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Evropská kulturní krajina se dynamicky mění 
dle způsobu a intenzity jejího využití a zároveň 
dochází ke změnám její struktury. Na jedné 
straně můžeme pozorovat homogenizaci 
a unifikaci krajiny, související s procesy 
suburbanizace, intenzifikace zemědělství či 
zalesňování, současně však zaznamenáváme 
diverzifikaci a heterogenizaci krajinného pokryvu. 
K plošným změnám využití krajiny se přidává 
významný nárůst nových liniových struktur. 
Právě tento proces nejvýznamněji přispívá 
k fragmentaci krajiny, kdy dochází k jejímu 
rozčleňování do menších izolovaných plošek, 
které jsou odděleny často neprostupnými 
bariérami. Fragmentovaná krajina ztrácí celou 
řadu svých funkcí, které jsme dříve vnímali jako 
samozřejmé, mimo jiné jde především o její 
schopnost poskytovat vhodná, plošně dostačující 
území pro výskyt druhů velkých prostorových 
nároků a s tím související funkci prostupnosti 
pro pohybující se živočichy. Z těchto důvodů 
představuje fragmentace jeden z nejzávažnějších 
problémů současné ochrany přírody a krajiny.

Problematice fragmentace krajiny a ochraně její 
prostupnosti bylo věnováno několik výzkumných 
projektů, na kterých se často významně podílela 
Agentura ochrany přírody a krajiny České 

republiky (AOPK ČR). Posledním byl projekt 
nazvaný „Komplexní přístup k ochraně fauny 
terestrických ekosystémů před fragmentací krajiny 
v ČR“, na jehož realizaci se kromě AOPK ČR 
podílely i VÚKOZ, v. v. i., EVERNIA, s. r. o. a CDV, 
v. v. i. Předkládaná publikace prezentuje v prvé 
řadě vybrané mapové a datové výstupy tohoto 
projektu, nicméně obsahuje i některé výsledky 
předchozí společné spolupráce těchto organizací 
či tématické příspěvky od dalších institucí. Jejím 
vydáním jsou sledovány zejména dva hlavní cíle:

1. Prezentovat základní postupy, kterými byla 
v rámci výše uvedeného projektu defi nována 
vrstva biotopu vybraných zvláště chráněných 
druhů velkých savců jakožto nový právně 
závazný podklad pro územní plánování.

2. Představit soubor map, které ilustrují jak vývoj 
a současnou míru fragmentace terestrických 
ekosystémů v České republice, tak negativní 
vlivy z toho vyplývající pro naši faunu (mortalita, 
izolace populací, fragmentace biotopů).

Zákon o ochraně přírody a krajiny zakládá 
povinnost chránit biotopy všech kriticky 
ohrožených, silně ohrožených a ohrožených 
druhů. Za biotop je přitom nutné považovat 
veškerý prostor potřebný k zajištění dlouhodobé 

existence daného druhu včetně oblastí 
využívaných k migracím. Pohyb je totiž vlivy 
fragmentace krajiny omezován nejvýrazněji, 
přičemž pro mnohé druhy je naprosto zásadní: 
potřebují migrovat za potravou, kvůli rozmnožování 
a udržení dostatečné genetické variability či 
k udržení potřebných sociálních vazeb. Je tedy 
jasné, že ochrana druhů bude účinná pouze 
tehdy, bude-li jako jejich biotopy chránit jak 
vhodná stanoviště pro rozmnožování, tak území 
využívaná k různým typům migrace. To platí 
obecně pro druhy ohrožené i běžné, největší 
pozitivní efekt však bude patrný u druhů vzácných, 
s vysokými prostorovými nároky. S ohledem na tyto 
skutečnosti byly zvoleny i tzv. „vybrané zvláště 
chráněné druhy velkých savců“ tvořící modelovou 
skupinu živočichů, pro kterou byl zde prezentovaný 
biotop defi nován. Jedná se o rysa ostrovida, vlka 
obecného, medvěda hnědého a losa evropského. 
Kromě statusu ohrožení a potřebě dlouhých 
migrací byly tyto druhy vybrány i na základě 
dalších společných charakteristik, např. využívání 
především rozsáhlých přírodně zachovalých 
lesnatých oblastí. Jejich habitatové nároky se 
tak částečně překrývají, což platí i pro řadu 
dalších druhů (kopytníci, menší savci), takže lze 
od ochrany jejich biotopu očekávat pozitivní vlivy 
i na mnohé jiné populace. Poskytování vrstvy 

biotopu formou územně analytického podkladu 
pak zajistí legislativní závaznost jeho ochrany. 
Tento postup vyplývá z nutnosti zohlednit veřejné 
zájmy ochrany přírody a krajiny, uvedené v zákoně 
o územním plánování a stavebním řádu.

