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ABSTRAKT 

Bakalářské práce se zabývá problematikou ochrany obojživelníků před nebezpečím, které 

pro ně představuje silniční doprava na území Moravskoslezského kraje. Zahrnuje popis a 

charakteristiku jednotlivých druhů vyskytujících se na tomto území a jejich migrační tahy 

vedoucí přes komunikace.  

Součástí práce je rovněž dotazníkové šetření. Vyhodnocení dotazníků ukázalo na metody 

ochrany, které se na tomto území používají. Výsledkem práce je rešerše literatury 

k jednotlivým metodám aplikovaným na oblast Moravskoslezského kraje. 

Klíčová slova: přechody pro obojživelníky, transfer, jarní tah, podzimní tah 

 

 

ABSTRACT 

Thesis focuses on the protection of amphibians from the dangers it represents for road 

transport in the Moravia and Silesian Region. Includes description and characteristics of 

each species occurring in this area and their migration routes leading through 

communication.  

The work is also a questionnaire. Evaluation questionnaires showed the methods of 

protection in this area are used. The result of this work is the research literature on various 

methods applied in the Moravia and Silesian Region. 

Keywords: amphibians to the crossing, transfer, move the spring, autumn move 



 
 

Prohlášení 

- Celou bakalářskou práci včetně příloh, jsem vypracovala samostatně a uvedla jsem 

všechny použité podklady a literaturu. 

- Byla jsem seznámena s tím, že na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon 

č.121/2000 Sb. - autorský zákon, zejména § 35 – využití díla v rámci občanských a 

náboženských obřadů, v rámci školních představení a využití díla školního a § 60 – školní 

dílo. 

- Beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB-

TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, bakalářskou práci užít (§ 35 odst. 3). 

- Souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalářské práce bude uložen v Ústřední knihovně VŠB-

TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího bakalářské práce. 

Souhlasím s tím, že údaje o bakalářské práci, obsažené v Záznamu o závěrečné práci, 

umístěném v příloze mé bakalářské práce, budou zveřejněny v informačním systému VŠB-

TUO. 

- Bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu s 

oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona. 

- Bylo sjednáno, že užít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 

využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode mne 

požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na vytvoření díla 

vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě dne 15.4.2010                                                     ..................................................... 

                                                                                                                       Mariana Truchlá 



 
 

Poděkování 

Chtěla bych poděkovat panu Ing. Jiřímu Kupkovi Ph.D.  nejen za trpělivé vedení mé 

bakalářské práce, ale také za poskytnutí cenných rad týkajících se daného tématu. 

Mé poděkování patří také všem, kteří si dali tu práci a odpověděli na můj krátký dotazník a 

vyjádřili tím, že jim tato problematika není lhostejná. 

 

 

 

V Ostravě dne 15.4.2010                                                     ..................................................... 

                                                                                                                       Mariana Truchlá 



 
 

OBSAH 

1 ÚVOD A CÍLE PRÁCE ..............................................................................................7 

2 INTERAKCE MEZI ČLOVĚKEM A OBOJŽIVELNÍKY ....................................9 

3 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA OBOJŽIVELNÍK Ů ........................................11 

3.1 Typy migrací........................................................................................................14 

3.2 Taxonomické zařazení obojživelníků České republiky a jejich stručná 

charakteristika..................................................................................................................16 

3.2.1 Ocasatí (Caudata) ........................................................................................17 

3.2.2 Žáby (Anura)................................................................................................22 

4 OCHRANA OBOJŽIVELNÍK Ů PŘED NEGATIVNÍMI VLIVY DOPRAVY..33  

4.1 Historie.................................................................................................................33 

4.2 Současnost ...........................................................................................................34 

4.3 Některé moderní trendy v ochraně obojživelníků před střetem se silniční 

dopravou ..........................................................................................................................37 

5 OHROŽENÍ OBOJŽIVELNÍK Ů SILNIČNÍ DOPRAVOU  A JEJICH 

LEGISLATIVNÍ OCHRANA V ČR................................................................................41 

5.1 Vliv dopravy na obojživelníky ............................................................................41 

5.2 Nejvíce ohrožení obojživelníci silniční dopravou v ČR......................................42 

6 VÝSLEDKY ANALÝZY ZP ŮSOBŮ OCHRANY V MORAVSKOSLEZSKÉM 

KRAJI .................................................................................................................................45 

