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Abstract: Ecological network of cadastre eznovice. In this article there are described 
application of biogeographical differentiation of the landscape by a geobiocoenological 
approach. This methodology is a basic methodical procedure for determination of 
ecological network in the landscape. This methodology consists of the following 
operations. The first step is distinguishing of the natural (potential) state of 
geobiocoenosis in the landscape. The following stage is distinguishing of the present 
state of the geobiocoenosis in the landscape. The last stages are cathegorizing of the 
geobiocoenosis according to the extent of human influence and the degree of ecological 
stability, evaluating the function or role of the communities in the landscape and 
cathegorizing from the point of view of nature conservation and landscape 
management. 
The area of interest, on which methodology of biogeographical differentiation was 
applied is situated in the Southern Moravia Region, near town Ivan ice, cadastre 

eznovice. The area of interest is 391.44 ha large. An ecological network is made of 15 
ecologically significant landscape segments (5 biocentres, 7 biocorridors, 2 interacting 
elements), which contribute to the whole area by 5.8 %. During determination of 
ecological network it was necessary to use the principle of relative choice with respect 
to high percent of agricultural landscape.  

Klí ová slova: geobiocenóza, biogeografická diferenciace krajiny, 
geobiocenologický p ístup, kostra ekologické stability, územní systém 
ekologické stability krajiny, ekologická sí , ekologicky významný segment 
krajiny

ÚVOD 

Koncepce tvorby územních systém  ekologické stability vznikla v 70. 
letech 20. stol. Od té doby byla vyty ena základní p írodov dná východiska, 
pojem ÚSES byl zaveden do legislativy a byly vytvo eny základní metodické 
postupy navrhování, plánování a projektování ekologických sítí. Ekologické sít
tak p edstavují jeden z nejd ležit jších stabiliza ních prvk  v krajin , která byla 
v minulosti siln  poznamenána antropogenní inností P i emž cílem 
vymezování a tvorby ekologických sítí je dosažení harmonické kulturní krajiny, 
kde plochy siln  ovlivn né lidskou inností, s nižší ekologickou stabilitou 
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budou vyváženy p írod  blízkými geobiocenózami. Je nutné zd raznit, že 
koncepce tvorby ekologických sítí v R je pln  srovnatelná s nejmodern jšími 
zp soby krajinného plánování v Evrop .

P ísp vek se zabývá zmapováním nejcenn jších území v katastrálním 
území eznovice, které jsou zde základním zdrojem ekologické stability a 
nejvyšší druhové diverzity. Aplikací metodického postupu biogeografické 
diferenciace krajiny v geobiocenologickém pojetí tak vzniká základní podklad 
pro pé i o krajinu na nejnižší, tedy lokální úrovni. 

METODIKA 

Základním metodickým postupem pro vymezování ekologických sítí v 
krajin  je postup biogeografické diferenciace krajiny v geobiocenologickém 
pojetí (Bu ek 2003). Tento metodický postup se skládá z n kolika na sebe 
navazujících operací: 

Diferenciace p írodního potenciálního stavu geobiocenóz 
P írodní stav geobiocenóz v krajin  je takový myšlený stav, jaký by nastal 

v sou asných ekologických podmínkách p i vylou ení zásah lov ka. Základní 
jednotkou této typizace jsou skupiny typ  geobiocén , do nich ž jsou 
sdružovány typy geobiocén  s podobnými trvalými ekologickými podmínkami, 
které jsou zjiš ovány komplexním ekologickým pr zkumem. 

Diferenciace sou asného stavu geobiocenóz 
Sou asný stav geobiocenóz je zjiš ován na základ  hodnocení sou asného 

stavu jejich vegeta ní složky (struktura, druhové složení, druh a intenzita 
antropických vliv  atd.). 

Kategorizace sou asných geobiocenóz podle intenzity antropogenního 
ovlivn ní 

Výsledkem kategorizace geobiocenóz dle intenzity antropogenního 
ovlivn ní je ur ení koeficientu antropického ovlivn ní vegetace. Tento 
koeficient vyjad uje pom r ploch ekosystém  p írodních až p írod  blízkých k 
ekosystém m p írod  podmín n  vzdáleným až um lým. 

