malými ploškami. Pokud dosahuje hodnoty 100, tak v sledovaném prostoru se nachází 

pouze jediná ploška. 

5.1.3 Střední chyba velikosti plošek (PSSD) 

𝑃𝑆𝑆𝐷 =
    𝑎𝑖𝑗 −  

𝐴
𝑁  

2
𝑛
𝑗 =1

𝑚
𝑖=1

𝑁
∗  

1

10000
  

Kde i (1,…, m) představuje jednotlivé třídy vyuţití krajiny, j (1,…, n) představuje počet 

plošek a aij značí plochu konkrétní plošky v i-té třídě. Index PSSD je udáván v hektarech. 

5.1.4 Koeficient variance velikosti plošek (PSCV) 

𝑃𝑆𝐶𝑉 =
𝑃𝑆𝑆𝐷 ∗ 𝑁

𝐴
∗  100  

PSCV = 0, kdyţ všechny plošky v krajině jsou stejné velikosti nebo pokud se v krajině 

vyskytuje pouze jediná ploška. V ostatních případech je koeficient variance velikosti 

plošek vyšší neţ nula. Index je udáván v procentech (McGarigal et Marks, 1995). 

5.1.5 Hustota okrajů (ED) 

𝐸𝐷 =
 𝐸𝑖

𝑚
𝑖=1

𝐴
∗ (10000) 

Kde Ei je obvod (m) i-té plošky v území, A představuje celkovou plochu (m
2
) území. 

Hustota okrajů je udávána v metrech na hektar plochy. Maximální hodnoty by dosáhlo 

v případě, ţe kaţdý pixel rastru by tvořil samostatnou plošku (DG Agriculture, 2000). 

5.1.6 Index rozdrobenosti a vzájemného postavení tříd (IJI) 

Tento index explicitně zohledňuje prostorovou konfiguraci tříd krajinného pokryvu. 

Vychází ze vztahu vzájemně přilehlých areálů. Kaţdý areál je analyzován z hlediska 
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sousedství s ostatními. Hodnotí se míra rozdrobení konkrétní třídy krajinného pokryvu 

(DG Agriculture, 2000).  

𝐼𝐽𝐼 =
  𝐸𝑖𝑘 𝑙𝑛𝐸𝑖𝑘

𝑛
𝑘=𝑖+1

𝑚
𝑖=1

𝑙𝑛  
𝑚 ∗ (𝑚 − 1)

2  
∗  100  

Hodnota m představuje počet tříd krajinného pokryvu, Eik je délka hranic mezi třídou i a 

třídou k. IJI se uvádí v procentech. Nízké hodnoty indexu jsou charakteristické pro krajinu, 

kde určitá třída sousedí jen s jednou další třídou. Se zvyšujícím se počtem sousedních tříd, 

vzrůstá i hodnota IJI. Vysoké hodnoty indexu jsou dosaţeny v krajině, kde plochy 

jednotlivých tříd spolu sousedí rovnoměrně, tj. všechny třídy spolu sousedí a délka hranic 

mezi třídami je stejně dlouhá (Kopecká, 2005). 

5.1.7 Index rozdělení (SPLIT) 

𝑆𝑃𝐿𝐼𝑇 =
𝐴2

  𝑎𝑖𝑗
𝑛
𝑗 =1

𝑚
𝑖=1

 

Kde A je celková plocha krajiny (m
2
), aij je plocha jednotlivých plošek. Index rozdělení 

vyjadřuje jednou hodnotou, jak je zkoumaná plocha rozdrobena. Pokud SPLIT = 1, oblast 

obsahuje pouze jedinou plošku a jednu třídu. Hodnota indexu stoupá se vzrůstajícím 

počtem plošek a jednotlivých tříd (McGarigal et Marks, 1995).  

5.1.8 Shannonův index diverzity (SDI)  

SDI je relativní index. Výstupem je bezrozměrné číslo, které samo o sobě nedává ţádnou 

informaci o stavu krajiny. Toto číslo představuje entropii, popisující krajinu. Shannonův 

index kvantifikuje diverzitu krajiny pomocí dvou komponent: počtu jednotlivých tříd a 

rovnoměrnosti rozmístění tříd. Jako ukazatel můţe slouţit pouze při porovnání informací 

pro stejné sledované území z minulosti (zda se diverzita během let zvýšila nebo sníţila) 

nebo při srovnání s výsledky z jiného území (McGarigal et Marks, 1995).  

𝑆𝐷𝐼 = − (𝑃𝑖 ∗ 𝑙𝑛𝑃𝑖)

𝑚

𝑖=1

 

Kde m vyjadřuje počet typů jednotlivých plošek a Pi je podíl zastoupení daného typu 

plochy k celkové rozloze území. 
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Hodnoty SDI rostou v případě, ţe se zvyšuje počet různých tříd nebo proporční zastoupení 

tříd je více vyrovnané. Maximální hodnota Shannonova indexu při konkrétním počtu tříd je 

dosaţena v případě, ţe všechny třídy mají na posuzovaném území stejnou výměru (DG 

Agriculture, 2000). 

5.1.9 Shannonův index vyrovnanosti (SEI) 

SEI vychází z rozmístění a zastoupení jednotlivých typů plošek. Shannonův index 

vyrovnanosti je odvozen od maximální moţné hodnoty Shannonova indexu diverzity. 

Maximální hodnota Shannonova indexu pro danou třídu odpovídá maximální entropii a 

ukazuje, jaké hodnoty by Shannonův index nabyl při shodné početnosti jednotlivých tříd 

(McGarigal et Marks, 1995). 

𝑆𝐸𝐼 =
− (𝑃𝑖 ∗ 𝑙𝑛𝑃𝑖)

𝑚
𝑖=1

ln(𝑚)
 

Kde Pi je podíl území pokrytý ploškami typu i, m vyjadřuje počet typů jednotlivých plošek. 

Rozsah SEI se pohybuje od 0 do 1. Pokud se v krajině vyskytuje jen jedna ploška jediné 

třídy, SEI je rovné 0. S rostoucím počtem plošek a počtem jednotlivých tříd krajinného 

pokryvu hodnota SEI vzrůstá. SEI dosahuje 1, kdyţ rozdělení plochy mezi jednotlivými 

typy plošek je rovnoměrné (DG Agriculture, 2000). 

5.1.10 Podíl třídy z celkové plochy (PLAND) 

𝑃𝐿𝐴𝑁𝐷 =
 𝑎𝑖𝑗

𝑛
𝑗=1

𝐴
∗  100  

Tento index se počítá pro kaţdou třídu v krajině zvlášť. PLAND index kvantifikuje 

poměrné zastoupení konkrétní třídy v krajině, kde aij je plocha (m
2
) všech plošek třídy, A 

představuje celkovou plochu (m
2
) oblasti. Výsledek je udáván v procentech, aby bylo 

moţné porovnávat mezi sebou i nestejně velká území (McGarigal et Marks, 1995). 

PLAND se blíţí k nule, kdyţ plošky sledované třídy v krajině se vyskytují zřídka. 

PLAND=100, kdyţ celá oblast je tvořena jedinou ploškou studované třídy krajinného 

pokryvu. 

5.2 Korelační analýza 
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Pearsonův korelační koeficient r je nejdůleţitější mírou síly vztahu dvou náhodných 

spojitých proměnných X a Y (Hendl, 2004). Korelační koeficient r se počítá pomocí 

směrodatných odchylek sx, sy proměnné X a Y a kovariance sxy : 

𝑠𝑥𝑦 =
  𝑥𝑖 − 𝑥  (𝑦𝑖 − 𝑦 )𝑛

𝑖=1

𝑛 − 1
 

𝑟 =
𝑠𝑥𝑦

𝑠𝑥𝑠𝑦
 

Pokud r=0, jsou obě proměnné nezávislé. V případě ţe se hodnoty koeficientu korelace, 

blíţí k 1 nebo -1, závislost mezi X a Y vzrůstá. Při dosaţení mezních hodnot, existuje mezi 

proměnnými lineární závislost. 

Tento koeficient je velmi ovlivněn odlehlými hodnotami, proto v případech, kdy vstupní 

soubory nemají normální rozdělení, je vhodné pouţít Spearmanův korelační koeficient 

pořadí. Tento koeficient je vhodné pouţít také v případě, kdy nelze očekávat linearitu 

očekávaného vztahu. Podle Hendl (2004) pro daný výběr (xi, yi) se Spearmamův koeficient 

pořadové korelace vypočte z rovnice: 

𝑟𝑠 = 1 −
6  𝐷𝑖

2

𝑛 ∗ (𝑛2 − 1)
 

Kde Di jsou rozdíly pořadí Rx a Ry hodnot xi, yi vzhledem k ostatním hodnotám seřazeného 

výběru podle velikosti. 

5.3 Regresní analýza 

Regresní analýza umoţňuje zkoumat statistický vztah mezi dvěma (i více) proměnnými. 

Tato metoda se snaţí co nejpřesněji popsat vztah mezi proměnnými X a Y a 

charakterizovat jeho vhodnost pro predikci závisle proměnné (Y) pomocí hodnot nezávisle 

proměnné (X). Regresi lze rozdělit na 2 typy. Lineární regrese vyuţívá funkci lineární 

v parametrech, například: 

𝑦 = 𝛼 + 𝛽𝑥 + 𝑒 

Kde α, β jsou parametry modelu a hodnota e představuje náhodnou sloţku (Hendl, 2004).  

Nelineární regrese pro popis závislosti veličin vyuţívá funkcí, které nejsou lineární 

v parametrech. Tyto funkce nelze převést na lineární., například: 
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𝑦 = 𝛼 ∗ 𝛽 ∗ 𝑥 

Pro oprávněné pouţití regresní analýzy je nutné ověřit tyto předpoklady: 

 Regresní vztah mezi proměnnými má lineární charakter (u lineárního 

regresního modelu) 

 Parametry modelu mohou nabývat libovolných hodnot 

 Normalita náhodné sloţky 

 Nulová střední hodnota náhodné sloţky 

 Homoskedasticita náhodné sloţky, tj. ověření, ţe rezidua mají stejný konstantní 

rozptyl 

 Nulová kovariance náhodné sloţky 

Kvalitu regresního modelu lze hodnotit podle indexu determinace R
2 

. Index determinace 

udává, jaká část rozptylu vysvětlované proměnné je vysvětlena modelem. Jedná se tedy o 

poměr:  

𝑅2 =
𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑣𝑦𝑠𝑣ě𝑡𝑙𝑒𝑛á 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑒𝑚

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎
=

  𝑦 𝑖 − 𝑦  2

 (𝑦𝑖 − 𝑦)2
 

Typy regrese: 

 Jednoduchá regrese studuje kauzální závislost dvou veličin 

 Vícenásobná regrese je prostředkem pro zkoumání statistické závislosti pomocí 

modelu, jenţ zahrnuje jednu závislou proměnnou a několik nezávislých 

proměnných (faktorů) 

5.4 Metoda nejbliţších vzdáleností 

Analýza, která zkoumá prostorové rozmístění konkrétního jevu. Studuje se vzdálenost 

mezi nejbliţšími body. Měří se vzdálenosti buď mezi dvěma událostmi (konkrétně mezi 

náhodně vybranou událostí a nejbliţší událostí) nebo mezi náhodně vybraným bodem a 

událostí (Horák, 2006).  

Metoda nejbliţších vzdáleností je zaloţena na zkoumání pozorované distribuce jedné nebo 

obou z těchto nejbliţších vzdáleností (Horák, 2006). Pro vyhodnocení se vyuţívají grafické 

nebo numerické metody (Hopkinsonův test, Clark-Evansův test, test NNI). 
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Pro numerické vyhodnocení lze pouţít například test NNI (Nearest Neighbor Index), který 

vychází z výpočtu poměru mezi pozorovanou a očekávanou střední hodnotou minimální 

vzdálenosti mezi jednotlivými událostmi. Platí, ţe průměrné vzdálenosti mezi událostmi u 

shlukového vzorku jsou menší neţ u náhodně rozptýlených událostí a ty jsou opět menší 

neţ u pravidelně rozmístěných událostí. Podle Horák (2006) lze NNI vypočítat jako poměr 

mezi průměrnou hodnotou zjištěnou z měření ro a očekávanou hodnotou re: 

𝑟𝑜 =
 𝑤𝑖

𝑛
 

   𝑟𝑒 = 0,5 ∗  
𝑅

𝑛
 

𝑁𝑁𝐼 =
𝑟𝑜

𝑟𝑒
  (3) 

Kde wi je konkrétní vzdálenost, n představuje počet událostí, R vyjadřuje plochu oblasti. 

Pokud NNI=0, jedná se o čistě shlukový vzorek. NNI=1 jde o náhodný vzorek. Při 

dosaţení maximální hodnoty se jedná o pravidelně rozptýlený vzorek. Pro potvrzení 

statistické významnosti se provádí Z-test. 
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6 ZPRACOVÁNÍ DAT 

6.1 Výběr zkoumané oblasti 

Posudky o náhradu škody se od roku 2003 zpracovávají na úrovni krajů. Účelem této práce 

není popsat situaci v celé České republice, proto bylo potřeba vybrat konkrétní kraj, pro 

který se budou data zpracovávat. Za nejvhodnější kandidáty pro výzkum se jeví kraje 

Jihočeský a Vysočina.  V obou krajích se nachází početná populace vydry, která přesahuje 

jejich hranice (Poledník et al. 2007). Také se uvnitř těchto krajů nacházejí naše největší 

rybníkářské oblasti.  

