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Úvod 
 
Cílem prací v roce 2004 je návrh participativního managementu ve třech konkrétních územích 
včetně stanovení jeho limitů daných statutem území. Hodnocení přírodních a 
socioekonomických podmínek modelových území proto probíhá od samého začátku ve 
vzájemném propojení. Pro větší přehlednost je nicméně následující text členěn do dvou částí. 
 

A) Hodnocení přírodních podmínek participativního managementu 
 
Hlavním úkolem pro danou kontrolovatelnou etapu je: 
- do 31. března 2004 zhodnocení stavu biodiversity v jednotlivých modelových územích, 

vytypování zdrojů bio diversity v těchto územích. 
Hodnocení stavu biodiversity je založeno na strategii sledování indikátorů bio diversity, 
protože sledování veškeré bio diversity není v silách současné organizace ochrany přírody a 
krajiny ani žádné jiné instituce (viz dále). To znamená, že současná kontrolní etapa se prolíná 
s kontrolní etapou termínovanou na 30. 9. 2004  
určení indikátorů trvale udržitelného rozvoje bio diversity (ekosystémů a krajiny) 
monitorujících limity limitů využití krajiny a ekosystémů. Jeho jádrem bude systém 
bioindikátorů). 
Při hodnocení současného stavu bio diversity sledovaných území musí být nutně brány v 
úvahu i další dílčí úkoly, jejichž řešení bylo předpokládáno v pozdějším termínu: 
- do 30. 4. určení negativních vlivů na bio diversitu v modelových územích a opatření 

k jejich limitaci a k ozdravění ekosystémů a krajiny. 
- do 30.6. určení maximální únosnosti a stability ekosystémů a krajiny, zejména dotčených 

vlivem člověka. 
 

Kvantifikace bio diversity a její monitorování v modelových územích 
Biologická  diversita je námi chápána jako variabilita živých organismů ve sledovaných 
územích zahrnující všechny typy ekosystémů a ekologické komplexy v modelových územích. 
Zahrnuje jak diversitu vnitro- a mezidruhovou tak diversitu ekosystémů a krajiny. Ztráta bio 
diversity vlivem člověka je pojímána jako redukce biodiversity a většinou je vnímána jako 
snížení hojnosti a omezení rozšíření jedněch a vzrůst hojnosti a rozšíření jiných druhů.  
Biologická diversita bude ve sledovaných územích popsána ve třech úrovních:  

• První úrovní je diversita všech organismů žijících v daných územích od bakterií a 
prvků po mnohobuněčné rostliny a organismy, živočichy a houby.  

• Druhou úrovní je biologická diversita chápaná jako genetická variabilita v rámci 
druhu způsobující odlišnost jedinců v populaci.  

• Třetí úrovní biodiversity je biodiversita ve společenstvech, v nichž druhy žijí, 
v ekosystémech, ve kterých se tato společenstva vyskytují a rozmanitost vztahů mezi 
těmito ekosystémy. Vztahy mezi jednotlivými ekosystémy pak budou studovány 
v krajinném měřítku. 