6.1 Rizikové úseky v Moravskoslezském kraji .........................................................45 

6.2 Metodika průzkumu a jeho vyhodnocení.............................................................45 

6.3 Výsledky používaných metod ochrany obojživelníků v Moravskoslezském kraji

 47 

7 SHRNUTÍ A DISKUZE ............................................................................................49 

8 ZÁVĚR .......................................................................................................................51 

9 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY......................................................................52 

10 SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOL Ů......................................................................57 

11 SEZNAM OBRÁZK Ů ...............................................................................................58 

12 SEZNAM TABULEK................................................................................................59 

13 SEZNAM PŘÍLOH....................................................................................................60 



M. Truchlá: Ohrožení obojživelníků (Amphibia) silniční dopravou a možnosti jejich ochrany 
 

 
2010  7 
 

1 ÚVOD A CÍLE PRÁCE 

Obojživelníci patří mezi jedny z nejstarších živočichů obývající naši planetu. Slovo 

obojživelný pochází ze způsobu jejich života. Část života prožijí ve vodě a část na souši, a 

proto je nutné dbát o ochranu jak vodních tak terestrických ekosystémů. 

Po miliony let byli obojživelníci skupinou, která měla takřka kosmopolitní rozšíření bez 

výrazného úbytku jedinců nebo celých populací, až do současnosti, kdy je člověk ovlivňuje 

decimováním jejich přirozených stanovišť. Například se jedná o ničení původních míst 

(vhodných jak k rozmnožování tak k přezimování), stavění komunikací (vedoucích přes 

areál výskytu), nevhodné hospodaření na rybnících, kontaminace prostředí společně 

s přehnojením půdy. 

Obojživelníci mají spoustu vlastností, kterými se odlišují od jiných živočichů a stávají se 

tak zajímavými. Mezi tyto specifické vlastnosti patří například nepodobnost dospělců a 

larev (larvy začínají vypadat jako dospělci až po metamorfóze), schopnost dýchat vzdušný 

kyslík (přitom se ale narodili jako vodní živočichové), a v neposlední řadě je to vysoká 

schopnost přizpůsobení se danému prostředí. Jsou to ale také velmi cílevědomí tvorové, 

protože za vodou jsou schopni ujít až desítky kilometrů. O to horší je fakt, že po tak dlouhé 

cestě, jen kousek od vody, mnohdy skončí pod koly aut. Mnoho lidí má vůči 

obojživelníkům spoustu předsudků, přitom tito živočichové zaujímají důležité místo 

v potravním řetězci mokřadních a vodních ekosystémů a bez jejich přítomnosti by byl celý 

koloběh narušen. Mohlo by dojít i k vyhynutí brodivého ptactva a k přemnožení hmyzu, 

kterým se obojživelníci živí. Jejich nejcennější schopností je bioindikace, z hlediska 

poškození přirozených ekosystémů. 

Tato bakalářská práce klade za cíl seznámit se nejprve s obecnou charakteristikou 

obojživelníků. Abychom mohli účelně chránit tyto druhy živočichů je třeba znát nejen 

jejich biologii, ale také migrační tahy, při kterých dochází k největším ztrátám. Práce se 

zabývá i vztahem člověka a obojživelníka. Lidé by si měli uvědomit, jak a čím jim mohou 

být obojživelníci prospěšní. Jedním z hlavních cílů je také ochrana obojživelníků, která je 

pro lepší přehlednost uvedena z hlediska časového vývoje, kdy na sebe navazují historie, 

současnost a moderní trendy, tak jak byly tyto metody používány v praxi.  Mezi cíle patřilo 
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i zpracování dotazníků, z nichž jsem získala informace, kteří obojživelníci a ve kterých 

lokalitách v Moravskoslezském kraji jsou nejvíce ohroženi, abychom se mohli zaměřit na 

jejich ochranu v problematice silnice jako bariéra.  
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2 INTERAKCE MEZI ČLOVĚKEM A OBOJŽIVELNÍKY 

Obojživelníci jsou nedílnou součástí ekosystémů. Jsou využíváni člověkem pro medicínu, 

vědu i bioindikaci. V neposlední řadě mohou obojživelníci složit jako ochrana před 

škodlivým hmyzem, protože se jím živí (VOJAR, 2007).  