Pokud hodnotíme kraje na základě počtu kladně vyřízených ţádostí o náhradu škod 

způsobených vydrou říční v letech 2000 - 2006, tak na Jihočeský kraj připadá 70% a na 

kraj Vysočina 25% všech ţádostí. Celkem je to více neţ 95% všech ţádostí pro celou 

republiku (Culková 2007). 

Rozdíl mezi těmito kraji je hlavně ve struktuře rybářských společností a v prostorovém 

rozloţení rybníků v kraji. V Jihočeském kraji se nacházejí největší rybářské společnosti, 

které obhospodařují velké mnoţství rybníků.  Z velké části ţádají o náhradu škod 

způsobených vydrou rozpočítanou na celé své hospodářství, a proto nelze zpětně zjistit 

jednotlivé částky pro konkrétní rybníky. 

Kraj Vysočina má velké mnoţství soukromých vlastníků, kteří se většinou starají o jeden 

rybník a pouze několik velkých rybářských společností. Proto bylo rozhodnuto, ţe se 

budou zpracovávat data pro tento kraj a po vyhodnocení získaných dat se vybere konkrétní 

modelové území. 

6.2 Sběr dat 

Na krajském úřadě (odbor ţivotního prostředí) se nachází archiv všech zpracovaných 

ţádostí o náhradu škody způsobených vydrou říční. Protoţe neexistuje ţádná digitální 

databáze posudků, musel jsem digitalizaci jednotlivých ţádostí provést sám. 

Cílem bylo vytvoření takové databáze, která by vyhovovala jako základní zdroj dat pro 

pozdější analýzu. Po domluvě s pracovníky odboru ţivotního prostředí, jsem zahrnul do 
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databáze i další údaje, které nejsou z hlediska účelu této práce podstatné, ovšem pro 

pracovníky krajského úřadu mohou poslouţit jako vhodný zdroj informací.  

6.3 Tvorba databáze 

Před první návštěvou krajského úřadu jsem si nachystal návrh databáze.  Krajský úřad 

v Jihlavě jsem navštívil celkem čtyřikrát. Třikrát ve dnech 3. aţ 10. 9. 2008, kdy jsem se 

seznamoval s obsahem ţádostí a následně jsem digitalizoval většinu ţádostí. Dne 21. 1. 

2009 proběhla poslední návštěva, kdy jsem doplnil chybějící informace a digitalizoval i 

zbylé ţádosti, které obsahovaly hromadné posudky. 

Celkově jsem zpracoval 149 ţádostí, které byly podány v letech 2003 – 2007. Kaţdý spis 

včetně posudku a komentářů pracovníka z krajského úřadu, který ji zpracovával, obsahuje 

průměrně 30 – 50 stran. Rozsah spisu závisí na počtu rybníků, za které je náhrada škod 

poţadována a také na skutečnosti, zda byla ţádost vrácena k doplnění nebo přepracování. 

Celkový rozsah ţádostí dokumentuje obrázek 2. 

Samotná digitalizace probíhala tak, ţe jsem si pročítal vţdy celou ţádost, a z ní vypisoval 

jednotlivé údaje. Do databáze jsem z jednotlivých ţádostí vypisoval hodnoty pro 23 

atributů.  Jednotlivé atributové typy a jejich popis jsou zaznamenány v tabulce 1. 

Protoţe pro ţádost o náhradu škody neexistuje přesný předpis, jak ji formálně sestavit, je 

kaţdá originál. Nejprve jsem se snaţil vypsat informace o samotné ţádosti (evidenční 

číslo, datum podání ţádosti, právní typ ţadatele), které byly vţdy vypsány ve stanovisku 

krajského úřadu k ţádosti. Sloţité bylo v ţádosti vyhledávání informací o rybníce 

(katastrální území, parcelní číslo, podlomení), protoţe tyto informace byly uvedeny buď na 

doloţeném výpisu z katastru nemovitostí, nebo na kupní či nájemní smlouvě. 
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Obrázek 2: Archiv žádostí z období 2003 – 2007 

Kaţdá ţádost obsahuje odborný posudek, který vyčísluje výši škod. Ten je zpracován 

podle dané metodiky. V posudku byly zaznamenány všechny koeficienty, období působení 

vydry, počet dní se škodou a výše náhrady.  

Kaţdá ţádost obsahuje i protokol z místního šetření a většinou i fotodokumentaci škod. 

Dále obsahuje důkaz o nabytí rybí obsádky a to formou čestného prohlášení o vlastním 

odchovu nebo formou dodacího listu, svědčícího o koupi násady. Z těchto informací jsem 

pak vypisoval druhy ryb, které se v rybníce vyskytovaly.  
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Tabulka 1: Výpis atributových typů, stručný popis, datový typ a význam pro tuto práci 

Název Úplný název Popis 
Datový 

typ 
Význam 

Id Identifikátor Jednoznačný identifikátor rybníka Číslo 1 

d_podani Datum podání ţádosti 

Datum, kdy byla ţádost přijata na 

krajském úřadě Datum 1 

jedn_cis Jednací číslo Číslo, pod kterým je celý spis veden Text 2 

zadatel Typ ţadatele Konkrétní typ ţadatele Text 1 

Obdobi Období 

Výběr letního nebo zimního období, ke 

kterému se škoda vztahuje Text 1 

rybnik Název rybníka 

Název rybníka (pokud existuje), pro 

který byla vyčíslena škoda Text 2 

ku Katastrální území 

Jméno katastrálního území, ve kterém 

se rybník nachází Text 1 

pc Parcelní číslo Parcelní číslo rybníka Text 1 

pc_pod Podělení Podělení parcelního čísla Číslo 1 

vymera Výměra Celková plocha rybníka v m
2
 Číslo 1 

posuzov Posuzovatel 

Jméno znalce, který vypracoval 

posudek a vypočítal výši způsobené 

škody Text 1 

cena_ryb Cena ryb 

Průměrná cena za kilogram ryb 

nasazených v rybníce Číslo 1 

koef_pot Koeficient sloţení potravy 

Číslo zohledňující příjem potravy u 

vydry a podíl komerčních druhů ryb v 

potravě Číslo 1 

koef_poc koeficient početnosti Počet vyder, které způsobovaly škodu Číslo 1 

poc_dni Počet dní Celkový počet dnů s výskytem vydry Číslo 1 

koef_vel Koeficient velikosti rybníka 

Číslo zohledňující velikost rybníka a 

období Číslo 1 

nahrada Náhrada 

Vypočtená celková výše náhrady pro 

konkrétní rybník Číslo 1 

druh_ryb Druh ryb 

Převládající druhy ryb, které se 

v rybníce v konkrétním roce nacházely Text 2 

zp_poc Způsob počítání škody 

Poznámka, zda se výše škody počítala 

samostatně pro kaţdý rybník nebo byla 

rozpočítána mezi několik rybníků Text 1 

pozn1 Poznámka 1 

Poznámka, zda byla náhrada vyplacena 

nebo zda byla ţádost vrácena 

k přepracování Text 2 

nevyplac Náhrada nevyplacena 

Poznámka, pokud náhrada škody 

nebyla uznána Ano/ne 2 

digital datum digitalizace Datum digitalizace databáze Datum 2 

pozn Poznámky Další poznámky Text 1 
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Sloupec „Důleţitost“ rozlišuje jednotlivé atributové typy v databázi na data, která jsou 

důleţitá pro tuto práci (hodnota 1) a ostatní data (hodnota 2), která nejsou v této práci 

vyuţita, ale mohou slouţit jako zdroj informací pro krajský úřad. 

Tabulka2: Jednotlivé kategorie atributu „zadatel“: 

Kategorie Název 

1 Fyzická osoba 

2 Rybářský podnik 

3 Rybářský svaz 

4 Společnost s vedlejší činností 

5 Ostatní právnické osoby 

 

V tabulce 2 je uveden číselník pro atribut „zadatel“. Do první kategorie patří všichni 

ţadatelé, kteří o náhradu škody ţádají jako fyzické osoby. V kategorii číslo 2 jsou sdruţeny 

jen firmy zabývající se primárně chovem ryb. V třetí kategorii jsou zařazeni ţadatelé z řad 

místních organizací Českého a Moravského rybářského svazu. V kategorii číslo 4 se 

nachází podniky, které se nezaměřují výhradně na chov ryb. Nejčastěji se jedná o 

zemědělské podniky, které ve svém majetku mají i rybník. V kategorii 5 jsou zařazeny 

ostatní právnické organizace (například sbory dobrovolných hasičů, myslivecké spolky), 

ale také obce a města. U těchto organizací není chov ryb primární činností. 

Zákon č. 101/2000 o ochraně osobních údajů nedovoluje shromaţďovat osobní data 

(zejména jména a adresy vlastníků rybníků), a proto nebyly nikde zaznamenávány.  

6.4 Vymezení modelového území 

Na základě dat získaných z archivu Odboru ţivotního prostředí Krajského úřadu kraje 

Vysočina (pro roky 2003 – 2007), jsem zjistil, ţe jednotlivé rybníky, za které byla 

vyplacena náhrada škody, jsou rozmístěny v celém kraji (viz obrázek 3). Nejvíce rybníků 

se nachází v okrese Jihlava (152), dále následuje  okres Pelhřimov (128), Ţďár nad 

Sázavou (100). Havlíčkův Brod (59) a Třebíč (42). Celkem se tedy jedná o 481 rybníků, za 

které byla alespoň jedenkrát v těchto letech vyplacena náhrada škod. Jejich prostorové 

rozloţení uvnitř kraje je velmi nepravidelné. Nelze vybrat dosti velikou oblast (např. na 

základě morfologické klasifikace nebo na základě konkrétního povodí), ve které by se 

nacházel reprezentativní vzorek dat.  
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Obrázek 3: Evidence rybníků se zaznamenanou škodou v kraji Vysočina 

Proto jsem se rozhodl vyuţít administrativního členění. Pro modelové území jsem vybral 

celý okres Pelhřimov, protoţe se zde vyskytuje vysoký počet sledovaných rybníků. Za 

převáţnou část z nich (84) byla vyplacena náhrada, která byla vypočtena na základě 

místního šetření pro konkrétní rybník. 

Také okres Jihlava obsahuje velké mnoţství rybníků, za které byla vyplacena náhrada škod 

způsobených vydrou říční, ale zde je převáţná část (128) rybníků ve správě velkých 

rybářských podniků a celková výše náhrady je průměrně rozpočítána na všechny dotčené 

rybníky konkrétní společnosti, coţ by sniţovalo přesnost celé analýzy. 

6.4.1 Fyzicko-geografická charakteristika okresu Pelhřimov 

Okres Pelhřimov leţí v jihozápadní části kraje Vysočina. V rámci kraje sousedí z 

východu s okresy Jihlava a Havlíčkův Brod. Mimo území kraje sousedí s okresy Tábor a 

Jindřichův Hradec (Jihočeský kraj) a s okresem Benešov (Středočeský kraj). Celé území 

okresu má výrazně podhorský ráz. Je pro ně charakteristická bohatá členitost terénu s 

průměrnou nadmořskou výškou 550-600 metrů.  

http://www.komora.cz/hk-cr/inmp/knihovna-informaci-pro-podnikani/regionalni-informace/kraje-cr/kraj-vysocina-j/art_22582/kraj-vysocina.aspx
http://www.komora.cz/hk-cr/inmp/knihovna-informaci-pro-podnikani/regionalni-informace/kraje-cr/kraj-vysocina-j/art_22936/okres-jihlava.aspx
http://www.komora.cz/hk-cr/inmp/knihovna-informaci-pro-podnikani/regionalni-informace/kraje-cr/kraj-vysocina-j/art_22935/okres-havlickuv-brod.aspx
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Územím okresu Pelhřimov prochází rozvodí Dunaj – Labe. Pelhřimovský okres má sice 

značné mnoţství povrchových vodních toků, jde však o potoky a řeky s poměrně malým 

průtokem, čímţ je omezena moţnost jejich hospodářského vyuţívání. Tyto malé vodní 

toky spolu s vhodnými klimatickými podmínkami a vhodným terénem umoţnily výstavbu 

velkého počtu (2032) rybníků a rybničních soustav. Na obrázku 4 je znázorněno 

prostorové rozmístění rybníků v okrese Pelhřimov. Pro lepší orientaci je 

znázorněna základní sídelní struktura. 

 

Obrázek 4: Okres Pelhřimov 

6.5 Datové zdroje 

6.5.1 ZABAGED 

ZABAGED je digitální geografický model území České republiky, který svou přesností 

odpovídá přesnosti a podrobnosti Základní mapy České republiky v měřítku 1:10 000. V 

modelu ZABAGED  je definováno 106 typů geografických objektů. Ve své práci pracuji 

s daty ZABAGED v rozsahu kraje Vysočina, který jsem obdrţel od Krajského úřadu kraje 

Vysočina (odbor Geoinformatika). Jedná se konkrétně o kompletní polohopis (102 

datových vrstev). Poslední aktualizace těchto dat proběhla v roce 2004. 



