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SEZNAM ZKRATEK 

AOPK ČR    Agentura ochrany přírody a krajiny 

EIA   Posuzování vlivů na životní protředí 

FLAP   Fatal light awareness program (organizace pro výzkum kolizí ptáků 

s budovami)  

MO    Mostní objekt 

MOS     Moravská ornitologická společnost 

MT      Mírně teplá oblast 

MŽP    Ministerstvo životního prostředí 

OÚ   Obecní úřad 

PHS     Protihlukové stěny 

PMMA   Polymethylmetakrylát, organické sklo (plexisklo) 

RTG     Rentgenové záření 

ŘSD ČR   Ředitelství silnic a dálnic České republiky 

TP    Technická pomínka 

ÚSES    Územní systém ekologické stability 
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1. ÚVOD A SPECIFIKACE CÍLE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Stavební konstrukce prochází svými cykly, od plánování, přes projektování a výstavby, 

provoz a údržbu až po její případné odstranění. Potřeba stanovit komplexní přístup ke všem 

etapám, který zohledňuje jak ekologické, tak ekonomické a sociálně-kulturní aspekty, je 

takový komplexní přístup, který nazýváme udržitelný. Definice pojmu komplexní přístup 

zahrnuje mimo jiné bezpečnost a spolehlivost, estetická kriteria, funkčnost po celou dobu 

životnosti, dopady na životní prostředí, náklady na výstavbu apod. 

Udržitelnost je možno chápat jako dlouhodobou kompatibilitu. Její základní pilíře jsou 

ekologické, ekonomické a společensko-kulturní. Z ekologického hlediska obsahuje tři 

základní ochranné prvky: ochrana ekosystémů, zdrojů, a lidského zdraví. Řešení, která 

respektují pouze část aspektů, mohou působit negativně na jiné. Komplexní přístup by proto 

měl vést ke vzájemně vyváženému kompromisu. 

Zákony jednotlivých zemí jasně stanovují, které konstrukce je nutno podrobit procesu 

posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA). Tento proces je založen na systematickém 

zkoumání a posuzování možných negativních vlivů stavby na životní prostředí a smyslem je 

zjistit, popsat a vyhodnotit předpokládané vlivy připravovaných záměrů jak na životní 

prostředí, tak na lidské zdraví. 

Na základě vyhodnocení stávajícího stavu oblasti, která bude zasažena, je nutné 

optimalizovat průběh výstavby tak, aby co možná nejméně narušoval životní prostředí a 

navrhnout opatření, která by přinesla dosažitelný soulad stavby s okolním prostředím. 

Významnou součástí ekologických aspektů je navrhování speciálních konstrukcí 

k ochraně před hlukovou zátěží (protihlukové stěny) a konstrukcí, které by umožnily 

zachování migračních cest živočichů (ekodukty). Při jejich návrhu je nutno pečlivě zvážit 

jejich umístění v terénu, aby nepůsobily negativně. Způsob návrhu a provedení musí umožnit 

jejich budoucí funkční využití. Proto je důležitá volba nejen správného tvaru, použitých 

materiálů, ale také výběr místa. Cílem této diplomové práce bylo posoudit jednotlivé PMMA 

protihlukové stěny kolem rychlostních komunikací, dálnic a na mostních konstrukcích 

v Moravskoslezském kraji a zjistit jejich vliv na mortalitu avifauny v  blízkém okolí. 



Petra Mayerová: Hodnocení účinnosti opatření pro ochranu ptáků podél rychlostních silnic 
 

2010                                                                                                                                            5                                                                                                                               

2. PŘÍRODNÍ POMĚRY STUDOVANÉHO ÚZEMÍ 

 Území, na kterém byl prováděn monitoring, spadá do Moravskoslezského kraje 

(Ostrava, Antošovice, Český Těšín, Jablunkov, Bravantice - Hladké Životice).  

2.1. Geologická charakteristika 

Jak uvádí Weissmannová a kol. (2004), Moravskoslezský kraj má složitou geologickou 

stavbu, protože leží na styku dvou jednotek nadregionálního významu. Mezi tyto jednotky 

patří Český masiv, který je součástí zemské kůry konsolidované variskou orogenezí, která 

proběhla v závěru prvohor a karpatská soustava, která byla zformována koncem třetihor. 

Pokryvné útvary tvoří křídové, miocénní a čtvrtohorní horniny. 

 Z hlediska regionálně - geologického dělení Českého masivu patří území kraje k 

moravskoslezské oblasti. Jeho nejstarší součástí je brunovistulikum, složené z madonských 

plutonitů a metamorfitů. Další je silesikum, což je soubor metamorfovaných komplexů, které 

vystupují na povrch v jádrech klenbových struktur Jeseníků při severozápadních hranicích 

kraje. Variské patro tvoří moravskoslezské paleozoikum, tzn. sled slabě metamorfovaných až 

metamorfovaných sedimentů vulkanitů paleozoického stáří. Sedimenty moravskoslezského 

kulmu zaujímají rozsáhlou oblast Nízkého Jeseníku v západní polovině kraje. 

Karpatská soustava je mnohem mladší než Český masiv. Byla zformována pochody 

alpinského vrásnění, v intervalu od svrchní křídy do třetihor. Skupina vnějších příkrovů 

zahrnuje jednotky podslezskou, slezskou, předmagurskou. Příkrovy budují rozsáhlé území na 

jihovýchod od Moravské brány a Ostravské pánve.  

 Podslezská jednotka dosahuje největšího rozšíření v Podbeskydské pahorkatině. 

Podslezskou jednotku tvoří dva příkrovy, jednak starší, na nějž transgredují badenské 

sedimenty a mladší příkrov, který se sunul spolu se slezskou jednotkou do spodnobadenské 

předlubně. Slezská jednotka je hlavní stavební jednotkou Západních Beskyd a v Podbeskydské 

pahorkatině budují její odolné horniny vyšší partie (Mapa 2.1.). 
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Mapa 2.1. - Regionální geologické členění Moravskoslezského kraje 

 
                                        (Weissmannová a kol., 2004) 

Nejvíce zachovalý vrstevní sled je ve vývoji godulském. Nachází se zejména v oblasti 

Moravskoslezských Beskyd a na severu zasahuje až k Havířovu. 

 Předmagurská jednotka má na povrchu velice malý rozsah. Charakteristické jsou pro ni 

pestré zelené a červené jílovce, dále menilitové a krosněnské souvrství. 
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 Magurská skupina, konkrétně její račanský příkrov, zasahuje na území kraje jen při 

hranici se Slovenskem, na jih od spojnice Horní Bečva - Bílá a jižně od Jablunkova. 

 Do západní části Moravskoslezského kraje zasahuje moravskoslezská neovulkanická 

oblast. Neovulkanity představují typický kontinentální vulkanismus. Dozvuky vulkanické 

činnosti jsou výrony CO2 a uhličité minerální vody v oblasti silezika a kulmu.  

 Moravskoslezský kraj patří k nejintenzivněji prozkoumaným oblastem. Kromě těžby 

černého uhlí v hornoslezské pánvi se dolovalo také v polymetalických ložiscích v oblasti 

Jeseníků. 

2.2. Geomorfologická charakteristika 

 Podle Weissmannové a kol. (2004), se území vyznačuje rozmanitým povrchem od 

rovin a nížinných pahorkatin až po hornatiny Hrubého Jeseníku a Moravskoslezských Beskyd. 

Území kraje spadá do tří geomorfologických provincií. Na severozápadě do provincie Česká 

Vysočina, na východě Západní Karpaty a malou severní část území řadíme k provincii 

Středoevropská nížina. Z provincie Česká vysočina zasahuje do Moravskoslezského kraje 

krkonošsko - jesenická soustava. Nejvyšším celkem je Hrubý Jeseník. Tato skupina, vrcholící 

Pradědem (1491 m.n.m) je tvořena především krystalickými břidlicemi. Nejrozsáhlejší částí 

Jesenické podsoustavy je celek Nízký Jeseník, který se dále dělí na několik podcelků (Tabulka 

2.1., 2.2.). 

Tabulka 2.1.  - Vyšší geomorfologické jednotky Západní Karpaty 

Provincie Západní Karpaty 

Subprovincie VIII  Vněkarpatská sníženina 

Celek VIII A - 4 Moravská brána 

Oblast VIII B Severní Vněkarpatské sníženiny 

Celek VIII B - 1 Ostravská pánev 

Subprovincie  IX Vnější Západní Karpaty 

Celek IXE - 3 Moravskoslezské Beskydy 

                       (Demek, 1987) 
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Tabulka 2.2. - Vyšší geomorfologické jednotky Český masiv 

Provincie  Česká vysočina 

Subprovincie  IV Krkonošsko - jesenická soustava 

Oblast  IVC Jesenická podsoustava 

Celek  IVC - 7 Hrubý Jeseník 

Celek  IVC - 8 Nízký Jeseník 

                       (Demek, 1987) 

2.3. Klimatická charakteristika 

Weissmannová a kol. (2004) zmiňujě, že je Moravskoslezský kraj díky pestrému 

georeliéfu typický značnou proměnlivostí počasí. Na ni se velmi významně projevuje 

nadmořská výška horských oblastí na jihovýchodě a západě regionu, tak směr jihozápad – 

severovýchod Moravské brány. Po většinu roku v regionu převládá vliv vzduchových hmot 

mírných šířek, ale díky morfografii Vněkarpatských sníženin se projevuje i vliv chladných 

arktických vzduchových hmot. Ostravská pánev a Moravská brána, spolu s přilehlými 

pahorkatinami, leží v mírně teplé oblasti. Podle Quitta, E. (1971) jsou v kraji zastoupeny 

chladné a mírně teplé klimatické oblasti (Tabulka 2.3.).  

Oblasti, na kterých byl prováděn výzkum, se řadí do oblastí s mírně teplým klimatem 

MT 7, MT 9, MT 10 (Mapa 2.2.). V nižších polohách dochází k rovnoměrné plošnému 

rozložení srážek (Ostravská pánev, Moravská brána). V okresech s horskými oblastmi, kam 

spadají Jeseníky a Beskydy, bývá vyšší průměr srážek.  
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Tabulka 2.3.  – Charakter mírně teplých oblastí pro vybrané území monitoringu 

Charakteristika MT 9 MT 10 

Počet letních dnů 40 – 50 40 – 50 

Počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a více 140 – 160 140 – 160 

Počet mrazových dnů 120 – 130 110 – 130 

Počet ledových dnů 30 – 40 30 – 40 

Průměrná teplota v lednu ve °C - 3 až - 4 - 2 až - 3 

Průměrná teplota v červenci ve °C 17 – 18 17 – 18 

Průměrná teplota v dubnu ve °C 6 – 7 7 – 8 

Průměrná teplota v říjnu ve °C 7 – 8 7 – 8 

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 – 120 100 – 120 

Srážkový úhrn ve vegetačním období v mm 400 – 450 400 – 450 

Srážkový úhrn v zimním období v mm 250 - 300 200 – 250 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou  60 – 80 50 – 60 

Počet dnů zamračených 120 – 150 120 – 150 

Počet dnů jasných 40 - 50 40 - 50 

                 (Quitt, 1971) 
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Mapa 2.2. - Klimatické poměry Moravskoslezského kraje 

 

               (Weissmannová a kol., 2004) 

2.4. Hydrologické poměry 

 Větší část regionu náleží převážně k povodí horního toku Odry, do úmoří Baltského 

moře. Odra pramení v Oderských vrších a na soutoku s Olší opouští území České republiky. 

Spolu s hlavními přítoky Opavou, Moravicí, Ostravicí a Olší vytváří kostru hydrografické sítě, 

sbíhající se v Ostravské pánvi. Povodí Odry má výrazně vějířovitý tvar.  
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Největší odtok připadá na jarní měsíce - březen a duben. Na Odře, Opavě a Ostravici 

představuje 40% ročního odtoku a na Olši 30% odtoku. Ostravice a Olše mají kromě jara vyšší 

odtoky také v létě. Malé průtoky jsou na horním toku Odry hlavně v podzimním období. Na 

horním toku Opavy a jejich přítocích v zimním a podzimním období a na Ostravici převládají 

malé průtoky především na podzim a v zimě, dolní tok především na podzim. 

 Odra není ani v Nízkém Jeseníku, ani v Oderské bráně vystavována výraznému 

antropogennímu vlivu. Přírodní hodnoty Oderské nivy, která přirozeně meandruje zbytky 

lužních lesů, mokřadů a rozsáhlou rybniční soustavou, vedly k vyhlášení CHKO Poodří. Po 

vtoku do Ostravské pánve Odra protéká urbanizovanou částí povodí. V Ostravské pánvi se do 

Odry vlévají přítoky Opava, Ostravice a Olše. 