Jednou z jejich nejvýznamnějších vlastností, je schopnost indikovat změny a stejně tak i 

procesy v krajině, které člověk a někdy ani přístroje nemohou zachytit. Týká se to 

především změny chemismu, ať už půdy nebo vody, a nebo také změny klimatu (BEEBEE 

et GRIFFITHS, 2005). Jako indikátoři stavu prostředí by mohli poukazovat na globální 

změnu klimatu, to ale ukáží až četné průzkumy postupem času (HEADY, 2010).  

Lékařství a toxikologie 

Nejvíce sledovanou schopností u ocasatých obojživelníků je regenerace tkáňové struktury 

(celé končetiny, ocasu, míchy a nebo kůže). Vývojové fáze obojživelníků jsou používány 

při toxikologických testech odhalujících škodlivost látek na životní prostředí a na zdraví 

člověka (ROY et LEVESQUE, 2006).  

Obojživelníci patří mezi živočichy, kteří ze svých exokrinních žláz vylučují jed. Jed 

neslouží jen jako ochrana před predátory, ale také jako ochrana před houbovými infekcemi, 

které  by mohly způsobit i úhyn obojživelníka. Mezi jedovaté obojživelníky řadíme i 

ropuchy, kterým v těle kolují steroidní glykosidy a alkaloidy, například bufotoxin a 

bufotenin. Při požití ropušího jedu se projeví podráždění zažívacího ústrojí a následuje 

zvracení. Mohou se objevit i poruchy dýchání a vidění. Smrt nastává v důsledku zástavy 

srdce. Bufotenin je známým toxinem pro narkomany kvůli narkotickým účinkům, které 

vyvolává. V minulosti byly dokonce vyráběny, ve Spojených státech, i cigarety s obsahem 

usušené ropuší kůže. V současné době jsou narkomany vyhledávány ropuchy obecné a 

zelené, právě kvůli vysokému obsahu bufoteninu v kůži těchto ropuch (FRYNTA, 2009).  

 
Vztah člověka k obojživelníkům 

Už po dlouhá staletí jsou obojživelníci spojování s velkým množstvím pověr. Mlok byl 

například spojován s čarodějnictvím, někde jej pro změnu považovali za bytost spojenou 

s peklem. Mlok měl, podle středověkých pověr, moc odolávat ohni a uhasit jej. Proto byl 
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podle obyvatel nazýván ohnižil. Také v pohádkách nejsou žáby zrovna oblíbenými tvory – 

např. v pohádce Tři zlaté vlasy děda Vševěda brání žába na prameni téct živé vodě, a až po 

zabití žáby se pramen obnoví. Mezi tvory upadající v největší nelibost patří ropuchy. Lidé 

totiž věřili, že jsou to proměněné čarodějnice, a proto je upalovali a mučili. Podle pověr 

ropucha napíchnutá na vidle  zbavila člověka bradavic, zaživa pověšená a vyschlá léčila 

dnu. I když se těmto „babským povídačkám“ můžeme dnes jen smát, pravda je taková, že 

odpor k obojživelníkům přetrvává. A jak prokázaly četné výzkumy, tento odpor není 

v člověku už od narození, ale je  získaný učením  a celosvětovým náhledem (MIKÁTOVÁ 

et VLAŠÍN, 2002). 