Kategorizace sou asných geobiocenóz podle stupn  ekologické stability 

Diferenciace území z hlediska ochrany a tvorby krajiny v etn  vymezení 
ekologicky významných segment  krajiny 

Ekologicky významné segmenty krajiny jsou ty ásti krajiny, které jsou 
tvo eny nebo v nichž p evažují ekosystémy s relativn  vyšší vnit ní ekologickou 
stabilitou. Soubor sou asn  existujících ekologicky významných segment
krajiny nazýváme kostrou ekologické stability. V zájmovém území bylo nutné 
vzhledem k vysokému zastoupení zem d lských p d uplatnit i princip 



117

relativního výb ru. Do kostry ekologické stability tedy byla za azována i území 
se spole enstvy z hlediska ekologické stability mén  hodnotnými. 

len ní ekologicky významných segment  krajiny: 

1. Dle prostorov  strukturních kritérií: 
ekologicky významné krajinné prvky – EVKP (malá území, obvykle 1 ar – 
10 ha, se stejnorodými ekologickými podmínkami, zahrnují obvykle pouze 
jeden typ spole enstva)
ekologicky významné krajinné celky – EVKC (plošn  rozsáhlejší území, 
obvykle 10 – 1 000 ha, umož uje existenci více typ  spole enstev)
ekologicky významné krajinné oblasti (rozlehlá území, zpravidla více než 
1 000 ha)
ekologicky významná liniová spole enstva – EVLS (specifická formace 
kulturní krajiny, mají úzký protáhlý tvar, charakteristická je p evaha 
p echodných okrajových biocenóz). 

2. Funk ní len ní: 
biocentrum – BC (ekologicky významný segment krajiny, který svou velikostí 
a stavem ekologických podmínek umož uje trvalou existenci druh  i 
spole enstev p irozeného genofondu krajiny
biokoridor – BK (ekologicky významný segment krajiny, který propojuje 
biocentra a umož uje a podporuje migraci, ší ení a vzájemné kontakty 
organism )
interak ní prvek – IP (ekologicky významný segment krajiny, vytvá ející 
existen ní podmínky rostlinám a živo ich m, významn  ovliv uje fungování 
ekosystém  kulturní krajiny). 

3. Dle biogeografického významu: 
lokální (plošn  mén  rozlehlé ekologicky významné segmenty krajiny, 
obvykle 5 – 10 ha, jejich sí  reprezentuje rozmanitost skupin typ  geobiocén
v rámci ur ité biochory)
regionální (plošn  rozlehlejší ekologicky významné segmenty krajiny s 
minimální plochou 10 – 50 ha, jejich sí  reprezentuje rozmanitost typ
biochor v rámci ur itého biogeografického regionu)
nadregionální (rozlehlé ekologicky významné celky a oblasti s plochou min. 
1 000 ha, zajiš ují podmínky existence spole enstev v rámci ur itého 
biogeografického regionu)
provinciální (rozlehlé ekologicky významné oblasti, které reprezentují 
bohatství naší bioty v rámci biogeografických provincií a celé planety)
biosférický (rozlehlé ekologicky významné oblasti, které reprezentují 
bohatství naší bioty v rámci biogeografických provincií a celé planety). 
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VÝSLEDKY 

Lokalizace a charakteristika p írodních podmínek 

Zájmové území je sou ástí jihomoravského kraje, okresu Brno – venkov, 
obce s rozší enou p sobností Ivan ice. ást ešeného území je sou ástí 
p írodního parku St ední Pojihlaví. Velikost katastrálního území eznovice iní 
391,44 ha. ešené území je zakresleno na obrázku 1. Z hlediska širších 
územních vztah  je území sou ástí Jevišovického bioregionu (Culek et al. 2005) 
a p írodní lesní oblasti P edho í eskomoravské vrchoviny (Plíva 1986).  

Obr. 1: Vý ez mapy se zákresem zájmového území 

Charakteristika p írodních podmínek zájmového území: 

Geomorfologické len ní: Území se nachází (Demek et al. 1987) na 
rozhraní dvou geomorfologických podsoustav, eskomoravské vrchoviny 
(celek Jevišovická pahorkatina, podcelek Znojemská pahorkatina, okrsek 
Mohelenská vrchovina) a Brn nské vrchoviny (celek Boskovická brázda, 
podcelek Oslavanská brázda, okrsek Ivan ická kotlina, Rokytenská 
pahorkatina). 