 V regionu existuje hlubší oběh podzemních vod, který je lokálně vázaný na tektonické 

drenážní linie nebo na hluboké deprese povrchu starších útvarů. Mělké podzemní vody mají 

sezónní doplňování zásob. Nejvyšší průměrné měsíční stavy hladiny podzemní vody se 

nachází ve vrchovinách a hornatinách v období května a června a v nížinách v březnu a v 

dubnu. (Weissmannová a kol., 2004) 

2.5. Pedologická charakteristika 

 Ke vzniku různých půdních druhů v Moravskoslezském kraji vedl charakter 

podložních hornin a jejichzvětralin. 

 Ve vrcholových horských oblastech (Hrubý Jeseník, Moravskoslezské a Slezské 

Beskydy) převládají hlinitopísčité a písčité půdy s obsahem skeletu v rozmezí 10 - 50 %. Ve 

vrchovinách (Nízký Jeseník a území až po hranici s Polskem) mají půdy zrnitost převážně 

jílovitohlinitou. V nižších polohách (Moravská brána, Ostravská pánev) převládají půdy 

hlinité. 

 Výraznou měrou se na vývoji půd v regionu podílí kromě podloží také acidifikace 

kyselými dešti. Půda je na mnoha místech také kontaminována těžkými kovy (kadmium, zinek 

a olovo) nejen z průmyslových provozů na Ostravsku, ale i z polského Horního Slezska. 
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 Vzhledem k výškovým poměrům, které jsou dosti odlišné, je území pedologicky velmi 

bohaté. K hlavním typům vrcholových oblastí patří podzoly, které se vyvinuly na kyselých 

metamorfovaných horninách a břidlicích. V nižších polohách na ně navazují přechodné typy 

mezi podzoly a kambizeměmi - kryptopodzoly. V oblastech podél toků, pramenišť a soustav 

rybníků, se nacházejí glejové půdy. Ve středohorských oblastech a vyšších polohách vrchovin 

jsou vytvořeny kyselé až silně kyselé kambizemě. Podél větších toků se táhnou vcelku úzké 

pruhy fluvizemí. 

 Převážná část půd je poznamenána zemědělskými a lesnickými zásahy. V Ostravské 

pánvi je znehodnocen půdní pokryv kontaminací těžkými kovy z průmyslu apod. 

(Weissmannová a kol., 2004) 

2.6. Zoologická a botanická charakteristika 

Moravskoslezský kraj je znám především jako průmyslová a těžební oblast, především 

Ostravsko a okolí. Kraj ale také nabízí spoustu přírodních krás, které můžeme objevovat ve 

třech chráněných krajinných oblastech: CHKO Beskydy, CHKO Poodří a CHKO Jeseníky. 

2.6.1. CHKO Beskydy 

Pozoruhodné jsou nejen louky a pastviny, ale také unikátní povrchové i podzemní 

pseudokrasové jevy. Beskydská krajina má mimořádnou přírodní estetickou hodnotu, která 

vznikla historicky soužitím člověka a hor. 

Původní pokryv tvořily jedlobučiny, dnes jsou Beskydy tvořeny hlavně monokulturami 

smrku s občasným výskytem bučiny (Tabulka 2.4.). Převodem původních smíšených porostů 

na smrkové monokultury došlo v minulosti k ohrožení druhů lesní vegetace, mokřadních 

ekosystémů a nelesních společenstev, která byla silně druhově redukována intenzivním 

zemědělstvím. Dnes už ale naštěstí probíhá snaha o jemnější obhospodařování, což znamená 

zastavení ústupu ohrožených druhů rostlin. 

             (http://pallo.poutnici.com/downloads/vyplody/moravsko_slezsky_kraj.doc) 
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Tabulka 2.4. – Flóra CHKO Beskydy 

 Druh 

Stromové patro  buk lesní (Fagus sylvatica) 

 jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) 

 javor klen (Acer pseudoplatanus) 

 jedle bělokorá (Abies alba) 

 lípa srdčitá (Tillia cordata) 

 smrk ztepilý (Picea abies) 

Keřové patro bez hroznatý (Sambucus racemosa) 

 lýkovec jedovatý (Daphne mezerum) 

 zimolez černý (Lonicera nigra) 

Bylinné patro brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus), 

 devětsil lékařský (Petasites hybridus) 

 kohoutek luční (Lychnis flos – cuculi) 

 kyčelnice žlaznatá (Dentaria glandulosa) 

 lopuch plstnatý (Arctium tomentosum) 

 mařinka vonná (Galium odoratum) 

 sasanka hajní (Anemone nemorosa) 

 šťavel kyselý (Oxalis acetosella) 

 udatna lesní (Aruncus vulgaris) 

 zvonek rozkladitý (Campanula patula) 

                                      (Chytrý M., 2001) 

Fauna 

Jak uvádí Weissmannová a kol. (2004), žije z mrchožroutů v Beskydech na březích 

vod glaciální relikt Pterolomma foerstroemi, nejhojnějším druhem čeledi je zastoupen 

hrobařík malý (Nicrophorus vespilloides). V peřejnatých úsecích potoků žijí larvy 

proudomilek (Liponeura cinerascens a L. cordata). Z motýlů vyhledávají tyto biotopy 

zejména horští okáči – okáč černohnědý (Erebia ligea) a okáč rudopasý (Erebia euryale). 
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K nejohroženějším obratlovcům patří vodní živočichové, protože jejich životní 

prostředí bylo člověkem nejvíce pozměněno a poškozeno. V současné době se na území 

Beskyd vyskytuje 35 druhů ryb, z nichž nejtypičtějšími druhy jsou pstruh potoční (Salmo 

trutta morpha fario L.), vranka pruhoploutvá (Cottus poecilopus) a lipan podhorní (Thymallus 

thymallus). Na vodní prostředí jsou vázáni i další živočichové. Z ptáků je to skorec vodní 

(Cinclus cinclus) nebo vzácnější ledňáček říční (Alcedo atthis), dále sojka obecná (Garrulus 

glandarius), výr velký (Bubo bubo), červenka obecná (Erithacus rubecula) apod. U řek a 

potoků lze vzácně nalézt pobytové znaky vydry říční (Lutra lutra). Nejběžnějším hadem je 

užovka obojková (Natrix natrix). Z vyšších obratlovců rys ostrovid (Lynx lynx), zajíc polní 

(Lepus europaeus), srnec obecný (Capreolus capreolus). 

2.6.2. CHKO Poodří 

Území se nachází v Moravskoslezském kraji v severovýchodní části Moravské brány. 

Charakteristickým znakem CHKO Poodří je přirozeně meandrující tok řeky Odry s přirozeně 

kolísajícím ročním průtokem a okolní údolní nivou, na kterou navazují zvodnělé říční terasy 

Odry a jejich přítoků, komplexy tůní a říčních ramen a mokřady v lužních lesích. Území je 

místem výskytu řady ohrožených druhů především vodní a mokřadní květeny a zvířeny.  

Téměř 70% území zabírají mokřady, 9% lesy - lužní porosty vrb, olšin, dubů, javorů, 

buků, jilmů a jasanů (Tabulka 2.5.).  

                          (http://pallo.poutnici.com/downloads/vyplody/moravsko_slezsky_kraj.doc) 
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Tabulka 2.5. – Flóra CHKO Poodří 

 Druh 

Stromové patro dub červený (Quercus rubra) 

 dub letní (Quercus robur) 

 habr obecný (Carpinus betulus) 

 jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) 

 javor klen (Acer pseudoplatanus) 

 lípa srdčitá (Tillia cordata) 

 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 

Keřové patro bez černý (Sambucus nigra) 

 brslen evropský (Eonymus europaeus) 

 hloh jednosemenný (Crataegus monogyna) 

 líska obecná (Corylus avellana) 

 ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare) 

 trnka obecná (Prunus spinosa) 

Bylinné patro česnek medvědí (Allium ursinum) 

 dymnivka dutá (Corydalis cava) 

 kohoutek luční (Lychnis flos-cuculi) 

 kostřava luční (Festuca pratensis) 

 orobinec širokolistý (Typha latifolia) 

 orsej jarní (Ficaria verna) 

 ostřice štíhlá (Carex acuta) 

 pcháč šedý (Cirsium canum) 

 psárka luční (Alopecurus pratensis) 

 rákos obecný (Phragmites australis) 

 sasanka hajní (Anemone nemorosa) 

 sněženka podsněžník (Galanthus nivalis) 

 stulík žlutý (Nuphar lutea) 

           (Weissmannová a kol., 2004) 
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Fauna 

Hodnotné jsou populace žábronožek sněžních (Siphonophones grubii), které obývají 

periodické tůně. V tekoucích vodách se vyskytují populace velevruba tupého (Unio crassus), 

který je velice vzácný, škeble plochá (Pseuanodonta complanata) a svinutec (Anisus 

spirorbis). V Odře bylo také potvrzeno rozmnožování raka říčního (Astacus fluviatilis). 

Podmáčené louky jsou hojné na hydrofilní druh sarančete tlustého (Stethophyma grossum), 

denní motýly jako jsou otakárek (Papilio machaon), batolec (Apatura ilia) a  modrásek 

bahenní (Maculinea nausithous). Velmi vzácným pavoukem vyskytujícím se v lužních lesích a 

na polopřirozených vlhkých lukách je plachetnatka (Porrhomma lativelum).Na loukách žije 

křižák pruhovný (Argiope bruennichi). Důležitou bioindikační skupinou hmyzu, určující 

kvality vodních a mokřadních ekosystémů, jsou vážky, např. velmi vzácná šídlatka 

velkoskvrnná (Lestes macrostigma). Ze 33 druhů ryb, žijících v Poodří  můžeme jmenovat 

lipana podhorního (Thymallus thymallus), ostroretku stěhovavou (Chondrostoma nasus), 

parmu obecnou (Barbus barbus), vranku obecnou (Cottus gobio) nebo štiku obecnou (Esox 

lucius). Obojživelníci vytvářejí v Poodří velmi rozsáhlé populace, především  skokan 

skřehotavý (Rana ridibunda) a skokan zelený (Rana kl. esculenta). Žije zde také čolek velký 

(Triturus cristasus). Důležitým ekosystémem jsou podmáčené louky, kde žije např. křepelka 

polní (Coturnix coturnix) a koroptev polní (Perdix perdix). Dále zrzohlávek rudozobý (Netta 

rufina), morčák velký (Mergus merganser), volavka bílá (Egretta alba), jeřábek popelavý 

(Grus grus) a racek černohlavý (Larus melanocephalus). Ze savců žije v CHKO např. bobr 

evropský (Castor fiber), norek americký (Mustela vison), hraboš mokřadní (Microtus 

agrestis), myšice temnopasá (Apodemus agrarius) a netopýr ušatý (Plecotus auritus). 

           (Weissmannová a kol., 2004) 

2.6.3. CHKO Jeseníky 

Oblast zahrnuje Hrubý Jeseník a přilehlé části Hanušovické a Zlatohorské vrchoviny. Z 

80% je území zalesněno převážně druhotnými smrčinami, místy pralesního charakteru, 

v nejvyšších polohách je přirozené bezlesí, což znamená vysokou biodiverzitu. Jeseníky jsou 
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známé velkým výskytem rašelinišť. Hřebeny Jeseníků jsou známé především travnatými 

holemi se zvonkem vousatým nebo sasankou narcisokvětou (Tabulka 2.6.). 

V posledních letech došlo k přemnožení hmyzích škůdců lesních dřevin a vyvstala 

potřeba snížení spárkaté zvěře (jeleni a kamzíci). 

         (http://pallo.poutnici.com/downloads/vyplody/moravsko_slezsky_kraj.doc) 

Tabulka 2.6.  – Flóra CHKO Jeseníky 

 Druh 

Stromové patro  buk lesní (Fagus sylvatica) 

 jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) 

 javor klen (Acer pseudoplatanus) 

 jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) 

 jilm horský (Ulmus glabra) 

 lípa srdčitá (Tillia cordata) 

 smrk ztepilý (Picea abies) 

Keřové patro bez hroznatý (Sambucus racemosa) 

 hloh jednosemenný (Crataegus monogyna) 

 lýkovec jedovatý (Daphne mezerum) 

 růže alpská (Rosa alpina) 

 zimolez černý (Lonicera nigra) 

Bylinné patro hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum) 

 jitrocel černavý (Plantago atrata) 

 lipnice jesenická (Poa riphaea) 

 sasanka narcisokvětá (Anemone narcissiflora) 

 zvonek český (Campanula bohemica) 

 zvonek okrouhlolistý (Campanula rotundifolia) 

 zvonek vousatý (Campanula barbata) 

                    (Weissmannová a kol., 2004) 
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Fauna 

Střevlík zlatolesklý (Carabus auronitens), píďalka huňatec alpínský (Psodos alpinatus) 

a šerokřídlec skvrnopásný (Elophos vittaria), z ptáků linduška horská (Anthus spinoletta), kos 

horský (Turdus torquatus), bělořit šedý (Oenanthe oenanthe), tetřívek obecný (Tetrao tetrix), 

sýc rousný (Aegolius funereu). Z velkých savců obývá CHKO Jeseníky jelen evropský 

(Cervus elaphus), srnec obecný (Capreolus capreolus), prase divoké (Sus scrofa), jezevec 

lesní (Meles meles), velmi vzácně rys ostrovid (Lynx lynx), kamzík horský (Rupicapra 

rupicapra). 

