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Souhrn
Průchodnost silnic a dálnic pro volně žijící živočichy
1. Úvod
(1) Změny v krajině. Naše krajina prochází v posledních desetiletích zásadními změnami. Nové silnice a dálnice, prů-
myslová i sídelní infrastruktura vytváří bariéry, které jsou pro řadu živočichů neprůchodné. Dříve souvislý krajinný prostor 
se štěpí na stále menší a menší části, které již nemohou plnit své ekologické funkce. Tomuto jevu se říká fragmentace 
krajiny (z lat. fragmentum – zlomek, úlomek). Vztaženo na konkrétní druhy živočichů hovoříme o fragmentaci populací.

(2) Fragmentace a biodiverzita. Fragmentace krajiny je celosvětově považována za jednu z největších hrozeb pro za-
chování biodiverzity. Organismy pro svoji existenci potřebují nejen prostory, kde žijí, ale i sítě cest, které umožňují jejich 
pohyb a výměnu genetických informací. Tuto spojovací funkci plnila dříve naše krajina víceméně automaticky. Dnes 
tomu ale již tak není. Proto i ochrana přírody musí přistoupit k záchraně funkčních zbytků ekologické sítě a k aktivnímu 
vytváření sítí nových. 

(3) Obsah příručky. Předkládaná metodická příručka se zabývá pouze jednou, dílčí částí celé problematiky. Řeší opat-
ření, která je třeba přijmout pro zajištění dostatečné průchodnosti našich silnic a dálnic pro volně žijící živočichy. Skládá 
se z kapitol (i) úvod, (ii) základní pojmy a definice, (iii) rozbor problematiky, (iv) celková koncepce řešení, (v) řešení 
průchodnosti pro jednotlivé kategorie živočichů, (vi) migrační objekty, (vii) opatření omezující vstup na komunikaci, 
(viii) řešení problematiky v jednotlivých etapách investiční přípravy, (ix) závěr, (x) literatura a anglické resumé.

2. Základní pojmy
(4) Pojem migrace. Pro popis vztahu mezi živočichy a dopravou je zapotřebí zavést řadu odborných pojmů. Příručka má 
praktické zaměření, a proto pro snazší srozumitelnost používá některé termíny v trochu odlišném smyslu, než je jejich 
přesný vědecký obsah. Týká se to především pojmu migrace. Ten je zde používán jako souhrnný pojem popisující veš-
keré pohyby volně žijících živočichů v krajině, přestože jeho ekologický význam je užší a týká se především pravidelných 
pohybů mezi geograficky odlišnými územími. Hlavním důvodem je jednoslovnost tohoto termínu, a tím i možnost jeho 
racionálního využití v podobě přídavného jména (migrační). Migračním profilem se rozumí prostor, ve kterém dochází ke 
křížení migrační cesty s komunikací. Stavební objekty (nadchody a podchody), které umožňují překonání komunikace, 
se označují obecně jako migrační objekty.

3. Rozbor problematiky
Fragmentace krajiny a migrace živočichů

(5) Migrace a mortalita. Pro populace živočichů vyplývají při kontaktu s dálniční nebo silniční bariérou dvě základní 
rizika: (i) fragmentace dílčích populací a snižování jejich vitality v důsledku izolace od ostatních, (ii) mortalita živočichů, 
kteří se neúspěšně pokoušeli komunikaci překonat. Obě rizika se vzájemně prolínají a při návrzích opatření jdou často 
proti sobě. Úplné oplocení sice zabrání vstupu živočichů na komunikaci, ale povede k izolaci populací. Z toho vyplývá 
i základní teze o nutnosti kombinovat oplocení komunikace s dostatečným počtem migračních objektů.

(6) Bezpečnost silničního provozu. Opatření na snižování fragmentace krajiny a mortality živočichů na komunikacích 
se týkají nejen ochrany přírody, ale mají zásadní význam i pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Vysoce rizikové 
jsou srážky osobních aut s většími druhy savců (v naší krajině především srncem, divokým prasetem a jelenem). Do-
pravní nehodou může skončit i nepředvídatelné chování řidičů při setkání s kličkujícím zajícem na silnici nebo snaha 
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vyhnout se lišce či ježkovi. Z toho vyplývá, že řešíme-li zajištění bezpečné průchodnosti pro živočichy, přispíváme tím 
i ke zvýšení bezpečnosti dopravy.

Ochrana ekologických sítí

(7) Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES). Jedná se o ucelený hierarchický systém ochrany vhodných 
biotopů pro trvalou existenci organismů (biocenter) a propojovacích prvků (biokoridorů a interakčních prvků). Je zakot-
ven v legislativě ochrany přírody a v územním plánování. Je základem pro vytváření ekologické sítě. Hlavní předností 
ÚSES je systémový přístup k řešení, celorepubliková působnost, provázanost s územním plánováním a realizací kon-
krétních opatření v krajině a také dlouhodobé zkušenosti.

(8) ÚSES a dálkové migrace. Nevýhodou ÚSES je, že neposkytuje dostatečnou ochranu pro dálkové migrace velkých 
savců. Hlavním důvodem je skutečnost, že jeho metodika umožňuje plánovat biokoridory s přerušením neprůchodnou 
bariérou (i v desítkách metrů). Takto přerušené biokoridory jsou pro praktickou migraci velkých savců nepoužitelné. Velcí 
savci tvoří přitom velmi důležitou skupinu živočichů. Patří sem čtyři zvláště chráněné druhy (rys ostrovid, los evropský, 
vlk obecný a medvěd hnědý) a jelen lesní. Důvodem pro jejich ochranu je (kromě ochrany druhů samotných) skutečnost, 
že představují reprezentanty širokého spektra lesních druhů. Proto byla pro ochranu průchodnosti krajiny pro dálkové 
migrace velkých savců navržena samostatná koncepce.

(9) Koncepce ochrany průchodnosti krajiny pro velké savce. Koncepce je založena na vymezení a ochraně tří hi-
erarchicky uspořádaných jednotek, jsou to: (i) migračně významná území (MVÚ) – jsou nejvyšší vymezenou jednotkou 
a zahrnují místa vhodná jak pro trvalý výskyt, tak pro zajištění migrační průchodnosti. Zaujímají cca 42 % rozlohy ČR. 
Základním regulativem je povinnost začleňovat hlediska fragmentace krajiny do územního plánování a investiční pří-
pravy; (ii) dálkové migrační koridory (DMK) – jsou liniové struktury uvnitř MVÚ délky v desítkách km a šířky cca 500 m. 
Jejich cílem je zajištění alespoň minimální, ale dlouhodobě udržitelné průchodnosti krajiny pro velké savce. Celková 
délka DMK v ČR je cca 10 000 km. Místa, která jsou dnes neprůchodná, ale do budoucna by bylo technicky reálné je 
zprůchodnit, jsou označována jako kritická (celkem 29). Místa, která jsou dnes sice ještě průchodná (byť obtížně), ale 
u nichž je vážné riziko zastavění, se označují jako místa problémová (celkem cca 200); (iii) migrační trasy (MT) před-
stavují konkrétní technické řešení migračních profilů v rámci investiční přípravy a budou součástí jednotlivých projektů 
komunikací. Mapy MVÚ a DMK pro celou ČR poskytuje AOPK ČR.

4. Celková koncepce řešení
(10) Při minimalizaci bariérového efektu a mortality na komunikacích je třeba vzájemně propojit tři okruhy otázek: (i) pro 
koho je dané řešení navrženo, tj. jakých druhů živočichů se týká (viz kap. 5), (ii) jaké řešení je navrženo, tj. jaký typ 
opatření je třeba přijmout (viz kap. 6 a 7), (iii) jak uskutečnit dané řešení, tj. jakým způsobem realizovat daná opatření 
v rámci investiční výstavby (viz kap. 8). Při všech návrzích se vychází z obecných zásad, které se aplikují na konkrétní 
místní podmínky. Využívá se přitom řady metodických nástrojů jako např. migračního potenciálu.

(11) Obecné zásady. Při návrhu opatření na snižování bariérového efektu a mortality na komunikacích se vychází z ná-
sledujících obecných zásad: (a) nutnost řešení pro všechny relevantní druhy živočichů, (b) opatření na snížení bariéro-
vého efektu jsou povinnou kompenzací při přípravě všech nových pozemních komunikací a při rekonstrukci stávajících 
komunikací, (c) řešení problematiky fragmentace je povinné ve všech stupních investiční přípravy, (d) je třeba rovnocen-
ně respektovat složku biotickou i technickou, (e) účinnost navrženého opatření je funkcí ekologických podmínek a tech-
nického řešení, (f) je nutný individuální přístup k řešení jednotlivých konkrétních opatření, (g) za prioritní je považováno 
využívání primárně navržených objektů a jejich optimalizace před výstavbou nových speciálních objektů, (h) optimální je 
kombinovat opatření, která umožňují průchod přes komunikaci a opatření, která zabraňují vstupu na komunikaci.

(12) Migrační potenciál. Koncepce migračního potenciálu je pomůckou pro navrhování migračních objektů. Vychází ze 
skutečnosti, že pro úspěšné fungování migračního objektu musí být současně splněny jak vhodné ekologické podmínky 



3

(označované jako migrační potenciál ekologický – MPE), tak vhodné technické parametry (migrační potenciál technický 
– MPT). Celková pravděpodobnost funkčnosti objektu (migrační potenciál – MP) je definovaná jako součin MPE a MPT. 
Jako pravděpodobnostní veličina nabývá migrační potenciál hodnot v intervalu od 0,0 (zcela nevyhovující) do 1,0 (ideál-
ní podmínky). Migrační potenciály se stanovují expertním odhadem.

5. Řešení průchodnosti pro jednotlivé kategorie živočichů
Kategorie A – velcí savci

(13) Dálkové migrace. Do kategorie A patří druhy, které mají nejvyšší nároky na parametry migračních objektů. Jsou to 
rys, vlk, los, medvěd a jelen. Pouze u této kategorie se uvažuje o dálkových migracích a koncepce zajištění průchod-
nosti krajiny zahrnuje migračně významná území (MVÚ), dálkové migrační koridory (DMK) a migrační trasy (MT). Cílem 
opatření je zajistit v prvé řadě průchodnost DMK a dále v rámci MVÚ přiměřenou hustotu vhodných migračních objektů 
(doporučená maximální vzdálenost dvou objektů je 5–8 km).

(14) Výběr migračních objektů. Při výběru migračních objektů se vychází nejdříve z tzv. primárně navržených objektů, 
které jsou na trase plánované z jiných důvodů, než je migrace živočichů (mosty přes údolí, přes vodní toky aj.). Je sna-
hou tyto mosty využít, případně dílčím způsobem pro migraci upravit, nebo použít přiměřených naváděcích prvků (ploty, 
vegetační pásy) pro využití objektů v blízkém okolí. S velkými speciálními migračními objekty se počítá pouze při křížení 
komunikace s DMK tam, kde jiná řešení nejsou dostatečná.

Kategorie B – střední kopytníci

(15) Bezpečnost silničního provozu. Do této kategorie patří dva základní druhy, a to srnec obecný a prase divoké. 
Vzhledem ke své velikosti a početnosti v ČR způsobují ze všech živočichů nejvíce dopravních nehod. Opatření jsou 
zaměřena především na zabránění vstupu na komunikaci. Kromě oplocení a různých druhů odpuzovačů je třeba sem 
zahrnout i přítomnost vhodných migračních objektů. Živočichové tyto objekty pravidelně a hojně využívají a v jejich okolí 
se snižuje počet pokusů o přechod komunikace nebo o narušování oplocení.

(16) Lokální migrace. U této skupiny není řešena dálková, ale lokální migrace, jako migrační objekty se využívají pri-
márně navržené mosty na trase, případně se provádí jejich dílčí optimalizace. S výstavbou velkých speciálních objektů 
pouze pro migraci se nepočítá. Tato kategorie má mnohem menší nároky na rozměry objektů a často využívá i kombi-
nované mosty s polními a lesními cestami i silnicemi nižších tříd. Vždy ale záleží na přítomnosti podpůrných i rušivých 
prvků v daném místě. V migračně významných územích je doporučená vzdálenost dvou migračních objektů vhodných 
pro kategorii B 2–5 km.

Kategorie C – menší šelmy

(17) Liška a jezevec. Cílem opatření u lišky a jezevce je umožnění místních migrací a snižování mortality na komuni-
kacích. Tito živočichové využívají všech migračních objektů vhodných pro kategorii A a B, a to i s menšími rozměrovými 
parametry. Navíc využívají i trubní a rámové propustky od velikosti 0,3–0,5 m. Průchodnost je nutné řešit zejména 
u nově budovaných dálnic a rychlostních silnic. V místech, kde se vyskytují dlouhé neprůchodné úseky, je třeba doplnit 
rámové nebo trubní propustky (pokud je to technicky možné). Doporučená vzdálenost migračních objektů je 0,5–1 km. 

(18) Vydra. Pro vydru je mortalita na komunikacích faktorem, který významně ovlivňuje stav celé populace. Důležité zde 
nejsou pouze dálnice a rychlostní silnice, ale i silnice nižších tříd. Základním opatřením pro snížení mortality je zajistit, 
aby mosty přes vodní toky měly vždy i suchou cestu (tj. aby voda při běžném vodním stavu nesahala od stěny ke stěně). 
Při výstavbě nových mostů a při rekonstrukcích stávajících je třeba zařadit nejlépe oboustrannou suchou cestu přímo 
do projektu (pokud to technické podmínky dovolují). Jako náhradní opatření lze realizovat dřevěnou lávku nad hladinou 
průměrného stavu vody. Tato opatření se týkají všech kategorií silnic, tedy i silnic II. a III. tříd. Právě rekonstrukce malých 
mostních objektů jsou příležitostí ke zlepšení současného stavu.
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Kategorie D – obojživelníci, plazi a drobní savci

(19) Stávající komunikace. Hlavními zástupci této kategorie jsou obojživelníci, kteří podnikají sezónní migrace k mís-
tům rozmnožování. Přitom dochází k častým úhynům na silnicích. Stovky kritických míst na komunikacích nižších tříd, 
kde pravidelně dochází k hromadnému úhynu obojživelníků, patří k významným problémům ochrany přírody. Řeše-
ním na stávajících silnicích jsou buď (a) rekonstrukce silnice s vybudováním trvalých bariér a dostatečného množství 
propustků, nebo (b) sezónní opatření ve formě přechodných bariér a odchytových nádob a jejich pravidelné vybírání. 
Nevýhodou tohoto způsobu je malá účinnost při zpětném letním tahu, nutnost každoroční instalace a z dlouhodobého 
hlediska vyšší finanční náročnost. U obou typů řešení je vhodná realizace doplňkových biotopů pro rozmnožování na 
straně před komunikací ve směru jarního tahu.

(20) Nové komunikace. Pokud nově připravovaná silnice protíná pravidelnou migrační trasu obojživelníků, musí být 
ochranná opatření (trvalé bariéry, propustky a případně nové tůňky pro rozmnožování) realizována již v rámci stavby. 
Přesnou identifikaci migračních tras stanovuje biologický průzkum v rámci migrační studie. Provizorní bariéry a odchyto-
vé nádoby je vhodné použít při výstavbě pro ochranu obojživelníků před vstupem na staveniště. 

(21) Záchranné transfery. Při likvidaci biotopů v rámci výstavby se provádějí záchranné přenosy. Přitom je třeba velmi 
pečlivě vybírat místa, kam budou přenášení obojživelníci umístěni. Jednoznačně je třeba preferovat realizaci nových 
náhradních biotopů. Umísťování do stávajících lokalit je velmi rizikové, protože může snadno dojít k překročení únosné 
kapacity prostředí a důsledkem může být úhyn původních i nových jedinců. V případě dočasného záboru lokalit, kdy je 
možné uvažovat o návratu jedinců po skončení stavby, je vhodné využívat přechodné deponační nádrže.

Kategorie E – vodní živočichové

(22) Úprava vodního toku. Při křížení vodního toku a komunikace dochází k úpravám toku pod mostem a k jeho pře-
ložkám v blízkém okolí. Při nevhodném řešení se mohou vodní toky stát neprůchodné (viz bod 36). 

Kategorie F – ptáci a netopýři

(23) Průhledné protihlukové stěny. Nezabezpečené transparentní protihlukové stěny významně zvyšují úmrtnost ptá-
ků (především drobných pěvců), kteří do nich při letu narážejí. Jako ochranné opatření je třeba stěny vybavit takovými 
grafickými prvky, které ptákům jasně ukazují, že daným prostorem nelze proletět. V současné době se jako nejvhodnější 
jeví neprůhledné svislé pruhy o šířce cca 20–30 mm s roztečí max. 100 mm. Barva pruhů by měla být vybírána tak, aby 
kontrastovala s okolím, obecně jsou doporučovány spíše světlé barvy. Dříve používané siluety dravých ptáků nejsou tak 
účinné, v případě použití je třeba dávat siluety v dostatečné hustotě.

(24) Přeletové dráhy nad komunikací. V případech, kdy se dálnice nebo rychlostní silnice přibližuje k významným or-
nitologickým lokalitám a kdy bylo ornitologickým průzkumem prokázáno, že je zde vysoké riziko kolizí ptáků s dopravou, 
je třeba realizovat ochranná opatření. Jedná se o odclonění komunikace od okolí překážkou, která přinutí ptáky přeletět 
komunikaci v bezpečné výšce. Používají se upravené protihlukové clony z přírodních materiálů, výšky cca 4 m, nebo 
hustá výsadba stromů a keřů. Problémy se zvýšenou mortalitou jsou i v místech, kde ptáci vázaní na vodu (ledňáček, 
skorec) nemohou podletět komunikaci z důvodu příliš nízkého mostu a létají přes komunikaci vrchem.

(25) Hnízda a úkryty. Mosty na komunikacích, především přes vodní toky, mohou vytvářet vhodné podmínky pro hníz-
dění ptáků a pro úkryty netopýrů. Tyto skutečnosti mohou být posíleny instalací míst pro hnízdění a speciálních úkrytů 
pro netopýry. Při rozhodování o realizaci je třeba vycházet z rozboru místních podmínek, především z existence jiných 
hnízdních možností a úkrytů v okolí. Je třeba zohledňovat i skutečnost, že těmito opatřeními se ptáci i netopýři přitahují 
do blízkosti silnic a roste riziko jejich úmrtnosti.
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Kategorie G – propojení ekosystémů

(26) Tato kategorie reprezentuje případy, kdy je potřeba propojit dvě části vzácného a chráněného ekosystému, který 
byl protnut komunikací. Prvořadá zde musí být preventivní opatření při přípravě trasy. Funkci propojení ekosystému 
plní velké primárně navržené mosty např. přes hluboká údolí, nebo estakády na vodních a nivních lokalitách. V případě 
nutnosti lze realizovat speciální migrační objekt, většinou se používají nadchody o šířce min. 40 m.

6. Migrační objekty
(27) Účinnost migračních objektů je dána celou řadou faktorů, které můžeme shrnout do čtyř základních skupin: (i) typ 
konstrukce, (ii) rozměrové parametry, (iii) začlenění do okolí, (iv) ochrana proti rušivým vlivům provozu na komunikaci. 
Všechny čtyři skupiny jsou v principu rovnocenné a kritický stav kterékoliv ze složek může účinnost migračního objektu 
omezit nebo zcela eliminovat. Je častou a velkou chybou, že při navrhování objektů jsou zohledňovány pouze rozmě-
rové parametry a ostatní faktory se pomíjí. Výsledkem pak mohou být sice velké a nákladné, ale málo účinné objekty.

Podchody

(28) Podchody jsou objekty, kdy se migrace živočichů odehrává pod úrovní dopravy. Dělí se na propustky a mosty na 
komunikaci.

(29) Propustky. Mají zásadní význam pro migraci živočichů kategorie C a D. Navrhují se v místech drobných nebo 
příležitostných vodotečí, terénních depresí a tam, kde to bylo určeno migrační studií. Obecně jsou vhodnější rámové 
propustky než trubní. Při návrhu je třeba dbát na zachování suché cesty a je nutné se vyhnout trvale zavodněným mís-
tům. Propustky musí na obou stranách komunikace plynule navazovat na okolní terén, nepřípustné jsou vodní skoky 
a sedimentační jímky.

(30) Mosty na komunikaci. Na trasách silnic a dálnic se vyskytuje velké množství mostů pro překonání terénních de-
presí, vodotečí, komunikací aj. Řada z nich může být využívána i pro migraci. Jedná se o velmi širokou skupinu objektů 
od délky přemostění přes 2 m až po velké mosty a estakády o délkách stovek metrů, různé jsou i typy konstrukce. 
U menších mostů, kde to dovolují technické podmínky, je třeba preferovat přesypané konstrukce před přímo pojížděnými 
mosty. Přesypané mosty eliminují hluk pod mostem a umožňují pomocí vegetačních úprav lepší zapojení do okolí.

(31) Rozměrové parametry podchodů. Nelze určovat izolovaně optimální parametry mostů, vždy se musí hledat opti-
mální kombinace všech ekologických i technických faktorů. Proto také nejsou doporučené rozměry dány jedním číslem, 
ale intervalem hodnot. Spodní hodnota, označená jako praktické minimum, představuje minimální hodnotu, která může 
být funkční v situaci, kdy všechny ostatní parametry jsou výborné. Horní hodnota, označená jako praktické optimum, 
reprezentuje hodnotu, při které může být objekt funkční i za horších, nikoliv ale kritických podmínek. Praktické optimum 
je hodnotou, nad kterou nemá smysl uměle zvyšovat rozměry objektu, pokud k tomu nejsou jiné důvody. Pro kategorii 
živočichů A (jelen) jsou doporučené intervaly: šířka podchodu 12–40 m, výška podchodu 4–10 m, index otevřenosti 
2–10. Pro kategorii živočichů B (srnec): šířka 6–20 m, výška 3–7 m, index otevřenosti 0,5–5. Rozměry mostů musí být 
stanoveny v migračních studiích (rámcové a detailní). 

Nadchody

(32) Nadchody jsou objekty, kdy migrace živočichů probíhá nad úrovní dopravy. Dělí se na mosty přes komunikaci 
a tunely.

(33) Mosty přes komunikaci. Běžnou součástí stavby jsou vždy mosty převádějící vrchem polní a lesní cesty a sil-
nice různých tříd. Pro migraci živočichů jsou minimálně použitelné, za určitých situací je využívá kategorie C (liška). 
U nadchodů určených pro migraci se proto jedná většinou o mosty speciální, které bývají označovány jako ekodukty. 
Z konstrukčních řešení jsou při zohlednění místních podmínek preferovány konstrukce s rozšířenými nálevkovými okraji 



6

pro navádění živočichů (zvláště u úzkých nadchodů). Pro rozměrové parametry platí zásady komplexního přístupu 
uvedené u podchodů. Základním rozměrem je středová šířka. Interval mezi praktickým minimem a praktickým optimem 
je u kategorie A (jelen) 12–40 m, u kategorie B (srnec) 7–20 m. 

Začlenění migračních objektů do okolí

(34) Začlenění migračního objektu do okolí je zajišťováno úpravou (i) plochy vlastního objektu, (ii) blízkého okolí – za-
hrnuje rozlohu silničního tělesa, které je součástí záboru půdy, (iii) širšího okolí – jedná se o biotop nenarušený stavbou. 
Úpravy by měly zajistit co nejplynulejší provázání přirozených biotopů na obou stranách komunikace.

(35) Úprava plochy objektu. Je třeba zajistit co nejpřirozenější povrch (hlína, písek, zatravnění), nevhodný je hrubý 
štěrk a beton. Především pro menší živočichy je vhodné umístit do objektu různý přírodní materiál, který slouží jako 
úkryt a usnadňuje jejich pohyb (velké balvany, menší hromady kamení, kusy kmenů, větve, pařezy). Na nadchodech 
jsou vhodné vegetační úpravy, jejich rozsah a zastoupení dřevin závisí na konstrukci nadchodu. Ve snaze o odlehčení 
konstrukce, a tím i o snížení nákladů, se doporučuje rozptýlená výsadba keřů kombinovaná s popínavými rostlinami na 
okrajových stěnách.

(36) Převedení vodního toku. Součástí podmostí u podchodů jsou často vodní toky a způsob technického řešení pře-
vedení toku významně ovlivňuje migraci nejen vodních živočichů (kategorie E), ale i obojživelníků, ptáků, vydry a dalších 
druhů. Veškeré návrhy opatření musí vycházet z hydrologické a vodohospodářské charakteristiky toku (rozložení průto-
ků, četnost povodňových stavů, míra abrazivní činnosti aj.), přitom je snahou respektovat tyto zásady: (i) ponechání toku 
v maximální možné míře v přirozeném stavu, (ii) plynulá návaznost toku na úseky před a za mostem, (iii) diverzifikace 
koryta umístěním kamenů, (iv) nevytváření souvislých vodních stupňů vyšších než 10 cm, (v) suchá cesta minimální 
šířky 50 cm, pokud možno po obou stranách břehů.

(37) Úpravy blízkého okolí. Úpravy na silničním tělese jsou zaměřeny především na oplocení navádějící k migračnímu 
objektu (podle situace minimálně do vzdálenosti 100–500 m na obě strany od objektu) a na vegetační úpravy. Projekt 
vegetačních úprav je součástí projektové dokumentace k územnímu řízení i stavebnímu povolení. Optimální je i umístě-
ní přírodních materiálů zvyšujících úkrytové možnosti (viz bod 35).

(38) Úpravy širšího okolí. Základním problémem jsou majetkové vztahy, protože pozemky ve větší vzdálenosti od 
objektu nejsou většinou ve vlastnictví investora. Hlavní úpravy spočívají v dosadbě liniové naváděcí vegetace podél 
vodních toků, polních cest a na spojnicích lesních porostů a migračních objektů. Koncepční řešení je třeba hledat na 
úrovni územního plánování, jednou z možností je provázání těchto opatření s územním systémem ekologické stability.

Ochrana proti rušivým vlivům provozu na komunikaci

(39) Rušivé vlivy. Základními rušivými vlivy při průchodu migračním objektem jsou hluk, osvětlení a optický kontakt 
s dopravou. Společným opatřením je odclonění dopravy od migrační cesty vegetací nebo upravenými protihlukovými 
stěnami. U podchodů se doporučuje realizovat tato opatření pouze v mimořádných případech, tam, kde to určí migrační 
studie (např. při převádění dálkových migračních koridorů v místech s vyšším stupněm rušení). U speciálních nadchodů 
se protihlukové stěny doporučují ve všech případech.

(40) Hluk v podmostí. Velmi závažným typem rušení jsou hlukové rázy v podmostí, způsobené přejezdy aut přes závěry 
mostů. Živočichy je tento hluk vnímán daleko hůře než hluk z jízdy automobilů. Základní ochranou je preference přesy-
paných konstrukcí, zvláště u nízkých mostů.

7. Opatření omezující vstup na komunikaci
(41) Oplocení. Kombinace oplocení dálnic s dostatečným počtem migračních objektů je základní strategií snižování 
mortality při současném zajištění migrace. Rozsah oplocení, jeho výška a typ musí vycházet z migrační studie v závis-
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losti na místní situaci (násypy a zářezy, průchod lesními komplexy, horské oblasti s vysokou sněhovou pokrývkou aj.). 
V případě oplocení dlouhých dálničních úseků je třeba pamatovat na únikové východy z dálnice pro živočichy, kteří se 
nějakým způsobem na komunikaci dostali. Návrh oplocení pro nové komunikace je řešen v rámci migračních studií.

(42) Plocení a vegetační úpravy. Vzájemné prostorové uspořádání plotů a vegetačních úprav má vliv na chování živo-
čichů. V klasickém uspořádání na dálnicích jsou vegetační úpravy realizovány na dálničním tělese a za nimi následuje 
oplocení, které je odděluje od okolí. V zemědělské krajině s nedostatkem lesů jsou vegetační úpravy na dálnicích pro 
živočichy velmi atraktivní a ti se snaží k nim proniknout. Důsledkem jsou poškozené ploty a vstup živočichů na vozovku. 
Optimálním řešením by bylo umístění plotu mezi krajnici a vegetační úpravy, což může být problematické z hlediska 
údržby a únikových vzdáleností na komunikaci. Při návrzích oplocení je třeba podle místních podmínek hledat kompro-
misní řešení.

(43) Bariéry pro obojživelníky a drobné živočichy. Bariéry se liší podle funkce (zábrany naváděcí a odchytové) a pod-
le doby využívání (zábrany dočasné a trvalé). Tomu také odpovídají různé typy konstrukcí. Bariéry všech typů představu-
jí klíčová opatření pro ochranu obojživelníků ve fázi výstavby i provozu nových komunikací a rovněž i při řešení kritických 
míst na současných silnicích. Návrh bariér pro nové komunikace je řešen v rámci migračních studií, je ale nezbytné řešit 
tuto problematiku i na stávajících komunikacích.

(44) Protihlukové clony. Protihlukové clony se dělí na dvě základní skupiny – protihlukové valy a protihlukové stěny 
(PHS). Protihlukové valy s výsadbou stromů a keřů mohou ve zvláštních případech sloužit k odclonění významných 
přírodních lokalit od dopravy. V praxi se více setkáváme s PHS. Ty mají ve vztahu k živočichům dva hlavní vlivy: (i) izolují 
prostor za stěnou od dopravy – ochrana proti hluku, osvětlení, vizuálnímu kontaktu, (ii) působí jako mechanická bariéra. 
Tím omezují vstup živočichů na vozovku, omezují migraci a snižují mortalitu na komunikacích. Současně ale zabraňují 
opuštění vozovky. Především jednostranné PHS jsou pro živočichy, kterým se podaří překonat komunikaci a na druhé 
straně narazí na PHS, velmi nebezpečné. Neprůhledné PHS zvyšují letovou dráhu ptáků a snižují tak jejich mortalitu na 
silnicích. Problémem jsou průhledné PHS (viz bod 23).

(45) Ostatní opatření. Do této skupiny náleží řada opatření, která se snaží ovlivňovat chování živočichů tak, aby ne-
vstupovali na komunikaci. Jedná se o vizuální, zvukové a pachové odpuzovače. Jejich účinnost není jednoznačná a pro 
větší rozšíření bude nutný další technický vývoj.

8. Řešení v jednotlivých etapách investiční přípravy
(46) Obecné zásady. Investiční příprava pozemních komunikací je složitý proces, ve kterém se řeší uskutečnění tech-
nických i organizačních záměrů od koncepce až po vlastní realizaci. Ve vztahu k řešenému tématu zde platí tyto hlavní 
zásady: (i) zařazení problematiky fragmentace krajiny a migrace živočichů do rozhodování ve všech stupních investiční 
přípravy, (ii) zpracování odborných podkladových materiálů pro rozhodování (tzv. migračních studií). Realizace migrač-
ních opatření je složitou a ekonomicky náročnou oblastí. Proto je pro kvalitní rozhodování třeba (analogicky k řešení 
hlukové zátěže) vycházet z podrobných odborných podkladů. Migrační studie jsou požadovány ve třech navazujících 
stupních: strategická – rámcová – detailní.

(47) Etapa celostátní koncepce a SEA. Je etapou, ve které se připravují koncepční materiály pro rozvoj dopravy i pro 
strategii ochrany životního prostředí. Povinnou součástí projednání je proces strategického hodnocení vlivů na životní 
prostředí (SEA). V jeho rámci by měla být řešena i problematika fragmentace krajiny jako jeden z faktorů udržitelného 
rozvoje. Odborným podkladem a zároveň součástí SEA je strategická migrační studie.

(48) Etapa výběru dopravních koridorů a územního plánování. Je základní etapou, ve které musí být řešena koor-
dinace rozvoje dopravy a další infrastruktury s koncepcí ochrany průchodnosti krajiny (MVÚ a DMK). V rámci územního 
plánování je třeba zajistit, aby nedošlo k přerušení DMK a aby realizace migračních opatření na komunikacích nebyla 
znehodnocena jinou vzájemně nekoordinovanou aktivitou. Odborným podkladem je strategická migrační studie.
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(49) Etapa výběru trasy a procesu EIA. V této etapě dochází k výběru výsledné trasy komunikace z několika variant. 
Fragmentace krajiny a migrační průchodnost je jedním z kritérií při výběru optimální varianty. Odborným podkladem je 
rámcová migrační studie jako součást dokumentace EIA. Hodnotí se především celková možnost zajištění průchodnosti 
trasy, nikoliv detaily migračních objektů. Při návrzích se vychází zejména z využití primárně navržených objektů a z jejich 
dílčí optimalizace formou úpravy rozměrů, realizací naváděcích prvků apod. 

(50) Etapa územního řízení. V této etapě dochází k definitivnímu umístění trasy do území včetně přesné lokalizace 
migračních objektů. Odborným podkladem je detailní migrační studie. V ní jsou podrobně rozpracovány veškeré para-
metry nejen migračních objektů (konstrukce, rozměry, charakter podmostí, vegetační úpravy, naváděcí prvky, elimina-
ce rušivých vlivů aj.), ale i dalších opatření (oplocení, bariéry pro obojživelníky, protihlukové stěny, vegetační úpravy, 
návaznost na okolní krajinu aj.). Definitivně zde musí být dořešena návaznost na jiné objekty, které by mohly migrační 
opatření narušit.

(51) Etapa stavebního řízení. V této etapě se řešení stanovené v územním řízení rozpracovává do formy detailních 
projektů. Požadavkem je, aby na konečných technických projektech migračních opatření spolupracoval s technikem 
vždy odborník na migraci živočichů. Ten potvrdí v rámci technických zpráv k objektům, že zpracování je v souladu s po-
žadavky územního rozhodnutí. 

(52) Etapa realizace. Ve fázi realizace se na stavbě uplatňují dva subjekty, které zajišťují správnou realizaci projektu 
a minimalizaci dopadů stavby na životní prostředí: (i) ekodozor stavby, (ii) ekologická služba. Ekodozor stavby zastupuje 
investora a dohlíží na dodržování zájmů ochrany přírody při výstavbě, a tedy i na správnou realizaci migračních opat-
ření. Ekologická služba se uplatňuje na velkých stavbách, je najímána investorem a realizuje řadu odborných činností 
souvisejících s ochranou rostlin a živočichů (např. transfery). 

(53) Etapa provozu. V etapě provozu se činnost zaměřuje (i) na údržbu a prohlídky objektů – probíhá podle platných 
technických norem, (ii) monitoring využívání objektu. Jeho cílem je získat odpovídající zpětnou vazbu pro optimalizaci 
nejen daného objektu, ale i pro výstavbu objektů dalších. Monitoring se provádí tehdy, když byl uložen jako podmínka 
v územním nebo stavebním řízení. Specifikace objektů, u kterých se bude monitoring realizovat, jeho rozsah a způsob 
provedení by měl být stanoven plánem monitoringu, který provozovatel předloží ke schválení orgánu ochrany přírody.

9. Závěr
(54) Ochrana přírody se dostává do zlomového bodu. Současné zaměření především na biotopovou ochranu je 
nyní nutné rozšířit i na ochranu krajinných sítí. Opatření navržená v této metodické příručce mohou významně přispět 
k ochraně krajiny před fragmentací a k zachování biodiverzity naší přírody.
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Ochrana přírody v České republice stojí na prahu nové etapy. Po prvním období, zaměřeném na druhovou ochranu, 
a druhém období, orientovaném na ochranu ekosystémů, přichází etapa, kdy základním předmětem ochrany budou 
komplexní krajinné ekologické sítě. Ekologická síť je zde chápána jako prostorový krajinný útvar, který zahrnuje jak 
místa s vhodnými biotopy pro trvalou existenci druhů, tak plošné nebo liniové útvary, které umožňují jejich funkční pro-
pojení. A stejně tak jako je ochrana jednotlivých druhů neúčinná bez ochrany celých ekosystémů, do nichž tyto druhy 
svými vazbami náleží, tak i samotná ochrana ekosystémů nemůže být efektivní bez ochrany celé ekologické sítě, která 
v krajině tyto ekosystémy spojuje. 

Důvodem, proč se tato skutečnost dostává do popředí až nyní, jsou rozsáhlé změny v krajině způsobené lidskou činností 
v posledních desetiletích. Spojovací prvky mezi ekosystémy v krajině se dříve vyskytovaly plošně a přirozeně, tato její 
vlastnost byla přijímána jako samozřejmost a byla jí věnována relativně malá pozornost. V současnosti ale rozsáhlá 
výstavba sídel ve volné krajině, průmyslové a skladovací areály stavěné na zelené louce, rozvoj dálnic, silnic a další 
dopravní infrastruktury nebo rozsáhlé polní lány vedou k vytváření husté sítě bariér, které blokují a likvidují původní 
krajinnou ekologickou síť. Tento proces je obecně označován jako fragmentace krajiny. Samotná krajina již přestává 
spojovací funkci plnit automaticky, a je proto nezbytné zajistit ochranu těch prvků, které v krajině zbývají a tuto funkci 
stále ještě plní. Pro řadu druhů živočichů se krajina stává neprůchodnou, a tím je z dlouhodobého hlediska ohrožena 
samotná existence těchto druhů.

Vytváření a ochrana ekologické sítě bude mnohem složitější a obtížnější než ochrana jednotlivých ekosystémů. Již 
z fyzikální podstaty sítě vyplývá, že se dostává do řady konfliktů s ostatními uživateli krajiny a s celkovou infrastrukturou 
lidské společnosti. Optimální řešení těchto kolizí bude vyžadovat zapojení nejen specialistů biologů, ale i široké odborné 
veřejnosti, úředníků státní správy, pracovníků územního plánování, politiků a všech, kteří krajinu svou činností ovlivňují. 
Nutný bude i dostatečný konsenzus celé společnosti. Pro dosažení těchto cílů je třeba v prvé řadě zajistit dostatek od-
borných podkladů, k čemuž chce přispět i tento předkládaný materiál.

Cílem této příručky je seznámit širokou odbornou veřejnost s možnými opatřeními, která je třeba realizovat na dálniční 
a silniční síti, aby byla zajištěna alespoň její minimální průchodnost pro volně žijící živočichy. A nejedná se zde pouze 
o velké stavby na dálnicích a rychlostních silnicích, ale rovněž o řadu doprovodných opatření a drobných úprav mostů 
i na silnicích nižších tříd.

Struktura příručky je následující: Po úvodní kapitole jsou uvedeny definice základních používaných pojmů a zkratek 
(kap. 2). Rozbor problematiky v kapitole 3 je zaměřen na zasazení zpracovaného tématu do širšího kontextu problema-
tiky fragmentace krajiny a migrace živočichů. V kapitole 4 je nastíněna celková koncepce návrhů opatření, ve které se 
prolínají tři základní okruhy: (i) pro jaké živočišné druhy je migrace řešena, (ii) jakými technickými prostředky, (iii) v jaké 

1.
Úvod
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Úvod1.

fázi investiční přípravy. Tomuto členění odpovídají i následující kapitoly. Kapitola 5 popisuje návrhy opatření pro jednotli-
vé kategorie živočichů, kapitoly 6 a 7 se zabývají technickými opatřeními a v kapitole 8 je přehled začlenění problematiky 
do jednotlivých fází investiční přípravy. Kapitola 9 je závěrečné shrnutí a základní doporučení se zaměřením do budouc-
nosti. Tato příručka navazuje na metodické materiály zpracované v předchozích letech, jejichž přehled je v kapitole 10. 
Zde jsou uvedeny i další použité odborné práce. 
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2.
Základní pojmy a definice

	

2.1 Základní pojmy
2.2 Přehled zkratek
2.3 Základní rozměrové parametry

Tato metodická příručka se zabývá relativně novou tématikou, u které není česká, ale ani zahraniční terminologie zcela 
ustálená. Proto považujeme za účelné základní používané termíny definovat. Z praktického hlediska bylo třeba přistoupit 
i ke zjednodušení některých termínů a k jejich používání v částečně jiném smyslu, než je jejich přesný vědecký význam. 
Týká se to především pojmu migrace. Ten je v této příručce používán jako souhrnný pojem popisující veškeré pohyby 
volně žijících živočichů v krajině, přestože jeho ekologický význam je užší a týká se především pravidelných pohybů 
mezi geograficky odlišnými územími (Tkadlec, 2008). Hlavním důvodem je jednoslovnost tohoto termínu, a tím i mož-
nost racionálního využití v podobě přídavného jména (migrační). 
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Základní pojmy a definice2.

Pojem Charakteristika
Bariérový 
efekt

Kombinace různých faktorů (dopravní intenzita, technické parametry komunikace, disturbance), které dohroma-
dy snižují pravděpodobnost a úspěšnost překonání komunikace volně žijícími živočichy.

Biotop Soubor všech biotických i abiotických činitelů, které tvoří životní prostředí konkrétního druhu, populace, spole-
čenstva. 

Cílový, rele-
vantní druh

Druh, který je ovlivněn fragmentací krajiny způsobenou dopravní infrastrukturou. Tyto druhy jsou uvažovány při 
projektování a realizaci optimalizačních opatření. 

Domovský 
okrsek Území, které jedinec pravidelně využívá a uspokojuje v něm své základní potřeby. 

EIA Proces posuzování vlivů na životní prostředí.
Fragmentace 
(krajiny, bioto-
pů, populací)

Proces, při kterém je souvislá krajina dělena na stále menší celky, které jsou navzájem izolované. Tyto celky 
postupně ztrácejí potenciál k plnění původních funkcí. 

Fragmentační 
bariéra Přírodní a antropogenní struktura v krajině, která brání volnému pohybu živočichů.

Hodnocený 
úsek

Úsek komunikace, který je předmětem ekologické a technické studie, v rámci níž se určují základní podmínky 
pro migrační profily (často se jedná o Dokumentaci v procesu SEA, EIA nebo Dokumentaci pro územní rozhod-
nutí).

Kompenzační, 
optimalizační 
opatření

Opatření, která se projektují a realizují za účelem umožnit překonání pozemní komunikace volně žijícím živoči-
chům nebo minimalizovat mortalitu živočichů na komunikacích. 

Konektivita 
(průchodnost) Míra, se kterou krajina umožňuje pohyb volně žijících živočichů.

Metapopulace Soubor částečně izolovaných lokálních populací s vlastní populační dynamikou, mezi kterými dochází k výměně 
jedinců (genetického materiálu).

Migrace
Pravidelné přesuny živočichů mimo původní domovské okrsky. Pro účely této příručky je termín migrace rozší-
řen i na další typy pohybů živočichů (v rámci domovských okrsků, za potravou, rozptyl mláďat při hledání teritorií 
atd.).

Migrační cesta Cesta pravidelně využívaná volně žijícími živočichy k migraci. Existuje samostatně bez ohledu na pozemní 
komunikaci, její parametry se hodnotí často před zahájením výstavby komunikace.

Migrační 
objekt

Stavební objekt na pozemní komunikaci realizovaný za účelem migrace živočichů nebo umožňující tuto migraci 
jako vedlejší jev a hodnocený z tohoto hlediska. (V podobném významu bývají v literatuře používány pojmy 
ekologický mostní objekt, ekologický most, průchod, přechod, ekodukt.)

Migrační 
potenciál

Vyjadřuje předpoklad daného profilu umožnit migraci, jde o pravděpodobnost funkčnosti migračního profilu. 
Skládá se ze dvou nezávislých částí – ekologického a technického migračního potenciálu.

Migrační profil Místo křížení migrační cesty s pozemní komunikací. Zde se střetává biotická a technická (antropogenní) složka. 
Funkčnost migrace (migrační potenciál) je hodnocena samostatně pro každý migrační profil.

Populace Soubor jedinců stejného druhu, kteří se společně vyskytují v určitém čase na určitém území a mohou se mezi 
sebou volně křížit. 

SEA Strategické hodnocení vlivů na životní prostředí. 
Teritorium Území, které si jedinec obhajuje proti dalším příslušníkům svého druhu.

2.1	ZÁKLADNÍ	POJMY	
Tab. 2-1 Základní pojmy 



Pojem Charakteristika

Propustek

Mostní objekt s kolmou světlostí mostního otvoru do 2,00 m včetně. Slouží zpra-
vidla k příčnému provedení stálých nebo občasných vod, trubních a jiných vedení 
tělesem komunikace. Tímto termínem se zároveň nahrazuje občas používaný výraz 
„propust“.

Tunel pozemní komunikace

Liniový podzemní objekt, kterým prochází pozemní komunikace (silnice, dálnice 
nebo místní komunikace), umožňující plynulou a bezpečnou jízdu vozidel při pod-
cházení horských masivů, vodních překážek, osídlených oblastí, kulturně-historicky 
či ekologicky cenných území apod.

Protihluková clona Zařízení pro snížení hluku provozu na pozemních komunikacích, které zabraňuje 
přímému přenosu zvuku vzduchem.

Nadchod/podchod Mimoúrovňové křížení komunikace s migrační trasou živočichů, v němž je migrační 
trasa vedena nad/pod komunikací (nad nebo pod úrovní dopravy).

Přesypaný most
Mostní objekt, kde mezi vozovkou komunikace a mostní konstrukcí je přesypávka, tj. 
zemní těleso zakrývající stavební konstrukci. Most nevyžaduje mostní závěr, veškeré 
vybavení je součástí komunikace, mostu se říká „bezúdržbový“.

Přímo pojížděný most Mostní objekt, kde je vozovka komunikace položena přímo na mostní nosnou kon-
strukci (tloušťka vozovky na mostě je menší než v přilehlém úseku komunikace).