Na úrovni krajinných celků a oblastí je biodiversita značně ovlivněna kulturně historickým 
vývojem a proto není možno sledovat změny biodiversity bez znalostí o změnách 
způsobených historickým vývojem dané oblasti. To platí ve všech námi sledovaných 
modelových oblastech.  
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Druhy biodiversity a stav jejich poznání ve sledovaných územích 
V současné době jsou popisovány tři úrovně biologické diversity, jejichž hodnocení navzájem 
souvisí a je nezbytné pro kvalitní popis a sledování biodiversity ve sledovaných oblastech. 
Přitom stav popisu jednotlivých druhů biodiversity je v jednotlivých modelových oblastech 
v současnosti proveden na různé úrovni. 
α-diversita se používá ke srovnání počtu druhů v různých zeměpisných oblastech nebo 
přírodních společenstvech. Je výsledkem rovnováhy mezi lokální biotou a abiotickými 
faktory prostředí a imigrací z okolních lokalit. Nelze proto určit její absolutní hodnotu. Proto 
se pracuje s průměrnou hodnotou α-diversity, která je stanovena na základě různých odběrů 
vzorků jednoho společenstva v daném typu krajiny. 
Termín β-diversita ukazuje, nakolik se druhové složení mění podél gradientu prostředí nebo 
podél zeměpisného gradientu. β-diversita je např. vysoká, pokud se druhové složení 
mechového společenstva podstatně mění na vedlejších vrcholech horského hřebene a β-
diversita je nízká, pokud se většina druhů vyskytuje na celém hřebeni. Většinou je 
kvantifikována podle vzorce β-diversita = 1 / střední počet habitatů obsazených daným 
druhem (Cody, 1993). 
γ-diversita se vztahuje ke krajině a větším zeměpisným měřítkům, odpovídá počtu druhů 
v krajině či na velkém území (až kontinent) (Whittaker, 1972). 
Hodnoty γ-diversity závisí primárně na historickém vývoji daného území. Krajina je ve větší 
či menší míře výsledkem historického vývoje (Löw, Míchal, 2003). Proto nám α-diversita 
vypovídá velmi málo pokud neznáme γ-diversitu v daném území. Pro odhady γ-diversity se 
mohou například použít neparametrické odhady nebo křivky kumulace druhů (Colwell, 
Coddington, 1994, 1995). 
Hypoteticky lze předpokládat že ze sledovaných modelových území má Křivoklátsko velkou 
α- i β-diversitu (velmi rozdílná stanoviště, expozice, atd.), zatímco u Třeboňska 
předpokládáme velké hodnoty α-diversity a menší β-diversity. Podobná situace je 
předpokládána na Šumavě. V současné době probíhá kvantifikace jednotlivých druhů 
biodiversity. 
Pro oblasti sledování biodiversity je zásadní určit tak zvaná horká místa nebo centra 
biodiversity, to znamená biotopy a krajinné celky mající klíčový význam pro svou vysokou 
úroveň endemismu, výskyt reliktních a citlivých druhů, atd. Ve sledovaných územích jsou 
takovými horkými místy např. mokřadní ekosystémy na Třeboňsku a Šumavě, zbytky 
původních lesních ekosystémů na Šumavě a Křivoklátsku, říční fenomén Berounky a Vltavy 
na Křivoklátsku a na Šumavě, atd. Tyto horké tečky budou u jednotlivých území později 
podrobněji charakterizovány. 
 

Strategie měření biodiversity a proč ji potřebujeme zejména v krajinném 
měřítku 
Strategie bude produkovat výsledky, které by měly být srovnatelné, měly by generovat 
obecné závěry a modely. Tato strategie schází především v krajinném měřítku, kde je určení 
hodnot biodiversity složitější než na úrovni lokální (biotopů; viz předcházející část). 
V současnosti jsou dva způsoby jak určit druhovou diversitu v krajinném měřítku. První je 
inventarizace všech existujících druhů a organismů. To by nám umožnilo generalizovat 
celkovou diversitu založenou na inventarizaci nejstudovanějších skupin a vytvořit koncept 
megadiversity. Takový způsob inventarizace a sledování biodiversity se však, pokud je nám 
známo, nikde dosud nepodařil. 
Druhý přístup, který použijeme pro studovaná území, pracuje s předpokladem, že 
inventarizovat biodiversitu větších ekosystémových komplexů a krajiny, odhadnout celkovou 
rozmanitost na základě biologických vzorků a monitorovat biologickou diversitu v delším 
časovém období je nemožné. Tento druhý přístup preferuje sběr několika indikačních skupin 
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(taxonomických, funkčních). Tato metoda indikátorů má své výhody a nevýhody. Pozitivní je, 
že můžeme plánovat monitorování s konkrétními objekty a během určité časové periody v 
určitém množství investic a materiálu. Nevýhodou je, že ačkoliv naše dedukce budou velmi 
solidní, budou vypovídat jen o těch indikátorových skupinách, které jsme vybrali. Proto je zde 
velmi těžká generalizace (např. výsledky získané na střevlíkovitých nelze generalizovat na 
celý hmyz, výsledky na ptácích neplatí pro drobné savce, atd.). 
Při použití této metody můžeme použít parametrické a neparametrické modely pro odhad 
biodiversity (Colwell, Coddington, 1994, 1995). Parametrické modely předpokládají, že při 
sběru určujeme nejen identitu druhů, ale i jejich frekvenci výskytu u každého druhu. Tato 
charakteristika, která přináší doplňující časové a ekonomické výdaje pro studium, není 
potřebná pokud pracujeme s neparametrickými modely. 
Předpokládáme, že ve sledovaných oblastech je inventarizace možná pro obratlovce, cévnaté 
rostliny a některé dobře sledované skupiny bezobratlých, např. pro denní motýly. Pro ostatní 
skupiny organismů je však úplnější inventarizace nemožná. V tomto případě je nutný výběr 
indikačních skupin. Tento výběr by měl být proveden z hlediska popisu α-, β- i γ-diversity a 
při použití indikátorů v krajinném měřítku.  
Při výběru sledovaného území z hlediska biodiversity je třeba brát v úvahu určitou totožnou 
biogeografickou historii a ekologickou homogenitu. Preferovány by měly být indikátorové 
skupiny, o nich existuje hodně dat, byly již v minulosti sledovány a zde standardní a 
jednoduchá metoda jejich hodnocení a sběru. Výsledky by měly být známy jak pro lokální α-
diversitu, tak pro γ- neboli totální diversitu a β-diversitu (měření mezi jednotlivými 
společenstvy). Jenom společné vyjádření těchto tří hodnot nám dovolí určit, jakou měrou je 
výsledná diversita výsledkem intrinzické komplexity dominantních ekosystémů a jakou 
měrou je výsledkem krajinné heterogenity. Strategie musí zahrnovat snahu o produkci 
srovnatelných dat.  
 