      (http://www.jeseniky.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=400) 
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3. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY (ÚSES) 

Budovaním liniových staveb dochazí k narušení územního systému ekologické 

stability, především biokoridorů, které spojují jednotlivá biocentra. Pro minimalizaci účinků 

narušení biokoridorů, jsou realizována opatření v podobě ekoduktů, propustků a 

protihlukových stěn (dále jen PHS). 

Podle části první, úvodního ustanovení, § 3 písmene a) vymezení pojmů, zákona č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je územní systém ekologické stability (dále jen 

ÚSES) vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých 

ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Jeho hlavním smyslem je posílit ekologickou 

stabilitu krajiny a cílem vytvořit sítě relativně ekologicky stabilních území, které budou 

ovlivňovat ekologicky méně stabilní krajinu, zachovat nebo znovuobnovit přirozený geofond 

krajiny a zachovat či podpořit diverzitu původních biologických druhů a jejich společenstev. 

Podle části druhé, obecné ochrany přírody a krajiny, ustanovení § 4, odstavce 1) 

Základní povinnosti při obecné ochraně přírody, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, je vymezení systému ekologické stability, zajišťujícího uchování a reprodukci 

přírodního bohatství, příznivé působení na okolní, méně stabilní části krajiny a vytvoření 

základů pro mnohostranné využívání krajiny, stanoví a jeho hodnocení provádějí orgány 

územního plánování a ochrany přírody ve spolupráci s orgány vodohospodářskými, ochrany 

zemědělského půdního fondu a státní správy lesního hospodářství. Ochrana systému 

ekologické stability je povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ; 

jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát. 

Podrobnosti vymezení a hodnocení systému ekologické stability a podrobnosti plánů, projektů 

a opatření v procesu jeho vytváření stanoví Ministerstvo životního prostředí České republiky 

(dále jen MŽP) obecně závazným právním předpisem. 

3.1. Typologie ÚSES 

Podle AOPK ČR (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR) rozlišujeme tři druhy ÚSES dle 

jejich významu: 
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1. Nadregionální ÚSES – Rozlehlé, ekologicky významné krajinné celky a oblasti s 

minimální plochou alespoň 1000 ha. Jejich síť by měla zajistit podmínky existence 

charakteristických společenstev s úplnou druhovou rozmanitostí bioty v rámci určitého 

biogeografického regionu. 

2. Regionální ÚSES - Ekologicky významné krajinné celky s minimální plochou podle typů 

společenstev od 10 do 50 ha. Jejich síť musí reprezentovat rozmanitost typů biochor v 

rámci určitého biogeografického regionu. 

3. Lokální ÚSES – Zahrnuje menší ekologicky významné krajinné celky o rozloze do 5-10 

ha. Jejich síť reprezentuje rozmanitost skupin typů geobiocénů v rámci určité biochory. 

 

Mezi hlavní skladebné prvky ÚSES patří biocentrum, což je soubor stanovišť, která 

svými podmínkami umožňují trvalou existenci přirozeného nebo pozměněného, avšak přírodě 

blízkého ekosystému. Dalším skladebným prvkem je interakční prvek, který na lokální úrovni 

umožňuje působení základních skladebných prvků ÚSES na okolní krajinu, která je méně 

stabilní, a v neposlední řadě biokoridory, které sice neumožňují trvalou existenci, ale 

umožňují migraci mezi jednotlivými biocentry.  

    (http://www.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=85) 

 

V příloze č. 1 - Vymezení nadregionálního a regionálního ÚSES jsou vyznačeny 

všechny nadregionální a regionální biokoridory Moravskoslezského kraje, které protíná 

dálnice D47 a D1 a na kterých byl prováděn monitoring vlivu protihlukových stěn na 

avifaunu. 

3.2. Důsledky výstavby liniových staveb 

V důsledku výstavby liniové dopravní infrastruktury dochází k fragmentaci krajiny. To 

znamená, že se krajina rozčleňuje na několik menších celků. Dochází k narušování 

biokoridorů, tedy přírodních migračních cest, které se takto izolují a následnému snižování 

biodiverzity. Za důsledek fragmentace je dále považován bariérový efekt, kdy se dopravní 
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stavba take stává bariérou na migrační cestě, znečišťování a rušení okolní krajiny a jedním z 

velkých problémů střet zvířat s vozidly (Tabulka 3.1., grafy 3.1., 3.2.). K tomuto problému 

dochází, když není komunikace správně ošetřena, např. v podobě budování plotů. Podle 

Václava Hlaváče z AOPK ČR (2001), může mít oplocení paradoxně v některých případech i 

ničivé následky pro populace. Například, pokud dojde k oplocení úseku dálnice bez průchodů, 

vznikne tak pro většinu druhů úplná migrační bariéra. Pokud je na úsecích dálnice příznivý 

počet průchodů, představuje oplocení jednoznačné pozitivum a nedochází tak k 

„sebevražedným pokusům” zvířat o přeběhnutí. Bohužel, hodnocení vlivu oplocení není 

jednoznačné. Při správné funkci může zabránit střetům zvířat s vozidly, avšak na druhou 

stranu u méně frekventovaných dálnic může „zbytečně” zvyšovat jejich dělící účinek. 

Fragmentací prostředí jsou ovlivněny především druhy, které obývají rozsáhlá území při 

malém počtu jedinců. Mezi zvláště ohrožené zákonitě patří zejména některé druhy velkých 

savců, jako je srnec (Capreolus capreolus), zajíc polní (Lepus europaeus), liška obecná 

(Vulpes vulpes), prase divoké (Sus scrofa) apod. 

Podle metodické příručky Zajišťování průchodnosti dálničních komunikací pro volně 

žijící živočichy, vydané Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR), schválenou dle 

zápisu č.78/2001 z porady vedení MŽP z roku 2001, vytvářejí liniové stavby významnou 

překážku přirozenému pohybu fauny v krajině, a to jak z hlediska krátkých lokálních migrací, 

tak dálkových tahů zvěře.  

 

Mezi základní faktory, které určují významnost této překážky patří: 

1. Celkové technické řešení - šířka komunikace, její výškové vedení (násypy a zářezy) a 

doplňkové izolační bariéry (protihlukové stěny, svodidla, ploty). 

2. Intenzita dopravy - určuje riziko střetu s vozidly, hlukovou a pachovou zátěž okolí, která 

působí jako rušivý odpuzující element. 
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Tabulka 3.1. - Odhad mortality vybraných druhů živočichů na silnicích ČR za jeden rok     

Mortalita podle kategorie silnic (počet 

usmrcených /rok) 

Skupina, druh 

D + R I. tř. II. tř. III. tř. 

Celková 

mortalita 

v ČR (počet / 

rok) 

 Liška obecná  2 000 2 400 0 0 4 400 

 Srnec obecný 3 300 10 100 11 300 27 300 52 000 

 Zajíc polní 14 400 73 600 150 700 327 700 566 400 

                   (Hlaváč V., Anděl P., 2001 ) 

 

Graf 3.1. - Relativní mortalita srnce obecného (Capreolus capreolus) na jednotlivých 

kategoriích komunikací (počet usmrcených jedinců na 1 km komunikace/ za rok)   

 

                    (Hlaváč V., Anděl P., 2001 ) 
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Graf 3.2. - Relativní mortalita zajíce polního (Lepus europaeus) na jednotlivých 

kategoriích komunikací (počet usmrcených jedinců na 1 km komunikace/ za rok)   

 
 

                    (Hlaváč V., Anděl P., 2001 ) 

 

Migrační prostupnost je možno řešit budováním průchodů. Jedním z nejznámějších 

typů průchodů jsou ekodukty (Obrázek 3.1.). Ty slouží k zajištění migrace fauny vedením 

vrchem přes dálnici.    

Liniové stavby nepředstavují problém jen pro velké savce, ale také pro avifaunu. Mezi 

nejnebezpečnější místa, které zapříčiňují srážky patří protihlukové stěny - doprovodné stavby 

liniových staveb (dále již jen PHS), které se staví zejména na mostních konstrukcích 

vedoucích nejčastěji nad vodními toky, z důvodu menšího zatížení.  

Podle metodické příručky Mosty přes vodní toky – ekologické aspekty a požadavky, 

zpracované Ing. Václavem Hlaváčem z AOPK ČR Havlíčkův Brod a Doc. RNDr. Petrem 

Andělem, CSc. z EVERNIE s. r. o. Liberec z roku 2008, se ptáci, vázaní přímo na biotop toku 

(ledňáček říční, skorec vodní, konipas horský apod.) ve většině případů pohybují v blízkosti 

hladiny toku. Problém nastává tehdy, klesnou-li rozměry mostu pod určitou mez a ptáci jsou 

nuceni přeletávat silnici vrchem, obvykle těsně nad povrchem silnice. Ptáci, vázaní na břehové 

porosty toku, (např. červenka obecná, pěvuška modrá, slavík obecný, pěnice a řada dalších) 

silnici častěji přelétají v úrovni korun okolních stromů.  
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Jak dále uvádí Hlaváč V. a Anděl P. (2008), přelety ptáků mohou podle podmínek 

významně zvyšovat jejich mortalitu. Problém lze řešit instalací  právě protihlukových stěn na 

mostě a v těsném okolí, které nutí ptáky přelétávat až nad projíždějícími automobily, takže by 

nemělo docházet k jejich střetu. Avšak PHS mají kromě finanční náročnosti také další 

významný negativní dopad, který bude podrobně popsán v následujících kapitolách. Pokud by 

měly být vyloučeny i střety ptáků s velkými nákladními vozidly, musely by být stěny alespoň 

3,5 m vysoké, což ale výrazně zhoršuje pohledové začlenění stavby do krajiny. Použití 

průhledných PHS je na mostech zcela nepřijatelné z důvodu nárazů ptáků do těchto ploch. Z 

toho důvodu se navrhují ochranná opatření, která by měla právě těmto střetům a následným 

úmrtím zabránit. 

 

Obrázek 3.1. –  Ekodukt, překlenující R35 blízko Lipníku nad Bečvou 

 

          (http://www.selmy.cz/images/clanky/ekodukt_Lipnik.jpg) 
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4. PTÁCI A SKLO 

V dnešní moderní době je mnoho tradičních stavebních materiálů nahrazováno sklem, 

jako například beton. Nejenže je sklo lehčí, ale také po estetické stránce vypadá mnohem lépe. 

Jedna z charakteristických vlastností skla je jeho transparentnost. Tato skutečnost už ale není 

pozitivní pro ptáky, kdy nastává problém číslo jedna – kolize ptáků se skleněnými plochami. 

4.1. Ptačí vize 

Člověk je v prostředí schopen rozpoznat i velmi čirý materiál, díky odleskům světla, 

změně barevného tónu, vrstvě prachu, nečistot apod. Podle Jana Klečky z AOPK ČR (2009), 

je příčin hned několik. Faktem je, že v přírodě se nic podobného, jako jsou skleněné 

protihlukové stěny, skleněné zastávky, budovy apod. nevyskytuje a chybějící zkušenost 

ptákům neumožňuje správně reagovat na viditelné projevy bariéry. Proletět oblakem prachu, 

kuželem světla nebo stínem, je přece normální. V případě skel, tónovaných do barevných či 

kouřových odstínů, jejichž průhlednost je snížena, se bohužel ale negativně projevuje 

odrazivost okolí. A ani v tomto případě není v možnostech ptačího mozku zrcadlící se obraz 

odlišit od volného prostoru a zaregistrovat jej jako překážku. Obecně se spekuluje o posunuté 

spektrální citlivosti ptačího oka, díky které může být snížení viditelnosti objektů za sklem pro 

ptačí zrak mnohem méně výrazné než pro zrak lidský.  

Šťastný a kol. (1998) uvádí, že ptáci mají vysoce vyvinuté oči. Sítnice je vybavena 

dokonce 8krát větším množstvím světločivných buněk než u člověka. Ptáci mají umístěné oči 

na přední straně hlavy, což jim umožňuje tzv. binokulární (trojrozměrné) vidění, to znamená, 

že jednotlivé obrazy z obou očí se sbíhají do jednoho. Centrální jamka se stejně jako u lidí 

nachází v optické ose oka a uplatňuje se u monokulárního vidění. Nicméně s monokulárním 

viděním mají ptáci menší šanci odhadnout vzdálenost a jejich prostorové vnímání je horší. To 

vysvětluje důvod, proč ptáci narážejí do skla.  