Reliéf: Reliéf má pahorkatinný ráz, rozp tí nadmo ských výšek se 
pohybuje od 210 m n. m. do 370 m n. m. 

Geologie: Znojemská pahorkatina je v zájmovém území tvo ena p ekryvy 
kvartérních usazenin (spraší, sprašových hlín), Oslavanská brázda je vypln na 
p edevším permokarbonskými sedimenty (významné jsou p edevším poslední 
výb žky rokytenských slepenc ). 
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Hydrologie: celé území je sou ástí povodí Jihlavy, pr m rný ro ní
pr tok iní 7 m3/s. Významný vyrovnávací vliv na vodní režim má existence 
vodních nádrží Dalešice, Mohelno. 

P dní pom ry: V zájmovém území jsou zastoupeny p dní typy: 
kambizem , ernozem , fluvizem .

Klima: Zájmové území se nachází na pomezí mírn  teplé (MT11) a teplé 
klimatické oblasti (T2). Ro ní srážkový úhrn iní 560 mm, pr m rná ro ní
teplota je 7,4 °C.  

P írodní (potenciální) stav biocenóz 

Zjišt ní potenciálního stavu je první a velmi d ležitou etapou p i
vymezování ekologických sítí na základ  výše uvedeného metodického 
postupu. Základní klasifika ní jednotkou geobiocenologického klasifika ního
systému je skupina typ  geobiocen  (dále stg). 

Potenciální stav biocenóz byl zjiš ován na základ  výsledk  komplexního 
pr zkumu (typologické mapy, mapy bonitovaných p dn  ekologických 
jednotek, mapy geobotanické apod.) a podrobného terénního pr zkumu, p i
n mž bylo využito moderních geoinforma ních metod (GPS). Na základ
bioindikace rostlinných spole enstev a podobnosti trvalých ekologických 
podmínek byly vymezeny jednotlivé skupiny typ  geobiocén  charakterizující 
rozmanitost potenciálních spole enstev. Výsledkem diferenciace potenciálního 
stavu biocenóz je mapa, která znázor uje mozaiku geobiocenóz sdružených na 
základ  homogennosti ekotopu do skupin typ  geobiocén . V zájmovém území 
bylo vymezeno 6 skupin typ  geobiocén  2. vegeta ního stupn , jejich 
prostorové uspo ádání je patrné z obr. 2.  

Obr. 2: Mapa skupin typ  geobiocen  v k. ú. eznovice
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Graf 1 pak znázor uje procentuální zastoupení jednotlivých skupin typ
geobiocen . Z grafu je patrné, že nejvyšší zastoupení má stg Fagi querceta 

tiliae, která pokrývá 44 % zájmového území. Naopak nejmenší zastoupení má 
stg Fagi querceta aceris, která je zde vázána na strže a rokle, které v minulosti 
nedovolily zem d lské využívání. 

Graf . 1: Grafické znázorn ní podílu jednotlivých stg 

Charakteristika vymezených skupin typ  geobiocén :
Querceta petraeae humilia 2 AB-B 1-2

Zakrslé doubravy se vyskytují v zájmovém území pouze mozaikovit .
Významné je p edevším zastoupení na skalních výchozech rokytenských 
slepenc . Hlavní d evinou je dub zimní (Quercus petraea), mezi vtroušené 
d eviny pat í habr obecný (Carpinus betulus) atd. Vzhledem k extrémním 
podmínkám (hydrickým, p dním, klimatickým) je u d evin charakteristický 
zakrslý vzr st. Bohat  je zde zastoupeno ke ové patro: trnka obecná (Prunus 

spinosa), hloh jednosemenný (Crataegus monogyna), hloh obecný (Crataegus 
laevigata), r že šípková (Rosa canina), brslen bradavi natý (Euonymus 

verrucosa). Geobiocenózy s p írod  blízkým složením jsou dochovány v 
biocentru eznovická skalka. 

