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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá fragmentací krajiny, která je v důsledku 

intenzivní výstavby dopravní infrastruktury a sídel aktuálním tématem ochrany přírody. 

Cílem práce je analýza současné míry fragmentace liniovými bariérami a prostupnosti 

krajiny pro velké savce v oblasti Moravské brány, migračně významného území mezi 

Západokarpatskou a Hercynskou podprovincií. Výsledky potvrzují zvýšenou míru 

fragmentace zájmové oblasti v důsledku kumulace několik liniových bariér ve směru 

severovýchod-jihozápad, zejména pak negativní vliv dálnice D1. Porovnáním míry 

fragmentace s nadregionálními biokoridory, v rámci Územního systému ekologické 

stability (ÚSES), a habitatovými modely velkých šelem bylo zjištěno, že některé úseky 

migračních koridorů vedou silně fragmentovanou krajinou s nevhodným habitatem. 

V rámci komplexní analýzy prostupnosti dálnice D1 byla vyhodnocena také účinnost 

migračních objektů mezi Klimkovicemi a Dolním Újezdem, s důrazem na monitoring 

ekoduktu u Suchdola na Odrou, který využívají především středně velcí savci. Pro 

migraci velkých savců se v tomto území ukazují jako nejvhodnější dlouhé estakády přes 

údolí řek.   

 

Klíčová slova: fragmentace krajiny, liniové bariéry, dálkové migrace, velcí savci, 

migrační objekty 

 



 

 

5 

 

Abstract 

 

This thesis deals with the fragmentation of the landscape as a result of highway 

infrastructure and human settlement. The aim is to analyze the current level of 

fragmentation and permeability of the landscape for large mammals in the region of 

Moravska Brana, which is a significant migration area between the West Carpathian and 

Hercynian sub-provinces. The results confirm the increased degree of fragmentation in 

this area due to the accumulation of several line barriers from the Northeast to the 

Southwest, and it particularly shows the negative impact of Highway D1. By comparing 

the degree of fragmentation with supra-regional corridors, this thesis evaluates the 

Territorial system of ecological stability (TSES) and the habitat model of large 

carnivores. This thesis shows that the current migration corridors provide only a 

fragmented landscape with unsuitable habitat. While making a comprehensive analysis 

of the permeability of the D1 motorway, the effectiveness of the migration corridor 

between Klimkovice and Dolni Ujezd was evaluated with an emphasis on monitoring 

the ecoduct of Suchdol nad Odrou, which is used primarily by medium-sized mammals. 

The results show that large mammals in this area have found the most appropriate 

migration corridor a long elevated road through the river valleys. 

 

Key words: landscape fragmentation, line barriers, long-distance migration, large 

mammals, wildlife crossing structures 
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2. ÚVOD 

 
Současný charakter krajiny je dnes tvořen nejen přírodními strukturami, ale také 

prvky, které vznikají v krajině činností člověka. Kdybychom chtěli tento obraz názorně 

vyjádřit, mohli bychom využít dvou protínajících se sítí. Síť přírodní by byla složena 

z habitatů, tedy z životního prostředí organismů, a migračních tras spojujících jednotlivá 

stanoviště. Antropogenní síť, kterou vytváří člověk, by byla tvořena centry pro trvalý 

pobyt obyvatel (sídly) a koridory, které tato centra spojují (Anděl et al. 2011). Vlivem 

křížení antropogenních cest s životním prostředím organismů pak tyto dvě sítě vytváří 

obraz krajiny rozdělené na segmenty neboli fragmenty, krajiny tzv. fragmentované (viz 

Obrázek 1). Mimo to nelze opomenout přímé i zprostředkované plošné ovlivnění 

přírodních struktur činností člověka (lesnický management, zemědělská činnost, atd.). 

Fragmentace
1
 krajiny je vedle ztráty původních biotopů palčivým problémem ochrany 

přírody. Jedná se o proces, při kterém se krajina drobí na menší části (fragmenty), jež 

jsou bez funkčního propojení vnímány jako odpad, protože ztratily hodnotu celku. 

Tímto procesem tak dochází i ke snižování kvality prostředí (Anděl et al. 2005). 

 

Obrázek 1: Křížení přírodní a antropogenní sítě 
Zdroj: Anděl et al. (2011) 

                                                 
1
 Fragmentace lat. fragmentum znamená úlomek, zlomek, kousek. 
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Původní přírodní pásmo lesů bylo v Evropě i na jiných kontinentech rozdrobeno 

na mnoho nesouvislých částí vlivem zemědělství, urbanizace a především rozvoje a 

růstu dopravní infrastruktury (Nowak et Myslajek, 2005). Právě rostoucí síť silnic a 

dálnic, které společnost nezbytně potřebuje k přesunu osob i materiálu, se často kříží 

s migračními koridory volně žijících živočichů, pro kterou se oproti lidem stává migrace 

složitější, ne-li nemožná. Dlouhé dálniční koridory, které jsou stavěny zejména 

v posledních letech nejen v České republice (ČR), představují pro organismy 

nepřekonatelnou bariéru a původně průchodnou krajinu přetváří na systém izolovaných 

ostrovů (Hlaváč, 2001; Bennet, 2003). Problematikou fragmentace krajiny se v České 

republice dlouhodobě zabývá např. kolektiv autorů kolem docenta Anděla, který v jedné 

ze svých mnoha publikací píše: „Každá kulturní krajina je rozdělena do řady 

heterogenních segmentů. Klíčovou otázkou ale zůstává jejich vzájemné propojení a tedy 

celková konektivita krajiny.“ (Anděl et al. 2005, s. 6).  

Fragmentace krajiny je komplexní jev, při kterém dochází nejen k rozdělení 

území, ale také populací organismů, které ho obývají. Důsledkem fragmentace populací 

je pak: i) genetická izolace, ii) omezení šíření a migrace a v neposlední řadě iii) pokles 

populací zvířat s nároky na rozsáhlé území (Nowak et Myslajek, 2005). Právě migrace 

mezi populacemi, ale i v rámci populace samotné, je pro organismy často otázkou 

přežití, ať už se jedná o migraci za potravou, rozmnožováním či při šíření populací 

(Anděl et al. 2005). Nejtěžším úkolem je zajistit průchodnost krajiny pro velké savce, 

mezi něž na našem území řadíme tyto druhy: rys ostrovid (Lynx lynx), vlk obecný 

(Canis lupus), medvěd hnědý (Ursus arctos), los evropský (Alces alces) a jelen lesní 

(Cervus elaphus). Nejen, že velcí savci obývají rozsáhlá území, ale při svých dálkových 

migracích vyžadují minimum rušivých antropogenních vlivů (Mináriková et al. 2010). 

Jejich migrační trasy navíc vedou přes území několika států, proto je konektivitě krajiny 

věnována mimořádná pozornost i na evropské úrovni, což potvrzují pravidelné zprávy 

European environment agency (EEA) (EEA, 2006, 2009, 2011) a další publikace 

(Bennet, 2003; Iuell,et al. 2003; Bloemmen et van der Sluis,2004). 

Na styčných lokalitách mezi přírodní a antropogenní sítí se často budují tzv. 

kompenzační opatření v podobě migračních objektů, jež mají zajistit průchod zvířat pod 

nebo nad komunikací, a tím alespoň částečně propojit rozdělené populace. Zvláště 

těmto objektům bude v této práci věnována značná pozornost, protože jak se ukazuje, 

správné umístění a volba kompenzačního opatření je důležitá jak na již existujících 

komunikacích, tak při jejich budoucí výstavbě.  Cílem krajinného managementu a 
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ochrany přírody jako takové je tak hledat kritická místa na průnicích přírodní a 

antropogenní sítě a pokusit se o jejich úpravu. Vedle toho lze i díky nástrojům 

územního plánování, existujícím ekologickým sítím a biomonitoringu zabránit dalšímu 

křížení migračních koridorů volně žijících živočichů se sítí silnic a dálnic, a zachovat 

tak konektivitu krajiny zejména pro velké savce, kteří jsou tzv. ohniskovými druhy. Ne 

náhodou považují američtí vědci medvěda grizzlyho (Ursus arctos horribilis) za tzv. 

„deštníkový“ druh, jehož ochrana může být přínosem pro široké spektrum ostatních 

nejen živočišných, ale i rostlinných druhů (Craighead, 2005). 

Cílem této diplomové práce je v první fázi analýza literatury týkající se 

problematiky fragmentace krajiny především liniovými bariérami a možných 

kompenzačních opatření ve vztahu k dálkovým migracím zejména velkých savců.  Dále 

pak zhodnocení současné míry fragmentace krajiny na příkladu zájmové oblasti 

Moravské brány, kudy prochází důležitý migrační koridor z Hostýnských do Oderských 

vrchů, zajišťující spojení mezi Beskydy a Jeseníky (Kutal et Krajča, 2010), tedy mezi 

Karpaty a návaznými horskými celky Českého masivu. Tento koridor je ovšem křížen 

úsekem dálnice D1 mezi Ostravou a Olomoucí, která ztěžuje migrace beskydských 

velkých šelem dál na západ našeho území. Na základě analýzy fragmentace zájmového 

území a terénního průzkumu migračních objektů ležících na dálnici D1 bude proto 

vyhodnocena průchodnost této liniové bariéry pro velké savce a výsledná data budou 

porovnána s migračními koridory v rámci Územního systému ekologické stability 

(ÚSES). Na závěr bude provedena analýza ročního monitoringu nejvýznamnějšího 

migračního objektu v zájmové oblasti - ekoduktu přes dálnici D1 u Suchdola nad 

Odrou. Monitoring tohoto speciálního objektu by měl mimo jiné pomoci k diskuzi nad 

významem a využitím ekoduktů v ČR, o kterém se horlivě diskutuje nejen mezi 

ochranáři a Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD), ale i v médiích (Kolina, 2011; Weikert, 

2011; Kutal, 2011). 

Tato práce volně navazuje na předchozí bakalářskou práci na téma Geografická 

analýza výskytu velkých šelem v moravských Karpatech - aplikace pro environmentální 

výchovu, kde byla problematika fragmentace krajiny řešena ve vztahu současného 

výskytu a návratu velkých šelem do původních areálů střední a západní Evropy. 
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3. FRAGMENTACE KRAJINY 

Jak již bylo zmíněno v úvodu, fragmentace krajiny je proces, při kterém jsou 

původní biotopy vlivem výstavby dopravní, průmyslové a sídelní struktury rozděleny na 

menší části, které nejen že ztrácejí vlastnosti původního celku, ale zároveň i možnost 

komunikace s okolím (Iuell et al. 2003; Anděl, 2010). Z tohoto důvodu je možné 

rozdělit problematiku fragmentace krajiny na dvě kategorie dle přístupů ochrany 

přírody: i) ochrana celistvosti krajiny jako celku a ii) ochrana průchodnosti krajiny pro 

jednotlivé druhy živočichů, mezi něž patří i ochrana průchodnosti pro velké savce. Oba 

přístupy přitom spojuje přítomnost bariér v krajině (Anděl et al. 2010a), v této práci 

bude věnována pozornost především těm liniovým. Klíčové je znovu zajistit vzájemné 

propojení těchto ostrovů a tedy konektivitu krajiny (Bennet, 2003). Celkový vliv 

fragmentace krajiny na organismy v ní žijící je pak posuzován podle propustnosti 

vzniklých bariér, ale také vlivu dalších disturbancí, mezi které patří chemické 

znečištění, hluk nebo světelné a vizuální rušení (Spellerberg, 1998, Seiler, 2001, Iuell et 

al. 2003).  

Při hodnocení fragmentace krajiny hrají hlavní roli tři subjekty (viz Obrázek 2), 

které je vždy nutné samostatně vyhodnotit: 

1) biologický systém nebo druh organismu se specifickými habitatovými nároky 

2) území, ve kterém žije 

3) bariéra, která fragmentaci způsobuje (Anděl et al. 2005). 

 

Obrázek 2: Hlavní subjekty fragmentace krajiny 
Zdroj: Anděl et al. (2005) 

 

Následovat proto bude rešerše týkající se modelových druhů a jejich migračního 

chování během dálkových migrací, dále pak migračních bariér v krajině a jejich 
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negativních dopadů. Zájmovému území bude větší pozornost věnována v kapitole 4. 

Charakteristika zájmového území.  

3.1 CHARAKTERISTIKA MODELOVÝCH DRUHŮ 

Průchodnost krajiny je druhově specifická, závisí na mobilitě druhů a typu 

habitatu (Bloemmen et van der Sluis, 2004). Fragmentací krajiny jsou ohroženy jak 

malé, tak i velké populace, ale zejména druhy, které denně nebo sezónně migrují mezi 

svými habitaty (Iuell et al. 2003). Nejčastěji je tedy fragmentace krajiny hodnocena na 

úrovni populací, jejichž jedinci jsou omezeni v pohybu jak v rámci populace samotné, 

tak mezi populacemi obývajícími různé habitaty. Populace takto postižených druhů 

ztrácí např. možnost vyrovnávat výkyvy početnosti způsobené zhoršením životních 

podmínek nebo znovu osidlovat dlouhodobě ztrátová či nová území. V neposlední řadě 

je migrace důležitá také k výměně genetické informace mezi jedinci a k udržení 

rozmanitosti (variability) genofondu
2
 populace (Hlaváč, 2001). Ztrátou genetické 

variability jsou ohroženy zejména malé populace, které jsou pak náchylnější 

k nemocem či dokonce vyhynutí z důvodu neschopnosti najít si geneticky vhodného 

partnera.  Ale i velké populace mohou být v důsledku fragmentace krajiny rozděleny na 

malé populace (subpopulace), kdy v souvislosti se změnami genofondu může dojít 

k vážným problémům, obdobným problémů malých populací (Forman et Alexander, 

1998). 

Obecně však platí, že jednotlivé druhy organismů jsou k fragmentaci krajiny 

různě citlivé (Anděl et al. 2005) a ani jejich habitatové nároky nelze nějak 

generalizovat, pro celostátní či nadnárodní koncepci udržitelnosti průchodnosti krajiny 

je však nutné druhy alespoň částečně kategorizovat, viz Tabulka 1. Za vhodnou 

modelovou skupinu jsou bráni velcí savci (kategorie A), kteří jsou vzhledem k nárokům 

na velikost svého areálu a charakteristickým dálkovým migracím fragmentací krajiny 

ohroženi nejvíce (Anděl, Mináriková, Andreas (eds.), 2010a). Menší savci nejsou 

existencí bariér v krajině ovlivněni tak negativně, pro jejich existenci často postačují i 

výseky krajiny mezi dálnicemi (Hlaváč, 2001), jež paradoxně mohou vytvářet i nové 

habitaty (Spellerberg, 1998). Menší savci navíc migrují na kratší vzdálenosti než větší 

savci, zároveň býložravci migrují na kratší vzdálenosti než masožravci, kteří jsou kvůli 

                                                 
2
 Genofond je soubor všech genů v dané populaci. Pokud je populace příliš malá, respektive čítá málo 

jedinců, kteří se mezi sebou kříží, dochází ke snižování genetické výbavy populace – genetické 

rozmanitosti, tj. ztrátě genů, jež mohou být důležité např. při přizpůsobování se novým podmínkám nebo 

při rozmnožování (Hlaváč, 2001). 
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potravě nuceni urazit i desítky kilometrů denně (Harested et Sutherland, 1999). 

Podrobné migrační chování je popsáno v Tabulce 1.  

Mezi druhy, které spadají do kategorie A, na našem území řadíme: i) velké šelmy, 

jako je rys ostrovid, vlk obecný nebo medvěd hnědý, a ii) velké kopytníky, mezi které 

patří los evropský a jelen lesní. Tato skupina živočichů byla vybrána ze dvou důvodů: 

1) první čtyři z nich se na základě české legislativy ochrany přírody a krajiny (Zákon č. 

114/1992 Sb., Prováděcí vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR č. 395/1992 Sb.) 

řadí mezi zvláště chráněné druhy a 2) jedná se o reprezentanty lesních ekosystémů, 

předpokládá se tedy, že bude-li zajištěna průchodnost krajiny pro tyto velké savce, bude 

dostatečná i pro ostatní druhy obývající příslušný biotop (Miller et al. 2001; Anděl, 

2010). Názorně tuto závislost znázorňuje Obrázek. 3. Průchodnost krajiny by měl 

5558na našem území zajišťovat především Územní systém ekologické stability (ÚSES), 

který zahrnuje jak ochranu biotopů (biocenter), tak propojovacích prvků (biokoridorů) 

mezi jednotlivými biotopy. Bohužel ÚSES umožňuje chránit i takové biokoridory, které 

jsou přerušeny neprůchodnou bariérou a nejsou tedy pro dálkové migrace velkých savců 

vždy funkční (Anděl et al. 2011). 

Obrázek 3: Řádovost závislostí ochrany průchodnosti krajiny pro jednotlivé kategorie 

živočichů na geografickém měřítku 

Zdroj: Bloemmen et van der Sluis (2004), zpracování vlastní  
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3.1.1 Habitatové nároky velkých savců 

Savci kategorie A, mezi které patří velké šelmy a velcí kopytníci, jsou vázáni na 

rozsáhlé lesní biotopy (Mináriková et al. 2010), liší se však svou afinitou k prostředí 

(Anděl et al. 2005). 