Ptáci mohou snadno létat kolem přirozených bariér v jejich prostředí, ale nejsou 

připraveni na neviditelné překážky v podobě skleněných tabulí. Nakolik je konkrétní skleněná 

tabule pro ptáky reálným nebezpečím, záleží na jejím umístění. Nejhorším případem je podle 

Jana Klečky z AOPK ČR umístění takové překážky do letového prostoru. V těchto případech 
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se jedná o polohy v sousedství vzrostlé zeleně. Dřevinný porost je ptáky běžně využíván jako 

útočiště a co by tmavé pozadí, podstatně omezuje vizuální projevy průhledné stěny. Ve 

frekventovaném letovém prostoru, kdy jsou stěny umístěny např. na estakádě mezi korunami 

stromů a díky monokulárnímu vidění, jež způsobuje špatné rozeznání vzdálenosti (bylo 

popsáno již výše) a spojením s rychlostí, je osudový účinek zajištěn. Podobný negativní projev 

mají bariéry napříč koridorem vodního toku. Ten funguje jako přirozená migrační cesta, do ní 

se soustřeďuje pohyb jedinců jak lokálních populací, tak i jedinců protahujících, což je 

obzvlášť důležité. V období tahu zde pak počty úmrtí mohou v našich podmínkách dosahovat 

až mnoha desítek případů.  

Ve státech, pro něž jsou typické velké skleněné budovy, jako je New York, Toronto 

apod., je smrt ptáků po kolizi se sklem z průčelí budov a oken, významným problémem 

v rámci ochrany ptactva. Odhady ukazují, že v USA se ptáci sami zabíjejí v počtu, který je 

srovnatelný s každodenním únikem ropy. Podle americké organizace FLAP (Fatal light 

awareness program) zabije typický mrakodrap mezi 200 až 1000 ptáků během roku. Obytné 

domy usmrtí jednoho až deset ptáků ročně. Budovy by měly být navrženy a stavěny v duchu, 

který je příznivější pro ptáky a tak by se dalo vyhnout mnoha pastem, které na ně číhají. I když 

se zdá, že ptáci nevykazují po srážce žádná zranění, např. zlomeniny, jak je možno vidět v 

příloze č.3 – RTG snímky, každý druhý později umírá na následky vnitřního krvácení. Téměř 

všechny skupiny ptáků jsou zasaženy, mezi nimi i velmi vzácné a ohrožené druhy. Na 

obrázku, který byl pořízen Markem Thiessenem, fotografem z National Geographic (Obrázek 

4.1.), je skupina mrtvých ptáků, posbíraných v Torontu v Downtown Financial District během 

jejich migrace. Odhaduje se, že přibližně milión stěhovavých ptáků umírá v ulicích Toronta 

následkem kolize s budovami. Dr. Daniel Klem z Muhlenbergovy univerzity učinil během 

dvaceti let studia této problematiky (Viz. kapitola 6. - Ochranná opatření ve světě) závěr, že 

sklo zabije více ptáků než ostatní rizikové faktory, jako jsou šelmy, automobily, dráty 

elektrického vedení apod. 

        (http://www.flap.org/flap_home.htm) 
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Obrázek 4.1.  – Mrtví ptáci, posbíráni v Torontu v Downtown Financial District, během 

jejich migrace (foto Mark Thiessen, fotograf National Geographic) 

         (http://www.birdcapemay.org/blog/uploaded_images/birdslg-724775.jpg) 

 

Sklo představuje dvojí bezpečnostní riziko: 

1. Odráží okolí = stromy a obloha se odráží a vypadají jako vhodné stanoviště. 

2. Je transparentní (průhledné) =  pták vidí keř za sklem, ale nevnímá překážku. 

Mezi nejnebezpečnější místa, která zapříčiňují srážky ptáků, patří v první řadě 

protihlukové stěny, jako doprovodné stavby liniových staveb (dále již jen PHS), které se staví 

zejména na mostních konstrukcích z důvodu menšího zatížení stavby. Ptákům však nejsou 

nebezpečné pouze protihlukové skleněné stěny podél liniových staveb, ale též skla čekáren na 

zastávkách, sklenících nebo zimních zahradách, stejně tak i skleněné plochy budov a domů. 

Nebezpečné je vše, skrz co je možno vidět nebo v čem se odráží okolní krajina a obloha.  



Petra Mayerová: Hodnocení účinnosti opatření pro ochranu ptáků podél rychlostních silnic 
 

2010                                                                                                                                            28                                                                                                                               

Čím je místo pro ptáky atraktivnější, tím vyšší je riziko kolize. U průhledných 

protihlukových bariér s přilehlými křovinami existuje čtyřikrát vyšší riziko než na místech bez 

nich. V případě nevyhnutelsnoti velkých prosklených ploch, se nedoporučuje žádná výsadba 

stromů nebo keřů v blízkém okolí a je doporučeno také odstranění té stávající. 

Existuje množství ochranných opatření, díky nimž nárazům letících ptáků do 

prosklených nebo zrcadlících se ploch, jde zabránit. 

          (http://www.windowcollisions.info/)  

4.2. Technická podmínka TP 104 

Podle Technické podmínky TP 104 (2008), vydané Ministerstvem dopravy - oborem 

infrastruktury, je dáno několik zásad k ochrannému opatření protihlukových stěn. PHS 

nepředstavují migrační bariéru pro ptáky, ale zvyšují jejich mortalitu. Jedná se především o 

protihlukové stěny vyrobených z transparentních čirých ploch, polykarbonátových či 

akrylátových desek. Jak bylo výše uvedeno, ptáci v těchto PHS vidí krajinu za stěnou či 

zrcadlové obrazy a bariéru při svém letu nestačí zaznamenat a tím dochází k nárazu. 

Zásady: 

1. Při návrhu v rámci dokumentace pro stavební povolení zhodnotit situaci a navrhnout 

opatření pro minimalizaci mortality ptáků. Návrh bude obsahovat umístění PHS, její 

rozměry, materiál a způsob zajištění viditelnosti pro ptáky (v případě transparentní 

stěny). Návrh bude odsouhlasen orgánem ochrany přírody. 

2. V místech zvýšené migrace ptáků preferovat PHS z neprůhledných nebo částečně 

průhledných materiálů. 

3. Při realizaci průhledných protihlukových stěn vždy zajistit jejich viditelnost pro ptáky. 

Volit některá z níže uvedených opatření. Barevné řešení volit tak, aby co nejvíce 

kontrastovalo s okolím. V případě, že není jasná preference, volit černou barvu.  
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Základní opatření: 

 Svislé pruhy o šířce 20 mm a v rozteči 100 mm, nalepené oboustranně na 

PHS – považuje se za nejúčinnější opatření, je třeba ho realizovat všude tam, 

kde je předpoklad vyššího výskytu ptáků. 

 Piktogramy siluet dravců – jedná se o tradiční, ale málo účinné opatření. 

Použít lze nejen černé, ale i barevné siluety v přirozených barvách. Hustota cca 

15 siluet středně velkých dravců na 10 m2. Realizovat pouze omezeně, v 

místech malého výskytu ptáků. 

 Drátěná síť s oky 20 x 20 mm – dosud málo odzkoušené opatření, základní 

výsledky jsou dobré. 

 Tmavá polyamidová vlákna zabudována přímo do materiálu PHS – 

moderní postup, použitá hustota a vzor vláken musí budit dojem nedostupnosti. 

Je potřeba posudit jednotlivá konkrétní řešení. Výrobce by měl mít pro každý 

typ certifikát orgánu ochrany přírody. 

 Vypískované svislé nebo vodorovné pásky, nebo různé plochy – při 

správném provedení se jedná o vhodnější řešení než jsou siluety dravců. Je 

potřeba posudit jednotlivá konkrétní řešení. 

 Další typy technických řešení – pro aplikaci jiného typu ochrany je třeba si v 

rámci stavebního řízení vyžádat souhlas orgánů ochrany přírody. 

4. Pro realizaci stavby PHS provést monitoring ptáků a na základě výsledků případně 

upravit opatření k zajištění viditelnosti. 
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5. PROTIHLUKOVÉ STĚNY (PHS) 

Jedním z problémů z hlediska ochrany životního prostředí je nárůst hladiny hluku. 

Hluk narůstá především v oblasti liniových staveb. Tyto škodlivé akustické vlivy jde zmírnit 

správným navržením protihlukových stěn. Protihlukové stěny nefungují jen v ochraně 

životního prostředí, ale také pomáhají utvářet prostor, ve kterém jsou vystavěny. Jak už bylo 

výše zmíněno, jedním z opatření ke snížení hluku z dopravy je budování protihlukových stěn. 

Rozsah a parametry vyplývají z protihlukové studie. Z hlediska hluku se v praxi používají dva 

typy protihlukových stěn, odrazivé a pohltivé. 

5.1. Typy protihlukových stěn 

5.1.1. Odrazivé protihlukové stěny 

V tomto případě sledujeme neprůzvučnost stěn. Dochází k odrazu hluku a jeho dalšímu 

šíření do prostoru (Obrázek 5.1.) Odražený hluk je hluk, vycházející z imaginárního zdroje, 

umístěného ve stejné vzdálenosti od stěny jako zdroj, ale na opačné straně komunikace. 

Snížení akustických vlastností reflexní stěny při průjezdu každého vozidla podél ní, výrazně 

ovlivňuje nárůst špičkových hladin hluku. Obnovení akustických vlastností stěny dosáhneme 

tak, že použijeme vrstvy, absorbující hluk. 

(http://www.asb.sk/stavebnictvo/konstrukcie-a-prvky/zvisle-konstrukcie/zasady-navrhovania-

protihlukovych-stien-688.html) 

 

Obrázek 5.1. – Clona s absorbčním materiálem 

 

 

(http://www.asb.sk/?gallery=688&image=3889) 

 



Petra Mayerová: Hodnocení účinnosti opatření pro ochranu ptáků podél rychlostních silnic 
 

2010                                                                                                                                            31                                                                                                                               

5.1.2. Pohltivé protihlukové stěny 

V případě pohltivých stěn sledujeme jejich pohltivost, respektive kategorii zvukové 

pohltivosti a vzduchové neprůzvučnosti. V současné době je trendem v co největší míře 

používat právě PHS s protihlukovou úpravou, která absorbuje zvuk co nejblíže od zdroje. 

Existují dvě skupiny mechanismů absorbce zvuku, které se využívají při stěnách a pohlcují 

hluk. Do první skupiny řadíme sendvičové skládaní výplňových panelů, což způsobí, že je 

akustická energie zvukových vln rozptýlena uvnitř materiálu a nakonec se přemění na 

tepelnou energii a druhá skupina je založena na principu Helmholtzovho rezonátoru, kdy 

dopadající zvuková vlna vstupuje do série dutin ve zdi přes malé díry nebo úzké otvory, kde je 

absorbována. Mezi nejsilnější pohltivé materiály, které se používají, jako např. minerální vlna, 

jsou chráněny a uzavřené v obalu (pouzdru). 

(http://www.asb.sk/stavebnictvo/konstrukcie-a-prvky/zvisle-konstrukcie/zasady-navrhovania-

protihlukovych-stien-688.html) 

Detaily PHS, jako jsou výšky stěn apod., zpravidla určuje projekt, respektive hluková 

studie. Podle poskytnutých informací Martiny Kulichové z firmy LAND Co. Zlín, s.r.o., se 

PHS staví od cca 1,5 až 2,0 m až do výšky 8,0 m. PHS se většinou zakládají na vrtané piloty o 

průměru 600 mm nebo v případě dálničních mostů pomocí chemických kotev. Jako nosné 

konstrukce se používají ocelové válcované profily HEA 160 (případně 180 - 200, v závislosti 

právě na výšce stěny). Pokud je výplň PHS tvořena pohltivými panely, rozteče jednotlivých 

stojin jsou 4,0 m, u prosklené výplně potom 2,0 m. Prosklená výplň je používána na mostech. 

Ve spodní části PHS je uložen soklový panel. Ten může být buďto železobetonový 

nebo hliníkový o výšce nejčastěji 0,5 m. Na něj se pak ukládá protihlukový panel dle 

požadavku investora nebo projektanta.  

Podle materiálu, který se používá na výplň rozlišujeme PHS na:  

 betonové, železobetonové 

  kovové, kovové s pláštěm z profilovaných plechů 

  hliníkové 
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  zděné z cihel a tvárnic 

  z průhledného materiálu (bezpečnostní sklo, akryláty, polykarbonáty a pod.)  

  z neprůhledných recyklovaných plastů s pohltivou vložkou 

  celodřevěné s pohltivou vložkou, cementotřískové 

  celozelené nebo částečně zazeleněné 

5.2. Používané protihlukové stěny na monitorovaném území 

5.2.1. Prosklený panel Plexiglas Soundstop 

Jsou to jedny z nejprogresivnějších protihlukových stěn firmy LAND Co. Zlín, s.r.o. 

Stěny jsou tvořeny proskleným protihlukovým panelem s velkou nabídkou čirého nebo 

zbarveného organického skla různé tloušťky a velikosti. Nejčastěji používanou technologií 

uložení desek PMMA, je uložení do obvodových nerezových rámů, zasunutých v ocelových 

profilech HEA. Systém nepoužívá spojovací materiál a každá deska PMMA působí jako 

samostatný dilatační celek. Proto tento systém nachází uplatnění především na mostních 

konstrukcích. Panel Plexiglas Soundstop odráží hluk, je odolný vůči nárazu a je vysoce 

transparentní. 