Fagi querceta tiliae 2 BD 3
V potenciálním stavu biocenóz zcela p evažuje dub zimní (Quercus 

petraea), k vtroušeným d evinám pat í: habr obecný (Carpinus betulus), lípa 
srd itá (Tilia coradata), javor babyka (Acer campestre), je áb b ek (Sorbus
torminalis), jilm habrolistý (Ulmus minor). Typické je bohaté zastoupení ke :
pta í zob obecný (Ligustrum vulgare), brslen evropský (Euonymus europaeus), 
líska obecná (Coryllus avellana), hloh jednosemenný (Crataegus monogyna), 
hloh obecný (Crataegus laevigata).  

Procentuální zastoupení skupin typ  geobiocen

6% 11%

5%

15%

44%

19%

2AB-B1-2

2AB3

2BC3

2B3

2BD3

2BC4-5a
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Fagi querceta 2 AB 3
P irozenou d evinnou skladbu tvo í dub zimní (Quercus petraea) s 

p ím sí lípy malolisté (Tilia coradata), b ízy b lokoré (Betula pendula), 
borovice lesní (Pinus sylvestris), habru obecného (Carpinus betulus) a je ábu 
pta ího (Sorbus aucuparia). Ke ové patro není výrazn  vyvinuto. V bylinném 
podrostu p evažují oligotrofní až oligo-mezotrofní druhy. Tato skupina typ
geobiocen  zaujímá 11 % z celkové plochy studovaného území.  

Fagi querceta typica 2 B3
Tato skupina typ  geobiocén  je vázána na jižn  orientované mírné svahy 

v severní ásti katastrálního území. V potenciálním stavu je d evinné patro 
tvo eno: dubem zimním (Quercus petraea), bukem lesním (Fagus sylvatica), 
pop . habrem obecným (Carpinus betulus), lípou srd itou (Tilia cordata),
je ábem b ekem (Sorbus torminalis), i javorem mlé em (Acer campestre). 
Bylinné patro je tvo eno typickými hájovými druhy. V sou asnosti nejsou 
dochovány žádné fragmenty p írodních geobiocenóz.  

Fraxini alneta 2 BC 4-5a
Jasanové olšiny tvo í v zájmovém území jedny z nejdochovalejších 

biocenóz. P irozené d evinné patro je tvo eno olší lepkavou (Alnus glutinosa),
jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior), vrbou bílou (Salix alba), vrbou k ehkou 
(Salix fragilis). V ke ovém pat e dominují: bez erný: (Sambucus nigra), brslen 
evropský (Euonymus europaea). V bylinném pat e p evažují mezotrofní a 
mezotrofn -nitrofilní druhy se zvýšenými nároky na vodní režim. Pom rn
problematická je otázka odstra ování invazních neofyt : javor jasnolistý (Acer 
neguno) a netýkavka žlaznatá (Impatiens glandulifera). V sou asnosti je tato 
skupina tvo ena b ehovými porosty s p írod  blízkým složením, vlhkomilnými 
loukami s vysokou biodiverzitou (BC Pod širokým) a pouze okrajov
zahradami i ornou p dou.

Fagi querceta aceris 2 BC 3
Potenciální stav biocenóz je tvo en p edevším dubem zimním (Quercus 

petraea), mezi vtroušené d eviny pat í (Carpinus betulus), lípa srd itá (Tilia 
cordata), javor babyka (Acer campestre) etc. Z ke  dominuje p edevším bez 
erný (Sambucus nigra). Tato skupina je vázána v zájmovém území na etné 

strže a rokle, které v minulosti nedovolily v tší zem d lské využívání 

Aktuální stav biocenóz 

Druhým krokem p i vymezování ekologických sítí v krajin  je zjiš ování 
sou asnéhostavu biocenóz. Sou asný stav biocenóz byl zjiš ován na základ
hodnocení sou asného stavu jejich vegeta ní složky (struktura, druhové složení, 
druh a intenzita antropických vliv  atd.) 

