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Abstract: Ecological network in central part of Protected Landscape Area Žďárské 
vrchy. The object of my project is area of Subregion Velké Dářko, that is situated in one 
of the ecologically purest region of the Czech Republic, in the Protected Landscape 
Area of Žďárské vrchy.  
Subregion is consist of seven villages: Cikháj, Karlov, Polnička, Radostín, Světnov, 
Škrdlovice and Vojnův Městec. I chose this subregion because there are a lot of 
ecologically valuable places. For example nearly the whole cadastre of Cikháj is 
situated in the NRBC Žákova hora (virgin forest reserve). In this subregion I suggest 
system geobiocoenology data for planning management. 
I map: STG (Groups Type of Geobiocoenosis), actuals biotopes, ecological important 
areas, small important natural elements (old trees, stream floodplains, block fields, 
rocks, native meadow, forest stand with important part of autochthonous species), small 
important historical elements (sacral structures, old building, monuments, partisians´ 
bunkers, charcoal pile, natural wells…). On the base of mapping I suggest ecological 
network and on the base of preexisting documents I design map of ÚSES (from local 
plans and general local system of ecological stability). I compare this two maps and I 
suggest plan of management for the locality with the highest ecological stability, that is 
so important for village Cikháj. The whole project is done in Arc View 9.1. 
 
Klíčová slova: ekologická stabilita, ekologická síť, ÚSES (územní systém 
ekologické stability) 
 
 
ÚVOD 
 

Zájmovým územím celého projektu je centrální část CHKO Žďárské 
vrchy – subregion Velké Dářko, které zahrnuje katastrální území obcí Cikháj, 
Karlov, Polnička, Radostín, Světnov, Škrdlovice a Vojnův Městec. Obce 
spadají pod územní správu kraje Vysočina, okres Žďár nad Sázavou. Tento 
subregion sloužil jako vzorový pro porovnání chápání ÚSES a ekologické sítě 
na různých správních úrovních (subregion, obecní úřad). V ideálním případě by 
se ÚSES a ekologická síť měla rovnat. 

Pro konečnou ukázku bylo zvoleno pouze jedno katastrální území tak, aby 
bylo možno použít přijatelné měřítko ukázkových map (obr. 2, 3). 
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Za podrobněji řešené území bylo jako první vybráno k. ú. Cikháje. 
Základní údaje: 
• Katastr obce Cikháj spadá pod Žďárský bioregion, který leží na pomezí jižní 

Moravy a východních Čech. Rozkládá se na velké části geomorfologického 
celku Žďárské vrchy a částečně zasahuje do Železných hor a Křižanovské 
vrchoviny (Buček, Lacina, 1977). 

• Nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 620–810 m, nejnižší bod – údolí 
Stržského potoku (620 m n. m.) a nejvyšší bod je Křivý javor (814 m n. m. a 
při hranici k. ú. 810 m n. m.). Na zkoumaném území je celkové převýšení 190 
m.  

• Geologické podloží tvoří převážně horniny krystalinika, hlavně kyselé a 
minerálně slabě zásobené migmatické ruly a migmatity, biotitické pararuly. 
Na JV je podloží bohatší s výskytem amfibolických vložek (Boháček, 1998). 

• Geologický podklad a klimatické podmínky dali vznik převážně chudým a 
kyselým půdám. Dle mapy půd ČR se na území katastru nachází převážně 
hnědé půdy silně kyselé a rezivé půdy s podzoly.  

• Klimaticky celé území leží dle Quitta v chladné oblasti, klimatického okrsku 
CH7. 

• Průměrná roční teplota je kolem 5 °C, chladněji je v podmáčených 
sníženinách a v oblasti vrcholových hřbetů. Průměrný roční úhrn srážek je 
zhruba 1000 mm, území patří mezi humidní oblasti se srážkami vyššími než 
je srážkový normál odpovídající této nadmořské výšce. Tento úhrn zvyšují i 
srážky horizontální, které nemůžeme zanedbat. 