Prosklené protihlukové stěny lze různě architektonicky tvarově a barevně zpracovat, 

případně je možno desky PMMA vsadit do zaoblených ocelových profilů a dosáhnout tak 

elegantního a staticky stabilního zajištění. 

         (http://www.landco.cz/nabidka/protihlukove-steny/) 
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6. OCHRANA PTÁKŮ PROTI KOLIZÍM VE SVĚTĚ 

6.1. Rakousko 

6.1.1. Protihlukové stěny 

Protihluková stěna na dálničním mostě, vybavena standardními pruhy (2 cm/10 cm), je 

instalována již v průběhu výroby. Pruhy by měly mít určitý stupeň kontrastu v různých 

světelných podmínkách. 

Obrázek 6.1. – PHS vybavena standardními pruhy, (2 cm/10 cm) a ukázka účinnosti, 

proveditelnosti, dlouhověkosti, nákladů a viditelnosti pro člověka 

 

Účinnost 

 
Proveditelnost 

 
Dlouhověkost 

 
Náklady 

 
Viditelnost pro člověka 

 

   

       

(http://www.windowcollisions.info/e/good_solutions/noise_barriers_transparent_walls.html) 
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Podobná preventivní opatření jako je uvedeno výše, jen s tím rozdílem, že se aplikace 

provádí pomocí barvy "krystal". Není je však snadné přilepit a v závislosti na podkladu je 

životnost těchto pruhů spíše omezena. 

Obrázek 6.2. – PHS vybavena pomocí odstínu barvy "krystal" a ukázka účinnosti, 

proveditelnosti, dlouhověkosti, nákladů a viditelnosti pro člověka 
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(http://www.windowcollisions.info/e/good_solutions/noise_barriers_transparent_walls.html) 
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Tyto pruhy mají šířku pouze 1 cm, vzdálenost mezi nimi je 5 cm. Účinnost je podobná 

s opatřeními uvedenými výše. Nicméně vzhled je trochu světlejší. 

Obrázek 6.3. – PHS vybavena pruhy o šířce 1 cm o vzdálenosti 5 cm a ukázka účinnosti, 

proveditelnosti, dlouhověkosti, nákladů a viditelnosti pro člověka 
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(http://www.windowcollisions.info/e/good_solutions/noise_barriers_transparent_walls.html) 
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Vodorovné pruhy na protihlukových stěnách ve vilové čtvrti ve Vídni. Vysoká hustota 

pruhů, až do 50% skla, poskytuje optimální ochranu. Nicméně, tento typ skla se stále může 

lesknout - v závislosti na úhlu a okolí (jak je vidět na druhém obrázku). 

Obrázek 6.4. – PHS s použitím vodorovných pruhů a ukázka účinnosti, proveditelnosti, 

dlouhověkosti, nákladů a viditelnosti pro člověka 
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(http://www.windowcollisions.info/e/good_solutions/noise_barriers_transparent_walls.html) 
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Protihluková stěna v rakouském městě, se vzorem navrženým p. Hil de Gardem. 

Původní myšlenka poskytuje účinnou ochranu. Toto řešení nepatří mezi nejlevnější.  

Obrázek 6.5. – PHS se vzorem navrženým p. Hil de Gardem a ukázka účinnosti, 

proveditelnosti, dlouhověkosti, nákladů a viditelnosti pro člověka 
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(http://www.windowcollisions.info/e/good_solutions/noise_barriers_transparent_walls.html) 
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Protihluková stěna se čtverci (5 x 5 cm, 10 cm od sebe), v odstínu "krystal". V praxi 

tento vzor vykazoval dobré výsledky. 

Obrázek 6.6. – PHS opatřena čtverci (5 x 5 cm, 10 cm od sebe), v odstínu "krystal" a 

ukázka účinnosti, proveditelnosti, dlouhověkosti, nákladů a viditelnosti pro člověka 
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(http://www.windowcollisions.info/e/good_solutions/noise_barriers_transparent_walls.html) 
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6.1.2. Stávající budovy 

Cílem je odstranění známých pastí a určení potencionálního nebezpečí skleněné 

plochy. Pro soukromé domy existuje řada účinných a poměrně levných řešení. Pro komerční 

domy je tento úkol náročnější, protože je třeba nalézt dlouhodobé řešení s dobrými estetickými 

vlastnostmi. Taková řešení jsou mnohem jednodušší a levnější, pokud jsou prováděny již v 

průběhu stavby objektů.  Proto se dobří architekti zabývají účinnou prevencí již v plánovací 

fázi. V každém případě by se neměly používat tabule s vysokým odrazem. 

Co způsobuje problém? 

1. Odrazivost = stromy a okolí se odráží v oknech  

Pouze značky, použité v rámci celé plochy a kontrastující s okolím, jsou účinné. 

2 cm široké pruhy lepicí pásky, použité vertikálně nejvýše 10 cm od sebe (nebo 1 cm široké 

pruhy ve vzdálenosti 5 cm) jsou velmi účinné, stejně jako mříže nebo sítě, atd. 

Značení by mělo být použito na vnější straně, což vyžaduje použití materiálů vysoce odolných 

proti vlivům počasí. 

2. Průhlednost = krajina za skleněnou výplní, oknem může být vidět 

V zásadě jsou problém a řešení podobné těm, které je popsáno pro protihlukové bariéry 

a průhledné stěny. 2 cm široké lepicí pásky použity vertikálně nejvýše 10 cm od sebe (nebo 1 

cm široké pásy ve vzdálenosti 5 cm) jsou velmi účinné, stejně jako mříže nebo sítě, atd. 

  Pokud se objeví problémy v kombinaci odrazů a průhlednosti, je doporučeno značení 

pokud možno použít na vnější straně, což vyžaduje použití materiálů vysoce odolných proti 

vlivům počasí. V případě problémů s čistě transparentními stěnami, lze také zabránit kolizím 

pomocí neprůhledných stěn, záclon, dekorace atd. zevnitř.  

    (http://www.windowcollisions.info/e/good_solutions/existing_buildings.html) 
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Příklady odrazivosti: 

Kvalitní pruhy (2 cm široký, 10 cm od sebe), značí povrch těchto dveří (viz. obázek č.). 

Tím, že jsou jasné, jsou také účinné v době špatných světelných podmínek. 

Obrázek 6.7. – Dveře označeny kvalitními pruhy o šířce 2cm a rozteči 10cm a ukázka 

účinnosti, proveditelnosti, dlouhověkosti, nákladů a viditelnosti pro člověka 
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    (http://www.windowcollisions.info/e/good_solutions/existing_buildings.html) 
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Fólie z teček mohou být dobrým řešením z estetického hlediska. Jsou však méně 

účinné a docela výrazně snižují vstupující světlo. 

Obrázek 6.8. – Dveře, opatřeny fólií z teček a ukázka účinnosti, proveditelnosti, 

dlouhověkosti, nákladů a viditelnosti pro člověka 
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    (http://www.windowcollisions.info/e/good_solutions/existing_buildings.html) 
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Dekorace s plastovými květy vně skleněných dveří. Hustota bodů není dostatečná. Vítr 

může odfouknout  šňůry proti sklu. 

Obrázek 6.9.– Skleněné dveře s dekorací z plastových květů vně a ukázka účinnosti, 

proveditelnosti, dlouhověkosti, nákladů a viditelnosti pro člověka 
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    (http://www.windowcollisions.info/e/good_solutions/existing_buildings.html) 
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Příklady transparentnosti: 

Kvalitní pruhy (2 cm široký, 10 cm od sebe), značí povrch této autobusové zastávky. 

Tím, že jsou jasně vidět, jsou efektivní za špatných světelných podmínek. 

Obrázek 6.10. – Označení zastávky pomocí pruhů (2 cm široký, 10 cm od sebe) a ukázka 

účinnosti, proveditelnosti, dlouhověkosti, nákladů a viditelnosti pro člověka 
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Výrazné a jasné záclony mohou být velmi účinné, např. v zimní zahradě nebo na 

balkóně. Když jsou však nerovnoměrně umístěny, může být zachována část odrazů. 

Obrázek 6.11. – Typ ochranného opatření za pomocí použití ozdobného závěsu a ukázka 

účinnosti, proveditelnosti, dlouhověkosti, nákladů a viditelnosti pro člověka 
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6.2. Švýcarsko, kanton Valais  

Podle Schmida a Sierro (2000), byly kolize ptáků s průhlednými stěnami na snížení 

hluku podél silnice zaznamenávány v dubnu až listopadu 1999, v horní části údolí Rýna 

(Švýcarsko, kanton Valais). Různé druhy značení (Obrázek 6.12.), určené k zabránění 

úmrtnosti u ptáků, se srovnávaly se 120 plně transparentními sekcemi. Současně bylo 

testováno 6 různých vzorů značení v průběhu 6 období na celkem 60 oddílech. Značení snížilo 

srážky o 80%, jen 13 (8%) ze 156 srážek bylo se značenými stěnami (očekáváno bylo 33% - 

Tabulka 6.1). Vzhledem k malému počtu kolizí s vyznačenými body, nebyla velikost vzorku 

dostatečná pro test na rozdíly mezi barvami (černá, bílá), typy značení (pruhy, čtverce) a 

vzdálenosti mezi značením. Transparentní části bez označení způsobily 1,72 kolizí na úsek při 

přítomnosti keřů nebo stromů, 0,39 kolizí bylo na úsek v nepřítomnosti keřů nebo stromů, ve 

značených úsecích byly odpovídající výsledky 0,29 a 0,05 kolizí na úsek (Grafy 6.1., 6.2.,  

6.3. ). 

 

Obrázek  6.12. – 6 testovaných vzorů ochranného opatření proti kolizím (1. – 6.) 

 

                 (Schmid  H., Sierro A., 2000) 
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Tabulka 6.1. - Výsledky 156 srážek na šesti různě označených tabulích a na protihlukové 

stěně bez označení 

Druh ošetření 

Počet 

tabulí 

Počet 

kolizí 

Počet kolizí 

na jednu  

tabuli 

Skutečný 

poměr 

kolizí v % 

Předpokládaný 

poměr kolizí v 

% 

Páska Scotch 810, 

šířka 19 mm, rozteč 

10 cm 10 2 0,2 1,3 5,6 

Černé pásky, šířka 

19 mm, rozteč 10cm 10 2 0,2 1,3 5,6 

Bílé pásky, šířka 19 

mm, rozteč 10cm 10 2 0,2 1,3 5,6 

Bílé pásky, šířka 9 

mm, rozteč 5cm 10 3 0,3 1,9 5,6 

Bílé pásky, šířka 2x 

9 mm, rozteč 10cm 10 1 0,1 0,6 5,6 

Páska Scotch 50 

mm, čtverce 5 x 5cm 10 3 0,3 1,9 5,6 

Tabule bez ošetření 120 143 1,19 91,7 66,7 

                 (Schmid  H., Sierro A., 2000) 
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Graf  6.1. – Počty kolizí ptáků s PHS dle jednotlivých typů ošetření  

 

                 (Schmid  H., Sierro A., 2000) 

 

Graf 6.2. – Počet srážek na jednu PHS dle jednotlivých typů ošetření 

 

                 (Schmid  H., Sierro A., 2000) 
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Graf 6.3. – Srovnání předpokládaného a skutečného poměru kolizí ptáků s tabulemi v 

procentech 

 

                (Schmid  H., Sierro A., 2000) 

6.3. Toronto 

Dr. Daniel Klem z Muhlenbergovy univerzity učinil během dvaceti let výzkum 

problematiky střetu ptáků z budovami. Nasbíral data pro své studie během let 1974 až 1986, 

jak z vlastního pozorování, tak ze spolupráce s ostatními vědci. Klem sledoval různé typy 

budov, v různých prostředích a prováděl terénní a laboratorní experimenty pro lepší pochopení 

problému. Klem D. Jr. (1989) uvádí, že věk a pohlaví, roční období, čas ani počasí nemělo 

velký vliv na kolize. Kolize nastaly u oken různých rozměrů, velikostí a bez rozdílu typu 

budov. Analýzy experimentálních výsledků a pozorování v rámci celé řady podmínek 

poukázaly na to, že ptáci narážejí do skleněných výplní, protože si neuvědomují, že sklo pro 

ně znamená překážku. Nedokáží ji rozeznat. Jeho závěrem bylo, že díky ostatním faktorům, 

jako jsou dráty elektrického vedení, otravy pesticidy, ropné skvrny apod. dochází k podstatně 

nižší mortalitě ptáků než u oken a prosklených stěn. Organizace FLAP (Fatal light awareness 
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program) zdokumentovala 44 000 ptáků ze 162 oblastí od roku 1993 jako oběti kolizí 

s budovami v Torontu (Tabulka 6.2., graf 6.4.). 