Tubosider

Tenkostěnné ocelové konstrukce mostů a propustků klenbového tvaru, uzavřené 
nebo otevřené zespodu, montované z tvarovaného vlnitého plechu, uložené na štěr-
kopískové lože a obsypané zeminou. Typ mostu přesypaného, bez mostního závěru, 
ložisek apod. (Tubosider je konkrétní jméno firmy, jež s tímto řešením u nás začala 
a její název slouží pro celou skupinu výrobků, které by se správně měly jmenovat 
ocelové flexibilní klenby.)

Most na komunikaci Most je na komunikaci přes překážku (jiná komunikace, vodoteč, údolí apod.), pře-
kážka je pod úrovní dopravy. Jedná se pouze o popis polohy mostu vůči překážce.

Most přes komunikaci Most převádí překážku (jiná komunikace, cyklostezka, pěší stezka apod.), překážka 
je nad úrovní dopravy.

Tab. 2-2 Základní technické pojmy 
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Základní pojmy a definice2.

2.2	PŘEHLED	ZKRATEK	
Tab. 2-3 Přehled zkratek

AOPK ČR Agentura ochrany přírody a krajiny České 
republiky

DMK Dálkové migrační koridory
DSP Dokumentace pro stavební povolení

DSPS Dokumentace skutečného provedení stav-
by

DÚR Dokumentace pro územní rozhodnutí

EIA Environment Impact Assessment – proces 
posuzování vlivů na životní prostředí

EU Evropská unie
GIS Geografické informační systémy
MP Migrační potenciál
MPE Migrační potenciál ekologický
MPT Migrační potenciál technický
MT Migrační trasa
MVÚ Migračně významná území
MŽP ČR Ministerstvo životního prostředí

Pozemní 
komunikace Migrační

cesta živočichů

Migrační
objekt

Migrační
profil

Obr. 2-1 Migrační profil

PHC Protihluková clona
PHS Protihluková stěna
PHV Protihlukový val
PÚR Politika územního rozvoje
RDS Realizační dokumentace stavby
RPDI Roční průměrná denní intenzita dopravy

SEA
Strategic Environmental Assessment – 
strategické posuzování vlivů na životní 
prostředí

TP Technické podmínky
UAT Oblasti nefragmentované dopravou
ÚSES Územní systém ekologické stability
ZDS Zadávací dokumentace stavby
ZCHÚ Zvláště chráněné území
ZÚR Zásady územního rozvoje
ŽP Životní prostředí
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2.3	ZÁKLADNÍ	ROZMĚROVÉ	PARAMETRY	
V následujících tabulkách jsou uvedeny definice základních rozměrových parametrů migračních objektů, samostatně pro podchody 
(tab. 2-4) a nadchody (tab. 2-5). 

Tab. 2-4 Základní rozměrové parametry podchodů

Název Popis Stanovení rozměru

Délka podchodu (d)
Jedná se o vzdálenost, kterou musí živočich 
absolvovat při průchodu z jedné strany ko-
munikace na druhou.

Odpovídá technickému parametru šířka 
mostu (nejmenší příčná vzdálenost mezi 
vnějšími líci obou mostních říms) nebo délka 
propustku (vzdálenost mezi čely propustku). 
Jedná se o rozměr kolmý na osu komunika-
ce.

Šířka podchodu (š) Rozměr rovnoběžný s osou komunikace 
(měřeno na povrchu terénu).

Odpovídá délce přemostění. Je to rozměr 
rovnoběžný s osou komunikace.

Výška podchodu (v) Volná výška pod mostem. Volná výška pod mostem.

Index I (index otevřenosti)

Poměr mezi plochou světlého průřezu v ose 
komunikace a délkou migračního objektu. 
Používá se jako index pro hodnocení po-
tenciální migrační využitelnosti podchodu. 
Zahrnuje v sobě šířku, výšku i délku podcho-
du. Podmínkou pro využití indexu I je, že ani 
šířka ani výška nesmí klesnout pod určitou 
limitní hodnotu. Vyšší hodnota indexu I před-
stavuje vyšší potenciál pro migraci. 

Výpočet pro všechny typy profilů:
I = P / d 
P – plocha světlého průřezu (m2) 
d – délka migračního podchodu (m)
Výpočet pro obdélníkový tvar profilu: 
I = š × v / d 
š – šířka migračního objektu (m) 
v – výška migračního objektu (m) 
d – délka migračního objektu (m)

Základní rozměry podchodů
v - výška
š - šířka
d - délka

Index I
různá velikost plochy profilu při 
různých konstrukčních řešeních

Obr. 2-2 Rozměrové parametry podchodů
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Základní pojmy a definice2.

Tab. 2-5 Základní rozměrové parametry nadchodů

Název Popis Stanovení rozměru

Délka nadchodu (d)
Jedná se o vzdálenost, kterou musí živočich 
absolvovat při průchodu z jedné strany komu-
nikace na druhou.

Odpovídá technickému parametru šířka 
mostu. Jedná se o rozměr kolmý na osu 
komunikace.

Šířka nadchodu (a, b) Rozměr rovnoběžný s osou komunikace 
(u nadchodů měřeno na povrchu krycí vrstvy).

V návaznosti na konstrukční řešení se rozli-
šuje: minimální (středová) šířka (a) – jedná 
se o základní parametr, mluví-li se obecně 
o šířce nadchodu, myslí se tento rozměr;  
maximální (okrajová) šířka (b) – při rozšiřo-
vání objektu na okrajích pro navádění živo-
čichů.

Index C

Je definován jako podíl maximální (okrajové) 
šířky (b) k délce nadchodu (d). 
Index C modeluje otevřenost nadchodu, jedná 
se o tangentu poloviny středového úhlu. Vyšší 
hodnota C reprezentuje lepší podmínky pro mi-
graci. Index C je analogií indexu I u podchodů. 

Výpočet: C = b / d 
b – maximální šířka nadchodu (okrajová) (m)
d – délka nadchodu (m)

Základní rozměry nadchodů
a - středová šířka
b - okrajová šířka
d - délka

Index C
výpočet při různých 
konstrukčních řešeních

Obr. 2-3 Rozměrové parametry nadchodů
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3.
Rozbor problematiky

	

3.1 Krajina a migrace živočichů
3.2 Fragmentace krajiny a způsoby 

jejího hodnocení
3.3 Pozemní komunikace jako 

migrační bariéra
3.4 Opatření ke snížení 

bariérového efektu
3.5 Ochrana přírody a zajištění 

konektivity

Technická a organizační opatření na dálnicích a silnících zajišťující průchodnost pro volně žijící živočichy jsou pouze 
částí rozsáhlé problematiky změn v krajině a dlouhodobé udržitelnosti některých populací živočichů. Cílem této kapitoly 
je zařadit návrhy mostů, ekoduktů, oplocení, vegetačních úprav a dalších opatření do širšího ekologického, technického 
a krajinářského kontextu. Právě jejich izolované chápání bez dostatečných návazností patří k hlavním chybám realizace 
(např. neprovázanost s územními plány, nedostatečná návaznost objektů na okolní krajinu, nerespektování ekologic-
kých nároků zájmových druhů živočichů).

3.1	KRAJINA	A	MIGRACE	ŽIVOČICHŮ
3.1.1	Přírodní	a	antropogenní	síť
Pojem krajina (podobně jako příroda) není obecně chápán jako termín odborný. Naopak, běžně je tímto termínem ozna-
čováno veškeré prostředí, které nás obklopuje, ve kterém žijeme, které vnímáme kolem nás. V krajině se pohybujeme 
jako v určitém vymezeném prostorovém rámci. O významu přírody a krajiny pro nás běžně příliš neuvažujeme, přestože 
na ně klademe často velmi vysoké nároky. Je přirozené, že produkční i mimoprodukční funkce krajiny vnímáme více-
méně automaticky. 

Přesto se v posledních několika desetiletích dostala krajina a její zákonitosti do popředí zájmu odborné veřejnosti. 
Vznikla řada nových odborných definic krajiny, vycházejících z různých vědních disciplín, např. ekologie, geografie, 
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demografie, geomorfologie atd., a přibližně od poloviny 20. století se začala vyvíjet samostatná nová vědní disciplína – 
krajinná ekologie, která má v současné době již své pevné postavení v rámci vědních oborů. 

S čím tedy souvisí tento zásadní vzestup zájmu o krajinu? Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, definuje 
krajinu jako „část zemského povrchu s charakteristickým reliéfem, která je tvořená souborem funkčně propojených eko-
systémů a civilizačními prvky.“ Krajina je tedy tvořena souborem ekosystémů, které se vzájemně ovlivňují a jsou určitým 
způsobem propojeny. Kromě těchto přírodních prvků se ale v krajině rovněž vyskytují prvky antropogenní, civilizační, 
tedy uměle vytvořené člověkem. 

Oba tyto atributy si můžeme v krajině představit jako určité vzájemně se křížící „sítě“: 

 ● Síť přírodní je reprezentována různě rozmístěnými biotopy, stanovišti, ekosystémy (př. mokřad, les, louka), které 
umožňují trvalou existenci jednotlivých druhů. Ty jsou propojené různými liniovými nebo plošnými krajinnými struktu-
rami, které samy nemusí splňovat podmínky pro dlouhodobou existenci, ale ve kterých dochází k pohybu živočichů.

 ● Síť antropogenní je reprezentována různě rozmístěnými sídelními útvary nebo dalšími prvky výstavby (města, prů-
myslové areály atd.), které slouží k trvalému pobytu lidí (sídla). Ta jsou propojena silnicemi, dálnicemi, železnicemi, 
plavebními kanály, které umožňují pohyb lidí a materiálů mezi sídly (dopravní infrastruktura). 

Je zřejmé, že základní struktura těchto sítí je stejná. Každá síť je funkční pouze jako celek, samotné prostory pobytu 
nemohou dlouhodobě existovat bez funkčního propojení. To platí jak pro síť antropogenní, tak pro síť přírodní.

A.

C.

B.

Každá síť se skládá:
- z míst pro trvalý pobyt – „center“
- z cest pro vzájemné propojení center

Přírodní a antropogenní síť v krajině

Vysvětlivky:
A – přírodní síť
B – antropogenní síť
C – průnik přírodní a antropogenní sítě

Obr. 3-1 Přírodní a antropogenní síť. Každá síť se skládá z (i) míst pro trvalý pobyt – „center“, (ii) cest pro vzájemné 
propojení center – „koridorů“.
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Protože se v krajině obě sítě překrývají, dochází ke vzájemným konfliktům z hlediska užívání krajiny. Zde se však posta-
vení obou sítí výrazně liší. Zatímco přírodní síť obecně není schopna zabránit umístění antropogenního prvku, naopak 
to neplatí. Pokud chceme například vybudovat pozemní komunikaci, přírodní biokoridor vedený daným územím stavbě 
nezabrání. Naopak výstavba pozemní komunikace spojitý biokoridor přeruší s negativním dopadem na jeho funkci v pří-
rodě. Antropogenní síť je navíc tvořena pro přírodu cizorodými fyzikálními prvky, které z praktického hlediska můžeme 
považovat za dlouhodobé a často nevratné. Silnice nebo město jsou tak umístěny v krajině „napořád“. 

Z výše uvedené obecné úvahy vyplývá, že přírodní síť nemá sama o sobě potřebné mechanismy ke své ochraně při 
střetu se sítí antropogenní. Protože ale kvalita a zastoupení přírodních prvků v krajině má pro přežití všech živých orga-
nismů včetně člověka zcela zásadní význam, je nezbytné nastavit mechanismy, které dokáží přírodní síť chránit. Z toho 
vyplývá i nutnost nového přístupu v ochraně přírody.

Člověk krajinu po celou svoji historii vždy přetvářel a formoval. Z hlediska ochrany přírody se tedy vždy jedná o otázku 
zachování určité rovnováhy, ve které mohou vedle sebe obě složky existovat a prosperovat. Jsou to ale právě značné 
změny v charakteru krajiny v posledních desetiletích, které vedou ke zvýšenému zájmu o krajinnou ekologii a ochranu 
přírody jako takovou. Zachování přírodních prvků a dostatečné průchodnosti (konektivity) krajiny, která by umožnila volný 
pohyb živočichů ve stále více fragmentovaném prostoru, je zcela zásadní otázkou z hlediska jejich budoucí prosperity. 

3.1.2	Vývoj	krajiny	v	čase	z	hlediska	průchodnosti	pro	živočichy
Celou historii lidstva provází změny krajiny. Zásadním zlomem z hlediska životních podmínek pro živočichy v krajině 
byl nástup průmyslové revoluce v 19. století, provázený těžbou surovin, rozvojem průmyslu, masivní výstavbou měst 
a především rozvojem železniční a následně silniční dopravy.

Nástupem železnice v 19. století vzniká v krajině zcela nový rušivý fenomén, se kterým se živočichové musí vyrovnat. 
Do vyjetí prvního parního vlaku byl veškerý pohyb živočichů v krajině přirozený. Koně byli nejtěžšími i nejrychlejšími do-
pravními prostředky. Zavedením železnice se v krajině začaly pohybovat objekty velké hmotnosti a vysokých rychlostí. 
Střetnutí s nimi má pro živočichy fatální následky; nepřirozeným hlukem jsou navíc ovlivňovány široké pásy krajiny podél 
komunikací. Vznikají první reálné liniové bariéry. Přestože železniční tratě v 19. století měly minimální bariérový efekt, 
odstartovaly vznik nové etapy, která vyústila až do současného značného rozvoje silniční dopravy. 

Železniční a silniční doprava se stala naprosto novým fenoménem, ale nikoliv jedinou migrační bariérou. I význam 
dalších bariérových útvarů v posledním období vzrostl. Jedná se především o intenzivní zástavbu území sídelními, 
obchodními a průmyslovými areály, a to především ve volné krajině, mimo intravilány stávajících obcí. 

Obr. 3-2 Historická lokomotiva Obr. 3-3 Současná dálniční doprava
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Rozloha urbanizovaných ploch vzrostla od roku 1990 o 5 % (Miko et Hošek, 2009). Mezi bariéry patří i umělé plavební 
kanály, plochy intenzivně obhospodařovaných pozemků, oplocené pastevní areály atd. 

V současné době lze za hlavní typy bariér pro migraci živočichů považovat následující (Anděl, Mináriková et Andreas 
/eds./, 2010):

 ● sídelní infrastruktura (vč. průmyslových, těžebních, skladových a dalších areálů)
 ● dopravní infrastruktura (dálnice, silnice, železnice)
 ● oplocené areály
 ● nevhodné biotopy (specifické pro jednotlivé druhy živočichů, např. rozsáhlé polní lány) 

Na migrační bariéry je třeba pohlížet jak z hlediska jejich individuálního přímého efektu v daném místě, tak z hlediska 
jejich kumulace v určitém prostoru jako celku. Krajina, která obsahuje hustou síť různých bariér, se stává pro živočichy 
obtížně průchodnou, a to i v případě, kdy jednotlivé bariéry nemají samy o sobě limitující charakter. 

To, která krajinná struktura bude migrační bariérou, závisí na druzích živočichů, které hodnotíme (viz box 3-1). 
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Box 3-1 Bariéry v krajině 
Velcí savci

Jako podklad pro návrh migračně významných území a dálkových migračních koridorů (viz kap. 3.5.3) byly vyhodnoceny základní migrační bariéry 
pro velké savce v ČR. Jednalo se o (i) silnice a dálnice, (ii) železnice, (iii) vodní toky a vodní plochy, (iv) oplocené areály, (v) osídlení a (vi) nevhodné 
biotopy. Současně byla pomocí modelu krajinného potenciálu vytvořena mapa oblastí s vysokým potenciálem ke kumulaci bariér. Z mapy je patrné, že 
převaha míst s kumulativním bariérovým efektem je především v nížinách, kde se k hustému osídlení a husté komunikační síti přidávají rozsáhlé plochy 
zemědělské půdy, které zvyšují bariérový efekt. Celková mapa hlavních bariér je na spodním obrázku (Anděl, Hlaváč, Gorčicová, Petržílka et Belková, 
2010 in Anděl, Mináriková et Andreas /eds./, 2010).

Oblasti vysokého potenciálu kumulace 
migračních bariér

Celková mapa hlavních bariér

Drobní obratlovci

V České republice převládá intenzivně obhospodařovaná zemědělská krajina. Její průchodnost se pro větší a malé živočichy naprosto liší, což by mělo 
být zohledňováno při návrzích opatření. Zatímco pro střední savce (zejména srnce obecného a prase divoké) je za přítomnosti, byť izolovaných, frag-
mentů lesa a dalších drobných struktur (remízy, meze apod.) zemědělská krajina průchodná, drobní obratlovci potřebují pro pohyb krajinou nepřerušené 
linie vhodného prostředí (doprovodnou zeleň kolem vodních toků a melioračních kanálů, vegetaci podél cest, remízy apod.). Obojživelníci a plazi jsou 
schopni využívat pouze stávajících vhodných koridorů a mimo ně je zemědělská krajina pro ně prakticky neprůchodná. Obojživelníci jsou navíc svým 
tahovým cestám poměrně věrní. V praxi to znamená potřebu zachovat migrační průchodnost všech stávajících koridorů a migrační objekty navrhovat 
pouze na těchto místech. Umístění migračního objektu mimo tahovou cestu jeho využitelnost výrazně snižuje, což platí pro drobné obratlovce dvojnásob 
(Noss, Csuti et Groom, 2006).
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Lze tedy zrekapitulovat, že zhruba za 150 let došlo v krajině k naprosto zásadním změnám z hlediska průchodnosti:
 ● Vznikla zcela nová síť liniových bariér tvořených dopravní infrastrukturou.
 ● Sídelní infrastruktura se zásadním způsobem rozšířila do volné krajiny.

3.1.3	Populace	živočichů	v	krajině
Základním předpokladem celé problematiky migračních opatření a fragmentace krajiny je nutnost pohybu živočichů. 
V krajině se živočichové pohybují běžně v rámci svých domovských okrsků, např. mezi místy s potravou a místy odpo-
činku nebo rozmnožování. Další přesuny mohou být dány např. přemnožením, výskytem predátorů, vlivem disturbancí 
nebo úplného zničení životního prostředí. Škála těchto pohybů je velmi pestrá. K popisu pohybu živočichů v krajinném 
prostoru se nejčastěji používají dva základní termíny (Tkadlec, 2008): 

(i) Migrace, tedy pravidelné pohyby mezi geografickými územími, během kterých nedochází k normálnímu využívání 
stanoviště. Vztahují se ke specifickému ročnímu období a zpravidla jsou neoddělitelnou součástí celého reprodukčního 
cyklu (Tkadlec, 2008). Do této kategorie patří např. klasické dálkové sezónní pohyby velkých býložravců, migrace oboj-
živelníků mezi vodními a suchozemskými biotopy, tahy ptáků do jižních zimovišť a zpět (Begon, Harper et Townsend, 
1997).

(ii) Rozptyl, tedy proces, kterým se jedinci rozptylují z místa narození nebo domovského okrsku do okolí prostřednictvím 
jednocestných pohybů na kratší vzdálenosti, zpravidla nejrůznějšího směru (Stenseth, 1983 ex Tkadlec, 2008). 

Tyto termíny nejsou používány jednotně a neexistuje mezi nimi ostrá hranice. Z tohoto důvodu bylo z praktického hle-
diska přistoupeno ke zjednodušení termínu migrace. Ten je v této práci vnímán obecněji jako souhrnný pojem popisující 
veškeré pohyby volně žijících živočichů v krajině. 

Při zajišťování průchodnosti krajiny pro volně žijící živočichy je třeba řešit dva základní typy pohybu živočichů, které lze 
zjednodušeně označit za (A) dálkové, (B) místní.

(A) Pohyby na větší vzdálenosti (dálkové pohyby) – týkají se pohybů druhů, které se v daném území nemusí trvale 
vyskytovat. V praxi se tento typ pohybu sleduje zejména u zvláště chráněných druhů (rys, los, vlk atd.). Při návrhu prak-
tických opatření je třeba zajistit dálkové migrační koridory spojující významné oblasti výskytu.

(B) Pohyby na menší vzdálenosti (místní pohyby) – týkají se pohybů v krajině u těch druhů, které mají v dané oblasti 
pravidelný výskyt. Pohyby jsou velmi různorodé, zahrnují pohyby sezónní, pohyby za potravou apod. Podkladem pro 
vymezení míst migrace jsou především lokální vztahy v krajině. Místní migrace jsou mapovány v rámci samostatných 
terénních průzkumů, problematika bývá konzultována s mysliveckými sdruženími, která mají své honitby podrobně zma-
pované. Při návrhu praktických opatření je třeba zajistit celkovou průchodnost krajiny ve všech směrech. 

Je zřejmé, že volný pohyb živočichů v krajině je základním předpokladem jejich přežití (Taylor et al., 1993). Jakékoli 
omezení nebo úplné zamezení těchto pohybů vlivem různých antropogenních bariér může mít pro postižené populace 
závažné následky (Groot Bruinderink et Hazebroek, 1996; Iuell et al., 2003; Jaeger et al., 2005). Jednou z klíčových 
otázek krajinné ekologie je tedy zachování konektivity krajiny pro volně žijící živočichy a umožnění vzájemně propojit 
jejich populace. Základní teoretická východiska jsou popsána v následující kapitole.
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3.2	FRAGMENTACE	KRAJINY	A	ZPŮSOBY	JEJÍHO	
HODNOCENÍ
3.2.1	Vymezení	pojmů
Fragmentace krajiny je proces, při kterém je souvislá krajina dělena na stále menší části, které jsou navzájem izolované 
(Wilcove, McLellan et Dobson, 1986). Tyto části postupně ztrácejí potenciál k plnění původních funkcí (Anděl et al., 
2005). V současné době patří fragmentace krajiny k velmi aktuálním a diskutovaným tématům (Haila, 2002; Fahrig, 
2003; Aurambout, Endress et Deal, 2005). Změny krajinných struktur spolu s úbytkem vhodných biotopů pro volně žijící 
živočichy jsou považovány za jedny z hlavních faktorů snižování biodiverzity (Wickham, O´Neill et Jones, 2000; Williams 
et Snyder, 2005; Gontier, Balfors et Mortberg, 2006). 

Při popisu fragmentace se setkáváme se třemi základními subjekty (Anděl et al., 2005): 
 ● Hodnocený biologický systém – biologický systém na úrovni populace, společenstva nebo ekosystému, který 

je předmětem hodnocení z hlediska fragmentace. Nejčastěji se posuzuje fragmentace pro vybrané druhy, tedy na 
úrovni populací. 

 ● Zájmové území – část zemského povrchu, na kterém se vyskytuje jev (např. určitý biotop), který je předmětem sle-
dování. Základními vlastnostmi zájmového území jsou plocha a zastoupení biotopů.

 ● Fragmentační bariéra – jako fragmentační bariéry jsou označovány přírodní a antropogenní struktury v krajině, které 
brání volnému pohybu živočichů. Základními typy bariér jsou: (i) pozemní komunikace, (ii) železnice, (iii) vodní toky 
a vodní plochy, (iv) ploty a ohradníky, (v) osídlení, (vi) nevhodné biotopy (box 3-1). 

Právě pozemní komunikace, především frekventované dálnice, významně ovlivňují okolní přírodní prostředí a patří spolu 
s osídlením ke klíčovým migračním bariérám v krajině. Bariéry tvořené komunikacemi mají charakter dlouhých linií, které 
živočichové nemůžou žádným způsobem obejít. Podrobněji viz kap. 3.3.

Konektivitu krajiny můžeme definovat jako míru, jakou krajina umožňuje pohyb volně žijících živočichů (Taylor et al., 
1993). Stále rostoucí fragmentace krajiny snižuje celkovou konektivitu neboli průchodnost krajiny pro pohyb volně ži-
jících živočichů. Je tedy zřejmé, že tyto dva jevy nelze od sebe při popisu oddělit, snaha o jejich řešení vychází ze 
stejného teoretického konceptu (viz následující kapitola). 

Oblastmi nejcitlivějšími k negativním dopadům fragmentace a snížení konektivity patří zákonitě země s vysoce rozvinu-
tou infrastrukturou. V Evropě jsou to západní země (např. Holandsko, Belgie, Německo, Francie), kde došlo v posled-
ních desetiletích k radikálnímu rozvoji dopravních staveb, především sítě dálnic a rychlostních silnic, a dále k rozšiřování 
lidských sídel a výstavbě průmyslových areálů. V České republice je toto téma více diskutováno v posledních deseti 
letech, v roce 2005 byla zpracována metodická příručka Hodnocení fragmentace krajiny dopravou (Anděl et al., 2005). 
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Box 3-2 Defragmentace
V zemích západní Evropy, kde fragmentace krajiny dosáhla již neúnosných rozměrů, se realizují „defragmentační opatření“. Na následujících obrázcích 
je příklad přestavby mostu (1) na migrační objekt – nadchod (3, 4). Původní silnice převáděná mostem přes dálnici (2) byla v daném úseku zcela zrušena 
(Belgie).

3.2.2	Teoretická	východiska
Mírou konektivity krajiny a měřením pohybů živočichů se zabývá řada studií. Většina z nich vychází z teorie ostrovní bio-
geografie (MacArthur et Wilson, 1967) a metapopulační teorie (Levins, 1969; Hanski et Gilpin, 1991), dnes již klasických 
konceptů obecné a krajinné ekologie. 

Na mořských ostrovech a souostrovích byly sledovány dynamické procesy kolonizace a vymírání jednotlivých druhů. 
Počet druhů na ostrovech je ovlivněn vlastnostmi daného ostrova, tedy především jeho velikostí a vzdáleností od pev-
niny. Čím je ostrov menší, tím se zvyšuje pravděpodobnost vymizení druhu, vzdálenost ostrova spoluurčuje intenzitu 
a úspěšnost kolonizace. Základním závěrem tedy je, že čím je ostrov větší a blíž k pevnině (zdroji), tím bude druhově 
bohatší (MacArthur et Wilson, 1967). 

Tyto závěry byly přeneseny do běžné krajiny na pevnině. Fragmentovaná krajina se vyznačuje výskytem více či méně 
izolovaných oblastí, které jsou vhodné pro daný druh („ostrovy“ vhodného prostředí), které jsou od sebe odděleny 
plochou méně příznivého prostředí („moře“). Můžeme pak rovněž sledovat populační procesy v takto fragmentované 
krajině, kde vhodné prostředí obývají lokální populace, mezi kterými dochází k emigracím a imigracím. Soubor vzájemně 
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oddělených lokálních populací žijících na určitém větším prostoru, mezi kterými dochází k výměně jedinců, se nazývá 
metapopulace (Levins, 1969; Hanski et Gilpin, 1991).

Jednotlivé lokální populace se liší svými vlastnostmi, mají odlišný počet jedinců, populační dynamiku, schopnost migra-
cí, typ prostředí, stupeň izolace atd. Více prosperující dílčí populace, které produkují dostatečný počet potomstva (tzv. 
zdroje) pak doplňují stavy sousedních, méně prosperujících dílčích populací (tzv. sinky) (Pulliam, 1988; Watkinson et Su-
therland, 1995). Některé populace mohou být zcela závislé na svých zdrojích, proto jakékoli přerušení těchto toků může 
mít pro danou populaci vážné následky (snížení genetické variability, fitness jedinců, redukce početnosti až vyhynutí). 
Toto přerušení toků může typicky způsobit nová migrační bariéra, například víceproudá dopravní komunikace, kterou 
živočichové nemohou jednoduše překonat. Fragmentace krajiny antropogenními bariérami tak může zásadně ovlivnit 
prosperitu volně žijících populací v krajině (Hanski et Gilpin, 1991).

3.2.3	Způsoby	hodnocení	fragmentace	krajiny
Z předchozího popisu vyplývá, že z hlediska snížení dopadů fragmentace krajiny a zachování její konektivity se základní 
výzkum zabývá sledováním a popisem vhodných biotopů („ostrovů“), ve kterých mohou populace existovat, a také spo-
jovacích prvků, které umožňují jejich propojení migracemi. 

Tomu odpovídají i odborné práce, zaměřené zejména na mapování velikosti, kvality, počtu nebo stupně izolace krajin-
ných plošek a spojovacích prvků ve fragmentované krajině (Aurambout, Endress et Deal, 2005; Bodin et Norberg, 2007), 
sledování krajinných změn a úbytku vhodných biotopů v určitém delším časovém období, sledování zákonitostí pohybu 
živočichů v krajině (Tischendorf et Fahrig, 2000) a na modelové a metodické postupy pro zajištění konektivity krajiny 
(Jordán et al., 2003; Williams et Snyder, 2005). 

Další snahou je vytvoření určitého univerzálního modelu pro hodnocení a měření fragmentace krajiny, což je ale vzhle-
dem ke složitosti celého problému a počtu proměnných velmi obtížné (Ricotta et al., 2006; Roedenbeck et Kohler, 2006; 
Jaeger et al., 2007). Modely jsou většinou založeny na (i) tvorbě určitých numerických indikátorů (Jaeger, 2000; Bogaert, 
van Hecke et Ceulemans, 2002; Liang, Ding et Li, 2005; Girvetz et al., 2008) nebo na (ii) vymezení určitých definovaných 
oblastí s možností budoucí ochrany (Illmann, Lehrke et Schäfer /eds./, 2000; Gawlak, 2001). 

Metody	stanovující	numerické	indikátory	fragmentace
Jedná se o postupy, které kvantifikují stupeň fragmentace určitého území číselným indexem, který je stanoven na 
základě geometrických nebo pravděpodobnostních modelů. Jsou vhodné především pro sledování časového vývoje 
a vzájemného porovnávání variant, protože reagují i na menší změny ve strukturách bariér, které vedou k fragmentaci. 
Reprezentantem těchto metod je stanovení efektivní velikosti oka (effective mesh size – meff) podle prací Jaeger 
(2000), Jaeger et al. (2007) atd. 

Meff je číselný indikátor fragmentace krajiny rozdělené bariérami na dílčí izolované plochy. Indikátor vychází z výpočtu 
pravděpodobnosti, že dva jedinci náhodně umístění do studovaného území se budou nacházet v jedné ploše, že tedy 
nebudou odděleni bariérou. Meff se stanoví jako součin pravděpodobnosti C a celkové rozlohy zájmového území: 

meff = At . C = (1 / At) . Σ Ai
2

kde  C … pravděpodobnost, že dva náhodně umístěné body do území nejsou odděleny bariérou
 Ai … rozloha jednotlivých izolovaných ploch (km2)
 At … rozloha celého území (km2)
 n … počet dílčích izolovaných ploch
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Rozbor problematiky3.

Metody	vymezující	nefragmentované	území
Principem těchto metod je, že podle určeného algoritmu se definuje území, které je považováno za nefragmentované 
a které zaslouží zvláštní ochrany. Výhodou těchto postupů je, že takto definované území lze vymezit v mapách a lze 
s ním pracovat jako s ostatními územními limity, jako jsou např. zvláště chráněná území, pásma ochrany vodních zdrojů, 
chráněná ložisková území aj. Tato území lze dobře a konkrétně konfrontovat s různými záměry územního plánování a in-
vestiční přípravy, stanovovat rozsah zásahu pro různé varianty, hledat překryvy s ostatními prvky prostředí a zařazovat 
je do modelů GIS.

Reprezentantem těchto metod je stanovení oblastí nefragmentovaných dopravou (UAT – Unfragmented Area by 
Traffic) podle prací Illmann, Lehrke et Schäfer /eds./, 2000; Gawlak, 2001. Nefragmentovaná oblast je definována jako 
území, které splňuje současně tyto podmínky: (i) je ohraničeno silnicemi s intenzitou dopravy větší než 1000 vozidel/den, 
nebo vícekolejnými železnicemi, (ii) má větší rozlohu než 100 km2. Protože základními vstupními daty jsou silniční síť 
a intenzity dopravního provozu, lze pomocí nástrojů GIS tuto metodiku využít nejen k hodnocení současného stavu 
fragmentace krajiny, ale rovněž zpětně do minulosti, nebo pomocí prognózních dopravních modelů usuzovat na vývoj 
fragmentace v budoucnosti (Anděl, Petržílka et Gorčicová, 2010). 

Výsledky, které ukazují na velmi rychlý nárůst fragmentace krajiny v ČR, jsou dokumentovány v následujícím boxu (3-3). 

Bariéry:
- silnice s intenzitou
  větší než 1000 vozidel/den

Polygon UAT:
rozloha více než 100 km2

Obr. 3-4 Definice nefragmentovaného 
území dopravou (UAT)
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rok 1980 rok 1980

rok 2005 rok 2005

rok 2040 rok 2040

Box 3-3 Vývoj fragmentace krajiny dopravou v ČR 
Pro zhodnocení úrovně fragmentace krajiny v České republice byly aplikovány oba výše uvedené postupy (UAT, meff). Spojení obou postupů má velký 
potenciál pro objektivní a citlivé zhodnocení fragmentace krajiny při různých variantách řešených v územním plánování a investiční výstavbě. 

Na následujících mapách je zobrazen vývoj úrovně fragmentace krajiny od roku 1980 do současnosti (2005) a s prognózou roku 2040. V levém sloupci 
je uveden vývoj nefragmentovaných území UAT. Ta jsou na mapách vyznačena zelenou barvou, území urbanizované a fragmentované barvou červe-
nou a šedou. Pokles nefragmentovaných oblastí z 81 % rozlohy ČR v roce 1980 na 63 % v roce 2005 s prognózou 51 % v roce 2040 je dobře patrný 
i pouhým okem. V pravém sloupci jsou pro stejná časová období uvedeny velikosti meff . V roce 1980 byla hodnota meff 397,3 km2, v roce 2005 216,2 km2 
a prognóza pro rok 2040 je 165,0 km2. Zmenšování hodnoty meff opět demonstruje zvyšování fragmentace krajiny. 

Uvedené trendy jsou v souladu s rozvojem automobilové dopravy a výstavbou sídelní a dopravní infrastruktury. Celá metodika stanovení UAT včetně 
dalších dílčích aplikací je uvedena v metodické příručce AOPK ČR (Anděl et al., 2005), metodika meff , pak v práci Anděl, Petržílka et Gorčicová, 2010. 
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Rozbor problematiky3.

3.3	POZEMNÍ	KOMUNIKACE	JAKO	MIGRAČNÍ	BARIÉRA
Pozemní komunikace vytváří bariéru pro volný pohyb živočichů, označujeme ji jako migrační bariéru. Tento účinek na 
živočichy se pak nazývá bariérový efekt komunikace. 

Míra bariérového efektu je dána kombinací tří skupin faktorů (Iuell et al., 2003): (i) technického řešení komunikace, (ii) in-
tenzity dopravy, (iii) disturbance (rušení). Všechny tyto faktory jsou vzájemně provázány a ovlivňují se, a proto i bariérový 
efekt různých míst na jedné komunikaci se může výrazně lišit. 

Hrubou představu dává kategorizace pozemních komunikací podle silničního zákona (zákon č. 13/1997 Sb.):
a) dálnice
b) silnice I. třídy (sem patří i rychlostní silnice)
c) silnice II. třídy
d) silnice III. třídy

Bariérový efekt obecně klesá v pořadí od dálnic k silnicím III. třídy, ale pro hodnocení konkrétních situací je toto dělení 
nedostatečné a v řadě případů může být i zavádějící. 

3.3.1	Technické	řešení	a	bariérový	efekt
K základním technickým parametrům komunikace, které ovlivňují bariérový efekt náleží: 
a) počet jízdních pruhů, šířka komunikace
b) technické překážky: opěrné zdi, svodidla, oplocení, protihlukové clony. Tyto prvky mohou být využívány i jako cílená 

opatření tam, kde chceme živočichům zabránit vstupu na komunikaci (viz kap. 7).
c) mostní objekty – využívané i jako migrační objekty (viz kap. 6)

Box 3-4 Středová svodidla
Středová svodidla, zvláště betonové bloky nebo svodidla kombinovaná s vegetací keřů, představují významnou migrační bariéru pro většinu živočichů. 
Řada živočichů si při vstupu na vozovku středové bariéry nevšimne a jejich pokus o návrat zvyšuje pravděpodobnost střetu s vozidly.
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3.3.2	Intenzita	dopravy
Dopravní proud vozidel a jeho intenzita působí jako mechanická bariéra, která brání živočichům v úspěšném překonání 
komunikace. Základním parametrem pro hodnocení je roční průměrná denní intenzita (RPDI), která vychází z pravidel-
ných celostátních sčítání dopravy, která probíhají v pětiletých intervalech. 

Z hlediska živočichů je důležitým parametrem průměrná časová délka mezer mezi vozidly projíždějícími oběma směry. 
Liší se významně nejen podle typu komunikace, ale kolísá i během 24 hodin. To je důležité, protože migrace živočichů 
neprobíhá během dne rovnoměrně, přičemž nejčetnější je v časných ranních a pozdních večerních hodinách. 

Za posledních cca 30 let narostla intenzita dopravy natolik, že se stala jedním ze základních faktorů ovlivňujících vzhled 
krajiny i faktory pohody obyvatel. 

3.3.3	Disturbance	
Mezi základní typy disturbancí patří (Iuell et al., 2003): 

 ● chemické znečištění (výfukové plyny automobilů, prach, solení atd.)
 ● hluk a vibrace
 ● osvětlení a vizuální rušení

Opatření k omezení disturbancí jsou popsána v kap. 6 a 7. 

Box 3-5 Bariérový efekt silnic a dálnic
Silnice II.a III. tříd (1) nepředstavují významnou migrační bariéru, ale dochází zde k častým střetům živočichů s vozidly. Dálnice, rychlostní silnice a sil-
nice I. tříd (2) s vysokou intenzitou dopravy jsou zásadní z hlediska fragmentace krajiny. 
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Box 3-6 Mortalita živočichů na pozemních komunikacích
Mortalita živočichů je pravděpodobně nejviditelnějším vlivem dopravy na volně žijící druhy živočichů. Na silnicích jsou každoročně usmrceny miliony 
jedinců. Usuzuje se, že se během posledních třiceti let doprava stala hlavní lidskou činností způsobující mortalitu živočichů a předstihla tak i lov (Trocmé 
et al., 2003). 

Existují značné mezidruhové i vnitrodruhové rozdíly v úspěšnosti překonávání komunikací (Hels et Buchwald, 2001; Mikátová et Vlašín 2002). Záleží 
rovněž na migračním potenciálu krajiny (Hlaváč et Anděl, 2001) a parametrech komunikace, konkrétně na: (i) niveletě vozovky ve vztahu k okolí – nej-
vyšší mortalita je u vozovek na úrovni terénu, nejnižší u náspů, (ii) šíři vozovky – zvyšuje pravděpodobnost usmrcení vozidlem, (iii) intenzitě dopravy 
– opět platí přímá úměra, (iv) rozložení dopravy během dne – důležitější faktor než samotná intenzita; nejhorší je souběh dopravní špičky a vrcholu 
migrační aktivity druhu, (v) existenci účinných bariér zamezujících vstupu živočichů na komunikaci.

Představu o situaci v ČR mohou dát výsledky průzkumu, který proběhl v letech 2007–2008 (Hlaváč et Anděl, 2008). Jako příklad výsledků jsou v ná-
sledujících grafech uvedeny hodnoty relativní mortality (průměrná mortalita vztažena na 1 km délky dané kategorie komunikace) a absolutní mortality 
(celková mortalita na všech silnicích dané kategorie v ČR).

Z grafů je patrné, že zatímco relativní mortalita živočichů je nejvyšší na dálnicích a rychlostních silnicích, v absolutních číslech dochází jednoznačně 
k nejvyšší mortalitě na silnicích II. a III. tříd. Je to dáno jejich vysokou hustotou v krajině, tyto silnice tvoří dohromady cca 88 % celkové délky komunikací 
a živočichové se s nimi proto dostávají do styku nejčastěji.

Je tedy zřejmé, že zatímco těžiště problematiky fragmentace krajiny leží na dálnicích, rychlostních silnicích a silnicích I. třídy s vysokou intenzitou do-
pravy, při řešení problému mortality fauny je nezbytné věnovat maximální pozornost kategoriím komunikací nižších tříd. Současný rychlý rozvoj silniční 
sítě, budování obchvatů obcí a plánované plošné rekonstrukce mostů vytvářejí pro řešení tohoto problému velkou příležitost (Hlaváč et Anděl, 2008).
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V kap. 3.1–3.3 jsme se věnovali popisu fragmentace krajiny a zajištění její konektivity. Druhou vzájemně provázanou 
rovinou je pak problematika konkrétních opatření pro minimalizaci fragmentace. Ve vztahu k dopravním stavbám se 
opatření zaměřují v prvé řadě na vhodný výběr tras nových silnic a dálnic. Jedná se o zásadní primární krok. Tam, kde 
špatnou volbou trasy nové dálnice dojde k narušení a fragmentaci vhodných biotopů, budou mít další opatření jen ome-
zený efekt. Základním metodickým materiálem pro výběr trasy jsou Technické podmínky Ministerstva dopravy č. 181 
„Hodnocení průchodnosti území pro liniové stavby“ (Ministerstvo dopravy ČR, 2006). 

Druhým okruhem je minimalizace bariérového efektu jednotlivých komunikací především realizací migračních objektů 
a dalších optimalizačních opatření. Jejich parametry a způsob navrhování je uveden v Technických podmínkách Minis-
terstva dopravy č. 180 „Migrační objekty pro zajištění průchodnosti dálnic a silnic pro volně žijící živočichy“ (Ministerstvo 
dopravy ČR, 2006). Speciální problematika průchodnosti malých mostních objektů a jejich rekonstrukce je rozebrána 
v metodické příručce „Mosty přes vodní toky – Ekologické aspekty a požadavky“, vydané AOPK a krajem Vysočina 
(Hlaváč et Anděl, 2008). Rozpracování a aktualizace technických a organizačních opatření je předmětem této příručky. 

3.4	OPATŘENÍ	KE	SNÍŽENÍ	BARIÉROVÉHO	EFEKTU	SILNIC	
A	DÁLNIC	A	HODNOCENÍ	JEJICH	ÚČINNOSTI
Kategorizace	opatření
Praktická opatření pro zajištění potřebné migrace živočichů je možné rozdělit do dvou základních rovin: (a) opatření 
bránící vzniku nových bariér, (b) opatření snižující bariérový efekt u bariér již existujících nebo připravovaných. 

(A) Opatření zabraňující vzniku nových bariér – jedná se o nepropojování obcí do souvislých komplexů, minimalizaci 
výstavby v extravilánech obcí, neotevírání nových dopravních koridorů v krajině atd. Hlavní roli zde hrají celostátní kon-
cepce, územní plánování a strategické hodnocení vlivů na životní prostředí (SEA). 

(B) Opatření snižující bariérový efekt starých i plánovaných dopravních komunikací – v případě, že je z celospo-
lečenských důvodů rozhodnuto o výstavbě nové komunikace, je třeba zajistit, aby její bariérový efekt a s ním spojená 
i mortalita živočichů byly co nejnižší. Právě tato druhá rovina je vlastním tématem této příručky. 

Metodické	příručky
Návrhy účinných opatření jsou bezesporu složitou problematikou, vezmeme-li v úvahu ekologické nároky různých druhů 
živočichů, různá technická řešení komunikací, proces investiční přípravy i ekonomické hledisko. Hlavní výhodou je ale 
skutečnost, že se nejedná o nové téma, ale že se již cca 40 let v různých zemích Evropy a Severní Ameriky toto téma 
řeší a byla získána široká paleta zkušeností. Tomu odpovídá i rozsáhlá odborná literatura.

Za základní materiál lze považovat tzv. Evropskou příručku, která byla výstupem projektu COST 341 a na které se 
podíleli odborníci z řady evropských zemí včetně České republiky (Iuell et al., 2003: Wildlife and Traffic: A European 
Handbook for Identifying Conflicts and Designing Solutions). Kromě toho vyšla řada příruček na národní úrovni, která 
odráží specifika dané země a zpřístupní toto téma široké odborné veřejnosti v národním jazyce. Jako příklad lze uvést 
SRN (Georgii et al., 2007; Georgii et Wotschilkowsky, 2007), Švýcarsko (Berthould, Lebeau et Righetti, 2004), Nizozemí 
(Aanen et al., 1991; Bekker et Vastenhout, 1995; Piepers, 2001), Belgii (Rodts, Holsbeek et Muyldermans, 1998), Polsko 
(Jedrzejewski et al., 2006; Jedrzejewski et Lawreszuk, 2009; Kurek, 2010), Ukrajinu (Deodatus et Protsenko, 2010) atd. 