Publikace je v návaznosti na popsané hlavní 
cíle strukturována do šesti kapitol: první až třetí 
představují ve stručnosti práce na vymezení 
biotopu, čtvrtá až šestá ilustrují na různých 
příkladech vývoj a dopady fragmentace naší 
krajiny na faunu.

Tvorba Atlasu byla vedena snahou o rozšíření 
povědomí o představené problematice a zároveň 
potřebou poskytnout státní správě, územním 
plánovačům i širší odborné veřejnosti ucelený 
balík mapových informací. Současně plánujeme 
zveřejnění některých zde prezentovaných, 
případně i dalších souvisejících výstupů 
na mapovém serveru AOPK ČR a spolupracujících 
organizací. Věříme, že představené mapové 
podklady umožní lépe porozumět příčinám 
i důsledkům fragmentace a napomohou 
do budoucna efektivněji chránit biotopy naší fauny 
a jejich prostupnost.

Za autorský kolektiv Dušan Romportl

Úvod
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Rys ostrovid

 Výskyt v Česku od roku 2000

Vydra říční

 Výskyt v Česku od roku 2000

Vlk obecný

 Výskyt v Česku od roku 2000

Los evropský
Výskyt po roce 2006

pravidelný

nepravidelný
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 1. Záznamy o výskytu některých živočichů dotčených vlivy fragmentace krajiny
 1.1. Savci

50 km

¥



Migrující ptáci
Počty pozorování

desítky

stovky

tisíce

Migrující netopýři
Počty zimovišť a letních kolonií

1

2–10

více než 10

Fragmentace krajiny a snižování její 
prostupnosti představuje čím dál závažnější 
problém pro řadu živočišných druhů. 
Množství obtížně prostupných nebo úplně 
nepřekonatelných plošných i liniových bariér 
přináší zásadní změny ve fungování populací 
zejména druhů vysokých prostorových 
nároků (typicky velké šelmy) nebo dálkových 
migrantů (např. los evropský). Fatální 
následky přináší křížení přirozených tras 
pohybu s technickou infrastrukturou 
habitatovým specialistům, jakými jsou např. 
vydra říční nebo některé druhy obojživelníků. 
Problémy se netýkají jen terestrických 
živočichů, ale i celé řady druhů ptáků 
a netopýrů.

Rys a vlk jsou často společně s medvědem 
zařazováni do společné skupiny velkých 
šelem. Přestože mezi jednotlivými druhy 
existují mnohé rozdíly, mají i některé 
společné charakteristiky, mezi které 
patří vysoké prostorové nároky – obývají 
především rozsáhlé přírodně zachovalé 
oblasti (jejich domovské okrsky mohou 
dosahovat velikosti až stovek km2) 
a pravidelně i občasně migrují na velké 
vzdálenosti. Z těchto důvodů patří mezi druhy 
nejvíce dotčené zvyšující se fragmentací. 
Z České republiky existují záznamy 
o nepravidelném výskytu těchto druhů 
(především horské pohraniční oblasti), 
jádrové lokality jsou vzdálené desítky 
kilometrů a oddělené oblastmi s méně 
vyhovujícími podmínkami. Pro zajištění 
dlouhodobé existence populací velkých 
šelem je proto nutné zajistit funkční 
propojení těchto částí vhodných biotopů.

Los evropský je příkladem druhu, který 
migruje na velké vzdálenosti v měřítku 
přesahujícím hranice států střední Evropy. 
Ačkoli je jeho výskyt v České republice vázán 
na nevelké specifické regiony, jeho migrační 
trasy překonávají celou řadu bariér. Střet 
s takto velkými savci na komunikacích má 
bohužel téměř vždy fatální následky.

Hustá silniční síť představuje problém 
i pro semiakvatické druhy, jako je vydra 
říční nebo některé druhy obojživelníků. 
Jejich široké rozšíření přináší četné záznamy 
mortality na komunikacích všech typů, které 
kříží vodní toky, resp. mokřady bez vhodného 
technického řešení těchto existujících bariér. 
V případě obojživelníků to může vést až 
k lokálním extinkcím populací.