Tabulka 6.2. – Souhrn dat obětí kolizí s budovami v Torontu, získaných organizací 

FLAP (Fatal light awareness program) od roku 1993 – 2008 

Rok dokumentace Přežili kolizi Uhynuli v důsledku kolize Celkový počet případů 

1993 643 642 1292 

1994 930 1030 1960 

1995 733 698 1431 

1996 969 1030 1999 

1997 866 1002 1868 

1998 645 505 1150 

1999 1104 1232 2336 

2000 927 1333 2260 

2001 1392 1689 3081 

2002 1819 2534 4353 

2003 1214 2011 3225 

2004 1343 1677 3020 

2005 1980 2710 4690 

2006 2248 3112 5461 

2007 1163 1998 3161 

2008 1128 1898 3026 

              (http://www.flap.org/data.htm) 
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Graf 6.4. – Kolize ptáků, zdokumentované organizací FLAP v letech 1993 – 2008 

 

 

              (http://www.flap.org/data.htm) 

 

V kapitole byly porovnávány data jak z evropských zemí (Rakousko, Švýcarsko), tak 

z Kanady (Toronto). Po porovnání jednotlivých aspektů lze říci, že jako nejlepší volba 

označení PHS v Rakousku je použití standardních pruhů 2 cm/10 cm (Obrázek 6.1.), 

vodorovných pruhů (Obrázek 6.4.) a čtverců 5 x 5 cm, 10 cm od sebe (Obrázek 6.6.). Jako 

nejlepší volba označení při odrazivosti  je opět použití standardních pruhů (2 cm široký, 10 cm 

od sebe) (Obrázek 6.7.). Při transparentnosti se osvědčilo použití jak pásků (Obrázek 6.10.), 

tak závěsů (Obrázek 6.11.), ovšem pásky jsou přece jenom stále účinnější. Z výsledků 

Schmida a Sierro vyplývá, že nejúčinnější ve Švýcarsku jsou bílé pásky, šířka 2 x 9 mm, 

rozteč 10 cm. Skutečný poměr kolizí v % byl menší než předpokládaný u PHS, ošetřených 

páskami, bohužel u neošetřených PHS byl poměr skutečný mnohem větší než předpokládaný 

(Tabulka 6.1., grafy 6.1., 6.2. a 6.3.). Organizace FLAP (Fatal light awareness program) 

zdokumentovala 44 000 ptáků ze 162 oblastí od roku 1993 do roku 2008 jako oběti kolizí 

s budovami v Torontu. Z grafu vyplývá, že nejvyšší úmrtnost byla zaznamenána v letech 2005 

a 2006 (Tabulka 6.2., graf 6.4.). Porovnáme-li výsledky střetů ptáků ve světě, s výsledky 
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monitoringu na rizikových lokalitách v Moravskoslezském kraji, je zřejmé, že ochranná 

opatření typu pásků, jsou opravdu účinná. Více v následující kapitole č. 7 – Střety ptáků s PHS 

na monitorovaných územích a v diskuzi. 
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7. STŘETY PTÁKŮ S PHS NA MONITOROVANÝCH ÚZEMÍCH  

Jak uvádí Technická podmínka TP 104 (2003), transparentní čiré plochy stěnových 

výplní ze skla, polykarbonátových nebo akrylátových desek, které nejsou dodány výrobci 

s dostatečně vypískovanými vodorovnými nebo svislými pásky, případně plošnými rastry, 

musí být opatřeny černými nálepkami (nástřikem) siluet letících dravců o velikosti min. 

500/350 mm, umístěnými v pravidelných vzdálenostech v počtu 3 ks/8 m2 (deklarovaný tvar 

dravce). Bohužel se ale ukázalo, že siluety dravých ptáků nejsou zcela účinné. Na nově 

vybudovaných protihlukových stěnách v Antošovicích v roce 2008 (stavba D4709), byla 

aplikována metoda lepení pásků (inspirace ze Švýcarska) a následující monitoring prokázal, že 

pásky jsou stoprocentně účinné. Na základě provedeného monitoringu, se dospělo 

k aktualizaci technické podmínky TP 104 (2008), která nově uvádí, že svislé pruhy o šířce 20 

mm a v rozteči 100 mm, nalepené oboustranně na PHS jsou považovány za nejúčinnější 

opatřením a je třeba ho realizovat všude tam, kde je předpoklad vyššího výskytu ptáků. 

Naproti tomu, piktogramy je sice tradiční, ale málo účinné opatření a měly by se realizovat 

pouze omezeně a v místech malého výskytu ptáků. 

Monitoring byl prováděn na protihlukových stěnách, ošetřených pěti typy ochranných 

opatření, aby bylo jasné, která jsou opravdu účinná a která ne. Všechny protihlukové stěny 

jsou vyrobeny z materiálu PMMA - plexiglas (výrobce LAND Co. Zlín, s.r.o.). Jsou to tyto 

typy:  

1) čiré PHS bez ochranného opatření (Silnice I/11 Jablunkov – obchvat), 

2)  PHS s antigrafitovým nátěrem (Silnice I/11 Český Těšín – obchvat), 

3) PHS čiré s černými siluetami dravých ptáků (Silnice I/47 Severní spoj I. stavba - 

Ostrava),  

4) kouřové s černými siluetami dravých ptáků (Bravantice – Hladké Životice, stavba 

D4706),  

 5)  PHS čiré s pásky ( stavba D4709.1  Hrušov - Bohumín). 
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Výsledky monitoringu na jednotlivých rizikových lokalitách jsou blíže řešeny 

v následujících podkapitolách. 

Výzkum byl prováděn celoročně, především během jarního a letního období, kdy 

dochází ke zvýšené migraci a tahu ptáků. V zimním období byly stěny kontrolovány jen zřídka 

a nálezy byly nulové, hlavně z důvodu velké vrstvy sněhu, nahrnutého pod protihlukové stěny. 

7.1. Protihlukové stěny na mostních objektech 

7.1.1. Silnice I/11 Jablunkov – obchvat 

Silnice prochází územím s rozptýlenou zástavbou. S výjimkou průchodu zalesněnými 

erozními rýhami je trasa silnice vedena výhradně po zemědělské půdě, která se využívá jako 

pastvina.  

Na mostech jsou stěny odrazivé z PMMA 15 mm, ostatní stěny pohltivé z 

recyklovaných plastů. Celková výměra PHS je 18 000 m2. 

(http://www.rsd.cz/catalog/Stavime-pro-vas/Prehled-staveb/pdf079/$file/s11-jablunkov-

obchvat.pdf) 

PHS v Jablunkově byla poprvé monitorována 15. 9. 2008, kdy byl zjištěn úhyn 35 ks 

ptáků, od čerstvě uhynulých druhů po kosterní pozůstatky (Fotografie 7.1.). Dne 31. 3. 2010 

byl znovu proveden monitoring s pozitivním výsledkem. Bylo nalezeno 9 zbytků ptáků, 

bohužel v tak dezolátním stavu, že nebylo možné určit o jaký druh šlo. 
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Fotografie 7.1. – Neidentifikovatelný pozůstatek, nalezený dne 15. 9. 2008 

 

        (Foto Petra Mayerová, 2008) 

1. Mostní objekt 11.187 - jednostranná PHS, plexiglas (Land Co. Zlín, s.r.o) 

PHS se přímo nenachází v žádném významném migračním koridoru. Vzhledem 

k charakteru okolních pozemků (zemědělsky obhospodařované pozemky), lze v prostoru 

koridoru očekávat zvýšený výskyt a migraci ptactva. Obytná část s doprovodnou vegetací.   

V současné době je PHS tvořena čirými PMMA stěnami (Fotografie 7.2., 7.3.), bez 

jakéhokoliv ošetření. Stěny jsou značně znečištěny. Dalo by se říct, že silné znečištění vede 

k neprůhlednosti těchto PHS (Fotografie 7.3.). 

Dne 31. 3. 2010 bylo zjištěno, že na tomto MO dochází stále ke kolizím a k úhynu 

ptáků.  Bylo nalezeno celkem 5 kusů ptáků. 
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Fotografie 7.2. – Stav PHS na mostním objektu 11.187  ke dni 15. 9. 2008 

 

                    (Foto Petra Mayerová, 2008) 

 

Fotografie 7.3. – Stav PHS na mostním objektu 11.187  ke dni 31. 3. 2010 

 

        (Foto Petra Mayerová, 2008) 
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2. Mostní objekt 11.189 – oboustranná PHS, plexiglas (Land Co. Zlín, s.r.o) 

PHS se přímo nenachází v žádném významném migračním koridoru. Vzhledem 

k charakteru okolních pozemků (zemědělsky obhospodařované pozemky), lze v prostoru 

koridoru očekávat zvýšený výskyt a migraci ptactva. Obytná část bez doprovodné vegetace.  

V současné době je PHS tvořena čirými PMMA stěnami (Fotografie 7.4., 7.5.), bez 

jakéhokoliv ošetření. Stěny jsou značně znečištěny. Dalo by se říct, že silné znečištění vede 

k neprůhlednosti těchto PHS (Fotografie 7.5.). 

Monitoringem dne 31. 3. 2010 bylo zjištěno, že na tomto MO dochází stále ke kolizím 

a k úhynu ptáků. Na tomto MO byly nalezeny 4 kusy ptáků. Bohužel z důvodu silného 

znečištění a velkého provozu nemohlo dojít k řádnému prozkoumání, přesto lze říci, že počet 

čtyř kusů nebyl konečný. 

 

Fotografie 7.4. – Stav PHS na mostním objektu 11.189  ke dni 15. 9. 2008 

 

        (Foto Petra Mayerová, 2008) 
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Fotografie 7.5. – Stav PHS na mostním objektu 11.189  ke dni 31. 3. 2010 

 

        (Foto Petra Mayerová, 2008) 

7.1.2. Silnice I/11 Český Těšín – obchvat 

1. Mostní objekt 11.163 – oboustranná PHS, plexiglas (Land Co. Zlín, s.r.o) 

Na základě protihlukových studií byly vystavěny protihlukové stěny. V místech křížení 

s vodními toky, jež jsou hlavními migračními trasami živočichů, jsou mostní objekty o co 

největším rozpětí a o několika mostních polích.  

Na MO byly instalovány čiré, oboustranné, PMMA PHS a to především v místě 

křížení komunikace s doprovodnou zelení kolem vodoteče, kdy koruny stromů přesahují 

vlastní mostní objekt. Monitoringem v období 28. 2. – 23. 6. 2008 byl na tomto MO zjištěn 

úhyn ptactva v celkovém počtu 40 kusů (Tabulka 7.1.). Z větších jedinců např. strakapoud 

velký (Fotografie 7.8.) nebo silně ohrožený ledňáček říční. 

Na základě doporučení ekologického dozoru na této stavbě, byl 23. 6. 2008 aplikován 

na protihlukové stěny antigrafitový nátěr. Po realizaci ustaly střety a přestalo docházet k 

úhynům. Z hlediska stálosti této metody, je ovšem nuto poznamenat, že po roce provozu na 

této komunikaci dochází k odlepování vrsty antigrafitového nátěru (Foto 7.6. a 7.7.) a tím k 

opětnému zprůhlednění PHS. V rámci údržby byl proveden opětný nátěr. Ten nebyl při údržbě 
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nikdy namíchán do stejného tónu a PHS jsou “flekaté“. Avšak z hlediska ochrany ptactva, 

došlo k základnímu požadavku zneprůhlednění PHS, což dokazuje monitoring ze dne 31. 3. 

2010, kdy nebyla nalezena žádná mrtvola. 

 

Fotografie 7.6.– Stav PHS na mostním objektu ke dni 26. 7. 2008 

 

        (Foto Petra Mayerová, 2008) 

 

Fotografie 7.7. – Stav PHS na mostním objektu ke dni 7. 8. 2009 

 
                          (Foto Petra Mayerová, 2009) 
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Tabulka 7.1. - Seznam ptáků, nalezených u protihlukových zábran, v období  

28. 2. – 23. 6. 2008 

Druh Počet nalezených kusů 

bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 2 

brhlík lesní (Sitta europaea) 2 

budníček menší (Phylloscopus collybita) 2 

dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 9 

holub hřivnáč (Columba palumbus) 1 

kos černý (Turdus merula) 3 

ledňáček říční (Alcedo atthis) 2 

lejsek šedý (Muscicapa striata)  1 

pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 4 

stehlík obecný (Carduelis carduelis) 1 

strakapoud velký (Dendrocopos major) 2 

sýkora koňadra (Parus major) 3 

sýkora modřinka (Parus caeruleus) 2 

špaček obecný (Sturnus vulgaris) 3 

zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Petra Mayerová: Hodnocení účinnosti opatření pro ochranu ptáků podél rychlostních silnic 
 

2010                                                                                                                                            60                                                                                                                               

Fotografie 7.8. – Mrtvola strakapouda velkého (Dendrocopos major) 

 

        (Foto Petra Mayerová, 2008) 

7.1.3. Silnice I/47 Severní spoj I. stavba - Ostrava 

Stavba protíná nadregionální biokoridor Odra. Stavbou byla přerušena vzrostlá 

doprovodná zeleň kolem řeky Odry. Koruny stromů přesahují vlastní mostní objekt. 