Do této kategorie náleží i metodické příručky, které vyšly v České republice (Hlaváč et Anděl, 2001; TP 180 atd.). 
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Rozměrové	parametry	migračních	objektů
V mnoha případech se diskuse o technickém řešení migračních objektů zužují pouze na rozměrové parametry, zejména 
na optimální šířku objektu. Zde je třeba upozornit na dva aspekty tohoto problému:

a) Vazba na ostatní parametry ovlivňující účinnost objektu
Účinnost migračního objektu bude vždy výslednicí řady parametrů, které můžeme rozdělit do dvou hlavních skupin: 
(i) ekologické a (ii) technické. Výsledky řady prací ukazují, že neexistuje žádná optimální šířka (výška) migračních ob-
jektů, ale že se vždy jedná pouze o optimální kombinaci všech relevantních faktorů: umístění, ekologické charakteristiky 
prostředí, rozměry, rušení aj. Obecně platí, že v případě výborných ekologických parametrů okolí budou funkční i mosty 
s menšími rozměrovými parametry a opačně v místech vyššího rušení je třeba počítat s většími objekty. Příkladem jsou 
výsledky práce Georgi et al. (2007) nebo rozsáhlého výzkumu ve Skandinávii (Seiler et Olson, 2009), uvedené v boxu 
3-7. Proto jakékoliv doporučené rozměrové parametry musí být vztahovány vždy ke konkrétním podmínkám.

b) Vazba na optimalizaci ekonomických nákladů
Se zvyšováním rozměrů rostou obecně ekonomické náklady, a proto je zde zákonitá snaha o racionalizaci velikosti ob-
jektů. Zde je základním východiskem skutečnost, že účinnost objektu není obecně přímo úměrná velikosti, ale že existují 
určité limitní hodnoty, kdy další zvyšování rozměrů nevede již k významnému zvýšení účinnosti. Tato teze byla potvrzena 
řadou výzkumných prací (např. Georgi, 2006; Vreugdenhil, 2009) a koresponduje s teorií migračního potenciálu (viz 
kap. 4) a stanovenými nomogramy parametrů objektů (kap. 6).

Box 3-7 Výzkum účinnosti víceúčelových podchodů 
Ve Švédsku proběhl v letech 1997–2005 výzkum účinnosti víceúčelových podchodů (mostů přes komunikaci) pro migraci živočichů 
(Seiler et Olson, 2009). Celkem bylo hodnoceno 57 různých typů podchodů pod dálnicemi, které převáděly většinou silnice nižších 
tříd nebo polní a lesní cesty. Základními hodnocenými parametry byly např. průchod podchodem (průměrný počet průchodů za den 
nalezený na pískovém loži v podmostí), průchod kontrolou (průměrný počet průchodů za den na kontrolním pískovém loži), rozměro-
vé parametry (d, š, v, I), intenzita dopravy (průměrný počet vozidel zaznamenaný za hodinu v podchodu), vzdálenost přírodních nebo 
antropogenních prvků (les, pole, sídla, doprava atd.). 

Výsledky: 
• Jednotlivé druhy reagovaly různě na rozměry podchodu, disturbance a ekologické faktory.
• Typ podchodu neměl statisticky významný vliv.
• Index otevřenosti se ukázal jako lepší indikátor než jednotlivé parametry – šířka, výška, délka.
• Lidská činnost (doprava) odrazovala živočichy od průchodu.
• Ve vhodných ekologických podmínkách byly efektivní i mosty menších rozměrů.

Minimální parametry účinného podchodu pro jednotlivé druhy jsou následující: 
  los  srnec
 index I  2,3  1,4
 šířka  11 m  7 m
 délka  22 m  23 m
 výška  –   4,5 m 
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3.5	OCHRANA	PŘÍRODY	A	ZAJIŠTĚNÍ	KONEKTIVITY	
3.5.1	Legislativní	nástroje	pro	zajištění	konektivity	a	migrace
Základem legislativní ochrany přírody v České republice je zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném 
znění, a navazující předpisy.

Legislativa obsahuje celou řadu nástrojů, které souvisí s výskytem a migrací zájmových druhů živočichů v krajině. Z hle-
diska využitelnosti pro ochranu průchodnosti území je můžeme rozdělit do tří základních, vzájemně se prolínajících 
skupin:
1) Nástroje na ochranu biotopů pro trvalý výskyt druhů (ochrana území). Jedná se tedy o ochranu určitého území 
definovaných parametrů. Základní kategorie jsou:

 ● zvláště chráněná území (ZCHÚ)
 ● soustava Natura 2000
 ● významné krajinné prvky
 ● územní systém ekologické stability (ÚSES) – funkční biocentra
 ● přírodní parky vyhlášené na ochranu krajinného rázu

2) Nástroje na ochranu propojovacích prvků nebo celé ekologické sítě (ochrana sítě). Jedná se v podstatě o je-
dinou kategorii:

 ● územní systém ekologické stability (ÚSES jako celek)

3) Nástroje na ochranu druhů (obecná i zvláštní ochrana)

Dalším důležitým nástrojem je koncepce ochrany průchodnosti krajiny pro velké savce. 

Všechny tyto kategorie mají své speciální způsoby ochrany, které lze současně využít k zajištění průchodnosti krajiny. 
V další části textu budou rozebrány pouze nástroje na ochranu celé ekologické sítě, tedy ÚSES, a koncepce ochrany 
průchodnosti krajiny pro velké savce. 

3.5.2	Územní	systém	ekologické	stability	krajiny	(ÚSES)
Územní systém ekologické stability krajiny je jediným legislativním nástrojem, který je přímo zaměřený na ochranu 
propojovacích prvků a ekologické sítě. ÚSES je podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, definován 
jako „vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní 
rovnováhu.“ 

Cílem ÚSES je:
 ● Uchování a podpora rozvoje přirozeného genofondu krajiny.
 ● Zajištění příznivého působení na okolní, ekologicky méně hodnotnější části krajiny.
 ● Podpora možnosti polyfunkčního využívání krajiny a uchování významných krajinných fenoménů. 

Koncept je teoreticky postaven na již zmíněné teorii ostrovní biogeografie a skládá se z následujících skladebných částí: 
 ● Biocentrum – je skladebnou částí ÚSES, jedná se o ekologicky významný segment krajiny, který svou velikostí 

a stavem ekologických podmínek umožňuje trvalou existenci druhů i společenstev přirozeného genofondu krajiny 
(Maděra et Zímová, 2005). Biocentra mají být tedy v případě nehostinného okolí „ostrovy“, tedy hodnotnějšími částmi 
krajiny. V praxi se jako biocentra vyhlašují zejména lesní komplexy, vodní prvky atd. Může zde docházet k překryvům 
s kategoriemi ZCHÚ. 
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 ● Biokoridor – je skladebnou částí ÚSES, která je, nebo cílově má být tvořena ekologicky významným segmentem 
krajiny, který propojuje biocentra, umožňuje a podporuje migraci, šíření a vzájemné kontakty organismů. Biokoridory 
tedy zajišťují pohyb živočichů v krajině. Na rozdíl od biocenter nemusí umožňovat trvalou existenci všech druhů za-
stoupených společenstev. Funkčnost biokoridorů podmiňují jejich prostorové parametry (délka a šířka), stav trvalých 
ekologických podmínek a struktura i druhové složení biocenóz (Maděra et Zímová, 2005). Ve vyhlášce je definován 
jako „území, které neumožňuje rozhodující části organismů trvalou dlouhodobou existenci, avšak umožňuje jejich 
migraci mezi biocentry, a tím vytváří z oddělených biocenter síť.“ 
Biokoridory obecně patří mezi základní opatření k zachování konektivity krajiny, mají tedy zajišťovat pohyb živočichů 
mezi biotopy (biocentry) a v součinnosti dotvářet celkovou přírodní síť v krajině.  

 ● Interakční prvky – jsou ekologicky významné krajinné prvky a ekologicky významná liniová společenstva vytvářející 
existenční podmínky rostlinám i živočichům a významně ovlivňující fungování ekosystémů kulturní krajiny. V míst-
ním ÚSES zprostředkovávají interakční prvky příznivé působení biocenter a biokoridorů na okolní, ekologicky méně 
hodnotnou krajinu. Slouží živočichům jako potravní základna, místo úkrytu, místo rozmnožování a pro orientaci. Nej-
častěji se jedná o ekotonová společenstva lesních okrajů, drobné meze, vodní toky, remízky nebo i solitérní dřeviny, 
drobná prameniště, vysokokmenné sady, aleje apod.

ÚSES má pro zajištění konektivity v krajině pozitivní vlastnosti. Vyjmenujme zde ty základní: 
 ● Systémový přístup. ÚSES má hierarchickou strukturu, obsahuje vzájemně provázané prvky nadregionální, regio-

nální a lokální úrovně. Jedná se o systémový nástroj ochrany konektivity krajiny.
 ● Celorepubliková působnost. Základní návrh ÚSES na nadregionální a regionální úrovni je zpracován pro celé 

území ČR.
 ● Provázanost s územním plánováním. ÚSES je průběžně aktualizován jako součást podkladových materiálů v rám-

ci všech procesů územního plánování. Při posuzování vlivů koncepcí a staveb na životní prostředí by měl být vliv na 
ÚSES hodnocen. 

 ● Provázanost s realizací konkrétních opatření v krajině. V rámci ÚSES mohou být realizovány chybějící skladebné 
části, dochází k výsadbě dřevin a vzniku prvků, které napomáhají udržování konektivity.

 ● Dlouhodobé zkušenosti. ÚSES byl zaveden do naší legislativy v roce 1992. Za dobu již takřka dvaceti let byly 
získány rozsáhlé zkušenosti s přípravou i zaváděním systému a s vazbami na ostatní plánovací nástroje v krajině.

ÚSES je koncipován na biotopovém základě a soustřeďuje se zejména na běžně se vyskytující druhy v krajině a na 
jejich denní pohyby v rámci širších domovských okrsků. Je logické, že nemůže pokrývat nároky všech druhů organismů, 
počínaje hmyzími druhy až po velké savce. Právě migrace velkých savců má svá specifika z hlediska dálkového cha-
rakteru a požadavků na charakter koridorů. Migrační koridory velkých savců musí být vymezeny na základě speciálně 
zaměřeného podrobného terénního průzkumu daného prostředí a v širších souvislostech, tj. v kontextu celého území 
České republiky. 

Zásadní problémovou skutečností je, že v souladu s metodikou ÚSES mohou být biokoridory přerušeny neprůchodnou 
bariérou (délka přerušení je stanovena v metodice). Pro dálkové migrace velkých savců je ale takové přerušení fatální 
a znamená v podstatě funkční vyřazení daného biokoridoru. Z těchto důvodů se biokoridory ÚSES v řadě případů nekryjí 
s dálkovými migračními koridory velkých savců (Anděl, Mináriková et Andreas /eds./, 2010). Proto kromě ÚSES musí 
existovat další doplňkový systém, který zajistí ochranu migrační průchodnosti pro velké savce (viz kap. 3.5.3). 
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3.5.3	Koncepce	ochrany	průchodnosti	krajiny	pro	velké	savce
Tato koncepce vychází ze studie Anděl et Gorčicová (2007) a je založena na vymezení a ochraně tří hierarchicky uspo-
řádaných jednotek: (A) migračně významných území (MVÚ), (B) dálkových migračních koridorů (DMK) a (C) migračních 
tras (MT). Tyto jednotky jsou koncipovány tak, aby umožňovaly postupně upřesňovat opatření ve vazbě na nové poznat-
ky a aby bylo možné je provázat s procesy územního plánování. 

A.	Migračně	významná	území	(MVÚ)
Migračně významná území jsou nejvyšší vymezenou jednotkou. Vychází ze základní koncepce udržení průchodnosti 
krajiny ve vazbě na větší zoogeografické celky (např. propojení Karpatské soustavy a Českého masivu). Jedná se 
o široká území, která zahrnují oblasti jak pro trvalý výskyt druhů, tak pro zajištění migrační průchodnosti. V těchto úze-
mích by měla být problematika fragmentace krajiny zařazována jako jedno z povinných rozhodovacích hledisek v rámci 
územního plánování a investiční přípravy. MVÚ jsou důležitým podkladem při návrhu konkrétních technických opatření 
na silnicích a dálnicích. 

Obr. 3-5 Mapa migračně významných území

B.	Dálkové	migrační	koridory	(DMK)
Dálkové migrační koridory jsou základní jednotkou pro zachování dlouhodobě udržitelné průchodnosti krajiny pro velké 
savce. Jsou to liniové krajinné struktury délky v desítkách kilometrů a šířky v průměru 500 m, které propojují oblasti 
významné pro trvalý a přechodný výskyt velkých savců. Jejich základním cílem je zajištění alespoň minimální, ale dlou-
hodobě udržitelné konektivity krajiny pro velké savce. Jsou nástrojem pro koordinaci zájmů ochrany přírody a rozvoje 
území. Bez vymezení a ochrany DMK dochází k tomu, že významný koridor, do jehož průchodnosti byly investovány 
značné prostředky (např. výstavbou ekoduktů na dálnicích), je znehodnocen realizací jiné bariéry. Vymezené DMK jsou 
zásadním podkladem pro přípravu konkrétních technických opatření na silnicích a dálnicích.
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Obr. 3-6 Mapa dálkových migračních koridorů

C.	Migrační	trasy
Migrační trasy jsou nejnižší jednotkou v rámci hierarchického uspořádání této metodiky. Představují detailní řešení 
překonání kritických míst v rámci migračního koridoru. Jedná se o podrobně vymezené trasy v šířce řádově stovek až 
desítek metrů, u kterých jsou přesně specifikována technická optimalizační opatření, např. zprůchodnění migračních 
bariér, úpravy migračních objektů, výsadby dřevin atd. V podrobnosti migračních tras je nezbytné řešit migrační kori-
dory pouze v místech, kde hrozí jejich přerušení a tam, kde jsou pro zachování migrace nezbytná technická investiční 
opatření. Migrační trasy by měly být řešeny zejména v rámci procesů územního plánování a hodnocení vlivů na životní 
prostředí (EIA). Výstupem při řešení migračních tras je konkrétní návrh migračních objektů a dalších opatření na silnicích 
a dálnicích.

Lze tedy zrekapitulovat, že koncepce ochrany konektivity obsahuje z hlediska praktických opatření tři úrovně. Migračně 
významná území jsou úrovní signální. Jakýkoliv zásah do tohoto území, který by mohl potenciálně snížit jeho konektivitu, 
musí být včas identifikován, komplexně vyhodnocen a musí být přijata preventivní opaření. Dálkové migrační koridory 
představují úroveň ochrannou. V jejich prostoru nesmí být realizována žádná stavba nebo změna biotopů, která by 
snižovala jejich průchodnost. Migrační trasy reprezentují úroveň realizační. Představují podklad pro realizaci konkrét-
ních investičních nebo územních opatření pro zlepšení konektivity v určité lokalitě, především tam, kde již dnes existují 
významné migrační bariéry. 
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4.
Celková koncepce řešení

	

4.1 Obecné zásady
4.2 Kategorizace živočichů
4.3 Kategorizace technických 

opatření
4.4 Etapy investiční přípravy
4.5 Metodické nástroje

Z předchozí kapitoly vyplynula složitost problematiky snižování bariérového efektu a mortality na komunikacích. V této 
kapitole jsou uvedeny hlavní obecné zásady řešení a dále představení a kategorizace tří hlavních subjektů: (i) živočichů, 
pro které se řešení navrhují, (ii) technických a organizačních opatření a (iii) etap investiční přípravy. Z metodických 
nástrojů je uvedeno použití migračního potenciálu a krajinného potenciálu.

4.1	OBECNÉ	ZÁSADY
Při návrhu opatření na snížení bariérového efektu silnic a dálnic je třeba vycházet z následujících obecných zásad a ty 
aplikovat na konkrétní místní podmínky.

a) Řešení problematiky fragmentace pro všechny relevantní druhy živočichů. Problematiku fragmentace populací 
je třeba řešit pro všechny druhy živočichů, které mohou být bariérovým efektem dané stavby významně dotčeny 
(relevantní druhy). Výběr relevantních druhů musí být proveden v konkrétní migrační studii.

b) Opatření na snížení bariérového efektu jako povinná kompenzační opatření na všech nových pozemních 
komunikacích a při rekonstrukci stávajících komunikací. Opatření na snížení bariérového efektu představují 
kompenzaci negativního vlivu komunikace na životní prostředí a musí být nedílnou součástí všech projektů nových 
silnic a dálnic i všech rekonstrukcí stávajících komunikací. Kompenzační opatření by měla být uvedena do provozu 
vždy současně se zprovozněním nové komunikace.

c) Řešení problematiky fragmentace ve všech stupních investiční přípravy. Návrhy opatření na snížení barié-
rového efektu jsou nedílnou součástí přípravy silnic a dálnic, musí být tedy řešeny ve všech stupních přípravy od 
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vyhledávacích studií až po realizační dokumentace. S postupem investiční přípravy dochází k upřesnění technického 
a projekčního řešení, analogicky s jinými stavebními objekty. Spoluúčast odborníka na migraci živočichů (dále jen 
zoolog) na projekční přípravě je nezbytná ve všech stupních projektové dokumentace.

d) Rovnocenné respektování biotické a technické složky. Při návrhu technických opatření je předmětem řešení střet 
mezi faunou (biotickou složkou) a pozemní komunikací (technickou složkou). Obě tyto složky musí být respektovány 
rovnocenně, a proto je při přípravě i realizaci nezbytná spolupráce zoologa a projektanta.

e) Účinnost navrženého opatření jako funkce ekologických podmínek a technického řešení. Požadované účin-
nosti migračního objektu může být dosaženo pouze za současného splnění dvou hlavních požadavků: (i) vhodných 
ekologických podmínek a (ii) vhodného technického řešení. Modelem pro hodnocení u migračních objektů je pravdě-
podobnostní veličina, tzv. migrační potenciál (MP), který se stanovuje jako součin migračního potenciálu ekologické-
ho (MPE) a migračního potenciálu technického (MPT).

f) Individuální přístup. Vzhledem ke složitosti vztahu mezi faunou a komunikací je při návrzích opatření základním 
principem individuální přístup ke každému migračnímu profilu. Všechna obecná doporučení je třeba vždy aplikovat 
na konkrétní místní podmínky.

g) Priorita využívání primárně navržených objektů. Při návrhu migračních opatření budou přednostně využívány 
(i) tzv. primárně navržené objekty (objekty zde navržené z jiného důvodu než z důvodu migrace) a dále (ii) tzv. 
optimalizované objekty (primárně navržené objekty, u kterých byla provedena dílčí úprava nebo vhodné navádění 
k objektu). Teprve v případě, že řešení podle postupu (i) ani (ii) není vyhovující, budou realizovány (iii) tzv. speciální 
objekty (stavěné s hlavním účelem migrace).

h) Kombinace opatření umožňujících a zabraňujících průchod přes komunikaci. Snížení negativního vlivu na fau-
nu lze nejlépe dosáhnout současnou kombinací (i) opatření, která průchod umožňují (migrační objekty – snižují 
fragmentaci populací) a (ii) opatření, která brání vstupu na vozovku (oplocení – snižují mortalitu živočichů). Vhodný 
poměr obou typů opatření určuje na základě místních podmínek migrační studie.

i) Migrační studie jako povinný podklad při investiční přípravě silnic a dálnic. Pro každý projekt přípravy nové 
nebo rekonstrukce stávající silnice a dálnice zpracovávat jako povinnou součást podkladů pro proces EIA (SEA), pro 
územní řízení a pro stavební řízení samostatné migrační studie (v postupné hierarchii: strategická – rámcová – de-
tailní migrační studie). V nich bude odborně vyhodnocen bariérový efekt stavby, navržena opatření na jeho snížení 
i aplikace výše uvedených zásad. Migrační studie bude schvalovat příslušný orgán ochrany přírody v rámci procesu 
EIA a územního a stavebního řízení.

4.2	KATEGORIZACE	ŽIVOČICHŮ
Druh je základní jednotkou při popisu složení fauny. Jde o jedince se společným evolučním vývojem, proto příslušnost 
jedince k určitému druhu geneticky předurčuje jeho morfologii, fyziologii, postavení v ekosystému a základní vzorce cho-
vání. Jednotlivé druhy mají různé potřeby migrací a také různé nároky na parametry migračních objektů. Při plánování 
konkrétních opatření je tedy třeba vyjít z druhového složení naší fauny a vytipovat cílové druhy, pro které jsou zprůchod-
ňující opatření nezbytná. Z praktického hlediska je tedy vhodné druhy seskupit do základních kategorií s podobnými 
vlastnostmi ve vztahu k migraci. V následující tabulce je vymezeno celkem sedm základních kategorií (tab. 4-1). 

Jednotlivé kategorie se liší ve své citlivosti k bariérovému efektu pozemních komunikací i v nárocích na migrační ob-
jekty. Obecně se za nejvíce citlivé považují druhy s velkými domovskými okrsky, které při migracích překonávají velké 
vzdálenosti (kat. A) a dále druhy, které v pravidelných sezónních cyklech ve velkých počtech mění svá prostředí (např. 
obojživelníci, kat. D). Pozornost je ale třeba věnovat všem skupinám, a proto jsou základní pravidla a specifika pro 
jednotlivé kategorie probrána v samostatné kapitole 5. 
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Tab. 4-1 Rozdělení vybraných volně žijících živočichů do kategorií podle nároků na migrační objekty a charakteru migrací

Kategorie Druhy Charakteristika

A – velcí savci 
a druhy nejnároč-
nější na parametry 
objektů

jelen, rys, 
medvěd, vlk, los

Základním hodnoceným typem migrace je liniová dálková migrace celorepublikové-
ho a evropského formátu. Migrační objekty pro tyto druhy by měly být realizovány 
především na dálkových migračních koridorech, u kterých je důraz kladen na konti-
nuitu a dlouhodobou perspektivu.

B – ostatní kopytníci srnec, prase 
divoké

Základním typem migrace je lokální migrace, která zahrnuje cesty mezi zimními 
a letními stanovišti, mezi zdroji potravy, vodou a místy odpočinku. Ve vztahu ke 
komunikacím je třeba počítat především s místními populacemi, které jsou na místní 
podmínky dobře adaptované. U prasat divokých je nutné počítat s delšími nepravi-
delnými přesuny jedinců i celých tlup.

C – savci střední 
velikosti

C1 – liška, je-
zevec, drobné 
kunovité šelmy

Základním typem migrace je lokální migrace, která zahrnuje cesty mezi zdroji potra-
vy, vodou a různými částmi obývaného teritoria. Počítat je nutné také s migracemi 
osamostatňujících se mláďat, jež hledají nová volná teritoria. U místních populací je 
možné očekávat adaptaci na konkrétní podmínky. Tyto druhy nejsou příliš citlivé na 
rušivé antropogenní vlivy, vyskytují se i v blízkosti městských aglomerací a průmys-
lových objektů.

C2 – vydra

Vydra je svým způsobem života odlišná od ostatních druhů této kategorie, proto je 
uváděna samostatně. Kromě výše uvedené lokální migrace migrují u vyder také do-
spělí samci, kteří se často přesouvají na velmi dlouhé vzdálenosti. Důležitým rysem 
těchto migrací je převažující vazba na vodní toky. 

D – obojživelníci, 
plazi, drobní savci

žáby, čolci, mloci, 
někteří plazi, 
ježek

Jedná se především o speciální sezónní migrace mezi suchozemskými stanovišti 
a místy rozmnožování. Zejména u obojživelníků jsou tyto cesty většinou dobře zná-
mé a využívané hromadně. Migrační cesty lze očekávat v blízkosti každé trvalé vod-
ní plochy vhodné pro rozmnožování obojživelníků. Kromě toho je třeba počítat také 
s rozptýlenými migracemi mladých jedinců, kteří se po opuštění vodního prostředí 
pohybují krajinou a obsazují nové vhodné lokality.

E – ryby a ostatní 
vodní živočichové

ryby, mihulovci, 
raci, vodní 
měkkýši aj.

Živočichové vázaní svojí existencí a pohybem výlučně na vodní prostředí. Zásadní 
význam mají konstrukce mostů a způsob úpravy vodního toku pod mostem. Technic-
ké řešení musí vyloučit vytváření neprůchodných vodních stupňů a nevhodné úpravy 
vodního toku pod mostem.

F – ptáci a netopýři

ledňáček říční, 
skorec vodní, 
konipas horský, 
některé druhy 
netopýrů

Ptáci trvale žijící u toků nebo ptáci a netopýři využívající toky jako tahové koridory 
menší mosty neproletují, ale přeletují silnici nad mostem, což může zvýšit riziko mor-
tality. Technické řešení musí zvážit parametry mostních objektů i řešení doprovod-
ných opatření, jako jsou protihlukové clony na mostech. 

G – společenstva 
rostlin, bezobratlých 
živočichů a drob-
ných obratlovců

ohrožená spole-
čenstva

Pokud komunikace vytváří bariéru v biotopech, které vzhledem ke své specifičnosti, 
vzácnosti a zranitelnosti vyžadují speciální ochranu, je třeba navrhnout opatření, 
která zajistí propojení celých společenstev. 

Pozn.: Uvedená kategorizace má hlavně praktický význam a představuje značné zjednodušení. Řada druhů zde není zahrnuta. 
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4.3	KATEGORIZACE	TECHNICKÝCH	OPATŘENÍ
Z praktického hlediska je možné opatření na komunikacích ve vztahu k migraci živočichů rozdělit do tří základních 
skupin:
(1) opatření podporující překonání komunikace (tzv. migrační objekty)
(2) opatření omezující vstup na komunikaci
(3) opatření pro řidiče

4.3.1	Opatření	podporující	překonání	komunikace
Základem těchto opatření jsou tzv. migrační objekty. Migrační objekt je chápán jako stavební objekt na pozemní komu-
nikaci realizovaný za účelem migrace živočichů, nebo umožňující tuto migraci jako vedlejší jev a hodnocený z tohoto 
hlediska. V podobném významu bývají v literatuře používány pojmy ekologický mostní objekt, ekologický most, průchod, 
přechod, ekodukt atd. 

Migrační objekty je možné dělit podle různých hledisek, která se vzájemně kombinují. Z hlediska problematiky migrace 
živočichů jsou základní tato následující dělení: 

A. Podle postupu při návrhu objektu
Toto rozdělení je důležité z hlediska koncepce navrhování objektů, kdy je snahou pro zajištění průchodnosti využívat 
prioritně tzv. primárně navržené migrační objekty, dále optimalizované objekty a teprve při nemožnosti jiného řešení 
objekty speciální.

 ● Primárně navržené  – jsou nebo byly vyprojektovány na základně jiných důvodů, než je migrace živočichů, např. 
z důvodu překonání vodních toků, pozemních komunikací, železnic, terénních prvků atd. Umožnění migrace živoči-
chů je vedlejším jevem. 

 ● Optimalizované  – primárně navržené objekty, u nichž byla provedena dílčí úprava nebo úpravy za účelem zvýšení 
jejich účinnosti z hlediska migrace živočichů. Jedná se nejen o úpravy technické (částečná úprava rozměrů, úprava 
podmostí aj.), ale i o přidání speciálních naváděcích prvků (plotů, vegetačních pásů aj.).

 ● Speciální –  jsou realizované výhradně za účelem migrace živočichů. 

B. Podle způsobu využití
 ● Jednoúčelové – objekty sloužící výhradně migraci živočichů. 
 ● Víceúčelové – objekty, které mají kromě migrace živočichů další využití (cyklistika, turistika, převedení vodního toku, 

komunikace atd.). 

C. Podle polohy průchodu vzhledem k pozemní komunikaci
 ● Pod komunikací, pod úrovní dopravy (podchody).
 ● Nad komunikací, nad úrovní dopravy (nadchody).

D. Podle velikosti, konstrukčního řešení a dalších technických parametrů
V této skupině je možná kategorizace podle řady technických hledisek. Zde je uvedeno pouze základní členění v rámci 
podchodů a nadchodů.

 ● Podchody:
  – propustky – malé silniční objekty, délka přemostění (z hlediska migrace šířka objektu) je do 2 m
  – mosty na komunikaci – délka přemostění (z hlediska migrace šířka objektu) je nad 2 m
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 ● Nadchody:
  – mosty přes komunikaci
  – tunely

4.3.2	Opatření	omezující	vstup	na	komunikaci
Tato opatření zabraňují nebo ztěžují vstup na komunikaci. Základní dělení je uvedeno v následující tabulce. 

Tab. 4-2 Opatření omezující vstup živočichů na komunikaci

mechanické bariéry
ploty
bariéry pro obojživelníky
protihlukové clony

ostatní bariéry
zvukové
světelné
pachové

snížení atraktivity bezprostředního okolí pozemní komunikace

4.3.3	Opatření	pro	řidiče	
Jedná se o samostatnou skupinu opatření, která ovlivňují bezpečnost provozu na komunikacích ve vztahu k živočichům. 
Jde o následující základní opatření (Federal Highway Administration, 2008; Hučko et Havránek, 2008): 

1. Opatření modifikující rychlost dopravy, upozorňující řidiče na výskyt živočichů
 ● Dopravní značky omezující rychlost.
 ● Dopravní značky s vyobrazenými druhy živočichů: tyto značky mohou být nestandardní – např. větší, kontrastní 

(barevné, blikající, LED diody atd.), sezónní – v místech předpokládané sezónní migrace (např. u obojživelníků).
 ● Systémy detekující živočichy v blízkosti komunikace: senzory detekují vstup jedince na silnici nebo jeho blízkost 

v okolí komunikace a vyšlou signál, který způsobí aktivaci značek, které varují řidiče. Existují různé typy senzorů 
(infračervené, radioobojky, seismické senzory atd.). Detektory mohou být umístěny na silnici nebo přímo ve vozidle. 

 ● Úprava způsobu projektování pozemních komunikací: zvýšený výskyt zatáček, zúžení silnic k omezení rychlosti 
dopravy.

2. Opatření zvyšující viditelnost, přehlednost komunikace 
 ● Úprava biotopů podél komunikace: jedná se především o vykácení stromů a keřů v bezprostředním okolí komunika-

ce, aby řidič mohl dříve zaregistrovat blížící se živočichy. Pro dálnice a rychlostní silnice je tento požadavek součástí 
technických podmínek pro vegetační úpravy a v sousedství vozovky je navrhován udržovaný travní pás. Problémem 
je toto u silnic nižších kategorií, kdy vegetace zasahuje často až k vozovce.

 ● Osvětlení silnic: zvýšená viditelnost pro řidiče; zároveň je možné, že se živočichové těmto úsekům silnic mohou 
vyhýbat.

Jednotlivá opatření jsou detailně popsána ve dvou samostatných kapitolách: 
 ● kap. 6: Migrační objekty
 ● kap. 7: Opatření omezující vstup na komunikaci
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Box 4-1 Los evropský a varovné systémy

Kolize losů s vozidly představují zejména ve skandinávských zemích velmi vážný problém z hlediska bezpečnosti provozu. Protože klasické dopravní 
značky se ukázaly jako neúčinné, jsou vyvíjeny speciální varovné systémy detekující přítomnost zvířete v blízkém okolí silnice. Tyto systémy jsou také 
zabudovávány přímo do automobilů. 

Dopravní značka upozorňující na úsek, ve kterém je vyšší pravděpodob-
nost střetu s živočichy, má na chování řidičů minimální vliv. Zvláště tehdy, 
pokud se jedná o označení dlouhých, kilometrových úseků (jako v případě 
na obrázku).

Nestandartní značka může upozornit řidiče na místa častého přechodu 
vydry (Řecko).

Box 4-2 Dopravní značky

1 2

1 2
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OPATŘENÍ PODPORUJÍCÍ
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Obr. 4-1 Technická a organizační opatření na snížení bariérového efektu a mortality
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4.4	ETAPY	INVESTIČNÍ	PŘÍPRAVY
Řešení problematiky k zajištění migrace živočichů musí být součástí všech stupňů investiční přípravy silnic a dálnic. Po 
celou dobu musí být zajištěna návaznost řešení biologických a technických aspektů. Návrh umístění objektů vychází 
z biologických poznatků, ale současně je nutné posouzení z hlediska technické realizovatelnosti.

Základní kroky v ekologické a technické přípravě a jejich provázanost jsou uvedeny v následující tabulce. Schéma je 
rámcové a v praktické projekční přípravě v něm mohou existovat odchylky. Podstatné je, aby všechny potřebné kroky 
byly realizovány. Jednotlivé etapy jsou komentovány v kapitole 8. 

Tab. 4-3 Základní kroky v jednotlivých fázích ekologické a technické přípravy a realizace staveb (TP 180)

Etapy 
investiční 
přípravy 
silnic

Technická část Ekologická část

Stupeň konkretiza-
ce trasy Dokumentace Obecná rovina (vliv 

na ŽP)
Migrace živočichů

Cíle Dokumentace

1 Koncepce dopravy Dopravní politika Státní politika ŽP Zajištění existence 
druhů Kategorizace území

2 Výběr koridoru Územní plány, vyhle-
dávací studie

SEA (Krajinářské 
hodnocení)

Zajištění průchod-
nosti území

Strategická migrační 
studie

3 Výběr trasy Technická studie EIA (dokumentace)
Výběr konkrétních 
migračních profilů 
(důkaz průchodnosti)

Rámcová migrační 
studie

4 Stabilizovaná trasa Územní řízení (DÚR) Rozpracování pod-
mínek EIA

Základní technické 
řešení migračních 
profilů

Detailní migrační 
studie

5 Detailní projekt Stavební řízení 
(DSP, ZDS)

Rozpracování pod-
mínek (DÚR)

Detailní technické 
řešení (vazby na 
ostatní části)

Detailní projekty 
jednotlivých objektů

6 Realizace
Přejímací a kolau-
dační řízení (RDS, 
DSPS)

Kontrola podmínek 
DSP, ZDS

Kontrola provedení 
– ekodozor stavby, 
ekologická služba

Projekt migračních 
opatření

7 Provoz  Monitoring (postpro-
jekt. analýza) 

Kontrola účinnosti 
(monitoring)

Plán monitoringu, 
zpráva o výsledcích 
monitoringu
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4.5	METODICKÉ	NÁSTROJE
Z řady metodických nástrojů použitelných při navrhování migračních objektů budou dále podrobněji představeny násle-
dující:

 ● migrační potenciál
 ● model krajinného potenciálu pro výskyt a migraci živočichů

4.5.1	Migrační	potenciál

Definice	migračního	potenciálu
Migrační potenciál (MP) je modelová veličina definovaná jako pravděpodobnost funkčnosti migračního profilu. Vyjadřuje 
předpoklady daného profilu pro umožnění migrace. MP je dán dvěma složkami: migračním potenciálem ekologickým 
(MPE) a migračním potenciálem technickým (MPT). Celkový migrační potenciál je součinem obou složek.

MP = MPE × MPT

Jako pravděpodobnostní veličiny nabývají MP, MPE, MPT hodnot v uzavřeném intervalu /0; 1/. Pro praktickou interpre-
taci je možné v daném intervalu vymezit některé hodnoty:

Tab. 4-4 Hodnoty migračního potenciálu

MPT Název Obecná charakteristika

1,0 Ideální 
hodnota

Teoretická hodnota pro ideální stav maximální průchodnosti. Pro rozměrové parametry je to hodnota, 
za kterou zvyšování daného parametru nemá praktický vliv na zlepšení migrace.

0,8 Praktické 
optimum

Hodnota, kterou lze považovat za výbornou pro zajištění migrace. Objekt s celkovým MP 0,8 a vyšším 
je považovaný za výborný, není třeba hledat další optimalizaci. Rovněž pro rozměrové parametry 
objektů není třeba při MPT 0,8 a výše dále zvětšovat velikost parametru (pokud sám není vyšší 
z jiných důvodů).

0,5 Průměr Střední hodnota intervalu, objekt s tímto MP je považován za dobrý, dostatečný pro zajištění migrace. 
Totéž platí pro rozměrové parametry.

0,2 Praktické 
minimum

Krajní hodnota, kterou lze ještě považovat na přijatelnou pro zajištění migrace. U rozměrových pa-
rametrů je to spodní hranice intervalu doporučovaného pro daný parametr. U objektu s tímto MP je 
vhodné hledat dílčí optimalizační opatření u všech hodnocených parametrů.

0,0 Hranice 
funkčnosti

Hranice funkčnosti, pod hodnotou této hranice se daný objekt považuje za zcela nefunkční. Pokud 
buď MPE nebo MPT dosáhne nulové hodnoty, je celý objekt nefunkční. 

MP je pomůckou při přípravě migračních objektů, nikoliv rozhodovacím algoritmem. V matematické formě zdůrazňuje 
rovnoprávnost ekologické a technické složky. Např. v místech, kde jsou velmi špatné ekologické podmínky (MPE = 0,1), 
nemůže ani ideální technické řešení (MPT = 1,0) zajistit využitelnost objektu (MP = 0,1). Výsledek je samozřejmě stejný 
i v opačném případě. Základní metodou stanovení MP je expertní kvantitativní odhad. 

MPE	–	migrační	potenciál	ekologický
Je modelem přijatelnosti ekologických podmínek pro migraci v dané lokalitě. Je dán vlastnostmi samotné migrační cesty 
a ekologickými charakteristikami blízkého i širšího okolí. Jedná se především o kombinaci podpůrných prvků (vhodné 
biotopy, rozptýlená zeleň, naváděcí struktury, vodní toky aj.) a rušivých vlivů (doprava, osídlení, průmysl, těžba surovin 
aj.). Základní časovou rovinou pro hodnocení je stav před výstavbou. V případě, že by bylo z podkladů územního pláno-
vání známo, že dojde ke změnám ve struktuře okolí (např. výstavba nového osídlení nebo jiné dopravní a průmyslové 
infrastruktury), je třeba s těmito změnami počítat.
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Celková koncepce řešení4.

MPT	–	migrační	potenciál	technický
Je modelovým vyjádřením pravděpodobnosti, s jakou navržené technické řešení umožní plnou migraci živočichů. Je 
dán typem technického řešení, rozměry objektů a stavem doprovodných prvků, jako jsou např. vegetační úpravy, cha-
rakter podmostí, hlukové a světelné parametry. Jako pomůcky pro celkové expertní hodnocení slouží nomogramy, které 
uvádějí závislosti mezi rozměrovým parametrem objektu a MPT. Klíčové hodnoty nomogramů odpovídají hodnotám 
uvedeným v tab. 6-1 a 6-2. Nomogramy dokumentují skutečnost, že při optimalizaci velikosti objektu je třeba se zabývat 
především intervalem mezi praktickým minimem (pod touto hodnotou je kvalita objektu již velmi nízká) a praktickým op-
timem (nad touto hodnotou přináší zvětšování rozměrů jen malý efekt v účinnosti a nemá praktický smysl). Nomogramy 
jsou uvedeny v kap. 6.

4.5.2	Model	krajinného	potenciálu	
Pro detailní hodnocení ekologických podmínek ve vybraném území lze zpracovat modely krajinného potenciálu pro 
výskyt a migraci zájmových druhů. Jedná se o širokou problematiku matematického modelování ekologických parametrů 
pomocí prostředků geografických informačních systémů (GIS) a k dispozici je řada modelů, jejichž popis a kategorizace 
přesahují rámec této příručky. Více informací a příklady dvou typů modelů je možné nalézt v publikaci Anděl, Mináriková 
et Andreas /eds./ (2010). Zjednodušený, ale pro praxi vhodný postup je obsažen v modelu průchodnosti krajiny (TP 181).

Cílem těchto modelů je převést širokou škálu různých charakteristik území, které mohou mít vliv na výskyt nebo migraci 
živočichů (např. typ biotopu, nadmořská výška, blízkost zdrojů rušení, přítomnost vody, velikost souvislých komplexů 
lesa aj.) na hodnoty celkové „přijatelnosti“ území, vyjádřené většinou ve stupnici 0,0–1,0 (nebo 0–100 %), kde hodnota 
0,0 znamená území zcela nepřijatelné a 1,0 území výborné. Takováto kategorizace území může být cenným pomocným 
nástrojem pro výběr místa migračního objektu nebo pro řešení migrační průchodnosti celých silničních a dálničních 
úseků.

Je však nutné zdůraznit, že všechny matematické modely je třeba považovat především za dobrou pomůcku pro roz-
hodování, ale v žádném případě nemohou nahradit detailní terénní průzkum zájmových lokalit a celkové komplexní 
zhodnocení problematiky, které zohledňuje veškeré relevantní podklady. 
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Box 4-3 Krajinný potenciál pro výskyt a migraci rysa ostrovida a losa evropského v ČR

Jako jeden z podkladových materiálů pro přípravu migračně významných území a dálkových migračních koridorů (Anděl, Mináriková et Andreas /eds./, 
2010) byl zpracován expertní matematický model potenciálu území pro výskyt a migraci rysa a losa. V úvahu bylo bráno osm parametrů území (biotopy, 
nadmořská výška, členitost terénu, rozloha souvislých teritorií, doprava, sídla, bezlesí, ploty) a habitatové preference byly stanoveny metodou hodno-
cení týmem expertů. Ve výsledných mapách bylo území ČR rozděleno do 5 kategorií od zcela nepřijatelného po výborné. Na následujících obrázcích je 
jako příklad uveden dílčí výsek území, který demonstruje různou přijatelnost území jak pro rysa a losa, tak pro fáze trvalého výskytu a migrace. Uvedená 
kategorizace je vhodnou pomůckou pro úvahy o optimálním vedení migračních koridorů a umístění migračních objektů (Anděl, Petržílka, Gorčicová, 
Červený et Šustr, 2010 in Anděl, Mináriková et Andreas /eds./, 2010). 

model výskytu rysa model migrace rysa

model výskytu losa model migrace losa

1 2
3 4
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5.
Řešení průchodnosti pro jednotlivé 

kategorie živočichů

	

5.1 Kategorie A – velcí savci
5.2 Kategorie B – ostatní kopytníci
5.3 Kategorie C – savci střední 

velikosti
5.4 Kategorie D – obojživelníci
5.5 Kategorie E – ryby
5.6 Kategorie F – ptáci a netopýři
5.7 Kategorie G – ekosystém

V této kapitole jsou popsány způsoby řešení průchodnosti pozemních komunikací pro jednotlivé kategorie živočichů. 
Použita je jednotná osnova:

 ● Charakteristika skupiny – popisuje cílové druhy živočichů a celkové postavení skupiny v rámci problematiky frag-
mentace krajiny a migrace živočichů.

 ● Základní negativní vlivy dopravy – přehled základních negativních vlivů, kterými dopravní komunikace na skupinu 
působí. Další rozbor je zaměřen na vlivy týkající se fragmentace populací a mortality na komunikacích.

 ● Koncepce řešení – je zaměřena především na migrační objekty a opatření omezující vstup na komunikaci.
 ● Lokalizace migračních objektů (případně dalších opatření) – metodika pro výběr místa objektu.
 ● Parametry migračních objektů – metodika pro stanovení vhodných rozměrových parametrů.
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Řešení průchodnosti pro jednotlivé kategorie živočichů5.

5.1	KATEGORIE	A:	VELCÍ	SAVCI	A	DRUHY	
NEJNÁROČNĚJŠÍ	NA	PARAMETRY	OBJEKTŮ
Charakteristika	skupiny

 ● Cílové druhy: jelen lesní (Cervus elaphus), rys ostrovid (Lynx lynx), medvěd hnědý (Ursus arctos), vlk obecný (Canis 
lupus), los evropský (Alces alces). S výjimkou jelena se jedná o druhy vzácné a legislativně chráněné. Jsou vázané 
na zachovalé přírodní prostředí (především rozsáhlé lesní ekosystémy) s velkými nároky na velikost a kvalitu domov-
ských okrsků nebo druhy pravidelně nebo příležitostně migrující.

Tato kategorie živočichů má zcela mimořádné postavení z hlediska řešení problematiky fragmentace krajiny, a to z ná-
sledujících důvodů:

 ● Jedná se o zvláště chráněné druhy (kromě jelena) a jejich biotopy jsou chráněny podle zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny.

 ● Mají obecně nejvyšší nároky na parametry migračních koridorů a objektů. Proto místa, která jsou průchozí pro kate-
gorii A, jsou dostatečně průchozí i pro ostatní lesní druhy kategorie B a C. Kategorie A tak představuje tzv. deštníkové 
druhy pro ochranu průchodnosti krajiny pro společenstva lesních živočichů.

 ● Prokázaným a důležitým typem migrace je u této skupiny dálková migrace nadregionálního až evropského formátu. 
Pro zajištění této migrace a propojení mezi oblastmi trvalého výskytu je nezbytné zajišťovat průchodnost dálkových 
koridorů. Z toho vyplývá i jiný přístup k výběru migračních objektů. U ostatních skupin se v rámci praktických opatření 
s dálkovou migrací nepočítá.

 ● Druhy jsou obecně známé a mediálně vděčné. To společně s ekonomickou náročností některých migračních objektů 
vede ke značnému mediálnímu zájmu především o tzv. ekodukty (tj. nadchody budované speciálně pro migraci 
živočichů). Pozitivním dopadem této skutečnosti je, že se problematika fragmentace krajiny dostává do povědomí 

veřejnosti, negativním efektem je zužování problematiky 
fragmentace pouze na otázku ekoduktů.

Základní	negativní	vlivy	dopravy
 ● Likvidace a změny biotopů při výstavbě – vzhledem 

k tomu, že se druhy vyskytují především v horských ob-
lastech, není zde výstavba nových silnic a dálnic častým 
jevem. Minimalizace vlivu je řešena v rámci výběru trasy 
(TP 181, proces EIA/SEA).

 ● Fragmentace populací, omezení dálkových migrací 
– jedná se o základní vlivy řešené v této příručce, hlavním 
opatřením jsou migrační objekty (kap. 6). Bariérami jsou 
čtyřproudé a víceproudé komunikace se středním dělicím 
pruhem, oplocené koridory vysokorychlostních tratí; silnice 
nižších tříd nepředstavují významnou migrační překážku.

 ● Mortalita na komunikacích – souvisí s pohybem živo-
čichů v krajině, hlavní opatření jsou zaměřena na omezení 
vstupu živočichů na komunikaci (kap. 7).