Bariéry technické infrastruktury obtížně 
překonávají i létající živočichové – některé 
druhy ptáků a netopýrů. Lokality jejich 
hojnějšího výskytu – rybniční oblasti 
v případě ptáků, resp. zimoviště a lokality 
letních kolonií netopýrů – se často nacházejí 
v hustě osídlené krajině a v bezprostřední 
blízkosti frekventovaných komunikací. 
K problémům překonávání komunikací 
a konfliktů v urbánních ekosystémech se 
přidává ještě vysoká mortalita na sloupech 
vysokého napětí a ve větrných parcích.
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 1. Záznamy o výskytu některých živočichů dotčených vlivy fragmentace krajiny
 1.2. Migrující ptáci a netopýři

50 km

¥



Míra vhodnosti habitatu
rysa ostrovida

zcela nevhodný

nevhodný

vyhovující

vhodný

velmi vhodný

zastavěné plochy

V případě vzácných a skrytě žijících druhů živočichů 
s vysokými prostorovými nároky je pro dlouhodobou 
udržitelnost jejich populací nutné zajistit celkovou 
propojenost jejich biotopů, resp. průchodnost 
krajiny. Proto je třeba jej nejdříve vymezit na základě 
dat o výskytu a známých habitatových preferencí.
V této kapitole představujeme habitatové modely 
pro vybrané druhy zvláště chráněných druhů savců, 
kterými jsou rys ostrovid, vlk obecný, medvěd 
hnědý, los evropský a kočka divoká. Výsledky 
analýz byly následně společně s dalšími údaji 
využity jako podklady pro mapové vymezení biotopu 
vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců 
(viz kapitola 3).
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 2. Habitatové modely vybraných zvláště chráněných druhů savců
 2.1. Rys ostrovid

50 km

¥



Míra vhodnosti habitatu
vlka obecného

zcela nevhodný

nevhodný

vyhovující

vhodný

velmi vhodný

zastavěné plochy

Vlk obecný zaznamenává v současné době 
ve střední Evropě nárůst a šíření populací, 
přesto je v České republice stále vzácný a jeho 
existence je v nemalé míře závislá na jedincích 
přicházejících ze sousedních států (Slovensko, 
Německo, Polsko). Habitatový model ukazuje 
vedle tradičně příznivých lesnatých oblastí 
i pestrou mozaiku vhodných i méně vhodných 
stanovišť (louky, podhorská zemědělsky 
využívaná krajina apod.), která je schopen 
využívat k migraci či dočasnému osídlení. 
V těchto oblastech bude hustota výskytu vlka 
záviset na potravní nabídce, míře rušení, resp. 
jeho akceptaci ze strany lidské společnosti.
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 2. Habitatové modely vybraných zvláště chráněných druhů savců
 2.2. Vlk obecný

50 km

¥



Míra vhodnosti habitatu
medvěda hnědého

zcela nevhodný

nevhodný

vyhovující

vhodný

velmi vhodný

zastavěné plochy

Nejvhodnějším biotopem pro medvěda hnědého 
v České republice jsou horské jehličnaté i smíšené 
lesy a pralesy s bohatým podrostem. Přestože je 
celkově vázán na klidné lesnaté prostředí, během 
migrací je tolerantní i k otevřenějším prostorům 
a je schopen překonat i antropogenní bariéry 
(např. silnice). Podobně jako vlk je příkladem 
toho, že migrace živočichů nerespektují lidské 
uměle vytvořené hranice, a důkazem důležitosti 
zachování funkčních průchozích biotopů. Populace 
na české straně Západních Karpat v posledních 
desetiletích jednoznačně plní roli tzv. „ztrátové 
lokality“, která je občasně podpořena imigranty 
ze slovenských „zdrojových lokalit“.
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 2. Habitatové modely vybraných zvláště chráněných druhů savců
 2.3. Medvěd hnědý

50 km

¥



V případě losa evropského byl vzhledem 
k nízkému počtu recentních záznamů model 
využitelnosti krajiny vytvořen za pomoci expertního 
hodnocení týmem odborníků. Z jeho mapového 
vyjádření vyplývají nejen typické lokality trvalejšího 
výskytu – vlhké bažinaté lesy nížin a pahorkatin 
(např. Třeboňsko, jižní Šumava), ale i řada dalších 
oblastí, které losovi slouží jako tzv. nášlapné 
kameny při dálkových migracích a jsou součástí 
jeho biotopu.