Typickým lesním druhem je rys ostrovid, který dává přednost smíšeným lesům 

středních a vyšších poloh s bohatým podrostem a skalními útvary (Anděra et Červený, 

2009). Pro udržení stálé rozmnožující se populace jsou vhodné horské oblasti 

s lesnatostí více jak 50 %, k dočasnému výskytu postačuje lesnatost 30−50 % (Anděra 

et Gaisler, 2012). V České republice je populace rysa vázána na dvě hlavní oblasti: 1) 

oblast západních Čech (Český les, Šumava, Novohradské hory a Blanský les) a 2) 

Beskydy (Moravskoslezské Beskydy, Javorníky, Vsetínské vrchy, Bílé Karpaty).  

Oproti rysovi se vlk obecný dokáže přizpůsobit širokému spektru biotopů, 

upřednostňuje však lesnaté horské prostředí, zejména se smrkovými porosty (Anděra et 

Gaisler, 2012), v období rozmnožování dokonce vyhledává území s lesnatostí až 70 % 

(Mináriková et al. 2010). Vlci se rychle naučili koexistovat s člověkem a přizpůsobují 

se jeho aktivitám denním či sezónním chováním, rozhodující pro jejich výskyt je 

především dostupnost kořisti (Anděra et Gaisler, 2012). Populace vlků v ČR je stále 

závislá na migraci vlků ze Slovenska a Polska (Mináriková et al. 2010). 

Naší největší velkou šelmou je medvěd hnědý, který obývá zejména pralesovité 

porosty v odlehlejších částech hor, za potravou však vychází i do širšího okolí (smrkové 

monokultury, pastviny) nebo i k horským osadám či až do intravilánu
3
 obcí (Bartošová, 

2004). Trvalý výskyt medvěda v ČR je vázán na pohraničí se Slovenskem a odlehlé 

vrcholy Beskyd. Mezi oblasti jeho potencionálního rozšíření by mohly patřit: Vsetínské 

vrchy, Javorníky, Bílé Karpaty, ale i oblast Jeseníků nebo Orlických hor (Mináriková et 

al. 2010). Podrobněji byly habitatové preference těchto třech velkých šelem zpracovány 

v bakalářské práci Šťovíčková (2011). 

Zalesněné oblasti obývá také jelen lesní, v ČR je však intenzivně 

obhospodařováván (Mináriková et al. 2010). Vyskytuje se od nejnižších poloh 

(150−160 m) až po horní hranici lesa (100−1400 m) a jeho habitat je často prostoupen 

pasekami, pastvinami nebo jinými volnými plochami. Je plachý, přes den se ukrývá 

v hustším porostu a na pastvu se vydává zvečera (Anděra et Gaisler, 2012). 

                                                 
3
 Zastavěná část obce. 
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Los evropský preferuje bažinaté lesy nížin a pahorkatin, ideální jsou oblasti 

s mokřady a rašeliništi, s příchodem mrazů migruje do sušších lesních porostů. Pro 

výskyt losa je rovněž limitující antropogenní činnost, ale také výskyt ostatních 

jelenovitých, se kterými si potravně konkuruje. Výskyt losa na našem území nebyl 

nikdy hojný, současná populace na jihu Čech je zcela závislá na migraci jedinců 

z Polska (Mináriková et al. 2010). 

 

3.1.2 Migrační chování velkých savců 

Pro velké savce jsou typické dálkové migrace. Nejčastěji se jedná o disperzi 

subadultních jedinců, vytlačovaných z rodičovských okrsků, ale migrovat mohou i 

dospělí jedinci. Vzdálenost, kterou jednotlivé druhy při svých přesunech urazí, se 

pohybuje od desítek až po stovky kilometrů (Mináriková et al. 2010). 

Známá je migrace losa evropského, který při svých cestách ze severu Evropy 

může urazit až stovky kilometrů i přes hustě osídlená území, přičemž nejdále migrují 

jedinci, kteří obývají vyšší nadmořské výšky. Oproti tomu jelen lesní migruje spíše na 

střední vzdálenosti, nejčastěji se jedná o přesuny mezi zimními a letními stanovišti 

(Mináriková et al. 2010). Jeleni obecně podnikají dva typy migrací: a) sezónní migrace 

za potravou, b) přesuny v době říje. V prvním i druhém případě se většinou jedná o 

přesuny ne delší než 50−60 km (Anděl et al. 2005). Zajímavé je chování jelenů ve 

vztahu ke komunikacím. V letech 2006−2008 byl pomocí telemetrických obojků 

sledován pohyb dvou laní na hranici Krkonošského národního parku a ačkoliv se 

sledované laně několikrát vyskytovaly v blízkosti komunikace I. třídy z Harrachova do 

polské Sklarske Poreby, ani jednou nebylo zaznamenáno její překonání (Mináriková et 

al. 2010). 

Typickými migranty na dlouhé vzdálenosti jsou mladí jedinci velkých šelem, kteří 

jsou nuceni hledat nová vhodná teritoria. Nejméně své habitatové nároky během 

migrace snižuje rys ostrovid, potvrzuje to telemetrické sledování rysa Benjamina na 

Šumavě. Benjamin se v průběhu migrace pohyboval striktně v lesním prostředí, 

popřípadě využíval přirozených migračních koridorů tvořených křovinami či 

rozptýlenou zelení (Bufka et al. 2000). Více tolerantní ke změně biotopu jsou při svých 

migracích vlci  nebo medvědi, kteří běžně překonávají jak otevřenou zemědělskou 

krajinu, tak dálnice nebo železnice. Vlci některé lesní cesty dokonce v nočních 

hodinách nebo v zimní sezóně, kdy není antropogenní aktivita na horách tak vysoká, 
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využívají jako koridory (Mináriková et al. 2010). Obdobně se po lesních cestách 

pohybují i medvědi (Kunc et Bartošová, 2005). 

 

3.1.3 Vztah migrace a antropogenní činnosti 

  Živočichové reagují na antropogenní činnost a fragmentaci krajiny s ní spojenou 

různě. Například fragmentací málo ohrožené druhy jsou srnec obecný, prase divoké 

nebo veverka obecná, naopak mezi druhy silně ohrožené patří velcí savci (kategorie A) 

(Anděl et al. 2005). Přítomnost člověka bezprostředně ovlivňuje nejen migraci, ale i 

denní rytmus a chování živočichů. Pro studium reakcí různých druhů na antropogenní 

aktivitu se nejčastěji využívají telemetrické obojky, které poskytují přesné informace o 

pohybu zájmových druhů. V sousedním Polsku v Bělověžském pralese byl takto 

sledován denní pohyb vlka obecného. Byla prokázána negativní korelace mezi aktivitou 

vlků a intenzitou dopravy během dne v komerční části pralesa, naopak korelace mezi 

pohybem vlků a dopravou v národním parku Bělověžského pralesa byla nulová 

(Theuerkauf et al. 2001). Vedle intenzity dopravy a hluku má na velké šelmy a jejich 

aktivitu ve vztahu k antropogennímu rušení vliv i pohlaví. Kanadská studie kolem řeky 

Bow v národním parku Banff se věnovala reakcím samců a samic medvědů grizzly na 

lidskou aktivitu. Ze studie vyplynulo, že medvědice se zdržovaly dále od zpevněných 

cest než samci, ale překračovaly je o to častěji, zejména v době dozrávání borůvek. 

Naopak k lidským sídlům se samice přibližovaly blíže než samci (Gibeua et al. 2002). 

Vztahu antropogenní činnosti a migračního chování volně žijících živočichů se dotkne i 

tato práce. 
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Tabulka 1: Kategorie volně žijících druhů živočichů dle vztahu k migraci 

kategorie příklady druhů migrační chování charakter migrace 

A 

velcí savci 

 

los evropský 

(Alces alces)  

průměrná velikost 

domovského okrsku asi 

0,8 km
2
 

nerespektuje teritorium, 

sezónní migrace až 100 

km 

prověřené dálkové 

migrační trasy bez 

rušivých 

antropogenních vlivů 

jelen lesní 

(Cervus elaphus) 

průměrná velikost 

domovského okrsku 

0,4−0,8 km
2
 

pravidelné migrace za 

potravou, během říje a 

dlouhé migrace při 

disperzi až 60 km 

 

medvěd hnědý 

(Ursus arctos)  

 

průměrná velikost 

domovského okrsku 

8−100 km
2
 

migrace až 60km/den 

vlk obecný 

(Canis lupus)  

průměrná velikost 

domovského okrsku 

stovky km
2
 

migrace 40−80 km/noc  

rys ostrovid 

(Lynx lynx) 

průměrná velikost 

domovského okrsku až 

360 km
2
 

teritoriální druh, 

dálkové migrace 

především subadultních 

jedinců (až 60 km) 

kočka divoká 

(Felis silvestris) 

průměrná velikost 

domovského okrsku 

4−5 km
2
 

migrace jen několik 

málo km 

B 

střední savci, 

kopytníci 

srnec obecný 

(Capreolus 

capreolus)  

průměrná velikost 

domovského okrsku 

0,2−0,3 km
2
 

migrace za potravou a 

v období říje 

(podzim/zima) 

lokální migrace, cesty 

mezi zdroji potravy, 

vodou a místy 

odpočinku; 

využívá je především 

místní populace, která 

je na místní podmínky 

dobře adaptovaná 
prase divoké 

(Sus scrofa)  

průměrná velikost 

domovského okrsku 

2−20 km
2
 

nekoordinované 

migrace, až 40 km/noc 
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(daněk evropský) 

(Cervus dama)  

teritoriální druh, 

v zimě migrace za 

potravou 

(muflon lesní) 

(Ovis musimon)  

v zimě migrace za 

potravou 

C 

střední savci, 

šelmy 

jezevec lesní 

(Meles meles)  

průměrná velikost 

domovského okrsku 

3,5−4 km
2
 

migrace několik km 

lokální migrace mezi 

zdroji potravy, vody a 

různými částmi 

obývaného teritoria; 

migrace 

osamostatňujících se 

mláďat; 

migrační profily 

využívá především 

místní populace; 

tyto druhy nejsou příliš 

citlivé na rušivé 

antropogenní vlivy 

liška obecná 

(Vulpes vulpes)  

průměrná velikost 

domovského okrsku 

0,5−20 km
2
 

u mladých jedinců až 

15 km 

vydra říční 

(Lutra lutra)  

průměrná velikost 

domovského okrsku 

několik km
2
 

migrace cca 10 km/noc 

sezónní migrace mezi 

letním a zimním 

habitatem a trofické 

migrace související 

s tahem ryb 

kuna lesní 

(Martes martes)  

průměrná velikost 

domovského okrsku 

5−20 km
2
 

při lovu ujde několik 

km 

zajíc polní 

(Lepus 

europaeus)  

průměrná velikost 

domovského okrsku 

1−34 km
2
 

přes den je většinou 

v noře, za potravou 

vychází v podvečer a je 

zde až do rána 

migrace několik km 

D 

obojživelníci 

mloci, 

čolci, 

skokani, 

ropuchy atd. 

speciální sezónní teritoriální migrace mezi 

zimovištěm a místem rozmnožování a částí 

teritoria, kde tráví zbytek roku; migrační cesty 

využívány jedinci ve velké početnosti, v blízkosti 

každé trvalé vodní plochy vhodné pro 

rozmnožování obojživelníků 

E 

ekosystémy 

(samostatná 

kategorie) 

 

všechny druhy 

daného 

ekosystému 

včetně 

bezobratlých 

živočichů a 

druhů rostlin 

Je třeba propojit dvě části velmi cenného 

ekosystému, který vyžaduje vysoký stupeň 

ochrany a který byl dálniční stavbou přerušen a 

rozdělen. 

Zdroj: Anděl et al. (2005); Federič et al. (2012), vlastní zpracování 
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3.2 MIGRAČNÍ BARIÉRY 

Migrační bariéry jsou struktury přírodního i antropogenního charakteru, které 

původně souvislou krajinu rozdělují na nesouvislé fragmenty, a brání tak volnému 

pohybu živočichů (Anděl et al. 2010d). Přírodní bariéry, jako jsou horské celky nebo 

řeky, nepředstavují takový problém, protože populace živočichů se vyvíjely již za jejich 

přítomnosti (Anděl et al. 2005), a právě ony jsou důsledkem rozmanitosti druhů, což 

nelze tvrdit o bariérách vzniklých lidskou činností, které rozdělují krajinu uměle a na 

mnohem menší celky než bariéry přirozené. Nutné je však posuzovat případ od případu. 

Blanco et al. (2005) při hodnocení vlivu dvou odlišných typů bariér (řeky Dvera a 

čtyřproudé dálnice) na rozšíření vlků na severu Španělska zjistili, že větší vliv v této 

studované oblasti má řeka, neboť je poměrně široká (50−100 m) a zároveň se v její 

blízkosti nachází silnice, železnice, kanály apod., takže dochází ke kumulaci bariér.  

Antropogenní bariéry můžeme rozdělit na plošné a liniové (Anděl et al. 2010a). 

Mezi plošné bariéry patří: a) sídla, b) ploty, c) bezlesí
4
, mezi liniové bariéry pak řadíme 

d) silnice a dálnice a e) železnice. Přičemž největší dopad mají bariéry trvalého 

charakteru, které změní území na 50−100 let, jako jsou sídla nebo dopravní 

infrastruktura, oproti tomu ploty a ohradníky jsou pouze dočasnou strukturou (Anděl et 

al. 2010d). Podle zprávy EEA (2006) jsou jedny z nejvýznamnějších procesů, které 

v krajině vznikají a mění tak její původní funkci: 1) sub/urbanizace a 2) intenzifikace 

zemědělské výroby. Podrobná kategorizace a charakteristika jednotlivých bariér byla 

provedena v bakalářské práci Šťovíčková (2011). Tato práce se bude dále zabývat 

hodnocení fragmentace krajiny především liniovými bariérami, zejména silnicemi a 

dálnicemi, jejichž výstavba se v posledních letech zintenzivnila (EEA, 2009). 

 

3.2.1 Fragmentace liniovými stavbami 

Mezi liniové bariéry v krajině se řadí: a) železnice a b) silnice a dálnice. Železnice 

však mají zcela odlišný charakter, jejich šířka a intenzita dopravy je podstatně nižší a 

prostupnost těchto bariér oproti silnicím a dálnicím tudíž vyšší. Nicméně i železnice 

mohou mít negativní dopad, zejména dojde-li k výše zmíněné kumulaci s dalšími 

bariérami (Anděl,  2010d). V poslední době jsou v rámci železniční dopravy jako 

                                                 
4
 Bezlesí může být přirozené (př. alpínské bezlesí) nebo uměle vytvořené člověkem. V tom 

druhém případě se nejčastěji jedná o zemědělskou krajinu. Z hlediska ekologických nároků velkých 

savců, jejichž primárním biotopem jsou lesy, je i tato bariéra významná (Anděl et al. 2010d). 
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významné bariéry vnímány nově vznikající vysokorychlostní tratě (VRT), které bývají 

v mnoha případech oploceny. Takových tratí ale na našem území zatím není mnoho. 

Z tohoto důvodu jsou tedy největší překážkou pro volně žijící živočichy silnice a 

dálnice, jejichž ekologický efekt na životní prostředí je zřejmý a popisuje ho řada 

autorů, (Forman et Alexander, 1998; Spellerberg, 1998; Seiler, 2001; Iuell et al. 2003; 

Keken et al. 2011; van der Ree et al. 2011) a v neposlední řadě také zpráva EEA (2011). 

 

3.2.2 Ekologický efekt komunikací 

Mezi primární ekologické efekty silnic a dálnic, dle evropské rukověti Iuell et al. 

(2003), týkající se fragmentace krajiny v důsledku dopravní infrastruktury, patří: 

1. ztráta habitatu 

2. bariérový efekt 

3. mortalita živočichů  

4. disturbance a znečištění životního prostředí 

5. ekologická funkce krajnic (viz Obrázek 4). 

Vyjma posledního bodu se jedná jednoznačně o negativní vliv na životní 

prostředí, který lze sledovat již od počátku výstavby komunikace, jak dokumentuje 

Tabulka 2.  

Obrázek 4: Schéma primárního ekologického efektu silnic a dálnic 
Zdroj: Iuell et al. (2003) 
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Tabulka 2: Ekologický efekt komunikací v průběhu času 

 efekt během 

výstavby 
efekt nové silnice dlouhodobý efekt 

habitat 
1. ztráta habitatu a 

bioty na místě stavby  

1. tvorba nového 

habitatu pro 

specifické druhy (př. 

okraj silnice, mosty) 

1. ztráta habitatu a 

změna bioty nejen na 

místě výstavby, ale i 

v přilehlém okolí 

vliv na biotu 

2. vliv infrastruktury a 

podpůrných činností 

během výstavby na 

biotu 

2. přesun živočichů 

vlivem ztráty habitatu 

a mortalita v důsledku 

střetu s vozidly 

2. fragmentace 

stanovišť a ztráta 

schopnosti organismů 

šířit se, izolace 

populací 

disturbance  

3. změna 

hydrologických 

poměrů v důsledku 

výstavby 

3. změna 

mikroklimatu a 

fyzicko-geografických 

podmínek  

3. emise, hluk, 

odpadky, odtok ze 

silnice 

ostatní 

4. širší dopady 

výstavby (př. těžba 

stavebního materiálu 

v jiných lokalitách, 

než je místo stavby) 

 

4. provoz na silnici 

může usnadnit 

rozšíření některých 

taxonů, včetně škůdců 

Zdroj: Spellerberg (1998), zpracování vlastní 

 

Při hodnocení primárního ekologického efektu je důležité brát v úvahu i kategorii 

komunikace. Jednotlivé složky primárního ekologického efektu totiž nabývají různých 

hodnot ve vztahu k typu komunikace – viz Tabulka 3. Tabulka ukazuje hodnotu 

jednotlivých složek ekologického efektu ve vztahu k měřítku, přičemž jejich pořadí 

v jednotlivých buňkách značí hodnotu vlivu na volně žijící živočichy (sestupně). 