Martin Paleček: Analýza škod způsobených vydrou říční na vybraném území 

2009   27 

6.5.2 VÚV TGM Nadrze_Vysocina 

I kdyţ data ZABAGED obsahují i vrstvu „vodní plocha“, ve které se nacházejí stojaté 

vodní plochy, je pro lokalizaci rybníků vhodnější datová vrstva „Nadrze_Vysocina“, 

kterou jsem získal od Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka v datovém 

formátu ESRI Shapefile. Tato datová vrstva obsahuje více objektů neţ vrstva „vodní 

plocha“ ze ZABAGED a také se v ní nacházejí i velmi malé rybníčky nebo sádky, za které 

je často ţádána náhrada škody.  

Z této datové vrstvy jsem vyjmul všechny vodní plochy, které mají niţší hustotu ryb a tedy 

i nízkou pravděpodobnost návštěv vydry (Poledník, 2005). Do této kategorie patří 

především nádrţe na pitnou vodu (v. n. Vír I, Švihov, Nová Říše, Mostiště), vodní plochy 

určené k rekreaci (koupaliště, areály pro vodní sporty) a ostatní velké vodní nádrţe (vodní 

nádrţe Dalešice, Mohelno, Ţeliv). 

6.5.3 Výpis z ISKN 

Pro identifikaci jednotlivých společností zabývající se chovem ryb v okrese Pelhřimov, 

bylo nutné znát jejich IČO. Na základě identifikačních čísel jsem chtěl identifikovat 

jednotlivé společnosti a zjistit, které o náhradu škody ţádají a které ne. Proto jsem si 

nechal vytvořit výpis z informačního systému katastru nemovitostí pro okres Pelhřimov, 

který poskytl Český úřad zeměměřičský a katastrální. Tento výpis byl vytvořen k 20. 10. 

2008. Sestava obsahuje číslo a název katastrálního území, kmenové číslo parcely, 

podlomení, kategorie parcely (rybník, vodní nádrţ umělá, nádrţ přírodní), způsob vyuţití, 

typ oprávněných subjektů, IČO, název subjektu a adresu. Poslední 3 údaje jsou vyplněny 

pouze v případě, ţe oprávněný subjekt není fyzická osoba. Tento výpis pro okres 

Pelhřimov obsahuje celkem 11072 parcel, které spadají do těchto tří kategorií. 

6.6 Lokalizace rybníků  

Dalším krokem bylo georeferencování jednotlivých záznamů z databáze. K tomuto účelu 

jsem pouţil program ArcMap 9.3. Nejprve jsem musel upravit vlastní databázi s ţádostmi. 

Jelikoţ se v ní vyskytují rybníky, za které byla ţádána kompenzace opakovaně ve 

sledovaném období 2003 - 2007, musel jsem si nejprve vytvořit jednotlivé dotazy, abych 

od sebe oddělil jednotlivé roky. 
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V programu ArcMap jsem si zobrazil datovou vrstvu “Nadrze_Vysocina“, kterou jsem 

získal od Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka a datovou vrstvu 

katastrálních území. Dále jsem si přes WMS sluţbu „©CUZK - katastralni mapa on 

wms.cuzk.cz“ načetl vrstvu „ČÚZK – katastrální mapa“ a vrstvu „definiční body“, která 

obsahuje veškerá parcelní čísla.  

Při samotné lokalizaci rybníků z databáze jsem postupoval tak, ţe jsem si nejprve vyhledal 

konkrétní katastrální území, ve kterém jsem postupně procházel jednotlivé rybníky z vrstvy 

“Nadrze_Vysocina“ a hledal konkrétní parcelní číslo. Jakmile jsem pro konkrétní rybník z 

databáze nalezl shodný rybník v mapě, zapsal jsem si jeho ID. Abych si usnadnil práci, 

vţdy jsem si v databázi vyfiltroval všechny rybníky, za které byla ţádána náhrady škod, 

z konkrétního katastru. 

Pokud se mi podle parcelního čísla nepodařilo nalézt rybník v mapě, nechal jsem si 

konkrétní parcelu vyhledat na webových stránkách Českého úřadu zeměměřičského a 

katastrálního v apletu nahlíţení do katastru nemovitostí, abych se ujistil, ţe mám správné 

parcelní číslo. Pokud ano, nechal jsem si rybník zobrazit v mapě, kde jsem se ho snaţil 

identifikovat např. na základě blízkého sídla. V dalším kroku jsem se tento rybník snaţil 

vyhledat ve vrstvě “Nadrze_Vysocina“.  

Při georeferencování se vyskytlo několik rybníků, které jsem musel z lokalizace vyloučit. 

Například se jednalo o 2 rybníky v katastrálním území Strmilov, které jiţ patří do 

Jihočeského kraje.  V jednom případě jsem v mapě nalezl konkrétní parcelu (ze ţádosti 

z roku 2006), ale na ní se nenacházel ţádný rybník, z čeho se dá usoudit, ţe se jedná o 

nově vybudovaný rybník, který ještě nebyl zaměřen a zakreslen v mapě, coţ také potvrdil 

letecký snímek (z roku 2004) dané oblasti, ve kterém jsem neidentifikoval nový rybník. 

Několik rybníků z databáze (celkem 6) se mi nepodařilo lokalizovat, protoţe jsem nenašel 

v mapě jejich parcelní čísla. Z celkového počtu 481 rybníků se mi jich nepodařilo 

lokalizovat 9. 

Jakmile jsem měl zaznamenány ID identických rybníků v mapě, tak jsem si jednotlivé 

tabulky připojil k vrstvě Nadrze_Vysocina. Jednotlivé propojené záznamy jsem následně 

exportoval do nových datových vrstev. Tímto způsobem jsem vytvořil 10 vrstev. Kaţdá 

nově vzniklá datová vrstva obsahuje rybníky z konkrétního roku (2003 – 2007) a dále se 

ještě dělí podle období (letní, zimní). Samotné georeferencování bylo velmi časově 
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náročné (hlavně hledání konkrétního parcelního čísla v celé ploše katastrálního území).  

Musel jsem si dávat pozor, abych nezaměnil blízké rybníky, které se lišily pouze 

v podlomení parcelního čísla. 

6.7 Porovnání nové a staré metodiky 

Provedl jsem pokus o vyhodnocení škod podle nové metodiky. I zde se posudky dělí podle 

způsobu zpracování odhadu na individuální a hromadné.  První rozdíl mezi starou a novou 

metodikou je v určení způsobu výpočtu škod. Podle dat získaných z jednotlivých posudků 

jsem zjistil, ţe minimálně 50% všech ţádostí dříve klasifikovaných jako hromadné, podle 

nové metodiky budou muset být zpracovány jako individuální. U většiny z těchto ţádostí je 

plocha obdélníku, vymezující rybníky ţadatele menší neţ plocha 25 km
2
, která vymezuje 

hranici mezi individuální a hromadnou ţádostí. 

Přepočítat výši náhrady u individuálních posudků podle nové metodiky není moţné, 

protoţe výpočet náhrady je zaloţen na jiných koeficientech neţ u staré metodiky. Místo 

„početnosti vyder“ se nyní počítá s „návštěvností“. Návštěvnost se odhaduje na základě 

počtu nalezeného trusu a vyjadřuje podíl, jak často byl rybník vydrami navštěvován 

v rámci celého období, pro které je odhad škod poţadován.  

Hromadné ţádosti, které splňují stanovená kritéria, lze přepočítat podle nové metodiky. 

Zde do výpočtu výše náhrady vstupuje podíl rybníků. Jedná se o podíl všech rybníků 

ţadatele, na kterých hospodaří, ku všem ostatní rybníkům nacházejících se v ploše 

vybraných podkvadrátů mapovací sítě. 

 Vypočítal jsem náhradu škody u vybraného počtu ţádostí a porovnal jednotlivé metodiky 

mezi sebou. Výsledky porovnání jsou zajímavé z hlediska celkové výše náhrady. U všech 

ţádostí, které jsem přepočítal podle nové metodiky, došlo k výraznému poklesu náhrady. 

Pokud ţádost obsahovala velký počet rybníků (50 – 100), tak nová výše náhrady 

dosahovala přibliţně 65% původní kompenzace. Ţádosti s 20 – 30 rybníky by podle nové 

metodiky dostaly náhradu ve výši 40% oproti minulému způsobu výpočtu. Dokonce u 

některých výpočtů podle nové metodiky vyšla celková škoda ještě niţší. Ovšem je třeba 

brát v úvahu fakt, ţe počet rybníků zaznamenaný ve staré metodice nemusí představovat 

všechny rybníky ţadatele. Také v nové metodice lze přesněji vypočítat průměrnou cenu za 

kilogram nasazených ryb, která můţe zvýšit celkovou náhradu.  
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7 ANALÝZA VYPLACENÝCH NÁHRAD V KRAJI VYSOČINA 

7.1 Základní srovnání náhrad pro kraj Vysočina 

Jak jsem se jiţ zmínil, majitel nebo správce rybníka můţe poţádat o náhradu škody 

maximálně dvakrát za rok. Od roku 2003 do konce roku 2007 byla náhrada škod 

způsobených vydrou říční vyplacena celkem 249 ţadatelům v celkové výši 5 397 300 Kč. 

Náhrada škody byla vyplacena celkem pro 481 rybníků. Pro většinu rybníků bylo ţádáno o 

náhradu škody opakovaně. 

Graf 1: Počty žadatelů o náhradu škody (2003 – 2007) 

 

Graf 2: Celková výše náhrad (2003  - 2007) 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2003 2004 2005 2006 2007

Počty žadatelů o náhradu škod v kraji Vysočina

Společnost s vedlejší činností

Rybářský svaz

Rybářský podnik

Ostatní právnické osoby

Fyzická osoba

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1 600 000

2003 2004 2005 2006 2007

Celková výše vyplacených náhrad (Kč) v kraji Vysočina

Společnost s vedlejší činností

Rybářský svaz

Rybářský podnik

Ostatní právnické osoby

Fyzická osoba



Martin Paleček: Analýza škod způsobených vydrou říční na vybraném území 

2009   31 

Graf 1 ukazuje, jak se vyvíjely počty ţadatelů o náhradu škod. Do roku 2006 je vidět 

zřetelný růst, který je způsoben stále se zvyšujícím počtem ţadatelů z řad fyzických osob. 

V roce 2007 dochází ke stagnaci, která je způsobena poklesem ţádostí o náhradu škod od 

fyzických osob. Z grafu je také patrné, ţe od roku 2004 ţádají rybářské podniky o náhradu 

škody pravidelně. 

Graf 2 zobrazuje nárůst vyplacené náhrady pro kraj Vysočina. Je patrné, ţe se zvyšujícím 

se počtem ţadatelů, vzrůstá i celková výše náhrad škod. Do roku 2006 je zřetelný růst, 

v roce 2007 se jiţ projevuje určitá stagnace. 

Graf 3: Počet rybníků s vyplacenou náhradou (2003 - 2007) 
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rybníku. V grafu č. 2 je vidět, ţe celková výše finanční kompenzace pro fyzické osoby je 

relativně nízká.  

 Do skupiny „ Ostatní právnické osoby“ jsou zařazeny převáţně různé organizace, které 

ţádají o náhradu škod většinou pro jeden rybník. I kdyţ v grafu 1 je tato skupina 

zastoupena relativně významně, tak z grafů 2 a 3, je patrné, ţe se nejedná o mnoho rybníků 

(celkem 15) a také výše náhrad je minimální. 

Rybářské podniky často ţádají o náhradu škod pro velký počet svých rybníků (aţ desítky 

rybníků jediné společnosti), kde odborný posudek je zpracován pro všechny dotčené 

rybníky dohromady. Výše náhrady pak odpovídá průměrné částce, která je rozpočítaná na 

všechny rybníky společnosti. Proto rybářské společnosti mají malý počet ţádostí (viz graf 

1), ale vysoký podíl v počtech rybníků a jejich kompenzací, jak je vidět v grafech 2 a 3. 

U rybářských svazů je situace dosti podobná rybářským společnostem. Ve většině případů 

je ţádáno o kompenzace hromadně za všechny rybníky konkrétní organizace. V roce 2006 

byla schválena novela zákona č. 115/2000 Sb. V této změně se uvádí, ţe náhradu škody 

způsobenou na rybách lze uplatňovat i v rybářských revírech, proto o náhradu škody začali 

od roku 2006 ţádat i ţadatelé z Českého a Moravského rybářského svazu, kteří se 

nezabývají výhradně chovem ryb v chovných rybnících. Od roku 2006 se proto zvýšil 

počet ţádostí zaslaných rybářskými organizacemi a také se zvedl podíl v celkové výši 

kompenzace. 

Poslední skupinou jsou společnosti, které nemají chov ryb jako svoji hlavní činnost. Ze 

všech tří grafů je patrné, ţe se jedná o nevýznamnou skupinu ţadatelů, kteří ţádají 

nepravidelně 

7.2 Regresní analýza náhrady škod 

U 110 z celkových 263 ţádostí v kraji Vysočina, bylo ţádáno o náhradu škody pro dva a 

více rybníků dohromady. V těchto ţádostech byl výpočet výše náhrady zpracován pro 

všechny rybníky (u kterých byla prokázána škoda způsobená vydrou) majitele dohromady.  