Míra vhodnosti habitatu
losa evropského

zcela nevhodný

nevhodný

vyhovující

vhodný

velmi vhodný

zastavěné plochy

9

 2. Habitatové modely vybraných zvláště chráněných druhů savců
 2.4. Los evropský

50 km

¥



Kočka divoká je typickým příkladem skrytě 
žijícího druhu, o jehož reálném rozšíření 
máme jen velmi mlhavé představy. Ojedinělé 
nálezy z posledních let naznačují možný 
výskyt v různých regionech České republiky 
a v kombinaci s expertním hodnocením lze 
s jejich pomocí definovat vhodné habitaty. 
Mezi ně patří především komplexy listnatých 
lesů v nižších a středních nadmořských 
výškách.

Míra vhodnosti habitatu
kočky divoké

zcela nevhodný

nevhodný

vyhovující

vhodný

velmi vhodný

zastavěné plochy
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 2. Habitatové modely vybraných zvláště chráněných druhů savců
 2.5. Kočka divoká

50 km

¥



nejvhodnější oblasti
   (větší než 10 km2)

Rezistence krajiny

vysoká

nízká

Jedním z klíčových podkladů pro vymezení biotopu 
vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců 
byla identifi kace jádrových území jejich výskytu 
a území obývaných dočasně či využívaných 
těmito druhy k nutným migracím. Zároveň je 
potřeba stanovit tzv. rezistenci krajiny, neboli 
odpor, který kladou jednotlivé krajinné struktury 
pohybu předmětných druhů. K získání těchto 
vstupů byly využity výsledky habitatových modelů 
(viz kapitola 2), dostupné údaje o prostorových 
a migračních nárocích vybraných druhů a vrstva 
tzv. fragmentační geometrie (viz mapa 4.4.), která 
do analýzy doplňuje vlivy existujících liniových 
i plošných antropogenních bariér.
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 3. Biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců 
 3.1. Rezistence krajiny z pohledu vybraných druhů a určení nejvhodnějších oblastí

50 km

¥



Konektivita krajiny

vysoká

nízká

Dalším důležitým krokem pro konečné vymezení 
biotopu vybraných zvláště chráněných druhů velkých 
savců byla analýza konektivity krajiny. V tomto případě 
byla využita teorie vodivosti (McRae et al. 2008), 
kdy jsou nad povrchem rezistence (viz mapa 3.1.) 
propojovány identifi kované stanovištně nejvhodnější 
oblasti (tzv. jádrová území) cestou nejmenšího odporu. 
Výsledná mapa tak ukazuje nejpravděpodobnější 
vzájemná propojení jádrových částí biotopů, resp. 
trasy pohybu vybraných druhů. Tato propojení 
pak byla využita při fi nální přípravě vrstvy biotopu 
vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců, jež 
samozřejmě zahrnovala i mapování v terénu a kontrolu 
reálného stavu a prostupnosti mapovaných oblastí.
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 3. Biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců 
 3.2. Model konektivity krajiny pro vybrané druhy

50 km

¥



Kategorie území

jádrová území

koridory

kritická místa

Biotop vybraných zvláště chráněných druhů 
velkých savců představuje hlavní výsledek 
syntézy dílčích pokladů od nálezových dat 
a habitatových modelů po výsledky hodnocení 
prostupnosti bariér a analýzy konektivity krajiny. 
Stane se závazným podkladem pro územní 
plánování a tím i hlavním nástrojem pro ochranu 
uceleného, pro vybrané druhy prostupného 
a funkčního biotopu. Ten má za úkol zajistit 
dostatečný prostor pro trvalou existenci 
vybraných druhů savců v krajině České republiky, 
přičemž lze očekávat i přínos pro další druhy 
naší fauny i pro celkové fungování ekosystémů.
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 3. Biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců 
 3.3. Biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců

50 km

¥



Biotop vybraných zvláště chráněných druhů 
velkých savců zahrnuje v souladu s jejich 
známými biologickými a ekologickými nároky 
oblasti trvalého výskytu, ale také území, která 
tyto oblasti vzájemně propojují. Pohyby jedinců 
na velké vzdálenosti jsou součástí biologie 
těchto druhů a funkční propojení jednotlivých 
částí populace je podmínkou jejich přežití. Díky 
migracím jsou populace schopné reagovat 
na měnící se podmínky prostředí, doplňovat 
„ztrátová místa“ i udržovat svoji genetickou 
pestrost. Daleké přesuny (často ve stovkách 
kilometrů) podnikají nejčastěji mláďata 
vytlačovaná z původních rodičovských okrsků 
(např. rys ostrovid původem z Beskyd vyskytující 
se v zimě 2016/2017 severně od Brna), známé 
jsou ale také nepravidelné migrace dospělých 
jedinců.