 
Základní pojmy a postupy: 

Prvním krokem vymezování ÚSES v krajině je vymezení kostry 
ekologické stability, kterou tvoří v současnosti existující ekologicky významné 
segmenty krajiny. Z hlediska prostorově funkčního není kostra ekologické 
stability v krajině optimálně rozmístěna. Kostru ekologické stability 
vymezujeme na základě srovnání přírodního a současného stavu ekosystémů v 
krajině. Nejprve jsou vymezovány zbytky přírodních a přirozených 
společenstev s nejvyšší ekologickou stabilitou. Existenci kostry ekologické 
stability (KES) zajišťuje legislativní ochrana jejích součástí, které jsou zpravidla 
zařazeny podle zákona o ochraně přírody a krajiny do kategorie zvláště 
chráněných maloplošných území. Další ekologicky významná území registrují 
orgány ochrany přírody jako významné krajinné prvky (zákon č. 114/1992 Sb.). 

ÚSES slouží jako nástroj zvyšování ekologické stability krajiny. Územní 
systém ekologické stability krajiny (ÚSES) definuje zákon č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v § 3 písm. a) jako vzájemně propojený soubor 
přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují 
přírodní rovnováhu. Cílem územních systémů ekologické stability je zejména: 
• vytvoření sítě relativně ekologicky stabilních území, ovlivňujících příznivě 

okolní, ekologicky méně stabilní krajinu, 
• zachování či znovuobnovení přirozeného genofondu krajiny, 
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• zachování či podpoření rozmanitosti původních biologických druhů a jejich 
společenstev (biodiverzity). 

Rozlišuje se místní (lokální), regionální a nadregionální systém 
ekologické stability. 

Základem legislativní ochrany územních systémů ekologické stability je 
jejich začlenění do procesu územního plánování. Postavení ÚSES v rámci 
územního plánování upravuje vyhláška č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích 
podkladech a územně plánovací dokumentaci. Podle této vyhlášky patří 
vymezení územního systému ekologické stability k předepsaným náležitostem 
závazných částí územních plánů obcí (§ 18 odst. 2 písm. b). 

Základní pojmy: Skladebnými částmi (prvky) ÚSES jsou biocentra, 
biokoridory a interakční prvky. 

Biocentrum je definováno prováděcí vyhláškou č. 395/1992 Sb. (§ 1 
písm. a) jako biotop nebo soubor biotopů v krajině, který svým stavem a 
velikostí umožňuje trvalou existenci přirozeného či pozměněného, avšak 
přírodě blízkého ekosystému. 

Biokoridor je definován prováděcí vyhláškou č. 395/1992 Sb. (§ 1 písm. 
b) jako území, které neumožňuje rozhodující části organismů trvalou 
dlouhodobou existenci, avšak umožňuje jejich migraci mezi biocentry a tím 
vytváří z oddělených biocenter síť. 

Interakční prvek je krajinný segment, který na lokální úrovni 
zprostředkovává příznivé působení základních skladebných částí ÚSES 
(biocenter a biokoridorů) na okolní méně stabilní krajinu do větší vzdálenosti. 
Mimo to interakční prvky často umožňují trvalou existenci určitých druhů 
organismů, majících menší prostorové nároky (vedle řady druhů rostlin některé 
druhy hmyzu, drobných hlodavců, hmyzožravců, ptáků, obojživelníků atd.). 

Biocentra a biokoridory bývají někdy souhrnně označovány jako základní 
skladebné části ÚSES. 

Kostra ekologické stability (KES) je v současné době existující soubor 
ekologicky relativně stabilnějších krajinných segmentů, vymezený bez ohledu 
na jejich vzájemné vazby a funkční vztahy (Löw, J. a kol., 1995). 

Skupiny typů geobiocénů (STG) jsou typizované, relativně homogenní 
geobiocenologické jednotky, sdružující soubory geobiocenóz s podobnými 
trvalými ekologickými podmínkami a na ně vázanou potenciální vegetací.  
 
 
METODIKA 
 
1. Shromáždění podkladových materiálů a jejich vyhodnocení 

• Shromáždění všech podkladů týkající se řešeného území (pedologie, 
geologie, hydrologie, klimatologie, Natura 2000, evidence chráněných 
území, …) 
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• Shromáždění všech platných dokumentací vztahujících se k ÚSES a 
jednotlivým obcím subregionu (generely ÚSES, územní plány, pokud by 
byly zpracovány – tak komplexní pozemkové úpravy). 