Mezi dostupné informace o obojživelnících patří i to, že jsou škůdci zemědělských kultur a 

mají vliv na škody způsobené v rybničním hospodářství při požírání rybího potěru, hlavně 

velké druhy skokanů (BARUŠ, 1992). Opak tohoto názoru dokázal ZWACH (1990) při 

jednom ze svých pokusů, kdy umístil do společné nádrže odpočítaný počet malých rybek, 

skokana zeleného a skřehotavého a nádrž shora zavřel, aby skokani nemohli získat potravu 

jinak. Po určité době nádrž zkontroloval a jediná změna byla nižší váha skokanů, rybky 

zůstaly všechny. Což dokazuje, že skokani nejsou schopni ulovit zdravou a čilou rybu, ale 

můžou sníst rybu, která uvízla na břehu a nebo je leklá (ZWACH, 1990). 
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3 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA OBOJŽIVELNÍK Ů 

Obojživelníci jsou živočichové s proměnlivou teplotou těla, protože jejich teplota se mění 

v přímé závislosti na teplotě okolí. Ovlivňovat svou teplotu mohou například tím, že 

v teplých dnech si vyhledávají vlhko a stín a naopak ve dnech chladných hledají více 

prosluněná místa, kde se mohou vyhřát a zvýšit tak teplotu svého těla oproti chladnějšímu 

okolí. Pokožka obojživelníků není zrohovatělá, jako je tomu například u plazů, a 

nepokrývají ji žádné kostěné útvary a ani ochlupení. Samozřejmě výjimka potvrzuje 

pravidlo, např.: vlasatice třásnitá (Trichobatrachus robustus) jejíž tělo je kryto útvary, 

které zdánlivě připomínají ochlupení. Povrch kůže obojživelníků je velmi hustě propleten 

slizovými žlázami, což má za následek nejen neustálou slizkost, ale i jejich jedovatost. Při 

dotyku kůže obojživelníka s pokožkou jiného živočicha (nebo člověka) vyměšují jed. 

Celým tělem prostupuje také hustá síť krevních vlásečnic, které plní funkci sliznice, což 

umožňuje obojživelníkům dýchání pokožkou. V období zimního spánku může pokrývat 

výměny plynů v těla s okolím až 80%  . To je způsobeno nízkou energetickou spotřebou za 

současného snížení nároků na kyslík v zimním spánku. Při zimování se mohou 

obojživelníci dostat do hloubky zámrzné nebo nezámrzné. V zámrzné hloubce jsou teploty 

vždy pod bodem mrazu a obojživelníkům v této hloubce ustátá krevní oběh i kožní 

dýchání, aby přežili musí si jejich tělo vytvořit a vyloučit polysacharid glykosid do 

krevního a mízního oběhu. Nezámrzná hloubka se nachází asi 80-130 cm pod povrchem a 

zimují v ní především naši obojživelníci (ZWACH, 2009; BARUŠ et al., 1992). 

Obojživelníci, s výjimkou pulců, se živí hlavně živočišnou potravou. Z hlediska potravních 

řetězců, se jedná o konzumenty 2. řádu. Dospělci loví bezobratlé živočichy, dávají 

přednost hmyzu a lépe se soustředí na pohybující se objekty, které zaujmou jejich 

pozornost. Pulci jsou, u většiny druhů, omnivorní (živí se řasami a detritem), a výjimku 

tvoří pulci živící se karnivorně, tj. živí se jinými pulci a vajíčky stejného nebo jiného druhu 

(GAISLER et ZIMA, 2007). 

Na rozdíl od ostatních suchozemských obratlovců obojživelníci ve stádiu dospělce už 

nepijí. U metamorfovaných jedinců se voda přijímá kůží nebo stěnou močového měchýře, 

který slouží jako zásobník vody (BARUŠ et al., 1992). Část obojživelníků si loví svou 
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potravu na souši, ale přesto se opět vrací do vodního prostředí a to v době rozmnožování 

(BUCHAR, 1983). 

Samečci žab k hledání samiček používají nejen zvukové projevy, aby je nalákali na místa 

vhodná k páření, ale důležitou roli hraje i komunikace zraková a dotyková. U ocasatých 

obojživelníků jsou námluvy spojeny s komunikací pachovou, dotykovou a zrakovou 

(BARUŠ et al., 1992). Některé druhy jsou známé svým teritoriálním chováním, do kterého 

můžeme zahrnout i boje mezi samci v době rozmnožování. Dalším důležitým znakem 

obojživelníků jsou jejich migrace (popsáno v kapitole 3 – migrace obojživelníků). Mezi 

obojživelníky můžeme najít druhy s noční i s denní aktivitou, kdy ocasatí jsou aktivní 

hlavně v noci a žáby hlavně ve dne (s výjimkou ropuch, které patří mezi noční predátory). 