Zatímco na národní úrovni je největším problémem hlavně fragmentace krajiny (I. a II. 

třída, železnice), na lokální je to pak ztráta habitatu (I. třída) a mortalita živočichů (II. 

třída, železnice). Jako koridor jsou pak živočichy nejčastěji využívány silnice III. tříd 

(více v kapitole 3.2.2.4. Ekologická funkce krajnic). 
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Tabulka 3: Ekologický efekt komunikací ve vztahu k typu komunikace a měřítku 

Typ 

komunikace 
I. třída II. třída III. třída železnice 

národní 

měřítko 

(úroveň 

komunikační 

sítě) 

bariéra v krajině 

izolace populací 

mortalita 

disturbance 

bariéra v krajině 

izolace populací 

mortalita 

koridor 

fragmentace 

krajiny 

koridor 

mortalita 

lokální 

měřítko 

(úroveň 

jedné 

komunikace) 

ztráta habitatu 

bariéra v krajině 

disturbance 

mortalita 

 

mortalita 

ztráta habitatu 

bariéra v krajině 

disturbance 

koridor 

mortalita 

koridor 

disturbance 

ztráta habitatu 

Zdroj: Seiler (2001), zpracování vlastní 

 

Sekundárním ekologickým efektem nově postavené dálnice či rychlostní 

komunikace je změna využití krajiny (Seiler, 2001; Iuell et al. 2003), jelikož na 

dopravní infrastrukturu může navazovat stavba průmyslových zón nebo dalších 

obslužných prvků (Anděl et al. 2006). Změnu krajinného managementu a dopady na 

životní prostředí by měly ošetřovat preventivní nástroje ochrany životního prostředí, 

případně strategické dokumenty, některé řeší procedury Environmental Impact 

Assessment (EIA) nebo Sterategic Environmental Assessment (SEA). 

 

3.2.2.1 Ztráta habitatu a bariérový efekt 

Vlastní ztráta habitatu v důsledku výstavby dopravní infrastruktury je především 

lokální problém, na vyšších úrovních je hlavním ekologickým problémem vznik bariéry 

v krajině, kterou silnice a dálnice pro organismy představují. Celkový bariérový efekt 

komunikace je dán kombinací řady faktorů, nejdůležitější jsou však dva: 1) technické 

řešení a 2) intenzita dopravy a rychlost vozidel. Mezi technické parametry se řadí šířka 

komunikace, výška vedení (násypy, zářezy), doplňkové struktury (oplocení, 

protihlukové stěny apod.), ale i mosty nebo migrační objekty (Anděl et al. 2006). Iuell 

et al. (2003) uvádí, že pro velké savce se komunikace stává fyzickou bariérou tehdy, 

pokud je oplocená nebo pokud je hustota provozu příliš vysoká (viz Tabulka č. 4). 
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Objem dopravy má totiž na populace organismů větší dopad než samotná šířka 

komunikace (Jaeger et al. 2005). Silnou bariérou jsou komunikace s hustotou provozu 

nad 4000 vozidel za den, pro citlivé druhy ale může být obtížné překonat silnici 

s hustotou provozu i pod 4000 vozidel denně (Anděl et al. 2006). Bariérový efekt 

komunikací tedy obecně klesá od dálnic k silnicím III. třídy (Anděl et al. 2011). Tuto 

skutečnost však nelze kvantifikovat a je třeba jednotlivé případy hodnotit samostatně. 

 

Tabulka 4: Intenzita dopravy ve vztahu k propustnosti komunikace 

intenzita dopravy 

vozidla/den 
propustnost komunikace a charakteristika 

<1 000 

propustná pro většinu volně žijících druhů; 

nízká intenzita dopravy není dostatečným varováním, zvířata 

se snaží komunikaci překonat - velká mortalita  

1 000−4 000 

propustná pro některé druhy, bariéra pro citlivé druhy; 

tato komunikace již částečně odrazuje zvířata od překonání 

komunikace 

4 000−10 000 

silná bariéra, hluk, emise; 

komunikace je v některých případech možné přejít, proto i 

zde dochází k častým střetům s vozidly 

>10 000 

nepropustná pro většinu druhů, velká míra fragmentace 

populací; 

vysoká intenzita dopravy má většinou na zvířata silně 

odpuzující účinek, překonávají situaci pouze ve stresových 

situacích – malá mortalita 

Zdroj: Anděl et al. (2006), Iuell et al. (2003), zpracování vlastní 

 

Řada studií dokazuje, že vedle fyzické bariéry se komunikace stávají pro 

živočichy také behaviorální bariérou, které se vyhýbají i na několik kilometrů (Iuell et 

al. 2003). Přičemž frekventovaným silnicím se vyhýbají zejména dospělí jedinci 

(Gibeau et al. 2002). Studie chování medvědů grizzly v národním parku Banff v Kanadě 

však potvrzuje, že za cenu dostat se do méně osídleného a atraktivnějšího území 

překonávají medvědi i silnice s vyšší intenzitou provozu a hluku (Chruszcz et al. 2003). 

Důležité je i rozložení intenzity dopravy během dne, zejména v nočních hodinách, kdy 

je migrace zvířat nejčetnější (Olsson et al. 2006). Jaeger et al. (2005) hodnotili vliv 

komunikací ve vztahu k citlivosti populací na: i) hustotu provozu, ii) povrch vozovky a 

iii) hluk vznikající na komunikaci (viz Obrázek 5). Ze studie vyplývá, že ztrátou 

habitatu a fragmentací populací jsou nejvíce ohroženy druhy, které jsou citlivé na hluk 
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vznikající v důsledku provozu na komunikaci. Naopak srážka s automobily nejvíce 

ohrožuje ty druhy, kterým hlučná komunikace příliš nevadí a neodradí je tak od 

překonání bariéry. 

Obrázek 5: Odrazování od překonání komunikace 
Zdroj: Jaeger et al. (2005) 

 

3.2.2.2 Mortalita živočichů 

Mortalita živočichů na silnicích je nejviditelnějším problémem. Forman a 

Alexander (1998) uvádějí, že ke střetu automobilových vozidel s velkými a středními 

savci dochází nejčastěji na dvouproudých nebo rychlostních silnicích. Celková suma 

mortality obratlovců je však největší na silnicích nižších tříd (viz Příloha 1). Je to 

logické, neboť méně frekventované komunikace nižších tříd s nižší hustotou provozu a 

bez mechanických zábran nejsou pro volně žijící živočichy takovou bariérou, proto se je 

častěji snaží překonat. Vedle toho stojí fakt, že celková délka silnic nižších tříd je 

mnohem větší než délka dálnic. Vztaženo tedy na km, je nejvíce srnců a zajíců 

usmrceno na dálnicích a rychlostních silnicích (Hlaváč et Anděl, 2008) – viz Graf 1 a 

Graf 2. 
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Graf 1: Relativní mortalita srnců a zajíců na jednotlivých komunikacích (ks/km za rok) 

Zdroj: Hlaváč et Anděl (2008) 

Graf 2: Absolutní mortalita srnců a zajíců na jednotlivých komunikacích za rok (ks) 

Zdroj: Hlaváč et Anděl (2008) 

 

Seiler (2001) definoval faktory, které mají na mortalitu volně žijících živočichů 

největší vliv (viz Obrázek 6). Mezi ty, které počet úmrtí na silnicích zvyšují, patří nejen 

několikrát zmiňovaná intenzita provozu a rychlost vozidel, ale také hojnost zvířat, jež 

zvyšuje pravděpodobnost střetu s vozidly. Hustota jedinců kolem komunikace se může 

měnit v průběhu dne i roku. Mezi faktory, které naopak mortalitu živočichů na silnicích 

snižují, patří zejména zmírňující opatření a migrační objekty, které jsou do obrázku 

doplněny. Jako zmírňující opatření proti srážce živočichů s vozidly na komunikaci (viz 

Příloha 2) se využívá: oplocení, protihlukových stěn, umělých odpuzovačů, varovných 

značení a systémů, umělého osvětlení, směrových sloupků, ale i úpravy biotopu (Anděl 

et al. 2006). V ideálním případě dochází ke kombinaci jednotlivých opatření. Některá 

z těchto opatření však mohou snížit nejen mortalitu, ale také prostupnost krajiny, proto 

je třeba kombinovat je právě s migračními objekty (více o nich v kapitole 3.3. Zvýšení 

průchodnosti krajiny migračními objekty).  
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Obrázek 6: Faktory ovlivňující mortalitu živočichů na silnicích 
Zdroj: Seiler (2001), zpracování vlastní 

 

3.2.2.3 Disturbance a znečištění životního prostředí 

Dalším ekologickým efektem jsou disturbance, které vznikají v důsledku 

budování a následného využívání dopravní infrastruktury. Patří mezi ně změna 

hydrologických poměrů, chemické znečištění, hluk a vibrace nebo vizuální a světlené 

rušení (Iuell et al. 2003). Tyto disturbance nepůsobí negativně na životní prostředí 

pouze na krajnicích, ale i v širším okolí komunikace. Různé druhy reagují na tyto 

disturbance jinak, jak ukazuje Obrázek 7, ve kterém je navíc znázorněna vzdálenost 

rozptylu vybraných polutantů od komunikace. Velikost takto narušené zóny má podle 

Anděl et al. (2005) na obě strany šířku rovnající se přibližně šířce komunikace. Forman 

a Alexander (1998) uvádějí, že na šířku narušené zóny (zejména hlukem, který se nese 

nejdále) má vliv: i) průměrná rychlost vozidel, ii) hustota provozu a iii) prostředí, 

kterým silnice prochází. V případě, že rychlost vozidel je 120km/h a hustota provozu 

10 000 vozidel/den, má narušená zóna v zalesněné oblasti šířku 350 m a ve volné 

krajině 365 m, při hustotě provozu 50 000 vozidel/den je šířka narušené zóny 

v zalesněné oblasti 810 m a ve volné krajině až 930 m.  Podrobněji se tzv. road affected 

zone
5
 ve své práci zabývá Keken et al. (2011).  

                                                 
5
 Road effect zone nebo-li plocha přímého ovlivnění dopravou začíná z pravidla okrajem 

komunikace a může nabývat rozměrů od několika desítek až tisíc metrů (Keken et al. 2011). 
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Obrázek 7: Road effect zone 

 
Zdroj: Forman et Alexander (1998), zpracování vlastní 

3.2.2.4 Ekologická funkce krajnic 

Poslední ekologický efekt komunikací je oproti ostatním pro živočichy žijící 

v okolí komunikace spíše přínosem. Ekologická funkce krajnic je dvojí. V první řadě 

mohou krajnice při pečlivé údržbě vytvářet nové habitaty v zastavěné krajině 

(Spellerberg, 1998). Nicméně, takto uměle vytvořené porosty nikdy nemohou nahradit 

přirozená stanoviště druhů. Za druhé pak mohou silnice a dálnice sloužit jako koridory 

pro migraci živočichů zejména v zemědělské krajině (viz Obrázek 8). Což má svá 

pozitiva, například při migraci plazů nebo malých savců, ale také svá negativa při šíření 

invazních druhů rostlin, jejichž semena se vlivem provozu mohou šířit na dlouhé 

vzdálenosti (Iuell et al. 2003). 
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Obrázek 8: Funkce komunikace jako koridoru v různých typech krajiny 
 

Zdroj: Seiler (2001), zpracování vlastní 

 

3.3 ZVÝŠENÍ PRŮCHODNOSTI KRAJINY MIGRAČNÍMI OBJEKTY 

Ke zmírnění fragmentace krajiny liniovými bariérami, které živočichové nemohou 

nijak obejít, byla v mnoha státech vypracována řada publikací, zejména ve smyslu 

metodických příruček a technických podmínek, které řeší a) opatření bránící vzniku 

nových bariér a b) opatření snižující bariérový efekt u bariér již existujících nebo 

připravovaných (Anděl et al. 2011). Ve druhém případě se jedná zejména o opatření 

umožňující migraci, mezi které patří: i) struktury, jež jsou součástí komunikace 

(propustky, podjezdy, přemostění), nebo ii) speciální mosty, jež jsou konstruovány pro 

přechod živočichů - migrační objekty
6
 (Mata et al. 2005). Tyto objekty se pak dále dělí 

na nadchody a podchody, zpravidla se podchody budují v náspu a nadchody v zářezu 

komunikace (Federič et al. 2012). Kategorizace migračních objektů byla v ČR 

provedena v Metodické příručce k zajišťování průchodnosti dálničních komunikací pro 

volně žijící živočichy od autorů Hlaváč a Anděl (2001) – viz Tabulka 5.  

 

  

                                                 
6
 Migrační objekt je dle technických podmínek zpracovaných pro Ředitelství silnic a dálnic 

v publikaci Anděl a kol. (2006) charakterizován jako: „...objekt na pozemní komunikaci realizovaný za 

účelem migrace zvěře, nebo umožňující tuto migraci jako vedlejší jev ….“ (Anděl et al. 2006, s. 6). 
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Tabulka 5: Kategorizace migračních objektů 

typ objektu kategorie objektu název objektu kód objektu 

podchody 

(P) 

propustky  
trubní propustky P1 

rámové propustky P2 

mosty na komunikaci 

most víceúčelový P3 

most speciální P4 

most velký, od 100 m délky P5 

nadchody 

(N) 

mosty přes komunikaci 
most víceúčelový N1 

most speciální N2 

tunely tunel N3 

Zdroj: Hlaváč et Anděl (2001) 

3.3.1 Podchody 

Podchody rozdělujeme na propustky a mosty na komunikaci. Propustky mají dvě 

základní funkce, které jsou v praxi často kombinovány: a) vodohospodářskou – 

převádějí srážkové vody, příležitostné toky nebo stálé vodoteče a b) migrační – 

umožňují migraci převážně drobných živočichů (kat. C a D). Na druhou stranu je 

známo, že živočichové celkem běžně využívají i propustky, které nejsou primárně 

určeny pro migraci (Rodriguez et al. 1996, Grilo et al. 2008). Dle technického řešení 

rozlišujeme propustky i) trubní a ii) rámové, popřípadě tzv. tubosider s plochým dnem 

(Anděl et al. 2011). Pro migraci jsou vhodnější propustky rámové, které mají sice 

stejnou výšku, ale širší dno a větší světlost (Hlaváč et Anděl, 2001). Propustky 

představují velmi významné struktury zejména proto, že vodoteč je často doprovázena 

liniovou vegetací, která může posloužit jako přirozená navigace živočichů do 

migračního profilu. Pokud je jejich technické řešení správné, jsou propustky např. 

středně velkými šelmami využívány intenzivněji než jiné přechodové struktury 

(Rodriguez et al. 1996). Naopak velké šelmy se malým podchodům vyhýbají a 

vyhledávají tunely nebo široké nadchody (Kusak et al. 2009). 

Mosty přes komunikaci pak dělíme na i) mosty víceúčelové, mezi které patří i 

mosty velké a ii) mosty speciální, jež nemají žádnou jinou funkci, kromě funkce 

migrační. Mosty víceúčelové jsou vhodné pro migraci živočichů kat. B a C, ale jsou 

efektivní pouze tehdy, jedná-li se o podchody širší než 10 m. Mosty víceúčelové mohou 

být projížděné nebo přesýpané, přičemž výhodou přesýpaných mostů je menší hlučnost 

(Anděl et al. 2011). Migraci napomáhá zejména přemostění vodního toku, protože jde o 
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strukturu přírodního charakteru. Je-li přemostěna komunikace, jsou zvířata při průchodu 

ovlivněna řadou disturbancí (hluk, světelné rušení, svodidla, málo vegetace apod.), 

proto se víceúčelový most hodí použít pouze v případě přemostění lesních nebo polních 

cest, kde není intenzita dopravy tak velká (Anděl et al. 2006), ale i přesto je zde rušivá 

antropogenní činnost (turistika, cyklistika atd.). To ovšem není jen problém 

víceúčelových mostů, ale i těch speciálních, proto Jones (2008) ve své práci navrhuje 

instalovat u propustků určených pro medvědy informační tabule a také větší osvětu 

veřejnosti týkající se této problematiky.  

Mosty velké nejčastěji převádí pozemní komunikaci přes údolí, ve kterém se 

může nalézat řada struktur přírodního i antropogenního charakteru (řeky, rybníky, sídla, 

silnice atd.). Velké mosty rozměrově splňují podmínky pro migraci volně žijících 

živočichů kat. A a B, neboť jsou dostatečně velké a často přemosťují údolí řeky, která 

migraci podporuje, jsou proto ideální pro zachování stávajícího migračního koridoru 

(Anděl, 2009). 

 

3.3.2 Nadchody 

Nadchody se dělí na mosty přes komunikaci a tunely. Z konstrukčního hlediska 

dělíme tunely na a) ražené nebo b) hloubené. Tunely se jeví jako ideální migrační 

opatření, jelikož jsou v tomto případě eliminovány rušivé vlivy komunikace a přechod 

pro zvířata je dostatečně široký. Pokud má být zajištěno propojení biotopů, je 

doporučována délka tunelu alespoň 80 m (Anděl et al. 2006). V technických 

podmínkách migračních objektů vydaných pro Slovenskou republiku je minimální délka 

tunelu, a tedy šířka přechodu pro zvířata, stanovena na 100 m (Federič et al. 2012).  

Mosty přes komunikaci se obdobně jako mosty na komunikaci dělí na i) mosty 

víceúčelové a ii) mosty speciální. Mosty víceúčelové jsou většinou používány pro 

převedení místních komunikací křížících se s dálnicemi nebo rychlostními silnicemi. 