Většinou se počet rybníků v jedné ţádosti pohyboval v rozmezí 5 – 30 rybníků. Vyskytly 

se i výjimky, kde jedna ţádost byla hromadně zpracována pro 97 rybníků.  

Aby mělo smysl do databáze vkládat i tyto rybníky (a k nim příslušnou výši kompenzace), 

musela se celková suma z ţádosti průměrně rozpočítat mezi všechny rybníky uvedené 
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v ţádosti. Tímto způsobem vznikly velké nepřesnosti ve výši náhrady u jednotlivých 

rybníků. Proto jsem hledal jinou variantu jak vypočítat a odhadnout výši náhrady pro 

konkrétní rybník. 

Předpoklad, ţe existuje vztah mezi plochou nebo obvodem rybníka a výší náhrady se 

potvrdil, ale závislost je velmi slabá. Při pouţití dat z posudků (bez normální distribuce), 

které byly zpracovány pouze pro jeden rybník, vyšel Spearmanův korelační koeficient 

pořadí -0,105 (n=154, p>0,05) pro závislost mezi plochou rybníka a náhradou. U závislosti 

mezi obvodem a náhradou vyšel Spearmanův koeficient korelace -0,058 (n=154, p>0,05). 

Na základě těchto výsledků se usuzuje, ţe tato data nelze vyuţít k zpřesnění výše náhrad u 

skupinových ţádostí. 

Další moţnost, jak odhadnout výši náhrad pro jednotlivé rybníky u hromadných ţádostí, je 

dosazení více nezávislých proměnných do regresního modelu. Za nezávislé proměnné byly 

dosazeny: cena ryb, koeficient sloţení potravy, koeficient početnosti, počet dní a koeficient 

velikosti.  Za závislou proměnou byla dosazena náhrada. Aby byl statistický model ještě 

přesnější, rozdělil jsem data podle období, kdy byla škoda způsobena. 

7.2.1 Zimní období 

Po dosazení dat pouze z rybníků, kde se náhrada počítala samostatně pro kaţdý rybník, tak 

index determinace (udává, kolik procent rozptylu vysvětlované proměnné je vysvětleno 

modelem) R
2
 je 70,9%. 

Výsledná rovnice má tvar:  

nahrada = -15828,7 + 5027,82*koef_pot + 93,9171*cena_ryb + 740,99*koef_poc + 

55,2133*poc_dni + 4970,7*koef_vel    (4) 

Předpoklady modelu:  

 Normální distribuce u reziduí: Ano (potvrzeno 𝜒2 testem, p-value=0,066) 

 Nulový aritmetický průměr:Ano, t-test: p-value=0,52 na hladině významnosti 95%,  

 Nulová kovariance reziduí: nebyla nalezena ţádná závislost reziduí 

Pokud do tohoto modelu dosadíme data z hromadných ţádostí a vypočteme očekávané 

výše náhrad pro tyto rybníky, tak součet všech náhrad je roven 4 805 016 Kč, coţ je o 

2 140 045 Kč více, neţ suma všech vyplacených náhrad v zimním období.  
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7.2.2 Letní období 

Pokud se do modelu dosadí pouze data za letní období, tak R
2
 vyjde 64,0%, a regresní 

rovnice má tvar: 

nahrada = -14059,3 + 61,817*cena_ryb + 8063,11*koef_pot +1499,47*koef_poc + 

28,4872*poc_dni + 4518,66*koef_vel   (5) 

Předpoklady modelu:  

 Normální distribuce u reziduí: Nepotvrzeno 

 Nulový medián: Ano, znaménkový test mediánu: p-value=0,052 na hladině 

významnosti 95%,  

 Nulová kovariance reziduí: nebyla nalezena ţádná závislost reziduí 

Po dosazení dat z letního období vyjde celková výše náhrady pro rybníky z hromadných 

ţádostí 1 708 620 Kč. Tato hodnota je o 578 645 Kč vyšší, neţ celková výše náhrady 

zjištěná ze ţádostí. 

I kdyţ tento regresní model vykazuje určitou relativní spolehlivost, vypočtené výsledky se 

velmi liší od skutečnosti. Data z letního období vykazují niţší rozdíl mezi hodnotami, coţ 

je způsobeno menším objemem dat. Z důvodu nízké přesnosti modelu a velkému rozptylu 

odhadnutých náhrad, nelze přesněji odhadnout výši škody u jednotlivých rybníků 

z hromadných ţádostí, proto tato data nebudou zahrnuta v analýzách popisujících 

jednotlivé náhrady škod. 

7.3 Výpočet hustoty vyder v území 

Po dosazení součtu délek břehů rybníků v kraji Vysočina do rovnice 1, bylo vypočteno, ţe 

na celé rozloze kraje se nachází přibliţně 452 vyder. Toto číslo vyjadřuje pouze součet 

všech jedinců v kraji, ale neumoţňuje porovnávat hustotu vyder v menších oblastech uvnitř 

kraje.  

Proto jsem vyuţil mapovací sítě se čtverci s velikostí stran 11,2 x 12 km, která se 

standardně pouţívá pro mapování zoologických a botanických nálezů (Pruner et Míka, 

1996). Tato síť byla vyuţita i pro mapování rozšíření vydry v České republice. Pokud se 

počítá hustota vyder pro kaţdý kvadrát sítě zvlášť a ty se následně sečtou, vyjde počet 

vyder v kraji 452 jedinců. U tohoto čísla byl brán zřetel na hranici kraje. U všech čtverců 

sítě, kterými prochází hranice kraje, jsem vypočetl podíl plochy, která spadá do tohoto 
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kraje a tu vynásobil počtem vyder. V případě, ţe by se nebral ohled na hranici kraje, tak 

v těchto kvadrátech vyjde početnost aţ 617 jedinců. 

 

Obrázek 5: Hustota vyder pro čtverce mapovací sítě (bez korekce hraničních kvadrátů) 

Z obrázku 5 je patrné, ţe vydra se vyskytuje trvale na celém území kraje, ale početnost 

jedinců je v rámci území kraje velmi variabilní. Nejvyšších hustoty vyder vykazují čtverce 

v západní části okresu Ţďár nad Sázavou, kde se nachází vyšší koncentrace rybníků a tedy 

i ideální prostor pro vydry, kde se vyskytuje aţ 20 jedinců v jednom kvadrátu. Stejnou 

hustotu vykazují i čtverce na jihu okresu Pelhřimov a Jihlava. Na východní hranici kraje jiţ 

nepřesahuje hustota vyder ve čtverci 5 jedinců, protoţe se zde nachází východní hranice 

této populace.  

7.4 Prostorové rozmístění rybníků se škodou 

Rybníky, za které byla vyplacena náhrada škod, jsou v kraji rozmístěny velmi 

nerovnoměrně (viz obrázek 1). Pro názornější představu, jak se během sledovaného období 

měnil počet rybníků se ţádostí, jsou rybníky na obrázku 6 přepočítány do čtverců 

mapovací sítě. V roce 2003 byly škody hlášeny pouze z několika lokalit. V následujících 

letech dochází k častějšímu vyuţívání kompenzací a ţádosti o náhradu škody jsou 

podávány téměř z celého území kraje. Také se během sledovaného období zvyšuje podíl 

(ke všem rybníkům v kvadrátu) těchto rybníků v jednotlivých čtvercích sítě. 
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Obrázek 6: Rybníky (a jejich podíl z celkového počtu rybníků ve čtverci) s vyplacenou 

náhradou v kraji Vysočina (2003 – 2007) 

Pokud se vezme v úvahu fakt, ţe během sledovaného období se výrazně neměnil celkový 

počet rybníků v kraji Vysočina (například v okrese Pelhřimov za sledované období bylo 

nově vybudováno pouze 13 rybníků z celkových 2032), tak jsou rozdíly v přírůstku 

způsobeny snahou jejich majitelů nebo správců získat náhradu škody.  

Jiným faktorem, který by mohl zvyšovat počty ţadatelů, můţe být nárůst populace vyder 

v jiţ obsazených lokalitách. Ovšem jiţ předchozími mapováními vydry v přírodě bylo 

dokázáno, ţe se hustota vyder v území nezvyšuje (Kučerová et al. 2001, Poledník et al. 

2007).  
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Celkový počet rybníků, kde se ţádalo během sledovaného období o náhradu škody, je 

velmi nízký. V kraji Vysočina se ţádalo o náhradu škody pouze u 5% ze všech rybníků. 

Jednotlivé podíly rozdělené na okresy zobrazuje obrázek 7. Nejniţší podíl byl zaznamenán 

v okrese Havlíčkův Brod, kde se ţádalo jen u 3% rybníků. Naopak nejvyššího podílu 

(10%) bylo dosaţeno v okrese Jihlava. 

 

Obrázek 7: Podíl všech rybníků s vyplacenou náhradou škody v kraji Vysočina 

7.4.1 Prověření hypotézy o závislosti mezi hustotou vyder a počty rybníků 

se škodou 

Pokud mnoţství rybníků, u kterých byla způsobena škoda vydrami v konkrétním území 

(čtverci mapovací sítě) je závislé na hustotě vyder v této oblasti, měla by existovat 

závislost mezi těmito faktory. Čím více vyder v území, tím by měl být vyšší počet rybníků, 

za které je ţádáno o náhradu škody. 

Při hledání této závislosti, jsem vyuţil mapovací síť, pro kterou byly vypočteny hustoty 

vyder v jednotlivých čtvercích. Aby závislost byla co nejméně zkreslena, porovnával jsem 

vţdy mezi sebou hustoty vyder (v hraničních čtvercích přepočteny na plochu uvnitř kraje) 

a počty rybníků, které byly rozděleny na samotné roky a ty ještě na jednotlivá období, 

v odpovídajících si kvadrátech. Jednotlivé roky jsem rozděloval ještě na letní a zimní 

období kvůli moţnosti, ţe během jednoho roku mohla být podána ţádost pro jeden rybník 

dvakrát. Takto jsem zamezil moţné duplicitě některých rybníků ve čtverci.  
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Závislost mezi hustotou vyder a počty rybníků s vyplacenou kompenzací zobrazuje tabulka 

3. Hodnota hladiny významnosti vyjadřuje výsledek testu, zda je sledovaná závislost 

signifikantní. Pokud hodnota hladiny významnosti je niţší neţ 0,05, je závislost 

signifikantní. 

Tabulka3: Korelační tabulka a počet rybníků se škodou 

Období Počet rybníků (n) Korelace Hladina významnosti 

2003 léto 71 0,236 0,045 

2003 zima 34 0,255 0,030 

2004 léto 65 0,374 0,001 

2004 zima 157 0,455 0,000 

2005 léto 72 0,282 0,016 

2005 zima 198 0,488 0,000 

2006 léto 145 0,391 0,001 

2006 zima 135 0,387 0,001 

2007 léto 73 0,191 0,106 

2007 zima 253 0,578 0,000 

 

Z tabulky je patrné, ţe závislost mezi hustotou vyder ve čtvercích a počtem rybníků se 

škodou není vysoká. Pouze v zimním období 2007 je koeficient korelace mezi hustotou 

vyder a počtem rybníků vyšší neţ 0,5. Obecně platí, ţe závislost je vyšší v zimních 

obdobích neţ v letních obdobích. Moţný důvod této nerovnosti mezi zimními a letními 

obdobími, je celkový počet rybníků, za které byla vyplacena náhrada škody. Kromě roku 

2003, kdy bylo v létě podáno více ţádostí neţ v zimě a 2006, kdy jsou počty pro obě 

období srovnatelné, bylo vţdy v zimním období více rybníků, pro které byla ţádána 

náhrada škody.  

Závislost mezi hustotou vyder a počty rybníků se škodou stoupá se zvyšujícím se počtem 

těchto rybníků v kvadrátu. Z těchto výsledků lze vyvodit závěr, ţe vydra říční způsobuje 

škody na mnohem více rybnících, neţ kolik jich opravdu ţádá o náhradu škody. Na 

základě těchto dat nelze vytvořit statistický model, který by umoţňoval (s určitou 

přesností) předpovídat kolik rybníků by teoreticky mohlo ţádat o náhradu škody podle 

zjištěné hustoty vyder v území.  
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8 ANALÝZA ZAZNAMENANÝCH ŠKOD V OKRESE PELHŘIMOV 

8.1 Základní statistické zhodnocení dat 

Celkem bylo ve sledovaných letech v okrese Pelhřimov ţádáno o náhradu škody pro 126 

rybníků, coţ představuje pouze 6,3% z celkového počtu všech vodních ploch v okrese. 

Celková výše náhrad za sledované období v tomto okrese dosáhla 1 662 116 Kč. 

Graf 4: Počty žadatelů o náhrady škod v okrese Pelhřimov 

 

Graf 5: Rybníky s vyplacenou náhradou škody v okrese Pelhřimov (2003 - 2007) 
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Graf 6: Celková výše náhrad v okrese Pelhřimov (2003 – 2007) 

 

Graf 4 zachycuje, jak se v tomto okrese vyvíjel počet ţádostí o náhradu škody. Nejvíce 

ţadatelů je z řad fyzických osob. Nejvyšší počet ţádostí bylo podáno v roce 2005, na rozdíl 

od srovnání celého kraje (kde nejvíce ţádostí bylo podáno v roce 2006). V následujících 

letech jiţ dochází k poklesu počtu ţádostí. Tento pokles je hlavně způsoben úbytkem 

ţádostí od rybářských společností. 

