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Krajinný systém 

• Přírodní krajina  

– mozaika rozmanitých přírodních ekosystémů 

• Kulturní krajina 

– mozaika ekosystémů do různé míry ovlivněných 

činností člověka 

• „dodatková energie“ 

– z ekologického hlediska měně stabilní a nestabilní 

ekosystémy 

• polní kultury, hospodářské lesy, urbanizovaná území 

 

„Krajina je část zemského povrchu s charakteristickým reliéfem, tvořená souborem  

funkčně propojených ekosystémů a civilizačními prvky“ (zák. č. 114/1992 Sb.). 



Ekologická stabilita krajiny 

• Schopnost ekologických systémů uchovat a 
reprodukovat své podstatné charakteristiky 
pomocí autoregulačních procesů (Míchal 1996) 

 

= schopnost ekosytému vyrovnávat změny 
způsobené vnějšími i vnitřními činiteli a 
zachovávat své přirozené vlastnosti a funkce 

 

• Rozeznáváme 2 typy:  

   1) Vnitřní ekol. stabilita 

   2) Vnější ekol. stabilita 

 



Vnitřní ekologická stabilita 

• schopnost ekosystému existovat při normálním 
působení faktorů prostředí včetně těch extrémů, na 
něž jsou ekosys. dlouhodobě adaptovány 

 

• především sukcesně zralé ekos. s klimaxovým 
charakterem (vys. biodiverzita, velké množství vnitřních 
vazeb) 
 

 => jsou to:  

  1) ekos. s přírodním vývojem (přirozené lesy, rašeliniště) 

         2) člověkem podmíněné ekosytémy 
                          s přiroz. vývojem bioty v rámci 

     dlouhodobých antropogenních 
     podmínek (pastviny, rybníky) 



Vnější ekologická stabilita 

• schopnost ekosystému odolávat působení 
mimořádných vnějších faktorů, na něž není 
ekosystém přírodním vývojem adaptován 
(zemětřesení, znečišťování vod…) 

 

• hl. projevem ekologické stability je ekologická 
rovnováha 
–  dynamický stav udržovaný pomocí regulačních 

 mechanismů (vazby mezi rostlinami, zvířaty atd.) 

 

• ekosystémy resistentní X resilientní 

 



Hodnocení stupně ekologické 

stability 

• Význam jednotlivých typů ekosystémů je 

stanovován relativně 

• Vychází se z:  

– relativní stupeň ekologické stability je nepřímo 

úměrný intenzitě antropogenního ovlivnění 

 

• Potřeba představy o přírodním stavu krajiny 

– Biogeografická diferenciace krajiny v 

geobiocenolickém pojetí  - STG 

 

 

 



Základ pro vymezování ÚSES 

• Biogeografická diferenciace krajiny 
v geobiocenologickém pojetí 

– Diferenciace potenciálního přírodního stavu 
geobiocenóz (STG) 

– Diferenciace současného stavu geobiocenóz  

– Kategorizace současných geobiocenóz podle 
intenzity antropogenního ovlivnění  

– Kategorizace současných geobiocenóz podle 
stupně ekologické stability  

– Diferenciace území z hlediska ochrany a tvorby 
krajiny včetně vymezení ekologicky významných 
segmentů krajiny.  

 





Stupeň ekologické stability - SES 

• Vyjadřuje významnost krajinného segmentu (složky) pro 

daný ekosystém 

• Je zde zohledněn stav jednotlivých krajinotvorných prvků 







Koeficient ekologické stability 

• Poměrové číslo, které stanovuje poměr ploch tzv. 

stabilních a nestabilních krajinotvorných prvků ve 

zkoumaném území podle vzorce (Míchal, 1985): 

 



Koeficient ekologické stability 



Ekologicky významné segmenty 

krajiny EVSK 

• Části krajiny, které jsou tvořeny ekosystémy s relativně 

vyšší vnitřní ekologickou stabilitou 

• Části krajiny v nichž tyto ekosystémy převažují 

Kostra ekologické stability 

• Soubor ekologicky významných segmentů krajiny v 

současné době v krajině existujících 

• Zbytky přírodních a přirozených společenstev s vyšší 

ekologickou stabilitou 

 



V lesní krajině… 



…v zemědělské krajině… 



…v sídelní krajině…         …atd. 



Ekologicky stabilní území 

• zachovala se především tam, kde přírodní 

podmínky omezovaly rozvoj 

nejintenzivnějších forem hospodaření 

• „ostrovy" biologické rozmanitosti v 

„moři" současné agroindustriální krajiny 

 

• BIOGEOGRAFICKÁ TEORIE OSTROVŮ 

(Mac Arthur, Wilson, 1967) 



The Theory of Island Biogeography 

• Druhová bohatost závisí na velikosti 

ostrova 

Island area Island area 



The Theory of Island Biogeography 

• Druhová velikost závisí na vzdálenosti od 

pevniny  

Hory – ostrovní biotop → 





Co je tedy ÚSES? 

• § 3 zák. č. 114/1992 Sb. 

• vzájemně propojený soubor přirozených i 
pozměněných, avšak přírodě blízkých 
ekosystémů, který udržuje přírodní rovnováhu 

• Cíle: 
– uchování a podpora rozvoje přirozeného genofondu 

krajiny 

– zajištění příznivého působení na okolní, ekologicky 
méně stabilní části krajiny a jejich prostorové 
oddělení 

– podpora možnosti polyfunkčního využívání krajiny, 

– uchování významných krajinných fenoménů. 



Skladebné části ÚSES 

1. Biocentra - biotop nebo soubor biotopů, který svým 

stavem a velikostí umožňuje trvalou existenci 

přirozeného či pozměněného, avšak přírodně blízkého 

ekosystému 

Brno, Řečkovice Brno, Řečkovice 



Skladebné části ÚSES 

2. Biokoridory - skladebná část ÚSES, která je nebo 
cílově má být tvořena ekologicky významným 
segmentem krajiny, který podporuje biocentra a 
umožňuje migraci, šíření a vzájemné kontakty 
organismů 

Foto: M. Culek 



Skladebné části ÚSES 

3. Interakční prvky - ekologicky významné krajinné 
prvky a ekologicky významná liniová společenstva, 
vytvářející existenční podmínky rostlinám a 
živočichům, významně ovlivňujícími fungování 
ekosystémů kulturní krajiny (remízky, solitérní stromy) 

 



Úrovně ÚSES 
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Prostorově funkční kritéria 

vymezování ÚSES viz. přednášky 

• kritérium rozmanitosti potenciálních 

ekosystémů 

• kritérium prostorových vztahů 

potenciálních ekosystémů 

• kritérium nezbytných prostorových 

parametrů 

• kritérium aktuálního stavu krajiny 

• kritérium společenských limitů a záměrů 
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