Jejich asfaltový nebo betonový povrch v kombinaci s provozem na převáděné 

komunikaci je pro migraci živočichů nevhodný. Po částečné úpravě, například je-li 

vedle komunikace ponechán pruh vegetace, může být tento typ objektu využíván kat. 

živočichů C, D nebo bezobratlými (Anděl et al. 2006). 
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Mosty speciální, pro které se vžil název ekodukty
7
, jsou zpravidla budovány přes 

víceproudé silnice (dálnice či rychlostní komunikace) a jsou vhodné pro všechny druhy 

živočichů. Jejich technické parametry jsou závislé na cílových druzích, přičemž 

rozhodující je především jejich šířka. Ekodukty mohou být použity pro: i) propojení 

populací a umožnění migrace zájmových druhů, nebo ii) propojení na úrovni 

krajiny/ekosystémů. Ve druhém případě jsou rozměry objektu podstatně větší (Anděl et 

al. 2006). Na ekoduktech je vyloučena jakákoliv doprava a neměla by po nich vést 

žádná cesta (Federič et al. 2012), což je v našich podmínkách často problém.  

 

3.3.3 Faktory podporující migraci 

Předpokladem pro využívání migračního objektu živočichy je jeho funkční 

propojení s přirozenými krajinnými strukturami v krajině, které zajišťují zejména 

vegetační úpravy na komunikaci i migračním objektu (Anděl et al. 2006). Rodriguez et 

al. (1996) ve své studii potvrzují upřednostňování propustků s porosty u vchodu a do 

vzdálenosti 500 m od lesa. Navíc vegetace v okolí migračních objektů slouží 

živočichům jako úkryt (Clevenger et Watlho, 2001). 

Běžně využívaným prvkem je vedle vegetace oplocení, jež navádí zvířata 

k migračním objektům (Ascensao et Mira, 2007, Grilo et al. 2008). Oplocení evidentně 

snižuje mortalitu obratlovců na silnicích, bohužel se i toto na první pohled ochranné 

opatření může stát hrozbou. Za prvé dochází již k výše zmíněné kumulaci bariér 

(Olsson et al. 2008) a za druhé se při špatné údržbě mohou zvířata poranit (viz Příloha 

3). Proto je nutné udržovat oplocení ve funkčním stavu (Hlaváč et Anděl, 2001), což je 

vzhledem k množství kilometrů oplocených komunikací obtížně splnitelné (Anděl et al. 

2006). Na některých úsecích dálnic a silnic I. třídy oplocení zcela chybí (Anděl et al. 

2011). 

Důležité je i technické provedení migračních objektů, například pokud se jedná o 

most na komunikaci, který je přímo projížděný, mohou být zvířata rušena hlukem 

vznikajícím při přejezdu vozidel po mostních uzávěrách. V případě přemostění vodního 

toku nebo využití propustků pro migraci je třeba ponechat vedle vodoteče jeden nebo 

dva suché břehy (Anděl et al. 2006). Jaké další technické nároky ve vztahu k zájmové 

kat. druhů by měly migrační objekty mít, je znázorněno v Tabulce 6. 

                                                 
7
 V české literatuře je užíván také termín zelené mosty. V zahraniční se pak přechody pro zvěř 

označují jako wildlife overpass, landscape overpass nebo green bridge. 
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Tabulka 6: Technické nároky na migrační objekty dle jednotlivých kategorií volně 

žijících živočichů 

kategorie technické řešení 

A 

velcí savci 

Nejnáročnější kategorie z hlediska parametrů migračního 

objektu. Optimálním řešením jsou přirozená přemostění 

hlubokých údolí nebo ekodukty, které by měly mít šířku 

alespoň 80 m. 

B 

střední savci, kopytníci 

U této kategorie mohou být technické parametry 

přechodů mírnější. Nutná je však větší četnost průchodů.  

C 

střední savci, šelmy 

Zvířata této kategorie jsou zvyklá pohybovat se 

v morách, proto nejsou rozměrové parametry tím hlavním 

faktorem. Důležitější je četnost migračních profilů, 

doporučená vzdálenost je 500–1000 m. V případě úpravy 

propustků by měl být ponechán dostatečně široký pruh 

souše (cca 1 m). 

D 

obojživelníci 

Pro migraci obojživelníků je důležitá kombinace 

průchodů pod komunikací a bariér, které brání vstupu na 

komunikaci. Vhodným řešením je vybudování náhradní 

vodní plochy pro rozmnožování před komunikací ve 

směru jarní migrace. 

E 

ekosystémy 

Propojovací prvek musí mít v tomto případě shodné 

pedologické, hydrologické a světelné podmínky jako 

propojovaný ekosystém. Optimálním řešením je v tomto 

případě dostatečně široký ekodukt, který na rozdíl od 

mostů není stíněn konstrukcí komunikace a dostatek 

světla umožňuje rozvoj vegetace. V případě převedení 

vodních a mokřadních ekosystémů je nutné počítat s 

dostatečně velkým podchodem, kdy most bude 

překlenovat celé údolí. 

Zdroj: Anděl et al. (2005); Federič et al. (2012); zpracování vlastní 

 

3.3.4 Eliminace rušivých vlivů 

Vedle snížení mortality a usměrnění zvířat k migračním objektům je třeba zajistit i 

tzv. faktory pohody a umožnit zvířatům nerušený průchod migračním objektem. Nutné 

je eliminovat: 

 hluk 

 světelné rušení reflektory automobilů 

 vizuální kontakt s komunikací 

 nevhodný povrch migračního objektu. 
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V blízkosti podchodů a nadchodů je tedy dobré instalovat protihlukové zdi a další 

opatření proti vizuálnímu rušení, přičemž pomoci může i vysázení vegetace. Povrch 

migračních objektů by měl být přirozený, lze ho osázet vegetací či zatravnit, popřípadě 

ponechat jen zpevněnou půdu nebo písek. Jako naprosto nevhodný je štěrkový nebo 

asfaltový povrch. Při pohybu po štěrku mohou být zvířata rušena svým vlastním 

pohybem, asfaltovému povrchu se pak řada zvířat vyhýbá (Anděl et al. 2006). 

Posledním negativním vlivem může být i pohyb člověka v blízkosti migračních objektů. 

 

3.3.4 Příklady ze zahraničí 

Informace o chování živočichů v antropogenní krajině jsou důležité i pro správné 

umístění a technické řešení migračních objektů. Nejvíce studií pochází ze Severní 

Ameriky (Clevenger et Waltho, 2000; Clevenger et al. 2001; Gibeau et al. 2002; 

Clevenger et Waltho, 2003; Jones, 2008), vhodnější pro srovnání s ČR jsou však studie 

z Evropských zemí – Polska, Německa, Nizozemska, Chorvatska, Portugalska, 

Španělska nebo Švédska (Georgii et al. 2011; Kusak et al. 2009; Van Wieren et Worm, 

2001; Mata et al. 2005; Ascensao et Mira, 2007; Olsson et al. 2008), a to jak z hlediska 

zájmových druhů, tak obdobných přírodních podmínek. Dle zprávy EEA (2009) se 

navíc hlavní rozmach výstavby dopravní struktury přesouvá do zemí, které vstoupily do 

Evropské Unie (EU) v roce nebo po roce 2004. Zatímco v zemích EU se po roce 2000 

zábor půdy dopravní infrastrukturou pohyboval kolem 9 ha/den, tak v zemích, které v té 

době nepatřily do EU (Česká republika, Maďarsko, Polsko, Estonsko, Kypr, Lotyško, 

Litva, Slovensko,…), byl tento zábor kolem 14 ha/den, což je oproti 90. letem 700 % 

nárůst.  

Za příklad dobré praxe bývá často předkládáno Chorvatsko (Kutal, 2011), kde 

jsou při budování nových dálničních úseků k přírodě vysoce ohleduplní. Na bezmála 70 

km úseku dálnice mezi Rijekou a Zagrebem bylo vybudováno 43 mostů a tunelů a jeden 

ekodukt o šířce 100 m. Povedlo se tak zprůchodnit 25 % dálnice, navíc následné studie 

ukázaly, že objekty jsou hojně využívány i velkými savci. Během 793 dnů bylo 

zaznamenáno přes 12 000 průchodů živočichů přes ekodukt, což činí 15,8 na den. Velké 

šelmy zaujímaly z celkového počtu záznamů 15 % a využívaly zejména tunely a širší 

mosty, podle autorů by ekodukty pro velké savce měly mít šířku minimálně 80 m 

(Kusak et al. 2009). V Nizozemsku byl proveden monitoring migračních objektů 

v letech 1989, 1994 a 1995. Nejvíce byly ekodukty využívány jelenem a divokým 
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prasetem, a to především na přelomu podzimu a zimy, což koreluje s říjí. Méně pak 

přechody pro zvěř využívali srnec, liška a daněk (Van Wieren et Worm, 2001). 

 

4. CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 

Pro hodnocení fragmentace krajiny ve vztahu k dálkovým migracím jsem si 

zvolila oblast Moravské brány, kterou prochází významná migrační bariéra, nově 

vybudovaná dálnice D1
8
 z Ostravy směrem na Olomouc. Toto území je významnou 

křižovatkou migračních tras (viz Příloha 6). Z jihovýchodu na severozápad tudy vede 

důležitý migrační koridor spojující populace živočichů Karpatské soustavy (Beskyd) 

s Českým masivem (Jeseníky). Významný je i migrační koridor ze severovýchodu na 

jihozápad, kopírující současnou trasu dálnice D1. Již ve čtvrtohorách v době zalednění 

Ostravské pánve byla tato oblast hlavním koridorem pro zvěř, která ustupovala před 

ledovcem a nepříznivými životními podmínkami (Ložek, 1973). Dálková migrace 

velkých savců mezi Karpatskou soustavou a Českým masivem je dnes však výrazně 

omezena existencí hned několika antropogenních bariér liniového charakteru, vedle 

dálnice D1 je to železniční trať Bohumín-Přerov, silnice první třídy E462/I48 a následně 

E442/I47 z Frýdku Místku do Přerova.  Pro udržení průchodnosti tohoto migračně 

významného území je důležitou otázkou právě průchodnost těchto liniových bariér, 

zejména průchodnost nové dálnice D1, která je téměř po celé své délce oplocena a 

představuje tak pro migrující živočichy bariéru, kterou nemohou nijak obejít.  

 

4.1 FYZICKOGEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA 

Moravská brána se rozprostírá mezi Nízkým Jeseníkem a Podbeskydskou 

pahorkatinou. Vlastní zájmové území, jehož středem prochází dálnice D1 z Ostravy na 

Olomouc, leží na hranici Hercynského systému a Karpat. Část zasahující do 

Hercynského systému spadá do provincie České tabule a subprovincie Krkonošsko-

Jesenické (Balatka et Kalvoda, 2006). Karpatská část pak náleží do provincie Západní 

Karpaty a subprovincie Vněkarpatských sníženin a částečně i do subprovinice Vnějších 

západních Karpat (Demek et al. 1987). Díky tomu, že se území nachází na rozhranní 

dvou významných geologických celků, prolínají se zde prvky karpatského i 

                                                 
8
 Dálnice D1 byla otevřena v roce 2009. 
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hercynského předhůří. Nalezneme zde jak vrstvy vnějšího karpatského flyše (pískovce a 

jílovce), tak i glaciální a fluviální sedimenty, především nivní nánosy řeky Odry a jejích 

přítoků (Kos et Maršálová-Němejcová, 1997). S tím souvisí i charakteristické půdní 

typy, mezi které patří nivní glejové půdy. Nalezneme zde však i kambizemě na 

usazeninách karpatského flyše nebo antropogenní půdy (Culek, 1996). Údolní niva 

kolem řeky Odry má navíc díky svému přirozenému charakteru vysokou retenční 

schopnost, což se potvrdilo například během povodní v roce 1997. Oproti tomu 

narušená povodí (celoplošná odvodnění, napřimování vodních toků, malá lesnatost) 

některých jejích přítoků, jako je Bílovka, nebyla schopna pojmout extrémní srážky 

(Weismannová et al. 2004). 

Dle Quitta (1975) leží zájmové území na rozhraní mírně teplých oblastí (MT) a 

teplých oblastí (T). Západní část zájmového území leží v klimatických oblastech MT 2 

a MT 7, zasahují do nich však i oblasti MT 10. Východní část zájmového území pak 

náleží do klimatické oblasti T1. Průměrné roční teploty se zde pohybují mezi 8−10°C 

(Atlas podnebí Česka, 2007), počet dnů s průměrnou teplotou nad 10°C je 140−170 dnů 

(Quitt, 1975). Průměrný roční úhrn srážek je 600−800 mm (Atlas podnebí Česka, 2007) 

a více jak 1 mm srážek spadne v průměru 100−130 dnů (Quitt, 1975). Sezónní výška 

sněhu se pohybuje v rozmezí 30−75 mm (Atlas podnebí Česka, 2007), přičemž sněhová 

pokrývka vydrží v mírně teplých oblastech v průměru 50−100 dní a v teplých oblastech 

40−50 dní. Průměrná rychlost větru se pohybuje kolem 3−5 m/s (Atlas podnebí Česka, 

2007). 

 

4.2 BIOGEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA 

Zájmové území spadá do provincie Středoevropských listnatých lesů a leží na 

pomezí rovnou třech podprovincií: 1. Hercynské, 2. Západokarpatské a 3. Polonské. 

Z Hercynské provincie sem zasahuje region 1.1. Nízkojesenický, ze Západokarpatské 

region 2.1. Podbeskydský a 2.2. Hranický a z Polonské provincie region 3.1. Ostravský 

a 3.2. Pododerský. Antropogenní činnost nejvíce poznamenala Ostravský region, 

naopak nejzachovalejší je Pododerský region s přirozeným korytem a rozsáhlou nivou 

řeky Odry (Culek, 1996).  

Zájmové území spadá do fytogeografické oblasti mezofytikum a 

fytogeografických okresů Moravská brána a Ostravská pánev (Weismannová et al. 

2004). Charakteristické jsou lužní lesy tvořené zejména střemchovými jaseninami, dále 
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lipové dubohabřiny a dubové bučiny nebo bažinné olšiny (Culek, 1996). Mezi lesními 

porosty se rozprostírají mezofilní louky a křoviny, na něž navazují pastviny a orná půda 

(Weismannová et al. 2004). Změna krajinného managementu a intenzivní zemědělské 

hospodaření v 70. a 80. letech bohužel značně poškodily bohaté květnaté louky se 

zástupci orchidejí (Voženílek et al. 2002). Vedle toho byla tato oblast postižena také 

intenzivním odlesňováním a následným zalesněním nepůvodními druhy, důsledkem 

toho tak vyjma Pododerského regionu převažují ve všech ostatních bioregionech 

smrkové porosty (Culek, 1996). 

Fauna je relativně bohatá, jednak díky poloze mezi bioregiony Hercynské, 

Západokarpatské a Polonské podprovincie, jednak i zachovalým přírodním prostředím 

Oderské nivy se slepými rameny, mokřady a rybníky (Culek, 1996). Důkazem toho je i 

řada chráněných území (viz Příloha 6), mezi které patří chráněná krajinná oblast 

(CHKO) Poodří, národní přírodní památka (NPR) Polonská niva, přírodní rezervace 

(PR) Polonský les, PR Kotvice, PR Rákosina, přírodní památka (PP) Pusté nivy, PP 

Meandry Staré Odry, PP Sedlické sněženky atd. (Weismannová et al. 2004). 

 

4.3 ÚZEMNÍ OCHRANA PŘÍRODY 

Významným územím zájmové oblasti je CHKO Poodří, které bylo vyhlášeno 27. 

3. 1991. Jedná se o přibližně 34 km dlouhé území kopírující nivu řeky Odry s šířkou od 

0,5 do 4,5 km (Weismannová et al. 2004), které patří nejen do Ramsarské úmluvy, ale 

je také součástí NATURY 2000 nebo ÚSES. Celým územím CHKO prochází 

nadregionální biokoridor a řeka Odra je až po soutok s Luhou také regionálním 

biokoridorem. V severní části CHKO se pak nachází funkční biocentrum Oderská Niva. 

Na tento systém navazují další lokální biokoridory (Agentura ochrany přírody a krajiny 

(AOPK), 2014). Mezi hojně se vyskytující druhy savců patří: srnec obecný, daněk 

evropský nebo liška obecná. Zaznamenán byl i výskyt vydry říční a v budoucnu se 

očekává disperze bobra evropského vysazeného na horním toku Odry (Voženílek et al. 

2002). 

Další velkoplošná chráněná území, která do zájmového území zasahují a jež je 

žádoucí přes oblast Moravské brány propojit, jsou CHKO Beskydy a CHKO Jeseníky. 

CHKO Beskydy o rozloze 1 160 km
2
, největší CHKO v ČR, byla vyhlášena roku 1973. 

Jedná se o rozsáhlou horskou oblast s vysokou lesnatostí, jež je díky tomu vhodným 

habitatem pro výskyt velkých šelem, jako je rys ostrovid, vlk obecný nebo medvěd 
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hnědý. Významným celkem na severu CHKO jsou Moravskoslezské Beskydy, na které 

navazuje Hostýnsko-Vsetínská hornatina (Voženílek et al. 2002). Právě tyto dva celky 

zasahují do zájmového území. 