Výstavbou protihlukových stěn došlo k narušení letové dráhy ptáků mezi korunami stromů. 

Na tomto místě byl prováděn monitoring po uvedení komunikace do provozu. V současné 

době je PHS tvořena čirými PMMA stěnami s černými siluetami dravců (Fotografie 7.9., 

7.10.) 

Monitoringem dne 27. 10. – 30. 11. 2009 bylo zjištěno, že na tomto MO dochází ke 

kolizím a k úhynu ptáků. Z menších jedinců např. mlynařík dlouhoocasý (Fotografie 7.11). 

Celkem bylo nalezeno 17 kusů ptáků (Tabulka 7.2.). 
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Fotografie 7.9. – Stav PHS ke dni 28. 9. 2009 – PHS čirá, bez ochranného opatření 
 

 
         (Foto Petra Mayerová,2009) 

 

Fotografie 7.10. – Stav PHS ke dni 29. 10. 2009 – PHS už s ochranným opatřením 
 

 
        (Foto Petra Mayerová, 2009) 
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Tabulka 7.2. - Seznam ptáků nalezených u protihlukových zábran, v období   

27. 10. – 30. 11. 2009 na stavbě I/47 Severní spoj I. stavba - Ostrava 

Druh Počet nalezených kusů 

kos černý (Turdus merula) 3 

mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 2 

sýkora koňadra (Parus major) 12 

 
Fotografie 7.11. - Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 

 

        (Foto Petra Mayerová, 2009) 

 

Monitoringem dne 23. 2. – 30. 3. 2010 bylo zjištěno, že na tomto MO dochází ke 

kolizím a k úhynu ptáků.  Bylo nalezeno 15 kusů ptáků (Tabulka 7.3.), z větších jedinců např. 

drozd zpěvný (Fotografie 7.12.). 
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Tabulka 7.3. - Seznam ptáků, nalezených u protihlukových zábran, v období   

 23. 2. – 30. 3. 2010  na stavbě  I/47 Severní spoj I. stavba - Ostrava 

Druh Počet nalezených kusů 

čížek lesní (Carduelis spinus) 1 

drozd zpěvný (Turdus philomelos) 3 

hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 6 

Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 1 

sýkora modřinka (Parus caeruleus) 2 

sýkora babka (Parus palustris) 1 

zvonek zelený (Carduelis chloris) 1 

 
Fotografie 7.12. –Drozda zpěvný (Turdus philomelos) 

 
        (Foto Petra Mayerová, 2010) 
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7.1.4. Stavba D4706 – Bravantice – Hladké Životice 

Na všech sedmi mostních objektech probíhal v období 1. 3. – 30. 3. 2010 pravidelný 

monitoring. Byl zjištěn celkový úhyn 16 kusů ptáků (Tabulka 7.4.). 

1. Mostní objekt D1 – 415.2 - oboustranná PHS, Plexiglas (Land Co. Zlín, s.r.o) 
PHS protíná lokálně významný migrační koridor v nivě Děrebského potoka (Kujavský 

potok). Vodní tok je lemován relativně rozsáhlou doprovodnou vegetací polopřirozeného 

charakteru. V dotčeném území lze očekávat zvýšený výskyt a migraci ptactva.  

V současné době je PHS tvořena PMMA stěnami kouřové barvy s polepy černých 

siluet dravců (Fotografie 7.13.). Z celkového počtu 16 kusů ptáků, bylo na tomto MO 

nalezeno 5 mrtvol, z toho např. sojka obecná (Fotografie 7.14.). 

 

Fotografie 7.13. – PHS na mostním objektu D1 – 415.2 

 

        (Foto Petra Mayerová, 2010) 
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Fotografie 7.14. – Sojka obecná (Garrulus glandarius) 

 

                    (Foto Petra Mayerová, 2010) 

2. Mostní objekt D1 – 402.2 - jednostranná PHS vpravo, plexiglas (Land Co. Zlín, s.r.o) 

 PHS protíná lokálně významný migrační koridor v nivě Pustějovského potoka. Vodní 

tok je lemován doprovodným dřevinným porostem polopřirozeného charakteru, keřovitého 

vzrůstu, s převahou vrby jívy (Salix caprea). Vzhledem k charakteru okolních pozemků 

(zemědělsky obhospodařované pozemky), lze v prostoru koridoru očekávat zvýšený výskyt a 

migraci ptactva.  

V současné době je PHS tvořena PMMA stěnami kouřové barvy s polepy černých 

siluet dravců (Fotografie 7.15.). Z celkového počtu 16 kusů ptáků, bylo na tomto MO 

nalezeno 5 mrtvol, např. strnad obecný (Fotografie 7.16.). 
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Fotografie 7.15. – Stav PHS na mostním objektu D1 – 402.2  

 

                    (Foto Petra Mayerová, 2010) 

Fotografie 7.16. – Strnad obecný (Emberiza citrinella) 

 

                    (Foto Petra Mayerová, 2010) 

3. Mostní objekt D1 – 405.2 - jednostranná PHS, plexiglas (Land Co. Zlín, s.r.o) 

PHS se přímo nenachází v žádném významném migračním koridoru, přesto se však 

v blízkosti lokality nachází lesní celek a bezejmenný vodní tok s doprovodnou vegetací, kde 

lze očekávat v jarním a letním období zvýšený výskyt ptáků.  
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V současné době je PHS tvořena PMMA stěnami kouřové barvy s polepy černých 

siluet dravců (Fotografie 7.17.). Na tomto mostním objektu nebyl prozatím žádný nález. 

 

Fotografie 7.17. – Stav PHS na mostním objektu D1 – 405.2  

 

                    (Foto Petra Mayerová, 2010) 

4. Mostní objekt D1 – 413.2 - jednostranná PHS vpravo, plexiglas (Land Co. Zlín, s.r.o) 
PHS se přímo nenachází v žádném významném migračním koridoru, přesto se však 

v blízkosti lokality nachází lesní celek, roztroušené remízky a extenzivní sady, kde lze  

v jarních a letních měsících očekávat zvýšený výskyt ptáků.  

V současné době je PHS tvořena PMMA stěnami kouřové barvy s polepy černých 

siluet dravců. Na tomto mostním objektu nebyl prozatím žádný nález. 

5. Mostní objekt D1 – 402.1 - jednostranná PHS vlevo a zemní val vlevo, plexiglas (Land 

Co. Zlín, s.r.o) 

PHS protíná jednoznačně lokálně významný migrační koridor podél bezejmenného 

vodního toku. Vodní tok je lemován doprovodným dřevinným porostem polopřirozeného 

charakteru, keřovitého vzrůstu, s převahou vrby jívy (Salix caprea). V severní části je rozsáhlý 

lesní celek.  V dotčeném území lze očekávat zvýšený výskyt a migraci ptactva. V současné 
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době je PHS tvořena PMMA stěnami kouřové barvy s polepy černých siluet dravců. 

Z celkového počtu 16 kusů ptáků, byly na tomto MO nalezeny 4 mrtvoly. 

 

Fotografie 7.18. – Stav PHS na mostním objektu D1 – 402.1 

 

                    (Foto Petra Mayerová, 2010) 

6. Mostní objekt D1 – 404.1 - jednostranná PHS vlevo, plexiglas (Land Co. Zlín, s.r.o) 

PHS protíná lokálně významný migrační koridor v nivě Bílovky, Jamníku a Seziny. 

Podél těchto vodních toků a v jejich širším okolí je bohatý a relativně rozsáhlý dřevinný 

porost. V širším prostoru koridoru lze očekávat zvýšený výskyt a migraci ptactva.  

V současné době je PHS tvořena PMMA stěnami kouřové barvy s polepy černých 

siluet dravců. Z celkového počtu 16 kusů ptáků, byly na tomto MO nalezeny mrtvoly bažanta 

obecného (Fotografie 7.19.) a strnada obecného. 
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Fotografie 7.19. - Bažant obecný (Phasianus colchicus) 

 

                    (Foto Petra Mayerová, 2010) 

7. Mostní objekt  D1 – 408.1 - Jednostranná PHS, plexiglas (Land Co. Zlín, s.r.o) 

PHS neprotíná žádný významný migrační koridor. V okolí PHS se nachází stromový 

porost a zahrady, v nichž se může vyskytovat vyšší počet ptáků.  

V současné době je PHS tvořena PMMA stěnami kouřové barvy s polepy černých 

siluet dravců (Fotografie 7.20.). 

Fotografie 7.20. – Stav PHS na mostním objektu D1 – 408.1 

 

                    (Foto Petra Mayerová, 2010) 
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Tabulka 7.4. - Seznam ptáků, nalezených u protihlukových zábran, v období                   

1. 3. – 30. 3. 2010   

Mostní objekt Druh Počet nalezených kusů 

D1 – 415.2 sojka obecná (Garrulus glandarius) 

strakapoud velký (Dendrocopos major) 

strnad obecný (Emberiza citrinella) 

sýkora koňadra (Parus major) 

1 

2 

1 

1 

D1 - 402.2 čížek lesní (Carduelis spinus) 

krahujec obecný (Accipiter nisus) 

strnad obecný (Emberiza citrinella) 

šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 

1 

2 

1 

1 

D1 - 405.2  - 0 

D1 – 413.2 - 0 

D1 – 402.1 hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 

kos černý (Turdus merula) 

pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 

sýkora modřinka (Parus caeruleus) 

1 

1 

1 

1 

D1 – 404.1 bažant obecný (Phasianus colchicus) 

strnad obecný (Emberiza citrinella) 

1 

1 

D1 – 408.1 - 0 
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7.2. Protihlukové stěny na silnicích a dálnicích 

7.2.1. D4709.1 Hrušov – Bohumín 

Počátkem května 2008, byly na této stavbě oboustranně nainstalovány kouřové PHS z 

plexiglasu, bez jakéhokoliv ošetření (Fotografie 7.21.). Průběžným monitoringem byl zjištěn 

vysoký úhyn ptáků (Fotografie 7.24., 7.25., 7.26.). Na základě této skutečnosti, byla svolána 

10. 6. 2008 schůze (Příloha č.2 - Záznam z výrobního výboru k SO 262 a 263.2), které se 

zúčastnily jak investoři, tak technický a ekologický dozor, společně s Agenturou ochrany 

přírody a krajiny ČR a Moravskoslezskou ornitologickou společností. Z předložené nabídky 

byla vybrána metoda polepu svislými pásky o šířce 20 mm a v rozteči 100 mm. Aplikace 

započala 28. 6.2008, lepením jednotlivých pásků (Fotografie 7.22.). 

Po ukončení aplikace polepu, byl nadále pravidelně prováděn monitoring, který trvá 

doposud a s rozhodností lze říci, že na těchto ošetřených PHS svislými pásky již nebyly 

zaznamenány žádné úhyny ptáků, a to jak v roce 2009, tak v roce 2010. 

Neméně důležitá je i ta skutečnost, že z hlediska stálosti polepu pásky, je možno 

konstatovat, že tato metoda je i z hlediska trvanlivosti velice účinná. Kontrolou ze dne 15. 3. 

2010 bylo zjištěno, že i po dvou letech provozu D4709.01, od instalace pásků do dnešních 

dnů, z celkového počtu pásků cca 13370 kusů (1 tabule – 14 pásků), došlo k odlepení pouze 

šesti kusů (0,048%), což je hodnota opravdu zanedbatelná.  

Na základě úspěšnosti byla doporučena tato metoda jako nejúčinnější a tento fakt se 

odrazil v technické podmínce TP104. Díky těmto skutečnostem byla TP104 v roce 2008 

aktualizovaná a jako nejlepší metoda se právě uvádí metoda polepu svislými pásky. 

Stejný postup byl aplikován na protihlukové stěny na stavbě D4704.1 ( Bělotín – 

Lipník nad Bečvou), opět se stoprocentní účinností, jak z hlediska zamezení střetů, tak 

z hlediska trvanlivosti, jen s rozdílem v aplikaci, kdy na stavbě D4709.1 byly pásky 

aplikovány po jednom, na stavbě D4704.1 polem pásů s pěti pruhy, což značně snížilo dobu 

lepení a zvýšilo produktivitu práce. Obdobně i na mostě Legií v Přerově, kde byla rovněž 

použita metoda polepu pásky, se vyjádřila Moravská ornitologická společnost (dále MOS), že 



Petra Mayerová: Hodnocení účinnosti opatření pro ochranu ptáků podél rychlostních silnic 
 

2010                                                                                                                                            72                                                                                                                               

je metoda stoprocentní. Nutno podotknout, že paradoxně původní metodu v podobě polepů 

siluetami dravých ptáků doporučovalo původně právě MOS.  