 ● Rušení hlukem, osvětlením, vizuálním kontaktem 
– je řešeno jako faktor, který může významně ovlivňovat 
využívání migračních objektů (kap. 6.4).Obr. 5-1 Jelen lesní
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Koncepce	řešení	
Vzhledem k tomu, že hlavním cílem u této kategorie je ochrana dálkových migrací, je nutné, aby potřebná opatření byla 
přijímána na celostátní úrovni. Základní celostátní koncepce ochrany průchodnosti krajiny pro velké savce zahr-
nuje následující opatření (viz kap. 3.5.3):

(i) Migračně významná území – mapy v digitální podobě jsou k dispozici na AOPK ČR. Jedná se o souvislá vzájemně 
propojená území v rámci ČR, která jsou důležitá jak pro výskyt, tak pro migraci živočichů.

(ii) Dálkové migrační koridory – mapy v digitální podobě jsou k dispozici na AOPK ČR. Jedná se o liniové struktury 
v krajině, které jsou vymezeny osou a pásem 250 m na každou stranu. 

(iii) Migrační trasy – jejich vymezení je součástí koncepce řešení.
Základní koncepcí řešení na úrovni pozemních komunikací je:

 ● Zajistit průchodnost dálkových migračních koridorů (DMK) v místech křížení s komunikací – toho lze dosáhnout 
realizací vhodného migračního objektu.

 ● Zajistit dostatečnou konektivitu krajiny v migračně významných územích (MVÚ).

Uvedená opatření se týkají dálnic, rychlostních silnic a případně dalších silnic se čtyřmi a více jízdními pruhy. Pro silnice 
nižších tříd se tato opatření nepřijímají.

Postup řešení
 ● Jako součást přípravy nové komunikace zpracovat strategickou migrační studii (ve fázi výběru dopravního koridoru 

a územního plánování) a rámcovou migrační studii (ve fázi výběru trasy a dokumentace EIA). V rámci těchto studií 
prověřit rozsah kontaktu trasy s MVÚ a křížení trasy s DMK.

 ● V případě křížení trasy s DMK bude v rámci migrační studie navržena tzv. migrační trasa (tj. třetí část celostátní 
koncepce). Migrační trasa navrhne konkrétní způsob, kterým bude zajištěna průchodnost DMK a bude řešena v šir-
ším okolí migračního profilu (min. jeden km na každou stranu DMK od křížení s komunikací). Součástí návrhu bude 
typ a základní rozměrové parametry migračního objektu, ochrana před rušivými vlivy, navádění DMK k migračnímu 
objektu, vegetační úpravy aj. Pro zajištění průchodnosti DMK je možné při vyčerpání ostatních možností navrhovat 
velké speciální objekty pro migraci (podchody i nadchody).

 ● V případě, že trasa zasahuje do MVÚ, bude v rámci migrační studie prověřen postup k dostatečnému zprůchodnění 
území. Pro tento účel se využívají v maximální míře primárně navržené objekty a dále optimalizované objekty. Vý-
stavba velkých speciálních objektů se navrhuje jen ve výjimečných a zdůvodněných případech.

 ● Mimo MVÚ se žádná zvláštní opatření pro kategorii A nenavrhují. Migraci tam mohou zajišťovat primárně navržené 
objekty, které by měly být vždy podle možností upraveny tak, aby mohly fungovat i jako průchody pro faunu.

Samostatnou problematikou je zprůchodnění starých úseků dálnic a rychlostních silnic, na kterých chybí migrační objek-
ty. Výběr vhodného místa se řeší analogicky jako u nových dálnic, navíc u dálnic v provozu je možné vycházet i z míst 
se zvýšenou mortalitou živočichů. Řešením je výstavba speciálních migračních objektů za provozu dálnice. V zahraničí 
byly již takové objekty realizovány, v ČR dosud ne.
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Řešení průchodnosti pro jednotlivé kategorie živočichů5.

Box 5-1 Dostavba ekoduktu
Pří výstavbě řady starých dálnic nebyla migrace živočichů ještě zohled-
ňována. Možným současným řešením je dostavba migračních objektů za 
provozu (foto SRN). Jedná se o mimořádné opatření, o kterém by se mělo 
uvažovat pouze v případě, že by nebyla nalezena jiná cesta na zprůchod-
nění kritického místa dálkového migračního koridoru (DMK).

Lokalizace	migračních	objektů
Lokalizace migračního objektu závisí na řadě faktorů:

 ● Vymezení DMK a MVÚ – jako základní vstupní parametr.
 ● Ekologické charakteristiky okolí, přítomnost podpůrných a rušivých vlivů – vyjádřené jako ekologický migrační po-

tenciál (MPE).
 ● Migrační průchodnost celého hodnoceného úseku – v rámci migračních studií je třeba zhodnotit průchodnost všech 

potenciálních migračních objektů. Úroveň požadovaných technických opatření pro migrační objekt bude jiná v přípa-
dě, kdy se jedná o jediné možné místo v okruhu 10 km, než když se v blízkém okolí vyskytují další vhodné objekty. 
Proto je také tvorba tzv. primární mapy zařazena do metodiky migračních studií.

Postup řešení
A. Lokalizace migračního objektu při křížení DMK

 ● 1. krok – prověřit, zda se v šířce DMK (cca 250 m na každou stranu osy DMK) vyskytuje vhodný primárně navržený 
migrační objekt, tj. takový, který je zde navržen z jiných důvodů než migrace a má vhodný technický i ekologický 
potenciál. Pokud ano, je tento objekt zvolen a v rámci projektu migrační trasy jsou dopracovány detaily napojení, 
vegetačních úprav, úprav podmostí aj.

 ● 2. krok – pokud nebyl vhodný objekt nalezen v kroku 1, hledá se ve stejném prostoru (šířka DMK) objekt, který by bylo 
možné dílčí optimalizací upravit, aby splňoval parametry vhodného objektu.

 ● 3. krok – pokud nebyl vhodný objekt nalezen ani v kroku 2, opakuje se hledání vhodného primárně navrženého nebo 
optimalizovaného objektu v blízkosti DMK – do vzdálenosti cca 2,5 km na každou stranu od osy DMK. U objektu, 
který by byl vybrán mimo DMK, je třeba zaručit, aby při jeho převedení k migračnímu objektu a návratu do původní 
osy nedošlo k jeho přerušení.

 ● 4. krok – v případě neúspěchu v předchozích krocích prověřit možnost realizace speciálního migračního objektu na 
vhodném místě (i) nejdříve uvnitř koridoru, (ii) potom v okolí.

B. Lokalizace migračních objektů v MVÚ
 ● MVÚ jsou plošnou strukturou, ve které vedou DMK. Mimo vedení DMK zde není přesně určeno, kde by se měly 

migrační objekty nacházet. Pomocným kritériem je doporučená maximální vzdálenost mezi vhodnými objekty. Ta by 
u kategorie živočichů A měla být 5–8 km.
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 ● Při výběru se vychází z primární mapy migračních objektů a zvažují se objekty primárně navržené a objekty, které lze 
optimalizovat. Nepočítá se s realizací velkých (s šířkou nad 40 m) speciálních migračních objektů.

 ● Výběr probíhá v rámci zpracování migrační studie zjednodušeným způsobem (pracuje se s delšími úseky silnic, není 
zde požadavek přesného umístění).

Parametry	migračních	objektů
Proto, aby byl migrační objekt funkční, musí mít vyhovující parametry jak technické, tak ekologické. To je vyjádřeno 
koncepcí migračního potenciálu. Zásadní podmínkou je, že žádný z mnoha podílejících se faktorů nesmí klesnout pod 
limitní hodnotu, protože potom by byl objekt nefunkční bez ohledu na další parametry.

Doporučená hodnota migračního potenciálu:
 ● Pro DMK doporučen MP > 0,5 (tj. nadprůměrný potenciál). Vzhledem k tomu, že DMK musí vést i místy s řadou 

rušivých vlivů, může být v odůvodněných případech MP i v rozsahu 0,2–0,5.
 ● Pro MVÚ je doporučen pro vhodné objekty MP v rozsahu 0,2–1,0.

Doporučené rozměry pro hodnocení technického migračního potenciálu jsou uvedeny v tab. 6-1 a 6-2. Rozsahy mezi 
hodnotami, které se používají při optimalizaci objektu (rozsah mezi praktickým minimem a praktickým optimem) jsou 
v následujícím přehledu.

Podchody šířka (m)  12–40  Nadchody šířka (m)  12–40
  výška (m)  4–10    index C (-) 0,6–1,5 
  index I (m) 2–10 
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Box 5-2 Příklad mostu s dostatečnými technickými parametry pro kategorii A
Nadchod na dálnici D11 (km 70,5) má veškeré technické i ekologické předpoklady pro migraci všech kategorií lesních živočichů. Má středovou šířku přes 
40 m a na obou stranách je nálevkovitě rozšířen pro usnadnění přístupu. Na ekodukt navazuje z obou stran naváděcí oplocení. Dřevěná protihlukové 
stěna na okraji opticky izoluje prostor migrace od dopravy a zabraňuje nočnímu osvětlení. Prostor je rozčleněn skupinovou výsadbou keřů a stromů. 
Nadchod spojuje dvě části lesa přerušené dálnicí a vede po něm pouze málo využívaná lesní cesta. V jeho blízkosti se nenacházejí další rušivé prvky.

1 2
3 4
5 6
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5.2	KATEGORIE	B:	OSTATNÍ	KOPYTNÍCI
Charakteristika	skupiny

 ● Cílové druhy: srnec obecný (Capreolus capreolus), prase divoké (Sus scrofa), druhy celorepublikově hojně rozšířené. 
Do skupiny patří i nepůvodní druhy: muflon (Ovis musimon), daněk evropský (Dama dama), jelenec běloocasý (Odo-
coileus virginianus), paovce hřívnatá (Ammotragus levia), kamzík horský (Rupicapra rupicapra), koza bezoárová 
(Capra aegagrus), jelen sika (Cervus nippon).

 ● Základní druhy této skupiny (srnec obecný a prase divoké) jsou lovné, hojně rozšířené po celém území ČR. Jedná 
se o populace ovlivňované mysliveckým hospodařením, nikoliv o populace přírodní. Snaha o snižování bariérového 
efektu je podporována i myslivostí a příslušná myslivecká sdružení jsou vhodným zdrojem informací o pohybu živo-
čichů pro výběr migračních objektů.

 ● Migrační chování: základním typem je lokální migrace zahrnující pohyby mladých jedinců, cesty mezi zimními a letními 
stanovišti, mezi zdroji potravy, vodou a místy odpočinku. Ve vztahu ke komunikacím se jedná o místní populace, které se 
dokáží na místní podmínky dobře adaptovat, využívají tedy i migrační objekty menších parametrů. U prasat divokých je 
nutné počítat s delšími nepravidelnými přesuny jedinců i celých tlup. Obecně se u této skupiny neřeší dálkové migrace.

Základní	negativní	vlivy	dopravy
 ● Likvidace a změny biotopů při výstavbě – vzhledem k tomu, 

že hlavní reprezentanti skupiny (srnec a prase divoké) obývají celé 
území ČR včetně intenzivně obhospodařované krajiny, není tento 
problém zásadní. Minimalizace vlivu je řešena v rámci výběru trasy 
(TP 181, proces EIA/SEA).

 ● Omezení přirozeného pohybu v krajině, především lokálních 
denních nebo sezónních migrací – hlavním opatřením jsou migrač-
ní objekty (kap. 6). Bariérami jsou čtyřproudé a víceproudé komu-
nikace se středním dělicím pruhem, oplocené koridory vysokorych-
lostních tratí; silnice nižších tříd nepředstavují významnou migrační 
překážku.

 ● Mortalita na komunikacích – jde o základní negativní vliv, sou-
visí s pohybem živočichů v krajině a početností jedinců. Střety srnců 
a divokých prasat s vozidly jsou významné i z hlediska bezpečnos-
ti dopravy. Bilančně vzhledem k délce jednotlivých kategorií silnic 
dochází k největšímu počtu střetů na silnicích nižších tříd. Hlavní 
opatření jsou zaměřena na omezení vstupu živočichů na komunika-
ci v kombinaci s migračními objekty (kap. 7).

 ● Rušení hlukem, osvětlením, vizuálním kontaktem – je řešeno jako faktor, který může významně ovlivňovat využí-
vání migračních objektů (kap. 6.4).

Koncepce	řešení
 ● U této kategorie druhů se jedná o ochranu konektivity krajiny v regionálním a lokálním měřítku.
 ● Řešení spočívá v kombinaci migračních objektů a opatření omezujících vstup na komunikaci.
 ● Zásadní význam má u této kategorie dílčí optimalizace primárně navržených migračních objektů. Vzhledem k celkově 

nižším rozměrovým požadavkům má i malé zvětšení objektu (řádově v jednotkách metrů) nebo úprava podpůrných 
prvků velký pozitivní vliv na migrační potenciál.

Obr. 5-2 Srnec obecný
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Řešení průchodnosti pro jednotlivé kategorie živočichů5.

 ● Migrační objekty vhodné pro kategorii B mají velký význam pro celkovou průchodnost běžné krajiny. Vyskytují se ve 
velkém počtu na silnicích různých tříd a jsou kromě kategorie B pravidelně využívány i druhy kategorie C a D.

 ● V místech častých kolizí živočichů s dopravou je třeba realizovat opatření na omezení vstupu na vozovku. Typ opat-
ření závisí na kategorii komunikace a místních podmínkách (oplocení, pachové odpuzovače aj., viz kap. 7).

Lokalizace	migračních	objektů
 ● Lokalizace migračních objektů je řešena v rámci strategické a rámcové migrační studie.
 ● Při hodnocení se využívají i údaje příslušných mysliveckých sdružení o frekventovaných migračních trasách.
 ● Základní rozmístění objektů vychází z primárně navržených objektů a z objektů, které lze optimalizovat. Optimalizaci 

je vhodné zaměřit pouze na ty objekty, u kterých jsou splněny vhodné ekologické podmínky (návaznost na lesní 
porosty, přítomnost drobných vodotečí, vazba na liniovou nebo rozptýlenou zeleň v krajině, minimum rušivých vlivů).

 ● V migračně významných územích je maximální doporučená vzdálenost dvou objektů vhodných pro kategorii 
B 2–5 km, mimo MVÚ 5–10 km.

Parametry	migračních	objektů
Proto, aby byl migrační objekt funkční, musí mít vyhovující parametry jak technické, tak ekologické. To je vyjádřeno 
koncepcí migračního potenciálu. Zásadní podmínkou je, že žádný z mnoha podílejících se faktorů nesmí klesnout pod 
limitní hodnotu, protože potom by byl objekt nefunkční bez ohledu na další parametry.

Doporučená hodnota migračního potenciálu je v rozsahu 0,2–1,0.

Vhodné typy migračních objektů: 
 ● Migrační objekty vhodné pro kategorii A jsou plně vyhovující i pro kategorii B.
 ● Základem jsou primárně navržené nebo optimalizované mosty na komunikaci (nadchody) převádějící přírodní prvky, 

které podporují migraci, bez dalších zásadních rušivých vlivů, velké speciální migrační objekty nejsou pro tuto kate-
gorii navrhovány.

 ● Tato kategorie živočichů využívá i primárně navržené mosty na komunikaci převádějící antropogenní prvky (např. 
komunikaci nižší třídy), záleží vždy na konkrétním řešení (zejména na rozměrových parametrech, šířce ponechaného 
přirozeného podmostí, míře disturbancí, ekologických parametrech okolí atd.).

Doporučené rozměry pro hodnocení technického migračního potenciálu jsou v tab. 6-1 a 6-2. Rozsahy mezi hodnotami, 
které se používají při optimalizaci objektu (rozsah mezi praktickým minimem a praktickým optimem) jsou v následujícím 
přehledu.

Podchody  šířka (m)  6–20  Nadchody šířka (m)  7–20
  výška (m)  3–7    index C (-) 0,3–1,0
  index I (m) 0,5–5
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Box 5-3 Příklad vhodného řešení pro živočichy kategorie B 
Příkladem optimální kombinace ekologických a technických parametrů je most na km 138 dálnice D5 v úseku Plzeň–Rozvadov (1). Most převádí drob-
nou vodoteč, která spojuje dva lesní komplexy přes mozaiku podmáčených luk, rozptýlené zeleně, pastvin a polí (2). V místě podchodu je minimální 
rušení, nevede zde žádná polní nebo lesní cesta, v blízkosti se nevyskytuje osídlení a využívání lidmi je velmi sporadické. Přesypaná konstrukce mostu 
minimalizuje hluk pod mostem a přirozené nálety bříz a borovic opticky odcloňují dopravu na dálnici (1, 3, 4). Podmostí je přirozené (5). Za těchto okol-
ností i relativně malé rozměry (šířka 10 m a výška 4,5 m, index otevřenosti 0,9) jsou i při délce podchodu 52 m dostatečné. Most je pravidelně užíván 
živočichy kategorie B (srnec), C (liška), D (obojživelníci) a příležitostně i kategorií A (jelen) (6).

 

1 2
3 4
5 6
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Řešení průchodnosti pro jednotlivé kategorie živočichů5.

5.3	KATEGORIE	C:	SAVCI	STŘEDNÍ	VELIKOSTI
Charakteristika	skupiny
Cílové druhy této skupiny je možné rozdělit podle převládajícího prostředí na druhy suchozemské (C1) a druhy vázané 
na vodní toky (C2).

 ● C1: liška obecná (Vulpes vulpes), jezevec lesní (Meles meles), kočka divoká (Felis silvestris), kuna lesní (Martes 
martes), kuna skalní (Martes foina).

  – Základním typem migrace je lokální migrace, která zahrnuje cesty mezi zdroji potravy, vodou a různými částmi 
obývaného teritoria. Počítat je nutné také s migracemi osamostatňujících se mláďat, jež hledají nová volná teri-
toria. 

  – Ve vztahu ke komunikacím se jedná o místní populace, které se dokáží na místní podmínky dobře adaptovat.
  – Jde o druhy nepříliš citlivé na rušivé antropogenní vlivy.

 ● C2: vydra říční (Lutra lutra), svým způsobem života odlišná od ostatních druhů, migruje podél vodních toků; kromě 
lokální migrace a disperze mláďat migrují také dospělí samci, kteří se často přesouvají na velmi dlouhé vzdálenosti. 
Do této skupiny patří i bobr evropský (Castor fiber).

Základní	negativní	vlivy	dopravy
 ● Mortalita živočichů na komunikacích – je základním negativním vlivem. Ke střetům s vozidly dochází na všech 

kategoriích komunikací, v absolutních počtech nejvíce na komunikacích nižších tříd. 
  – Mortalita lišek – vysoký počet usmrcených jedinců je dán především četností výskytu druhu v ČR a dále aktivním 
pohybem po komunikacích, kde vyhledává jiné usmrcené živočichy. Mortalita na silnicích ale nemá na populaci 
lišky významný vliv.

  – Moralita vyder – zde je situace odlišná, vydra při svých lokálních a regionálních migracích postupuje obvykle 
podél vodních toků a v místech, kde vodní tok kříží silnici, vybíhá často na vozovku, kde dochází ke kolizím 
s vozidly. Děje se tak především v místech, kde voda vyplňuje celý prostor pod mostem a chybí zde suchá cesta. 
Vzhledem k omezenému počtu jedinců a časté mortalitě na silnicích patří silniční doprava k významným negativ-
ním vlivům na populaci vydry. Vydra patří k živočichům nejvíce ohroženým dopravou.

Koncepce	řešení
 ● Druhy kategorie C vyžadují ochranu konektivity krajiny v regionálním a lokálním měřítku.
 ● Bariérami jsou všechny typy pozemních komunikací včetně silnic nižších tříd. 

Obr. 5-3 Liška obecná Obr. 5-4 Vydra říční
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 ● Základním opatřením je dostatek vhodných migračních objektů, u kterých nejsou hlavním faktorem rozměry, ale 
dostatečná četnost. Tato kategorie intenzivně využívá i propustky na komunikacích.

 ● Klíčovým opatřením je realizace suché cesty u mostních objektů, především na malých a středních vodních tocích. 
Toto opatření je možné realizovat nejen na nových komunikacích, ale rovněž při rekonstrukcích a opravách mostů. 
Rekonstrukce mostů včetně malých objektů na silnicích nižších tříd musí být proto posuzována i z hlediska migrace 
živočichů a jedním z podkladových materiálů pro územní rozhodnutí je i detailní migrační studie.

Lokalizace	migračních	objektů
 ● Lokalizace migračních objektů je stanovena v rámcové a detailní migrační studii.
 ● Při určování míst je nutné vycházet především z místní struktury krajiny a snažit se realizovat alespoň minimální ob-

jekty (propustky) ve všech místech, kde dochází ke křížení trasy komunikace s trasami zvýšeného pohybu živočichů 
(tam, kde to nivelita trasy dovolí a je zde dostatečný násyp).

 ● Místa zvýšené migrace jsou křížení:
  – s vodními toky, a to i drobnými vlásečnicemi
  – s terénními depresemi, kudy protéká voda jen příležitostně
  – s liniovou vegetací (aleje, pásy vegetace na rozhranní polí, meze)
  – s ekotonovými strukturami (okraje lesa, rozhraní pole – louky aj.)

 ● Doporučená četnost migračních objektů pro kategorii C: v rozmezí 0,5–1 km.

Parametry	migračních	objektů
 ● Pro kategorii C jsou vhodné všechny objekty kategorie A i B.
 ● Zásadním typem migračních objektů pro kategorii C jsou propustky a mosty přes drobné vodní toky (do šířky 5 m). 

Je třeba prověřit všechny primárně navržené propustky, zda je nelze drobnými opatřeními (především přístupových 
cest) upravit pro migraci.

 ● Rozměry migračních objektů – minimální rozměry trubních propustků: průměr > 0,3–0,5 m.
 ● Požadavky na malé mosty: oboustranné suché břehy cca 10–20 cm nad úrovní běžných průtoků o šířce minimálně 

50 cm.

Propustky pro jezevce
 ● Pro jezevce jsou nutné speciální ploty po obou stranách pozemní komunikace – délka závisí na konkrétní situaci 

(v některých případech stačí 10 m na každou stranu od vstupu do propustku, někdy je nutné oplotit celou oblast, 
zvláště místa s potravou blízko pozemní komunikace).

 ● Ploty pro jezevce mají mít malé otvory (25 × 50 mm) a v místech sváru mají být pozinkované. Měly by být zakopány 
dostatečně hluboko, aby je jezevec nemohl podhrabat. Je také možné plot k zemi zafixovat.

 ● Velice důležité jsou různé úkryty a naváděcí opatření (keřové formace).

Propustky pro vydry
 ● Používají se jako doplněk neprůchodných mostů a propustků nebo ke zprůchodnění hrází rybníků, po kterých vede 

silnice.
 ● Jde o betonové trubky umístěné nad úrovní vody.
 ● K navedení živočichů do propustku je možné využít vhodné modelace terénu, nízké zídky, v krajním případě též 

naváděcí oplocení.
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Box 5-4 Vydří lávky
Dunický potok (1) protéká pod dálnicí D1 dlouhým mostkem tunelovitého tvaru (2, 3), kde voda vyplňuje celou šířku mezi stěnami mostu. V blízkosti 
mostu byla v minulosti na dálnici dvakrát nalezena vydra sražená vozidlem. Proto byly podél břehů nainstalovány dřevěné lávky, které jsou vydrami 
pravidelně využívané (3, 4). 

  

1 2
3 4

Box 5-5 Křižující silnice
V rámci řešení migrační průchodnosti dálnice je třeba se zabývat i pře-
chodem přes komunikace, které dálnici křižují. Pro živočichy, kteří se 
pohybují podél oplocení dálnice, jsou vhodným řešením propustky na 
náspech křižujících komunikací.
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5.4	KATEGORIE	D:	OBOJŽIVELNÍCI,	PLAZI,	DROBNÍ	SAVCI
Charakteristika	skupiny

 ● Cílové druhy: drobní obratlovci obecně. Tyto druhy jsou rovněž postihovány fragmentací prostředí, na této úrovni se 
však kromě dopravy na fragmentaci významně podílí i intenzita zemědělství, lesního hospodaření, vodohospodářské 
úpravy a další vlivy.

  – Obojživelníci: dopravou jsou ohroženy zejména hromadně migrující druhy – skokan hnědý (Rana temporaria) 
a ropucha obecná (Bufo bufo), v některých lokalitách také čolci a další.

  – Plazi: slepýš křehký (Anguis fragilis), všechny druhy našich hadů.
  – Savci: zejména drobné nelétavé druhy až do velikosti ježka (Erinaceus spp.).

 ● Z hlediska migračního chování je specifikem obojživelníků několik rozdílných typů pohybů prováděných v různých 
částech roku různými věkovými kategoriemi. Rozlišujeme (Mikátová et Vlašín, 2002):

  – Jarní migrace dospělců na místa rozmnožování – známé zejména u ropuchy obecné a skokana hnědého, probí-
hají masově zpravidla od března do dubna. 

  – Zpětné tahy dospělců z reprodukčního biotopu – díky rozložení do delšího období je tento tah méně nápadný.
  – Tah metamorfovaných juvenilů – hromadný, ovšem vzhledem k malé velikosti jedinců méně nápadný tah probí-
hající na konci jara a v létě.

  – Podzimní tahy – na místa zimování.
  – Nepravé tahy – pohyby za potravou a za novými stanovišti (zejména po dešti).

Základní	negativní	vlivy	dopravy
 ● Likvidace a změny biotopů při výstavbě – výstavba ovlivňuje zejména přisedlé a málo pohyblivé druhy, tedy i vět-

šinu drobných obratlovců. Minimalizace vlivu je řešena v rámci výběru trasy (TP 181, proces EIA/SEA).
 ● Omezení přirozeného pohybu v krajině, především sezónních migrací – zejména obojživelníci a někteří plazi jsou 

druhy se značnou denní či sezónní prostorovou dynamikou, často spojenou se změnou typu stanoviště během roku 
a/nebo vývojové fáze. Hlavním opatřením jsou migrační objekty (kap. 6). Bariérami jsou všechny typy komunikací 
včetně komunikací nižších tříd.

 ● Mortalita na komunikacích – je základním negativním vlivem. Hlavní opatření jsou zaměřena na omezení vstupu 
živočichů na komunikaci v kombinaci s migračními objekty (kap. 7).

Obr. 5-5 Ropucha obecná Obr. 5-6 Mlok skvrnitý
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Řešení průchodnosti pro jednotlivé kategorie živočichů5.

 ● Rušení hlukem, osvětlením, vizuálním kontaktem – je řešeno jako faktor, který může významně ovlivňovat využí-
vání migračních objektů (kap. 6.4).

 ● Kontaminace okolí těžkými kovy, dioxiny, ropnými látkami, solemi atd.
 ● Změny chování živočichů – ti se komunikacím vyhýbají (rušení) nebo jsou jimi lákáni (např. potravní motivace ropuch, 

ale i dravců či šelem).

Koncepce	řešení
Komplexní řešení pro zmírnění výše popsaných negativních vlivů dopravy a fragmentace krajiny zahrnuje zejména:
(i) Zohlednění potřeb ochrany přírody při přípravě stavby (Hlaváč et Anděl, 2001) – jde o nejdůležitější krok se zásadním 
vlivem na míru negativního vlivu stavby. Náleží sem zejména:

 ● Výběr vhodného koridoru a varianty konkrétní trasy.
 ● Pečlivé provedení biologického průzkumu a migrační studie včetně návrhů umístění a parametrů migračních objektů 

i dalších navrhovaných opatření.
 ● Důsledné zahrnutí požadavků ochrany přírody do projektové dokumentace.

(ii) Maximální ohleduplnost v průběhu stavby (vychází z výše uvedených návrhů):
 ● Provedení preventivních opatření (např. vhodné načasování zásahů, záchranné transfery, zabránění vstupu živoči-

chů do prostoru stavby) a opatření kompenzačních (např. tvorba nových náhradních biotopů (viz Vojar, 2007).
 ● Účelně zřízené staveniště, šetření okolí.

(iii) Minimalizace střetů živočichů s vozidly po uvedení komunikace do provozu:
 ● Zejména pomocí účinných bariér (zábrany, eventuálně plocení); další metody používané u velkých savců (např. 

rušení pomocí zvukových signálů či pachových stop) u drobných obratlovců nemají valného významu.

(iv) Zachování maximální možné průchodnosti krajiny pro živočichy – zásadní jsou zejména:
 ● Vhodná lokalizace migračních objektů.
 ● Dostatečné parametry migračních objektů včetně jejich vhodného začlenění do krajiny a eliminace rušivých vlivů 

dopravy.

(v) Respektování potřeb všech věkových kategorií:
 ● Při návrzích migračních objektů, zejména propustků, respektovat potřeby a možnosti všech věkových kategorií. Za-

tímco několikacentimetrový stupeň může dospělá žába překonat, pro juvenily je nepřekonatelnou bariérou.
 ● Podobně je třeba při umístění dočasné bariéry zachytit nejen tah dospělců na místo rozmnožování, ale i jejich pohyb 

zpět (oboustranné umístění bariér) a také migraci mláďat (ponechání zábran až do jejich tahu v létě).

Lokalizace	migračních	objektů
 ● Návrhy umístění objektů by měly vycházet z migrační studie a měly by plně respektovat přirozené trasy pohybu 

živočichů. To je nesmírně důležité zejména pro drobné obratlovce. Kvůli jejich omezeným pohybovým možnostem 
a vyšším nárokům na migrační průchodnost krajiny nejsou často schopni využívat migrační objekty navržené byť jen 
několik desítek metrů mimo jejich přirozenou trasu pohybu. Pro menší živočichy je totiž i menší překážka či kratší 
úsek bez úkrytů bariérou či pastí.

 ● U obojživelníků jsou známá tradiční tahová místa, kterým zůstávají věrní. Migrační objekt by tak měl být navržen přesně na 
místě migrační cesty. Dlouhé putování podél naváděcích zařízení snižuje ochotu živočichů pokračovat naváděným smě-
rem. U naváděcích plotů rovnoběžných s komunikací je doporučená vzdálenost propustků cca 60 m, pokud jsou naváděcí 
ploty ve tvaru V, vzdálenost propustků může být cca 100 m (řešení u dálnic méně vhodné, kvůli záborům pozemků).
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 ● Využívání objektů živočichy je možné podpořit jejich vhodným začleněním do krajiny pomocí tzv. „podpůrných prvků“, 
např. výsadbou křovin a dřevin v jeho okolí, vytvořením vhodných úkrytů apod. (viz kap. 6.3).

Parametry	migračních	objektů
 ● Parametry migračních objektů musí respektovat ekologické nároky druhů. U drobných obratlovců většinou nebývá 

problémem velikost objektů, ale jejich nevhodné provedení, např. trvalé zvodnění propustků, absence úkrytů, ne-
vhodné materiály a technická řešení – vytváření pastí v podobě šachet, bariér v podobě stupňů apod. (viz kap. 6.1.1. 
Propustky).

 ● Základní doporučené parametry propustků: rámový propustek min. 0,7 × 0,7 m při délce 10 m, kruhový propustek 
min. 0,8 m (pro silnice 1. a 2. třídy, délka propustku cca 10 m), 0,5 m pro silnice 3. třídy (délka propustku cca 7 m). 
Při větší délce migračního objektu (u dálnic a rychlostních silnic, a zejména pak v násypech) je nutno tyto rozměry 
zvýšit, např. na 1,0–2,0 × 1,0–1,5 m (š × v).

 ● Z důvodu převážně optické orientace migrujících obojživelníků je důležité, aby byl vidět otvor na druhém konci pro-
pustku.

 ● V případě hromadných migrací obojživelníků je vhodné jednosměrné uspořádání propustků (viz kap. 6.1.1) (Mikátová 
et Vlašín, 2002).

 ● Materiál a úprava dna	– propustky se budují převážně z betonu. Ten ovšem uvolňuje toxické látky ještě týdny až 
měsíce po jeho dokončení (Mikátová et Vlašín, 2002). Citlivými jsou zejména obojživelníci s polopropustnou po-
kožkou, kteří jsou navíc vystaveni dehydratačním účinkům betonu. Nejvíce ohroženi jsou z důvodu malé velikosti 
(1,0–1,5 cm) zejména čerstvě metamorfovaní jedinci. Propustek je tedy nutno vybudovat s dostatečným předstihem 
před „uvedením do provozu“ (nejméně tři měsíce, pokud je vybudován později, je třeba jej uměle zavodnit pro urych-
lení odplavení toxických látek) a jeho dno pokrýt zeminou, pískem a kameny. Alternativou jsou prvky ACO PRO, 
řešené jako ACO PRO tunel, dodávaný ve dvou velikostech AT 200 a AT 500. Tyto štěrbinové nebo uzavřené dílce 
se instalují přímo do povrchu vozovky. Nespornou výhodou těchto objektů je splnění požadavků podle DIN 19 580.

 ● Absence bariér	– jak u vstupu do propustku (např. nezakryté šachty, vysoké stupně), tak uvnitř propustku samotného 
(vyšší stupně	– obr. 5-7, trvalé zvodnění uprostřed objektu z důvodu nejednotného sklonu apod.). Veškeré otvory 
bez možnosti úniku je nutno bezpečně zakrýt. U drobných obratlovců jsou zcela nepřípustné stupně vyšší než 10 cm.

 ● Úprava podmostí mostů na komunikaci (větších objektů) 
– limitem využití pro drobné obratlovce nejsou rozměrové 
parametry, ale nevhodné provedení, zejména:

  – Převaha zpevněných povrchů z betonu apod., přípustný 
je pouze písek či zemina (kombinace), v krajním přípa-
dě i kamenná dlažba s hlubokým spárováním.

  – Absence úkrytů (haldy kamení, dřeva, atd.) a vegetace 
(bylinný pokryv, křoviny – podmínkou pro vytvoření ve-
getačního krytu je právě nezpevnění povrchu podmostí).

  – Technické úpravy koryta toku (zpevnění dna a břehů), 
redukce břehové zeleně při stavbě, absence podpory 
vegetace po ukončení stavby.

Obr. 5-7 Nevhodné řešení propustku – stupně
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Box 5-6 Příklady vhodných řešení pro živočichy kategorie D

Propustek o velikosti 2,0 × 4,0 m (š × v) na železniční trati Zbiroh–Roky-
cany pro trvalou vodoteč (Holoubkovský potok) u Štěpánského rybníka 
východně od obce Mýto. Rozměry objektu, vyvinutý vegetační kryt i pří-
tomnost terestrického pásu podél potoka (ten je zaplavován pouze při 
vyšších stavech vody) jej činí vhodným pro zajištění migrací drobných 
i středně velkých obratlovců. 

Propustek o velikosti 1,0 × 2,0 m (š × v) na železniční trati Zbiroh–Roky-
cany pro periodicky zaplavovanou meliorační rýhu u Lamackého rybníka 
jihozápadně od obce Holoubkov. Díky svým rozměrům, absenci trvalého 
zvodnění, organickému materiálu na dně propustku a dostatku vhodných 
úkrytů v okolí je vhodný pro pohyb drobných až středně velkých terestric-
kých obratlovců do velikosti lišky či jezevce.

Rámový propustek pod komunikací je trvale zavodněn. Menší kruhové 
propustky jsou umístěny výše a jsou zaplavovány pouze při vyšších sta-
vech vody. Mohou tak sloužit pro zajištění migrací drobných obratlovců, 
zde zejména obojživelníků. Funkčnost propustku může být omezena čás-
tečně zanesením. 

1
2
3
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5.5	KATEGORIE	E:	RYBY	A	OSTATNÍ	VODNÍ	ŽIVOČICHOVÉ
Charakteristika	skupiny

 ● Cílové druhy: druhy vázané výlučně na vodní prostředí – ryby, mihulovci, raci, vodní měkkýši aj.
 ● Kritickými místy jsou přeložky a úpravy koryt toků ve vazbě na mosty.

Koncepce	opatření
 ● V případě staveb a rekonstrukcí mostů přes vodní toky je nutné vždy vycházet z podrobných biologických údajů 

o vodní fauně vyskytující se v místě realizace záměru i v navazujících úsecích toku.
 ● Kromě těchto údajů je třeba brát v úvahu i další okolnosti, zejména průtokové poměry, existenci dalších migračních 

bariér v toku (průtočné vodní nádrže, jezy apod.), ale také cel-
kový charakter a trofické poměry toku. Technické řešení je pak 
nutné přizpůsobit místním podmínkám tak, aby nebyly naruše-
né podmínky existence místních společenstev. 

 ● Zásadním předpokladem je vždy zejména plná obousměrná 
migrační průchodnost mostního objektu pro všechny druhy, 
jejichž výskyt lze v toku předpokládat. Zejména u zachova-
lých oligotrofních toků s původními společenstvy je nutné brát 
v úvahu i rizika změn chemismu vody v souvislosti se stavbou 
(např. betonářské práce v kontaktu s vodou či dlouhodobější 
zákal vody mohou způsobit nevratné poškození citlivých oli-
gotrofních společenstev včetně zániku celých místních popu-
lací ohrožených druhů).

Hlavní zásady
 ● Minimalizovat úpravy a přeložky koryta vodního toku při navádění k mostu.
 ● Koryto toku pod mostem ponechat podle možností v původním stavu bez technických úprav. Pokud to není z kon-

strukčních důvodů možné, je třeba úpravy řešit tak, aby se stav koryta pod mostem přirozenému stavu co nejvíce 
přiblížil.

 ● Požadavky při technických úpravách:
  – Zachovat členitost dna a břehů – vytvářet členitý břeh s možnými úkryty pro živočichy, do toku vkládat kameny, 
které rozdělí vodní proud a zvýší variabilitu prostředí v toku.

  – Zachovat dostatečnou výšku vodního sloupce a rychlost proudění odpovídající charakteru toku před a za mos-
tem.

 ● Vždy je nutné zcela vyloučit jakékoliv výškové stupně, které mohou představovat migrační bariéru. 
 ● Nevhodná řešení:

  – Zcela nepřípustné je převádění vodního toku pod silnicí trubním propustem.
  – Zcela nevhodné je vytvoření širokého rovného dna s minimální výškou vodního sloupce, která neumožňuje po-
hyb vodních živočichů.

  – Nepřípustné jsou výškové stupně před vtokem nebo tvorba vývařišť pod výtokem z mostu.
  – Nevhodným řešením je vytvoření jednolitého opevněného koryta lichoběžníkového tvaru bez jakéhokoliv zdrs-
nění a rozčlenění dna a břehů.

Obr. 5-8 Mihule potoční
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Řešení průchodnosti pro jednotlivé kategorie živočichů5.

5.6	KATEGORIE	F:	PTÁCI	A	NETOPÝŘI
Základním negativním vlivem pozemních komunikací na ptáky a netopýry je (i) mortalita způsobená kolizemi s vozidly 
a u ptáků dále také (ii) mortalita v důsledku nárazu na průhledné (transparentní) protihlukové stěny. Protože oba typy 
vlivů se mezi sebou liší v cílových druzích i přijatých opatřeních, budou dále popsány samostatně. 

5.6.1	Mortalita	způsobená	kolizemi	s	vozidly

Charakteristika	skupiny
 ● Cílové druhy:

a) Ptáci vázaní na biotop toku
  – U podhorských bystřin např. ledňáček říční (Alcedo atthis), skorec vodní (Cinclus cinclus), konipas horský (Mota-
cilla cinerea), u větších toků široké spektrum dalších druhů. 

  – Řada druhů ptáků i netopýrů se často pohybuje v blízkosti hladiny. Pokud rozměry výšky mostu klesnou pod 
určitou hodnotu, jsou ptáci i netopýři nuceni přelétat silnici vrchem, těsně nad vozovkou, kde je vysoká pravdě-
podobnost střetu s vozidly.

  – Pro ptáky přímo vázané na tok je pro průlet pod mostem rozhodující poměr všech tří rozměrů průchodu, tedy tzv. 
index otevřenosti I (viz kap. 2).

  – Pokud je hodnota I > 1 a výška mostu je zároveň větší než 1,5–2 m, ptáci obvykle mostní objekt podlétají. Pokud 
je index nižší (tunelovitý průchod), ptáci již obvykle přelétají silnici vrchem.

  – Ptáci vázaní na břehové porosty, např. červenka obecná (Erithacus rubecula), pěnice (Sylvia sp.) a další, přeletují 
nejčastěji silnici v úrovni těchto porostů, riziko kolize s vozidly je zde tedy závislé na místních podmínkách.

b) Netopýři 
  – Chování netopýrů je značně druhově specifické, ke kritickým místům patří křížení vodních ploch, toků a větro-
lamů.

  – Některé druhy menších netopýrů rodu Myotis (např. netopýr vodní, řasnatý, vousatý) jsou schopny proletovat 
i mosty menších rozměrů než proletují ptáci, přesné údaje o minimálních nárocích však nejsou k dispozici. 

  – Druhy lovící hmyz mezi korunami stromů (např. rody Eptesicus a Pipistrellus) přeletují silnici ve spojnici mezi 
korunami břehových porostů. 

Obr. 5-9 Ledňáček říční Obr. 5-10 Netopýři velcí
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 ● Kritická místa:
  – Úseky, kde se letové trasy ptáků nebo netopýrů kříží s komunikací. K takovým místům patří velmi často křížení 
komunikace s vodními toky a větrolamy.

  – Křížení letových drah ptáků při přistávání a vzlétání z velkých vodních ploch. Riziko je vysoké v blízkosti význam-
ných ornitologických lokalit, kde se v době tahu shromažďuje velké množství vodních ptáků. Vhodným opatřením 
je odclonění komunikace kombinací protihlukových stěn a vegetace tak, aby se letové dráhy dostaly nad výšku 
vozidel (min. 5 m). Vytipování kritických lokalit a návrhy opatření by měly být součástí dokumentace EIA a v dal-
ších stupních projektové přípravy pak rozpracovány do technických detailů.

 ● Mosty jsou často místem hnízdění řady druhů ptáků (skorec vodní, konipas horský a další), někdy skýtají též úkrytové 
možnosti netopýrům. Vhodnými opatřeními lze tedy mosty zatraktivnit tak, aby plnily i tyto pozitivní funkce. Zvýšení 
hnízdních možností pro ptáky je možné také řešit v rámci kompenzačních opatření v delší vzdálenosti od komunikace 
a snížit tak pravděpodobnost mortality na silnicích.

Koncepce	řešení
 ● Konkrétní technická opatření v místech křížení komunikace s vodními toky nejsou dosud běžným standardem tech-

nických řešení. Důvodem je zejména neprověřená účinnost, ekonomické hledisko, ale také vliv těchto opatření na 
místní krajinný ráz. Přesto je u staveb a rekonstrukcí mostů toto hledisko nutné vždy brát v úvahu a konečné řešení 
přijmout na základě vyhodnocení místních podmínek (EIA, biologické hodnocení).

 ● Možná opatření na snížení mortality:
  – Mosty přes vodní toky, které fungují jako migrační koridory pro ptáky či netopýry řešit tak, aby index otevřenosti 
mostu byl > 1 (toto je obvykle v souladu s požadavky ostatních skupin živočichů).

  – V případě hrozících střetů může být řešením instalace neprůhledných protihlukových stěn (případně stěn se 
svislými pruhy) na mostech a v jejich těsném okolí. Pro ochranu před střety s nákladními automobily by tyto stěny 
musely být vysoké min. 3,5 m, což je ekonomicky velmi náročné. V úvahu je nutné brát rovněž negativní vliv 
vysokých stěn na krajinný ráz.

Box 5-7 Most přes Břevnický potok u Havlíčkova Brodu 
Mortalitou způsobenou kolizí s vozidly jsou nejvíce ohroženi ptáci vázaní na biotop toku nebo netopýři. Pro ptáky jsou důležité rozměry objektu, příliš 
nízké objekty neprolétají a překonávají silnici vrchem. Most (1), kterým pravidelně několikrát denně prolétá skorec vodní (2) i ledňáček říční, má rozměry 
cca š 5 m, v 2 m, d 8 m.

1 2
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Řešení průchodnosti pro jednotlivé kategorie živočichů5.

Box 5-8 Úkryty pro netopýry
Mosty jsou častým místem hnízdění ptáků i netopýrů (4). Třípolový most přes Sázavu (1) má ve stropě zabudovanou kovovou trubku o průměru cca 
10 cm (2), která umožňuje úkryt netopýrům rezavým, jejichž početné kolonie zde každoročně sídlí. Speciální úkryt pro netopýry byl vybudovaný pod 
mostem v Libickém luhu na dálnici D11 (3). 

  

 ● Doplňková opatření pro hnízdění ptáků:
  – Je vhodné zřizovat ve stěnách mostů výklenky o rozměrech cca 20 × 20 × 20 cm nebo do zdi zapustit drenážní 
trubky o průměru 10–20 cm. 

  – Tato místa pro hnízdění musí být vždy umístěna nad úrovní velkých průtoků a na místech nepřístupných pro 
predátory a člověka.

 ● Doplňková opatření pro netopýry:
  – Je vhodné cíleně vytvářet úkrytové možnosti instalací speciálních budek nebo instalací několika souběžně umís-
těných prken na stropě při jedné ze stěn mostu.

  – U přesýpaných mostních konstrukcí jsou atraktivními úkryty otvory ve stropě, vytvořené např. zabudováním svisle 
umístěné, uvnitř zdrsnělé trubky do konstrukce mostu.