I kdyţ v posledních dvou letech dochází k celkovému úbytku počtu ţádostí, tak tento 

pokles je do jisté míry kompenzován nárůstem počtu rybníků v jednotlivých ţádostech 

(graf 5). V letech 2006 a 2007 je patrný enormní nárůst rybníků, které spravuje rybářský 

svaz. Tento nárůst rybníků se také promítá v celkové výši vyplacených náhrad (graf 6). 

Při srovnání se stejnými grafy v kapitole 7.1 je patrné, ţe pouze okres Pelhřimov dobře 

reprezentuje celý kraj. V tomto okrese se velmi podobně promítá vývoj vyplacených 

náhrad. Také podíly jednotlivých ţadatelů odpovídají situaci v celém kraji. V obou 

případech v počtu podaných ţádostí dominují fyzické osoby, ale v celkové vyplacené 

náhradě nejvyšší podíl mají rybářské společnosti a místní organizace ČRS. Mírný rozdíl při 

srovnání těchto grafů je v letech 2006 a 2007. V těchto letech dochází v okrese Pelhřimov 

ke stagnaci počtu ţadatelů, naopak v celém kraji vysočina jejich počet stoupá, protoţe stále 

přibývá ţádostí z východních okresů Ţďár nad Sázavou a Třebíč, kde ještě mohlo docházet 

k rozšiřování vydří populace směrem na východ (Kučerová et al. 2001). 
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Graf  7: Průměrná výše náhrady v Kč rozpočítaná na jeden rybník 

 

Graf 7 zobrazuje průměrnou výši náhrady, která je rozpočítána mezi jednotlivé rybníky 

v okrese Pelhřimov, pro které bylo ţádáno o náhradu škody. V grafu je zachycen vývoj 

průměrné náhrady u fyzických osob a společně u ostatních kategorií ţadatelů (tuto 

kategorii nelze rozdělit na jednotlivé typy ţadatelů, protoţe u některých období konkrétní 

třída ţadatelů nemá dostatek ţádostí). Je patrné, ţe průměrná náhrada pro fyzické osoby je 

kromě roku 2006 alespoň o 1000 Kč vyšší, neţ u ostatních ţadatelů. U této skupiny 

nedochází k nárůstu vyplacené kompenzace, ale průměrná náhrada kolísá mezi hodnotami 

5200 – 6200 Kč. 

V grafu 7 je také zachycen vývoj průměrné škody u ostatních ţadatelů. Do roku 2006 je 

zřetelný nárůst průměrné náhrady. V roce 2003 byla průměrná výše náhrady 2479 Kč a 

v roce 2006 dosahuje 5728 Kč. Tento nárůst není způsoben rostoucí cenou komerčních ryb 

v rybnících (střední hodnota se ve sledovaném období pohybuje v rozmezí 63 – 65 Kč/kg). 

Pouze u koeficientu velikosti rybníka byl zaznamenán trvalý nárůst jeho průměrné 

hodnoty, kde se zvýšil v průběhu sledovaného období o hodnotu 0,2. Ovšem tento nárůst 

nemá zásadní vliv na růst průměrné náhrady.   

Nejvyšší vliv na vývoj průměrné náhrady u ostatních ţadatelů má kombinace koeficientu 

početnosti vyder a počet dní, kdy se vydra na rybníce vyskytuje. Nejniţší hodnota náhrad 

v roce 2003 je způsobena hlavně nízkým průměrným výskytem vydry (90 dní) a také 

faktem, ţe v tomto roce byla škoda u kaţdého rybníku způsobována pouze jedním 

jedincem. V následujících letech roste průměrná délka výskytu (vrchol dosaţen v roce 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2003 2004 2005 2006 2007

Průměrná výše náhrady (Kč) na jeden rybník

Ostatní žadatelé

Fyzické osoby



Martin Paleček: Analýza škod způsobených vydrou říční na vybraném území 

2009   42 

2006, kdy vydra škodí na rybnících průměrně 125 dní). V roce 2007 dochází k poklesu na 

hodnotu 100 dní, ale do jisté míry je tento pokles kompenzován vyšším počtem 

zaznamenaných vyder, které způsobovaly škody. 

Rozdíly mezi průměrnou kompenzací u fyzických osob a ostatních ţadatelů mohou být 

způsobeny několika faktory. Ţadatelé z řad fyzických osob často ţádají o náhradu pro malé 

rybníky (průměrná plocha rybníků je 0,89 ha, u ostatních ţadatelů dosahuje průměrné 

velikosti 2,67 ha), kde vydra můţe způsobit velké škody. Také zde můţe hrát roli 

sociologický faktor, kdy se hospodář častěji zajímá o svůj rybník a vidí přímo škody 

(zbytky ryb na břehu, krev na sněhu, mnoţství stop, atd.) a vědomě i nevědomě ovlivní 

posuzovatele, který mu přizná vyšší náhradu. Další moţnou příčinou, proč fyzické osoby 

dostávají vyšší náhradu, je jejich uklidnění a přesvědčení, ţe se jim vyplacená náhrada 

finančně vyplatí stejně (nebo více), neţ kdyţ vydru usmrtí. 

8.2 Analýza vlastníků 

V okrese Pelhřimov se nachází celkem 2032 rybníků (údaj z roku 2004).  Jednotlivé typy 

vlastníků těchto rybníků jsou zobrazeny v tabulce 4. Nejvyšší podíl ze všech vlastníků 

tvoří fyzické osoby. V jejich vlastnictví je 51% všech rybníků v okrese. Dalším 

významným vlastníkem je stát, který vlastní celkem 22% všech rybníků prostřednictvím 

Pozemkového fondu České republiky, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 

a Povodí Vltavy, státní podnik. Zde je otázkou, jak s těmito rybníky tyto organizace 

nakládají, kolik jich je pronajato a jaké mnoţství těchto rybníků je ekonomicky vyuţíváno. 

Tyto státní organizace nemohou ţádat o náhradu škody.  

Tabulka 4: Struktura vlastníků rybníků v okrese Pelhřimov 

Typ majitele Počet rybníků Podíl % 

Fyzické osoby 1036 51 

Stát 447 22 

Obce 305 15 

Rybářský svaz 122 6 

Rybářské podniky 41 2 

Ostatní (právnické osoby) 81 4 

Celkem 2032 100 
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Jednotlivé obce představují také významné vlastníky, protoţe jim patří 15% rybníků 

v okrese. Rybářské podniky a organizace sdruţené v rybářském svazu vlastní pouze 8% ze 

všech rybníků. V poslední skupině „Ostatní“ jsou různé společnosti, například zemědělská 

druţstva, církve, realitní společnosti, atd. 

Tabulka 5: Počty žadatelů a jejich podíl (%) rybníků z žádostí v okrese Pelhřimov 

Typ ţadatele Počet ţadatelů Podíl rybníků 

Fyzická osoba 34 33 

Rybářský podnik 10 26 

Rybářský svaz 9 33 

Společnost s vedlejší činností 2 5 

Ostatní právnické osoby 4 3 

Celkem 59 100 

 

Tabulka 5 zobrazuje konkrétní počty ţadatelů v jednotlivých kategoriích a jejich podíl 

z celkového počtu rybníků, pro které bylo ţádáno o náhradu škody. Celkem za období 

2003 – 2007 ţádalo o náhradu škod 59 subjektů. Ze srovnání tabulky 4  a 5 je patrné, ţe 

rybářské podniky a místní organizace ČRS nevlastní mnoho rybníků (podle podílu) 

v porovnání s podílem, za které ţádají. Naopak do kategorie „ostatní právnické osoby“ 

patří i obce, které v porovnání s počtem vlastněných rybníků ţádají velmi málo. 

Pro zjištění konkrétních majitelů rybníků, za které bylo ţádáno o náhradu škody, jsem 

vyuţil databázi vlastníků, získanou z ČÚZK. Tuto sestavu jsem na základě identického 

názvu katastrálního území, parcelního čísla a popř. jeho podlomení připojil k tabulce 

s náhradami škod. Tímto způsobem jsem získal ke kaţdému rybníku ţadatele i informace o 

vlastníku nemovitosti. Předpoklad, ţe jednotliví ţadatelé jsou i majiteli těchto rybníků se 

nepotvrdil. 

U 63 rybníků z celkových 126, za které bylo ţádáno o náhradu škody, je ve vlastnictví 

různých společností nebo právnických osob (rybářské společnosti, rybářské svazy, 

společnosti s rybolovem jako vedlejší činnost a ostatní právnické osoby, hospodařící na 

rybnících). Zbylých 63 rybníků je v majetku fyzických osob, na které se vztahuje Zákon 

č. 101/2000 o ochraně osobních údajů. Celkový přehled vlastnické struktury v okrese 

Pelhřimov ukazuje obrázek 8. 
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Obrázek 8: Schéma vlastnické struktury v okrese Pelhřimov 

Z počtu 63 rybníků, u kterých lze identifikovat vlastníka podle identifikačního čísla (IČO), 

je 14 ve vlastnictví státu spravovaných prostřednictvím Pozemkového fondu České 

republiky, který sám na nich nehospodaří a pronajímá je jiným subjektům. Konkrétně 

místním organizacím ČRS (6 rybníků) a rybářským společnostem (8 rybníků). Celkem 22 

rybníků je v majetku obcí a měst, ale jen za 4 rybníky ţádaly náhradu škody samy obce.  

Zbylých 18 rybníků pronajímají ČRS (7), rybářským společnostem (5), fyzickým osobám 

(4) a společnostem, které se primárně nezabývají rybolovem (2).  

Hlavním nájemcem rybníků jsou rybářské společnosti a místní organizace Českého a 

Moravského rybářského svazu, které vlastní jen 25 rybníků, ale dohromady ţádají pro 75 

rybníků. Tedy 50 rybníků mají v pronájmu z Pozemkového fondu ČR, od obcí, ale i od 

fyzických osob. 

Jak je vidět, situace mezi majiteli rybníků a ţadateli je velmi komplikovaná a nelze 

jednoduše (na základě dat z ţádostí a výpisu z ISKN) identifikovat konkrétní ţadatele i 

subjekty, které o náhradu škody dosud neţádají. Jediným moţným způsobem jak zjistit 

konkrétní společnosti, je přímý kontakt s nimi. Tato varianta nebyla součástí mé práce. 

Proto analýza zaměřená na identifikaci konkrétních společností, které o náhradu škod 

neţádají (i kdyţ z vypočtené prostorové distribuce se na jejich rybnících vydra 

prokazatelně vyskytuje) není proveditelná. 
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8.3 Analýza rybníků s vyplacenou náhradou škody 

8.3.1 Porovnání rybníků podle typu posudku 

V okrese Pelhřimov bylo během sledovaného období podáno 112 ţádostí, kde bylo ţádáno 

o náhradu škody způsobenou vydrou pro 126 rybníků. Obrázek 9 zobrazuje jednotlivé 

rybníky v okrese. Zvýrazněny jsou ty, kde jejich majitelé ţádali o náhradu škody. Tyto 

rybníky jsou rozděleny podle typu ţádosti. 

V individuálních ţádostech je výše náhrady počítána pouze pro jeden rybník, a tedy je 

uveden počet vyder, který na rybníce škodu způsobil. U hromadných ţádostí nelze přesně 

stanovit výši škody a počet vyder pro jednotlivé rybníky. Proto nelze vyuţít data z těchto 

ţádostí v dalších analýzách. Tento problém se týká 62 rybníků v okrese. Tyto rybníky (jak 

je vidět na obrázku 9) jsou situovány při východní hranici okresu a hospodaří na nich velké 

rybářské společnosti.  

 

Obrázek 9: Rozdělení rybníků s vyplacenou náhradou podle typu žádosti 
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8.3.2 Analýza prostorového rozmístění rybníků 

Z obrázku 9 je patrné, ţe rozmístění rybníků s vyplacenou náhradou škody je v rámci 

okresu velmi nepravidelné. Zda se jedná o náhodnou distribuci nebo shluky umoţňuje 

posoudit analýza nejbliţších vzdáleností. Vybral jsem test NNI. Po dosazení hodnot 

(rybníků s vyplacenou náhradou škody) do rovnice 3, test NNI vyšel 0,435, coţ 

představuje shlukový vzorek. Na základě testu signifikance  (Z-skóre je -5,43 na hladině 

významnosti p=0,01), lze tvrdit, ţe je zde pravděpodobnost menší neţ 1%, ţe tento 

shlukový vzorek bude výsledkem náhodného procesu. 

Pokud není prostorové rozmístění těchto rybníků pravidelné, lze předpokládat, ţe na jejich 

rozmístění působí další vlivy neţ pouze přítomnost vydry. V tomto případě to mohou být 

hlavně sociologické faktory (například vliv ústní komunikace mezi hospodáři, obecné 

povědomí o moţnostech kompenzace v dané lokalitě nebo blízkost posuzovatele). Lze tedy 

předpokládat, ţe pokud by ţádali o náhradu škody všichni postiţení hospodáři, byly by 

tyto rybníky v ploše rozmístěny více pravidelně, protoţe vydra se vyskytuje na celém 

území okresu. 