Požadavky na indikátory biodiversity 
Jaké jsou požadavky na indikátorové skupiny (Halffter, 1998): 

• Měla by to být skupina organismů dostatečně hojná, s dobře definovanými 
společenstvy (gildami) v krajině, kde má být diversita studována. 

• Indikátorové skupiny by měly být dobře taxonomicky a bionomicky známé (zamezení 
špatné determinace a ekologické interpretace). 

• Podmínkou je propracovaná a srovnatelná metodika odběru vzorků. 
• Indikátorovými skupinami by neměly být skupiny ohrožené. 
• Měly by být citlivé k antropogenním vlivům. 
• Výsledky by měly být kvantitativní. Podmínkou monitorování v krajině je 

proveditelnost (dostatek odborníků, finančních prostředků na sběr a vyhodnocení) 
• Výsledky by měly být lehce srozumitelné (interpretovatelné) a politicky významné. 
• Výsledky musí jasně indikovat případné změny prostředí. 
• Podmínkou je propojitelnost systému indikátorů biodiversity se socio-ekonomickými 

scénáři pro budoucí osud sledovaných území. 
• Podmínkou je srovnatelnost s jinými zeměmi (EU). 
• Vybrané indikátorové skupiny by měly brát v úvahu specifické charakteristiky 

biodiversity dané oblasti (země, státu). 
• Měly by být vědecky podloženy (výsledky, publikacemi, atd.). 
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Návrh systému indikátorů biodiversity  
Bude založen na různých úrovních biomonitorování biodiversity a různých prostorových a 
časových měřítcích. Jako příklad uvádíme indikátory biodiversity na příkladu epigeických 
brouků (Tabulka 1). 
 
Tabulka 1. Indikátory pro inventarizaci, odhad a monitorování biodiversity epigeických 
brouků v terestrických ekosystémech Šumavy ve čtyřech prostorových měřítcích a s příklady 
metod inventarizace a monitorování. 
 Indikátory - Atributy biodiversity 
 Složení Struktura Funkce Metodické 

zdroje pro 
monitoring 

Bioregion / 
krajina 

společné atributy 
druhové diversity 
(hojnost, 
endemismus) 

velikost zrna versus 
druhová diversita 

disturbanční 
procesy versus 
druhová diversita, 
prostorová 
dynamika v krajině 

metody krajinné 
ekologie 
kombinované s 
proměnnými 
společenstev, 
modelování 

Společenstvo / 
ekosystém 

počet druhů, 
relativní abundance, 
hojnost, podobnost 
a diversita 
společenstev, 
zastoupení 
endemických a 
ohrožených druhů a 
ekologických 
skupin, životních 
forem, koeficienty 
podobnosti 

abundance denzita a 
distribuce druhů 

rychlost predace 
kolonizace a 
lokálního vymírání, 
disturbanční 
procesy, sezónní 
dynamika, migrační 
schopnosti 

různé sběrací 
metody, 
matematické indexy 

Populace / 
Druh 

absolutní nebo 
relativní abundance, 
frekvence, denzita 

disperze struktura 
populace (poměr 
pohlaví) 