Vajíčka jsou odkládány ve shlucích nebo v provazcích, ale mohou se vyskytovat i 

jednotlivě připevněné na listech vodních rostlin (u našich čolků). Snůška se klade do 

malých hloubek, kde značně kolísá teplota vody a promrznutí by znamenalo její zánik. I 

proto jsou obojživelníci vybavení krátkým vývojem vajíček. Vývoj vajíček může trvat 

několik dnů až týdnů, ale vývoj larev trvá déle (až několik měsíců). Např. pulci blatnice 

skvrnité (Pelobates fuscus) mohou metamorfovat až po druhém roce svého života a do té 

doby narůstají až do délky 18 centimetrů, přitom dospělá žába měří nejvíce 8 centimetrů. 

Většina obojživelníků nemá vyvinutou schopnost péče o potomky a u druhů, které ji mají, 

převažuje buď otcovská a nebo mateřská, protože starost obou rodičů o potomstvo je velmi 

vzácná (GAISLER et ZIMA, 2007).  

Životní cyklus obojživelníků (model ropuchy obecné) 

Všichni naši obojživelníci mají trojfázový životní cyklus, skládající se z vajíčka, larvy a 

dospělce. Cyklický charakter rozmnožování je ovlivňován vnějšími vlivy, například 

fotoperiodicita, teplota, srážky a vlhkost (BARUŠ et al., 1992).  

Po nakladení vajec (ve shlucích nebo provazcích,vzácně pak jednotlivě) se z nich vylíhnou 

malé larvy (pulci). Díky zkrácené metamorfóze se pulci velmi rychle vyvíjejí (narostou jim 

končetiny a je vstřebán zbytek ocásku). Poté vylézají ven z vody malí juvenilové, kteří už 

jsou tvarem těla podobní dospělcům a zůstávají několik let na souši. Za tuto dobu dorostou 

velikosti dospělce a mohou se vrátit zpátky do vody, aby se tam mohli rozmnožovat 

(O’SHEA et HALLIDAY, 2001).  
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Námluvy 

Doba rozmnožování je spojena s pravidelnými migracemi a změnou způsobu života 

spojenou s morfologickými a fyziologickými změnami, například s vývojem hřebínku, 

ploutevních a prstových lemů, senzibilizací zrakového pigmentu na červenou a žlutou 

barvu u Lissotriton vulgaris (BARUŠ et al., 1992).  

Žabí samečci se při námluvách často shlukují, aby vytvořili sborový zpěv a nalákali si 

k sobě samičku. Samička si vybírá samečka podle nejhlasitějšího hlasového projevu. 

Páření  

U rodu Salamandra není držení samičky uvolněno vůbec a přenos spermatoforu je velmi 

rychlý. Naopak u čolků amplex neprobíhá vůbec a místo něj jsou na řadě svatební tance. 

Samec čolka se před samičkou vlní, plácá a švihá ocasem. Ceremoniál svatebního tance 

končí tím, že se samička přibližuje k samečkovi a ten vypustí spermatofory, které si 

samička převezme do kloaky a uloží do spermatotéky. K oplodnění vajíček dochází až při 

průchodu kloakou během kladení (BARUŠ et al., 1992). 

Před pářením se samec žab usadí na zádech samice a pevně si ji přichytí nohama, kde má 

po dobu rozmnožování vytvořen pářící mozol k uchopení a udržení samičky. Zatím co 

samec sedí na zádech samičky, ona vyhledává místo vhodné k nakladení vajíček. Toto 

pevné objetí se nazývá amplex. Amplex zajišťuje samci, že se samičí vajíčka dostanou 

přímo do blízkosti jeho kloaky (O’SHEA et HALLIDAY, 2001). 