8.3.3 Početnost a rozšíření vyder zjištěných z posudků 

Ze všech individuálních posudků v okrese Pelhřimov bylo zaznamenáno, ţe vyplacená 

výše škod byla způsobena celkem 235 jedinci vydry říční. V tomto čísle jsou vyčteny 

všechny vydry, které byly v posudcích zaznamenány za období 5 let. Je zřejmé, ţe tak 

velký počet vyder se v území okresu nevyskytuje.  

Nejprve jsem porovnal u všech rybníků, jak se měnil počet vyder způsobujících škodu 

během jednotlivých období, za které ţádali jeho majitelé o náhradu škody. Pokud bylo 

ţádáno o náhradu škody pro konkrétní rybník opakovaně, tak ve většině případů se počet 

vyder způsobující škodu výrazně neměnil, coţ můţe potvrzovat teorii, ţe tato populace 

vydry říční je stabilní a výrazně se nemění. 

Obrázek 10 zobrazuje, kolik jedinců vydry na rybníku způsobovalo škodu.  Vydry obvykle 

vyuţívají poměrně velká území. Rozloha vyuţívaného území se můţe pohybovat od 

několika km
2 

aţ po několik desítek km
2

. Velikost teritoria závisí na mnoha faktorech: 

pohlaví, věku a sociální pozici jedince, na ročním období, klimatických podmínkách a 

kvalitě biotopu. V rámci domovských okrsků mohou být občas jednotlivé lokality 
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vyuţívány výrazněji neţ ostatní, coţ znesnadňuje stanovení velikosti teritorií. V rybničních 

oblastech vydra vyuţívá jako zdroj potravy několik rybníků, které pravidelně obchází. 

Vyuţívané území je mozaikovité a rozloha závisí na koncentraci a úţivnosti vodních ploch 

v krajině. (Poledník 2006). Proto nelze přesně stanovit velikost jednotlivých teritorií 

kaţdého jedince. Také situaci s mapováním vyder z jednotlivých posudků komplikuje fakt, 

ţe u 25 % případů byla škoda způsobena působením více jedinců vydry. 

 

 

Obrázek 10: Počty vyder zjištěné u jednotlivých rybníků 

Nejvýrazněji je tento problém zřetelný v místech, kde jsou větší shluky sledovaných 

rybníků (například shluk rybníků ve výřezu obrázku 10). Zde nelze exaktně rozlišit 
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jednotlivé výskyty konkrétních jedinců vydry. V tomto výřezu je zaznamenáno celkem 27 

vyder. Podle rovnice 1 by se v tomto území mělo nacházet pouze 10 vyder.  Je tedy moţné, 

ţe zde škody mohla způsobit teoreticky jediná vydra nebo v opačném extrémním případě 

škody mohly být způsobeny i 27 jedinci. Proto pouze z těchto dat nelze přiřadit tyto 

výskyty konkrétním jedincům. 

Dalším problémem je fakt, ţe jistě existuje více rybníků, na kterých vydry škodí, ale o 

náhradu nikdo neţádá.  V  okresu Pelhřimov existuje mnoho oblastí, ze kterých nebyla 

podána ani jedna ţádost, ale vydry se zde prokazatelně vyskytují (např. Poledník, 2007) a 

tedy i způsobují škody. Proto stanovit přesný počet vyder, které způsobovaly škodu 

v okrese Pelhřimov pouze na základě dat získaných z ţádostí, není moţné. Existuje mnoho 

faktorů, které nelze z těchto dat zjistit a které výrazně ovlivňují její rozšíření.  

8.3.4 Analýza potenciálních ţadatelů 

Také skutečnost, ţe velká část poškozených hospodářů neţádá o náhradu škody, velmi 

komplikuje zpracování těchto dat a sniţuje moţnosti predikce. Rozumnými prostředky 

není moţné zjistit, proč ostatní správci rybníků o náhradu škody neţádají. Existuje několik 

moţných příčin, proč mnozí neţádají o kompenzace: 

1. Vlastník nebo správce chovného rybníka nezná zákon č. 115/2000 sb., který umoţňuje 

vyplácet kompenzace.  

2. Vlastník nebo správce rybníka neţádá o náhradu škod způsobených vydrou z důvodu 

komplikované procedury při ţádání o kompenzaci škod. 

3. U rybníků, kde se neţádá o náhradu škody, se vydra nevyskytuje nebo škody jsou 

nepatrné, protoţe vyuţívá dostupnější zdroj potravy. 

4. Rybník není vyuţíván pro komerční chov ryb nebo nebyl napuštěn. 

Otázkou do jaké míry je zákon č. 115/2000 sb. vnímán a vyuţíván jednotlivými hospodáři 

se zabývala ve své diplomové práci M. Culková (2007). V dotazníkovém šetření zkoumala 

informovanost rybářů. Na základním vzorku dat (rybářské společnosti, místní organizace 

rybářského svazu a drobní soukromí producenti ryb) převáţně z oblasti východních Čech, 

Českomoravské vysočiny a střední a jiţní Moravy, zjišťovala, kolik procent subjektů o 

tomto zákoně ví a kolik jej vyuţívá. 



Martin Paleček: Analýza škod způsobených vydrou říční na vybraném území 

2009   49 

Zpracovaná data ukazují, ţe o zákoně jsou nejlépe informovány rybářské společnosti. O 

zákoně byly informovány všechny dotázané společnosti a o náhradu škody jiţ alespoň 

jednou poţádalo 72,2% rybářství. U místních organizací rybářského svazu je situace 

poměrně horší. O zákoně ví 65% dotázaných, ale o náhradu škody ţádalo pouze 24%. 

Nejniţší povědomí o moţnosti vyplácení náhrad je u drobných producentů, kde o tomto 

zákoně ví 66,7%, ale jen 10% vyuţilo moţnosti vyplacení náhrady (Culková 2007). 

Bohuţel tyto předpoklady nelze zcela aplikovat na data vlastníků, protoţe pouze z těchto 

dat nelze zjistit, kdo na rybnících hospodaří. Pouze u fyzických osob se dá předpokládat, 

ţe ţadatel je zároveň i vlastník rybníku, protoţe z posudků je patrné, ţe v převáţné většině 

ţádají o náhradu pro jediný (vlastní) rybník. U této skupiny ţadatelů ţádalo o náhradu 

škody jen pro 4% rybníků. Tento podíl můţe být vyšší kvůli moţnosti, ţe někteří majitelé 

na svých rybnících nehospodaří, ale pronajímají je jiným subjektům. U ostatních typů 

ţadatelů by se jednalo pouze o spekulaci, protoţe z dat nelze určit tyto podíly.  

8.3.5 Porovnání rybníků podle počtu podaných ţádostí 

Během pětiletého období, měli ţadatelé moţnost poţádat o náhradu škody maximálně 

desetkrát. Jednotlivé rybníky a jejich majitelé této moţnosti moc často nevyuţívali. 

Celkový přehled rybníků, kolikrát ţádali o náhradu škody, zobrazuje obrázek 11.  
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Obrázek 11: Počet žádostí o náhradu škody u jednotlivých rybníků 

Průměrný počet podaných ţádostí na jednotlivé rybníky je roven 2,8. Dohromady 

20 rybníků, z celkových 64, ţádalo o náhradu škody pouze jednou. Tyto rybníky jsou 

v okrese rozmístěny celkem pravidelně, takţe nelze říci, ţe by se u těchto rybníků vydra 

nevyskytovala v menší míře neţ u ostatních rybníků.  Také jejich majitelé nebo správci 

rybníků jsou ze všech definovaných kategorií. Proto nelze najít jediný důvod, proč o 

náhradu škody neţádali vícekrát.  

Dvě nebo tři ţádosti byly podány u 24 rybníků. U většiny těchto rybníků byla první ţádost 

podána teprve v roce 2006, coţ můţe znamenat, ţe se jejich majitelé o moţnosti vyplácení 

náhrad, seznámili později, ale od té doby jiţ ţádají pravidelně. 

Pouze u 20 rybníků byla vyplacena náhrada čtyřikrát a častěji. Jen u jediného rybníka jeho 

hospodář vyuţil téměř maximální moţnosti stanovené zákonem č. 115/2000 a o náhradu 

škody, protoţe o náhradu ţádal devětkrát. Zajímavé je, ţe většina těchto rybníků se nachází 

v severovýchodní části okresu. Při bliţším zkoumání jsem zjistil, ţe v tomto prostoru je 9 



Martin Paleček: Analýza škod způsobených vydrou říční na vybraném území 

2009   51 

rybníků ve správě místní organizace Českého rybářského svazu, který o náhradu škody 

ţádá pravidelně. Zbylé rybníky, kde se ţádalo častěji neţ třikrát, jsou v majetku fyzických 

osob (6), rybářského svazu (4) a společnosti, která se nezabývá primárně rybolovem (1). 

Celkově lze říci, ţe ti ţadatelé, kteří podali jen jedinou ţádost pro konkrétní rybník, mohli 

být tímto ne příliš jednoduchým systémem náhrad odrazeni k opětovnému poţádání o 

náhradu škod. Tuto domněnku potvrzuje také fakt, ţe u 59% případů této kategorie, ţádost 

neobsahovala všechny stanovené náleţitosti a byla vrácena ţadateli k doplnění. Další 

moţností je fakt, ţe o náhradu škody ţádali pouze tehdy, kdyţ měli v rybníce draţší 

obsádku, a tedy nárok na vyšší náhradu. Tuto teorii podporují i samotná data. U 80% 

posudků z této skupiny ţádostí, je náhrada vyšší neţ celkový průměr. Dokonce u 15% 

dosahuje náhrada dvojnásobku (i více) průměru. 

8.4 Analýza vyplacených náhrad 

Vyplacené náhrady lze analyzovat na několika úrovních. Zaznamenané škody je moţné 

porovnat s potenciální škodou, kterou vydra v území způsobuje. U rybníků, kde se ţádá 

pravidelně, lze hodnotit vývoj náhrady a hledat faktory, které ji ovlivňují. 

Pro odhad potenciálu škod způsobených vydrami v okrese Pelhřimov byla pouţita 

upravená rovnice 2. Do této rovnice byly dosazeny: 

 Střední hodnota cen ryb (Kč za kg) vypočtená ze všech rybníků se škodou v daném 

roce. Za střední hodnotu cen komerčních ryb byl pouţit medián, který není 

ovlivněn odlehlými hodnotami.  

 Koeficient potravy, který v létě nabývá hodnoty 0,5 a v zimě 0,75 

 Průměrný koeficient velikosti rybníka, který je rovný jedné 

 Počet dní, standardně 180 dní pro jedno období 

 Celkový počet vyder v území vypočtený z rovnice 1 

Potenciální škoda představuje odhad, kolik komerčních ryb v konkrétním území dokáţou 

vydry zkonzumovat během jednoho roku. Výsledek tedy udává přibliţnou výši škody na 

rybách pro konkrétní území. Hodnoty vypočítané pro jednotlivé roky a jejich srovnání 

s vyplacenou náhradou ve stejném období, jsou zaznamenány v  tabulce 6.  
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Tabulka 6: Srovnání vyplacené kompenzace s odhadem škod v Kč 

  2003 2004 2005 2006 2007 

Vyplacená náhrada  177 785 234 743 458 327 412 205 408 684 

Odhad škod  1 316 100 1 250 987 1 310 403 1 329 937 1 342 145 

Podíl náhrad % 13,5 18,8 35,0 31,0 30,5 

 

8.4.1 Porovnání náhrad a potenciálních škod 

Odhad výše škod se během sledovaného období téměř nemění. U mediánu ceny komerční 

ryby nelze sledovat ţádný vývoj cen. Také inflace se do cen ryb nepromítla. Drobné 

kolísání je způsobeno tím, ţe kaţdý rok se mění obsádka u sledovaných rybníků a tím i 

průměrná cena za kilogram komerční ryby. 

Z tabulky 6 je patrné, ţe v ţádném ze sledovaných let vyplacená náhrada škody nedosáhla 

ani poloviny z celkového odhadu škod v území. Ovšem zajímavá je skutečnost, ţe o 

náhradu škody (ve sledovaném období) bylo ţádáno maximálně pro 6% rybníků v okrese.  

Proto je otázkou, zda by celková vyplacená náhrada neměla být mnohonásobně niţší, neţ 

ve skutečnosti je. Nebo zda rovnice 2 neposkytuje jen velmi hrubý odhad škod, protoţe 

celková variabilita škod způsobených vydrami je mnohem vyšší. 

Celková výše škod způsobených vydrou říční v lezech 2003 – 2007 dosáhla hodnoty 

1 662 120 Kč. Tuto částku pak lze srovnat s potenciální škodou, která za 5 let dosáhla 

6 539 805 Kč, za předpokladu ţe se na území okresu Pelhřimov trvale vyskytovalo 90 

vyder (vypočtených z rovnice 1). Výše způsobené škody odpovídá 25% potenciálu škod. 