životní cykly, 
produktivita 
stanovišť (únik z 
populace) 

Sčítání (odchyt, 
značení a zpětný 
odchyt) 

Genetická 
úroveň 

diversita alel, 
karyotypická 
variabilita 

chromosomální 
nebo fenotypický 
polymorfizmus 

rychlost 
genetického driftu 

elektroforéza, 
karyotipická 
analýza, 
morfologická 
analýza 

  
 
Další předpokládané skupiny indikátorů biodiversity 
Z dalších indikátorových skupin předpokládáme cévnaté rostliny, denní motýly, plazy, 
obojživelníky, ptáky a savce. Metodika sledování těchto skupin bude zpracována a 
konzultována s dalšími odborníky. 
 
Na adrese www.infodatasys.cz/vav2003/vav2003.htm je uveden příklad prvního zpracování 
biodiversity vzájmové oblasti Šumavy - obdobně se v současnosti zpracovávají i další 
sledovaná území. 
 

Hodnocení biodiversity krajinných celků na základě indexu přírodního kapitálu 
Na úrovni krajinných celků počítáme s využitím tak zvaného indexu přírodního kapitálu (Ben 
ten Brink, Brian Groombridge, 2000), který je kvantitativní a má vztah k socioekonomickým 
charakteristikám území. 
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Na základě dostupných mapových podkladů je v současnosti kvantifikována potenciální 
diversita sledovaných tří území - příklady založené na geologické různorodosti prostředí a na 
mapovaných geobotanických rekonstrukčních jednotkách (použití jednotek potenciální 
vegetace není v současnosti možné vzhledem k různorodému zpracování všech tří 
biosférických reservací, čímž by výsledky byly navzájem neporovnatelné) jsou uvedeny na 
Internetu v rámci stránek věnovaných tomuto projektu 
(www.infodatasys.cz/vav2003/vav2003.htm) v podkapitole "Přírodní podmínky sledovaných 
území". 
 
Další charakteristiky území mající vztah k biodiversitě 
Z dalších charakteristik majících vztah k biodiversitě jsou v současné době inventarizovány 
hlavní příčiny ztráty biodiversity - destrukce biotopů, průnik expanzních druhů, přílišné 
využívání krajiny, její znečištění, disturbance, fragmetace, změna klimatu, odhad 
antropogenních vlivů. 
 
 

B) HODNOCENÍ SOCIÁLNĚ-EKONOMICKÝCH PŘEDPOKLADŮ 
PARTICIPATIVNÍHO MANAGEMENTU 
 
Podle přílohy č. 1 je obsahem první etapy řešení projektu:  
- do 29. 2. - dokončit analýzu mediálního obrazu CHKO v regionálním tisku 
- do 31. 3. – na základě analýzy „objektivních“ statistických dat zhodnotit sociálně-

ekonomické podmínky v modelových územích a jejich širším zázemí.  
 

Stav řešení ke dni 11. března 2004 
Analýza mediálního obrazu CHKO v regionálním tisku není dosud dokončena. Důvodem je 
dlouhodobé onemocnění (ischias) Dr. Kopáčkové, která byla zodpovědná za dodání 
podkladových materiálů pro obsahovou analýzu.  
Dokončení analýzy závisí tedy do značné míry na zdravotním stavu paní doktorky. Hlavním 
cílem obsahové analýzy je poskytnout informace pro formulaci struktury rozhovoru 
s klíčovými osobnostmi a otázek do dotazníku pro běžnou populaci. Rozhovory mají být 
dokončeny do konce dubna a struktura dotazníku navržena do konce června. I když je časový 
plán poměrně nabitý, nebezpečí z prodlení, vzniklé zpožděním analýzy mediálního obrazu 
není zatím aktuální.  
 