Mezi základní typy amplexu, podle místa uchopení, patří amplexus inguinální (samec se 

samice drží v pánevní oblasti) vyskytující se u kuněk a blatnic, a amplexus axilární (samec 

se samice drží za předními nohami) vyskytující se u rosničky, ropuch a u skokanů 

(ZWACH, 2009). Při detailnějším dělení můžeme tyto amplexy rozšířit ještě o držení 

suprapektorální, brachiální, supraaxilární, axiloinguinální, lumbo-pubický a pelvo-

abdominální (BARUŠ et al., 1992). 

Kladení vajíček 

Žáby, například ropuchy, kladou velké množství malých vajíček, které jsou ve formě 

provazců obtočeny kolem vodních rostlin, aby neuplavaly. Z těchto vajíček se po několika 

dnech vylíhnou malí pulci, kteří se sice ještě nepohybují, ale i tak pomalu rostou a to díky 

zbytku žloutkového vaku, který jsou schopni strávit. Pulci se vylíhnou bez noh, proto se 
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pohybují máváním ocasu a jsou snadnou kořistí predátorů (O’SHEA et HALLIDAY, 

2001). 

Naopak ocasatí obojživelníci rodí buď larvy (Salamandra salamandra) a nebo, jako čolci, 

kladou vajíčka a lepí je jednotlivě na vodní rostliny (BARUŠ et al., 1992). 

Starší pulci 

Postupem času pulci rostou, zkracuje se jim ocas (u žab je v průběhu metamorfózy 

vstřebán úplně) a narůstají jim, u žab, nejprve zadní nohy, zatímco u ocasatých 

obojživelníků rostou nejprve přední končetiny (ZWACH, 2009).  

Larvy ocasatých obojživelníků se živí dravě, stejně jako dospělci. Žáby mají vyšší stupeň 

potravní specializace, která jim umožňuje živit se všežravě. Někteří pulci žab jsou i 

kanibalové (BARUŠ, 1992). U ropuch pulci plavou ve velkých hejnech, což jim umožňuje 

větší ochranu před dravci (O’SHEA et HALLIDAY, 2001; BARUŠ et al., 1992). 

Juvenilové 

Po procesu metamorfózy jsou vstřebány žábra a juvenil už je schopný dýchat sám plícemi 

a vylézá na souš. Mladé žabky jsou velmi náchylné k vyschnutí a proto se snaží z vody 

přesouvat až za deštivého počasí (BARUŠ et al., 1992). 

Dospělci 

Co se týče ropuch, tak dospělci tohoto druhu rostou po celý svůj život. Jejich velikost je 

rozhodující pro úspěšné rozšiřování populace, kdy např. větší samička naklade více vajíček 

a větší sameček bude více úspěšný v boji o samičku před svými soupeři. Dospělci se ale 

vracejí do vody jen na pár dní a to v době rozmnožování (O’SHEA et HALLIDAY, 2001). 

3.1 Typy migrací 

Ekologické parametry prostředí zahrnují podmínky existence organismů v prostředí. 

Jedním z významných faktorů parametrů prostředí pro obojživelníky je existence míst 

možných k migraci a k jejich následnému rozmnožování (ANDRESKA et HANEL, 2009). 

Obojživelníci nemají pouze jeden tah, kdy se přesouvají ze zimovišť na místo k páření 

(jarní migrace), ale známe hned několik tahů, které mohou být krajně nebezpečné. Mezi 

tyto tahy patří například jarní, zpětný, podzimní, tah metamorfovaných jedinců, nepravý 
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tah ať už za potravou nebo osídlením nového stanoviště. Pokud skrz tyto tahové cesty 

prochází silniční komunikace, dopad na populace obojživelníků je destruktivní. Tahové 

cesty byly pozorovány nejen u ropuch, blatnic, hnědých skokanů, ale taky u ocasatých 

obojživelníků (MIKÁTOVÁ et VLAŠÍN, 2002). 