CHKO Jeseníky, jež zahrnuje pohoří Hrubého Jeseníku, byla vyhlášena již roku 

1969. Opět se jedná o horskou oblast s vysokou lesnatostí, která je ovšem turisticky 

vytíženější než CHKO Beskydy. Přesto je fauna poměrně bohatá a díky tomu, že oblast 

leží blízko hranice Českého masivu a Karpat, nalezneme zde i řadu karpatských druhů 

(Voženílek et al. 2002). Před Hrubým Jeseníkem se směrem ke Karpatské soustavě 

rozprostírá Nízký Jeseník, který vytváří spojovací článek mezi Oderskými vrchy a 

CHKO Jeseníky. 

Z hlediska stavu přírody patří v ČR mezi nejzachovalejší také vojenské újezdy 

(VÚ), jeden takový se nachází i v zájmovém území. Jedná se o vojenský újezd Libavá, 

ve kterém byla v rámci soustavy NATURA 2000 vymezena jedna evropsky významná 

lokalita (EVL) a jedna ptačí oblast (PO), dále se zde nachází přírodní rezervace 

Smolenská luka. Rozloha vojenského újezdu činí 32 724 ha, v rámci optimalizace VÚ 

by měla poklesnout o 30 %, na ochraně přírody se však kromě legislativy nic nemění 

(Libavsko, 2014). 
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5. METODIKA 

Během své práce jsem při hodnocení fragmentace krajiny dopravou a 

průchodnosti komunikací pro velké savce vycházela z publikací několika autorů, kteří 

se touto problematikou v České republice dlouhodobě zabývají. Patří mezi ně 

Metodická příručka k zajištění průchodnosti dálničních komunikací pro volně žijící 

živočichy (Hlaváč et Anděl, 2001) a Migrační objekty pro zajištění průchodnosti silnic a 

dálnic pro volně žijící živočichy TP 180 (Anděl et al. 2006). V poslední době pak přibyl 

návrh ochrany průchodnosti krajiny pro velké savce (Anděl, Mináriková, Andreas 

(eds.), 2010c) a s ním navržené dálkové migrační koridory (Anděl, Mináriková, 

Andreas (eds.), 2010b), dále pak byly popsány indikátory fragmentace krajiny (Anděl et 

al. 2010a) a nově zhodnocena průchodnost silnic a dálnic (Anděl et al. 2011). Oproti 

tomu chybí studie, které by vyhodnocovaly využití navržených migračních koridorů a 

migračních opatření, zejména v oblastech migračně významných, o což se částečně 

pokouší tato diplomová práce. 

Pro hodnocení fragmentace krajiny ve vztahu k dálkovým migracím velkých 

savců bylo v této práci využito následujících dat a nástrojů: 

1) Nástroj hodnocení fragmentace krajiny, Effective Mesh Size ArcGIS Tool 

(effMesh), pomocí kterého byla provedena analýza fragmentace zájmového území 

dopravními stavbami a zástavbou. 

2) Mapových podkladů Ředitelství silnic a dálnic o intenzitě dopravy z posledního 

sčítání dopravy v roce 2010. 

3) Habitatových modelů velkých šelem (rys ostrovid, vlk obecný a medvěd 

hnědý) zpracovaných na základě dat Nálezové databáze ochrany přírody Agentury 

ochrany přírody a krajiny (NDOP AOPK ČR) a Hnutí Duha dle Romportl et al. (2010). 

4) Mapových podkladů ÚSES vedoucích přes zájmové území Moravské brány. 

5) Dat z terénního průzkumu, na základě kterých bude provedeno dle Anděl et al. 

(2006) a (2011) zjednodušené hodnocení efektivnosti migračních profilů skrz dálnici 

D1 mezi Ostravou a Olomoucí. 

6) Dat z ročního monitoringu ekoduktu u Suchdola nad Odrou, která byla získána 

z fotopastí a pomocí nichž bude zhodnocena efektivnost tohoto migračního objektu. 
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5.1 POUŽITÉ NÁSTROJE A METODY HODNOCENÍ 

K hodnocení fragmentace krajiny se využívají dva základní typy metod: 1) 

metody vymezující nefragmentované území (např. Unfragmented Area by Traffic - 

UAT) a 2) metody stanovující číselné indexy fragmentace (např. Effective Mesh Size). 

Metoda Effective Mesh Size – meff, nebo-li efektivní velikost oka, vychází 

z pravděpodobnosti, že se dva jedinci náhodně rozmístění do sledovaného území budou 

nacházet na jedné ploše nerozdělené bariérami (Jaeger, 2000). Výhodou této metody je, 

že shrnuje všechny informace o fragmentaci do jedné hodnoty, proto byla v této práci 

využita právě tato metoda.  


n

i

itteff AACAm 2)/1(  

C = pravděpodobnost, že dva náhodně rozmístění jedinci nejsou rozděleni 

bariérou 

A1 = rozloha jednotlivých izolovaných ploch (km
2
) 

At = rozloha celého území (km
2
) 

n = počet dílčích izolovaných ploch (Anděl et al. 2010a). 

 

Při hodnocení fragmentace krajiny liniovými bariérami je nutné zvážit i funkčnost 

struktur zmírňující fragmentaci krajiny, mezi které patří např. migrační objekty. Každý 

migrační objekt, respektive migrační profil (viz Obrázek 9), má tzv. migrační potenciál 

(MP), který vyjadřuje pravděpodobnost jeho využití při migraci živočichů. MP se 

skládá ze dvou nezávislých proměnných: a) migračního potenciálu technického (MPT) 

a b) migračního potenciálu ekologického (MPE) (Anděl et al. 2006). Ačkoliv v sobě 

tato metoda hodnocení zahrnuje jak technické, tak ekologické parametry migračního 

objektu, bylo v této práci použito vlastní zjednodušující hodnocení, avšak taktéž 

vycházející z technického provedení objektu a ekologické charakteristiky jeho okolí. 

Hodnocení funkčnosti migračních profilů totiž nebylo hlavním cílem práce, ale 

pomocným nástrojem pro hodnocení průchodnosti krajiny ve vztahu k dálkovým 

migracím velkých savců, kteří jsou na svých cestách tyto přechodové struktury často 

nuceni využívat. Podrobněji se metodikou hodnocení migračních objektů a 

průchodnosti úseku D4704 zabývá ve své diplomové práci Bogdan (2012). 
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Obrázek 9: Hodnocení funkčnosti migračního profilu 
Zdroj: Anděl et al. (2006) 

 

Pro správné umístění a technické řešení migračních objektů jsou důležité také 

informace o chování a pohybu živočichů ve fragmentované krajině. Pro monitoring 

využití jednotlivých migračních objektů zájmovými druhy se nejčastěji využívá 

kombinace: a) stopování a b) fotopastí (Ford et al. 2009). Stopování se provádí buď 

pomocí pískových pásů, nebo přirozeného povrchu (hlína, sníh apod.). Pro hodnocení 

efektivity ekoduktu u Suchdola nad Odrou byla použita metoda sběru dat 

pomocí fotopastí, protože pro účely této práce byla nejefektivnější. 

 

5.2 ZDROJOVÁ DATA 

Jako vstupní data pro zpracování fragmentace krajiny zájmového území oblasti 

Moravské brány, konkrétně oblasti rozdělené dálnicí D1 mezi Klimkovicemi a Dolním 

Újezdem, byla využita řada zdrojů. V první řadě se jedná o data získaná pomocí metody 

meff a stanovující míru fragmentace krajiny, doplněná informacemi o intenzitě dopravy 

z posledního sčítání dopravy v roce 2010.  Dále habitatové modely velkých šelem, 

vypracované Romportlem et al. (2010) a použité už při bakalářské práci Šťovíčková 
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(2011). Tyto modely jsou pak vztaženy k faktorům antropogenního rušení, především 

pak k antropogenním bariérám, které se v oblasti Moravské brány kumulují. Výše 

zmíněná data byla porovnána s aktuálními biokoridory ÚSES, procházejícími přes toto 

území, přičemž hodnocena byla zejména jejich shoda s vhodným prostředím pro 

migraci velkých savců. Na základě sběru dat v průběhu terénního průzkumu pak byla 

analyzována místa křížení dálnice D1 s reálnými i potenciálními migračními koridory 

volně žijících živočichů. Díky ročnímu sběru dat z fotopastí umístěných na ekoduktu u 

Suchdola nad Odrou mohla být tato práce doplněna o případovou studii efektivity 

speciálně navrženého migračního objektu přes dálnici D1. 

 

5.3 VLASTNÍ METODICKÝ POSTUP 

1. analýza míry fragmentace (zejména liniovými bariérami) 

2. vyhodnocení prostupnosti dle habitatových modelů a terénního mapování 

3. monitoring efektivity nejvýznamnějšího migračního objektu 

 

Nejprve byla v programu ArcGIS vyhodnocena míra fragmentace zájmového 

území pomocí metody Effective mesh size a tedy nástroje effMesh. Na základě takto 

získaných dat byla provedena analýza současné míry fragmentace oblasti Moravské 

brány a vliv migrační bariéry dálnice D1. Ve vztahu s fragmentovanými oblastmi 

zájmového území a habitatovými preferenci velkých šelem byla také dále zhodnocena 

vhodnost existujících migračních koridorů a byl navržen další postup v ochraně 

průchodnosti tohoto významného migračního území. 

Míru fragmentace této oblasti může snížit prostupnost migrační bariéry, tedy 

dálnice D1. Prostupnost dálnice je částečně zajištěna několika migračními objekty. 

Otázkou je jejich účinnost, tedy průchodnost především pro velké savce a zasazení 

v krajině, jež by mělo odpovídat habitatovým nárokům zejména velkých šelem, pro 

které by migrace skrz tuto liniovou bariéru mohla být rozhodující při šíření populací 

z Beskyd. Proto byl proveden rozsáhlý terénní průzkum těchto migračních objektů 

v úseku Klimkovice − Dolní Újezd. Tyto objekty následně prošly podrobnou 

kategorizací, která vychází z rozšířené optimalizace návrhů migračních objektů (Anděl, 

2009), a každému z nich bylo přiřazeno kódové označení – viz Tabulka 7.  
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Tabulka 7: Kategorizace migračních objektů - kódové označení 

P1-01 trubní propustek průměr 50 cm 

propustek trubní (P1) P1-02 trubní propustek o průměru 200 cm 

P1-03 tubosider, propustek s plochým dnem 

P2-01 rámový propustek 1,5 x 1,0 m 

propustek rámový (P2) P2-02 rámový propustek 2,0 x 2,0 m  

P2-03 rámový propustek větších rozměrů 

P3-01A 
most s jednostrannou suchou cestou 

(š=5 m) 

mosty víceúčelové 

s vodotečí (P3-01) 
P3-01B 

most s oboustrannou suchou cesta 

(š=10 m) 

P3-01C 
most v záplavovém území 

 (š=30 m) 

P3-02A most s podpěrami mosty víceúčelové 

s komunikací (P3-02) P3-02B most lichoběžníkového tvaru 

P4-01 most speciální, rámový 
mosty speciální (P4) 

P4-02 most speciální, klenbový 

P5-00 most velký mosty velké (P5) 

N1-01 nadchod víceúčelový 
mosty přes komunikaci – 

víceúčelové (N1) 

N2-01 nadchod speciální (š = 20 m) mosty přes komunikaci – 

speciální (N2) N2-02 nadchod speciální (š = 40 m) 

N3-00 tunely tunely  (N3) 

Zdroj: Anděl et al. (2005), zpracování vlastní 

 

Jak bylo zmíněno výše, v rámci této diplomové práce není možné počítat migrační 

potenciál pro všechny migrační objekty ležící v mapovaném úseku D1, proto bylo 

provedeno zjednodušující hodnocení na základě vybraných technických a ekologických 

parametrů migračních objektů, které jsou pro migraci velkých savců nejpodstatnější. 

Přehledně je znázorňuje Obrázek 10. 
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Obrázek 10: Hodnocené parametry účinnosti migračních objektů 
Zdroj: Anděl (2011), zpracování vlastní 

 

Pro kladné hodnocení vybraných technických a ekologických parametrů musely 

migrační profily splňovat následující charakteristiky: 

TECHNICKÉ 

a) rozměry objektu – rozmezí pro velké savce: šířka 12−40 m a výška 4−10 m, 

b) povrch objektu – přirozený travnatý povrch či zpevněná půda z více jak 50 %, 

c) eliminace vizuálního rušení – vegetace, bariéry proti světelnému rušení 

z komunikace, minimální kontakt s komunikací, 

d) protihluková opatření – dostatečná výška průchodu, protihlukové stěny, 

e) ochranné oplocení pro navigaci živočichů k objektu a zamezení střetu volně 

žijících živočichů s vozidly, pokud možno co nejméně porušené. 

EKOLOGICKÉ 

a) navigační vegetace – přirozená liniová vegetace kolem vodního toku, či 

vegetace v rámci optimalizačních opatření, 
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b) žádné jiné migrační bariéry – v blízkosti objektu žádné plošné bariéry (obce) 

a liniové bariéry s hustotou provozu nad 3 000 vozidel za den, 

c) krajina s minimem antropogenních vlivů – zejména krajiny bez osídlení, 

intenzivní zemědělské činnosti, průmyslové činnosti a jiné, 

d) návaznost území – návaznost vhodného habitatu alespoň na jedné straně 

migračního objektu. 

Pomocí binárního kódování, kdy 1 = splňuje příslušnou charakteristiku, 0 = 

nesplňuje příslušnou charakteristiku, byly migrační objekty rozčleněny na 4 kategorie 

(viz Tabulka 8): vyhovuje, spíše vyhovuje, spíše nevyhovuje a nevyhovuje. Maximální 

počet získaných bodů byl 9 (vyhovuje), minimální počet bodů 0 (nevyhovuje). 

 

Tabulka 8: Kategorie funkčnosti migračních objektů vzhledem k migraci velkých savců 

počet bodů kategorie 

9-8 vyhovuje 

7-5 spíše vyhovuje 

4-2 spíše nevyhovuje 

1-0 nevyhovuje 

Zdroj: zpracování vlastní 

 

Časově nejnáročnější fází této práce byl monitoring ekoduktu u Suchdola nad 

Odrou, který byl vybrán ze dvou důvodů: 1) jedná se o speciální migrační objekt, 2) 

tento objekt je na rozdíl od dalších speciálních objektů na této komunikaci situován 

nejvhodněji ve vztahu k migraci volně žijících živočichů. Ekodukt u Dolního Újezdu 

stojí v blízkosti vesnice a na jižní straně je zakončen strmým srázem, který končí na 

místní komunikaci. Přesýpaný most blízko Habrůvky, který ŘSD označuje za ekodukt, 

je spíše víceúčelový nadchod, protože převádí komunikaci III. třídy, vodoteč a 

plynovod (Kutal, 2011). Přestože se ekodukt u Suchdola nad Odrou nachází uprostřed 

zemědělské krajiny, má z výše zmíněných největší potenciál k dálkové migraci velkých 

savců. Navíc je zde navržen regionální migrační koridor. Monitoring ekoduktu u 

Suchdola nad Odrou započal ve spolupráci s Hnutím Duha 8. 12. 2011 instalací 

fotopasti značky Reconyx (viz Příloha 4) na jednu z bočnic ekoduktu. Poté, co byla od 

Hnutí Duha zapůjčena druhá fotopast, tentokrát značky Cuddeback s funkcí videa (viz 

Příloha 4), umístila jsem dne 4. 3. 2012 tuto fotopast na protější bočnici ekoduktu, díky 

tomu byl více jak 40 m široký ekodukt monitorován v plné šíři, avšak ne duplicitně. 
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6. VÝSLEDKY 

6.1 ANALÝZA MÍRY FRAGMENTACE KRAJINY 

Analýza míry fragmentace byla provedena v zájmovém území Moravské brány, 

kterým prochází řada liniových bariér. Tou nejvýznamnější z nich je bezpochyby 

dálnice D1 mezi Ostravou a Olomoucí. Monitorovaný úsek mezi Klimkovicemi a 

Dolním Újezdem s délkou 61 km byl rozšířen bufferem o velikosti 35 km na obě strany 

této liniové bariéry (viz Příloha 5). Tak byl vytvořen podklad pro analýzu fragmentace 

krajiny migračně významné oblasti, která spojuje Západní Karpaty s Českým masivem. 

Výsledky fragmentace liniovými bariérami byly doplněny daty o intenzitě provozu dle 

posledního sčítání dopravy z roku 2010 (ŘSD, 2014). 

Z analýzy je patrné (viz Příloha 7), že velkou měrou se na fragmentaci krajiny 

v zájmovém území podílí: i) rozsáhlé urbanizované oblasti - Ostrava, Olomouc, Opava, 

Přerov a Hranice na Moravě a ii) frekventované komunikace: 

1) migrační bariéry pro migraci živočichů ve směru jihovýchod-severozápad 

 dálnice D1 mezi Ostravou a Olomoucí 

(dle úseku 10 000−15 000 nebo 15 000−25 000 vozidel/denně) 

 silnice I. třídy E442 (I/47) z Přerova do Hranic na Moravě 

(dle úseku 5 000−7 000 nebo 7 000−10 000 vozidel/denně) 

 silnice I. třídy E462 (I/48) z Bělotína do Českého Těšína 

(dle úseku 10 000−15 000 nebo 15 000−25 000 vozidel/denně) 

 železniční trať mezi Přerovem a Ostravou 

2) migrační bariéry pro migraci živočichů ve směru jihozápad-severovýchod 

 silnice I/56 (R56) z Opavy do Frýdlantu nad Ostravicí 

(7 000−10 000 vozidel/denně) 

 silnice I/11
9
 z Opavy do Českého Těšína  

(dle úseku 10 000−15 000 vozidel/denně nebo 15 000−25 000 

vozidel/denně) 

 železniční trať z Opavy do Českého Těšína 

 silnice I/57 z Opavy do Nového Jičína 

(dle úseku 5 000−7 000 nebo 7 000−10 000 vozidel/denně) 

                                                 
9
 Dále pokračuje jako E75 a vytváří migrační bariéru v Jablunkovské brázdě (Kutal et Krajča, 

2010). 
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 silnice II/464 z Opavy do Bílovce (500−1 000 vozidel/denně) 

V zájmovém území dochází ke kumulaci několika liniových bariér, které navíc 

navazují na bariéry plošné. Nejvíce fragmentované je území mezi Opavou a Ostravou, 

kudy prochází tři silnice I. třídy (I/56, I/57, I/11), železnice a silnice II. třídy (II/464).  