• Zpracovaní podkladů o ÚSES v GIS  
2. Terénní průzkum 

Terénního průzkumu bylo využito zejména k získání aktuálního přehledu o 
krajiny. 
• Analýza aktuálního stavu krajiny – vycházející z terénního průzkumu a 

podkladových materiálů (zhodnocení aktuálního stavu bioty a ekologické 
stability jednotlivých krajinných segmentů) 

• Konstrukce mapy skupin typů geobiocénů. Pro hodnocení potenciálního 
stavu vegetace byla použita geobiocenologická typizace krajiny založená 
na aplikaci teorie typu geobiocénu (Zlatník 1975).  

• Návrh kostry ekologické stability 
3. Porovnání KES a ÚSES 
4. Vypracování přehledných map 

 
 

VÝSLEDKY 
 

Obr. 1 ukazuje současný stav ÚSES na celém subregionu. Jsou zde dvě 
nadregionálních biocentera – NRBC Žákova hora a NRBC Dářko. Krajina 
Subregionu Velké Dářko je ekologicky velmi cenná nacházejí se zde i tři 
lokality Natura 2000 – Pod kamenným vrchem (CZ0612139), Štíří důl-Řeka 
(CZ0614059) a nejrozsáhlejší Dářské rašeliniště (CZ0614053). Z pohledu kraje, 
okresu, subregionu jsou toto nejdůležitější lokality celého území.  

Nejprve uvedu stručnou charakteristiku největšího biocentra na území a 
pro srovnání budou následovat na základě terénního průzkumu vymezené prvky 
ekologické sítě, vše se bude vztahovat pouze ke k. ú. obce Cikháj (pro 
přehlednost map):  

NRBC Žákova hora je nadregionálním biocentrem zahrnující typické 
lesní ekosystémy Žďárského bioregionu s převážně kvalitními lesními porosty, 
reprezentující většinu zastoupených STG. Zároveň se jedná o EVKC. 
Vymezení: k. ú. Český Herálec, Fryšava, Herálec na Moravě, Kocanda, Vojnův 

Městec. 
Rozloha: 2264,4 ha. 
Stupeň ekologické stability: 3–5. 
Geobiocenologická typizace: 5, AB–B, n–z, (A, BC–C / o, m–r). 
Statut ochrany z jiných zájmů: CHOPAV, PHO, genová základna,  

I – III. zóna CHKO, v NRBC leží NPR Žákova hora a PP Tisůvka.  
Využívání: Převážně les, louka, (orná půda). 
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Obr. 1: Současný stav ÚSES subregionu Velké Dářko 

 
Popis: Jedná se o přírodní prostředí přirozené, přírodě blízké až převážně 

smrková lesní společenstva a přilehlé části vlhkých zrašeliněných luk v 
centrální části CHKO. V rámci biocentra je národní přírodní rezervace 
Žákova hora, přírodní památka Tisůvka a v I. zóně odstupňované ochrany 
přírody jsou dále zařazeny lokality Pihoviny, Stupník, Vřesoviště, 
Herálec, U Sražené vody a Rumpoltův rybník. Luční porosty mimo I. 
zónu mají charakter polokulturních lučních společenstev, polointenzivně 
využívaných, kosených dvakrát až jednou za rok. Nevyužívané plochy 
(okolí toku Svratky) jsou přirozenějšího charakteru. Orná půda zde má jen 
malou výměru. 

Významné druhy rostlin: Dactylorhiza majalis, Dactylorhiza fuchsii, 
Comarum palustre, Pedicularis sylvatica, Senecio rivularis, Oxycoccus 
palustris, Daphne mezereum, Petasites albus, Galium odoratum, 
Mercurialis perennis, Dentaria bulbifera, Dentaria enneaphyllos, 
Avenula flexuosa, Equisetum sylvaticum, Thalictrum aquilegiifolium, 
Cicerbita alpina, rašeliníky a další druhy rostlin 
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Významné druhy živočichů: Cicconia nigra, Lacerta vivipara, Sorex alpinus   
Důvod ochrany: Zachování genofondu a ekologicky hodnotné krajiny. 
Ohrožení: Neukáznění turisté. 
Návrh opatření: V lesích hospodaření podrostním až výběrným způsobem, 

podpora druhově i věkově diferenciovaných porostů, regulace turismu. 
 