V rámci hodnocení sociálně ekonomických podmínek v modelových oblastech, které je 
založené na analýze dat získaných z databází Českého statistického úřadu, se v současné době 
řeší dvě úlohy: 

• zjišťování, zda existuje rozdíl (sociálně ekonomických podmínek) mezi územím 
CHKO a jeho okolím,  

• interpretace případných rozdílů. 
Mimo analýzy jednotlivých sledovaných parametrů bude provedena též mnohorozměrná 
analýza základních sledovaných územních celků (obcí), která by se měla stát podkladem pro 
popis sledovaných území ve vztahu k jejich okolí a to na základě klasifikace těchto obcí (v 
současnosti jsou připravovány podklady, protože vlastní analýza může být provedena až v 
okamžiku, kdy jsou k dispozici absolutně všechna potřebná data). 
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S výše uvedenými úlohami je spojeno 
Určení „okolí“ CHKO, tedy jeho širší socioekonomický kontext. Pro určení okolí byl zvolen 
iterační postup – od minimálního areálu po měřítko regionu. V prvním kroku byl zvolen, na 
základě předpokládaných vazeb území CHKO na své nejbližší okolí, minimální areál. Ten byl 
definován tak, že do něho spadají obce, jejichž alespoň jeden z katastrů je vzdálen do 20 km 
od hranice CHKO. Do takto definovaného okolí spadají pak i přirozená městská centra, 
obklopující CHKO (s výjimkou Hl. města Prahy, která je natolik specifická, že byla ze 
souboru a priori vyloučena). Pro oblast jižních Čech je možno použít všechny obce nalézající 
se na území kraje, což je vhodné vzhledem k analýze zaměřené na dvě oblasti (Šumava a 
Třeboňsko). Zároveň bude z výsledků možno bez dalších nákladů vyčíst informace o nové 
potenciálně navrhované CHKO Novohradské hory. 
 
Volba základní statistické jednotky 
Oproti původnímu předpokladu, kdy byl jako základní statistická jednotka uvažován katastr, 
jsme se po dohodě s kolegy na ČSU definovali „obec“ jako základní statistickou jednotku. 
Důvodem změny byla dostupnost sociálně ekonomických dat. Ta jsou primárně sledována na 
úrovni obce. Tím je dána i nejmenší rozlišovací úroveň analýzy. 
Vzhledem k tomu, že analýza dat probíhá v prostředí GIS, stala se obec i základní 
prostorovou jednotkou, ke které jsou hodnoty proměnných vztahovány. 
 
Aktuálnost dat 
Základní rozhodnutí spočívalo v tom, že jsme v této fázi požadovali „pokud možno 
nejaktuálnější údaje“. Prozatím jsme tedy abdikovali na možnost sledování dynamiky rozvoje 
v historii. Důvodů je několik. Jeden z nich byl i ryze technický. Spočívá v tom, že se soubor 
statistických jednotek (tedy obcí) během posledních dvaceti let několikrát změnil (slučování a 
rozpad obcí), a konzistentní časová řada by vyžadovala přepočty, které nejsou mnohdy 
proveditelné. Druhým důvodem bylo i zadání úlohy, které předpokládalo zmapování 
aktuálního stavu, s minimálními odkazy na minulost. Nicméně, pokud by se ukázala nutnost 
či účelnost historické analýzy těchto dat, počítáme s tím, že se o ni můžeme v nějaké 
(technicky proveditelné podobě) pokusit. 
Data, která jsme získali, pocházejí ze dvou databází, jednak z Městské a obecní statistiky, 
jednak ze sčítání lidu. Tím je dána i jejich aktuálnost. Data poskytovaná městskou a obecní 
statistikou jsou převážně vztažena k roku 2002, respektive k roku 2003. Výjimky z tohoto 
pravidla představují data popisující obchodní síť v území (z roku 1999) a data charakterizující 
rekreační vybavenost území (z roku 1996). Díky tomu, že právě v těchto parametrech proběhl 
v poslední době poměrně bouřlivý vývoj, data v té podobě, jak nám byla poskytnuta, mohou 
sloužit jen jako referenční hladina pro srovnání s aktuálním stavem. Stav obchodní sítě je 
možné zjistit jen empirickým terénním výzkumem. V případě rekreační vybavenosti území je 
naděje, že aktuální data ještě dostaneme. Do správy jihočeské divize ČSÚ přešel z ústředí 
registr rekreačních objektů v ČR a je momentálně zpracováván. Máme příslib, že během 
prvního pololetí tohoto roku nám tato data budou poskytnuta.  
Data popisující základní demografické parametry populace, vyjíždění za prací, vlastnictví 
nemovitostí a životní úroveň, pocházejí z posledního sčítání lidu, tj. z roku 2001. Tato data 
byla též již ČSÚ předána a jsou v současnosti zpracovávána. Problém je zatím pouze s daty k 
výjezdu obyvatel z obcí trvalého bydliště za prací a studiem, protože tato data ze sčítání lidu v 
roce 2001 zpracovává ústředí ČSÚ a dosud nejsou dostupná - s jejich zpřístupněním se počítá 
rovněž v první polovině tohoto roku. Jejich potřeba vyplývá z nutnosti především 
kvantifikovat vztah území biosférických rezervací s jejich okolím, který je zprostředkováván 
především pravidelnou migrací obyvatelstva. 
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Příklady zpracovaných dat s jejich komentářem jsou dostupné na internetových stránkách 
projektu (www.infodatasys.cz/vav2003/vav2003.htm) v části "Sociálně-ekonomické 
informace o sledovaném území". 
 