Samotná silnice II. třídy s intenzitou dopravy 500−1000 vozidel/den bariéru pro migraci 

velkých savců nepředstavuje, ovšem v kombinaci s ostatními liniovými bariérami se 

stává celá oblast obtížně průchodná. Ke kumulaci bariér dochází i na jih od dálnice D1, 

kdy samotná dálnice spolu se silnicí I/47 a železniční tratí z Přerova do Hranic na 

Moravě vytváří v krajině silnou migrační bariéru dlouhou cca 20 km.  Další 

fragmentovaná oblast vzniká křížením silnice I/57 s dálnicí D1, silnicí I/48 a železniční 

tratí mezi Hranicemi na Moravě a Studénkou. Pokud by se zvířata dostala přes jednu 

bariéru, jsou nucena překročit další, jinak zůstanou uvězněna ve čtverci. Nejméně 

fragmentovanou oblastí v zájmovém území jsou Oderské vrchy, na sever od dálnice D1 

a obce Dolní Újezd, ve kterých se rozprostírá vojenský újezd Libavá. Na jihovýchodě 

zájmového území jsou patrné nefragmentované oblasti předhůří Moravskoslezských 

Beskyd a Hostýnsko-Vsetínské hornatiny. Pro zachování průchodnosti krajiny v oblasti 

Moravské brány je důležité propojení těchto dvou málo fragmentovaných oblastí, 

přičemž se pro to nabízí oblast mezi Hranicemi na Moravě a Lipníkem nad Bečvou. 

Zde, stejně jako na zbytku území, dochází ke kumulaci liniových bariér, méně však 

k jejich křížení. Pokud by bylo navrhnuto komplexní řešení průchodnosti těchto bariér, 

tedy propojení migračních objektů pod dálnicí D1 s migračními objekty a dalšími 

kompenzačními opatřeními přes železnici a silnici I/47, jeví se tato varianta jako 

nejvhodnější i vzhledem k návaznosti území Hostýnsko-Vsetínské hornatiny 

s Oderskými vrchy.  

Proložíme-li fragmentovaným územím aktuální nadregionální biokoridory 

systému ÚSES (viz Příloha 8), můžeme zhodnotit vhodnost umístění navržených 

migračních tras. Hlavní nadregionální biokoridory, směřující z Beskyd a Hostýnsko-

Vsetínské hornatiny do Oderských vrchů a dále do Nízkého Jeseníku, křižují dálnici D1: 

1) v Ostravě a 2) blízko Hranic na Moravě. V případě Ostravy je zřejmé, že migrační 

koridory vedou silně fragmentovanými oblastmi a jsou na několika místech přerušeny 

více či méně významnými migračními bariérami, ať už se jedná a o komunikace nebo 

zástavbu. V případě křížení migračních tras s D1 u Hranic na Moravě vedou 

biokoridory méně fragmentovanou krajinou, ale křižovatka několika migračních tras 

bohužel naráží na několik antropogenních bariér, které se blízko Hranic na Moravě 
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kumulují. Jako nejlépe situovaný se jeví nadregionální biokoridor na východ od Hranic. 

Dále se v rámci diskuse o úpravě ÚSES nabízí propojení zatím slepě zakončeného 

biokoridoru v oblasti Hostýnsko-Vsetínské hornatiny s Oderskými vrchy západně od 

Hranic na Moravě, je zde však třeba překonat několik liniových bariér. Nadregionální 

biokoridor kopírující železniční trať mezi Přerovem a Ostravou pak naráží na silně 

fragmentovanou krajinu okolo Hranic na Moravě a posléze Ostravy. 

 

6.2 VYHODNOCENÍ PROSTUPNOSTI KRAJINY PRO VELKÉ SAVCE 

K vyhodnocení prostupnosti zájmového území pro velké savce byly použity: 1) 

habitatové modely velkých šelem a 2) data z terénního monitoringu migračních objektů 

na dálnici D1 mezi Ostravou a Olomoucí.  

Z dostupných habitatových modelů velkých šelem (viz Příloha 9−11), které 

znázorňují vhodnost habitatu pro jednotlivé zájmové druhy, je patrné, že celá oblast 

Moravské brány je vlivem fragmentace krajiny a malou rozlohou nefragmentovaných 

území nevhodná pro trvalý výskyt velkých savců. To samé ovšem nemusí platit pro 

migraci velkých savců tímto územím. Pokud by se podařilo propojit vhodné oblasti pro 

výskyt velkých šelem, není migrace z Beskyd vyloučena. Nejcitlivější k podmínkám 

prostředí je rys ostrovid (Příloha 9), který se vyskytuje v zalesněných horských 

oblastech. V jeho případě se nejpravděpodobněji jeví migrace z Hostýnsko-Vsetínské 

hornatiny do Oderských vrchů v oblasti mezi Lipníkem nad Bečvou a Hranicemi na 

Moravě. Podobně je na tom i vlk obecný (Příloha 10), který je ovšem schopen 

přizpůsobit se i více fragmentovaným oblastem, jak dokazují studie např. z Itálie 

(Blanco et al. 2006). Pro medvěda hnědého (Příloha 11) by byla nejvýhodnější trasa 

východně od Hranic na Moravě, tedy trasa nadregionálního migračního biokoridoru. Při 

propustnosti krajiny pro velké savce bylo nutné vyhodnotit nejen fragmentaci krajiny a 

habitatové preference zájmových druhů, ale také prostupnost jednotlivých migračních 

bariér, které v tomto případě tvoří zejména bariéry liniové.  

Během několika výjezdů do zájmového území bylo zdokumentováno 47 

migračních objektů na dálnici D1 v úseku Klimkovice − Dolní Újezd. Fotografie všech 

migračních objektů a popis migračních profilů a jejich účinnost jsou uvedeny v Příloze 

21. Účinnost, jež vzešla z analýzy jednotlivých migračních profilů, pak znázorňuje 

mapa v Příloze 12a přehledná tabulka v Příloze 22.  
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Některé nevyhovující objekty byly vyloučeny již při terénním monitoringu, 

jednalo se nejčastěji o sjezdy z dálnice, nadjezdy nebo podjezdy frekventovaných 

komunikací. Z hodnocených migračních profilů pak vzešly další dva, které migraci 

velkých savců nevyhovují. 

Mezi spíše nevyhovující (24 profilů) patří ty, které nevykazují příslušné technické 

parametry pro migraci velkých savců nebo se v jejich okolí nachází dalším významné 

migrační bariéry (komunikace, sídla) či jiné rušivé antropogenní vlivy. Nejčastěji se 

jedná o propustky, nízké vodoteče s betonovým korytem nebo objekty nacházející se 

v zástavbě či bezprostředně blízko ní. Přesto není migrace velkých savců těmito objekty 

zcela vyloučena. Známé jsou případy, kdy jelen prošel migračním objektem o šířce 4,2 

m a výšce 2,5 m (Clevenger et Waltho, 2000) nebo migrace vlků v blízkosti zástavby, 

kteří dokonce k přechodu dálnice využili mosty s asfaltovým povrchem (Blanco et al. 

2006). 

Spíše vyhovující migrační profily, kterých je 18, dělí od teoretické 100% 

funkčnosti nejčastěji napojení na stávající vegetační struktury, což je všeobecný 

problém v této oblasti. Dále tyto objekty postrádají opatření proti rušivým vlivům 

(světelné rušení, hluk apod.) a často se nachází v silně fragmentované krajině, což 

snižuje jejich efektivitu. Spíše vyhovující migrační profily s nejvyšším hodnocením, a 

tedy nejvíce se přibližující kategorii vyhovující, znázorňuje Příloha 13. Pouze 3 

migrační profily na dálnici D1 můžeme považovat za zcela funkční. Jedná se o dvě 

velké estakády přes údolí a jeden most v záplavovém území (viz Příloha 14). Speciální 

migrační objekty a jejich účinnost, která se řadí do kategorie spíše vyhovuje, znázorňuje 

Příloha 15. 

Celkové hodnocení fragmentace krajiny v zájmovém území ve vztahu k dálkovým 

migracím znázorňuje mapa v Příloze 16, která kombinuje míru fragmentace krajiny 

s funkčními migračními profily na dálnici D1 a aktuálními nadregionálními biokoridory 

křižující tuto oblast. Z analýzy vyplývá, že vhodné migrační objekty, které by umožnily 

zvířatům překonat významnou liniovou bariéru, se nachází na okraji migračních 

biokoridorů. Další migrační objekty vyhovují migraci velkých savců s omezením, 

limitující je především velká míra fragmentace liniovými bariérami a osídlením, které 

se nachází přímo v centru migračního biokoridoru spojující Beskydy a Hostýnsko-

Vsetínskou hornatinu s Oderskými vrchy a dále s Nízkým Jeseníkem. 
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6.3 MONITORING EKODUKTU 

Hodnocení fragmentace krajiny je doplněno i o analýzu funkčnosti speciálního 

migračního objektu nacházejícího se na dálnici D1. Monitoring ekoduktu u Suchdola 

nad Odrou probíhal od 8. 12. 2011 do 28. 2. 2013. Původně měl trvat alespoň dva roky, 

aby byla data za jednotlivá období duplicitní, bohužel v období mezi 28. 2. 2013 a 29. 3. 

2013 byly obě fotopasti z ekoduktu odcizeny. Z tohoto důvodu byla analyzována data 

pouze za jeden rok, nicméně i tak k hodnocení využití ekoduktu volně žijícími 

živočichy bohatě postačují. Celkem bylo ke kvantitativní analýze použito 1 386 

záznamů o průchodu migračním objektem. Přičemž od 4. 3. 2012 mohou být data o 

průchodu považována za nejvíce reprezentativní, jelikož ekodukt snímala z každé strany 

jedna fotopast. V období od 8. 12. 2011 do 3. 3. 2012 zde byla sice umístěna pouze 

jedna fotopast, ale díky jejímu širokému záběru a množství dat bylo do hodnocení 

zahrnuto i toto období. V rámci kvantitativní analýzy byla zhodnocena četnost průchodů 

jednotlivých druhů zvířat v průběhu roku a dále i denní a roční aktivita zvířat v 

porovnání s antropogenní aktivitou člověka na ekoduktu. 

Z monitoringu vyplývá, že ekodukt využívají zejména středně velcí savci 

kategorie B a C (srnec obecný, prase divoké, daněk evropský, zajíc polní a liška 

obecná), a to zejména k lokálním migracím. Zaznamenán byl však i průchod jelena 

lesního, který se řadí do kategorie A stejně jako velké šelmy, a proto by mohl být právě 

jeho výskyt vodítkem pro zajištění průchodnosti krajiny pro větší savce.  Nejčastěji je 

však ekodukt využíván srncem obecným, a to téměř z 54 %, hojně ho využívá i zajíc 

polní (16 % průchodů) nebo prase divoké (10 % průchodů). Bohužel ne všechna zvířata 

zachycena fotopastí se podařilo identifikovat. Proto v Grafu 3, který znázorňuje využití 

migračního objektu jednotlivými druhy živočichů a také člověkem, nalezneme i 

kategorii velcí kopytníci nebo nelze identifikovat, které tvoří cca 1 % záznamů. I když 

se jedná o speciální migrační objekt, který byl primárně vybudován pro přechod zvěře, 

je často využíván i člověkem. Během monitoringu byla aktivita člověka na ekoduktu 

zaznamenána několikrát. Jednalo se především o pěší. Avšak na ekoduktu se běžně 

pohybují i lidé na koních, motocyklech nebo čtyřkolkách. Mimo to přes ekodukt 

projíždí automobily správců energetických sítí, lesů a údržby silnic. Antropogenní 

činnost na ekoduktu zaujímá z celkové sumy průchodů něco málo přes 7 %.  

 



 

 

54 

 

 Graf 3: Využití ekoduktu jednotlivými druhy v % 

 Zdroj: zpracování vlastní 

 

Jádro monitoringu leží v analýze průchodů živočichů, a proto není v následující 

části antropogenní činnost zahrnuta. Celkem přes ekodukt během sledovaného období 

přešlo 1 649 živočichů. V počtu záznamů i v počtu jedinců jednoznačně dominuje srnec 

obecný (viz Graf 4). Jelikož data týkající se srnce mnohokrát převyšují ostatní hodnoty, 

je vhodné ho z hodnocení pavučinového grafu vyjmout (viz Graf 5). Z těchto dvou 

grafů je patrné, které druhy se pohybují ve skupinách a které převážně samostatně. Ve 

skupině se pohybuje zejména prase divoké, nejčastěji bachyně se selaty. Naopak mezi 

samotářské druhy, které přechází ekodukt, patří především zajíc polní a liška obecná. 

 

 

 

  

53,9 

16,2 
10,3 

5,5 2,4 

3,9 

1,9 

0,8 

0,4 

0,4 7,3 

srnec obecný zajíc polní prase divoké daněk evropský 

velcí kopytníci liška obecná jelen lesní nelze identifikovat 

kočka pes káně lesní pěší 

koně automobil čtyřkolka motocykl 

antropogenní činnost 



 

 

55 

 

Graf 4: Průchody dle zastoupení jednotlivých druhů (absolutní čísla) 

Zdroj: zpracování vlastní 

 

 

Graf 5: Průchody dle zastoupení jednotlivých druhů (absolutní čísla) 

Zdroj: zpracování vlastní 
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Intenzivněji přechází živočichové ekodukt severozápadním směrem k obci Kletné, 

kde se nachází více lesního porostu než v jihovýchodním směru na Suchdol nad Odrou, 

(viz Graf 6). Směr pohybu se však nepodařilo určit u všech průchodů, jelikož ne vždy 

byli živočichové zachyceni v běhu, častěji byl zaznamenán klidný přechod a dokonce i 

pastva. 

 

Graf 6: Směr průchodů 

Zdroj: zpracování vlastní 

 

Roční cyklus aktivity živočichů na ekoduktu (viz Graf 7) byl první 3 měsíce 

monitorován pouze jednou fotopastí, přesto jsou patrné dva vrcholy. První na jaře 

(duben, květen) spojený s vyvedením mláďat a druhý na podzim (říjen, listopad), který 

koresponduje s dobou říje. V létě a především v zimě je aktivita na ekoduktu o mnoho 

nižší. Graf 8 pak znázorňuje roční cyklus průchodů v rámci jednotlivých druhů. Vcelku 

rovnoměrně jsou v průběhu roku rozloženy průchody srnce. Ostatní druhy využívají 

ekodukt nerovnoměrně. Například prase divoké migrační objekt využívá nejvíce 

v květnu a v říjnu, zajíc polní pak od března do května a daněk evropský od května do 

července. Nutno podotknout, že minimální výskyt zajíce na ekoduktu v období od 

května do září může být způsoben vysokou vegetací, která znemožnila dokumentaci 

průchodů menších druhů, mezi které patří právě zajíc. Detailněji znázorňuje roční 

aktivitu druhů, kteří ekodukt využívají ke svým přesunům nejčastěji, Příloha 17. 
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Graf 7: Roční cyklus průchodů a klouzavý průměr 

 

Zdroj: zpracování vlastní 

 

 

 

Graf 8: Roční cyklus průchodů dle zastoupení jednotlivých druhů (počet záznamů)  

 

Zdroj: zpracování vlastní 
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Nejzajímavější výsledky přináší denní aktivita živočichů na ekoduktu - Příloha 

18. Většina druhů začíná být aktivní v podvečer, proto i záznamy průchodů skrz 

ekodukt spadají do 1. nebo 4. čtvrtiny dne. Zvířata jsou tedy nejaktivnější mezi 18:00 a 

6:00, kdy je i menší provoz a téměř nulová aktivita člověka na ekoduktu. Veškerá 

antropogenní činnost, která se na ekoduktu odehrává, přesně vyplňuje časovou mezeru 

mezi ranními a nočními průchody živočichů, spadá tedy do 2. a 3. čtvrtiny dne. Ne 

všechna zvířata se však člověku vyhýbají, například srnec nebo zajíc přechází ekodukt 

v libovolných časech v průběhu celého dne, jedná se totiž o zvířata, která si na člověka 

a s ním spojené rušivé vlivy poměrně zvykla. Aktivitu jednotlivých druhů na ekoduktu 

znázorňuje graf v Příloze 19.  
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7. DISKUSE 

Výsledky této práce potvrzují, že antropogenní bariéry přeměňují krajinu na 

systém izolovaných ostrovů, a to i územně chráněných, jež bez funkčního propojení 

ztrácejí svou hodnotu a vytvářejí osamocené enklávy v krajině přeměněné antropogenní 

činností (Bennet, 2003). V zájmovém území, ve kterém byla hodnocena míra 

fragmentace především liniovými bariérami, je evidentní křížení migračních koridorů 

volně žijících živočichů s dopravní sítí, kvůli které organismy ztrácejí možnost volného 

pohybu. Problematická je v oblasti Moravské brány zejména kumulace bariér. Dle 

Anděla et al. (2010d) dochází nejčastěji ke kumulaci dvou silnic, silnice a železnice, 

nebo silnice a blízkého osídlení, všechny tyto případy potvrdila analýza pomocí metody 

Effective Mesh Size. Přičemž nejvíce se na fragmentaci krajiny podílí silnice I. a II. 

třídy (Seiler, 2001) s intenzitou provozu větší než 5 000 vozidel/denně, což živočichové 

vnímají jako silnou bariéru i z hlediska emisí a hluku (Anděl et al. 2006; Iuell et al. 