Biotop vybraných zvláště chráněných druhů
Kategorie území

jádrová území

koridory

kritická místa

Průchodnost dálnic a vybraných silnic

 jen pro malé živočichy

pro živočichy střední velikosti

pro velké savce

10 km

¥

14

 3. Biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců 
 3.3. Biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců – ukázka modelového území Moravské brány



Vrstva biotopu vybraných zvláště chráněných 
druhů velkých savců se funkčně dělí 
na tzv. jádrová území a migrační koridory, 
které je vzájemně propojují. Jádrová území 
představují dostatečně velké části krajiny, 
které umožňují dlouhodobý výskyt zájmových 
druhů. Krajina zde musí poskytovat dostatek 
potravních zdrojů, úkrytů i nerušený prostor 
pro rozmnožování. Migrační koridory jsou 
převážně lesnatá území liniového tvaru, jejichž 
hlavní charakteristikou je jejich průchodnost. 
Jsou vymezeny tak, aby nebyly přerušené 
neprůchodnou a neodstranitelnou bariérou. 
Hustě osídlená krajina však často neumožňuje 
bezproblémové vymezení koridorů, a proto byla 
místa, kde je průchodnost koridoru omezená, 
označena jako kritická místa. Jsou to prioritní 
místa, kde by měla být navržena a realizována 
opatření pro jejich zprůchodnění.

10 km

¥

Biotop vybraných zvláště chráněných druhů
Kategorie území

jádrová území

koridory

kritická místa

Průchodnost dálnic a vybraných silnic

 jen pro malé živočichy

pro živočichy střední velikosti

pro velké savce
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 3. Biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců 
 3.3. Biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců – ukázka modelového území v okolí dálnice D1



Rok 1950 Rok 1990

Rok 2014

Sídla, zpevněné povrchy a další antropogenní 
plochy patří mezi nejvýznamnější bariérové 
prvky plošného charakteru. Jejich plošný 
rozsah, hustota a struktura definují limity 
prostupnosti krajiny pro faunu, protože u nich 
není možné aplikovat případná kompenzační 
opatření, jako tomu je např. u liniových 
bariér. Sídelní plochy navíc představují 
nepřekonatelné překážky trvalého 
charakteru, které svůj rozsah stále zvyšují – 
zatímco v 50. letech 20. století vykazovaly 
souhrnnou rozlohu přibližně 3 700 km2, 
na počátku 90. let to bylo již bezmála 
5 270 km2 a do roku 2014 celková rozloha 
narostla již na 6 250 km2. Vztáhneme-li 
plošný nárůst k délce sledovaného období, 
zjistíme, že rychlost plošného záboru půdy 
se od 90. let 20. století téměř zdvojnásobila. 

Proces suburbanizace, se kterým je 
zastavování dosud volné krajiny nejčastěji 
spojováno, představuje největší hrozbu 
z hlediska ochrany funkčních biotopů 
živočichů v krajině. K jejímu rozvoji dochází 
často bez vazby na stávající sídelní struktury, 
současně představuje důležitý prvek 
podporující systémem zpětných vazeb i rozvoj 
liniových bariér. To platí zejména v případě 
tzv. komerční suburbanizace, která zahrnuje 
rozvoj různých skladových a obchodních 
areálů, logistických center či průmyslových 
zón. Zohlednění otázek fragmentace 
a konektivity krajiny v územním plánování 
rozvoje podobných ploch je proto 
pro účinnou ochranu biotopů naší 
fauny a zachování jejich prostupnosti 
naprosto klíčové.

Sídla a antropogenní plochy
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 4. Migrační bariéry v krajině
 4.1. Vývoj sídel od 50. let 20. století do současnosti

50 km

¥



Rok 1950 Rok 1990

Zásadní vliv na fragmentaci krajiny a pokles 
její prostupnosti pro faunu mají liniové 
stavby, zejména dálnice a víceproudé 
silnice, které jsou oplocené. Bariérový efekt 
však vykazují i komunikace nižších tříd, 
železnice a např. produktovody. Všechny tyto 
prvky vytvářejí dlouhé obtížně překonatelné, 
příp. zcela neprostupné bariéry, které nelze 
nijak obejít, protože propojují sídla a jiné 
antropogenní plochy. Pro pochopení nárůstu 
fragmentačního efektu je vhodné analyzovat 
vývoj dopravní sítě v nedávné minulosti. 
Mapy pro tři časová období představují vývoj 
silniční sítě v rozsahu dálnic, silnic I. a II. třídy 

na území České republiky. Ačkoliv stavba 
dálnic započala ještě před II. světovou 
válkou, první úsek dálnice byl zprovozněn 
až v roce 1971. Do roku 1990 vzniklo 
389 km dálnic. V roce 2016 byly původní 
rychlostní silnice začleněny do dálniční sítě, 
jejíž celková délka tak skokově narostla 
na 1 225 km. Naopak síť silnic I. třídy se 
postupně zmenšuje, z cca 6 900 km v roce 
1950 na 5 600 km v současnosti. To je 
důsledkem jednak přestavby tahů 
na dálniční a jednak převedením méně 
využívaných tras do kategorie silnic 
II. třídy.