 

Fotografie 7.21. –  Původní vzhled PHS v Antošovicích, stav ke dni 8. 5. 2008 

   

                    (Foto Petra Mayerová, 2008) 

Fotografie 7.22. – Aplikace pásků na PHS v Antošovicích dne 27. 6. 2008 

 

                    (Foto Petra Mayerová, 2008) 

Monitoringem v období 25. 5. – 5. 9. 2008 bylo zjištěno, že na tomto MO dochází ke 

kolizím a k úhynu ptáků. Bylo nalezeno celkem 180 kusů ptáků, nejvíce v době, kdy ještě 

neprobíhala aplikace pásků (Tabulka 7.5, 7.6.). Mezi nimi byly i silně ohrožený ledňáček říční 

(Fotografie 7.23), ohrožený ťuhýk obecný a ohrožený slavík obecný. Po aplikaci svislých 
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pásků ovšem došlo k obratu a na místě nebyly v následujících letech 2008 - 2010 nalezeny 

žádné mrtvoly. 

 

Tabulka 7.5. - Seznam ptáků, nalezených u protihlukových zábran, v období  

25. 5. - 28. 7. 2008 na stavbě D4709.1 

Druh Počet nalezených kusů 

bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 2 

brhlík lesní (Sitta europaea) 13 

budníček menší (Phylloscopus collybita) 8 

ledňáček říční (Alcedo atthis) 4 

mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 1 

pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 20 

pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 8 

pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 6 

pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 4 

rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 3 

rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris)    7 

rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 3 

sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 1 

slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 1 

sýkora modřinka (Parus caeruleus) 5 

sýkora uhelníček (Parus ater) 2 

strnad obecný (Emberiza citrinella) 5 

šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 5 

špaček obecný (Sturnus vulgaris) 1 

ťuhýk obecný (Lanius collurio) 4 

vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 6 

vrabec domácí (Passer domesticus) 1 
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Tabulka 7.6. - Seznam ptáků nalezených u protihlukových zábran v období 3. 8. - 5. 9. 

2008 na stavbě D4709.1 

Druh Počet nalezených kusů 

budníček větší (Phylloscopus trochilus) 3 

červenka obecná (Erithacus rubecula) 1 

drozd zpěvný (Turdus philomelos) 1 

holub domácí  (Columba livia f. domestica) 1 

holub hřivnáč (Columba palumbus) 1 

hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 1 

Konipas  bílý (Motacilla alba) 1 

konopka obecná (Carduelis cannabina) 1 

kos černý (Turdus merula) 17 

kukačka obecná (Cuculus canorus) 2 

lejsek  šedý (Muscicapa striata) 1 

sojka obecná (Garrulus glandarius) 2 

strakapoud velký (Dendrocopos major) 8 

sýkora babka (Parus palustris) 2 

sýkora koňadra (Parus major) 16 

vrabec polní (Passer montanus) 9 

zvonek zelený (Carduelis chloris) 1 
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Fotografie 7.23. – Mrtvoly sesbírané 12. 6. 2008 na stavbě D4709.1, mezi nimi i silně 

ohrožený ledňáček říční (Alcedo atthis) 

   

                    (Foto Petra Mayerová, 2008) 

 

Fotografie 7.24. – Mrtvoly sesbírané 28.7.2008 na stavbě D4709.1  

 

                    (Foto Petra Mayerová, 2008) 
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Fotografie 7.25. – Mrtvoly sesbírané 28. 7. 2008 na stavbě D4709.1 

 

                    (Foto Petra Mayerová, 2008) 

 

Fotografie 7.26. – Mrtvoly sesbírané 4. 8. 2008 na stavbě D4709.1 

 

                    (Foto Petra Mayerová, 2008) 
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8. DISKUZE 

Protihlukové stěny jsou z hygienického hlediska nezbytnou součástí budovaných 

dálnic a rychlostních komunikací. Jak bylo již výše zmíněno, na mostních konstrukcích se z 

důvodu menšího zatížení používají protihlukové stěny z odlehčeného materiálu, plexiskla 

(dále jen PMMA). Nejdůležitějším hlediskem je samotná příprava stavby ve fázi provádění 

EIA – posuzování vlivu stavby na životní prostředí. V této fázi je nezbytně nutné určit místa, 

na kterých probíhá zvýšená migrace jak sezónní, tak trofická a použít metody, které by 

zabránily negativnímu působení PHS na životní prostředí. Je důležité volit taková ochranná 

opatření, která by zamezila střetům ptáků s PHS v jejich migračním období. Jako nejlepší 

ochranné opatření se z výsledků monitoringu ukázala metoda polepu pásky, kterou je nutné 

aplikovat na další, nově budované PHS. Tento požadavek je navíc podložen novelizovanou 

Technickou podmínkou TP 104 z roku 2008. 

 

Původní požadavek na metodu polepů či nástřiků siluet ptáků, která by eliminovala 

střety ptáků s PHS, se ukazuje jako neúčinný. Samotní autoři (Moravská ornitologická 

společnost), kteří tuto metodu navrhli, přiznávají, že po aplikaci polepu pásky na mostě Legií 

v Přerově, kde docházelo k velmi častým úhynům ptáků, je účinnost metody polepu pásky 

oproti siluetám dravců opravdu stoprocentní (Příloha č. 5 – Odpověd  ́na žádost, týkající se 

ochrany ptactva před nárazem do protihlukových stěn). V důsledku na stavbě D4709.1 

v Antošovicích (Příloha č. 2 - Záznam z výrobního výboru k SO 262 a 263.2), kterého se 

zúčastnili zástupci Krajského úřadu v Olomouci, odboru životního prostředí OÚ Přerov a 

ekologický dozor na stavbě D4709.1, byla na mostě aplikována metoda polepu pásky. Metoda 

je opravdu stoprocentní, což potvrzuje i výsledek pravidelného monitoringu v letech 2008 - 

2010 na stavbě D4709.1. Pozitivní je rozhodnutí o stavbě D4709.2 Bohumín – státní hranice 

ČR/PR, kde byla jako první varianta doporučena metoda polepu černými siluetami dravců 

(Příloha č. 6 – Použití materiálu na D47 – doplnění č.3). Na základě monitoringu, 

provedeného na stavbě D4709.1 a doporučení ekologického dozoru RNDr. Jana Mayera 

(Příloha č. 7 - Revize interního sdělení č 46/06 ze dne 29.05.2009), bylo rozhodnuto, že 
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průhledné protihlukové stěny budou provedeny z kouřového skla a opatřeny svislými bílými 

proužky (Příloha č. 8 – Zápis z technického kontrolního dne č. 19). 

 

Dne 2. 3. 2010 se konala v Klimkovicích porada s cílem vyřešit neshody mezi AOPK 

ČR (pracoviště Ostrava) a ŘSD v otázce lepení svislých pruhů na protihlukové stěny na stavbě 

D4706 Hladké Životice – Bílovec (Příloha č. 9 - Zápis z porady -  Problematika střetu ptáků s 

protihlukovými stěnami). V současné době je PHS tvořena PMMA stěnami kouřové barvy s 

polepy černých siluet dravců a stále dochází k úhynu ptáků (výsledky monitoringu ze          

dne 1. 3. - 30. 3. 2010). Jako jediná efektivní metoda se nabízí metoda polepy pásky, o kterou 

usiluje jak AOPK ČR, tak ekologický dozor na této stavbě. Jak je uvedeno v příloze č. 7, 

hlavním problémem uskutečnění navržené metody jsou finance. Z poskytnutých neoficiálních 

informací ale vyplývá, že jedna tabule na stavbě D4709.1 vychází včetně aplikace, ale jen za 

páskování, tj. bez vlastního skla a jeho montáže na 1600 Kč s životností 5 let, což není cena 

převratná.  Po vyslechnutí všech zúčastněných stran se dospělo k závěru, že ekodozor navrhne 

kritická místa, na něž bude nutné pruhy aplikovat přednostně (PHS protínající významný 

migračním koridor). Návrh bude následně konzultován a odsouhlasen AOPK ČR. Investor 

zjistí ekonomickou stránku věci na základě již realizovaných opatření. Z těchto podkladů se 

bude vycházet při konečném řešení problému. Dále bude ovšem probíhat pravidelný 

monitoring, což je další podmínka stanovená v novelizované Technické podmínce TP 104 

z roku 2008.  

 

Z hlediska stálosti a trvanlivosti dvou nejúčinnějších metod, aplikace pásků a 

antigrafitový nátěr, je metoda polepu pásky účinnější. Po instalaci cca 13 370 pásků na PHS, 

na stavbě D4709.1, došlo k odlepení pouze šesti pásků (0,048%), což je hodnota opravdu 

zanedbatelná. Na D4704.1 (Bělotín – Lipník nad Bečvou), nedošlo k žádnému poškození. 

Antigrafitový nátěr, aplikovaný na estakádě stavby Silnice I/11 Český Těšín – obchvat, se po 

roce provozu začal odlupovat a tím došlo k opětnému zprůhlednění PHS. V rámci údržby byl 

znovu proveden nátěr. Stěny jsou z estetického hlediska nedostačující, ale z hlediska ochrany 
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ptactva došlo k základnímu požadavku zneprůhlednění PHS, což také dokazuje monitoring ze 

dne 31. 3. 2010, kdy nebyla nalezena žádná mrtvola ptáka. 

 

S názorem, že se ptáci adaptují na protihlukové stěny, opatřené siluetami dravých 

ptáků nebo na PHS bez jakéhokoliv ochranného opatření, nelze souhlasit. Příkladem 

neošetřené PHS je obchvat u Jablunkova, kde i po několika letech stále dochází ke střetům a 

následným úhynům ptáků. Existuje názor, že dochází k zneprůhlednění stěn v důsledku 

provozu. Avšak dle normy ČSN 73 6221, přílohy A - Údržba a opravy mostů, je prováděno 

pravidelné čištění a kontrola zábran proti pádu osob a protihlukových stěn, což znamená 

znovuzprůhlednění protihlukových stěn a následné kolize ptáků. Proto by bylo vhodné 

zejména na této PHS, aplikovat metodu polepu pásky. Podobná situace je i na silnici I/47 

Severní spoj I. stavba – Ostrava, kde jsou stěny průhledné s polepy siluet dravých ptáků a 

podle monitoringu zde trvale dochází ke kolizím. 
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9. ZÁVĚR 

Na základě provedeného monitoringu protihlukových stěn na jednotlivých 

komunikacích vyplývá skutečnost, že metoda polepu PHS pásky je nanejvýš účinná, a to jak 

z hlediska ochrany ptactva, tak i z hlediska trvanlivosti této metody. Stav PHS, na kterých 

byly použity jiné metody – polepy siluetami ptáků, případně nátěry antigrafitovými barvami v 

době, kdy měla účinnost TP 104 (2003), je předmětem dalšího monitoringu na těchto PHS, tak 

jak stanovuje TP 104 (2008). Na základě výsledků pak bude nutno přistoupit k realizaci 

takových opatření, která by zabrání střetům ptáků s PHS a k jejich následnému úhynu.  

Na všech PHS, které jsou označeny siluetami ptáků (Stavba D4706 – Bravantice – 

Hladké Životice a Silnice I/47 Severní spoj I. stavba – Ostrava) doporučuji aplikovat metodu 

polepu pásky, zvláště pak u silnice I/11 Jablunkov – obchvat, kde je tato metoda opravdu 

nutná, k zamezení vysokého počtu kolizí ptáků s průhlednými stěnami, které jsou bez 

jakéhokoliv ochranného opatření. 

Požadavek na opatření je navíc podložen zákonem č. 114/92 Sb. O ochraně přírody a 

krajiny, §  5 Obecná ochrana rostlin a živočichů, kde je jednoznačně stanoveno, že : „Všechny 

druhy rostlin a živočichů jsou chráněny před zničením, poškozováním, sběrem či odchytem, 

který vede nebo by mohl vést k ohrožení těchto druhů na bytí nebo k jejich degeneraci, k 

narušení rozmnožovacích schopností druhů, zániku populace druhů nebo zničení ekosystému, 

jehož jsou součástí. Při porušení těchto podmínek ochrany je orgán ochrany přírody oprávněn 

zakázat nebo omezit rušivou činnost.” Dále stanovuje povinnost fyzických a právnických osob 

při provádění zemědělských, lesnických a stavebních prací, při vodohospodářských úpravách, 

v dopravě a energetice postupovat tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a 

zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i 

ekonomicky dostupnými prostředky. Orgán ochrany přírody uloží zajištění či použití 

takovýchto prostředků, neučiní-li tak povinná osoba sama. 

Je tedy otázkou nejen dobré vůle, ale i otázkou financí, zda se dnes podaří vyřešit  

problém z minulosti, kdy byla realizována opatření na základě tehdejší stanovené TP 104 

(2003) a zabrání se tak zbytečnému úmrtí ptáků. 
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