2003). Oproti jiným studiím (Blanco et al. 2005) byl naopak vyloučen negativní vliv 

přirozené migrační bariéry. Největší řekou, která oblastí protéká, je řeka Odra, podél 

které se rozprostírá nadregionální biocentrum systému ÚSES. Hodnocení fragmentace 

krajiny a následná analýza kompenzačních opatření odhalila ne příliš vhodné trasy 

nadregionálních biokoridorů a potvrdila tvrzení Anděla et al. 2011, že ÚSES umožňuje 

chránit i takové biokoridory, které jsou přerušeny neprůchodnou bariérou a nejsou tedy 

pro dálkové migrace velkých savců vždy funkční. Ani migrační objekty, které by měly 

snížit míru fragmentace liniovými bariérami a zvýšit průchodnost krajiny, nejsou 

realizovány vždy ve vztahu k nárokům zájmových druhů. V monitorovaném úseku mezi 

Klimkovicemi a Dolním Újezdem najdeme hned několik příkladů nevhodného 

technického řešení nebo lokalizace takových objektů. Například přesýpaný most blízko 

Habrůvky se na první pohled jeví jako ekodukt, dokonce je v materiálech ŘSD i takto 

označen, ale při bližším průzkumu stejně jako ve zprávě Kutala (2011) bylo zjištěno, že 

kromě zvěře převádí tento „ekodukt“ ještě komunikaci III. třídy, vodoteč a plynovod, 

tudíž se v první řadě nejedná o most speciální, ale víceúčelový, a v druhé řadě je takto 

řešený most pro migraci velkých savců naprosto nevyhovující. Dalším příkladem je 

nejstarší ekodukt přes silnici R35 u Dolního Újezdu. Tento objekt byl realizován v roce 

1999 a podle Tywoniakové (2011), jež stála u zrodu plánovací dokumentace, bylo 

primárním důvodem vybudování ekoduktu převedení vodotečí, které stékají 

z Oderských vrchů na jih, a ne velcí savci. Zde lze hledat důvod v lokalizaci stávajícího 
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ekoduktu, jenž stojí v blízkosti vesnice a navíc je na jižní straně zakončen strmým 

srázem, který končí na místní komunikaci (Kutal, 2011). Technických nedostatků u 

migračních objektů nalezneme víc, nejčastěji se jedná o chybějící nebo porušené 

oplocení. Udržovat ho ve funkčním stavu je však vzhledem k délce oplocených 

komunikací obtížné (Anděl et al. 2006). Obecným problémem konektivity krajiny v této 

oblasti jsou nedostatečné nebo chybějící vegetační úpravy, které by propojovaly 

stávající vegetační struktury v krajině. Rodriguez et al. (1996) a Clevenger et Watlho, 

(2001) potvrzují, že živočichové upřednostňují migrační objekty s porosty u vchodu a 

co nejblíže k zalesněným plochám. Pro migraci velkých savců a zachování přirozených 

migračních koridorů jsou nejvhodnější velké mosty přes údolí (Anděl, 2009), což 

potvrzuje i tato práce. K diskusi nad funkčností migračních objektů měl přispět i 

monitoring speciálního mostu u Suchdola nad Odrou. Ačkoliv je tento 40 m široký 

ekodukt umístěn uprostřed zemědělské krajiny, během 448 dní ho využilo 1 649 zvířat, 

což činí 3,7 průchodů na den. Například chorvatský ekodukt mezi Rijekou a Zagrebem, 

který je dvakrát tak široký, využilo během 793 dní 12 000 zvířat, což činí v průměru 

15,8 průchodů na den (Kusak et al. 2009). 

 

8. ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo zhodnotit fragmentaci krajiny migračně významného území 

v oblasti Moravské brány ve vztahu k dálkovým migracím velkých savců. K hodnocení 

bylo použito hned několik metod a vstupních dat. Pomocí metody Effective Mesh Size 

byla v prostředí ArcGIS nejprve vyhodnocena míra fragmentace zájmového území, ve 

kterém se nachází řada velkých sídel spojených hustou dopravní infrastrukturou. 

Výsledky ukazují zvýšenou míru fragmentace v důsledku kumulace několika liniových 

bariér. Jedná se zejména o dálnici D1, jež v kombinaci se silnicemi I. třídy E442 (I/47), 

E462 (I/48) a s železniční tratí mezi Přerovem a Ostravou vytváří v krajině významnou 

migrační bariéru pro volně žijící živočichy. Průchodnost těchto liniových bariér a 

propustnost krajiny by měly zvyšovat migrační objekty nacházející se na dálnici D1 i na 

přilehlých komunikacích. Proto bylo v rámci komplexní analýzy průchodnosti krajiny 

pro velké savce zdokumentováno a popsáno celkem 47 migračních objektů ležících na 

dálnici D1 v úseku Klimkovice - Dolní Újezd, které byly následně kategorizovány a 

rozděleny do 4 kategorií dle funkčnosti pro migraci živočichů kategorie A. Jako 
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nejvhodnější kompenzační opatření pro migraci velkých savců se jeví dlouhé estakády 

přes údolí řek. Ostatní migrační objekty vyhovují migraci velkých savců s menšími či 

většími nedostatky, prioritou však zůstává návaznost vegetačních struktur v krajině. Z 

porovnání výsledků analýzy fragmentace krajiny a průchodnosti dálnice D1 

s aktuálními nadregionálními biokoridory v rámci ÚSES vyplývá, že řada navržených 

migračních tras prochází silně fragmentovaným územím a vhodné migrační objekty, 

které by měly zajistit průchodnost liniových bariér, zdaleka neleží v centru místa křížení 

komunikace a biokoridoru, ale často na jeho okraji. Na základě těchto zjištění a 

v kontextu s habitatovými modely velkých šelem se nabízí otázka, zda nehledat jiné 

alternativní trasy, např. z Hostýnsko-Vsetínské hornatiny do Oderských vrchů přes 

Lipník nad Bečvou a nikoli přes Hranice na Moravě. Zajistit konektivitu krajiny 

v oblasti Moravské brány bude do budoucna velmi obtížné. Vzhledem k tomu, že 

dálnice D1 již stojí, fragmentaci krajiny této významné migrační oblasti lze zmírnit 

pouze vhodnými kompenzačními opatřeními, ať už se bude jednat o revitalizaci 

současných migračních objektů nebo vybudování nových ekoduktů. ŘSD však od 

stavby finančně nákladných mostů upouští a do budoucna chce budovat tzv. migrační 

koridory. Jedná se o pásy zeleně podél silnic, které by měly zvířata navádět do 

nejbližšího podchodu pod silnicí (Kolina, 2011). Lze však těžko předpokládat reakci 

živočichů a také jejich ochotu využívat pouze podchody. Lepším řešením by byla větší 

spolupráce projektantů s ekology a detailní zmapování migračních cest ještě před 

samotnou realizací komunikace a migračních objektů.  

Případovou studií speciálního migračního objektu u Suchdola nad Odrou, bylo 

zjištěno, že ačkoliv se jedná o ekodukt ležící v zemědělské krajině, využívá ho celkem 5 

druhů středně velkých savců kategorie B a C. Zaznamenán byl i průchod jelena lesního, 

který je jedním ze zástupců kategorie A, mohl by být proto vodítkem pro zajištění 

průchodnosti D1 i pro další velké savce, zejména velké šelmy. V tom případě je však 

nutné dokončit vegetační úpravy v okolí ekoduktu, které sice v současné době probíhají, 

ale bez viditelných výsledků. Důležité je zamezit také další kumulaci bariér v této 

oblasti, zejména vhledem k plánovanému napojení brněnské dálnice D1 na ostravskou 

D1. Oblast Moravské brány totiž může být v budoucnu významnou pro rozšíření a 

udržení populace velkých šelem, které se vracejí zpět do naší přírody.   
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10. PŘÍLOHY 

Příloha 1: Mortalita živočichů na silnicích nižších tříd (Sardinie) 

Zdroj: vlastní 

 

Příloha 2: Příklady zmírňujících opatření proti srážce živočichů s vozidly 

(vlevo odrazové odpuzovače, vpravo pachové odpuzovače) 

Zdroj: vlastní 
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Příloha 3: Poškozené oplocení u ekoduktu přes dálnici D1 blízko Dolního Újezdu 

Zdroj: vlastní 

 

Příloha 4: Fotopasti použité při monitoringu ekoduktu u Suchdola nad Odrou 

(vlevo Reconyx, vpravo Cuddeback) 

Zdroj: vlastní 
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Příloha 5: Zájmové území 

Zdroj: ARCČR, zpracování vlastní 

Příloha 6: Ochrana přírody a krajiny v zájmovém území 

Zdroj: ARCČR, Cenia, zpracování vlastní 
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Příloha 7: Míra fragmentace zájmového území 

Zdroj: ARCČR, zpracování vlastní 

Příloha 8: Míra fragmentace zájmového území ve vztahu s ÚSES 

Zdroj: ARCČR, Cenia, zpracování vlastní 
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Příloha 9: Habitatový model rysa ostrovida 

Zdroj: ARCČR, Romportl et al. (2010), zpracování vlastní 

Příloha 10: Habitatový model vlka obecného 

Zdroj: ARCČR, Romportl et al. (2010), zpracování vlastní 
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Příloha 11: Habitatový model medvěda hnědého 

 

Zdroj: ARCČR, Romportl et al. (2010), zpracování vlastní 

Příloha 12: Průchodnost dálnice D1 pro velké savce 

Zdroj: ARCČR, CORINE Land Cover 2006, zpracování vlastní
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Příloha 13: Průchodnost dálnice D1 pro velké savce (vyhovující migrační objekty) 

Zdroj: ARCČR,Cenia, zpracování vlastní 

7
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Příloha 14: Průchodnost dálnice D1 pro velké savce (spíše vyhovující migrační objekty) 

Zdroj: ARCČR,Cenia, zpracování vlastní 
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Příloha 15: Průchodnost dálnice D1 pro velké savce (speciální migrační objekty) 

Zdroj: ARCČR,Cenia, zpracování vlastní 
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Příloha 16: Celkové hodnocení míry fragmentace a propustnosti dálnice D1 pro velké savce 

Zdroj: ARCČR,Cenia, zpracování vlastní 
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Příloha 17: Roční cyklus průchodů (A – srnec obecný, B- zajíc polní, C - prase divoké) 

A) 
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Zdroj: zpracování vlastní 

 



 

 

81 

 

Příloha 18: Denní aktivita živočichů na ekoduktu dle měsíců 

Zdroj: zpracování vlastní 
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Příloha 19: Denní aktivita živočichů na ekoduktu dle jednotlivých druhů  

Zdroj: zpracování vlastní 
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Příloha 20: Fotografie z fotopastí (A – srnec obecný, B – daněk evropský, C – jelen 

lesní, D – prase divoké, E – zajíc polní, F – liška obecná) 
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Zdroj: vlastní 
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Zdroj: vlastní 
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Příloha 21: Popis a fotografie migračních objektů na dálnici D1 

N3-00-01 (Klimkovice) 

typ objektu: tunel 

popis objektu: tunel ražený, délka cca 1000 m 

rušivé vlivy: přímo na objektu místní komunikace mezi obcemi Klimkovice a Hýlovem, 

blízkost zástavby a komunikace III. třídy v obci Klimkovice 

faktory pohody: šířka objektu, přirozený travnatý povrch 

Zdroj: Jan Gajdušek 

P5-00-01 (Klimkovice) 

typ objektu: most velký  

popis objektu: most s betonovými podpěrami, délka podmostí cca 156 m 

rušivé vlivy: malá výška objektu, hluk vznikající přejezdem vozidel přes mostní závěry, 

asfaltová komunikace vedoucí objektem, blízkost silnice III. třídy 

faktory pohody: přirozený travnatý povrch, liniová vegetace kolem řeky Polančice, 

protihlukové stěny na jedné straně 

poznámka: pozorovány pasoucí se mladé srny (viz foto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Zdroj: vlastní   
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P3-02B-01 (Josefovice) 

typ objektu: most víceúčelový s komunikací 

popis objektu: projížděný most lichoběžníkového tvaru s betonovými okraji 

rušivé vlivy: asfaltová komunikace vedoucí objektem, zemědělská krajina, hluk 

faktory pohody: ochranné oplocení, úzký pruh vegetace v odvodňovací strouze pro 

migraci spíše menších živočichů 

Zdroj: vlastní 

P1-03-01 (Josefovice) 

typ objektu: tubosider 

popis objektu: propustek s plochým dnem 

rušivé vlivy: zemědělská krajina, hluk, chybí ochranné oplocení 

faktory pohody: přirozený travnatý povrch 

Zdroj: vlastní 
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P3-02A-01 (Josefovice) 

typ objektu: most víceúčelový s komunikací 

popis objektu: projížděný most s betonovými podpěrami 

rušivé vlivy: dvě asfaltové komunikace vedoucí objektem, hluk, zemědělská krajina, 

chybí ochranné oplocení, v blízkosti zástavba a silnice II. třídy 

faktory pohody: ostrůvky přirozené vegetace, z části přirozený travnatý povrch

 
Zdroj: vlastní 

P5-00-02 (Bravantice) 

typ objektu: most velký 

popis objektu: most s betonovými pilíři, délka podmostí cca 800 m 

rušivé vlivy: asfaltová komunikace vedoucí pod mostem, blízko komunikace II. třídy 

faktory pohody: přirozený travnatý povrch a přirozená vegetace v údolí řek Jamník, 

Sezima, Bílovka, protihlukové stěny 

poznámky: regionální biokoridor 

Zdroj: vlastní 
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P3-02A-02 (Velké Albrechtice) 

typ objektu: most víceúčelový s komunikací 

popis objektu: projížděný most s betonovými podpěrami 

rušivé vlivy: silnice III. třídy vedoucí objektem, hluk, chybí ochranné oplocení, 

nedaleko průmyslová zóna  

faktory pohody: po obou stranách částečně travnatý povrch, svodidla 

 
Zdroj: vlastní 

P3-02B-02 (Velké Albrechtice) 

typ objektu: most víceúčelový s komunikací  

popis objektu: projížděný most lichoběžníkového tvaru 

rušivé vlivy: prašná cesta vedoucí objektem, blízkost zástavby 

faktory pohody: přirozená vegetace podél vodoteče, protihlukové stěny na jedné straně, 

ochranné oplocení

 
Zdroj: vlastní 
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P3-02A-03 (Butovice) 

typ objektu: most víceúčelový s komunikací 

popis objektu: projížděný most s betonovými podpěrami 

rušivé vlivy: silnice II. třídy vedoucí objektem, hluk, zemědělská krajina 

faktory pohody: po obou stranách silnice pásy travnatého povrchu, svodidla, ochranné 

oplocení 

 
Zdroj: vlastní 

 

P3-01C-01 (Butovice) 

typ objektu: most víceúčelový s vodotečí 

popis objektu: projížděný most s betonovými podpěrami v záplavovém území 

rušivé vlivy: cyklostezka vedoucí objektem, vedle cyklostezky odtok - dlažba do 

betonu, hluk 

faktory pohody: výška migračního objektu, přirozený travnatý povrch, liniová vegetace 

kolem Butovického potoka, ochranné oplocení 

 
Zdroj: vlastní 
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P3-02A– 04 (Pustějov) 

typ objektu: most víceúčelový s komunikací 

popis objektu: projížděný most betonový s podpěrami 

rušivé vlivy: prašná cesta vedoucí objektem, hluk 

faktory pohody: přirozená vegetace kolem vodoteče, na jedné straně hustší vegetace, 

ochranné oplocení

 
Zdroj: vlastní 

 

P3-02A-05 (Pustějov) 

typ objektu: most víceúčelový s komunikací 

popis objektu: projížděný most s betonovými podpěrami a okraji 

rušivé vlivy: silnice III. třídy vedoucí objektem 

faktory pohody: úzký pruh vegetace v odvodňovací strouze pro migraci spíše menších 

savců, protihlukové stěny na jedné straně, chybí ochranné oplocení na druhé, ochrana 

proti světelnému rušení 

Zdroj: vlastní 
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P3-01C-02 (Pustějov) 

typ objektu: most víceúčelový s vodotečí  

popis objektu: projížděný most s betonovými pilíři v záplavovém území 

rušivé vlivy: blízká zástavba  

faktory pohody: přirozený travnatý povrch, přirozená vegetace podél Pustějovského 

potoka, protihlukové stěny na jedné straně, ochrana proti světelnému rušení 

poznámka: regionální biokoridor 

 
Zdroj: vlastní 

 

P5-00-03 (Kujavy) 

typ objektu: most velký 

popis objektu: most s betonovými pilíři, délka podmostí cca 200 m 

rušivé vlivy: asfaltová komunikace a zástavba vedoucí objektem, další antropogenní 

vlivy 

faktory pohody: přirozený travnatý povrch, protihlukové stěny, ochranné oplocení 

 
Zdroj: vlastní 
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P5-00-04 (Hladké Životice) 

typ objektu: most velký  

popis objektu: most s betonovými pilíři, délka podmostí cca 830 m 

rušivé vlivy: dvě asfaltové komunikace a železnice vedoucí objektem, blízká zástavba, 

jiné antropogenní vlivy 

faktory pohody: výška objektu, přirozený travnatý povrch, protihlukové stěny a opatření 

proti světelnému rušení 

 
Zdroj: vlastní 

 