Počet ţádostí a tedy i výše vyplacených náhrad doposud nedosahuje svého limitu. Škody 

tedy mohou být o 75% vyšší, neţ je současný stav. Je tedy zřejmé, ţe převáţná většina 

majitelů nebo správců rybníků o náhradu škody vůbec neţádá, i kdyţ prokazatelně je jim 

také způsobována. 

8.4.2 Porovnání škod na základě mapovací sítě 

Další moţností jak porovnávat aspekty zjištěné z ţádostí a odhadů, je srovnání vyplacené 

výše náhrad a potenciální škody v kaţdém čtverci sítě. Pokud se pro výpočet škody pouţije 

mapovací síť 11 x 12 km, ve které se pro kaţdý kvadrát vypočte hodnota potenciálu škod a 

ta porovná s celkovou výší vyplacené náhrady, je situace mírně odlišná. Obrázek 12 



Martin Paleček: Analýza škod způsobených vydrou říční na vybraném území 

2009   53 

zobrazuje, jak vysoký podíl škod byl vyplacen z celkového potenciálu škod v kaţdém 

kvadrátu mapovací sítě.  

 

 

Obrázek 12: Podíl mezi vyplacenou a potenciální škodou v okrese Pelhřimov  
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Je patrné, ţe škody v okrese jsou koncentrovány pouze do několika čtverců. U několika 

čtverců v letech 2006 a 2007 hodnota celkové vyplacené náhrady vyšší neţ 60%. V roce 

2007 jsou to dva čtverce s 71% a 80% podílem. V roce 2006 jeden kvadrát dosahuje 94% 

potenciální škody. V tomto čtverci je 20 rybníků, za které byla náhrada škody vyplacena, 

ale celkem se zde nachází 207 rybníků, kde mohla vydra potenciálně škodit (coţ 

představuje jen 10% podíl). Vyšší kompenzace v této oblasti v roce 2006 jsou hlavně 

způsobeny počtem dní, kdy vydra způsobovala škodu. U většiny rybníků je v ţádosti 

uvedena doba minimálně 120 dnů. Také na několika rybnících tohoto kvadrátu byly 

nasazeny draţší ryby (například lín, u kterého je uvedena cena 90 Kč/kg), coţ výrazně 

zvýší kompenzaci.  

Obecně tento potenciál nepředstavuje přesný strop, který náhrady nemohou překročit, ale 

pouze orientační hodnotu škody, která můţe být působena daným počtem vyder 

v konkrétním území. Nízké nebo nulové hodnoty podílu ve čtvercích sítě jsou hlavně 

způsobeny nedostatkem dat z těchto oblastí, tedy malým počtem ţadatelů. Pouze z těchto 

dat také nelze určit, zda jiţ někdy bylo dosaţeno reálného maxima výše náhrad, které 

vydry v daném území mohly způsobit. 

8.4.3 Porovnání vývoje náhrady u vybraných rybníků 

Pro vyhodnocení vývoje vyplacené náhrady u jednotlivých rybníků, jsem vybral jen ty 

rybníky, kde bylo ţádáno o náhradu škody více neţ třikrát. Hodnotil jsem tyto rybníky a 

hledal moţné příčiny tohoto vývoje. 

V okrese Pelhřimov se nachází 20 rybníků, u kterých má smysl zkoumat vývoj výše 

náhrady.  Jejich lokalizace a historie vyplacených náhrad, jsou zobrazeny na obrázku 13. 

Většina rybníků nemá jméno, proto k jejich odlišení byl pouţit identifikátor převzatý z dat 

VÚV TGM. Rybníky s černými identifikátory mají zobrazen vývoj kompenzace přímo 

v obrázku. Rybníky popsané modrými identifikátory, jsou spravovány místní organizací 

ČRS Humpolec. Vývoj náhrady u těchto rybníků je zobrazen samostatně v grafu 8. 
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Obrázek 13: Lokalizace a vývoj náhrady u vybraných rybníků 

Rybník 1276 představuje nejdelší zaznamenanou řadu náhrad. Jedná se o malý rybník, 

který má rozlohu 2,7 ha. Ţadatelem je fyzická osoba. Za celé sledované období byl 

v rybníce nasazen pouze kapr, také počet vyder, které způsobovaly škodu, je stabilní. 

Pouze v létě 2004 byly na rybníce zaznamenány 2 vydry. V ostatních případech se zde 

vyskytoval jeden jedinec. Také období, za které byla vyplácena náhrada, se během 
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sledovaných let výrazně nemění. Pohybuje se v rozmezí 80 – 110 dní. Výše náhrad je za 

celé období velmi vyrovnaná (díky zmíněným faktorům). Průměrná náhrada je rovna 

hodnotě 5300 Kč, jednotlivé náhrady oscilují okolo této hodnoty. 

U rybníku 2188 bylo ţádáno o náhradu škody sedmkrát. Velké rozdíly mezi kompenzací 

v jednotlivých obdobích způsobil fakt, ţe zde se vydra zdrţovala velmi nepravidelně. 

Návštěvnost vydry na rybníce kolísá u jednotlivých období od 45 do 120 dní, coţ je hlavní 

faktor, který ovlivňuje výši náhrady.  

Zajímavý je také rybník 4636, který svou velikostí 1940 m
2
 patří k patnácti nejmenším 

rybníkům se škodou v okrese Pelhřimov. Jeho průměrnou náhradu 11150 Kč nelze 

srovnávat s ţádným podobným ani větším rybníkem v okrese. Zde je vysoká kompenzace 

způsobena hlavně dlouhým škodným obdobím (90 – 95 dní) a výskytem 2 jedinců vydry 

nebo matky s mláďaty. 

Rybník s identifikátorem 4804 vykazuje vzrůstající trend ve vyplacené náhradě škody. Při 

bliţším studiu jednotlivých výpočtů kompenzace, je zřejmé, ţe nárůst není způsoben 

zvyšující se cenou komerční ryby (v tomto případě se pohybuje v rozmezí 60 – 65 Kč), ale 

nárůstem dní s výskytem vydry. Délka období postupně vzrůstá od 80 dnů v roce 2004 do 

120 dnů v roce 2006. V roce 2007 se zde vyskytovaly 2 jedinci vydry a škodu způsobovali 

celkem 95 dní. Proto byla poslední náhrada výrazně vyšší.  

Jak jsem jiţ zmínil, za devět rybníků ţádá pravidelně Český rybářský svaz, místní 

organizace Humpolec, kteří ţádali kompenzaci pro své rybníky čtyřikrát nebo pětkrát. 

Hodnotu náhrad v jednotlivých obdobích zobrazuje graf 8. 

Graf 8: Vývoj náhrad pro rybníky ČRS, místní organizace Humpolec 
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Při porovnání vývoje náhrady škody u rybníků této místní organizace Českého rybářského 

svazu, nelze pozorovat ţádný trend, který by odhalil stoupající nebo klesající výši náhrady. 

Ovšem v grafu 8 jsou patrné sezónní rozdíly. V zimě jsou náhrady vyšší a to hlavně kvůli 

průměrně delší době, kdy se na rybnících vyskytovala vydra a vyššímu koeficientu potravy 

vyder. Rybníky, kde je náhrada vyšší neţ průměr u tohoto ţadatele (5725 Kč), jsou 

osazeny draţšími rybami (například lín, candát).  

Celkově se vývoj u sledovaných rybníků dá hodnotit tak, ţe nejvyšší vliv na výši náhrady 

má délka období, kdy vydra způsobuje škodu a průměrná cena za kilogram obsádky 

v rybníce. Jednotlivé koeficienty (koeficient sloţení potravy, koeficient velikosti rybníka) 

se pohybují okolo jedné a na celkovou výši náhrady vliv nemají. Také nebyl zaznamenán 

vliv inflace na cenu obsádky. U ţádného ze sledovaných rybníků nedošlo ke zvýšení ceny 

u stejné násady ryb. U převáţné většiny rybníků škodu způsobil jeden jedinec vydry. 

Pokud se u rybníka v některém období vyskytly dva jedinci (například rybník 845), tak 

výše náhrady nedosahuje dvojnásobku, jako v případě, ţe škodu způsobila jedna vydra. U 

vyder platí předpoklad, ţe se navzájem snaţí vyhýbat, takţe škoda mohla být způsobena 

hlavně jedním jedincem. Druhý se na rybníku vyskytoval (škodil) zřídka. 

Také se nepotvrdil vliv posuzovatele. V okrese Pelhřimov posudky zpracovávalo celkem 6 

posuzovatelů. Kaţdý z posuzovatelů vytvářel posudky pro všechny typy ţadatelů. Lze 

tvrdit, ţe všichni posuzovatelé hodnotili škody objektivně. Toto tvrzení potvrzuje analýza 

rozptylu (F-poměr je 1,54 p-value je 0,19. Předpoklady testu: normalita splněna u všech 

souborů, homoskedasticita dat byla splněna, např. Cochranův test: C=0,267 a 

p-value=0,27). U ţádného posuzovatele není signifikantní rozdíl ve výši vypočtených 

škod, takţe nelze tvrdit, ţe by některý z posuzovatelů umoţňoval vyplácet vyšší nebo 

naopak niţší náhrady. Tento fakt také potvrzují výše hodnocené rybníky. Pokud se u 

ţadatelova rybníku změnil posuzovatel, nedošlo k výraznému nárůstu (poklesu) zjištěné 

škody. 
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9 ANALÝZA KRAJINNÝCH PODMÍNEK 

Modelové území lze hodnotit kvantitativně pomocí indexů krajinné metriky. Tyto indexy 

umoţňují matematicky popsat a zhodnotit rozdíly ve vyuţití krajiny v jednotlivých částech 

území. Cílem této analýzy je snaha nalézt takové indexy krajinné metriky, které mají vliv 

na rozšíření vyder v okrese a na výši způsobené škody.  

Pro samotnou analýzu krajinných podmínek, jsem vybral takové indexy, které modelové 

území charakterizují v mnoha směrech. Jedná se o indexy PD, LPI, PSSD, PSCV, které 

popisují krajinu na základě jednoduchých ukazatelů celkového počtu, velikosti a hustoty 

plošek v území. Index ED kvantifikuje vlastnosti okrajů (obvodů) krajinných plošek. 

Další skupinu tvoří indexy, které charakterizují území z hlediska rozdrobenosti nebo 

celistvosti areálů v krajině. Jedná se o IJI, SPLIT. Indexy SDI a SEI kvantifikují 

různorodost krajiny zaloţenou na dvou sloţkách: počet odlišných typů plošek (bohatost) a 

jejich podíl (zastoupení) v krajině. 

Jednotlivé indexy byly počítány ve freewarovém programu FRAGSTATS ve verzi 3.3, 

který vytvořili McGarigal K., Cushman S. A., Neel M. C., Ene E.  

9.1 Analýza okolí rybníků 

Jak jsem jiţ vysvětlil v kapitole 8.3.3, není moţné z jednotlivých ţádostí získat přesný 

počet vyder, které se v území nachází (způsobují škodu). Proto jsem vyuţil moţnost 

zkoumat blízké okolí kaţdého rybníku se škodou. Protoţe variabilita zjištěných vyder na 

rybnících je nízká (maximálně dva jedinci), je vhodnější hledat závislost mezi indexy 

krajinné metriky a vyplacenou náhradou škody.  

Touto metodou jsem se snaţil zjistit, které krajinné faktory ovlivňují výši náhrady. 

Například zda má vliv na výši škody přítomnost dalších rybníků v blízkém okolí. Také 

jsem hledal odpověď na otázku, zda samotné uspořádání krajiny ovlivňuje výši náhrady. 

Pro kaţdý rybník s vyplacenou náhradou škod v okrese Pelhřimov jsem vytvořil tři typy 

obalových zón, které vymezují okolí rybníků. Nejmenší obalová zóna představuje blízké 

okolí rybníka (50 m), které je důleţité pro úkryty vydry.  Širší okolí rybníka (500 a 

3000 m) lépe vystihuje charakter okolní krajiny. V takto vymezených oblastech, na 

podkladě dat z datového modelu ZABAGED, jsem v programu FRAGSTATS vypočítal 9 
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indexů krajinné metriky na úrovni krajiny jako celku a 7 indexů pro kaţdý typ vyuţití 

krajiny. 

Závislou proměnnou tvoří vyplacené náhrady pro kaţdý rybník. Protoţe se její výše kaţdý 

rok mění (i u stejného rybníku), nelze tato data sčítat dohromady. Proto jsem vybral 3 roky 

(2005, 2006, 2007), kdy bylo podáno nejvíce ţádostí. Kaţdý rok jsem analyzoval zvlášť. 

Nezávislé faktory představují jednotlivé indexy krajinné metriky. Před kaţdým výpočtem 

regrese bylo nutné nejprve provést korelační analýzu těchto faktorů. Do regrese pak nebyly 

zahrnuty ty indexy, které korelovaly s jinými indexy. 

Pro kaţdý rok jsem vypočítal vícenásobnou lineární regresi mezi jednotlivými indexy 

krajinné metriky a vyplacenou náhradou na úrovni celé krajiny i pro jednotlivé třídy 

vyuţití krajiny. Tímto postupem jsem se snaţil nalézt takový faktor nebo kombinaci 

faktorů, které ovlivňují výši vyplacené náhrady. Do regresní analýzy jsem nezahrnoval ty 

indexy, které měly korelaci s jinými indexy. 