Na základě terénního průzkumu, určení stupňů ekologické stability a STG 
byla vymezena kostra ekologické stability: 
 
1. NPR Žákova hora 
Lokalizace: Cca 2000 m SV od středu obce Cikháj. 
Síť: EVSK. 
Rozloha: 16,75 ha. 
STG: 5, AB–B, n–z. 
Druhová skladba (%): BK 59, SM 29, KL 11, JD 1. 
Popis: Významný přírodě blízký porost pralesovitého charakteru. Na vrcholu je 

geodetický bod.  
Důvod ochrany: Zachovaní významného přírodního segmentu krajiny 

pralesovitého charakteru (již od r. 1933 chráněný).  
Ohrožení: Nadměrná turistika, vede tudy naučná stezka Tisůvka-Žákova hora, 

škody na zmlazení okusem zvěří. 
Návrh péče: Pravidelná údržba turistických stezek a značení, ochrana proti 

zvěři například oplocenky.  
Souvislosti: Žákova hora se svými 810 metry je druhým nejvyšším vrcholem 

Žďárských vrchů. Do roku 1954 zde stála dřevěná rozhledna o výšce 40 
m nabízející výhled do kraje. Nyní je součástí Národní přírodní rezervace. 
Záznamy z roku 1366 uvádějí název „Mons clericus“, jiné z roku 1368 
německé označení „Schuelespech“. 

 
2. Prostřední kopec 
Lokalizace: 3 km V od obce. 
Síť: EVSK. 
Rozloha: 12,70 ha. 
Geobiocenologická typizace: 5, (AB)B, n–z–5 BC, z. 
Stupeň ekologické stability: 4. 
Statut ochrany: II. zóna CHKO, NRBC 81. 
Druhová skladba: SM 92, BK 8, OL +. 
Významné druhy v podrostu: Calamagrostis villosa, Avenula flexuosa, Oxalis 

acetosella, Festuca gigantea, Senecio fuchsii, Mnium sp., Leucobryum 
glaucum, … 
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Význam: Společenstva pestřejší skladby se zvýšenou druhovou diverzitou flóry 
i fauny. 

Ohrožení: Okus zvěří. 
Návrh opatření: Podpora vtroušených listnáčů ve SM, při obnově zvýšení 

zastoupení BK, JD, KL (+ JS, OL). 
 
3. Šindelný vrch 
Lokalizace: 2,7 km SZ od obce. 
Síť: EVSK. 
Rozloha: 11,29 ha. 
Geobiocenologická typizace: 5, AB, a. 
Stupeň ekologické stability: 4. 
Statut ochrany: II. zóna, CHKO, význam nadregionální. 
Druhová skladba (%): SM 50, BK 50, JD +. 
Popis: Lesní porost se zvýšeným podílem BK. 
Významné druhy rostlin: Avenella flexuosa, Phegopteris dryopteris, 

Dryopteris spinulosa, Calamagrostis villosa, Oxalis acetosella, Carex 
pilulifera, Vaccinium myrtillus, Maianthemum bifolium, Dicranum 
scoparium, Equisetum sylvaticum, Festuca gigantea, Mnium sp., Senecio 
fuchsii, … 

 
4. U první silničky 
Lokalizace: SZ od obce – poblíž hranice katastru asi 4.5 km od středu obce 

Cikháj. 
Síť: EVSK. 
Rozloha: 11,02 ha. 
Geobiocenologická typizace: 5, AB, z (n, m). 
Stupeň ekologické stability: 4. 
Statut ochrany: II. zóna CHKO. 
Věk: 55. 
Druhová skladba (%): SM 85, OL 15. 
Význam: Typické společenstvo zamokřených lesních stanovišť. 
Významné druhy rostlin: Calamagrostis villosa, Oxalis acetosella, Vaccinium 

myrtillus, Sphagnum sp., Polytrichum attenuatum, Dicranum scoparium, 
Dryopteris spinulosa, Equisetum sylvaticum, Maianthemum bifolium, … 