P3-01A-01 (Hladké Životice) 

typ objektu: most víceúčelový s vodotečí 

popis objektu: projížděný most se dvěma okny a jednou suchou cestou 

rušivé vlivy: zemědělská krajina, hluk, vizuální kontakt s komunikací, zabetonovaná 

vodoteč, štěrk, v blízkosti elektrická rozvodna 

faktory pohody: přirozený travnatý povrch, přirozená vegetace kolem vodoteče, 

oplocení

 
Zdroj: vlastní 
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N2-02-01 (Suchdol nad Odrou) 

typ objektu: most speciální 

popis objektu: ekodukt, šířka 40 m 

rušivé vlivy: zemědělská krajina, hluk, chybí napojení na stávající vegetační struktury v 

krajině 

faktory pohody: šířka objektu, přirozený travnatý povrch, ochranné oplocení 

poznámka: regionální biokoridor

 
Zdroj: vlastní 

 
 

 
Zdroj: vlastní 
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P3-01C-03 (Suchdol nad Odrou) 

typ objektu: most víceúčelový s vodotečí 

popis objektu: projížděný most lichoběžníkového tvaru v záplavovém území 

rušivé vlivy: malá výška objektu, vizuální kontakt s komunikací, zemědělská krajina, 

hluk 

faktory pohody: přirozený travnatý povrch, ochranné oplocení

 
Zdroj: vlastní 

P3-01C-04 (Suchdol nad Odrou) 

typ objektu: most víceúčelový s vodotečí  

popis objektu: projížděný most s betonovými podpěrami v záplavovém území 

rušivé vlivy: blízko zastavěná plocha (chatová oblast), dlažba do betonu 

faktory pohody: přirozená vegetace kolem Kletenského potoka, zpevněná půda, 

protihlukové stěny a protisvětelné opatření, oplocení  

Zdroj: vlastní 
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P3-01A-02 (Suchdol nad Odrou) 

typ objektu: most víceúčelový s vodotečí 

popis objektu: projížděný most se dvěma okny, jednostranná suchá cesta 

rušivé vlivy: malá výška objektu, zemědělská krajiny, oplocená vodní nádrž, hluk 

faktory pohody: ochranné oplocení, přirozený travnatý povrch 

 
Zdroj: vlastní 

P1-03-02 (Mankovice) 

typ objektu: tubosider 

popis objektu: propustek s plochým dnem 

rušivé vlivy: rozměry objektu, zemědělská krajina, hluk 

faktory pohody: ochranné oplocení 

 
Zdroj: Google.com 
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P3-02B-03 (Mankovice) 

typ objektu: most víceúčelový s komunikací 

popis objektu: projížděný most lichoběžníkového tvaru 

rušivé vlivy: asfaltová komunikace vedoucí objektem, malá výška objektu, hluk 

faktory pohody: travnaté břehy pro migraci spíše menších savců 

 
Zdroj: vlastní 

P5-00-05 (Vrážné) 

typ objektu: most velký  

popis objektu: most s betonovými pilíři, cca 844 m 

rušivé vlivy: asfaltová komunikace a železnice vedoucí objektem 

faktory pohody: přirozený travnatý porost nebo zpevněná půda, protihlukové stěny a 

bariéry proti světelnému rušení, přirozená vegetace kolem údolí Odry a okolní krajina 

s rybníky, oplocení 

poznámky: trus zvěře 

 
Zdroj: vlastní 
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Zdroj: vlastní 

 

 

 

P3-02B-04 (Hynčice) 

typ objektu: most víceúčelový s komunikací 

popis objektu: projížděný most lichoběžníkového tvaru s betonovými podpěrami 

rušivé vlivy: asfaltová komunikace vedoucí objektem, svodidla, hluk, blízko benzínová 

stanice 

faktory pohody: úzký pruh vegetace v odvodňovací strouze pro migraci spíše menších 

savců, ochranné oplocení 

 
Zdroj: vlastní 
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P1–03-03 (Hynčice) 

typ objektu: tubosider 

popis objektu: propustek s plochým dnem 

rušivé vlivy: velikost objektu, zemědělská krajina, hluk 

faktory pohody: liniová vegetace kolem Vráženského potoka, navigační oplocení 

 
Zdroj: vlastní 

P3-01C-05 (Hynčice) 

typ objektu: most víceúčelový s vodotečí 

popis objektu: projížděný most s betonovými pilíři v záplavovém území 

rušivé vlivy: v blízkosti silnice II. třídy 

faktory pohody: výška objektu, travnatý povrch, přirozená vegetace kolem vodoteče, 

protihlukové bariéry a ochrana proti světelnému rušení, ochranné oplocení, návaznost 

na jiné vegetační struktury v krajině 

 
Zdroj: vlastní 
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P2-03-01 (Bělotín) 

typ objektu: propustek rámový 

popis objektu: rámový propustek se dvěma kamenitými břehy 

rušivé vlivy: blízkost silnice II. třídy, malá světlost a výška objektu, vizuální kontakt 

s vozovkou, viditelné světelné i zvukové rušení ze silnice, chybí ochranné oplocení 

faktory pohody: liniová vegetace kolem Bělotínského potoka

 
Zdroj: vlastní 

P3-01C-06 (Bělotín) 

typ objektu: most víceúčelový s vodotečí 

popis objektu: projížděný most s betonovými podpěrami v záplavovém území 

rušivé vlivy: blízkost zástavby (obec Bělotín) 

faktory pohody: přirozený travnatý povrch, liniová vegetace kolem vodoteče 

 Zdroj: vlastní 
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Zdroj: vlastní 

 

 

 

P5-00-06  (Bělotín) 

typ objektu: most velký 

popis objektu: most s betonovými pilíři 

rušivé vlivy: blízkost zastavěné plochy a dopravního uzlu (železnice+rychlostní 

komunikace+silnice II. třídy)  

faktory pohody: výška objektu, travnatý povrch, liniová vegetace kolem řeky Luhy 

 
Zdroj: vlastní 
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P2-03-02  (Bělotín) 

typ objektu: propustek rámový 

popis objektu: propustek rámový, 2x za sebou 

rušivé vlivy: velikost objektu, chybí oplocení, hluk, hustota provozu, blízko železnice 

faktory pohody: liniová vegetace kolem řeky Doubravy, návaznost na jiné vegetační 

struktury v krajině 

 
Zdroj: Google.com 

P5-00-07 (Střítež nad Ludinou) 

typ objektu: most velký 

popis objektu: most s betonovými pilíři, cca 300 m 

rušivé vlivy: blízko železnice, hluk, okolo vodoteče dlažba do betonu 

faktory pohody: přirozený travnatý povrch, liniová vegetace kolem řeky Ludiny, 

návaznost na další vegetační struktury v krajině 

Zdroj: Vlastimil Bogdan 
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Zdroj: Vlastimil Bogdan 

 

 

P3-01C-07 (Hranice) 

typ objektu: most víceúčelový s vodotečí 

popis objektu: přesýpaný most se čtyřmi okny v záplavovém území 

rušivé vlivy: malá světlost objektu, koryto vodoteče provedeno jako dlažba do betonu, 

zemědělská krajina, hluk, blízko železniční uzel a obec Hranice 

faktory pohody: přirozený travnatý povrch, ochranné oplocení 

 
Zdroj: vlastní 
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P3-01B-01 (Velká) 

typ objektu: most víceúčelový s vodotečí 

popis objektu: projížděný most s oboustrannou suchou cestou 

rušivé vlivy: malá světlost, koryto provedeno jako dlažba do betonu, blízkost zástavby 

(obec Velká) 

faktory pohody: zpevněná půda, liniová vegetace kolem řeky Velička, protihlukové 

stěny, ochranné oplocení 

 
Zdroj: vlastní 

P5-00-08  (Hranice) 

typ objektu: most velký 

popis objektu: most s betonovými pilíři, délka cca 480 m 

rušivé vlivy: cca 500 m severně kamenolom u obce Hrabůvka, blízkost zástavby (obec 

Velká a Hranice), chybí napojení na stávající vegetační struktury v krajině 

faktory pohody: přirozený travnatý povrch, liniová vegetace kolem řeky Splavné 

 
Zdroj: vlastní 
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N1-01-01 (Hrabůvka) 

typ objektu: most přes komunikaci víceúčelový 

popis objektu: nadchod víceúčelový se silnicí III. třídy 

rušivé vlivy: silnice III. třídy vedoucí přes nadchod, hluk, blízká zástavba, malý pruh 

pro průchod 

faktory pohody: svodidla, travnatý porost, oplocení 

 
Zdroj: vlastní 

 

 
Zdroj: vlastní 
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P3-01C-08 (Hrabůvka) 

typ objektu: most víceúčelový s vodotečí 

popis objektu: projížděný most s betonovými podpěrami v záplavovém území 

rušivé vlivy: zemědělská krajina, hluk, chybí napojení na stávající vegetační struktury v 

krajině 

faktory pohody: přirozený travnatý povrch, navigační vegetace, víceúrovňový podchod, 

oplocení 

poznámka: navržen migrační koridor 

 
Zdroj: vlastní 

 

P3-01A-03 (Milenov) 

typ objektu: most víceúčelový s vodotečí 

popis objektu: přesýpaný klenbový most se dvěma okny, jednostranná suchá cesta 

rušivé vliv: blízkost zástavby (obec Milenov), hluk 

faktory pohody: zpevněná půda, přirozená vegetace kolem řeky Milenovec, ochranné 

oplocení, návaznost na stávající vegetační struktury v krajině 

poznámky: navržen dálkový migrační koridor 

 pohled jižním směrem 

 
Zdroj: vlastní 
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pohled severní směrem 

 
Zdroj: Vlastimil Bogdan 

 

P3-01C-09 (Milenov) 

typ objektu: most víceúčelový s vodotečí 

popis objektu: projížděný most s jednou betonovou podpěrou v záplavovém území 

rušivé vlivy: koryto vodoteče provedeno jako dlažba do betonu, malá světlost objektu, 

hluk, vizuální kontakt s komunikací hlavně směrem z Oderských vrchů 

faktory pohody: zpevněná půda, přirozený porost kolem řeky Žabník, ochranné 

oplocení, návaznost na stávající vegetační struktury v krajině 

pohled jižním směrem 

 
Zdroj: vlastní 
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pohled severním směrem 

Zdroj: Vlastimil Bogdan 

 

 

P1-03-04 (Jezernice) 

typ objektu: tubosider 

popis objektu: propustek s plochým dnem 

rušivé vlivy: asfaltová komunikace skrz objekt, zemědělská krajina, blízkost 

průmyslové zóny, oplocení chybí nad objektem  

faktory pohody: oplocení 

poznámky: pozorována mrtvola zajíce, sražen z vrchu 

 
Zdroj: vlastní 
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P3-01C-10 (Jezernice) 

typ objektu: most víceúčelový s vodotečí 

popis objektu: projížděný most s betonovými podpěrami v záplavovém území 

rušivé vlivy: štěrkový povrch, blízkost zástavby (obce Podhoří), oplocené ovocné 

školky 

faktory pohody: zpevněná půda a písek, protihlukové stěny a opatření proti světelnému 

rušení, přirozený porost kolem řeky Jezernice, optimalizační opatření (balvany, písek) – 

usnadnění migrace menších druhů 

 
Zdroj: vlastní 

P3-02A-07 (Loučka) 

typ objektu: most víceúčelový s komunikací 

popis objektu: projížděný most s betonovými podpěrami 

rušivé vlivy: komunikace III. třídy vedoucí objektem, koryto vodoteče provedeno jako 

dlažba do betonu, hluk, členitost podmostí 

faktory pohody: zpevněná půda, liniová vegetace kolem řeky Hlásenec, svodidla, 

ochranné oplocení, návaznost na stávající vegetační struktury v krajině 

 
Zdroj: vlastní 
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P3-02B-05 (Loučka) 

typ objektu: most víceúčelový s komunikací 

popis objektu: projížděný most lichoběžníkového tvaru s betonovými okraji 

rušivé vlivy: asfaltová komunikace vedoucí objektem, blízkost zástavby (obec Loučka), 

zemědělská krajina, málo vegetace 

faktory pohody: úzký pás travnatého porostu pro migraci menších druhů, protihlukové 

stěny a ochrana proti světelnému rušení 

 
Zdroj: vlastní 

 

 

P3-01C-11 (Loučka) 

typ objektu: most víceúčelový přes vodoteč 

popis objektu: most s betonovými pilíři a okraji v záplavovém území 

rušivé vlivy: koryto provedeno jako dlažba do betonu, štěrkový povrch, hluk, blízkost 

zástavby (obec Loučka) 

faktory pohody: liniová vegetace kolem řeky Loučky  

Zdroj: Vlastimil Bogdan 
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P3-01A-04 (Bohuslávky) 

typ objektu: most víceúčelový s vodotečí 

popis objektu: projížděný most s jednostrannou suchou cestou 

rušivé vlivy: prašná servisní cesta vedoucí pod mostem, zemědělská krajina, hluk, 

chybějící oplocení, svodidla 

faktory pohody: liniová vegetace kolem řeky Trnávky 

 
Zdroj: vlastní 

P3-01C-12 (Dolní Újezd) 

typ objektu: most víceúčelový s vodotečí 

popis objektu: projížděný most lichoběžníkového tvaru v záplavovém území 

rušivé vlivy: hluk (chybí protihlukové stěny), dále potřeba překonat silnici II. třídy, 

velmi poničené a nesouvislé ochranné oplocení 

faktory pohody: přirozený travnatý povrch, návaznost na stávající vegetační struktury 

v krajině 

 
Zdroj: vlastní 
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P2-03-03 (Jezernice) 

typ objektu: propustek rámový 

popis objektu: propustek rámový, 2x za sebou 

rušivé vlivy: hluk, intenzita dopravy, zemědělská krajina, chybí oplocení 

faktory pohody: přirozený travnatý povrch

 
Zdroj: vlastní 

N2-02-02 (Dolní Újezd) 

typ objektu: most speciální 

popis objektu: ekodukt 

rušivé vlivy: servisní štěrková cesta vedoucí přes ekodukt, blízkost zástavby (obec 

Dolní Újezd), migrační profil zakončený strmým srázem a navazující na II. třídy, 

budoucí výstavba komunikací, poškozené ochranné oplocení 

faktory pohody: přirozený travnatý povrch a bujná vegetace, ochranné oplocení, 

návaznost na stávající vegetační struktury v krajině  

poznámka: viditelné cesty zvěře, které však nevedou dál přes ekodukt, ale sbíhají dříve 

na pole 

 
Zdroj: vlastní 
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Příloha 22: Přehled migračních objektů na dálnici D1 včetně kategorizace 

evidenční 

číslo 

kód 

objektu 
kategorie 

 evidenční 

číslo 

kód 

objektu 
kategorie 

 

D1-423 N3-00-01  spíše vyhovuje  D1-386 P1-03-03  spíše nevyhovuje 

D1-422 P5-00-01 spíše vyhovuje  D1-385 P3-01C-05  vyhovuje 

D1-419 P3-02B-01  spíše nevyhovuje  D1-383 P2-03-01 spíše nevyhovuje 

D1-418 P1-03-01 spíše nevyhovuje  D1-382 P3-01C-06  spíše vyhovuje 

D1-417 P3-02A-01  spíše nevyhovuje  D1-380 P5-00-06   spíše vyhovuje 

D1-415 P5-00-02 vyhovuje  D1-377 P2-03-02  spíše nevyhovuje 

D1-414 P3-02A-02  nevyhovuje  D1-376 P5-00-07  spíše vyhovuje 

D1-413 P3-02B-02  spíše nevyhovuje  D1-375 P3-01C-07  spíše nevyhovuje 

D1-410 P3-02A-03  spíše nevyhovuje  D1-373 P3-01B-01 spíše nevyhovuje 

D1-409 P3-01C-01  spíše vyhovuje  D1-371 P5-00-08  spíše vyhovuje 

D1-406 P3-02A-04 spíše vyhovuje  D1-370 N1-01-01  spíše nevyhovuje 

D1-405 P3-02A-05  spíše nevyhovuje  D1-368 P3-01C-08  spíše vyhovuje 

D1-404 P3-01C-02  spíše vyhovuje  D1-366 P3-01A-03 spíše vyhovuje 

D1-402 P5-00-03 spíše nevyhovuje  D1-364 P3-01C-09 spíše vyhovuje 

D1-399 P5-00-04 spíše vyhovuje  D1-362 P1-03-04 spíše nevyhovuje 

D1-398 P3-01A-01 spíše nevyhovuje  D1-361 P3-01C-10 spíše vyhovuje 

D1-397 N2-02-01 spíše vyhovuje  D1-359 P3-02A-07  spíše nevyhovuje 

D1-396 P3-01C-03  spíše nevyhovuje  D1-358 P3-02B-05 spíše nevyhovuje 

D1-394 P3-01C-04  spíše vyhovuje  D1-357 P3-01C-11 spíše nevyhovuje 

D1-393 P3-01A-02 spíše nevyhovuje  35-162 P3-01A-04  spíše nevyhovuje 

D1-392 P1-03-02 spíše nevyhovuje  35-161 P3-01C-12 spíše vyhovuje 

D1-391 P3-02B-03  spíše nevyhovuje  35-160 P2-03-03 spíše nevyhovuje 

D1-389 P5-00-05  vyhovuje  35-150 N2-02-02  spíše vyhovuje 

D1-388 P3-02B-04 nevyhovuje        

 