Rok 2014  dálnice

 rychlostní silnice

 silnice I. třídy

 silnice II. třídy
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 4. Migrační bariéry v krajině
 4.2. Vývoj silniční sítě od 50. let 20. století do současnosti

50 km

¥



Rok 1995

intenzita provozu v roce 1995
   1 automobil = 1 dm obalové zóny

sčítané úseky komunikací

  sídla a antropogenní plochy

Na bariérovém efektu silnic a dálnic se kromě 
technických opatření výrazně uplatňuje především 
intenzita provozu. Mapová sekvence ukazuje 
enormní nárůst počtu vozidel na sledovaných 
úsecích komunikací. V roce 1995 bylo 
na nejfrekventovanějším úseku českých silnic 
a dálnic – D1 před Prahou – zaznamenáno v obou 
směrech v průměru necelých 38 tisíc vozidel 
denně. To v přepočtu znamená přes 26 vozidel 
každou minutu.
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 4. Migrační bariéry v krajině
 4.3. Vývoj intenzity provozu na silnicích – rok 1995

50 km

¥



Mezi roky 1995 a 2000 došlo 
na sledovaných úsecích k průměrnému 
nárůstu intenzity dopravy o bezmála 30 %, 
ovšem na některých komunikacích byl 
zaznamenán nárůst až o 500 % a více. 
Na dálnici D1 před Prahou bylo v roce 
2000 již zaznamenáno v průměru necelých 
63 tisíc vozidel denně, což představuje téměř 
44 vozidel každou minutu.

Rok 2000

intenzita provozu v roce 2000
   1 automobil = 1 dm obalové zóny

sčítané úseky komunikací

 sídla a antropogenní plochy
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 4. Migrační bariéry v krajině
 4.3. Vývoj intenzity provozu na silnicích – rok 2000

50 km

¥



K podobnému rozvoji intenzity dopravy došlo 
i v dalším sledovaném období mezi lety 2000, 
2005 až k roku 2010. Průměrný nárůst činil přes 
34 %, ačkoli ve stejném období došlo na řadě 
úseků zároveň k poklesu provozu, nejčastěji 
z důvodu zprovoznění nové dálnice či jiné 
komunikace. Na nejfrekventovanějším úseku D1 
bylo zaznamenáno v průměru přes 88 tisíc vozidel 
denně. To teoreticky znamená, že mezi vozidly 
projíždějícími v obou směrech existuje mezera 
dlouhá pouze 1 vteřinu.

Rok 2010

intenzita provozu v roce 2010
   1 automobil = 1 dm obalové zóny

sčítané úseky komunikací

  sídla a antropogenní plochy
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 4. Migrační bariéry v krajině
 4.3. Vývoj intenzity provozu na silnicích – rok 2010

50 km

¥



Komunikace a sídla

 dálnice a rychlostní silnice

 silnice I. třídy

 silnice II. třídy

 silnice III. třídy

 sídla a antropogenní plochy

Kumulativní vliv plošných i liniových bariér lze 
vyjádřit pomocí tzv. fragmentační geometrie. 
Relevantním prvkům je přikládána váha dle 
jejich bariérového efektu a následně jsou 
slučovány do spojité vrstvy, nad kterou je pak 
možné provádět analýzy míry fragmentace. 
Syntézou dat o historické síti komunikací 
a zástavby tak byly vytvořeny podklady 
i pro starší časová období, aby bylo možné 
zhodnotit vývoj fragmentace krajiny.
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 4. Migrační bariéry v krajině
 4.4. Fragmentační geometrie – současné plošné a liniové bariéry v krajině

50 km

¥



Jedním z využívaných přístupů hodnocení míry 
fragmentace krajiny dopravní infrastrukturou 
je metoda UAT (Unfragmented Area by 
Traffic), která je založena na vymezení oblastí, 
které považujeme za nefragmentované 
dopravou. Ty jsou definovány jako území, 
ohraničená silnicemi s průměrnou denní 
intenzitou automobilové dopravy vyšší než 
1 000 vozidel za den, která mají rozlohu 
větší než 100 km2. Mapy ukazují na zcela 
evidentní snižování podílu nefragmentované 
krajiny v České republice z cca 80 % v roce 
1980 na 60 % v roce 2000 s prognózou 
50 % v roce 2040. Metoda byla vypracována 
v SRN (Gawlak 2001) a pro podmínky České 
republiky modifikována v metodické příručce 
AOPK ČR (Anděl et al. 2005).