 
5. U srážené vody 
Lokalizace: 1,5 km V od obce. 
Síť: EVSK. 
Rozloha: 9,62 ha. 
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Geobiocenologická typizace: 5, B, z–5, AB, m. 
Stupeň ekologické stability: 5. 
Statut ochrany: I. zóna CHKO, VKP, NRBC 81. 
Druhová skladba: OL 90, SM 10. 
Využívání: Les. 
Popis: Olšina ve sníženině potoku, který je přítokem Svratky. V podrostu 

nalezneme mnoho významných druhů. Navíc v porostu je zajímavá 
technická památka – příkop s hradítky, který umožňuje převádět vodu z 
povodí Svratky do povodí Sázavy. 

Významné druhy v podrostu: Cicerbita alpina, Lycopus europaeus, Myosotis 
palustris, Senecio fuchsii, Leucojum vernum, Petasites albus, … 

Poškození: Takměř bez poškození.  
Význam: Významná fauna a flóra. 
Návrh opatření: Minimálně jedenkrát za 2 roky vyčištění koryta. 
 
6. Spáleniska 
Lokalizace: 2,1 km JJV od obce. 
Síť: EVSK. 
Rozloha: 6,93 ha. 
Geobiocenologická typizace: 5, B–BC, n–z. 
Stupeň ekologické stability: 5. 
Statut ochrany z jiných zájmů: I. a II. zóna CHKO. 
Využívání: Les. 
Popis: Lokalita zralého porostu BK, SM a vtroušeného KL. Porost se přirozeně 

zmlazuje. V doupných stromech najdeme hnízdící ptactvo a v 
prameništích významné druhy rostlin. 

Významné druhy rostlin: Daphne mezereum, Leucojum vernum, Petasites 
albus, Stachys sylvatica, Dentaria bulbifera, Dentaria enneaphyllos, 
Myosotis sylvatica, Festuca sylvatica, Festuca gigantea, Senecio 
nemorensis, Galium odoratum, Oxalis acetosella, Calamagrostis villosa, 
Urtica dioica, … 

Významné druhy živočichů: Cervus elephus, Sus strofa, Capreolus capreolus, 
Dryocopus martius, Carpodacus erythrimus, Cipera berus, … 

Důvod ochrany: Ochrana významných druhů rostlin, doupných stromů 
(hnízdící ptáci) a významného porostu s vysokou ekologickou stabilitou. 

Ohrožení: Ohryz zvěří. 
Návrh opatření: Kontrola porostu, provádění pouze nutných prořezávek, 

zachování doupných stromů. Při masivním okusu zvěří – ochrana 
oplocenky apod. 
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7. Jeřábí 
Lokalizace: 2,2 km SSZ od obce. 
Síť: EVSK. 
Rozloha: 6,80 ha. 
Geobiocenologická typizace: 5, AB, a. 
Stupeň ekologické stability: 4. 
Statut ochrany: II. zóna CHKO. 
Význam: Společenstvo kvalitního SM a BK v obnovených skupinách – zvýšená 

diverzita v podrostu.  
Druhová skladba (%): SM 70, BK 27, OL 3. 
Významné druhy rostlin: Avenella flexuosa, Phegopteris dryopteris, 

Dryopteris spinulosa, Calamagrostis villosa, Oxalis acetosella, Carex 
pilulifera, Vaccinium myrtillus, Maianthemum bifolium, Dicranum 
scoparium, Rubus ideaus, Mycelis muralis, Festuca altissima, Festuca 
gigantea, Senecio fuchsii, Equisetum sylvaticum, … 

 
8. Tisůvka – porost 
Lokalizace: 1,5 km SZ od obce. 
Síť: EVSK. 
Rozloha: 6,49 ha. 
Geobiocenologická typizace: 5, AB, 3. 
Stupeň ekologické stability: 4–5. 
Statut ochrany: I. zóna CHKO, součást NRBC. 
Popis: Hodnotný porost kolem vrcholu s jednotlivými zakrslými SM,JR,BR a 

porostem oligotrofních bylin. Na svazích roste porost, kde najdeme Picea 
abies, Fagus sylvatica a na skalách roste i Betula pendula, dále pak ještě 
Sorbus aucuparia.  