Určení interpretačních rámců přesahuje samotnou analýzu výše uvedených dat a souvisí 
s dalšími kroky práce na projektu. V projektu jsou používány dva základní interpretační 
rámce pro vyhodnocení rozdílů mezi CHKO a jejím okolím. Prvním je kvalita života, 
především její vnímání a spokojenost s ní. V centru pozornosti bude zachycení spokojenosti 
lidí s životem v CHKO. Tato úloha je nasměrována na místní populaci, tj. dovnitř území. 
Výsledky budou využity při formulaci komunikační strategie Správy CHKO vůči místním 
aktérům. Statistická data, která máme k dispozici, charakterizují vybrané parametry životní 
úrovně.  
Druhým rámcem je teorie regionálního rozvoje. Je zaměřena na analýzu ekonomického 
potenciálu území, popřípadě handicapů. Aktuální podkladové informace nejsou, podle kolegů 
z ČSÚ zjistitelné ze statistických databází, ale jen empirickým terénním průzkumem. Existuje 
řada konceptů regionálního rozvoje. V současné době zvažujeme ve spolupráci s katedrou 
regionálního rozvoje a veřejné správy VŠE (konkrétně s doc. Macháčkem) výběr toho 
nejvhodnějšího pro námi definovanou úlohu. Kromě uplatnění při formulaci komunikační 
strategie, budou výsledky využitelné pro diskusi o roli chráněných oblastí v regionálním 
rozvoji. Měly by tedy sloužit i jako argument ochrany přírody při diskusích o vzniku nových 
či rozšíření stávajících chráněných území, která se budou odehrávat na regionální (a vyšší) 
úrovni. 
 

Související aktivity (spíše organizačního charakteru) 
Participace veřejnosti na managementu chráněné oblasti předpokládá komunikaci mezi 
Správou a klíčovými hráči v daném území. Na komunikaci je možné se dívat jako na relaci 
mezi subjekty, která modifikuje jejich chování. V naší relaci vystupují, stručně řečeno, dva 
hlavní subjekty – Správa a „ostatní hráči“ s krycím názvem veřejnost. V rámci projektu pro 
navržení realistické komunikační strategie je nutné zaměřit se na analýzu chování jak Správy, 
tak veřejnosti.  
V této oblasti předpokládáme využít výhod dělby práce. Řešitelský tým se soustředí primárně 
na analýzu chování Správy jako instituce. Při analýze možností zapojení veřejnosti do 
managementu chráněného území se rádi opřeme o zkušenosti NGO v území působících.. Pro 
Šumavu jsme identifikovali jako partnera CpKP, pro Třeboňsko O.P.S Rožmberk. S nimi je 
také spolupráce předběžně dohodnuta. Jediným územím, kde ještě nepadlo rozhodnutí, je 
Křivoklátsko. V úvahu zde zatím přicházejí tři potenciální partneři: O.P.S. Křivoklátsko, 
Bohemia Centralis a ČSOP Křivoklátsko. Ani jednu z výše uvedených organizací jsme však 
dosud nekontaktovali. 
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