1 2
3 4
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5.6.2	Mortalita	na	průhledných	protihlukových	stěnách

Charakteristika
 ● Cílové druhy – široké spektrum druhů ptáků, především drobných pěvců, ale též šplhavců nebo některých dravců, 

např. krahujec obecný (Accipiter nisus).
 ● Kritickými místy jsou protihlukové stěny (PHS) z průhledných materiálů (sklo, plasty).	Průhledné řešení stěn je často 

navrhováno z důvodů psychologicky příznivějších vjemů okolí pro řidiče vozidel a ke snížení negativního vlivu stěn na 
estetiku okolí (obecně problémem nejsou jen PHS na silnicích, ale i velké skleněné plochy v městské architektuře).

 ● Dostatečně vysoké a vhodně řešené PHS chrání ptáky před přeletem silnice v úrovni projíždějících vozidel.

Koncepce	řešení
 ● V místech s předpokládanou vyšší četností přeletu ptáků se preferují PHS z neprůhledných materiálů.
 ● V případě realizace průhledné stěny je třeba použít prvky, které umožní ptákům na stěnu včas reagovat. Doporuče-

ným řešením je použití svislých pruhů v barvě dostatečně kontrastující s okolím (např. bílá), šířky 20–30 mm a rozteči 
100 mm. Běžně používané siluety dravých ptáků nejsou účinné.

5.7	KATEGORIE	G:	SPOLEČENSTVA	ROSTLIN,	
BEZOBRATLÝCH	ŽIVOČICHŮ	A	DROBNÝCH	OBRATLOVCŮ
Omezování bariérového efektu dopravních staveb je obvykle řešeno tak, aby byla zajištěna jejich průchodnost pro 
konkrétní druhy či skupiny druhů. Každý migrační objekt je pochopitelně využíván kromě těchto cílových organismů také 
řadou dalších druhů s obdobnými ekologickými nároky. Při budování průchodů pro jeden druh (jednu skupinu druhů) je 
proto vždy vhodné volit taková řešení, která umožní využití objektu co nejširšímu spektru dalších druhů. Pokud je napří-
klad vznesen požadavek, aby byl most řešený jako průchodný pro vydru, je možné již jen drobnými úpravami dosáhnout 
stavu, kdy může být využíván i obojživelníky a dalšími skupinami živočichů.

V určitých podmínkách může však dojít k situaci, kdy stavba pozemní komunikace rozděluje ucelený vysoce hodnotný 
biotop. V takových případech je třeba zajistit dostatečnou průchodnost pro všechny druhy dotčených společenstev tak, 
aby nebyla ohrožena funkčnost celého ekosystému. Takovéto komplexní řešení je řazeno do kategorie G s pracovním 
názvem „ekosystém“. 

V zásadě může jít o zajištění propojení: 
a) vodních a mokřadních ekosystémů
b) specifických suchozemských ekosystémů (vřesoviště, stepní trávníky apod.)

5.7.1	Ochrana	vodních	a	mokřadních	ekosystémů

Charakteristika
 ● Cílové ekosystémy: vodní a mokřadní ekosystémy, které byly na základě procesu EIA (ve vazbě na legislativní ochra-

nu a výsledky biologických průzkumů) vyhodnoceny jako významné.
 ● Jsou vázány na údolí, terénní deprese, říční nivy.

Koncepce	řešení
 ● Základem jsou velké mostní objekty překonávající celý hodnotný ekosystém.
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Řešení průchodnosti pro jednotlivé kategorie živočichů5.

 ● Většina těchto mostních objektů je navrhována na trase z důvodů překonávání údolí, vodních ploch a toků a ochrana 
ekosystémů je doprovodnou funkcí.

 ● Při návrzích a realizaci je třeba respektovat tyto zásady:
  – Při ochraně vodních ploch zajistit i dostatečnou průchodnost na obou březích.
  – Minimalizovat zásah do ekosystému nejen z hlediska konečné realizace, ale také z hlediska technologie výstav-
by. Pokud to místní podmínky dovolí, je třeba realizovat stavbu mostu z obou stran komunikace bez zásahů do 
údolí (např. obloukové mosty).

  – Při překonávání rozsáhlých plochých mokřadů může být řešením také dostatečně vysoký estakádový most. 
V takovýchto případech je však zároveň nutné řešit zvýšený rušivý účinek takto vedené komunikace, její vliv na 
přeletující ptáky, ale i vliv na místní krajinný ráz.

  – Při řešení odvodu odpadní vody ze silniční kanalizace je nutné respektovat stávající trofii ekosystému. Pokud je 
recipientem oligotrofní ekosystém (bystřiny, vřesoviště, rašeliniště), vyústěním odpadní vody se zvýšeným obsa-
hem živin (zejména dusíku) dojde k narušení stability ekosystému a změně druhového složení. 

  – Po realizaci migračního objektu pro kat. G je nutné zajistit dlouhodobý monitoring a případnou péči o objekt pře-
devším z důvodu prevence výskytu invazních druhů rostlin v místě, které by mohly narušit spojitost ekosystému.
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5.7.2	Ochrana	terestrických	ekosystémů

Charakteristika
 ● Cílové ekosystémy: suchozemské ekosystémy, které byly na základě procesu EIA (ve vazbě na legislativní ochranu 

a výsledky biologických průzkumů) vyhodnoceny jako významné.

Koncepce	řešení
 ● Velké mosty přes celá údolí. Důležitou otázkou je vždy velikost světelného a srážkového stínu pod mostem, na 

kterém závisí rozvoj vegetace. Rozsah tohoto stínu klesá s narůstající výškou mostu a na čtyř a víceproudých ko-
munikacích s realizací dvou samostatných mostů vedle sebe s mezerou mezi nimi.	Funkci propojení terestrických 
ekosystémů (např. propojení ekosystému reliktních borů na skalnatých březích nádrže) mohou plnit jen takové mosty, 
které umožní plný rozvoj vegetace.

 ● Tunely. Stavba raženého tunelu je nejšetrnější formou převedení terestrických ekosystémů. Při dodržení technolo-
gických podmínek nejsou ekosystémy vůbec narušeny.

 ● Speciální nadchody. Jedná se o mimořádné případy, kdy komunikace protíná chráněný ekosystém a kdy nelze za-
jistit propojení podchodem (mostem). Situace, kdy trasa nové komunikace protíná zvláště chráněný typ ekosystému, 
by měla být řešena v prvé řadě při výběru trasy komunikace volbou jiné varianty. Výstavba speciálního nadchodu je 
krajním řešením. U těchto ekoduktů je obvykle nutné počítat s minimální šířkou 80 m, optimální cca 100 m.
Pokud je při jejich výstavbě k vytvoření pláně použita půda z blízkého okolí, lze předpokládat, že na mostě budou 
obdobné světelné, vláhové i pedologické podmínky jako na okolních pozemcích. Povrch „zeleného mostu“ může 
pak hostit stejná rostlinná společenstva jako propojovaný ekosystém. Pokud je například propojovaným ekosysté-
mem vřesoviště, budou na zeleném mostě vytvořeny takové podmínky, aby zde vřesoviště mohlo přecházet plynule 
z jedné strany bariéry na druhou. Jedině tímto způsobem může dojít k plnému propojení ekosystémů se všemi druhy 
včetně málo mobilních druhů úzce vázaných na specifický rostlinný pokryv vřesovišť.
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Box 5-9 Migrační objekty umožňující propojení celých ekosystémů 
Propojení celých ekosystémů umožňují migrační objekty větších rozměrů, zejména dostatečně široké nadchody (1) nebo velké mosty přes přírodní 
prvky (např. údolí, široké vodní toky aj.) (2). K propojení vodní části ekosystému lužního lesa (slepá ramena, tůňky, podmáčené lesy) může sloužit i nízký 
most šířky cca 20 m, kde má podmostí přirozený charakter a plynule navazuje na okolní přírodní prostor (3, 4). 

1 2
3 4
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6.
Migrační objekty

	

6.1 Podchody
6.2 Nadchody
6.3 Začlenění migračních objektů 

do okolí
6.4 Ochrana proti rušivým vlivům 

provozu na komunikaci

Realizace migračních objektů patří ke stěžejním opatřením pro snížení bariérového efektu silnic a dálnic. O jejich účin-
nosti rozhoduje řada ekologických i technických faktorů. Jejich přehled je na obr. 6-1. Z hlediska technického řešení je 
možné tyto faktory rozdělit do čtyř hlavních skupin, které všechny rozhodují o celkové účinnosti objektu i o ekonomic-
kých nákladech:

 ● Základní koncepce řešení – vychází především z kategorie komunikace, místa přemostění, výškových a směrových 
poměrů v dané lokalitě. Základní rozdělení objektů je na podchody a nadchody (kap. 6.1 a 6.2).

 ● Rozměry migračních objektů – jedná se o faktory, které jsou nejčastěji předmětem diskusí a technicko-ekonomické 
optimalizace. Pro potřeby hodnocení migrační účinnosti se zabýváme pouze základními rozměry, jako je délka, šířka 
a výška objektu. Jejich definice jsou uvedeny v kap. 2.3. Je třeba upozornit na to, že všechny rozměry jsou popiso-
vány z hlediska migračního objektu (z pohledu migrujících živočichů), což není vždy v souladu s běžným technickým 
popisem mostů.

 ● Způsob začlenění migračních objektů do okolí – jedná se o vhodné parametry povrchu migračního objektu, terén-
ních úprav blízkého okolí, vegetačních úprav a řešení dalších naváděcích prvků (kap. 6.3). 

 ● Ochrana proti rušivým vlivům provozu na komunikaci – dopravní provoz na komunikaci působí rušivě na migraci 
živočichů hlukem, osvětlením a vizuálním kontaktem. Způsob eliminace těchto faktorů je popsán v kap. 6.4.

Pod termín migrační objekt zahrnujeme nejen vlastní stavbu mostu (stavební objekt), ale i navazující objekty a úpravy 
okolí realizované v průběhu stavby a z hlediska migrace funkčně propojené se stavebním objektem (vegetační úpravy, 
naváděcí prvky, oplocení, terénní úpravy aj.). Všechny tyto prvky ovlivňují výsledný technický migrační potenciál objektu. 
Je proto chybou, že převážná část diskusí o technickém řešení se zaměřuje pouze na rozměrové parametry, a nikoliv 
komplexně na celý objekt.
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Migrační objekty6.
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Obr. 6-1 Schéma faktorů ovlivňujících účinnost migračního objektu
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6.1	PODCHODY
Podchody jsou migrační objekty, kde migrace probíhá spodem, pod úrovní dopravy. Podchody se dělí na:

 ● propustky
 ● mosty na komunikaci

6.1.1	Propustky

Základní	charakteristika
Propustky jsou navrhovány:

 ● k převádění příležitostných průtoků srážkových vod, popřípadě drobných stálých vodotečí; převládá vodohospodář-
ská funkce;

 ● pro umožnění migrace drobných živočichů (kat. C, D); převládá funkce migračního objektu.

Typy	konstrukce
Rozlišují se tři základní typy propustku: 

 ● trubní propustek: kruhový profil
 ● rámový propustek: obdélníkový profil
 ● tlamový propustek – tubosider: klenbový profil s plochým dnem

Materiál: beton, vhodné jsou prefabrikáty (je nutné hladké propojení jednotlivých částí), kovový povrch není pro většinu 
druhů vhodný.

Rozměrové	parametry
 ● Závisí na délce podchodu.
 ● Trubní propustek – světlá výška min. 0,5 m (do určité délky podchodu, např. u obojživelníků do délky 7 m – odpovídá 

silnici 3. třídy, pro větší délky je nutné rozměry zvýšit – podrobněji viz kap. 5.4).
 ● Rámový propustek – min. 70 × 70 cm při délce do 10 m.
 ● V případě větší délky (standardní dálnice a rychlostní silnice) zachovat index otevřenosti a úměrně zvětšit rozměry 

(př. délka podchodu 25 m, š × v min. 2,0 × 1,0 m, příp. více, je-li převáděna trvalá vodoteč.
 ● Propustky o větším průměru (1,2–1,8 m) jsou univerzálnější a využitelné pro větší spektrum druhů (vždy je však vhod-

né zhodnocení odborníka, na některých místech může být dostačující a vhodnější propustek s menšími parametry).
 ● Doporučení rozměrů speciálně pro jednotlivé druhy viz kap. 5.

Obecná	doporučení
 ● Multifunkčnost: preferují se konstrukce využitelné co nejširším spektrem živočichů, zejména, jsou-li převáděny trva-

lé vodoteče. Podmínkou je vytvoření složeného profilu dna s pásy souše po obou stranách vodoteče (viz kap. 6.3).
 ● Preference rámových propustků před trubními: rámový propustek čtvercového, nebo lépe obdélníkového tvaru 

(šířka větší než výška) je vhodnější z hlediska migrace, preferuje ho širší spektrum druhů. Rámové propustky mají 
při stejné výšce větší šíři dna a světlost, na dně se přirozeně usadí splavený materiál, po kterém se živočichové 
pohybují, vertikální zdi lépe druhy navádí.

 ● Sklon: dno propustku je třeba řešit v jednotném spádu tak, aby nevznikala trvale zatopená místa.
 ● Instalace naváděcích prvků: začlenění do krajiny, vegetační úpravy, plocení (viz kap. 6.3).
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Box 6-1 Příklady propustků

1 2
3 4

5

TRUBNÍ

nevhodné řešení přijatelné řešení

RÁMOVÉ

nevhodné řešení přijatelné řešení
jednostranná suchá cesta

optimální řešení
oboustranná suchá cesta
s přirozeným povrchem
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 ● Instalace úkrytů pro živočichy: popsáno v kap. 6.3.
 ● Vrchní větrání: kromě klasických řešení, kdy do propustků proniká světlo a vzduch pouze na jejich koncích, existují 

i svrchu otevřené systémy. Výhodou je udržování podobných podmínek prostředí v objektu jako v okolí (v uzavřených 
propustcích je nižší teplota, vyšší vlhkost, průvan), což zvyšuje jejich využití (Mikátová et Vlašín, 2002). Nevýhodou 
je rušení živočichů pojezdy automobilů (otřesy a umělé osvětlení) a jejich kontaminace sedimenty i chemickými polu-
tanty. Otevřené profily jsou proto vhodné pouze na komunikace s nižší intenzitou dopravy.

 ● Jedno a dvojsměrné uspořádání: v případě jednosměrného uspořádání existují dva souběžné propustky, kdy kaž-
dý z nich převádí migrace živočichů pouze jedním směrem. Zabránění vstupu z nežádoucího směru do propustku je 
zajištěno bariérami při jeho vyústění.

 ● Vyústění propustku: je třeba dbát na absenci pastí a bariér vně i uvnitř propustku (např. nezakryté šachty, vysoké 
stupně, trvalé zvodnění uprostřed objektu z důvodu nejednotného sklonu apod.).

  – V případě oplocení pozemní komunikace řešit vyústění propustků (vtok a výtok) zásadně vně zaploceného pro-
storu. 

  – Pokud mají propustky sloužit i pro migraci obojživelníků, musí být obě vyústění „bezbariérová“, tzn. bez překážek 
vyšších než 5 cm, pro ostatní drobné živočichy 10 cm.

  – V místě vtoku a výtoku nenavrhovat usazovací jímky s kolmými stěnami (mohou být pro drobné živočichy pastí). 
Nejméně jedna stěna jímky musí být navržena ve sklonu umožňujícím únik živočichů do vhodného směru. Není-li 
toto možné, musí být jímka vybavena únikovou cestou, k jejíž konstrukci bude použito vhodných materiálů. 

 ● Převedení trvalých vodních toků: vhodné jsou rámové propustky se složeným profilem dna (zachování pásu souše 
o šíři min. 0,5 m po obou stranách vodoteče). Rovněž u periodických vodotečí jsou rámové propustky vhodnějším 
řešením.

 ● Riziko zaplavení propustku: při vyšším zavodnění může vodoteč odradit nebo odplavit drobné živočichy. Tyto pří-
pady jsou řešeny vytvořením umělé cesty pro obojživelníky.

6.1.2	Mosty	na	komunikaci	(podchody	pro	migraci	živočichů)

Základní	charakteristika
Mosty na komunikaci jsou na trase silnic a dálnic realizovány pro překonání terénních depresí, údolí, vodních ploch, 
vodotečí, lesních a polních cest, silnic všech kategorií, železnic, sídel aj. V praxi vytvářejí základní struktury pro snižo-
vání bariérového efektu komunikací, velká část živočichů překonává pozemní komunikace právě pomocí těchto pod-
chodů. Z toho vyplývá i celková strategie při výběru a hodnocení migračních objektů: v maximální míře využít primárně 
navržených migračních objektů, popř. je pouze částečně optimalizovat. Výstavba velkých speciálních objektů je spíše 
výjimečnou záležitostí.

Vzhledem k danému spektru funkcí se zde setkáváme se širokou škálou objektů od malých podchodů (délka přemos-
tění větší než 2 m) až po mosty velké, o více polích, s délkou přemostění stovek metrů (např. mosty přes hluboká údolí 
v kopcovitém terénu, široké vodní toky).

Typy	konstrukce
Z hlediska plnění ekologických funkcí mostů jsou zásadní dva základní typy konstrukcí:
a) Most přímo pojížděný (strop podchodu je tvořen mostní betonovou deskou, po které jezdí vozidla) – nevýhodou je 

vyšší hlučnost v podmostí (při nekvalitních závěrech mostu), rozstřik vody a sněhu vozidly do podmostí a horší za-
členění do okolí (vegetační úpravy mohou být jen po stranách). Výhodou je při nízké výšce komunikace nad terénem 
možnost dosažení výhodnějších prostorových parametrů (vyšší výška, zkrácení délky podchodu).
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Migrační objekty6.

b) Most přesypaný (mezi stropem podchodu a vozovkou je vrstva zeminy) – výhodou je nižší hlučnost v podmostí, vhod-
nými vegetačními úpravami je lépe včlenitelný do okolní krajiny, negativem je obvykle prodloužení délky podchodu.

Mosty podle postupu při návrhu objektu	(viz	kap.	4)
Podle postupu při návrhu migračního objektu se mosty dělí na:
a) Primárně navržené – jsou nebo byly vyprojektovány na základě jiných důvodů, než je migrace živočichů. Migrace 

živočichů je jejich doplňkovou funkcí. Na pozemních komunikacích je přirozeně budováno těchto objektů velké množ-
ství, míra jejich využití má proto zásadní vliv na celkovou průchodnost krajiny. Řada mostů je vedena přes přírodní 
prvky, které migraci podporují. Přírodní údolí s vodním tokem a dostatečnou zelení jsou často přirozenými migračními 
trasami živočichů, v těchto případech je cílem opatření jen zachovat stávající migrační koridor. Samostatnou kategorií 
jsou mosty převádějící jiné antropogenní prvky (především pozemní komunikace nižších tříd). Jejich využitelnost pro 
migraci je v závislosti na typu komunikace velmi rozdílná.

b) Optimalizované – jedná se o upravené primárně navržené objekty. Jejich vhodná úprava, často s minimálními fi-
nančními náklady, by měla být vždy základem zajištění průchodnosti dopravních staveb.

c) Speciální – objekty realizované výhradně za účelem migrace živočichů. Základními cílovými druhy jsou živočichové 
kategorie A a B. Tento typ řešení není příliš častý, snahou je spíše optimalizace podchodů primárně navržených.

Box 6-2 Typy konstrukcí mostů – pojížděná konstrukce (1, 3) a přesypaná konstrukce (2, 4)

dálnice D8dálnice D11

1 2
3 4
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Rozměrové	parametry
Vhodné rozměry migračního objektu jsou vždy závislé na dalších místních faktorech: ekologických podmínkách okolí 
a celkovém technickém provedení včetně eliminace rušivých vlivů. Rozměry zcela dostatečné v ideálním ekologickém 
prostředí mohou být zcela nevyhovující při přítomnosti rušivých vlivů. Proto nelze k doporučeným rozměrům přistupovat 
jako ke konstantě, ale jako k určité pravděpodobnostní funkci. Z tohoto důvodu je v následující tabulce uvedena série 
hodnot s různou pravděpodobností účinnosti (tedy tzv. migračním potenciálem technickým MPT – viz kap. 4), které 
slouží k logickým rozborům při přípravě migračních objektů. Je třeba zdůraznit, že uvedené hodnoty nejsou dogmatem, 
ale představují základní rámec pro posuzování migračních objektů.

Klíčové hodnoty
 ● Hranice funkčnosti – hodnota, pod kterou je objekt považován za zcela neprůchodný.
 ● Praktické minimum – minimální hodnota, která může být funkční, v situaci výborných ekologických podmínek a dal-

ších parametrů objektu.
 ● Průměrná hodnota – běžně používaná hodnota za průměrných podmínek.
 ● Praktické optimum – hodnota, při které může být objekt funkční i za horších (nikoliv však kritických) podmínek. 

Při optimalizaci objektu je to hodnota, nad kterou nemá smysl uměle zvyšovat rozměry (pokud to není dané jinými 
důvody).

 ● Hranice vlivu – hodnota, nad kterou zvyšování parametru již nevede ke zvyšování účinnosti, počítá se, že vliv bari-
érového efektu přestává působit.

Tab. 6-1 Doporučené rozměrové parametry pro mosty na komunikaci pro kategorie A a B

šířka podchodu (m) výška podchodu (m) index I (m)
A – jelen B – srnec A – jelen B – srnec A – jelen B – srnec

1,0 hranice vlivu 60 40 20 15 40 20
0,8 praktické optimum 40 20 10 7 10 5
0,5 průměrná hodnota 25 12 6 4 5 2
0,2 praktické minimum 12 6 4 3 2 0,5
0,0 hranice funkčnosti 5 3 3 2 0,5 0,2

Obecné zásady optimalizace rozměrů
 ● Hodnoceny a optimalizovány musí být všechny tři parametry současně (š, v, I).
 ● Navržené parametry by měly odpovídat MPT v intervalu 0,2 až 0,8. Vyšší hodnota než 0,8 je u řady objektů běžná, 

ale nemělo by být cílem uměle zvyšovat rozměry nad hodnotu 0,8, pokud se tak neděje z jiných důvodů než z důvodů 
zajištění migrace.

 ● Žádný parametr by neměl mít nižší MPT než 0,2. Pokud se tak stane, musí být přijetí takové hodnoty zdůvodněno.
 ● V případě, že MPT = 0 (i třeba jen u jednoho parametru), se považuje celý objekt za nefunkční.
 ● Rozměrové parametry mostů při výborných ekologických podmínkách okolí mohou být částečně nižší než při pod-

mínkách s vyšší intenzitou rušení.
 ● U malých jednopólových mostních objektů mohou být doporučené rozměry menší u přesypané konstrukce než u kon-

strukce přímo pojížděné.
 ● U víceúčelových objektů (při převádění polní cesty nebo komunikace) se šířka objektu zvyšuje v závislosti na míst-

ních podmínkách (povrch cesty, intenzita provozu). Neznamená to ale automaticky přičítat šířku komunikace k šířce 
potřebné pro migraci.
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Migrační objekty6.
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Obecná	doporučení
 ● Minimalizace rušení

  – Možnost umístění protihlukové stěny na komunikaci nad podchodem (podrobněji viz kap. 7), u speciálních objek-
tů PHS min. 100 m na obě strany od objektu (pokud byla PHS v migrační studii uznána za vhodnou), jde spíše 
o mimořádné opatření např. při křížení dálkových migračních koridorů. Je vhodné zvolit typ PHS, který je možné 
ozelenit popínavou vegetací.

  – Řešit odhlučnění uložení mostní konstrukce, preferovat přesypané konstrukce před přímo pojížděnými z důvodu 
nižší hlučnosti.

  – Pod mostem ani v okolí podmostí neumísťovat žádné stavby (týká se zejména velkých mostů).
 ● Úprava podmostí

  – Preferovat přirozený povrch, instalovat úkryty, podrobněji viz kap. 6.3.
  – Vysazování zeleně pod mostem není účelné, pod mosty je příliš velké sucho.
  – Úpravy podmostí jsou nezbytné zejména pro drobné obratlovce, úspěšné využívání objektu je omezováno pře-
devším predací, příp. dehydratací.

  – Tam, kde nedostatek vody nebo světla zabraňuje růstu vegetace, je vhodné povrch pokrýt zeminou, nikoli štěr-
kem a kameny.

  – Velcí savci preferují pod mostem otevřený prostor bez jakýchkoliv výraznějších překážek (skládka, zemědělské 
stroje, ploty atd.).

  – Pokud je most využíván i k jiným účelům (převedení komunikace nebo lesních cest), je vhodné kumulovat všech-
ny antropogenní stavby do jednoho prostoru a ponechat dostatečný souvislý prostor pro migraci.

 ● Napojení na okolní krajinné struktury: vegetační úpravy, podrobněji viz kap. 6.3.
 ● Přemostění komunikace

  – Polní nebo lesní cestu je vhodné ponechat prašnou, bez zpevnění.
  – Využít vegetační doprovod polní cesty jako „naváděcí“ zeleň k podchodu.

Box 6-3 Most přes Mohelku
Most přes říčku Mohelku na rychlostní silnici R 35 je vybaven oboustrannou širokou suchou cestou a je přímo napojen na okolní luční ekosystémy 
a doprovodnou vegetaci podél řeky. Úprava koryta pod mostem umožňuje plynulou migraci vodních živočichů. Most je hojně užíván živočichy kategorie 
C (liška, vydra), příležitostně i kategorií B (srnec).

1 2
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Box 6-4 Mosty na komunikaci
Mosty na komunikaci jsou na trasách pozemních komunikací realizovány pro převedení různých přírodních nebo antropogenních prvků, např. vodních 
toků (1, 2), polních či lesních cest (3, 4), silnic (5) nebo železnic (6). Většina z nich je schopna převádět i migraci živočichů. 

1 2
3 4
5 6
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  – Přemostění komunikací nižších tříd: silnice představují rušivý prvek pro migraci, snižují ekologický potenciál da-
ného objektu. Objekty jsou využívány převážně živočichy kategorie C, vždy ale záleží na konkrétním provedení. 
Rušivý efekt kompenzují větší rozměry mostů. 

  – Speciální doporučení pro přemostění vodního toku viz kap. 6.3.
 ● Propojení ekosystémů (kategorie G): nízké velké mosty poskytují lepší propojení biotopů a jsou vhodné pro více 

druhů než malé podchody; mikroklima v okolí je také méně ovlivněno, než je tomu při budování násypů. Velké mosty 
jsou vhodné pro bezobratlé, kteří jsou striktně vázáni na konkrétní typ vegetace a těžko užívají podchody bez vege-
tačního krytu.

6.2	NADCHODY
Nadchody jsou migrační objekty, u kterých je migrace vedena vrchem, nad úrovní dopravy. Nadchody se dělí na:

 ● mosty přes komunikaci (základní kategorie, pokud není uvedeno jinak, jedná se o tyto mosty)
 ● tunely

6.2.1	Mosty	přes	komunikaci

Základní	charakteristika
Mosty přes komunikace, které jsou součástí návrhu technického řešení komunikace (tzv. mosty primárně navržené), po-
skytují jen velmi omezené možnosti pro migraci živočichů. Jedná se o mosty převádějící polní a lesní cesty a realizující 
křížení se silnicemi různých tříd. Tyto mosty jsou schopny využívat za určitých situací pouze živočichové kategorie C. 
Proto jestliže bude třeba převádět migrační cestu formou nadchodu, bude se vždy jednat buď o mosty optimalizované, 
nebo speciální. Do této kategorie náleží i speciální mosty velkých rozměrů pro kategorii živočichů A, nazývané ekodukty.

Typy	konstrukce
Z hlediska migrace živočichů je možné vymezit dva základní typy řešení:
a) Klasický most s konstantní šířkou – z hlediska migrace živočichů je vhodný až u větších objektů, kde je zajištěna 

již dostatečná otevřenost nadchodu (závisí na délce objektu – viz index C).
b) Most nálevkovitého (hyperbolického) tvaru – s rozšířením na okraji mostu z důvodů navádění živočichů. Jedná se 

o důležité řešení především u malých nadchodů, kde by menší středová šířka bez naváděcích okrajů neposkytovala 
živočichům dostatečný pocit otevřenosti mostu.

Mosty	podle	způsobu	využití
a) Mosty víceúčelové – při realizaci migračních nadchodů se bude v naprosté většině případů jednat o mosty víceú-

čelové, a to především dvojího typu:
  – Most převádějící lesní nebo polní cestu upravený jako migrační objekt (základním cílem bylo převedení cesty).
  – Velký migrační objekt speciální pro migraci živočichů, po kterém je současně převedena polní nebo lesní cesta 
(základním cílem byla migrace).

b) Mosty jednoúčelové – vyhrazené pouze pro migraci živočichů. Jedná se spíše o výjimečné případy, které by mohly 
být realizovány na některých místech dálkových migračních koridorů a při převedení ekosystému (kategorie G).
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Box 6-5 Typy konstrukce
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Rozměrové	parametry
Vhodné rozměry migračního objektu jsou vždy závislé na dalších místních faktorech: ekologických podmínkách okolí 
a celkovém technickém provedení včetně eliminace rušivých vlivů. Rozměry zcela dostatečné v ideálním ekologickém 
prostředí mohou být zcela nevyhovující při přítomnosti rušivých vlivů. Proto nelze k doporučeným rozměrům přistupo-
vat jako ke konstantě, ale k určité pravděpodobnostní funkci. Z tohoto důvodu je v následující tabulce uvedena série 
hodnot s různou pravděpodobností účinnosti (tedy tzv. migračním potenciálem technickým MPT – kap. 4), které slouží 
k logickým rozborům při přípravě migračních objektů. Je třeba zdůraznit, že uvedené hodnoty nejsou dogmatem, ale 
představují základní rámec pro posuzování migračních objektů.

Nejdůležitějším hodnoceným rozměrovým parametrem je šířka nadchodu. Protože nadchody mají často hyperbolický 
tvar z důvodu lepšího navádění živočichů, šířka nadchodu se mění. Pro hodnocení jsou základní:

 ● Minimální (středová) šířka (a) – jedná se o základní parametr, mluví-li se obecně o šířce nadchodu, myslí se tento 
rozměr.

 ● Maximální (okrajová / vstupní) šířka (b) – jedná se o rozměr důležitý k posouzení navádění živočichů.

Ve všech řešeních je (b) větší nebo rovno (a).

Tab. 6-2 Doporučené rozměrové parametry nadchodů pro kategorie A a B

středová šířka nadchodu (m) index C
A – jelen B – srnec A – jelen B – srnec

1,0 hranice vlivu 80 40 2,0 1,5
0,8 praktické optimum 40 20 1,5 1,0
0,5 průměrná hodnota 20 10 1,0 0,6
0,2 praktické minimum 12 7 0,6 0,3
0,0 hranice funkčnosti 5 4 0,2 0,1

Obecné zásady optimalizace rozměrů
 ● Základním rozměrovým parametrem je šířka nadchodu, index C je parametr doplňkový.
 ● Navržené parametry by měly odpovídat MPT v intervalu 0,2 až 0,8. Vyšší hodnota než 0,8 je u řady objektů běžná, 

ale nemělo by být cílem uměle zvyšovat rozměry nad hodnotu 0,8, pokud se tak neděje z jiných důvodů než zajištění 
migrace.

 ● Žádný parametr by neměl mít nižší MPT než 0,2. Pokud se tak stane, musí být přijetí takové hodnoty zdůvodněno.
 ● Rozměrové parametry mostů při výborných ekologických podmínkách okolí mohou být částečně nižší než při pod-

mínkách s vyšší intenzitou rušení.
 ● Zvláště u malých nadchodů (do 20 m středové šířky) je účelné realizovat navádění nálevkovitým rozšířením u krajů 

(maximální šířka – b). Preference tohoto typu konstrukce je vyjádřena indexem C.
 ● V případě víceúčelového objektu (převedení polní nebo lesní cesty) se volí částečně vyšší rozměry v závislosti na 

místních podmínkách. Platí to zejména pro malé objekty (do 20 m středové šířky). Neznamená to ale, že se šířka 
cesty automaticky přičítá k šířce objektu.

Obecná	doporučení
 ● Při návrhu vždy komplexně hodnotit všechny technické a ekologické parametry.
 ● Preferovat technické řešení s nálevkovitým rozšířením pro navádění živočichů.
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Migrační objekty6.

Box 6-6 Nadchody pro polní cesty
Nadchody pro polní cesty mohou za příznivých okol-
ních podmínek plnit i migrační funkci. Jako příklad je 
uveden most pro polní cestu přes dvojkolejnou elek-
trifikovanou železniční trať (u Roušťan, Havlíčkův 
Brod), který je prokazatelně pravidelně využíván 
srncem i živočichy kategorie C (liška). Most má šíř-
ku 5 m, délku 20 m, povrch polní cesty je přirozený 
a pozitivně působí i zatravněné okraje.
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Obr 6-3 Rozměrové parametry nadchodů – nomogramy
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 ● U všech nadchodů optimalizovaných nebo speciálně řešených pro migraci realizovat boční neprůhledné stěny o mi-
nimální výšce 2 m z přírodního materiálu. 

 ● Neprůhledné stěny napojit na navazující naváděcí oplocení kolem silnice nebo dálnice tak, aby vzniklo „nálevkovité“ 
ústí.

 ● Usilovat o maximální zkrácení délky mostu, např. úpravou spodní stavby mostu a křídel.
 ● Pláň mostu vhodně osázet – viz kap. 6.3.
 ● Povrch polních či lesních cest řešit jako prašný nezpevněný.
 ● Terénní úpravy v okolí migračního objektu dokonale napojit na okolní krajinné prvky.
 ● Povrch mostu zpestřit padlými kmeny, kameny apod. (mimo průjezdní prostor převáděné komunikace, viz kap. 6.3).

Je vhodné zmínit také speciální typ nadchodů, kterými jsou přechody pro živočichy pohybující se v korunách stromů – 
např. veverky, plchy, kuny a další, pro které se využívají např. konstrukce pro měření mýtného (box 6-7).

6.2.2	Tunely
Tunely jsou objekty, které jsou realizovány z důvodů překonávání morfologie terénu nebo osídlení. Migrace živočichů 
je zde doprovodným jevem. Vzhledem k rozměrům tunelů jsou rozměrové parametry dostatečné pro všechny kategorie 
(A, B, C, D, G).

Obecná doporučení
Doporučení se dělí podle způsobu výstavby tunelu:
a) tunely ražené – realizace naváděcího oplocení
b) tunely hloubené – úprava povrchu tunelu analogicky jako u mostů přes komunikaci

Box 6-7 Speciální mosty pro živočichy v korunách stromů
Zvláštním typem nadchodů jsou přechody pro veverky, plchy a další drobné živočichy spojující dva lesní komplexy po stranách komunikace. Přechody 
jsou vedené ve výši korun stromů a jsou tvořeny buď speciálními lávkami, nebo využívají konstrukce mýtných bran (foto H. Bekker).

1 2



21
2. BIOLOGIE A EKOLOGIE ZÁJMOVÝCH DRUHŮ

88

Box 6-9 Příklady nadchodů

Box 6-8 Hloubený a ražený tunel
V případě hloubeného tunelu (1) je původní biotop odstraněn, postavena stavební konstrukce a objekt je opět přesypán. Obnova vhodného biotopu bude 
záviset na realizaci terénních a vegetačních úprav. Tato forma je dostatečná pro zajištění migrace živočichů, ale méně vhodná pro zachování propojení 
mezi biotopy. V případě raženého tunelu (2) zůstává biotop nad tunelem zachován, i když někdy může dojít k ovlivnění změnou hydrogeologických 
podmínek. Ražený tunel je optimálním řešením pro zachování kontinuity biotopů.
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Box 6-10 Příklad tunelu – ekodukt Dolní Újezd 
Základní charakteristika migračního objektu
• SO 621 Dálniční tunel na rychlostní komunikaci R35, stavba 3511 Vel-

ký Újezd – Lipník nad Bečvou
• Km 169,388–169,486, délka tunelu 93 m, šířka vlastního migračního 

profilu 50 m
• Investiční náklady: 111,2 mil. Kč
• Zahájení výstavby: říjen 1996; ukončení výstavby: prosinec 1998

Pozitiva
• Zachování spojitosti reg. biokoridoru a krajinného rázu, umístění na 

původní migrační trase živočichů.
• Polyfunkční stavba (migrace živočichů, převedení lesní cesty, stabiliza-

ce skalního zářezu).
• První stavba tohoto typu na našem území zmírňující bariérový efekt 

komunikací.
• Místní populace živočichů jsou plně přizpůsobené stávajícímu stavu 

území a zvyklé ekodukt používat. Intenzita migrací závisí na ročním 
období a pěstované zemědělské plodině.

• Vysázená zeleň je v současné době dostatečně stabilní, aby odolala 
nepříznivým vlivům (okus, sucho, mráz, sníh, emise) a poskytuje mig-
rujícím živočichům plně zapojený kryt.

Negativa
• Chybějící naváděcí opatření a „protirušící“ neprůhledné stěny (pouze 

plot z pletiva, který je v současné době ve špatném stavu, nesplňuje 
svoji funkci).

• V okolí ekoduktu nebyla přijata žádná opatření zajišťující jeho dlou-
hodobé fungování (především stanovení limitů využití území a aktua-
lizace ÚSES). Průchodnost na jih od ekoduktu je velmi komplikovaná 
(obec Dolní Újezd, silnice I. třídy se strmým neprůchodným svahem 
apod). V lesích v blízkosti ekoduktu je hospodařeno běžným holoseč-
ným způsobem, část přístupového prostoru k ekoduktu tak blokuje 
oplocenka a skládka dřeva.

• Vysázená zeleň nerespektuje ekologické nároky dřevin a specifické 
podmínky (exponované stanoviště, omezený půdní profil, poškození 
výsadeb zvěří). Zvolené druhy (především buk, dub, lípa) nejsou k oze-
lenění ekoduktu vhodné (problematické ukotvení, velké stromy mohou 
při vývratu poškodit konstrukci, dlouhá doba vytvoření souvislého po-
rostu, špatné snášení sucha, okusu atd.). Vhodná je výsadba nižších, 
„bezúdržbových“ dřevin, např. keřů, habru aj.

• Na lesní cestu nebyl omezen vjezd pro motorová vozidla.
• Očekávaný vývoj okolní krajiny není z hlediska migrace živočichů 

příznivý, v případě realizace následujících staveb, nacházejících se 
v blízkosti ekoduktu, dojde k výraznému omezení migrací ve směru 
severozápad – jihovýchod:
- Dálnice D1 v úseku 0137 Přerov – Lipník nad Bečvou (nenachází se 

zde mostní objekt s odpovídajícím migračním potenciálem).
- Areál pro servis tahačů návěsů a k prodeji návěsů a náhradních dílů 

v katastru obce Dolní Újezd (výrazně zasáhne do migračních tras 
napojených na ekodukt – jak přímo záborem krajiny, tak i nepřímo 
hlukem a osvětlením areálu).

1
2
3
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6.3	ZAČLENĚNÍ	MIGRAČNÍCH	OBJEKTŮ	DO	OKOLÍ
Typ biotopu a ekologické charakteristiky migračního objektu a jeho okolí zásadní měrou ovlivňují přitažlivost pro ži-
vočichy, a tím i jeho využitelnost. Cílem je provést takové úpravy, aby biotopy rozdělené komunikací byly spojeny co 
nejpřirozenějším způsobem.

Ekologické poměry je třeba hodnotit ve třech na sebe navazujících zónách:
a) Vlastní charakter plochy migračního objektu – kap. 6.3.1.
b) Bezprostřední okolí migračního objektu – spojuje plochu migračního objektu s okolím, jedná se o úzký prostor, ve 

kterém se mohou v rámci stavby provádět úpravy (ploty, naváděcí prvky, vegetační pásy) – kap. 6.3.2.
c) Širší okolí mostu – jedná se o biotop původní nebo pozměněný stavbou. Volba vhodnosti biotopu, tj. převaha podpůr-

ných prvků nad rušivými, se odehrává ve fázi výběru lokality pro migrační objekt (řešeno v kap. 8).

Způsob začlenění migračního objektu do okolí musí být komplexně řešen v rámci migračních studií (kap. 8). V rámcové 
migrační studii jsou uvedeny principy řešení, v detailní migrační studii konkrétní způsob technického řešení, úpravy 
povrchu, úkryty pro živočichy, volba dřevin pro vegetační úpravy aj.

6.3.1	Úprava	plochy	objektu
U nadchodů se jedná o otevřenou plochu nad úrovní dopravy s přímým dopadem slunečního záření a srážek, u pod-
chodů se tato plocha označuje jako podmostí. Základní zásady jsou pro oba typy objektů společné, specifika vyplývají 
především z nedostatku světla a srážek pod malými podchody, což znemožňuje růst vegetace. U vyšších mostů (pod-
chodů) vegetace přibývá a rozdíly se stírají.

Základní obecné zásady se týkají (A) charakteru povrchu, (B) instalace úkrytů, (C) vegetačních úprav. Specifickým 
rysem pro podchody je převedení vodního toku (D). Ilustrace vhodných i nevhodných řešení je uvedena v samostatných 
boxech k jednotlivým tématům.

(A)	Charakter	povrchu	(viz	box	6-11)
 ● Má zásadní význam pro využívání objektu.
 ● Povrch musí být v maximální míře přirozený. Nejvhodněj-

ší je povrch zatravněný, možná je i přírodní půda bez po-
rostu.

 ● Zcela nevhodné jsou zpevněné betonové a asfaltové plo-
chy a dále štěrk a oblázky. Štěrkové nebo oblázkové lože 
způsobuje při pohybu hluk a živočichové jsou plašeni vlast-
ním pohybem.

 ● U víceúčelových objektů, kde se převádí lesní a polní 
cesty nebo komunikace nižších tříd, je třeba alespoň část 
povrchu nechat bez zpevnění (na dlouhé zpevněné povrchy 
jsou citliví zejména obojživelníci).

 ● Pokud jsou nutné odvodňovací příkopy, je vhodné je řešit 
jako mělké, neopevněné, s mírnými svahy.

Obr. 6-4 Ideální pro migraci je přirozený povrch lesní 
cesty.
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Box 6-11 Charakter povrchu
Charakter povrchu objektů má zásadní význam pro jejich využívání. Nejvhodnější je povrch zatravněný nebo přírodní půda bez porostu (1, 2, 3). U ví-
ceúčelových objektů je vhodné alespoň část plochy objektu ponechat přirozenou, nezpevněnou (4, 5). Nevhodné jsou zpevněné plochy (beton, asfalt, 
6) nebo štěrk a oblázky. 

1 2
3 4
5 6
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(B)	Instalace	úkrytů	pro	živočichy	(viz	box	6-12)
 ● Cílem je rozčlenit a diverzifikovat povrch migračních objektů a poskytnout tak drobným živočichům úkryty, usnadnit 

jejich pohyb po objektu a přizpůsobit ho jejich etologickým nárokům.
 ● Úkryty jsou důležité zejména pro menší živočichy (kat. C a D).
 ● Úkryty se tvoří z běžných přírodních materiálů (kmeny, větve, kameny) a rozmísťují se nerovnoměrně, jednotlivě, 

v pásech nebo skupinách.
 ● Rozmístění úkrytů se kombinuje s vegetačními úpravami (viz bod C).
 ● Vhodné (a zcela bez nároků na finance) je vytvoření pásu z roští uvnitř podél zdi, který využívají plazi nebo drobní 

savci (např. ježek, myš, kuna) a pásu z kamenů, kmenů atd., který využijí např. ještěrky či obojživelníci. 
 ● U propustků jsou vhodné kameny a kusy dřeva.

(C)	Vegetační	úpravy	(viz	box	6-13)
 ● Mají zásadní význam pro zajištění funkčnosti objektů.
 ● Cílem je vytvořit pro živočichy co nejpřirozenější přechod mezi okolními biotopy a migračním objektem.
 ● Zvolené druhy dřevin musí být schopny existence v daných stanovištních podmínkách a zároveň plnit svou funkci.
 ● Nároky na druh, rozsah, vysazování, zabezpečování a ošetřování zeleně se řídí ekologickými a krajinářskými hledis-

ky, stanovištními podmínkami a cílovým záměrem funkce objektu. Je třeba rámcově vycházet z Technických podmí-
nek Ministerstva dopravy, zabývajících se vegetačními úpravami na silnicích a dálnicích (TP 99).

 ● Vegetační úpravy migračních objektů mají odlišný cíl výsadby než vegetační úpravy na silnicích a dálnicích (TP 99), 
výsadba na migračních objektech by se měla dále vyvíjet téměř bez údržby (minimální lidské zásahy), zeleň by se 
měla stát součástí přírodního prostředí.

(C1) Vegetační úpravy podchodů
 ● U podchodů, které nepřevádí vodní tok, je nedostatek světla a vody často limitujícím faktorem pro výsadbu dřevin.
 ● Podmostí podchodů převádějících vodní toky může být často podmáčené, v údolních polohách se mohou vyskytovat 

námrazy, mlhy, silné větry – k výsadbě se zde proto volí druhy, které mají vyšší nároky na vodu, vynikají vysokou 
transpirační schopností a netrpí mrazy. 