Významné druhy rostlin: Dryopteris spinulosa, Oxalis acetosell, Vaccinium 
myrtillus, Avenulla flexuosa, Dicranum scoparium, Polytrichum 
attenuatum, Hypnum cupressiforme, … 

Význam: Společenstvo skalnatých vrcholů. 
 
9. Pihoviny 
Evidovaná lokalita, vyhlášena 1978. 
Lokalizace: 1,5 km S od obce. 
Rozloha: 6,22 ha. 
Geobiocenologická typizace: 5, A–AB, m–r. 
Stupeň ekologické stability: 4–5. 
Statut ochrany: I. zóna CHKO, VKP, NBRC 81. 
Popis: Neobhospodařovaný travní porost s vlhkomilnými druhy. 
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Acetosa pratensis, Ajuga reptans, Anthoxanthum odoratum, Bistorta 
major, Caltha palustris, Cardamine amara, Carex fusca, Carex palescen, 
Carex panicea, Carex ripari, Carex rostrata, Carex sylvatica, Carex 
vesicaria, Carex sp., Eriophorum angustifolium, Equisetum palustre, 
Ficaria verna, Geum rivale, Hypericum perforatum, Luzula campestris, 
Lychnis flos-cuculi, Myosotis palustris, Ranuncukus acris, Scripus 
sylvaticus, Senecio rivularis, Sphagnum species, Thalictrum 
aquilegiifolium, Trientalis europea, Valeriana diodica, Veronica 
chamaedrys, Viola sp., Orchis majalis, … 

Důvod ochrany: Výskyt ohrožených a chráněných druhů. 
Návrh péče: Sledování. Při silném zarůstání – odstraňování náletů.Ruční kosení 

min. 1x ročně po vysemenění. (Pokud louky nejsou koseny, vlivem 
kyselých dešťů (obdobné přihnojování dusíkem) se na nich šíří několik 
ruderálních druhů, které dusí druhy původní. Louky ztrácejí svoji hodnotu 
a funkci.). 

Rozpočet: 74 640,– Kč (cena bez DPH platná pro rok 2005, pouze kosen bez 
likvidace dřevinných náletů). 

 
10. Zlatnice 
Zlatnice se rozkládá na dně a přilehlých svazích Stržského potoka. 
Lokalizace: 1,5 km JZ od obce. 
Síť: EVSK. 
Rozloha: 5,69 ha. 
Geobiocenologická typizace: 5, AB–B, z (n) / 5, BC, z. 
Stupeň ekologické stability: 4. 
Zvláště chráněné území v EVSK: III. zóna CHKO. 
Využívání: Les. 
Popis: Lesní porost s významným podílem původních dřevin. 
Významné druhy rostlin: Equisetum sylvaticum, Deschampsia caespitosa, 

Calamagrostis villosa, Urtica dioica, kapradiny, rašeliníky, ploníky, 
Festuca sylvatica, Festuca gigantea, Milium effusum, … 

Významné druhy živočichů: Rana temporania, Bufo viridis, Anguis fragilis, 
Sus strofa, Capreolus capreolus, Cervus elephus, … 

Důvod ochrany: Les s významným podílem původních dřevin. 
Ohrožení: Nesprávné zásahy v porostu. 
Návrh opatření: Podpora vtroušených dřevin. Zvýšení zastoupení JD, BK. 
 
11. Olšinka 
EVKP Olšinka se nachází v údolí Stržského potoka v okraji lesa a zamokřené 

louky s rybníkem.  
Lokalizace: 0,25 km JV od středu obce. 
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Síť: EVSK. 
Rozloha: 2,59 ha. 
Geobiocenologická typizace: 5, AB–B, m(z)–5, C, m. 
Stupeň ekologické stability: 4–5. 
Zvláště chráněné území v EVSK: Lokalita I. zóny CHKO. 
Využívání: Les, louka, rybník. 
Popis: Olšina v aluviu Stržského potoka na okraji lesa poblíž obce, kde se 

vyskytují významné druhy rostlin. 
Významné druhy rostlin: Thalictrum aquilegiifolium, Cicerbita alpina, Calla 

palustris, Chaerophyllum hirsutum, Scripus sylvaticus, Deschampsia 
caespitosa, Myosotis palustris, … 

Významné druhy živočichů: Rana temporania, Bufo viridis, Anguis fragilis, 
Sus strofa, Capreolus capreolus, Cervus elephus, Natrix natrix, … 

Důvod ochrany: Zachování významné lokality Calla palustris a Cicerbita 
alpina. 