Pro zájmové území je charakteristické vysoké zastoupení zem d lsky 
využívaných ploch (obr. 4). Orná p da zde zabírá více než polovinu plochy 
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(270,5 ha). Menší ást zem d lské plochy je potom tvo ena drobnými polí ky, 
sady a zahradami (24,6 ha). Lesní porosty zaujímají pouze asi 41,6 ha, ale z 
hlediska druhové skladby zcela p evládají nep vodní akátové porosty. Pouze 
malá ást je tvo ena porosty s p írod  blízkým složením. Z hlediska ekologické 
stability jsou nejvýznamn jší zachovalé b ehové porosty okolo meandrující eky 
Jihlavy, skalní spole enstva a travinobylinná lada s vysokou druhovou 
diverzitou.  

Ekologická sí  a její prostorová charakteristika 

Na základ  dvou p edchozích krok  biogeografické diferenciace krajiny 
byla vymezena kostra ekologické stability. Ta vznikla na základ  srovnání 
potenciálního a aktuálního stavu krajiny.  

Ekologická sí  je tvo ena 15 ekologicky významnými segmenty krajiny 
(dále EVSK), které se na celkové ploše podílejí z 5,8 %. P i emž z t chto 15 
ekologicky významných segment  se zde nachází 6 biocenter (s plochou 
15,86 ha), 7 biokoridor  a 2 interak ní prvky (1,06 ha). Celková plocha 
ekologicky významných segment  je 20,13 ha. Z hlediska biogeografického 
významu se zde nachází prvky lokální úrovn , které jsou sou ástí ochranné 
zóny nadregionálního biokoridoru Jihlava. Prostorové charakteristiky jsou 
uvedeny podrobn  v tab. 1, prostorové rozmíst ní je znázorn no na obr. 3. 

Z hlediska funk nosti jednotlivých ekologicky významných segment
krajiny se v zájmovém území nachází 5 funk ních biocenter, 1 biocentrum 
nefunk ní, 2 biokoridory funk ní a 5 nefunk ních. U funk ních biocenter a 
biokoridor  plocha odpovídá minimálním prostorovým parametr m a zárove
umož uje existenci alespo  n kterých druh  p irozeného genofondu krajiny, 
dané p íslušností k r zným stg (Mad ra, Zímová 2004). U nefunk ních 
biocenter se zpravidla jedná o nep vodní akátové porosty, ale vzhledem k 
vysokému procentuálnímu zastoupení orné p dy bylo nutné uplatnint tzv. 
princip relativního výb ru (do ekologické sít  byly za azeny i nefunk ní 
segmenty s nižší ekologickou stabilitou). 

Z hlediska ekologické stability má významný vliv osa nadregionálního 
biokoridoru eky Jihlavy s p irozeným meandrujícím korytem a zachovalými 
b ehovými porosty (viz obr. 7). V ochranné zón  tohoto nadregionálního 
biokoridoru se v daných vzdálenostech nachází jednotlivá lokální biocentra i
biokoridory (obr. 5). Z hlediska stupn  ochrany jsou zde evidovány a 
registrovány 2 významné krajinné prvky (Pod širokým a eznovská skalka 
(obr. 6), které hostí adu chrán ných a významných druh  (Cleistogenes 

serotina, Trigonella monospeliaca, Stipa capillata, Thymus pannonicus,
Thymus praecox atd.). 
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Tab. 1: Prostorové charakteristiky ekologicky významných segment  krajiny 

Místní název Ozna ení Plocha/délka 
Klasifikace dle 

prostorov
strukturních kritérií 

U vinohradu BC 1 2,75 ha EVKP 
eznovská skalka BC 2 2,21 ha EVKP 

Rybník BC 3 1,70 ha EVKP 

Pod širokým BC 4 3,10 ha EVKP 
U Polánky BC 5 4,17 ha EVKP 
Bez názvu BC 6 1,93 ha EVKP 

Bez názvu BK 1 523,0 m EVLS 
Bez názvu BK 2 546,0 m EVLS 
Bez názvu BK 3 528,0 m EVLS 

Bez názvu BK 4 245,0 m EVLS 
Bez názvu BK 5 426,5 m EVLS 
Bez názvu BK 6 694,5 m EVLS 

Bez názvu BK 7 334,0 m EVLS 
Bez názvu IP 1 0,57 ha EVLS 
Bez názvu IP 2 0,49 ha EVKP 