 ● Doporučené dřeviny odolné proti zamokření: olše šedá (Alnus incana), olše lepkavá (Alnus glutinosa), javor klen 
(Acer pseudoplatanus), svída obecná (Cornus sanguinea), střemcha obecná (Prunus padus), vrba jíva (Salix caprea) 
atd.

 ● Doporučené dřeviny odolné proti námraze: olše šedá (Alnus incana), olše lepkavá (Alnus glutinosa), topol bílý (Po-
pulus alba), topol šedý (Populus canescens), topol osika (Populus tremula), střemcha obecná (Prunus padus), dub 
letní (Quercus robur), vrba jíva (Salix caprea), vrba bílá (Salix alba) atd.

 ● Porost kolem migračních profilů musí svým uspořádáním a druhovou skladbou odpovídat a navazovat na porosty 
kolem vodních toků. 

C2) Vegetační úpravy nadchodů 
 ● Na nadchodech jsou nepřirozené stanovištní podmínky (pedologické, vlhkostní). Pedologické podmínky jsou zcela 

odlišné od nejbližšího okolí – vegetační vrstva na mostě nemá spojení s podzemní vodou přirozeného genetického 
půdního horizontu a spodní voda nedotuje vegetaci v době sucha. Ta musí hospodařit pouze s vodou ze srážek.

 ● Stres ze sucha je limitující faktor přežití rostlin, kromě toho na rostliny působí přehřívání v létě, promrzání zespoda 
i shora v zimě a trvalé nadměrné provětrávání.
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Box 6-12 Úkryty pro živočichy
Kmeny, větve a kameny umístěné v místech navádění do migračních objektů (1, 2, 3) a rovněž podél betonových stěn (4, 6) přímo na objektech zvy-
šují využitelnost objektů. Usnadňují migraci především menších živočichů (kuna, lasička, ježek, myšice, ještěrky, hadi aj.), kteří jsou zvyklí při pohybu 
využívat řadu dílčích úkrytů (5).

1 2
3 4
5 6
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Box 6-13 Vegetační úpravy nadchodů
Vegetační úpravy migračních objektů mají zásadní význam pro jejich celkové využívání živočichy. Při výsadbách je nutné preferovat dřeviny, které snáší 
specifické nepřirozené podmínky a rovněž vyšší míru okusu. Sazenice habru (5) na ekoduktu Dolní Újezd je pravidelně okusována na výšku cca 50 cm. 
Mulčovací kůra (6) slouží současně i jako úkryt pro drobné živočichy.

1 2
3 4
5 6
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 ● Vegetace musí tyto nepřirozené podmínky snést a musí vyhovovat z hlediska stability i ve stadiu dospělých porostů. 
Zdárně se zde mohou vyvíjet obvykle jen náhradní společenstva blízká pionýrským společenstvům, osídlujícím eko-
logicky nestabilní volné plochy.

 ● Základní požadavky na vegetaci: růst v extremních klimatických podmínkách, odolnost proti poškození živočichy, 
vyloučení hlubokokořenných druhů, použití spíše keřů nebo nízkorostoucích druhů stromů. 

 ● Z výše uvedených důvodů nebude patrně vždy vhodné důsledně dbát na založení porostů místně přirozené druhové 
skladby. 

 ● Preference keřů: z technických důvodů (hmotnost vrstev půdy, riziko narušení konstrukce mostů kořeny) se v sou-
časné době u nadchodů preferuje více využití keřů než stromů. Stromy lze doporučit především u nadchodů určených 
pro kategorii G (převedení ekosystémů). Pokud se používají stromy i na jiných nadchodech, je vhodné soustředit je 
především na rozhraní mezi migračním objektem a okolím, kde jsou lepší pedologické podmínky.

 ● Rozmístění dřevin je pro zajištění průchodnosti stejně důležité jako druhová skladba (viz dále).
 ● Technické řešení, mocnost a složení vrstev musí v co největší možné míře omezovat vliv nepříznivých faktorů; sou-

časně nesmí vegetace narušovat konstrukci mostu (podrobněji viz TP 180).
 ● Při vytváření souvislých porostů je vhodné využít i efektu světlomilnosti dřevin; světlomilné krátkověké druhy dřevin 

vytvoří krytí pro cílové, pomalu rostoucí dřeviny, které postupně nahradí původní přípravný porost. Tento způsob, 
respektující přirozené sukcesní procesy, zmenší náklady na údržbu vegetace.

Hlavní zásady prostorového uspořádání výsadby
 ● Zahuštění okrajů: výsadby by měly být výrazně zahuštěné podél okrajů migračního objektu tak, aby střed byl co 

nejvíce chráněn před rušením způsobeným provozem na dálnici (viz kap. 6.4). 
 ● Rozvolnění pláně: prostředek pláně by měl být naopak mírně rozvolněný tak, aby i velké druhy živočichů mohly bez 

nesnází procházet a mohly se zrakem ujistit, že za mostem následuje opět bezpečná krajina. 
 ● Přibližně ve středu nadchodu je třeba ponechat volný, mírně se klikatící pás šířky cca 3 m, ve kterém bude možno 

přehlédnout z jedné strany nadchodu na druhou.

Box 6-14 Vegetační úprava nadchodu s polní cestou

A A

B

C

A

B

A

C

A

Vysvětlivky
A - popínavé rostliny + keře
B - polní cesta, nezpevněná komunikace
C - tráva + několik keřů a stromů

Minimální verzeOptimální verze
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 ● Preferovat výsadbu v pestrých skupinách před výsadbou v liniích. 
 ● Kombinovat výsadby s využitím přirozených sukcesních ploch, zejména na méně úživných místech (bez překryvu 

ornice) a tam, kde není třeba rychlé zapojení vegetace.
 ● V případě kombinovaného nadchodu pro polní či lesní cestu a pro migraci živočichů je dobré umístit komunikaci 

k jednomu okraji nadchodu a vegetační úpravy realizovat následovně (od jedné ochranné bariéry ke druhé): 
  – hustý pás keřů a popínavých rostlin u protihlukové stěny pro odclonění dopravy
  – polní a lesní cesta s přirozeným, pouze zhutněným povrchem (nikoliv hrubý štěrk a asfalt)
  – pás keřů nebo kamenů pro ohraničení polní či lesní cesty
  – vlastní zatravněný prostor pro migraci, rozvolněná výsadba keřů ve skupinách
  – hustý pás keřů a popínavých rostlin u protihlukové stěny na druhé straně nadchodu

Šířky jednotlivých pásů závisí na celkové šířce nadchodu (viz box 6-14).
 ● Výsev trávníku na vlastním nadchodu provést v rozsahu nutném pro protierozní ochranu. 
 ● S ohledem na zvýšení efektu a využitelnosti zejména pro bezobratlé živočichy a také u nadchodů sloužících k pro-

pojení ekosystémů (kategorie G) je třeba využívat pro osev druhově bohatou travní směs místního původu (důležité 
je zachování původnosti fytogeografického regionu) nebo pokrýt půdu senem z blízké druhově bohaté louky, resp. 
využít výdrolu ze sena. Důležitá je přitom vhodná volba zdroje diaspor s ohledem na spíše sušší stanovištní pod-
mínky objektu. Seno musí být sklizeno v době dozrávání semen. V praxi je často vhodná kombinace konvenčního 
zatravnění s tímto postupem.

 ● Ve střední části nadchodu v ose dálnice je vhodné ponechat nezatravněný pás šířky cca 3 m vysypaný pískem pro 
monitorování pohybu živočichů.

Vhodné druhy dřevin
 ● Preferovány by měly být především domácí druhy křovin.
 ● Doporučené keře k ozelenění nadchodů (vždy volit směs podle místních podmínek): líska obecná (Corylus avellana), 

hloh jednosemenný (Crataegus monogyna), hloh obecný (Crataegus oxyacantha), trnka obecná (Prunus spinosa), 
růže šípková (Rosa canina), bez černý (Sambucus nigra), bez červený (Sambucus racemosa) aj.

 ● Doporučená clonná vegetace s funkcí vytvoření dostatečného krytu vlastního migračního prostoru po stranách ob-
jektu: javor babyka (Acer campestre), břízy (Betula sp.), topol osika (Populus tremula), střemcha obecná (Prunus 
padus), jeřáb obecný (Sorbus aucuparia), lípa srdčitá (Tilia cordata), borovice lesní (Pinus sylvestris), dřín obecný 
(Cornus mas), vrby (Salix sp.) aj.

 ● Doporučená pohledová vegetace s cílem začlenění objektu do okolní krajiny: kvetoucí druhy dřevin, na podzim mě-
nící barvu, půdopokryvné, sloužící jako náhrada trávníku, nenáročné na údržbu, preferují se místní druhy; popínavé 
dřeviny, které zarostou protihlukové stěny: plamének plotní (Clematis vitalba), přísavník pětilistý (Parthenocissus 
quinquefolia), růže (Rosa sp.) aj.

(D)	Převedení	vodního	toku	(viz	box	6-15)
Toto opatření se týká obvykle podchodů – tedy propustků a mostů na komunikaci. Způsob převedení vodního toku pod 
silnicí rozhoduje o tom, zda objekt bude plnit pouze hydrologické funkce, nebo zda bude využitelný i jako migrační ob-
jekt. Problém se týká tisíců mostů v ČR na silnicích všech tříd a ovlivňuje zcela zásadně nejen vodní druhy (kategorie E), 
ale i obojživelníky (kategorie D) a menší savce, především vydru (kategorie C). V řadě případů má význam i pro kate-
gorii A a B. Proto je nezbytné řešit tuto problematiku nejen na nových silnicích a dálnicích, ale i při všech rekonstrukcích 
mostů na veškeré silniční síti.
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Box 6-15 Převedení vodního toku
Způsob převedení vodního toku pod mostem má zásadní vliv na migrační účinnost objektu a snižování mortality živočichů na silnicích. Ideálním řeše-
ním je zachování toku v co nejpřirozenějším stavu (1). Po obou stranách toku se doporučuje ponechání suché cesty, kterou mohou živočichové využít 
k migraci (2–5). Mosty bez suché cesty jsou nevhodné (6). 

1 2
3 4
5 6
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Způsob řešení musí být předmětem migračních studií. U nových silnic v základním návrhu v rámcové migrační studii 
a v podrobném technickém řešení v detailní migrační studii. U rekonstrukcí mostů, kde se neprovádí posuzování vlivů 
na životní prostředí (EIA), musí být zhodnocení provedeno v detailní migrační studii v rámci dokumentace pro územní 
rozhodnutí. Detailní migrační studie posoudí, nakolik projektantem navrhované řešení vyhovuje dotčeným druhům živo-
čichů, a navrhne ve spolupráci s projektantem optimální řešení.

Základní zásady
 ● Veškeré návrhy na převedení toku musí být zpracované ve spolupráci s projektantem-vodohospodářem a zoologem. 

Musí být zohledněna hlediska:
  – hydrologicko-technická (charakter toku, rozložení průtoků, četnost povodňových stavů, riziko abrazivní činnosti, 
riziko poškození mostního objektu aj.)

  – ekologická (zájmové druhy živočichů, význam migrační cesty, návaznost na okolní biotopy aj.)
 ● Tam, kde je to technicky možné, se v maximální možné míře doporučuje ponechat tok v přirozeném stavu – mini-

malizovat technické úpravy, ponechávat přirozené břehy a přirozené břehové porosty kolem toku.
 ● Snažit se o plynulý přechod mezi upraveným tokem pod mostem a navazujícími úseky toku.
 ● Ponechat suchou cestu pokud možno na obou březích toku, a to v podobě, kterou živočichové mohou využít k prů-

chodu objektem.
 ● Propustky:

  – Propustky převádějící vodní tok: je třeba ponechat jeden nebo dva suché břehy s přirozeným povrchem (zemina, 
rovnané kamenivo, ne beton).

  – Využitelnost větších trubních propustků je možné zvýšit úpravou dna tak, aby zde byl vytvořen profil toku s mož-
ností suché cesty. Trubky takto mohou být upraveny již před instalací, popř. dodatečně dozděním (kámen, beton). 

 ● Menší mosty přes vodní toky: na toku nevytvářet stupně vyšší než 10 cm.
 ● Most velký, s více poli: 

  – Pole s vodotečí upravit tak, aby byla zajištěna průchodnost pro živočichy přímo vázané na tok (např. ryby, obojži-
velníci, vydra apod.), další pole (s nižším rušením) může být upravené pro průchod velkých savců. 

  – Pokud je to technicky možné, ponechat na každé straně toku pás min 10 m pro zachování břehové vegetace. 

6.3.2	Úprava	bezprostředního	okolí	migračního	objektu
Cílem těchto úprav je navádět živočichy k migračnímu objektu a umožnit plynulou návaznost okolních biotopů s objek-
tem. Toho se dosahuje (A) terénními úpravami okolí včetně instalace úkrytů pro živočichy, (B) naváděcími mechanickými 
bariérami (především ploty), (C) vegetačními úpravami.

(A)	Terénní	úpravy	včetně	instalace	úkrytů	pro	živočichy
Terénní úpravy v okolí migračních objektů hrají významnou roli pro jejich přirozené začlenění do okolí. Toto propojení se 
realizuje úpravami terénu a následnými výsadbami stromů a keřů. Pro terénní úpravy je třeba respektovat následující 
zásady:

 ● Snaha o heterogenitu prostředí – vhodná kombinace různých struktur a přírodních prvků, zejména: (i) nevelké obna-
žené plošky bez navezené zeminy, (ii) pomocí kamenů, kmenů, pařezů ponechávat, či vytvářet úkryty a drobné bio-
topy (např. volně ložené zídky, líhniště, zimoviště), (iii) pokud to neohrozí stabilitu silničního tělesa, pak zachovávat, či 
v rámci kompenzačních opatření vytvářet drobné vodní plochy (vybudování náhradního reprodukčního biotopu ještě 
před místem křížení tahové cesty s komunikací je jednou z možností řešící průchodnost prostředí).
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 ● Při výstavbě migračního objektu minimalizovat šířku pásu, ve kterém dojde v důsledku stavebních prací k destrukci 
stávajících biotopů.

 ● Tvar terénu v bezprostředním okolí migračního objektu by měl být vymodelován v návaznosti na terénní tvary v okolí. 
Obecně se nedoporučuje hladké zarovnání pláně do roviny, ale spíše vytváření dílčích vyvýšenin a depresí.

 ● Sklon navazujících svahů by měl být co nejmenší. Vyšší sklon živočichy odrazuje a snižuje účinnost objektu. Zacho-
vání přípustného svahování v návaznosti na podchod bývá problém zejména u podchodů navrhovaných v rovině. 
Tam je třeba řešit i problematiku zaplavení spodní i povrchovou vodou.

 ● Nutností není ani celoplošné překrytí kulturní zeminou ze skrývky (obsahuje živiny, čímž podporuje rozvoj konku-
renčně silných, často invazních rostlin). Zejména na jižně exponovaných svazích je možné některá místa ponechat 
bez překryvu (ocení to zejména bezobratlí). Obecně se tím zvýší rozmanitost prostředí (platí to i pro svahy kolem 
komunikací).

 ● Terénní tvary musí být orientovány tak, aby naváděly směrem k migračnímu objektu. Využít je třeba především linio-
vých prvků, jako jsou vodní toky, svodnice, odvodňovací příkopy, úvozy, meze, ekotonová rozhraní apod.

 ● Pro zvýšení diverzity terénu je vhodné využít jako doplňků velkých balvanů, hromad kamení, položených kmenů 
listnatých stromů, hromad větví apod. Tyto útvary poskytují úkryt drobným živočichům, usnadňují jejich přístup k mig-
račnímu objektu a zabraňují také nežádoucímu využití objektu (průjezd zemědělské a lesní techniky). 

V rámci výstavby silnic a dálnic mohou být tato opatření bez problémů realizována pouze na pozemku investora, tedy 
především na silničním tělese. To je ale ve většině případů nedostatečné – terénní a vegetační úpravy by měly být rea-
lizovány na větším území. K tomu je třeba:
a) U významných migračních objektů, tam, kde to vyplyne z detailní migrační studie, zařadit do záboru půdy i okolí mi-

gračního objektu nutné pro jeho začlenění do terénu. Toto území, jehož rozsah určí detailní migrační studie, je třeba 
považovat za území nutné pro realizaci stavby pozemní komunikace (analogicky, jako jsou součástí záboru plochy 
pro sedimentační a retenční nádrže).

b) Spolupracovat s vlastníky okolních pozemků a s orgány ochrany přírody při realizaci úprav pro navádění do migrač-
ního objektu ve větší vzdálenosti (do stovek metrů). Tyto zásahy (především vegetační úpravy) lze realizovat v rámci 
kompenzačních opatření, např. náhradních výsadeb za kácení zeleně, tvorby územního systému ekologické stability, 
komplexních pozemkových úprav apod.

(B)	Naváděcí	bariéry	–	oplocení	(viz	box	6-16)
Mechanické bariéry (především ploty) se běžně instalují podél dálnic a rychlostních silnic k omezení vstupu živočichů na 
komunikaci. V současnosti se jedná o hlavní opatření k redukci mortality živočichů na pozemních komunikacích. Jejich 
další funkcí je navádění živočichů na migrační objekty. 

Živočichové, kteří při své migraci krajinou narazí na oplocenou pozemní komunikaci, v řadě případů postupují dál podél 
plotu a měli by tak dojít až k migračním objektům. Proto by i na těch úsecích dálnic a rychlostních silnic, které nejsou 
oplocené, mělo být v blízkém okolí vhodných migračních objektů realizováno oplocení na obě strany objektu (podle 
konkrétní situace do vzdálenosti 100–500 m). Pro dálnice a rychlostní silnice platí obecná zásada kombinace oplocení 
spolu s dostatkem vhodných migračních objektů.

Naváděcí bariéry se používají i k navedení na malé objekty, např. propustky, kde se instalují nízké zídky. Důležité je to 
zejména u vydřích a jezevčích tunelů. 

Základní technické řešení (materiál, výška aj.) oplocení navádějícího na migrační objekty a oplocení k omezení vstupu 
živočichů na komunikaci je obdobné. Podrobně je problematika oplocení probírána v kap. 7.
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Box 6-16 Naváděcí bariéry
Plocení je základním opatřením k navedení živočichů k migračním objektům. Ploty se často skládají ze dvou druhů pletiva, u země je použito hustší 
pletivo pro zabránění průchodu drobným živočichům (1, 2, 3). Poškozené ploty umožní živočichům dostat se na komunikaci, a tím zvyšují riziko jejich 
usmrcení vozidly (4, 5). 

1 2
3 45
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(C)	Vegetační	úpravy
 ● Cílem vegetačních úprav je navedení živočichů na objekt.
 ● Pokud je dálnice oplocena, výsadby kopírují plocení.
 ● Je vhodné volit do výsadeb dřeviny, které jsou pro živočichy přitažlivé, aby je nalákaly do migračního prostoru (např. 

ovocné dřeviny, jeřáby, viz dále), tyto dřeviny je vhodné kombinovat s dřevinami trnitými a dřevinami zavětvenými až 
k zemi, které vytvářejí zelené stěny a zajistí neprůchodnost těchto pásů směrem ke komunikaci. 

 ● Je třeba využívat vysokého podílu jehličnanů, vzhledem k tomu, že naváděcí i krycí funkci plní po celý rok. Zvláště 
pro navedení lesních druhů (jelen, velké šelmy) je nezbytné zastoupení smrku, a to i tam, kde je smrk nepůvodní. 
Hledisko navedení živočichů k nadchodu musí být nadřazeno fytocenologickým kritériím.

 ● Ozelenění je doporučeno realizovat nepravidelnou výsadbou stromů s podsadbou hustého podrostu keřů, který ve 
vyspělém a zapojeném porostu vyplní prostor pod korunami stromů a navede migrující živočichy směrem k migrač-
nímu profilu. 

 ● Prostorové uspořádání: ve skupinách (několik sazenic jednoho druhu blízko sebe) v přiměřeně hustých pásech, 
v nichž jsou dřeviny schopny do 5 let vytvořit souvislý porost.

 ● Podpora přirozené sukcese – samovolně rostoucí vegetaci by měla být umožněna spontánní sukcese. Přehoustlé 
nálety je možné regulovat na základě pravidelného sledování.

Vhodné druhy dřevin
 ● Doporučené druhy dřevin přitažlivé pro živočichy: lípy (Tilia sp.), jilmy (Ulmus sp.), duby (Quercus sp.), jeřáb muk 

(Sorbus aria), jeřáb obecný (Sorbus aucuparia), buk lesní (Fagus sylvatica), hloh jednosemenný (Crataegus mono-
gyna), hloh obecný (Crataegus oxyacantha), trnka obecná (Prunus spinosa), bez černý (Sambucus nigra), ostružiník 
(Rubus caesius) aj.

 ● Doporučené druhy dřevin nepřitažlivé (aromatické, trnité) pro živočichy: líska obecná (Coryllus avellana), brslen 
evropský (Euonymus europia), kalina tušalaj (Viburnum lantana), zimolez obecný (Lonicera xylosteum), řešetlák 
počistivý (Rhammus catharica) aj. 

 ● Doporučené druhy jehličnanů plnící naváděcí funkci celoročně: smrk ztepilý (Picea abies), borovice lesní (Pinus 
sylvestris).

 ● Doporučené druhy dřevin odolné proti okusu živočichů: javor babyka (Acer campestre), habr obecný (Carpinus be-
tulus), líska obecná (Corylus avellana), hlohy (Crataegus sp.), janovec metlatý (Cytisus scoparius), duby (Quercus 
sp.) aj.

 ● Doporučené druhy dřevin vhodné k tvarování a stříhání, tvořící zelené stěny: javor mléč (Acer platanoides), habr 
obecný (Carpinus betulus), buk lesní (Fagus sylvatica), smrk ztepilý (Picea abies), líska obecná (Corylus avellana), 
hlohy (Crataegus sp.), brslen evropský (Euonymus europaea), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare) aj.

Vegetační pásy
Jako vegetační pásy jsou označovány liniové struktury dřevin, které jsou uměle realizované ve vazbě na výstavbu 
dálnice nebo silnice, a to na pozemcích mimo vlastní silniční těleso. Jejich základní funkce jsou následující (funkce se 
vzájemně často překrývají):

a) optické odclonění dálnice od blízkých obcí – nejčastější požadavek na výsadbu pásů
b) hygienická funkce – snižuje vliv emisí a hluku
c) naváděcí funkce pro živočichy k blízkému migračnímu objektu
d) vytvoření výškové bariéry pro zvýšení letové dráhy ptáků nad úroveň dopravy – podle místní situace může být i sou-

částí běžných vegetačních úprav silničního tělesa
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Základním problémem vegetačních pásů je nutnost výkupu velké plochy pozemků a zajištění jejich majetkové správy 
a dlouhodobé údržby. Rovněž je třeba počítat s dosti dlouhou dobou než stromy vyrostou do potřebného tvaru, aby 
vytvořily požadovanou strukturu.

Základní zásady pro vegetační pásy s naváděcí funkcí:
 ● Minimální šířka 5 m.
 ● Preference diverzity pásu, výsadby ve skupinách, ne monotónní linie stromů.
 ● Prostorová kompozice výsadby musí umožnit pohyb živočichů uvnitř pásu a ne jen po jeho okraji.
 ● Vegetační pás musí být od komunikace oddělen pevným plotem, aby nedocházelo ke zvýšenému průniku živočichů 

na vozovku. Proto u takového plotu musí být zajištěna zvýšená údržba.

6.4	OCHRANA	PROTI	RUŠIVÝM	VLIVŮM	PROVOZU	NA	
KOMUNIKACI
Základní	charakteristika
Živočichové mohou být při průchodu migračním objektem rušeni těmito základními vlivy: (A) hlukem, (B) osvětlením, 
(C) optickým kontaktem, (D) pachovými vjemy. Protože hlavním zdrojem těchto rušivých vlivů je provoz vozidel na ko-
munikaci, je základním opatřením odclonění dopravy od migračního objektu. Proto se také doporučení na ochranu proti 
těmto vlivům vzájemně prolínají a kombinují. Samostatnou kategorií je rušení na samotném objektu nebo v podmostí, 
např. pohyb lidí (stezky procházející objektem) a doprava v objektu. 

Most na dálnici D11 převádí malou vodoteč spojující dva rybníky a sou-
časně umožňuje migraci živočichů díky dostatečně široké suché cestě. 
Pozitivem řešení je skutečnost, že vegetační pásy, které oboustranně 
navádí k objektu, jsou umístěny před plotem ohraničujícím dálniční těleso 
a živočichové tak nejsou motivováni k překonávání plotu a ke vstupu na 
komunikaci.

Box 6-17 Vegetační pás 1 2
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(A)	Ochrana	proti	hluku
Hluk je považován za jeden z faktorů, který může významně ovlivnit rozhodování živočichů o akceptování, nebo odmít-
nutí průchodu migračním objektem. Základním zdrojem hluku v bezprostředním okolí a přímo na migračním objektu je 
doprava na pozemní komunikaci. 

Doprava způsobuje hlukovou zátěž dvojího typu ve vazbě na typ zdroje: 
 ● Hluková zátěž z provozu motorových vozidel – tj. běžná hluková zátěž, se kterou se počítá i při hodnocení vlivu na 

zdraví člověka.
 ● Hluk vznikající přejezdem vozidel přes most – zde jsou nejzávažnější hlukové rázy při přejezdu vozidla přes mostní 

závěry. Jedná se o kritický vliv, mnohem důležitější než hluková zátěž z běžného provozu. Existuje řada dokladů 
i videonahrávek, které dokazují, že živočichové se vlivem hlukových rázů plaší, zmateně pobíhají v objektu, naráží 
do stěn aj. Tomuto vlivu je třeba věnovat mimořádnou pozornost.

Hluková zátěž je závislá na dopravní intenzitě, technickém stavu mostu a na přirozených nebo umělých protihlukových 
opatřeních. Důležitým faktorem je i hluk z dalších aktivit v okolí, kde hlavními zdroji jsou: lidská práce (průmyslová, ze-
mědělská výroba, těžba, práce v lese atd.), osídlení (blízkost lidských sídel), blízkost jiné dopravní komunikace.

Z hlediska vztahu k hluku je možné živočichy rozdělit do dvou skupin:
 ● Jedinci trvale žijící v těsné blízkosti komunikace – na hluk z dopravy jsou schopni si zvyknout, nevnímají ho jako 

signál před možným nebezpečím.
 ● Jedinci, kteří nežijí v blízkosti pozemní komunikace, pouze kolem ní migrují na větší vzdálenosti – ti vnímají hluk 

jako výrazný rušící činitel, který ovlivňuje jejich rozhodnutí o použití objektu. Zejména na rychlostních komunikacích 
a dálnicích je intenzita provozu i v noci poměrně velká, vozidla tedy mohou, a to převážně v noci, výrazně ovlivnit 
využívání existujících nebo projektovaných migračních koridorů. Z toho vyplývá, že největší pozornost hlukové zátěži 
je třeba věnovat u nadregionálních migrací (jako jsou dálkové migrační koridory).

Zásady pro opatření
 ● Preference přesypaných konstrukcí: u menších, jednopólových objektů (např. mostů přes polní a lesní cesty), 

v místech, kde to dovolí výškové vedení komunikace, preferovat přesypané konstrukce mostů před přímo pojíždě-
nými. Přesypané konstrukce zcela eliminují hluk pod mostem z pojezdu vozidel, dále umožňují osázení vegetací, 
a působí tak i jako vizuální clony. Celkově jsou tyto objekty velmi dobře přijímány migrujícími živočichy.

Box 6-18 Rušení
V místech mimořádně důležitých pro migraci živočichů je snaha omezit 
rušení na minimum. V některých oblastech může být rušivým vlivem i re-
kreační jezdectví (Belgie). 
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 ● Realizace protihlukových stěn:
  – U mostů pro migraci nadregionálního významu (křížení dálkových migračních koridorů) v případě, že se jedná 
o mosty s technickými parametry na nižších hodnotách migračního potenciálu, realizovat na mostě a po obou 
stranách PHS (podle místních podmínek cca 50–100 m na každou stranu). 

  – PHS není třeba realizovat na velkých mostech přecházejících přirozená údolí.
  – Na všech speciálních nadchodech realizovat vždy PHS po okrajích nadchodu. Stěny plní ochranu nejen proti 
hluku, ale i proti osvětlení a vizuálnímu kontaktu. Doporučená výška 2 m, stěny z neprůhledného přírodního 
materiálu. Na vnitřní straně PHS vysázet vhodné keře a popínavé rostliny.

(B)	Ochrana	proti	nočnímu	osvětlení
Rušení živočichů reflektory automobilů v noci závisí na dopravní intenzitě, technickém řešení komunikace a na smě-
rovém a výškovém vedení trasy ve vztahu k migračnímu objektu. Největší význam rušení osvětlením lze očekávat 
u dálkových migrací živočichů kategorie A.

Základní opatření
 ● Protihlukové clony – slouží zároveň jako bariéry proti osvětlení. Podmínky jejich realizace byly popsány v předchozí 

části. 
 ● Vegetační úpravy – musí obsahovat vysoký podíl jehličnanů, aby byly účinné po celý rok.
 ● Terénní úpravy – dobrými bariérami jsou terénní valy podél vnějšího okraje nadchodu, které pokračují dále podél 

komunikace.

(C)	Ochrana	proti	vizuálnímu	kontaktu
Při průchodu migračním objektem by živočichové měli mít co nejmenší smyslový kontakt s tělesem komunikace a s do-
pravou a co největší kontakt s přirozeným okolím, zejména s vegetací. Ochranou jsou, stejně jako u předchozích 
rušivých vlivů, zemní valy, umělé clony proti hluku a osvětlení a také vegetační úpravy. Funkce vegetačních úprav je 
komplexní a kromě vizuální clony zajišťují především napojení migračního objektu na okolí (viz kap. 6.3).

(D)	Ochrana	před	pachovými	vjemy
Ochranou jsou stejně jako u předchozích rušivých vlivů zemní valy, umělé clony proti hluku a osvětlení a dále vegetační 
úpravy. 

Z uvedeného přehledu vyplývá, že opatření na ochranu proti rušivým vlivům se vzájemně doplňují a že kombinací vege-
tačních a technických úprav lze dosáhnout dostatečného efektu.
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Box 6-19 Příklad úpravy nadchodů (SRN, dálnice A4 u Drážďan)
Ekodukt (1) na dálnici A4 zajišťuje propojení migračně významného lesního hřebene, který byl rozdělen dálnicí. Z obou stran ekodukt navazuje na lesní 
porost (2) a jeho povrch je řešen tak, aby usnadňoval přechod všem druhům živočichů. Naváděcí oplocení se skládá na vnější straně z bariéry pro 
obojživelníky, za kterou následuje plot se dvěma velikostmi oka (3). Tento systém ohraničuje i celý ekodukt. V návaznosti na suťový bukový les jsou 
na ploše ekoduktu rozmístěny balvany, hromady kamení a dále kusy a malé hranice dřeva (4, 5). Hustá výsadba keřů za plotem odděluje ekodukt od 
dálničního provozu. Vlastní vegetační úpravy tvoří rozptýlené skupiny keřů a stromů (6).

1 2
3 4
5 6
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7.
Opatření omezující vstup na komunikaci

	

Opatření omezující vstup živočichů na komunikaci snižují jejich mortalitu při střetu s vozidly, ale současně zvyšují frag-
mentaci populací. Proto musí být kombinována s migračními objekty. Oplocení, bariéry pro obojživelníky a protihlukové 
clony pak plní i funkci naváděcích prvků k migračním objektům.

7.1	PLOCENÍ
Základní charakteristika

 ● Oplocení omezuje vstup živočichů na komunikaci, jedná se v současnosti o hlavní opatření k redukci mortality živo-
čichů na pozemních komunikacích.

 ● Základní prvek na místech s vysokou dopravní mortalitou, tzn. rychlostních silnicích, dálnicích, železnicích; u komu-
nikací nižších tříd pouze na kritických místech s vysokým rizikem kolizí živočichů s vozidly. 

 ● Oplocení zvyšuje bariérový efekt komunikace, a proto je nutné ho zkombinovat s migračními objekty. 
 ● Funkční oplocení nesmí živočichové překonat, musí tedy splňovat tyto základní funkce:

  – dostatečná výška – živočichové nesmí plot přeskočit 
  – vhodná velikost ok – živočichové nesmí prolézt skrz oka plotu
  – vhodné ukotvení – živočichové nesmí podlézt pod plotem
  – vhodné ukončení – ukončení navrhnout tak, aby živočichové nemohli plot obejít a dostat se tak na pozemní komuni-
kaci; ploty by tedy měly končit např. u mostů atd., nebezpečné místo by mělo být oploceno v délce minimálně 500 m

7.1 Plocení
7.2 Bariéry pro obojživelníky 

a drobné savce
7.3 Protihlukové clony
7.4 Ostatní bariéry
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Opatření omezující vstup na komunikaci7.

  – neporušená konstrukce – živočichové nesmí prolézt mezerami, poškozenými částmi plotu
  – umístění po obou stranách komunikace – živočichové, kteří se dostanou z jedné strany na komunikaci a nemo-
hou komunikaci na druhé straně opustit, v mnoha případech zpanikaří a svým chováním způsobí kolize s vozidly

  – možnost úniku pro zatoulané jedince (únikové rampy) (viz box 7-1)
 ● Ustanovení pro oplocení podél silnic a dálnic a ochranu proti vstupu živočichů obsahuje i ČSN 73 6101.
 ● Z hlediska funkčnosti mají význam zejména (i) umístění oplocení, (ii) konstrukční parametry. 

Umístění
 ● O instalaci oplocení je rozhodnuto v projektové dokumentaci pozemní komunikace na základě migračních studií.
 ● Vhodná je spolupráce zoologa; v jednotlivých etapách investiční přípravy v rámci migračních studií (viz kap. 8) je 

navrženo umístění oplocení z hlediska mortality a migrace živočichů. 
  – Zhodnocena je návaznost na migrační objekty – plocení má zásadní naváděcí funkci živočichů na objekty.
  – Je posouzen celkový bariérový efekt plocení, vliv kumulativních bariér.

 ● Plocení by mělo zabírat co nejméně využitelného prostředí, tzn. být co nejblíže k pozemní komunikaci. Musí se ale 
vzít v úvahu bezpečnost dopravy a údržba silnice.

 ● Pokud je komunikace vedena v násypu, doporučuje se umístit plot až na vrchol svahu. Totéž platí pro zářezy.

Technické řešení
(A) Materiál

 ● Klasické ploty se skládají z pletiva (nereznoucí materiál) uchyceného na sloupcích (vhodné kovové, dřevěné).
 ● Elektrické ploty jsou drahé a vyžadují časté kontroly a údržbu. Nejsou řešením pro oplocení dlouhých úseků, mohou 

být instalovány lokálně v místech, kde hrozí riziko střetů se vzácnými druhy. Na nových pozemních komunikacích 
mohou být instalovány dočasně, aby naučily živočichy změnit své stávající migrační návyky. 

(B) Výška 
 ● Stanovuje se podle cílových druhů:

  – velikost jelena (los, daněk): minimum 2,2 m, optimum 2,6–2,8 m
  – velikost srnce, prasete: minimum 1,5 m, optimum 1,6–1,8 m

 ● Výška musí být přizpůsobena terénu (jiná v náspu a zářezu).
 ● V oblastech s pravidelnou sněhovou pokrývkou musí být minimální výška zachována i v zimě.

(C) Pletivo
 ● Pro klasické ploty je doporučeno v dolní třetině hustší pletivo.
 ● Velikost ok: rozměry vodorovně × svisle: dolní třetina 50–150 mm × 150 mm, zbytek 150–200 mm × 150 mm.
 ● Drát má mít v průměru minimálně 2,5 mm.
 ● Pro drobné živočichy se používá speciální pletivo přichycené ke standardnímu plotu. Rozměry ok by neměly být větší 

než 2 × 2 až 4 × 4 cm, výška 40–60 cm. Horní konec pletiva by měl být otočený směrem dolů, aby zabránil přelézání 
plotu.

 ● V oblastech s častým sněžením by měl být horní drát vyztužen, aby sníh unesl.
 ● Vhodné ukotvení: poslední dolní drát by měl ležet přímo na zemi, aby nebylo možné pod ním podlézt. Nerovný terén 

by měl být zarovnán, aby pod plotem nevznikaly mezery.
 ● V oblastech s výskytem jezevce nebo prasete divokého by mělo být pletivo založeno do hloubky cca 20–40 cm.
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Box 7-1 Únikové rampy
Oplocení silnic a dálnic často představuje pro volně žijící živočichy smrtící past. Pokud se živočich dostane dírou v plotě do prostoru vozovky, obtížně 
nachází cesty zpátky. Proto je nutné budovat v místech oplocení i úniková místa ve formě přírodních seskoků. 
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Opatření omezující vstup na komunikaci7.

 ● Pletivo by mělo být zafixováno z vnější strany pozemní komunikace, aby při nárazech živočichů nedocházelo k jeho 
uvolnění.

(D) Sloupky
 ● Musí být dostatečně odolné nárazům živočichů.
 ● Při poškození musí být nahrazeny.
 ● Doporučený průměr koncových podpěr je 2–2,5 cm (ocel), 10 × 10 cm / 12 cm (dřevo).
 ● Všechny podpěry musí být zapuštěny do země (cca 70 cm a více).
 ● Pro srnce a jelena je doporučená vzdálenost mezi podpěrami 4–6 m (do 10 m v rovině), pro prase maximálně 4 m.

Poloha oplocení ve vztahu k vegetačním úpravám (viz box 7-2)
U všech nově stavěných silnic a dálnic se realizují vegetační úpravy vzniklého silničního tělesa (násypů a zářezů). 
Důvodem jsou:

 ● protierozní ochrana svahů
 ● estetická funkce, tj. pohledové začlenění komunikace do krajiny a pohledové odclonění dopravy

Tyto vegetační úpravy mají ale své dopady na chování živočichů v krajině a na jejich mortalitu na komunikacích. Živo-
čichové se stahují k vegetaci na silničním tělese a hledají zde jak úkryt, tak potravu. Tím roste pravděpodobnost jejich 
vstupu na vozovku a úhynu při střetu s vozidly, což je situace velmi vážná i z hlediska bezpečnosti silničního provozu. 
Tento problém je největší v intenzivně obhospodařované krajině, kdy je vegetace na silničním tělese často jediným 
porostem stromů a keřů v širokém okolí a atraktivnost pro živočichy je velmi vysoká.

Základním technickým opatřením proti vstupu na vozovku může být oplocení. To ale selhává z následujících důvodů:
 ● Na většině úseků dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy oplocení zcela chybí.
 ● V místech, kde jsou komunikace oplocené, jsou ploty umístěny na vnější hraně silničního tělesa, takže vegetační 

úpravy se nacházejí uvnitř mezi plotem a vozovkou. Důsledkem snahy živočichů dostat se dovnitř jsou rozbité ploty 
(především činností prasat divokých), čímž oplocení přestává plnit svou funkci.

Z hlediska živočichů by bylo optimální, kdyby oplocení bylo až na hraně travnatého pásu navazujícího přímo na vozovku 
a stromy a keře zůstaly vně. To ale naráží na požadavky správ údržby silnic a dálnic, jež provádějí údržbu celého silnič-
ního tělesa, které by takto měly rozdělené plotem. Na některých úsecích by přiblížení plotů k vozovce mělo negativní 
vliv i na bezpečnost provozu. 

Obr 7-1 Plocení Obr 7-2 Detail plotu
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Box 7-1 Poloha plocení vůči vegetačním úpravám
Umístění oplocení dálnice ve vztahu k vegetačním úpravám silničního tělesa má vliv na chování živočichů a ovlivňuje jejich mortalitu. Při běžném oplo-
cení na kraji silničního tělesa (1) dochází k narušování plotů a vstupu živočichů na komunikaci. Varianta umístění plotu až za vegetací (2) je vhodnější, 
ale komplikuje údržbu dálničního tělesa. Možným řešením je výsadba vegetačních pásů za oplocením (3), což však vyžaduje větší zábor půdy.

1
2
3



112

Opatření omezující vstup na komunikaci7.

Další doporučení
 ● Nutná pravidelná kontrola a údržba plotů. 
 ● Na pozemních komunikacích s nízkou intenzitou dopravy mohou být v plotech mezery, které umožní živočichům 

přejít komunikaci v přehledném a bezpečném úseku.
 ● Ploty pro malé živočichy (obojživelníci, plazi, malí savci) by měly být instalovány jedině spolu s přechody. V opačném 

případě není možné těmto druhům v přístupu k okrajům bránit, protože silniční okraje pro ně často představují vhodný 
biotop a slouží jako migrační koridor. Jen v místech s vysokou mortalitou některých druhů (ještěrka) je oprávněné 
tato místa oplotit. 

 ● Souběžně s oplocením je vhodné vysázet naváděcí zeleň, která po skončení životnosti plotu převezme jeho funkci.

7.2	BARIÉRY	PRO	OBOJŽIVELNÍKY	A	DROBNÉ	SAVCE
Základní charakteristika
Plocení a bariéry jsou prvky, které mají zabránit vstupu organismů na vozovku a současně nasměrovat živočichy do 
migračních objektů. Aby byly tyto prvky účinné i z hlediska drobných obratlovců, je nutné, aby byla splněna následující 
opatření:

 ● Umístění těchto prvků je vhodné kombinovat s migračními objekty. Vhodné je to i v případech, kdy byly před místem 
křížení tahové cesty živočichů s komunikací vybudovány náhradní biotopy, nacházející se původně za komunikací 
(např. reprodukční biotop obojživelníků). Samotné umístění bariéry sice sníží mortalitu způsobenou dopravou, ale má 
současně 100% izolační účinek (malí živočichové nejsou schopni ani ochotni putovat podél zábran do vzdálených 
migračních objektů). 

 ● Klasické plocení s oky 50 × 150 mm v dolní třetině a 150 × 200 mm ve zbytku plochy, používané pro větší savce, je 
pro drobné obratlovce nepoužitelné. Pro drobné savce je nutné použít speciální pletivo s oky 20 × 20 mm a menšími, 
které je přichycené na standardní plot. Pro plazy a obojživelníky jsou vhodné speciálně upravené bariéry (viz dále).

 ● Migrační objekt (propustek) musí ústit zásadně vně plocení (bariéry).
 ● Spojení propustku a plocení (bariéry) musí dokonale navazovat bez jakýchkoliv mezer, což je důležité právě u malých 

živočichů. 

Technické řešení bariér
Existuje několik typů bariér, které se od sebe liší funkcí (zábrany naváděcí a odchytové) a konstrukcí (zábrany do-
časné a trvalé). Dočasné zábrany jsou používané při záchranných transferech obojživelníků přes stávající komunikace 
(Mikátová at Vlašín, 2002; Vojar, 2007). U nových dopravních staveb najdou uplatnění jakožto opatření zabraňující vstu-
pu drobných živočichů do prostoru stavby. Pro zabránění vstupu živočichů na vozovku u nových či rekonstruovaných 
komunikací je nutno již při přípravě projektu naplánovat bariéry trvalé.

Konstrukční zásady dočasných bariér
 ● Naváděcí bariéry se budují bez padacích pastí a jejich účelem je nasměrovat pohyb živočichů do bezpečných prostor. 

Odchytové bariéry jsou doplněny padacími pastmi.
 ● Materiál zábran – ideální je pevná, hladká a plná fólie. Vhodná je kašírovaná fólie PPH 70+25 g/m2, o šířce 65–75 cm. 

Materiál je hladký, pevný, odolný proti povětrnostním vlivům, UV záření i nárazu živočichů. Nevhodné jsou naopak 
textilie a děrované materiály (např. armovací fasádní mřížky – Perlinka). Výška zábran nad povrchem terénu je 
nejméně 50 cm. Spodní okraj zábran by měl být zapuštěn nebo přihrnut proti směru tahu, podobně jako horní okraj, 
čímž se vytvoří těžko překonatelný oblouk. 
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 ● Upevnění zábran – nejlépe pomocí nastřelovacích sponek (6–12 ks na jeden kolík) na dřevěné, dostatečně hluboko 
zapuštěné dřevěné kolíky o průměru 4 × 4 nebo 5 × 3 cm a délce cca 100 cm. Kolíky mají být zatlučeny do hloubky 
nejméně 15–20 cm na opačné straně zábrany, než probíhá tah živočichů. Vzdálenost mezi kolíky musí být maximál-
ně 150 cm, v členitém terénu méně.

 ● Odchytové nádoby – postačují 10 l kbelíky o výšce cca 30 cm s víkem, do jehož středu je vyřezán otvor. Ponechaný 
lem o šíři 2–3 cm zabrání úniku živočichů z nádoby. Do vnitřku pasti se umístí kousek namočeného molitanu (proti 
dehydrataci obojživelníků), pasti je nutno udržovat v čistotě. Do dna pastí jsou navrtány malé otvory pro odtok srážko-
vé vody. V případě vysoké hladiny podzemní vody se od tohoto upustí. Nádoby mají být od sebe vzdáleny 10–20 m.

 ● Kontrola pastí – nejméně jednou denně (nejlépe brzy ráno), v době vrcholu tahu obojživelníků i vícekrát. Odchycení 
živočichové by měli být evidováni (druhy, celkové počty, ideálně podle jednotlivých dnů a nádob, jež jsou očíslovány).

 ● Instalace zábran – při zahájení stavby, nejpozději brzy na jaře. Odstranění zábran se provede po ukončení stavby 
nebo na podzim (říjen/listopad).