Ohrožení: Zastínění lokality ďáblíku bahenního. 
Návrh opatření: Probírka olšového porostu ke zlepšení oslunění rostlin.  
 
12. Spálená 
EVKP (význam nadregionální). 
Lokalizace: 3,5 km SV od středu obce. 
Síť: EVSK. 
Rozloha: 4,18 ha. 
Geobiocenologická typizace: 5, AB, n–6, AB, z–m. 
Stupeň ekologické stability: 4. 
Statut ochrany: II. zóna CHKO. 
Význam: Typické hospodářsky nezměněné společenstvo s příměsí přirozené 

skladby. 
Věk: 20–60. 
Druhová skladba (%): SM 85, BK 8, OL 5, JD 2. 
Významné druhy rostlin: Calamagrostis villosa, Oxalis acetosella, Vaccinium 

myrtillus, Avenella flexuosa, Sphagnum sp., Polytrichum attenuatum, 
Dicranum scoparium, Equisetum sylvaticum, Maianthemum bifolium, 
Dryopteris spinulosa, Deschampsia cespitosa, … 

 
13. Za rybníkem 
Tato lokalita se nachází na východní hranici katastrálního území. 
Lokalizace: 3,2 km Z od obce. 
Síť: EVSK. 
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Rozloha: 4,81 ha. 
Geobiocenologická typizace: 5, AB, n–z. 
Stupeň ekologické stability: 4. 
Popis: Skupinovitě smíšený porost zčásti etážový s přirozenou obnovou SM 

pod proředěnými částmi. 
Druhová skladba (%): SM 96, OL 2, JD 1, BK 1. 
Významné druhy podrostu: Calamagrostis villosa, Vaccinium myrtillus, 

Sphagnum sp., Oxalis acetosella, Polytrichum attenuatum, Dicranum 
scoparium, Equisetum sylvaticum, Dryopteris spinulosa, Maiathemum 
bifolium, … 

Důvod ochrany: Společenstvo zamokřených stanovišť s hospodářskou 
druhovou skladbou a přirozenou obnovou SM. 

Ohrožení: Ohryzem zvěře a sněhem. 
Návrh opatření: Zvýšení druhové diverzity porostu, probírky. Při zvýšeném 

ohryzu zvěří bude nutná ochrana dřevin pomocí oplocenek. 
 
Obr. 2: Ekologická síť – k. ú. Cikháj 
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Obr. 3: ÚSES – k. ú. Cikháj 

 
 

ZÁVĚR 
 

Na základě mapování stavu krajiny bylo vymezeno 13 ekologicky 
významných lokalit, které se stali základem navržené ekologické sítě. Bylo 
zjištěno, že záleží na úhlu pohledu na řešené území. Pro obec je důležité znát 
nejhodnotnější části krajiny svého katastru, aby mohla napomoct její ochraně. 
Pro kraj se tyto priority již mění. Základem péče o krajinu jsou kvalitně 
zpracované plány péče s rozpočtem a nástinem, kde je možné získat finance. 
Nejdostupnější pro obec jsou dotace z programu obnovy venkova, z programu 
péče o krajinu nebo z dotací vypisovaných CHKO. Například z programu péče 
o krajinu může obec získat až 100 % nákladů například i na realizaci prvků 
ÚSES. Tento projekt bude pokračovat mapovaním (ekologická síť, STG…) 
celého subregionu, vytvořením databáze, která bude sloužit obcím, subregionu a 
i kraji. Mimo KES a STG jsou mapovány i významné drobné přírodní a 
významné drobné historické prvky, které neodmyslitelně do krajiny patří a 
utvářejí její „genius loci“. 
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