Obr. 3: Ekologické sít  k. ú. eznovice 
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Obr. 4: Vysoké zastoupení zem. p d, lesní  
porosty jsou tvo eny tém  výhradn
akáty  

Obr. 5: Lokální biokoridor v ose 
nadregionálního 
biokoridoru eky Jihlavy 

Obr. 6: Lokální biocentrum v ose  
              nadregionálního  
              biokoridoru eky Jihlavy 

Obr. 7: Osa nadregionálního  
              biokoridoru eky Jihlavy se  
              zachovalými b ehovými  
              porosty 
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DISKUSE 

V p edchozích kapitolách bylo zjišt no, že zájmové území je typicky 
zem d lskou oblastí jižní Moravy. Pro tuto krajinu je charakteristický vysoký 
stupe  zorn ní a malý podíl trvalé vegetace. Na základ  terénního pr zkumu 
bylo zjišt no, že v území se nachází 15 ekologicky významných segment
krajiny, které se na celkové ploše podílí z pouhých 5,8 %. Pro dosažení stavu 
harmonické kulturní krajiny by ovšem musel být vyrovnaný pom r mezi 
spole enstvy p írod  blízkými a antropogenními plochami (koeficient 
antropického ovlivn ní by m l mít minimáln  hodnotu 0,8). Pro dosažení tohoto 
optimálního stavu by tedy m ly být navrženy nové prvky územních systém
ekologické stability a zajišt na optimální funk nost u segment  stávajících.  

Samotná realizace a pé e o stávající prvky ekologických sítí je však 
problém. Obce zpravidla nedisponují „postradatelnými“ finan ními prost edky. 
V p ípad , že p íslušný ekologicky významný segment krajiny tedy není 
sou ástí zvlášt  chrán ného území a není tedy pro n ho navržen závazný plán 
pé e, je nad je na úsp ch velmi mizivá. Navíc není v sou asnosti vytvo en 
systém financování krajiny (dost asto se jedná spíše o jednotlivé dota ní tituly 
pod r znými resorty, bez komplexního p ístupu.), který by nabízel investor m
jednoduchou cestu k finan ním prost edk m.  

ZÁV R

Koncepce tvorby územních systém  ekologické stability vznikla v 70. 
letech 20. stol. Od té doby byla potvrzena základní p írodov dná východiska, 
zanesení do legislativy a vytvo eny základní metodické postupy navrhování, 
plánování a projektování ekologických sítí. Ekologické sít  tak p edstavují 
jeden z nejd ležit jších stabiliza ních prvk  v krajin , která byla v minulosti 
siln  poznamenána antropogenní inností. 

P ísp vek se zabývá praktickou aplikací biogeografické diferenciace 
krajiny v geobiocenologickém pojetí na modelovém území katastrálního území 

eznovice. Území je sou ástí jihomoravského kraje. Z hlediska širších 
územních vztah  je území sou ástí Jevišovického biogegrafického regionu a 
p írodní lesní oblasti P edho í eskomoravské vrchoviny.  

Na základ  standardního metodického postupu biogeografické 
diferenciace krajiny geobiocenologickém pojetí byla vymezena ekologická sí  v 
katastrálním území eznovice. Ekologická sí  je tvo ena celkem 15 ekologicky 
významnými segmenty krajiny, které se na celkové ploše podílí z 5,8 %. Z 
hlediska funk ního len ní se zde nachází 6 biocenter, 7 biokoridor  a 1 
interak ní prvek. Ekologicky významné segmenty mají lokální biogeografický 
význam, pouze niva eky Jihlav tvo í osu nadregionálního biokoridoru. Zatímco 
biocenter se v ešeném území nachází 5, biokoridory jsou funk ní pouze 2. 
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Procento, které pokrývají jednotlivé ekologické segmenty z celkové 
plochy ešeného území, poukazuje na velmi nízkou ekologickou stabilitu a 
narušenou ekologickou rovnováhu. Bylo by proto do budoucna ú elné doplnit 
ekologickou sí  o nové prvky územních systém  ekologické stability, aby se 
alespo áste n  zvýšila ekologická stabilita ešeného území.  
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