Rok 1980 Rok 1995

Rok 2040 Nefragmentované území
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 5. Míra fragmentace
 5.1. Vývoj fragmentace krajiny hodnocený metodou „UAT“

50 km

¥



Míra fragmentace – rok 1950

velmi vysoká

vysoká

střední

nízká

velmi nízká

Komplexní hodnocení míry fragmentace krajiny, 
které zahrnuje mezi bariérové prvky jak liniové, 
tak plošné struktury, představuje metoda 
Effective Mesh Size. Tento přístup hodnotí míru 
fragmentace jako pravděpodobnost setkání 
dvou náhodně umístěných organismů v prostoru, 
aniž by byly odděleny jakoukoli bariérou (Girwetz 
et al. 2008). Pro hodnocení vývoje byly vybrány 
opět tři časové horizonty, které odrážejí hlavní 
milníky ve vývoji moderní krajiny České republiky. 
Výchozí stav k roku 1950 ukazuje relativně 
nízkou míru fragmentace, s výjimkou okolí 
velkých měst a hustě osídlených oblastí.
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 5. Míra fragmentace
 5.2. Vývoj fragmentace krajiny hodnocený metodou „Meff“ – rok 1950

50 km

¥



Míra fragmentace – rok 1991

velmi vysoká

vysoká

střední

nízká

velmi nízká

V období od 50. do 90. let 20. století došlo 
k nárůstu míry fragmentace zejména z důvodů 
rozvoje sídel a díky výstavbě prvních dálnic 
a víceproudých rychlostních silnic – především 
D1, D2 a prvních úseků D5, resp. D11. Významně 
se pokles prostupnosti krajiny projevuje hlavně 
ve vnitrozemí, ve Středočeské pahorkatině 
a na Českomoravské vrchovině. Zároveň však 
ve specifických oblastech – např. na území nově 
zřízených vojenských újezdů či v pohraničí – 
došlo díky zániku sídel a rušení cestní sítě také 
k nárůstu rozlohy nefragmentované krajiny.

24

 5. Míra fragmentace
 5.2. Vývoj fragmentace krajiny hodnocený metodou „Meff“ – rok 1991

50 km

¥



Míra fragmentace – rok 2014

velmi vysoká

vysoká

střední

nízká

velmi nízká

Během období po roce 1991 došlo 
k masivnímu rozvoji dopravní sítě a zároveň 
k plošně rozsáhlému nárůstu zastavěných 
ploch vlivem suburbanizace. Oba procesy 
se významně podílejí na prohloubení vysoké 
míry fragmentace, kterou pozorujeme nejen 
v okolí velkých sídel, ale téměř v celé krajině 
České republiky. Výjimkou nejsou ani některá 
chráněná území, kde rozvojem zejména 
rekreační zástavby dochází k dalšímu 
snižování prostupnosti krajiny.
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 5. Míra fragmentace
 5.2. Vývoj fragmentace krajiny hodnocený metodou „Meff“ – rok 2014

50 km

¥



Průchodnost dálnic
a vybraných silnic

 jen pro malé živočichy

pro živočichy střední velikosti

pro velké savce

Existence dopravní infrastruktury a pohybu živočichů 
s sebou přináší celou řadu konfliktů. Biotopy druhů 
jsou přerušovány různými fragmentačními prvky, 
z nichž nejproblematičtější jsou dálnice a další 
víceproudé komunikace se směrově dělenými pruhy, 
které jsou téměř vždy oploceny. Překonání takových 
bariér živočichy je pak možné jen ve vybraných 
úsecích, kde je komunikace vedena po mostě nebo je 
jejím tělesem veden propustek. Parametry takových 
průchodů však často umožňují překonání bariéry 
jen vybrané skupině živočichů dle jejich velikosti 
a nároků. Mapa představuje základní kategorizaci 
těchto objektů vytvořenou právě hodnocením 
z hlediska průchodnosti pro hlavní skupiny druhů.
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 6. Konfl ikty a mortalita
 6.1. Průchodnost dálnic pro faunu