Tabulka 7: Výsledky vícefaktorové regresní analýzy pro jednotlivé třídy pro rok 2007 

  50m 500m 3000m 

Rok F-poměr p-value R
2
 F-poměr p-value R

2
 F-poměr p-value R

2
 

2006 0,58 0,79 0,15 0,92 0,66 0,21 1,07 0,44 0,23 

2007 9,33 0,005 0,34 5,1 0,29 0,11 5,29 0,01 0,21 

 

Tabulka 7 zobrazuje výsledky vícefaktorové regrese. Jsou v ní zobrazena data pouze pro 

roky 2006, 2007. Regresi z dat z roku 2005 nemělo smysl provádět, protoţe dílčí t-testy 

prokázaly, ţe ţádný z vybraných indexů nemá vliv na regresi. Z tabulky je patrné, ţe 

zjištěné závislosti v jednotlivých letech jsou velmi nízké. V některých případech F-test 

prokázal, ţe daná závislost nemá smysl. 

Nejvyšší míra závislosti mezi výší vyplacené náhrady a krajinnými faktory (konkrétně ED, 

SPLIT) se projevila u dat z roku 2007 a v okolí do 50 metrů. Index determinace vyšel 34%. 

Ovšem tato závislost je nízká pro vytvoření predikčního modelu. 
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Tabulka 8: Výsledky vícefaktorové regresní analýzy pro jednotlivé třídy pro rok 2007 

2007 50m 500m 300m 

Typ povrchu F-poměr p-value R
2
 F-poměr p-value R

2
 F-poměr p-value R

2
 

rybník 7,56 0,01 0,36 0,42 0,52 0,09 1,98 0,26 0,18 

les 1,07 0,31 0,24 0,06 0,88 0,09 0,88 0,64 0,10 

TTP 3,72 0,06 0,20 0,95 0,33 0,12 - - 0,00 

orná půda 1,73 0,20 0,17 - - 0,00 - - 0,00 

 

Tabulka 8 zobrazuje výsledky pouze z roku 2007. V ostatních letech (2005, 2006) došlo 

k situaci, ţe jednotlivé indexy u kaţdé třídy měly nulový vliv na výši náhrady. Ani v tomto 

případě regrese neprokázala, ţe jednotlivé krajinné faktory různých tříd vyuţití krajiny 

mají vliv na vyplacenou náhradu. Z jednotlivých tříd vyuţití krajiny pouze třída „rybník“ 

vykazuje určitou míru závislosti vyjádřenou indexem determinace. Ve většině případů 

F-test potvrdil, ţe ostatní typy krajiny nemají ţádný vliv na výši náhrady. Také rozdíl mezi 

jednotlivými areály není signifikantní. 

Regresní analýza neprokázala vliv krajinných faktorů na výši náhrady. Na výši škody 

nemají vliv ani vybrané typy krajiny (rybníky, TTP, les), které v přírodě ovlivňují rozšíření 

vyder. Je tedy zřejmé, ţe škodu ovlivňují i jiné neţ biologické a krajinné faktory, které 

z této analýzy nelze určit. 

9.1.1 Maximální intenzita výskytu vydry 

V kapitole 8.3.3 jsem uvedl, ţe není moţné brát zaznamenané výskyty vyder z ţádostí za 

konkrétní jedince. Zjištěný počet vyder lze pouze povaţovat za teoretické maximum 

výskytu vyder v území. Pokud se tento předpoklad bere na zřetel, lze provést průzkum u 

jednotlivých kruhových oblastí, konkrétně jsem zvolil okolí 3000 m. Jestliţe se v kaţdém 

kruhu vyskytovaly další rybníky se škodou, přičetl jsem hodnoty zaznamenaných vyder 

k počtu vyder u rybníku ve středu oblasti. Tímto způsobem jsem prošel všechny kruhové 

oblasti. Pro kaţdou oblast jsem získal součet zaznamenaných vyder v okolí. Toto číslo 

vyjadřuje tedy maximální moţný výskyt vyder v oblasti. 

Nejprve jsem opět porovnal jednotlivé indexy krajinné metriky mezi sebou a vyloučil ty, 

které mezi sebou vykazovaly závislost. Ostatní indexy jsem zahrnul do regresní analýzy, 

kde závislou proměnnou představuje součet zaznamenaných vyder v okolí rybníka. 

Následně jsem vypočítal vícefaktorovou regresi (F-poměr=30,3 a p-value=0,00). Výsledný 
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index determinace (R
2
=62%) představuje míru závislosti mezi sečtenými počty vyder a 

vybranými indexy (konkrétně PSCV, IJI, SDI). 

Větší počet vyder byl zaznamenán v územích s vyšší hustotou a vyšším počtem plošek. 

Tedy vydry se více vyskytovaly v územích, která byla tvořena s vyšším počtem malých 

areálů. Závislost mezi SDI a počty zaznamenaných výskytů vyder lze hodnotit tak, ţe 

v oblastech, kde jsou jednotlivé třídy vyuţití krajiny zastoupeny více rovnoměrně, je zde 

zaznamenáno více výskytů vyder. 

Dosaţené výsledky nelze automaticky brát za zjištěnou početnost, ale ukazují moţnost, 

pokud by zaznamenané počty opravdu představovaly jednotlivé jedince vyder, tak některé 

indexy jiţ vykazují určitou závislost. Lze pak předpokládat, ţe určité krajinné faktory nebo 

prostorové uspořádání krajiny ovlivňují rozšíření vyder. 
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10 POSOUZENÍ MOŢNOSTI MODELOVÁNÍ A PREDIKCE ŠKOD 

Vývoj počtu ţádostí v celém kraji Vysočina ukazuje, ţe po prvotním silném nárůstu 

ţadatelů, od roku 2006 dochází k určité stagnaci. Bohuţel z dostupných dat nelze zjistit, 

zda zastavení růstu způsobilo faktor byrokratické sloţitosti, kdy mnoho ţadatelů se o 

škody přihlásilo pouze jednou nebo proto, ţe se jiţ o náhradu škody přihlásili všichni 

postiţení hospodáři, kteří znají zákon č. 115/2000. Druhá varianta by byla 

pravděpodobnější v případě, ţe nedochází k ústní komunikaci mezi rybáři nebo k osvětě. 

Ovšem potenciál růstu počtu ţádostí v celém kraji je stále obrovský. Ve sledovaném 

období byly ţádosti podány pouze pro 5% rybníků v kraji. I kdyby pouze polovina (tedy 

4405 rybníků) ze všech rybníků byla vyuţívána k chovu ryb, tak lze očekávat, ţe celkové 

náhrady by byly mnohonásobně vyšší. Z obrázku 3 a 6 je patrné, ţe v celém kraji se 

vyskytují velké oblasti, kde doposud o náhradu škody nikdo neţádal (například východní 

části okresu Třebíč a Ţďár nad Sázavou), ale podle obrázku 5 se i tam vydry vyskytují. 

Proto je jen otázkou času, kdy i v těchto místech začnou rybáři více ţádat o náhradu škod. 

Dá se tedy předpokládat, ţe v následujících letech bude ještě ţadatelů přibývat a také 

celková vyplacená částka bude vyšší. 

Predikce škod také závisí na samotných vydrách, jak velkou škodu dokáţou způsobit. Za 

předpokladu, ţe populace vyder na Vysočině je stabilní a pokrývá plochu celého kraje tak 

existuje maximální objem potravy pro konkrétní populaci. Existují tedy i limity 

maximálního mnoţství zkonzumovaných ryb. Například v okrese Pelhřimov v roce 2007 

celková vyplacená částka (za 80 rybníků, podíl rybníků 4%) byla rovna hodnotě 

408 684 Kč. Tato hodnota představuje 30% podíl z potenciální škody, kterou zde můţe 

způsobit konkrétní počet vyder. Znamená to tedy, ţe při dosaţení 100% potenciálu by o 

náhradu škody ţádali přibliţně pro 263 rybníků, coţ představuje pouze 13% ze všech 

rybníků. Tento odhad je zaloţený na původní metodice.   

Nová metodika, která se postupně začíná v praxi vyţadovat, umoţňuje spravedlivější 

vyplácení náhrad mezi jednotlivými ţadateli a je moţné, ţe změní i celkové počty 

ţadatelů.  Ve vyplacených náhradách se lépe promítnou opravdové škody a někteří 

ţadatelé jiţ na náhradu nedosáhnou.  

Samotné modelování rozmístění vyder a jejich škod by bylo dosti problematické. Pro 

modelování škod v území by bylo nutné velmi přesně nadefinovat okrajové a počáteční 
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podmínky modelu. Bylo by nutné zpřesnit počet vyder, které se na konkrétním území 

vyskytují. Ovšem samotný počet vyder by nebyl dostačující. Bylo by nutné znát jejich 

chování v přírodě, kolik rybníků se nachází v okrsku kaţdého jedince a jak často je kaţdý 

jedinec navštěvuje. Pro vyčíslení škod by bylo potřeba celé území zmapovat a zjistit přesný 

počet rybníků vyuţívaných k chovu ryb, v jakém prostředí se nacházejí a také jejich 

obsádku. Všechny zmíněné faktory by samy o sobě vyţadovaly samostatný výzkum nebo 

pozorování. Proto není jednoduché vytvořit model popisující škody způsobené vydrami.   
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11 ZÁVĚR 

Diplomová práce se zabývá analýzou škod způsobených vydrou říční a posouzením 

stávajícího systému vyplácení náhrad v rámci kraje Vysočina. Tato práce ukázala moţné 

způsoby, jak lze tato data zpracovat a hodnotit. Pomocí provedených analýz lze odpovědět 

na hypotézy z úvodu práce, a tak kvalitativně zhodnotit celý systém vyplácení kompenzací. 

Po porovnání (u hypotézy č. 1) součtu vyplacených náhrad a potenciálu škod je patrné, ţe 

v modelovém území nebyla ani v jednom roce vyplacena celková náhrada do takové výše, 

která odpovídá maximální potenciální škodě. Lze tedy tvrdit, ţe o náhradu škody stále 

neţádají všichni postiţení hospodáři a existuje zde tedy potenciál růstu vyplacených škod. 

Pro objasnění předpokladu č. 2 byla provedena analýza nejbliţších vzdáleností, která 

prokázala, ţe rybníky, u kterých byla vyplacena náhrada škody, jsou seskupeny do shluků. 

Lze očekávat, ţe na podání ţádosti má velký vliv ústní komunikace mezi hospodáři. 

Hypotéza č. 3 nemohla být prověřena, protoţe v průběhu práce byla rozkryta sloţitá 

struktura vlastnictví a pronájmů rybníků a byl zjištěn fakt, ţe ţadatel ve většině případů 

není vlastníkem rybníka. Pouze na základě dat z ţádostí a výpisu z ISKN nelze zjistit kolik 

potenciálních ţadatelů zatím o náhradu škody neţádá. Proto nelze hodnotit podíly ţadatelů 

u jednotlivých skupin. 

Předpoklad u hypotézy č. 4 se nepotvrdil. Všichni posuzovatelé se snaţili vyčíslit ztrátu 

objektivně, protoţe ani u jednoho z nich nebylo zjištěno, ţe by celkově přiznával vyšší 

nebo niţší náhradu škody. Toto tvrzení potvrzuje i fakt, ţe při výměně posuzovatelů u 

jednoho ţadatele nikdy nedošlo k rapidnímu nárůstu (poklesu) vypočtené náhrady. Jedinou 

skupinu, která mohla být zvýhodňovaná všemi posuzovateli, jsou fyzické osoby. Průměrná 

vyplacená náhrada na jeden rybník přesahuje náhrady u ostatních kategorií. Ale pouze na 

základě dat vyuţitých v této práci nelze posoudit, zda vyplacené náhrady u této skupiny 

nebyly oprávněné. 

Analýza krajinných podmínek nepotvrdila hypotézu č. 5. Nebyly nalezeny krajinné 

faktory, které by přímo ovlivňovaly vyplácení náhrady. Nepotvrzení této hypotézy nemusí 

znamenat, ţe konkrétní krajinné faktory nemohou ovlivňovat způsobení reálné škody, ale 

následně jsou zastíněny jinými (například sociálními) faktory, které primárně ovlivní 

podání ţádosti. 
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Na základě odpovědí na tyto hypotézy lze tvrdit, ţe stávající systém není zneuţíván, ale 

také není plně vyuţito moţnosti vyplacení náhrad. V roce 2007 tvořil v celém kraji součet 

vyplacených náhrad pouze čtvrtinu potenciální škody způsobené vydrou. Také aţ třetina 

všech ţadatelů ţádala o náhradu škody pouze jednou. Proto zůstává otázkou, jakým 

způsobem se ostatní hospodáři, kteří doposud (nebo opět) o náhradu škody neţádají, řeší 

přítomnost vydry na svém rybníce. 

Z výsledků této práce je také patrné, ţe stávající systém vyplácení náhrad je pro ţadatele 

dosti nepřehledný. Proto je na zváţení kompetentních orgánů, jestli stávající systém není 

příliš sloţitý, zda by nebylo jednodušší vyplácení plošného paušálu pro všechny 

hospodáře.  
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