 ● Transport odchycených jedinců – v případě obojživelníků dostatečně široké nádoby (přepravky) s vlhkým substrá-
tem či nízkým sloupcem vody (2–3 mm).

Konstrukční zásady trvalých bariér (slouží pouze jako naváděcí bariéry)
 ● Doba instalace – až po úplném dokončení stavby, prakticky kdykoliv v průběhu roku s výjimkou období, kdy je zem 

zmrzlá nebo pokrytá sněhem.
 ● Použitý materiál – vhodný je zejména pozinkovaný plech skládaný z dvoumetrových dílců, které lze snadno de-

montovat a použít i v členitém terénu. Životnost povrchově upravené plechové bariéry je 30–50 let. Méně vhodný 
je plast (odolný proti povětrnostním vlivům, nevýhodou je dilatace při rozdílných teplotách) či klasické betonové 
zábrany (těžké – obtížná manipulace, použitelné jen v naprosto rovném terénu). Alternativou jsou polymerbetonové 
díly ACO PRO z kvalitního polymerbetonu, který vyniká dlouhověkostí. Vhodné jsou pro rovné úseky dálnic, nikoliv 
do členitého terénu. Výška zábran je závislá na druzích, pro které je určena. Pro většinu obojživelníků min. 40 cm, 
pro skokana štíhlého min. 60 cm. 

 ● Technické řešení – plechové dílce se pomocí šroubů připevňují na zemnící sloupky. Vrchní okraj dílců je speciálně 
profilován proti směru tahu živočichů pro omezení překonání zábran. Bariéra je z opačné strany, než probíhá tah 
živočichů, přihrnuta zeminou (optické skrytí nádrže, možnost úniku živočichů z prostoru komunikace, ochrana proti 
krádeži).

Obr 7-3 Tvar bariér pro obojživelníky: vrchní okraj je pro-
filován tak, aby bránil obojživelníkům zábranu překonat.

Obr 7-4 Speciální cesta pro obojživelníky v podchodu 
s nevhodným podmostím.
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Box 7-2 Bariéry pro obojživelníky a drobné savce
Bariéry pro obojživelníky jsou důležitým opatřením pro snižování jejich mortality na komunikacích. Přechodné bariéry (1) je třeba kombinovat s odchy-
tovými nádobami (2), nebo migračními propustky (3), pokud jsou k dispozici. Trvalé bariéry (4) musí být navázány na vhodné migrační objekty. Bariéry 
je vhodné kombinovat s vytvářením nových náhradních biotopů (5). V případě potřeby přechodného umístění živočichů je možné využít deponační 
nádrže (6).

1 2
3 4
5 6
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7.3	PROTIHLUKOVÉ	CLONY
Základní charakteristika

 ● Protihlukové clony (dále jen PHC) jsou konstrukce na pozemních komunikacích omezující hladiny hluku z dopravy.
 ● Navrhování a projektování protihlukových clon stanovují TP 104 Protihlukové clony pozemních komunikací. 
 ● PHC se dělí do dvou základních skupin: 

  – Protihlukové stěny (PHS) – jednostranně nebo oboustranně akusticky pohltivé nebo odrazné panely různých ma-
teriálových a konstrukčních provedení uložené na soklech a zasunuté mezi sloupky kotvené do kalichů plošných 
základů pilot, resp. mikropilot. 

  – Protihlukové valy (PHV) – do této skupiny patří zemní valy, gabiony atd. 
 ● Důvody instalace PHC: 

  – Ochrana zdraví obyvatel – primární funkce. Z hlediska živočichů je otázkou umístění a technické řešení, aby byl 
minimalizován bariérový efekt PHC.

  – Ochrana významných přírodních lokalit a volně žijících živočichů – 2 základní případy: 
(i) Opatření na migračních objektech – speciální zásady pro nadchody a podchody jsou uvedeny v kap. 6.
(ii) Opatření ve vztahu k biotopům v okolí komunikace – např. u lokalit zvláště chráněných druhů živočichů, lokalit 

s legislativní ochranou.
 ● PHC mají širokou škálu ekologických dopadů, za nejvýznamnější lze považovat: 

  – Omezení disturbancí na okolní ekosystémy – ochrana proti hluku, osvětlení, vizuální izolace.
  – Zvýšení bariérového efektu komunikace pro živočichy – PHC v daném místě představuje v podstatě úplnou 
bariéru pro živočichy, zabraňuje vstupu na komunikaci.

  – Vliv na mortalitu živočichů na komunikaci – snižování mortality při respektování základních zásad realizace, 
u ptáků může být efekt opačný (viz dále).

Zásady pro minimalizaci bariérového efektu PHC
 ● Při návrzích PHC v extravilánu je třeba vždy zvažovat možnosti zajištění migrace živočichů (pokud je zde očekávána).
 ● Při realizaci PHC zvážit umístění objektů pro drobné živočichy (propustky).

Zásady pro snížení mortality
Savci

 ● Při návrhu PHC v místech možné migrace živočichů vždy zvažovat otázku mortality živočichů – řešení musí být 
symetrické: umístění po obou stranách komunikace nebo z obou stran volný přístup, jednostranné řešení viz situace 
u plocení.

 ● V místech reálné migrace preferovat takové typy PHC, které umožní bezpečný pohyb a únikové možnosti živočichů.
 ● Jednostranné řešení je možné kombinovat s oplocením na druhé straně komunikace.
 ● Vhodné ukončení – ukončení navrhnout tak, aby živočichové nemohli PHC obejít a dostat se tak na pozemní komu-

nikaci.

Ptáci
 ● PHS mohou zvyšovat mortalitu ptáků – zejména průhledné PHS (sklo, polykarbonátové nebo akrylátové desky), kdy 

ptáci vidí skrz stěnu, nezaregistrují ji včas a do stěny narazí. Snahou je tyto průhledné PHS v krajině minimalizovat. 
 ● Návrh PHS probíhá v rámci dokumentace pro stavební povolení – v této fázi je nutné zhodnotit situaci z hlediska 

mortality ptáků.
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Box 7-3 Protihlukové stěny
Protihlukové stěny jsou na komunikacích instalovány k omezení hladin hluku z dopravy. Instalují se primárně na ochranu zdraví obyvatel, doplňkově na 
ochranu významných přírodních lokalit a volně žijících živočichů, tedy i na migračních objektech (1, 2). Na průhledných protihlukových stěnách dochází 
příčinou nárazu k úhynu ptáků. Dříve doporučované siluety dravých ptáků nalepené na sklech (3, 4) se ukázaly jako nedostatečná opatření. Varovným 
prvkem není silueta dravce, ale potřebná hustota neprůhledných tvarů, které dokumentují, že daným místem nelze prolétnout. V současné době jsou 
jako nejvhodnější doporučované svislé proužky (šířka cca 20 mm) v osové vzdálenosti 10 cm (5), možné je použít také kontrastní zmatnění stěn (6). 

1 2
3 4
5 6
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 ● Je nutné vždy zajistit viditelnost PHS pro ptáky – preferovat PHS z neprůhledných nebo částečně průhledných mate-
riálů, volit barevné řešení kontrastní s okolím, v případě nejasné preference volit bílou barvu.

 ● Možná řešení: 
  – Pruhované PHS: svislé pruhy o šířce 20–30 mm a v rozteči 100 mm nalepené oboustranně na PHS – v současné 
době se považuje za nejúčinnější opatření, vhodné realizovat tam, kde je předpoklad vyššího výskytu ptáků.

  – Síťované PHS: drátěná síť s oky 20 × 20 mm – dosud málo odzkoušené opatření, základní výsledky jsou dobré.
  – Tmavá polyamidová vlákna zabudovaná přímo do materiálu PHS – moderní postup, nové technologie by měl 
výrobce konzultovat s orgánem ochrany přírody.

  – Vypískované svislé nebo vodorovné pásky nebo různé plochy – při správném provedení se jedná o vhodnější 
řešení, než jsou siluety dravců, je nutné posuzovat konkrétní řešení.

  – Siluety dravců – málo účinné opatření, doporučuje se realizovat pouze v místech malého výskytu ptáků, hustota 
cca 15 siluet středně velkých dravců na 10 m2. 

Začlenění do jednotlivých etap investiční přípravy
Protihluková opatření jsou ve vztahu k volně žijícím živočichům řešena v následujících stupních: 
a) Oznámení a dokumentace EIA: 

  – V tomto stupni jsou navržena základní opatření, která jsou schválena ve stanovisku příslušného úřadu jako 
podmínky pro realizaci.

b) Dokumentace pro územní řízení: 
  – Navržena rámcová podoba opatření, umístění, základní technické parametry.
  – Návrh opatření probíhá ve spolupráci zoologa a technika.
  – Návrh je v rámci územního řízení schválen orgánem ochrany přírody.

c) Dokumentace pro stavební povolení:
  – Detailně rozpracovaná opatření z DÚR ve spolupráci zoologa a technika.
  – Návrh je schválen v rámci stavebního řízení orgánem ochrany přírody.
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Opatření omezující vstup na komunikaci7.

7.4	OSTATNÍ	BARIÉRY
 ● Do této skupiny opatření řadíme opatření, která modifikují chování živočichů tak, aby nevstupovali na komunikaci 

nebo do její blízkosti. 
 ● Živočichové mohou být odpuzováni od komunikace působením na základní smysly:

  – Zrak – vizuální odpuzovače: světla, lasery, odrazky, zrcadla (odrážejí světla reflektorů aut do okolní krajiny, což 
odrazuje živočichy ke vstupu na komunikaci).

  – Sluch – zvukové odpuzovače: přístroje s nahrávkami rušivých zvuků atd.
  – Čich – pachové odpuzovače: využívají fakt, že živočichové se přirozeně vyhýbají místům s pachovými stopami 
predátorů a lidí.

 ● Účinnost těchto opatření je často velmi diskutabilní, většina provedených studií testujících jednotlivá opatření jejich 
účinnost nepotvrdila. V praxi zatím tato opatření stále nedosáhla většího rozšíření.

 ● V ČR byly mysliveckými sdruženími testovány zejména pachové odpuzovače (viz následující box).
 ● Další samostatnou kategorií opatření je snížení atraktivity silničního biotopu, např. 

  – omezení posypů solí – sůl je pro živočichy atraktivní
  – úprava vegetace podél komunikací – preference neatraktivních druhů dřevin atd.
  – metoda odváděcího krmení – cílené přikrmování v místech vzdálených od komunikace, vhodné zejména v zim-
ním období

Box 7-4 Pachové oplocenky
• Testovány v Ústeckém kraji k ochraně kritických úseků komunikací nižších tříd.
• Počátky testování v roce 2008, v roce 2009 testováno na cca 150 km komuni-

kací, v roce 2010 na cca 250 km komunikací zejména nižších tříd.
• Cílem projektu je zabránit střetům vozidel se živočichy, snahou je navést volně 

žijící živočichy z míst kritických (zejména místa s možností úkrytů) na místa 
bezpečného překonání komunikace.

• Podílelo se celkem 95 honiteb, celková částka 295 000 Kč, materiálové nákla-
dy na 1 km ošetřených silnic se pohybují na úrovni 1000 Kč za rok.

• První aplikace v období před srnčí říjí (počátkem července 2010), druhá v září.
• Přípravek Duftzaun-Schaum (pěna s koncentrátem), při druhé aplikaci přidaný 

jen koncentrát.
• Místa aplikací podle místních podmínek – buď přímo na dřeviny, ve volné kraji-

ně na dřevěné tyčky instalované podél příkopů nebo polí.
• Z výsledků testování prokázán pozitivní vliv na snižování nehodovosti na ko-

munikacích, kromě kopytníků také vliv na zajíce a bažanta.
• Oplocenky nepůsobí stoprocentně, živočichové reagují tím, že se je snaží obe-

jít (najít vhodnější místo) nebo tuto překážku překonat maximálně rychle. Mís-
ta, kde byla v předchozím období oplocenka použita, si živočichové pamatujeí 
a vyhýbají se jim.

• Nutné věnovat pozornost místům, kam oplocenky živočichy navádí – vhodné 
označit dopravními značkami atd.

(Plíšek et Hrouzek, 2009; Hrouzek et al., 2011)
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8.
Řešení problematiky v jednotlivých 

etapách investiční přípravy

	

8.1 Etapa celostátní koncepce a SEA
8.2 Etapa dopravních koridorů 

a územního plánování
8.3 Etapa výběru trasy a procesu EIA
8.4 Etapa územního řízení
8.5 Etapa stavebního řízení
8.6 Etapa realizace
8.7 Etapa provozu

Investiční příprava pozemních komunikací je složitý proces navazujících kroků, ve kterém se řeší uskutečnění technic-
kých i organizačních záměrů od koncepce až po vlastní realizaci. Hlavní zásada z hlediska zajištění průchodnosti krajiny 
je začlenění problematiky fragmentace krajiny a migrace živočichů mezi rozhodovací kritéria do všech etap investiční 
přípravy.

Důležitým metodickým nástrojem je zpracování studií, které na daném stupni přípravy zhodnotí vlivy na fragmentaci 
území a na migraci živočichů v krajině a navrhnou potřebná ochranná a kompenzační opatření. Tyto studie se označují 
pracovním názvem migrační studie. Jsou zpracovávány ve třech stupních: (i) strategická, (ii) rámcová a (iii) detailní mi-
grační studie. Migrační studie jsou koncipovány jako věcné ekologicko-technické podklady, nikoliv jako formální popisy. 
Jejich konečným cílem je návrh opatření, a proto i jejich rozsah bude odpovídat rozsahu řešeného problému.

8.1	ETAPA	CELOSTÁTNÍ	KONCEPCE	A	SEA
8.1.1	Charakteristika	etapy

Na úrovni celostátních koncepcí, které určují další směr v rozvoji dopravy, musí být problematika migrace živočichů 
a fragmentace krajiny zahrnuta mezi kritéria, která posuzují vliv realizace koncepce na životní prostředí. Protože se zde 
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předurčuje vývoj dopravy na další dlouhá období, je tato etapa rozhodující z hlediska zachování biodiverzity v rámci 
České republiky.

8.1.2	Základní	dokumenty
Základním materiálem, ve kterém dochází k hodnocení vlivů na životní prostředí, je tzv. strategická EIA (SEA), která se 
zpracovává v souladu s požadavky zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění. Pro 
hodnocení vlivu koncepce na migraci živočichů bude SEA vycházet z následujících základních podkladových materiálů:
a) Zajištění koridorů pro dálkovou migraci živočichů – koncepce ochrany konektivity krajiny pro velké savce, vyme-

zení (i) migračně významných území (MVÚ) a (ii) dálkových migračních koridorů (DMK) (viz kap. 3.5.3). Podrobněji 
viz metodická příručka „Ochrana průchodnosti krajiny pro velké savce“ (Anděl, Mináriková et Andreas /eds./, 2010). 
Při výběru tras nových dopravních koridorů je nutné preferovat ty koridory, které umožňují zachovat průchodnosti 
DMK a mají menší negativní dopad do migračně významných území.

b) Kategorizace území z hlediska fragmentace krajiny – vymezení nefragmentovaných oblastí, tzv. polygonů UAT, 
viz kap. 3.2.3, box 3-3. Podrobněji viz metodická příručka „Hodnocení fragmentace krajiny dopravou“ (AOPK ČR, 
2006). 
Při výběru tras nových dopravních koridorů je nutné preferovat ty koridory, které mají menší zásah do UAT, a to 
především do UAT vyšší kvality. Zde je ale třeba zdůraznit, že polygony UAT mají především koncepční charakter 
při hodnocení fragmentace krajiny na úrovni celé ČR nebo krajů. Vzhledem k tomu, že použité limity jsou jednotné 
(100 km2 a 1 000 voz/24h), nemohou odrážet skutečné potřeby jednotlivých druhů. Zde je třeba samostatného a po-
drobnějšího hodnocení.

8.1.3	Hlavní	doporučení
 ● Zařadit do SEA dokumentace hodnocení vlivů koncepce na migraci živočichů jako jedno z hledisek posuzování.
 ● Vycházet z aktualizovaných kategorizací z hlediska (i) významnosti pro migraci, (ii) nefragmentovaných oblastí (viz 

www.env.cz, www.cenia.cz).
 ● Preferovat varianty, které nevyvolávají zvýšenou fragmentaci území a které umožňují zachování průchodnosti krajiny.
 ● V rámci navrhovaných opatření vymezit koncepční opatření, která mohou být rozpracována v dalších etapách.

8.2	ETAPA	DOPRAVNÍCH	KORIDORŮ	A	ÚZEMNÍHO	
PLÁNOVÁNÍ
8.2.1	Charakteristika	etapy	
Do této etapy patří ty situace, kdy se koncepčně hodnotí vybrané širší území. V praxi se jedná o dva hlavní případy:
a) Vyhledávací studie dopravních koridorů a významnějších dopravních tras, při které se hodnotí území o rozloze 

desítek km2 – jedná se o úroveň dřívějšího krajinářského hodnocení.
b) Příprava územních plánů, především krajů (Zásady územního rozvoje – ZÚR) a velkých městských aglomerací – 

zde se řeší celková dopravní obslužnost území a vybírají se vhodné koridory pro nové komunikace. Součástí schva-
lování územních plánů je i posuzování jejich vlivů na životní prostředí. 

V této etapě je nezbytné řešit základní koncepční střety komunikační sítě s migračně významným územím a s dálkovými 
migračními koridory a dále se známými kritickými úseky pro migraci obojživelníků a potenciálními střety s letovými drá-
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hami ptáků u ornitologicky významných lokalit. Volbou trasy je třeba zajistit, aby se komunikace pokud možno vyhýbala 
cenným ekosystémům a aby nebylo třeba do budoucna řešit konflikt stavby s kategorií G.

Cílem je především to, aby základní migrační koridory byly v území zajištěny po celé své délce. Nemá smysl, aby se 
nákladnými opatřeními řešila migrace živočichů ve vztahu k dálnici a přitom byla migrační trasa v následujícím úseku 
přerušena jinou investiční činností. Územní plánování a SEA mají prvořadý význam pro zajištění průchodnosti krajiny 
pro volně žijící živočichy, a tím pro omezení fragmentace populací. Proto musí být vytvořen procesní postup, který bude 
tento přístup zajišťovat. Základním nástrojem je Strategická migrační studie.

8.2.2	Základní	dokumenty	–	Strategická	migrační	studie
Základním podkladovým dokumentem je strategická migrační studie, která je součástí vyhodnocení vlivu koncepcí na 
životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění (SEA), nebo je samostatnou přílohou technických vy-
hledávacích studií nových dopravních koridorů.

A. Cíl
 ● Zpracovat kategorizaci území z hlediska potenciálu pro migraci volně žijících živočichů.
 ● Prověřit a zajistit kontinuitu dálkových migračních koridorů (DMK) a vymezit hlavní migrační koridory regionálního 

významu.
 ● Vytipovat v předstihu místa, kde by mohlo dojít ke vzniku migračních bariér.
 ● Ošetřit návaznost již vybudovaných nebo připravovaných migračních objektů na okolní krajinu, aby vynaložené in-

vestice nebyly znehodnoceny dodatečným vytvořením jiných bariér.

B. Výchozí podklady
 ● Mapa Migračně významných území ČR (AOPK, 2010).
 ● Mapa Dálkových migračních koridorů ČR (AOPK, 2010).
 ● Data o aktuálním výskytu velkých savců na základě zoologického průzkumu nebo informací mysliveckých sdružení.
 ● Oblasti nefragmentované dopravou (UAT) na úrovni ČR – aktuální stav podle www.cenia.cz.
 ● Dopravní modely – zpřesnění celostátního sčítání dopravy v daném úze-

mí, kvalifikovaný odhad intenzit i na dalších komunikacích.
 ● Současné rozložení a plánovaná výstavba sídel, průmyslových areálů 

a dopravní infrastruktury – tedy objektů, které ohrožují migraci.
 ● Rozložení lesů a jiných přírodních prvků, které migraci podporují.
 ● Nadregionální a regionální územní systém ekologické stability dle platné 

územně plánovací dokumentace (ZÚR, ÚP aj.)
 ● Výsledky vlastního terénního šetření (především v místech očekáva-

ných kolizí).

C. Metodika
 ● Studii zpracovává zoolog ve spolupráci se zpracovatelem územního plá-

nu nebo projektantem dopravního koridoru.
 ● Vytvoří se 2 pracovní mapy:

  – mapa kategorizace území podle migrační významnosti
  – mapa kategorizace území podle fragmentace krajiny

Obr. 8-1 Pozor žáby. V období hromad-
ných tahů jsou pro obojživelníky rizikem 
i cyklisti a turisté. (Rakousko).
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 ● Mapa kategorizace území podle migrační významnosti:
  – Vychází z celostátních dokumentů (MVÚ, DMK).
  – Zohledňuje další relevantní materiály z oblasti ochrany přírody (ÚSES, ZCHÚ, NATURA 2000 aj.).
  – Je upřesněna podle potřeby vlastním ekologickým průzkumem, se zaměřením na problémová místa.
  – Rozdělí území podle významu pro migraci do 5 kategorií (viz tab. 8-1).
  – Doplní DMK celostátního významu o další koridory s regionálním významem.
  – Vyznačí lokality s potenciálním rizikem ohrožení migrace u obojživelníků a případně i u ptáků a netopýrů.

Tab. 8-1 Kategorizace území z hlediska významnosti migračních cest

kategorie území barva na mapě charakteristika
I mimořádného významu červená dálkové migrační koridory (DMK)
II velkého významu fialová migračně významná území (MVÚ)

III průměrného významu modrá území významná na regionální úrovni, spojnice mezi DMK, oblasti s převa-
hou podpůrných prvků pro migraci 

IV malého významu zelená území málo významná, přítomny pouze migrační cesty lokálního významu 
především ve vazbě na potravní nabídku

V nevýznamné žlutá území z hlediska migrace nevýznamná, v řadě případů, např. v sousedství 
velkých aglomerací, je migrace i nežádoucí

 ● Mapa kategorizace území podle fragmentace krajiny:
  – Vychází z aktualizovaných dat intenzit dopravy podle upřesněného dopravního modelu.
  – Sestrojí polygony UAT na základě aktualizovaných dat.
  – Zhodnotí kvalitu polygonů a rozdělí je do tří tříd (A, B, C – viz kategorizace na úrovni ČR).

 ● Porovnáním obou kategorizačních map s připravovanými dopravními stavbami a dalšími rozvojovými plány se vy-
tipují místa potenciálních střetů. V rámci přípravy územních plánů nebo projednávání dopravních koridorů bude 
hledáno optimální kompromisní řešení k jejich eliminaci nebo minimalizaci.

8.2.3	Hlavní	doporučení
 ● Součástí hodnocení SEA územních plánů a vyhledávacích studií koridorů a tras pozemních komunikací musí být 

strategická migrační studie.
 ● Vycházet z hlavních koncepčních materiálů pro zajištění průchodnosti krajiny na celostátní úrovni (DMK, MVÚ).
 ● Řešit podrobněji problematiku fragmentace krajiny zpřesněním celostátního sčítání dopravy v daném území. Je 

třeba vycházet z odborného posudku dopravního inženýra. Ten kromě výsledků celostátního dopravního sčítání po-
soudí místní situaci a provede kvalifikovaný odhad intenzit i na dalších komunikacích. Tím dojde k úpravě polygonů 
UAT v daném čase a prostoru.

 ● V rámci přípravy územních plánů velkých územních celků zařadit do podkladů a rozborů v oblasti ochrany přírody 
samostatnou vrstvu kategorizace území z hlediska migračního významu pro volně žijící živočichy. Mapa by 
v měřítku, ve kterém se zpracovává územní plán, měla být podkladem pro konfrontaci se záměry územního plánu.

 ● Všechny záměry v území je třeba konfrontovat s výše uvedenou kategorizací území a přijímat odpovídající opatření. 
Významnost území pro migraci živočichů se musí stát jedním z limitů území, se kterým je třeba počítat.

 ● K migračním trasám je třeba přistupovat komplexně a zajistit, aby nebyly ani v dlouhodobém horizontu narušeny. Jed-
ná se především o prostory v blízkosti navrhovaných migračních přechodů, kde by realizace rušivých aktivit mohla 
v budoucnu zcela anulovat účinnost vystavěného migračního podchodu či nadchodu. 
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8.3	ETAPA	VÝBĚRU	TRASY	A	PROCESU	EIA
8.3.1	Charakteristika	etapy
Při přípravě nových komunikací se ve většině případů v rámci této etapy vybírá konečná varianta trasy. Výběr vychází 
z koridorů zvolených v územním plánování a vedení trasy je upřesňováno na základě technických, ekonomických a eko-
logických kritérií. Je tedy nezbytné, aby při konečném výběru bylo zohledněno i hledisko migrace živočichů. K tomuto 
účelu se jako základní dokument zpracovává rámcová migrační studie. Technickým podkladem pro dokumentaci EIA 
bývá nejčastěji technická studie, která je většinou zpracována na základě mapových podkladů (a nikoliv přesného 
zaměření terénu). Proto je třeba počítat s upřesňováním konkrétních technických řešení v dalším stupni projektové do-
kumentace (DÚR). Hlavním smyslem stupně EIA je prokázat, že daná trasa bude dostatečně průchodná pro živočichy, 
nikoliv navrhnout detailní řešení migračních objektů.

8.3.2	Základní	dokument	–	Rámcová	migrační	studie

A. Cíl
Na úrovni koridorů a tras připravovaných silnic a dálnic zhodnotit jejich principiální průchodnost pro volně žijící živočichy. 
V případě řešení tras ve variantách provést porovnání těchto variant z hlediska vlivu na fragmentaci krajiny a migraci 
živočichů. Řeší se celková koncepce průchodnosti delších silničních a dálničních úseků, nikoliv detaily jednotlivých 
objektů. Studie se zpracovává na úrovni SEA a EIA.

B. Výchozí podklady
 ● Mapa Migračně významných území ČR (AOPK 2010)
 ● Mapa Dálkových migračních koridorů ČR (AOPK, 2010)
 ● Strategická migrační studie zpracovaná pro celý dopravní koridor nebo příslušný územní plán
 ● Kategorizace území z hlediska významnosti pro migraci živočichů na úrovni krajů (pokud je zpracována)
 ● Kategorizace území z hlediska fragmentace krajiny (polygony UAT) na úrovni ČR, případně kraje
 ● Technická studie tras, které reprezentují jednotlivé uvažované koridory
 ● Územní systém ekologické stability krajiny a další kategorie územní ochrany přírody
 ● Zoologický průzkum k upřesnění migračních tras
 ● Rámcový průzkum specializovaný na výskyt a migrační tahy obojživelníků a plazů, optimální doba jeho trvání je jeden 

rok, resp. doba, kdy probíhají migrace těchto živočichů (konec února až říjen)
 ● Další data o výskytu živočichů, zejména z Datového skladu AOPK ČR, informace z odborných pracovišť, literární 

údaje, atlasy rozšíření druhů aj.
 ● Ve složitých a odůvodněných případech lze použít výsledky modelů krajinného potenciálu pro výběr optimální lokali-

zace migračních objektů (viz box 8-1)

C. Metodika
 ● Studie musí být vypracována ve spolupráci zoologa a projektanta.
 ● Vlastní návrh migračních objektů probíhá ve čtyřech etapách: 

I. etapa – příprava ekologických a technických podkladů
  – Zoolog i technik zpracují každý svoji mapu vstupních podkladů: 

 » Zoolog – mapa primárních migračních tras, tj. tras vyhodnocených jako základ pro zajištění migrace.
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 » Technik – mapa trasy s vyznačením všech most-
ních objektů (mosty na komunikaci a mosty přes 
komunikaci) včetně uvedení jejich rozměrových 
parametrů. Tyto mostní objekty jsou součástí 
technického řešení bez ohledu na migraci živoči-
chů (tzv. primárně navržené objekty).

II. etapa – porovnání a vzájemné zhodnocení podkla-
dů

  – Zoolog vyhodnotí všechny primárně navržené mig-
rační objekty (stanoví jejich migrační potenciál), a to 
nejen tam, kde jsou vyznačeny migrační cesty. 

  – Zoolog dále porovná počet a rozmístění primárně 
navržených migračních objektů a jejich migrační po-
tenciál s vymezenými migračními trasami a s dopo-
ručením četnosti migračních objektů pro jednotlivé 
kategorie významnosti území (viz tab. 8-1) a zhodnotí 
celkovou průchodnost trasy.

III. etapa – optimalizace návrhu
  – V případě, že jsou počet a parametry migračních 
objektů nedostatečné, hledá zoolog ve spolupráci 
s projektantem možnosti optimalizovat některé ob-
jekty nebo navrhnout nové objekty určené speciálně 
pro migraci (tzv. speciální objekty). Zvažovány jsou 
i cesty případného převedení migrační trasy pomocí 
naváděcích prvků k jinému objektu.

IV. etapa – návrh konečného řešení
  – Zpracování výsledného návrhu, který zajistí, že hod-
nocený úsek bude principiálně dobře průchozí.

 ● Výsledkem je posouzení, zda je daný úsek principiálně 
průchodný.

 ● Grafickým výstupem je mapa, do které se vyznačí:
  – hlavní migrační cesty jednotlivých kategorií živočichů
  – prvky podporující a rušící migraci
  – navržené migrační objekty a jejich migrační potenciál

 ● Detailní řešení migračních objektů je předmětem dalších 
stupňů přípravy. Je třeba si uvědomit, že při postupném 
upřesňování trasy se budou měnit i parametry jednotlivých 
objektů. Není proto vhodné, aby v podmínkách stanoviska 
EIA byly přesně definovány rozměry a umístění objektů, 
protože po geodetickém zaměření terénu a upřesnění tra-
sy je jejich dodržení často nereálné. Podmínky by měly být 
definovány obecně, a to vymezením migrační cesty, která 
má být ošetřena (např. rozsahem území – v km od–do) 
a nutností zajistit dostatečnou průchodnost. Pokud jsou 
uváděny rozměry, měly by být uvedeny pouze rámcově.

Využití primárně navržených
objektů na trase

Vyhovuje? ANO

NE

Optimalizace
původních objektů

Návrh speciálních
objektů

Realizace

1.

2.

3.

Vyhovuje? ANO

NE

Vyhovuje?

NE

ANO

Obr. 8-2 Algoritmus návrhu migračních objektů
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Box 8-1 Modely krajinného potenciálu
V případě, že se jedná o velmi důležitý migrační profil (např. převedení dálkových migračních koridorů) ve složitých podmínkách, je vhodné jako podklad 
pro výběr optimálního místa migračního objektu provést podrobnější analýzu ekologických parametrů okolí. Základní možnosti jsou:
• mapová databáze CORINA – základní přehled o rozmístění biotopů
• podrobný terénní průzkum a vyhodnocení prvků, které migraci podporují a které migraci brání
• modely krajinného potenciálu pro hodnocené druhy – tyto modely převádějí různé podmínky okolí zjištěné v předchozích průzkumech do jednotné 

kategorizace území podle přijatelnosti pro zájmové druhy (viz kap. 4).
Příklady mapy jsou na následujících obrázcích, území zde bylo rozděleno do 5 tříd.

Box 8-2 Informování veřejnosti
Seznámit veřejnost s problematikou fragmentace krajiny a s opatřeními, která se na dálnicích přijímají, mají i umělé siluety živočichů umístěné na 
okrajích ekoduktů (Francie).

1 2

Akceptance území migračního 
modelu rysa
červená – zcela nepřijatelné
oranžová – nevhodné
žlutá – průměrné
světle zelená – vhodné
tmavě zelená – optimální

Legenda
sledovaný most
víceproudá silnice

Okolí mostu – rádius 1000 a 250 m
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Box 8-3 Jitravské sedlo
Stanovení celkové koncepce průchodnosti trasy budoucí komunikace v rámcové migrační studii je klíčovým krokem pro zajištění průchodnosti krajiny. 
Existuje řada varujících příkladů, kdy byly nevhodným technickým řešením zcela přerušeny zásadní migrační trasy.
Jedním z nich je silnice I/13 mezi Chrastavou a Jitravským sedlem (1). Silnice překonává Ještědský hřeben, který je významnou migrační trasou nadre-
gionálního významu. Místem, kde se odehrával největší pohyb živočichů všech kategorií, bylo cca 300 m široké a 20 m hluboké, přirozené, zalesněné 
údolí potoka (4). V rámci výstavby přeložky silnice v 80. letech bylo údolí zcela zasypáno a potok sveden do trubního propustku, který začíná v 3 m hlu-
boké sedimentační jímce (!) (2, 3). Tím zde byla naprosto vyloučena jakákoliv migrace nejen kategorie A a B, ale i menších živočichů, jako je vydra, 
nebo obojživelníků a vodních druhů. Přitom zcela dostatečným řešením by byl most 10–15 m široký a 5–7 m vysoký, kudy by mohla procházet i lesní 
cesta, která je dnes zaslepená. Není překvapující, že v místech po stranách údolí, kde se migrující živočichové snaží překonat 4pruhovou komunikaci, 
dochází k častým dopravním nehodám s živočichy.

1 2
3 4
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8.3.3	Hlavní	doporučení
 ● Součástí dokumentace EIA musí být rámcová migrační studie, která zhodnotí celkovou průchodnost trasy, vytipuje 

základní migrační profily a potvrdí v obecné rovině jejich realizovatelnost.
 ● Studie zhodnotí i možnost realizace kompenzačních opatření, která mohou být v některých případech alternativou 

realizace migračních objektů (např. rozmnožovací stanoviště u obojživelníků).
 ● Výsledné řešení je třeba konzultovat s orgány ochrany přírody. V případě, že by se jednalo o zásah do biotopu nebo 

migračních tras zvláště chráněných druhů živočichů, je realizace stavby podmíněna vydáním rozhodnutí o výjimce 
podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

 ● Hledisko zajištění migrační průchodnosti trasy musí být zařazeno mezi kritéria pro výběr konečné varianty. Váha 
tohoto kritéria bude závislá na konkrétní místní situaci.

 ● Základní principy zajištění migrační průchodnosti by měly být zahrnuty do podmínek v závěrečném stanovisku pří-
slušného orgánu (MŽP nebo krajský úřad) v procesu EIA. Zde je ale zásadní, aby tyto podmínky byly uvedeny v zá-
kladní rámcové rovině. Místo průchodu i parametry by měly být uváděny formou intervalů, nikoliv striktních rozměrů. 
Vzhledem k tomu, že se trasa technicky upřesňuje až ve stupni DÚR, mohlo by striktní dodržování parametrů být 
neproveditelné, a tudíž na úkor zajištění migrační průchodnosti. 

 ● Součástí stanoviska EIA by měl být požadavek na zpracování detailní migrační studie ve stupni DÚR. Tento požada-
vek by se měl stát i součástí závěrů zjišťovacích řízení v těch případech, kdy se již nezpracovává dokumentace EIA. 
Týká se to především staveb na silnicích nižších tříd nebo dílčích rekonstrukcí mostů apod. U všech těchto staveb je 
třeba hodnotit možnost zvýšení jejich průchodnosti, často drobnými finančně nenáročnými opatřeními. 

8.4	ETAPA	ÚZEMNÍHO	ŘÍZENÍ
8.4.1	Charakteristika	etapy
Ve stupni přípravy dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR) dochází po geodetickém zaměření terénu k upřesnění 
směrového a výškového vedení trasy. V praxi zde může docházet k odchylkám významným z hlediska migračních pro-
filů oproti situaci v technické studii. Proto je nezbytné znovu upřesnit technické parametry objektů, které byly navrženy 
a vybrány jako vhodné pro migraci v procesu EIA. 

Zcela zásadním krokem, který je třeba řešit v tomto stupni přípravy, je zajištění návaznosti migračních objektů na okolní 
krajinu. Jedná se nejen o návrh konkrétního technického řešení, ale především o vlastnictví příslušných pozemků. 
Pokud není možné dosáhnout dohody o využití pozemku k danému účelu se současným vlastníkem, je nezbytné, aby 
součástí záboru půdy pro stavbu pozemní komunikace byly i pozemky umožňující bezprostřední navázání migračních 
objektů na okolní krajinu. Ve většině případů se nejedná o zvláštní opatření. Např. ve vazbě na les, trvalé travní poros-
ty či vegetační doprovod kolem vodotečí plní pozemky svůj původní účel a současně zajišťují návaznost migračních 
objektů. Problematická je situace především v intenzivně obhospodařované zemědělské krajině, kde jsou naváděcí 
vegetační prvky potřebné, ale přitom se při jejich realizaci mění využití pozemků. Zde je výkup v nezbytném rozsahu 
většinou jediným řešením.
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8.4.2	Základní	dokument	–	Detailní	migrační	studie

A. Cíl
Navrhnout konečné umístění a konkrétní technické řešení migračních objektů včetně doprovodných prvků, jako jsou 
vegetační úpravy, napojení na okolní krajinu aj. Zpracování této studie je navrhováno ve fázi přípravy dokumentace pro 
územní rozhodnutí. Studie se zpracovává pro všechny:

 ● nové úseky pozemních komunikací
 ● rekonstrukce pozemních komunikací
 ● samostatné rekonstrukce mostů

B. Výchozí podklady
 ● Rámcová migrační studie
 ● Stanovisko příslušného úřadu z procesu EIA
 ● Průběžné podklady pro zpracování DÚR, nejpozději koncept
 ● Detailní zoologický průzkum v problémových místech trasy
 ● Detailní specializovaný průzkum na výskyt a migrační tahy obojživelníků a plazů, optimální doba jeho trvání je jeden 

rok, resp. doba, kdy probíhají migrace těchto živočichů (konec února až říjen)

C. Metodika
 ● Studie musí být řešena ve spolupráci zoologa a projektanta pozemní komunikace souběžně s přípravou DÚR. Pro-

tože z této studie vycházejí požadavky na úpravu parametrů jednotlivých mostních objektů, a tedy i záboru půdy, je 
třeba ji zpracovat souběžně s DÚR, aby výsledky mohly být do DÚR zapracovány.

 ● Vlastní návrh migračních objektů probíhá ve 4 etapách (analogické rámcové migrační studii):
I. etapa – příprava vstupních podkladů

  – Zoolog i technik zpracují každý svoje vstupní mapové i textové podklady:
 » Zoolog – mapa migračních tras a objektů navržených v procesu EIA upřesněná a doplněná na základě po-
drobných šetření v okolí jednotlivých migračních objektů. Uvedeny budou i požadavky na plochy záboru pro 
naváděcí prvky bezprostředně související s migračními objekty. 

 » Technik – mapa základního technického řešení ve stupni DÚR s vyznačením všech mostních objektů (ne-
jen těch, které byly vybrány v procesu EIA) včetně uvedení jejich rozměrových parametrů. Jedná se tedy 
o všechny mostní objekty, které jsou součástí technického řešení bez ohledu na migraci živočichů.

II. etapa – porovnání a vzájemné zhodnocení podkladů
  – Zoolog vyhodnotí všechny navržené migrační objekty, porovná navržený stav s požadavky stanoviska EIA a pří-
padně s dalšími doplněními. Vyhodnotí migrační potenciál navržených objektů a celkovou průchodnost úseku 
a připraví návrh na optimalizaci. 

III. etapa – optimalizace návrhu
  – Technik ve spolupráci se zoologem provedou optimalizaci návrhu, především v těchto směrech:

 » dílčí úpravy technického řešení migračních objektů s cílem zvýšení MPT
 » specifikace všech dílčích opatření (oplocení, podmostí aj.)
 » přesné umístění propustků ve vazbě na podélný profil komunikace
 » specifikace vegetačních úprav a naváděcích struktur na zábor pozemků

IV. etapa – návrh konečného řešení
  – Zpracování výsledného návrhu, který zajistí, že hodnocený úsek bude dobře průchozí.
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 ● Zoolog projedná výsledné řešení s orgány ochrany přírody. V případě, že se jedná o zásah do biotopu nebo migrační 
trasy zvláště chráněného druhu živočicha, bude projednáno rozšíření nutných podkladů k žádosti investora o výjimku 
podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

8.4.3	Hlavní	doporučení
 ● Zpracovat detailní migrační studii – pro všechny dokumentace pro územní rozhodnutí pro pozemní komunikace. 

Týká se to nejen výstavby nových úseků, ale i jejich rekonstrukce a dále samostatných rekonstrukcí všech mostních 
objektů. Dílčí úpravy mostů přes vodní toky v rámci celkových rekonstrukcí mohou mít zásadní kladný význam pro 
snížení mortality drobných živočichů na silnicích.

 ● Provést revizi celkové průchodnosti úseku ve vztahu k dílčím změnám trasy.
 ● Provést celkovou technickou, ekonomickou a ekologickou optimalizaci parametrů jednotlivých migračních profilů ve 

vazbě na upřesněnou průchodnost úseku.
 ● Řešit detaily technického provedení jako např. celkové řešení podmostí, způsob úpravy toku pod mostem, rozsah 

zpevnění, napojení oplocení aj.
 ● Řešit návaznost migračního objektu na okolní krajinu jak projekčně (vegetační úpravy, naváděcí prvky aj.), tak z hle-

diska vlastnických poměrů dotčených pozemků.
 ● Zajistit v případě potřeby výjimku podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., k zásahu do biotopů nebo migračních cest 

zvláště chráněných živočichů.

8.5	ETAPA	STAVEBNÍHO	ŘÍZENÍ
8.5.1	Charakteristika	etapy
Ve fázi přípravy dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) je 
trasa již fixována a zpracovává se podrobné technické řešení 
jednotlivých objektů. Vzhledem k tomu, že dílčí detaily (vegetač-
ní úprava, charakter prostoru pod mostem, rozsah zpevněných 
ploch, volba materiálů aj.) mají podstatný vliv na celkovou účin-
nost objektu, je třeba věnovat jim v tomto stupni dostatečnou po-
zornost. Současně je třeba zohlednit připomínky vzešlé z územ-
ního řízení a zapracovat podmínky územního rozhodnutí. Je 
třeba zajistit spoluúčast zoologa na řešení těchto detailů (v sou-
časnosti se ve většině případů zoolog již této fáze nezúčastňuje).

8.5.2	Základní	dokumenty
V této etapě se zpracovávají následující dokumenty:

 ● Zhodnocení splnění požadavků pro migraci živočichů 
z územního rozhodnutí – mělo by být součástí technické 
zprávy u všech migračních objektů – zpracovává zoolog ve 
spolupráci s technikem.

 ● Rekapitulace zajištění migrační průchodnosti úseku – jako 
součást technické zprávy stavby v kapitole životní prostředí 
– zpracovává zoolog ve spolupráci s technikem.

Obr. 8-3 Koryto pro srážkové vody. V rámci detail-
ních projektů se řeší i diverzifikace povrchu koryta 
velkými kameny.
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 ● Rámcový plán monitoringu migračních objektů – jedná se o samostatný materiál, který navrhuje, které migrační 
objekty a v jakém časovém období by měly být sledovány. Není účelné provádět monitoring na všech objektech, ale 
pouze na vybraných, u kterých získaná data mohou přinést významné poznatky pro další projekty.
Jedná se především o migrační objekty: (i) na klíčových migračních trasách, (ii) hraničních rozměrů, u kterých není 
jistá jejich využitelnost, (iii) v atypických ekologických podmínkách, (iv) realizované novými technickými postupy. 
Po projednání s orgány ochrany přírody by měly být požadavky na monitoring začleněny do stavebního povolení.

V této etapě se nezpracovává samostatný dokument k zajištění migrace, ale v technické dokumentaci je u všech most-
ních objektů zařazených mezi migrační objekty začleněna kapitola obsahující zhodnocení, jak byly požadavky na mi-
graci v technickém řešení zohledněny. Sumarizace tohoto hodnocení je uvedena jako podkapitola hodnocení vlivů na 
životní prostředí v rámci technické správy.

8.5.3	Hlavní	doporučení
 ● Zpracovat projekt vegetačních úprav okolí migračního objektu, který by zajistil návaznost na okolí. Projekt bude vy-

cházet z dokumentace předchozího stupně a požadavků orgánů ochrany přírody v rámci územního řízení.
 ● Zajistit zapracování podmínek z územního řízení a z rozhodnutí orgánů ochrany přírody.
 ● Podrobně rozpracovat detailní řešení jednotlivých migračních objektů (charakter podmostí, oplocení, úkryty pro živo-

čichy, bariéry, protihluková opatření, doprovodné prvky jako hnízdní prostory aj.).
 ● Řešení jednotlivých objektů realizovat za spoluúčasti zoologa.

8.6	ETAPA	REALIZACE
8.6.1	Charakteristika	etapy
Ve fázi realizace stavby se výstavba migračních objektů v principu ne-
liší od výstavby ostatních objektů. Protože migrační objekty se nachá-
zejí často v místech, která jsou z ekologického hlediska cenná, je třeba 
věnovat zvýšenou pozornost ochraně okolí a minimalizovat nezbytné 
negativní dopady.

V rámci této etapy se uplatňují dva subjekty na stavbě: (i) tzv. „ekodo-
zor stavby“, který zastupuje investora, a podle rozsahu stavby (ii) tzv. 
„ekologická služba“.

Ekodozor stavby
 ● Jedná se o odborně způsobilou fyzickou nebo právnickou osobu 

(nejlépe držitele autorizace k provádění biologického hodnocení 
ve smyslu § 67 podle § 45 i zákona č. 114/1992 Sb. nebo osobu 
s dlouholetou praxí v oboru), která je součástí Technické dozorčí 
správy investora.