50 km

¥



Hodnocení konfl iktních bodů

nevýznamný konfl ikt

mírný konfl ikt

středně závažný konfl ikt

významný konfl ikt

vysoce závažný konfl ikt

Síť páteřních silničních komunikací 

Dálnice v provozu

Dálnice (záměr)

Směrově dělená silnice I. třídy v provozu

Směrově dělená silnice I. třídy (záměr)

Silnice s intenzitou provozu
   nad 10 000 vozidel za 24 hodin

Tato mapa konfliktních úseků vychází 
z hodnocení prostorových vazeb a vztahů 
vymezeného biotopu vybraných zvláště 
chráněných druhů velkých savců 
(viz mapa 3.3.) a antropogenních liniových 
struktur v rozsahu sítě dálnic a vícepruhových 
směrově dělených silnic I. třídy.

Biotop vybraných
zvláště chráněných druhů
Kategorie území

jádrová území

koridory

kritická místa

Z ostatních silnic byly vybrány ty, 
na kterých byla dosažena roční průměrná 
denní intenzita dopravy alespoň 
10 000 vozidel za 24 hod. U vyhodnocených 
konfliktních lokalit je nutné přednostně 
přijímat zprůchodňující opatření. Bližší 
informace k mapě uvádí Dostál a kol. (2016).
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 6. Konfl ikty a mortalita
 6.2. Konfliktní úseky křížení biotopu vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců s antropogenní infrastrukturou

50 km

¥



Obojživelníci – kolizní místa na komunikacích

kritický (nezajištěný úsek, vysoká mortalita)

rizikový (nezajištěný úsek, středně vysoká mortalita)

podružný (úsek s nízkou mortalitou)

zajištěný (je zde prováděn transfer obojživelníků)

vyřešený (úsek byl zajištěn trvalými bariérami)

nejasný (úsek s nedostatkem informací)

Závažným důsledkem dopravní infrastruktury je zvýšená 
mortalita některých skupin živočichů, jejichž biotopy 
a migrační trasy jsou narušeny dopravní infrastrukturou. 
Mapa ukazuje místa, kde dochází ke křížení biotopů 
obojživelníků s dopravní infrastrukturou,
včetně kategorizace dle míry mortality
a aktuálního stavu řešení.

Na většině těchto míst existuje riziko 
vysoké mortality, která je někde snižována 
prostřednictvím aktivních opatření. Kritických 
úseků je jen menšina, každoročně však 
na nich umírají stovky až tisíce obojživelníků. 
Proto je žádoucí jejich zajištění, nejlépe 
prostřednictvím vhodného trvalého opatření.
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 6. Konfl ikty a mortalita
 6.3. Rizikové úseky silnic z hlediska kolizí s obojživelníky

50 km

¥



Vydra říční

lokality mortality vyder
 na komunikacích

Jiným příkladem druhu, který vykazuje vysokou 
mortalitu následkem křížení jejího biotopu 
s dopravní infrastrukturou, je vydra říční. Její 
ekologické a prostorové nároky ji nutí komunikace 
překonávat, pokud v místě křížení přirozených 
migračních tras (nejčastěji vodních toků) 
a komunikace nejsou provedena dostatečná 
technická opatření, tedy možnost podchodu 
suchou cestou. Pak se vydry vydávají přes 
těleso komunikace, kde jsou často usmrceny 
projíždějícími vozidly. Mapa tak poukazuje 
na lokality, kam by měla přednostně směřovat 
nápravná opatření.
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 6. Konfl ikty a mortalita
 6.4. Lokality mortality vyder na komunikacích

50 km

¥



mortalita ptáků na sloupech
 elektrického vedení

Hustota sloupů elektrického vedení

vysoká

nízká

Vedle dopravní infrastruktury se na mortalitě 
létajících živočichů podepisují také linky vysokého 
napětí. V rámci monitoringu mortality ptáků bylo 
zkontrolováno přes 6 400 km linek v nížinných 
oblastech, tedy více než 75 tisíc sloupů. Mezi 
nejpostiženější druhy z nalezených 1 326 ptáků 
(za období 07/2015–04/2016) patří káně lesní 
(454 úmrtí), která byla následována strakou 
obecnou (202 úmrtí) a poštolkou obecnou 
(159 úmrtí). Mortalita ptáků na linkách vysokého 
napětí se ukázala plošným problémem, který je 
třeba i nadále řešit.
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 6. Konfl ikty a mortalita
 6.5. Mortalita ptáků na linkách vysokého napětí
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