 ● Po celou dobu stavby až do její kolaudace dohlíží na dodržování 
zájmů ochrany přírody dle zákona č. 114/1992 Sb., sleduje výskyt 
zvláště chráněných druhů živočichů v prostoru staveniště a v přípa-
dě potřeby zajistí záchranný přenos těchto živočichů. Obr. 8-4 Přechodné bariéry pro obojživelníky
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 ● O všech odchytech a záchranných transferech vede podrobnou dokumentaci, která obsahuje seznam zjištěných 
druhů, počty jedinců, způsob odchytu a přenosu, popis původní a náhradní lokality.

 ● Musí mít právo pozastavit na dobu nezbytně nutnou činnost stavební firmy v případě akutního ohrožení chráněných 
druhů stavební činností.

 ● V případě potřeby informuje vedoucího technické dozorčí správy a hlavního inženýra realizace a spolupracuje s nimi.

Ekologická služba
 ● U rozsáhlejších staveb (dálnice, rychlostní silnice apod.) je vhodné, aby si zhotovitel stavby najal tzv. „ekologickou 

službu“, která bude na stavbě vykonávat všechny výše uvedené činnosti a tzv. „ekodozor“ ji bude pouze dozorovat 
(standardní vztah dozor – zhotovitel).

8.6.2	Základní	dokumenty

A. Cíl
Kromě toho, že je postup výstavby popsán ve stavebních denících a kontrolován výkonem stavebního dozoru, je třeba 
mít pro stavbu zpracován dokument Projekt migračních opatření, jenž bývá u větších staveb součástí Projektu opat-
ření k ochraně přírody a krajiny. Tyto dokumenty se týkají především aktivit bezprostředně souvisejících se stavební 
činností (např. migrace obojživelníků a jejich výskyt na staveništi). Neřeší celkovou migrační průchodnost komunikace, 
která byla předmětem předcházejících migračních studií. Zpracování zajistí investor stavby.

B. Výchozí podklady
 ● Vydané výjimky pro danou stavbu (dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb.)
 ● Dříve provedené studie (biologické průzkumy, migrační studie, stanovisko EIA atd.)
 ● Vlastní terénní průzkum

C. Metodika
 ● V projektu jsou následující požadované údaje: 

  – seznam lokalit – lokality, na kterých se předpokládá budování migračních zábran
  – stručná charakteristika lokalit – místní název, název vodního toku, kilometráž stavby, čísla stavebních objektů 
realizovaných v daném prostoru

  – ekotopová charakteristika lokality – stručně, pro každou lokalitu
  – zákres předpokládaného rozmístění zábran – pro každou lokalitu, odhadované trasování migračních zábran 
zakreslit do mapového podkladu (ideálně výřez, např. z koordinační situace, orientačně v měřítku 1 : 3 000)

  – typ zábran – odchytové/bezodchytové – včetně stručného technického popisu zábrany, pro každou lokalitu
  – odhad délky zábran – pro každou lokalitu, rozdělit podle typu zábran
  – odhadovaný počet pastí – pro každou odchytovou lokalitu včetně předběžného rozmístění (zákresem do mapo-
vého podkladu) a pracovního označení

  – lokality pro transfer – návrh potenciálních vhodných lokalit pro případný transfer – v souladu s vydanými výjim-
kami

  – doplňkové informace – např. informace o očekávaných druzích, masivnosti jejich výskytu atd.
 ● Projednání – projekt migračních opatření musí být ještě před zahájením stavby představen a projednán za účasti 

investora, dozoru, zástupců orgánů ochrany přírody, případně AOPK ČR a dodavatelské firmy.
 ● Projekt obdrží investor (Ředitelství silnic a dálnic, Správy a údržby silnic atd.), dozor (ekodozor) a zhotovitel stavby.
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8.6.3	Hlavní	doporučení
 ● Zvýšenou pozornost věnovat okolí migračního objektu ve snaze minimalizovat negativní účinky stavby, např. pojezdy 

stavební techniky po krajině apod.
 ● Důsledně kontrolovat správné provedení vegetačních úprav na vlastním migračním objektu i v rámci jeho navázání 

na okolí.
 ● Důsledně vyloučit všechny detaily technického řešení, které by mohly mít negativní vliv na využívání objektu živoči-

chy.
 ● V odůvodněných případech realizovat opatření k zajištění migrací živočichů (nejčastěji obojživelníků) v průběhu stav-

by nebo zabránit vstupu organismů do prostoru stavby, popř. zorganizovat jejich transfer do cílové lokality.
 ● V případě realizace transferu živočichů (především obojživelníků) do cílové lokality je vždy vhodnější realizovat trans-

fer na nově vytvořené náhradní stanoviště, než živočichy na ohroženém území odlovit a vypustit je na stanoviště, kde 
se již daný druh vyskytuje. Tak by mohlo dojít k ohrožení jak čerstvě přenesené, tak stávající populace v důsledku 
překročení ekologické únosnosti lokality.

 ● V odůvodněných případech, kdy dojde výstavbou ke zničení nebo izolaci významnějších biotopů obojživelníků, pla-
zů, popř. dalších druhů živočichů (některé druhy bezobratlých, např. listonozi, žábronožky), vybudovat nová vhodná 
stanoviště v širším okolí (př. tůně pro obojživelníky, revitalizace vodotečí atd.). Význam takto koncipovaných kom-
penzačních opatření může být v případě některých skupin organismů velmi vysoký a může mít zásadní vliv na další 
přetrvání jejich populací v dané oblasti.

 ● Vhodně zvolit termín zahájení prací se zřetelem k možným dopadům na dotčené druhy živočichů.
 ● Při realizaci tzv. dočasných naváděcích pásů upřednostňovat bezodchytovou koncepci.

8.7	ETAPA	PROVOZU
8.7.1	Charakteristika	etapy
Po uvedení stavby do provozu se činnost ve vazbě na migrační objekty zaměřuje na dvě základní oblasti:
a) Údržba a prohlídky – migrační objekty mají většinou charakter mostních objektů a vztahují se na ně povinnosti 

údržby podle daných norem. Současně se sleduje, zda nedochází k poškození plotů, naváděcích bariér, nevhodné-
mu využívání podmostí (skládky, parkoviště techniky, posedy aj.). Kromě údržby technického díla je třeba provádět 
údržbu a prohlídky vysázené vegetace.

b) Monitoring – cílem je zajistit dostatek informací o tom, jak je objekt živočichy využíván. Jedná se o velmi důležitou 
zpětnou vazbu pro optimalizaci daného objektu a pro výstavbu objektů dalších. Monitoringu se věnuje podrobněji 
podkapitola 8.7.4.

8.7.2	Základní	dokumenty
a) Plán monitoringu – zpracuje odborná firma a správce komunikace jej předloží ke schválení orgánu ochrany přírody. 

Plán monitoringu určí, jaké migrační objekty budou monitorovány, v jakém rozsahu (druhy, početnost) a v jakém 
časovém intervalu.

b) Zpráva o výsledcích monitoringu – správce komunikace zajistí monitoring odbornou firmou na své náklady. Vý-
sledky monitoringu budou shrnuty do samostatné zprávy, která bude projednána s orgánem ochrany přírody.
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8.7.3	Hlavní	doporučení
 ● Realizovat údržbu objektu včetně vegetačních úprav podle platných norem.
 ● Provádět monitoring využívání vybraných objektů pro vyhodnocení zpětné vazby.
 ● Již dopředu navrhnout rámcově opatření, která by přispěla ke zlepšení funkčnosti objektu (naváděcí pásy z dřevin, 

úprava podmostí atd.).
 ● Pokud možno průběžně monitorovat také mortalitu středně velkých a velkých savců v důsledku kolizí s vozidly v okolí 

objektu.

8.7.4	Monitoring	účinnosti	realizovaných	opatření

Základní cíle
 ● Získat zpětnou vazbu o efektivitě navržených opatření.
 ● Zjistit, zda objekt využívají cílové druhy, pro které byl migrační objekt navržen.
 ● Navrhnout případná dílčí opatření ke zlepšení účinnosti.
 ● Využít získané zkušenosti u dalších staveb.

Obecné zásady monitoringu
 ● Nutná je spolupráce s místními myslivci a oznámení prováděných průzkumů. 
 ● Do vlivů na lokální migrace je nutné zahrnout také prováděné hony, odchyty a vypouštění zvěře, polní práce (sklizeň 

plodin) aj.
 ● Každoročně je nutné aktualizovat polohu atraktantů v území (pozn.: atraktant je místo s přechodně zvýšenou atrak-

tivitou, které podmiňuje migrace sezónního charakteru. Jsou to místa pravidelných rozmnožišť, říjišť, shromaždišť, 
místa s lepšími potravními podmínkami, např. zvěřní políčka, přikrmovací myslivecká zařízení, atraktivní polní plodi-
ny, zbytky po sklizni, ovocné sady, stohy slámy a sena, vysazení rybí osádky). 

 ● V období dlouhotrvající sněhové pokrývky nelze přesně zjistit druh migrujícího živočicha, ale lze zjistit trvalejší ochozy 
živočichů – oblíbená místa přesunů.

 ● V dlouhodobě nepříznivém počasí (vítr, mráz) je vhodné omezit průzkumy v blízkosti míst, kde se živočichové ukrý-
vají (remízky, husté smrkové porosty), z důvodu zbytečného plašení.

 ● Sledování všech pobytových znaků živočichů – stopy, trus, optické, akustické a pachové označování teritoria, pozem-
ní a podzemní příbytky, stopy po konzumaci potravy, vývržky atd.

Typy monitoringu
K monitoringu cílových druhů po uvedení stavby do provozu lze využít následujících základních metod:

 ● Stopování na sněhu. Výhodou metody je technická a finanční nenáročnost, nevýhodou je plná závislost na klimatic-
kých podmínkách. Výsledkem jsou údaje o druzích, které objekt využívají, kvantifikace počtu průchodů je však pouze 
orientační (také z důvodu nižší aktivity živočichů v zimním období). 

 ● Písková lože. Běžná metoda, kdy je přes celou šířku objektu instalován pruh o šířce cca 3 m vysypaný jemným 
kopaným pískem, který je vždy před sledováním upraven uhrabáním a uhlazením. Nevýhodou jsou jisté náklady na 
přípravu a částečná závislost na klimatických podmínkách (pokud vlhký písek zmrzne, stopy se neotisknou). Výho-
dou oproti předchozí metodě je možnost standardizace sledovacích dnů a podmínek pro otisk stopy.

 ● Inkoustová lože. Metoda vhodná zejména pro monitoring drobných a středně velkých živočichů v menších podcho-
dech, např. v propustcích. Spočívá v tom, že živočich musí projít přes substrát napuštěný barvivem a následně pak 
na okolním upraveném substrátu zanechává jasné stopy.
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Box 8-4 Monitoriong
Mezi základní typy monitoringu účinnosti migračních objektů patří stopování ve sněhu (1), instalace pískového lože (2, 3), fotopasti a kamerové systémy. 
Kamera, umístěná na malém posedu uprostřed ekoduktu (4), napájená solárními panely (5), představuje moderní zařízení pro průběžné monitorování 
migrace živočichů.

1 2
3

4 5



135

 ● Fotopasti a kamerové systémy. Oproti předchozím metodám představují data získaná touto moderní metodou 
výrazný kvalitativní posun, neboť záznamy umožňují sledovat i chování a reakce živočichů v kontaktu s objektem, 
někdy i rozlišení jedinců, kteří objekt využívají. K dispozici je v současnosti široká škála snímacích a záznamových 
zařízení, které lze kombinovat podle konkrétních podmínek, požadovaných výstupů i podle finančních možností. 
Mělo by se jednat o doplňkovou metodu pro získání přesnějších údajů, fotopasti a kamerové systémy lze také vy-
užít v místech, kde vlivem terénu a úprav podmostí není možné určit druh a intenzitu migrujících živočichů pomocí 
pobytových znaků. Ideální je jejich použití u pravidelně používaného migračního objektu, ke kterému živočichové 
přichází soustředěně po zřetelně vyvinutých ochozech. Na toto místo je vhodné umístit dvojici (trojici) fotopastí na 
jedné migrační trase pro porovnání počtu migrantů a rychlosti jejich přesunu (mimo objekt, pod objektem). Kromě 
sledování podmostí lze fotopasti použít i pro sledování chování živočichů v okolí oplocení. Použitím více pastí na 
jednom místě lze také identifikovat některé jedince a sledovat četnost jejich opakovaných návštěv. Fotopasti je nutné 
ponechat na místě několik nocí z důvodů nepravidelnosti v přesunech místních živočichů. Vzhledem k riziku oslnění 
projíždějícího řidiče bleskem, ve snaze omezit rušení živočichů v podmostí v blízkosti mostů a větší nenápadnosti při 
záznamu snímku jsou vhodnější fotopasti s infračerveným bleskem.

Sledované období
 ● S ohledem na přirozené procesy v krajině a biologii živočichů se nelze řídit běžným kalendářní rokem. Rozdělením 

zimního období do dvou pozorovacích období může dojít ke zkreslení výsledků pozorování. Např. vlivem extremní 
změny počasí na počátku roku dojde k snížení intenzity migrací a úhynům živočichů, během zimy dochází ke změ-
ně chování většiny druhů (sdružování do skupin, zimní spánek, omezení pohybu). Proto je vhodné stanovit konec 
jednoho ročního pozorovacího období a začátek nového do doby, kdy nedochází k výrazným změnám prostředí 
a živočichové vykazují stabilní chování.

 ● Jako nejvhodnější obecné rozhraní dvou pozorovacích období pro všechny sledované druhy je přelom února a břez-
na. V tomto období dochází k probouzení ze zimního spánku, postupnému návratu tažných ptáků, obnově původních 
migračních aktivit, hledání partnerů a rozmnožování, popř. rození mláďat. V tomto období také probíhá jarní sčítání 
zvěře (ke 31.3.) a ukončení lovů zvěře. Z těchto údajů je možné odhadovat intenzitu migrací v následujícím pozoro-
vacím období.

Konkrétní metodika monitoringu migrací pro jednotlivé druhy živočichů
Jednotlivé druhy živočichů mají různou biologii a etologii, tzn. různé nároky na velikost a kvalitu svého prostoru, jiné 
zdroje potravy, sociální chování, různou schopnost přizpůsobit se antropogenním změnám krajiny. Tyto faktory je třeba 
zohlednit při sestavování harmonogramu terénních šetření, aby nedošlo k chybnému vyhodnocení migrací. Např. zim-
ním sledováním srnce může být zjištěno, že nedochází k průchodu migračními objekty, které se proto zdají nevyhovující. 
Skutečný stav je naprosto odlišný – většina druhů v zimním období omezuje svoji aktivitu nebo hibernuje, nepřesouvá 
se na velké vzdálenosti a např. převažující polní krajina v zimě neposkytuje velké množství potravy (především v době 
vysoké sněhové pokrývky). Naopak vyšší aktivita těchto druhů bude koncem léta, kdy je v protikladu k tomu nízká akti-
vita obojživelníků.

Četnost kontrol 
 ● Musí vycházet z individuální situace daného objektu.
 ● Modelový příklad četnosti: 

  – Mezi jednotlivými kontrolami je střídán dlouhý a krátký časový interval (např. 1 den/14 dnů): první kontrola 1. den, 
druhá kontrola 2. den, třetí kontrola 16. den, čtvrtá kontrola 17. den atd.).

  – Kontrolou po dlouhém časovém intervalu je zjištěn dlouhodobý vývoj migrací, po kontrole je provedena na vhod-
ných místech úprava povrchu pro zlepšení viditelnosti stop (pískové lože, inkoustové lože, nanesení vrstvy sně-
hu, bahna přes migrační trasu). 
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Řešení problematiky v jednotlivých etapách investiční přípravy8.

Územní plánování
PÚR, ZÚR + SEA

- koncepce průchodnosti krajiny
- ochrana migrace významných území
  a dálkových migračních koridorů

Územní plány
obcí + SEA

Realizace nové
komunikace + EIA

Rekonstrukce stávajících
komunikací nebo

jednotlivých mostů

OBLASTI CÍLE

- zajištění průchodnosti krajiny na
  lokální úrovni
- ochrana MVÚ a DMK a lokálních
  koridorů

- zvýšení migrační průchodnosti 
  úseku (mostu)
- zajištění suché cesty pro migraci
  (u mostů přes vodní toky)

- zajištění optimálního vedení trasy
- minimalizace bariérového efektu
- realizace migračních objektů a dalších
  opatření (návrh + kontrola ve všech
  stupních investiční přípravy)

Obr. 8-5 Rekapitulace hlavních kroků řešení fragmentace krajiny
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  – Druhou kontrolou následující den je zjištěna aktuální intenzita migrací (počet jedinců, kteří prošli objektem za 
jednu noc).

Organizační zajištění
 ● Základní monitoring, který je uveden jako podmínka územního nebo stavebního povolení, zajistí investor (provozo-

vatel stavby) na své náklady odbornou firmou.
 ● Komplexní monitoring na úrovni sledování vlivu fragmentace na celé dotčené populace není v povinnostech inves-

tora, ale vyžaduje realizaci komplexních vědecko-výzkumných projektů. Zde je nutná spolupráce resortů dopravy 
a životního prostředí.
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9.
Závěr

Fragmentace krajiny v ČR se stále zvyšuje a problematika zajištění její průchodnosti pro volně žijící živočichy nabývá 
na stále větší aktuálnosti. Tato metodická příručka přináší základní rozbor tohoto problému a zaměřuje se na návrhy 
praktických opatření ve vztahu k dálniční a silniční síti. Realizace těchto opatření je složitou záležitostí a na závěr je 
třeba zdůraznit některé hlavní obecné zásady důležité pro dosažení potřebné efektivity:

 ● Nutnost začlenění do územního plánování – fragmentace krajiny je proces, na kterém se podílí veškerá lidská čin-
nost v krajině. Výstavba dopravní infrastruktury je jen jednou součástí. Proto může být potřebného efektu omezování 
fragmentace dosaženo pouze začleněním této problematiky do územního plánování všech stupňů. Jen tímto postu-
pem nebude docházet k situacím, že migrační objekt postavený na komunikaci bude znehodnocen jinou výstavbou 
v okolí.

 ● Nutnost řešení ve všech stupních investiční přípravy – nízkého bariérového efektu komunikace lze dosáhnout 
nejlépe tehdy, když bude tato problematika řešena od samého počátku výběru trasy a navržená opatření budou 
v dalších stupních vždy upřesňována a optimalizována. Tento postup povede současně i ke snížení ekonomických 
nákladů.

 ● Komplexnost hodnocení migračních objektů – účinnost migračních objektů je dána působením širokého spektra 
technických a ekologických faktorů. Při návrzích objektů je třeba opustit systém zaměřený dominantně pouze na 
rozměry objektů a přistoupit ke komplexnímu hodnocení, které zohledňuje i ekologické charakteristiky okolí, rušivé 
vlivy a jejich kompenzace a konstrukční detaily mostů. K tomu je zapotřebí, aby byl návrh objektu zpracován formou 
odborného návrhu (tzv. migrační studie) ve spolupráci zoologa a projektanta. Tento postup vede ke zvyšování účin-
nosti objektů a snižování nákladů.

 ● Zaměření na celá živočišná společenstva – s problematikou fragmentace se setkávají veškeré volně žijící druhy 
živočichů v různé míře ve vazbě na své ekologické nároky. Proto je špatným přístupem zužování problematiky frag-
mentace krajiny pouze na výstavbu ekoduktů pro velké savce. Je třeba využívat všech reálných možností a zvyšovat 
průchodnost komunikací i formou dalších opatření, jako jsou drobné úpravy na malých mostech silnic nižších katego-
rií, realizace propustků, začleňování objektů do okolí krajiny aj.

Takto pojatý komplexní přístup pak může významně přispět k ochraně biodiverzity naší přírody.
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English summary
Permeability of Road and Highway Network for Wildlife

1. Introduction
(1) Landscape changes. In the recent decades, our landscape has been undergoing substantial changes. Newly estab-
lished roads and motorways, and industrial and settlement infrastructure represent impermeable barriers for a number 
of animal species. The originally continuous landscape is being fragmented into smaller patches, which fail to perform 
their environmental functions. This phenomenon is known as landscape fragmentation (of Latin origin – fragmentum). In 
relation to specific animal species, we talk about fragmentation of populations. 

(2) Landscape fragmentation and biodiversity. Landscape fragmentation is globally considered one of the most seri-
ous threats to biodiversity. Organisms require space for their life but their territories must be mutually connected through 
a network of migration corridors, which allows their free movement and exchange of genetic information. Although this 
was a natural function of the landscape in the past, nature conservation currently requires efforts to preserve the remain-
ing and establish new ecological networks.

(3) Contents. The present handbook addresses only a part of the entire issue, presenting measures that shall be taken 
to secure sufficient permeability of our road and motorway network for wildlife. It consists of the following chapters: (i) 
Introduction, (ii) Terms and Definitions, (iii) Analysis, (iv) Overall Concept, (v) Solutions to Landscape Permeability for 
Individual Categories of Animals, (vi) Wildlife Passages, (vii) Measures Limiting Access to Roads, (viii) Solutions at Indi-
vidual Stages of Investment, (ix) Conclusion, (x) Literature.

2. Terms and definitions
(4) Migration. A number of special terms are required to depict the relations between wildlife and traffic. As the hand-
book aims at practical solutions, it makes use of certain terms in a sense slightly different from their strictly scientific 
interpretation. This mainly concerns the term ‘migration’. Despite its narrower sense in terms of ecology, i.e. regular 
movement of animals between geographically distinct areas, it shall be understood for the purposes of this handbook 
as an overall term representing any movement of wildlife in the landscape. This is for the simplicity of the word itself and 
its possible use as an adjective. A ‘migration profile’ shall be understood as space where a migration corridor crosses 
a road. Constructions facilitating wildlife movement across the roads (underpasses and overpasses) are defined as 
‘wildlife passages’. 

3. Analysis
Landscape fragmentation and wildlife movement

(5) Migration and mortality. Contact with a road barrier represents two main risks for wildlife populations: (i) fragmen-
tation of partial populations and their reduced vitality as a result of their isolation from other populations; (ii) wildlife 
mortality. Animals moving across the roads pose a risk to road safety. The efforts to eliminate the risks both to animals 
and drivers usually represent a conflict of measures. If the road is completely fenced, it inhibits any access of animals 
but isolates the populations. This implies that installation of a sufficient number of wildlife passages across fenced roads 
is absolutely vital. 

(6) Road Safety. The measures adopted to reduce landscape fragmentation and wildlife mortality on roads are essential 
not only in nature conservation but they also substantially contribute to higher road safety. Collisions involving passenger 
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cars and large mammals (in the Czech landscape mainly the Roe Deer, Wild Boar, and the Red Deer) represent a high 
risk. Drivers trying to avoid a hare, a fox, or a hedgehog on the road may act unpredictably and cause an accident as 
well. Hence, by finding solutions to the protection of animals around roads we also improve road safety. 

Conservation of Ecological Networks

(7) Territorial System of Ecological Stability of the Landscape (TSES). It is a comprehensive and hierarchically 
organised system of conservation of habitats suitable for permanent occurrence of organisms (biological centres) and 
their connecting elements (biological corridors and interaction elements). The TSES is embedded in Czech legislation 
related to nature conservation and in spatial planning, and constitutes a ground for establishment of ecological networks. 
Its main advantages are a systemic approach to solutions, nationwide scope, link to spatial planning, implementation of 
specific measures in the landscape, and long term experience. 

(8) The TSES and Long-Distance Migration. Nevertheless, the TSES does not provide sufficient protection in long-
distance migration of large mammals. The main reason is that the TSES methodology allows interruption of biological 
corridors by impermeable barriers (with the size of up to tens of meters). Such biological corridors are useless for 
migration of large mammals. In addition, large mammals represent a very significant group of animals and involve four 
specially protected species under Czech legislation (the Eurasian Lynx, Eurasian Elk, Grey Wolf, and the Brown Bear), 
and the Red Deer. The species are protected as such and also because they are representatives of a wide range of 
forest animal species. For these reasons, a special concept was designed for the protection of landscape connectivity 
for large mammals. 

(9) Concept of Landscape Connectivity for Large Mammals. The concept is based on delimitation of three hierarchi-
cally structured units: (i) Significant Migration Areas (SMA) – constitute the highest level of territorial delimitation and 
involve areas of permanent occurrence and areas securing migration permeability. They cover approximately 42% of 
the country area. The key regulation lays down an obligation to consider the aspects of landscape fragmentation in 
spatial planning and investment preparation; (ii) Long-Distance Migration Corridors (LDMC) – are tens of meters long 
and approx. 500 meters wide linear structures that are part of SMAs. These are designed to secure at least the minimum 
but long-term sustainable connectivity of the landscape for large mammals. The total length of LDMCs in the Czech 
Republic reaches approximately 10 000 km. Critical sites are areas that are currently impermeable but show a potential 
for real technical solutions (total 29 critical sites); (iii) Migration Routes (MR) – they stand for specific technical solutions 
to migration profiles in the process of investment preparation and will be part of individual projects of roads. The maps 
of SMAs and LDMCs for the entire Czech Republic are provided by the Agency for Nature Conservation and Landscape 
Protection of the Czech Republic (AOPK ČR). 

4. Overall concept
(10) When minimising the barrier effect and wildlife mortality, three questions should be taken into consideration: (i) who 
the given solution is designed for – i.e. which species and categories of animals – see chapter 5, (ii) what kind of solution 
is designed – what measures should be taken – see chapters 6 and 7, (iii) how to implement the given solution – how 
to adopt the measures within investment – see chapter 8. All proposals are grounded on general principles applied to 
specific local conditions. A number of methodological instruments, such as the migration potential, are utilised. 

(11) General Principles. The proposed measures to reduce the barrier effect and wildlife mortality on roads are based 
on the following general principles: (a) necessity of solutions for all respective animal species, (b) measures to reduce 
the barrier effect are obligatory compensation measures to be implemented in any preparations of new and reconstruc-
tion of existing roads and rails, (c) landscape fragmentation shall be obligatorily addressed at all levels of investment 
preparations, (d) balanced importance of biotic and technical elements, (e) the proposed measure becomes efficient 
through environmental conditions and technical solutions, (f) individual approach to individual measures, (g) priority 
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given to the use of primarily designed structures and their adjustment to construction of new special wildlife passages 
(h) combination of measures enabling movement across the roads and those that inhibit access. 

(12) Migration Potential. The concept of a migration potential serves as a tool to design wildlife passages. It assumes 
that the full function of a wildlife passage is secured by suitable environmental conditions (defined as Ecological Migra-
tion Potential – EMP) and appropriate technical parameters (Technical Migration Potential – TMP). The overall probabil-
ity of a functioning wildlife passage (Migration Potential – MP) is a multiple of EMP and TMP. As a quantity expressing 
probability, the migration potential has values ranging from 0.0 (no use) to 1.0 (ideal). The migration potential is deter-
mined through quantitative expert estimation. 

5. Solutions to landscape permeability for individual categories of animals
Category A – Large Mammals

(13) Long-Distance Migration. Category A involves species with the highest requirements on the parameters of wildlife 
passages. These are the lynx, wolf, elk, bear, and the red deer. This is the only category that counts with long-distance 
migration. The concept of protection of landscape connectivity encompasses Significant Migration Areas (SMA), Long-
Distance Migration Corridors (LDMC), and Migration Routes (MR). The measures primarily aim at securing the perme-
ability of LDMCs and further, within SMAs, at establishing wildlife passages of appropriate density (maximum recom-
mended distance between two passages is 5 to 8 km). 

(14) Selection of Wildlife Passages. When selecting wildlife passages, we primarily consider structures planned for 
other purposes than migration of animals (bridges across valleys or rivers, etc.). Efforts should be made to make use of 
these bridges, or adjust them for migration of animals, or to establish suitable “barriers” (fencing, strips of vegetation) 
which would guide them to passage systems. Large special passages are only considered when a road crosses a LDMC 
and no other solutions suffice. 

Category B – Middle-Size Ungulates

(15) Road Safety. Two main species fall into this category – the Roe Deer and the Wild Boar. Due to their size and 
numbers, they are involved in most road collisions of all animals. The measures mainly aim at inhibiting their access to 
roads. Apart from fencing and various types of deterrents, these measures include suitable wildlife passages, which the 
animals regularly use and thus do not attempt so frequently to cross the road by overcoming the existing fence. 

(16) Local Migration. Long-distance migration is not considered in this group. Primarily designed structures are used as 
passages or they are partly adjusted to optimise the conditions. Construction of large special passages for migration is 
not considered. This category shows much lower requirements as to the size of passages. The animals frequently make 
use of bridges combined with field and forest paths and low traffic roads. Nevertheless, decisive is the combination of 
all supporting and disturbing elements on the site. In SMAs, the recommended distance between two wildlife passages 
suitable for category B is 2 to 5 km. 

Category C – Smaller Carnivores

(17) Fox and Badger. The objective of these measures is to facilitate local migration and reduce road mortality. These 
species use all wildlife passages suitable for categories A and B, even those smaller in size. In addition, they use box and 
pipe culverts of 0.3–0.5 m large. The recommended distance between two passages is 0.5 to 1 km. It is also essential to 
retain the recommended distance between two passages on newly constructed roads and motorways and, if technically 
possible, install necessary box or pipe culverts. 

(18) Otter. The road mortality significantly affects the vitality of its entire population. This applies both to motorways and 
lower class roads. The principle measure to reduce the death is to secure a dry path along water courses under bridges 
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(the water at its usual stage should not reach from one wall to the other). If technically possible, dry paths, preferably on 
both sides of a river, should be already designed in the projects for new bridges. As a substitution, wooden piers may 
be installed above the usual water stage. These measures relate to all road classes, i.e. also to II. and III. class roads. 
Reconstruction of small bridges may particularly improve the current situation.

Category D – Amphibians, Reptiles, and Small Mammals

(19) Existing Roads. Amphibians are the main representatives of this category. Their seasonal migration to their mat-
ing areas is accompanied by massive death rates on roads. The solutions on existing roads are (a) reconstruction and 
installation of permanent barriers and a sufficient number of culverts or (b) seasonal barriers and capturing in traps with 
subsequent release. This is not much efficient during summer migrations when small frogs return back to their original 
habitats. Both measures should involve establishment of complementary habitats suitable for breeding on that side of 
the road which the frogs come to first during their spring migration. 

(20) New Roads. In case a newly designed road crosses a regular migration route of amphibians, conservation meas-
ures (permanent barriers + culverts + possibly new pools suitable for breeding) should be adopted during the actual 
construction of the road. The migration route should be determined precisely based on a biological research carried 
out within a migration study. Temporary barriers and traps are suitable to protect amphibians during construction work. 

(21) Translocation. When amphibians are translocated due to road construction, i.e. disappearance of their habitat, 
their new home has to be well considered. It is highly preferable to establish new substitution habitats. By introducing 
the animals to sites of already existing occurrence we may easily exceed the bearing capacity of the environment and 
animals of both populations may die. If such translocation is temporary, with a presumed return of amphibians to their 
original location after construction, they may be placed in special temporary tanks. 

Category E – Aquatic Animals

(22) Water stream regulation. When a road crosses a watercourse, the stream flow may be regulated under the bridge 
or diverted. If unsuitable measures are taken, the water course may become impermeable (see point 36). 

Category F – Birds and Bats

(23) Transparent Noise Barriers. Special graphic design on transparent noise barriers prevents birds from hitting them. 
Barriers that are not provided with any preventive graphic elements significantly increase bird mortality (particularly small 
passerines). Non-transparent vertical stripes, 20–30 mm wide and maximum 100 mm distant from one another, currently 
appear to be the most efficient. The paint of the stripes should contrast the surrounding environment; light colours are 
generally recommended. The formerly utilised silhouettes of birds of prey do not prove to be so efficient. If applied, they 
should be placed with sufficient density. 

(24) Birds Flying over Roads. In cases when a road or a motorway is located in the vicinity of areas with a high density 
of occurring birds and when the ornithological research has shown a high risk of collision with traffic, protection meas-
ures should be adopted. These are various barriers forcing the birds to fly over the road at a safe height. They involve 
adjusted noise barriers made of natural materials and approximately 4 m tall or dense plantations of trees and scrubs. 
Bird restricted to the water environment also show higher death rates where they occur close to roads and where they 
are not able to fly under low bridges and take their route across the road. 

(25) Nests and Hiding Places. Bridges across water courses may particularly provide favourable conditions for nesting 
of birds and hiding places for bats, which may be even supported through special installations. Nevertheless, the deci-
sions on such installations (artificial nesting and hiding places) should be based on analyses of the local conditions and 
should especially take into consideration other nesting and hiding opportunities in the surroundings as they attract birds 
and bats to the vicinity of roads and increase the risk of higher mortality.
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Category G – Connection of Ecosystems

(26) This category involves cases when a rare and protected habitat is divided by a road and requires a form of recon-
nection. We should primarily do the maximum to avoid such situations by adopting preventive measures in the original 
design of roads. Ecosystems may be connected by primarily designed bridges, e.g., over deep valleys, or piers over wa-
ter bodies and in alluvial areas. If needed, a special passage may be installed – mostly a minimum 40 m wide overpass. 

6. Wildlife passages
(27) The efficiency of wildlife passages depends on a number of factors, which may be classified into the following four 
basic groups: (i) type of construction, (ii) size, (iii) integration in the environment, and (iv) protection against traffic distur-
bance. The four groups are of equal importance and critical parameters in any of them may significantly reduce the ef-
ficiency of the passage or even eliminate its principal function. In many cases, only the size of the passage is considered. 
This is erroneous and, despite its sufficient size, such a passage may lack efficiency.   

Underpasses

(28) Underpasses serve for migration of animals beneath the road. They involve culverts and bridges. 

(29) Culverts. They are vital for migration of animals falling into categories C and D. Culverts are designed in areas with 
small or temporary water courses, depressions, and where specifically determined for migration purposes by a migra-
tion study. Box culverts are generally more suitable than pipe culverts. The design should retain a dry path and avoid 
permanently waterlogged areas. Culverts must copy the terrain on both sides; water steps and sediment traps are not 
acceptable. 

(30) Bridges. Roads and motorways involve many bridges that help overcome depressions, water courses, roads, etc. 
Many of them may also be used for migration. Bridges form a varied group of objects. Their length ranges from over 2 
m to hundreds of meters. Bridges can be simple or piers of various constructions. If technically possible, smaller bridges 
should be land-covered types of constructions as they minimise the noise underneath and allow planting vegetation and 
thus their better integration in the surrounding environment. 

(31) Size of Underpasses. Optimal parameters of a bridge cannot be determined globally but have to reflect all envi-
ronmental and technical factors. For this reason, the parameters are not expressed as a single number but as a range 
of values. The lowest value (practical minimum) represents the minimum functional size when all other parameters are 
optimal. The highest value (practical optimum) represents value when the passage is functional under worse but not 
critical conditions. When optimising the underpass, there is no need to exceed practical optimum (if no other reasons 
occur). The size range recommended for animals of category A (Red Deer) is: width 12–40 m, height 4–10 m, openness 
index (I) 2–10; for animals of category B (Roe Deer): width 6–20 m, height 3–7 m, openness index 0.5–5. The size of 
a bridge must be defined in a migration study (framework and detailed).

Overpasses

(32) Overpasses allow migration of animals above roads and comprise bridges over roads and tunnels.

(33) Bridges over Roads. Bridges for crossing of roads or field and forest paths are common part of any road construc-
tion. Migrating animals will rarely use them, apart from category C (fox) under specific conditions. Thus, overpasses 
suitable for migration are mostly special structures known as ecoducts. Taking into consideration the local conditions, 
we prefer construction of wider edges to guide animals (especially in narrow overpasses). The principles of a compre-
hensive approach mentioned with regard to underpasses also apply for these structures. The central width is the basic 
parameter. The size range (i.e. from practical minimum to practical optimum) is 12–40 m for category A (the Red Deer) 
and 7–20 m for category B (the Roe Deer). 
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Integration of Wildlife Passages in the Environment

(34) Wildlife passages are integrated in the surrounding environment by adjusting (i) the terrain of the actual passage, 
(ii) the adjacent area – including all land taken up by the road and its construction, and (iii) wider surroundings – i.e. the 
habitat not disturbed by construction. The adjustments should be designed to connect the natural habitats on both sides 
of the road as naturally and continuously as possible. 

(35) Ground Shaping of a Wildlife Passage. The surface of a passage should be as natural as possible (soil, sand, 
grass); coarse gravel and concrete are not suitable materials. It is advisable to install various natural material (boulders, 
heaps of stones, trunks and branches, stumps) providing hiding places and facilitating movement of mainly smaller ani-
mals. Use of vegetation is ideal in overpasses; the extent and species composition depend on the type of the structure. 
To reduce the weight load on the construction and also to minimise the costs, it is recommended to establish a cover of 
dispersed vegetation with climbing plants on side walls. 

(36) Diversion of a Stream Flow. Watercourses are frequently part of a passage under a bridge. Technical solutions 
have a significant impact on migration of aquatic organisms (category E), amphibians, birds, otters, and other species. 
All proposals for such solutions should be based on the hydrological and water management characteristics of the water-
course (discharge distribution, frequency of floods, level of abrasion, etc.) and should respect the following principles: (i) 
retain to the maximum extent the natural state of the watercourse, (ii) secure fluent connection of the stream to the parts 
before and after the bridge, (iii) diversify the river bed by installing stones, (iv) no continuous water steps exceeding 10 
cm in height, (v) retain a dry path minimum 50 cm wide, if possible, on both banks of the stream.

(37) Adjustments of the Adjacent Area. Further adjustments related to the body of the road mainly involve fencing to 
guide animals to the wildlife passage (case sensitive – minimum 100–500 m on both sides of the passage) and plant-
ing vegetations. Vegetation is part of the project documentation relating to territorial proceedings and the construction 
permit. Adjustments enhancing hiding opportunities are optimal (see point 35). 

(38) Adjustments of Wider Surroundings. The land more distant from a passage is rarely owned by the investor. For 
this reason, property relations represent a principle issue. The main adjustments comprise planting of linear vegetation 
along watercourses, field paths, and adjacent forest stands. Concept solutions have to be sought at the level of spatial 
planning and a link to the territorial system of ecological stability is one of the options.  

Minimising Disturbance by Traffic

(39) Disturbing effects. Noise, light, and visual contacts are the principle effects of traffic that disturb animals using 
a wildlife passage. Separation of the migration route by vegetation or special noise barriers represent a common solution 
to these problems. Such measures are recommended for underpasses only in exceptional situations, e.g., where long-
distance migration corridors are seriously disturbed or where a migration study decides so. On the other hand, noise 
barriers are recommended for all overpasses. 

(40) Noise under Bridges. Noise caused by vehicles crossing the expansion joints of a bridge represents severe distur-
bance. Animals are much more sensitive to this noise than to that produced by a going vehicle in general. Land-covered 
types of constructions provide a basic prevention measure. 

7. Measures limiting access to roads
(41) Fencing. The principle strategy of how to reduce road mortality and secure migration opportunities for wildlife 
combines fencing and a sufficient number of wildlife passages. The extent, height, and type of fencing have to be based 
on a migration study, taking into consideration the local conditions (embankments, cuttings, passage through forest 
complexes, mountain areas with a high snow cover, etc.). Long sections of fencing along motorways should be provided 
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with escapes designed as jump-outs, which the animals trapped on the road can use. Fencing for new roads is designed 
within the migration study. 

(42) Fencing and Vegetation. Fencing combined with vegetation affects the behaviour of wild animals. As a standard, 
vegetation is planted on the body of the road while fencing that separates the motorway from the surrounding landscape 
is more distant. In an agricultural landscape, vegetation along motorways is highly attractive for wildlife, which makes 
efforts to penetrate it. As a result, the animals cause damage to the fencing and enter the road. Fencing should be ideally 
installed between roadside and vegetation, but this could complicate maintenance and reduce the escape distance on 
road. Hence, when designing fencing, we should consider the local conditions and seek a compromise. 

(43) Barriers for Amphibians and Small Animals. Barriers differ in function (guiding and traps) and time of use (tem-
porary and permanent), which is reflected in their construction. All types of barriers represent a key measure to protect 
amphibians during construction work, from traffic in general, and in critical situations on existing roads. Extreme death 
rates in amphibians are regularly recorded on hundreds of critical sites on lower class roads. These are one of the sig-
nificant issues in nature conservation that lack satisfactory solutions. Barriers for newly constructed roads are proposed 
within the migration study. 

(44) Noise Barriers. Noise barriers may be divided into two basic groups – walls and embankments. Embankments 
covered with vegetation may serve to separate significant natural areas (e.g. significant occurrence of birds) from the 
traffic. Walls are more common in practice and have a number of effects on the wildlife: (i) they isolate the space behind 
the wall from traffic – minimising the impacts of noise, light, and visual contact, (ii) they serve as a physical barrier. This 
prevents animals from accessing the road, limits their migration, and reduces the death rates but also traps the animals 
that somehow get on the road. Walls built only on one side of a road are particularly dangerous for the animals which get 
on the road from the open side. They just reach the wall, which inhibits any crossing. Non-transparent barriers increase 
the height of birds flight tracks and reduce birds mortality. Death rates in birds hitting transparent barriers are a particular 
issue (see point 23). 

(45) Other Measures. This group encompasses a number of measures that seek to prevent access of wildlife on roads 
by influencing their behaviour. Various visual, sound, and chemical repellents are used. The efficiency is not explicit, 
though, and further technical development is needed. 

8. Solutions at individual stages of investment preparation
(46) General Principles. Investment preparation of road or rails represents a complex process, which involves imple-
mentation of technical and organisational intents from the original concept to actual construction. The following basic 
principles apply here: (i) decision makers shall address landscape fragmentation and wildlife migration at all stages of 
investment; (ii) elaboration of expert documentation for the decision making process (i.e. migration studies). Measures 
relating to wildlife migration are complex and financially demanding. Thus, detailed expert groundwork is indispensable 
for appropriate decisions to be taken (analogically for issues concerning noise pollution). Three consequential stages of 
migration studies are required: strategic – framework – detailed. 

(47) National Concept and SEA. At this stage, concept documentation is being drawn up for the development of 
transport and for the environmental strategy. Strategic Environmental Assessment (SEA) is obligatory and should also 
address landscape fragmentation as one of the factors of sustainable development. A strategic migration study is part of 
the SEA process and serves as expert groundwork. 

(48) Selection of Transport Corridors and Spatial Planning. This is a basic stage for coordination in the development 
of transport and other infrastructure involving the concept of landscape permeability (SMAs and LDMCs). Spatial plan-
ning should secure that LDMCs are not interrupted and that no uncoordinated activity negatively affects implementation 
of the migration measures. A strategic migration study serves as an expert basis. 
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(49) Determining the Route and EIA Process. At this stage, the final route is selected from a number of options. Land-
scape fragmentation and permeability for migration are one of the criteria influencing the final decision on an optimal 
route. A framework migration study is an expert basis and part of the EIA documentation. The assessment focuses rather 
on the overall potential permeability of the route than on details related to individual wildlife passages. The new projects 
are mainly based on the use of primarily designed structures and their optimisation by adjusting their size, installing 
guiding elements, etc.

(50) Territorial Proceedings. At this stage, the final route is delimited in the field and wildlife passages are localised. 
A detailed migration study serves for these purposes as it defines all parameters of the wildlife passage (construction, 
size, under bridge area, vegetation, guiding elements, elimination of disturbing effects, etc.) and also other measures 
(fencing, barriers for amphibians, noise barriers, vegetation, contact to the surrounding landscape, etc). Definite solu-
tions must be specified as to connection to other structures that may have negative effects on the migration measures. 

(51) Construction Procedure. At this stage, the solutions defined within the territorial procedure are elaborated into 
detailed projects. Cooperation with a specialist in the questions of the environment is always required when drawing up 
technical projects for migration measures. This person shall confirm in the technical reports to the structures that the 
projects are in accordance with the requirements of the territorial decision. 

(52) Construction. This stage of actual construction involves two entities which ensure due implementation of the 
project and minimisation of impacts on the environment: (i) environmental supervisor of the construction, (ii) environmen-
tal service. The environmental supervisor represents the investor and makes sure that the construction work respects 
the interest of nature conservation, i.e. that the migration measures are properly implemented. Environmental service 
finds its use in cases of more extensive constructions. It is hired by the investor and carries out a number of expert activi-
ties related to conservation of fauna and flora (e.g. translocation). 

(53) Operation. The stage of actual operation of the structure focuses on (i) maintenance and regular checks – in con-
formity with the technical standards in force, (ii) monitoring of the structure utilisation. The objective is to acquire relevant 
feedback for further optimisation of the passage and for construction of other wildlife passages. Monitoring is conducted 
if required as a condition within the territorial or construction procedure. The structures to be monitored and the extent 
and method of their monitoring shall be defined in the plan of monitoring, which the operating entity shall submit to the 
nature conservation authority for approval. 

9. Conclusion
(54) Nature conservation finds itself at the stage of certain transition. The current predominant focus on the conserva-
tion of habitats should be extended to conservation of landscape networks. The measures proposed by the present 
handbook may significantly contribute to the protection of the landscape against fragmentation and to conservation of 
biodiversity in our nature. 
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