Nepravé tahy za potravou nebo osídlením jiné vodní plochy  

Ne všichni obojživelníci jsou vázáni na jednu rozmnožovací nádrž. Někteří jsou schopni se 

odtrhnout od migrující populace, jít jiným směrem než ostatní a tam osídlit nádrž, která by 

mohla splňovat podmínky pro úspěšný vznik nové populace jedinců. Typický jev pro 

kuňky nebo dospívající jedince vodních skokanů. V létě se stává častým jevem, že 

můžeme potkat obojživelníky na silnici, jak loví potravu. Nejčastěji takto chytají potravu 

ropuchy, hlavně za teplého a deštivého počasí (MIKÁTOVÁ et VLAŠÍN, 2002). 

Jarní tah 

Jedná se o tah dospělých jedinců, kteří se probudili z hibernace a pomalu se přesouvají na 

místa, kde se vylíhli a kde chtějí také naklást svou snůšku vajíček. Tento tah patří mezi 

nejnebezpečnější, z důvodu velkého množství putujících jedinců najednou. Probíhá 

v rozmezí od února do května (SPÁLENKOVÁ, 2010). 

Tah čerstvě metamorfovaných jedinců 

V době, kdy se čerstvě vylíhlí jedinci obojživelníků přemění z pulců na malé žabky, je čas 

se přesunout z rozmnožiště na místo, kde budou trávit dny až do své první hibernace. 

Nejmasověji je tento tah pozorován u ropuchy obecné a skokana hnědého. U juvenilů jsou 

ale pozorovány i vysoké ztráty v místech, kde vede podél cesty obrubník, protože jej neumí 

překonat a pohybují se tak podél obrubníku. Pak nastane buď situace, že spadnou do děr 

nebo kanálů podél obrubníku a nebo následkem nedostatku úkrytů a velkého množství 

slunečního záření vyschnou. Na silnici hrozí obojživelníkům kromě přímého přejetí 

vozidlem i větrné víry, které se objevují podél silnice vlivem projíždějících aut a mohou 

způsobit úhyn juvenilů (MIKÁTOVÁ et VLAŠÍN, 2004).  

Zpětný tah 

Opět tah dospělých jedinců, ale v tomto případě jde o návrat z místa rozmnožování na 

místo, kde budou přebývat až do podzimních měsíců. Zpětný tah neprobíhá tak masově, 

jako ten jarní, a proto se může zdát méně patrný (SINSCH, 1988). 
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Podzimní tah z letních stanovišť k zimovišti 

Podzimní tah bývá pozorován velmi nepravidelně od poloviny srpna do listopadu. Je dobře 

patrný především za deštivých nocí a po delším suchu. Doba migrace i počet putujících 

zvířat může rok od roku kolísat. Tento druh putování je nejlépe prozkoumán u ropuchy 

obecné a skokana hnědého (MIKÁTOVÁ et VLAŠÍN, 2002).  

 

3.2 Taxonomické zařazení obojživelníků České republiky a 

jejich stru čná charakteristika 

 
V současnosti jsou změněné vědecké názvy některých obojživelníků. Dřívější názvy jsou 

uvedené podle Zákona 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny (a jeho novelizace), ale 

nynější  vědecké názvy jsou brány podle publikace FROST et al. (2006). 

Na území ČR žije 20 druhů obojživelníků a 1 klepton. Žádný z těchto druhů není 

endemický pro Českou republiku, ale vyskytují se zde obojživelníci, kteří jsou tu na 

hranici svého areálu (BARUŠ et al., 1992). Ve volné přírodě České republiky se 

v současné době nevyskytuje žádný aklimatizovaný ani etablovaný nepůvodní druh 

obojživelníka. Nálezy nepůvodních druhů, které byly doposud zaznamenány, vznikly buď 

neúmyslným zavlečením a nebo únikem či vypuštěním z terarijních chovů a laboratorních 

chovů (MORAVEC, 2006). 

Každá populace, která žije uvnitř areálu, je méně ohroženější než populace žijící na okraji. 

Jakákoli změna působící vně areálu výskytu se může zdát bezvýznamná, ale na jeho 

okrajích může velmi negativně ovlivnit stávající populace. Podle mapových podkladů 

prochází územím ČR východní hranice rozšíření čolka hranatého (Lissotriton helveticus) a 

ropuchy krátkonohé (Epidalea calamita) a nachází se zde také západní hranice rozšíření 

čolka karpatského (Lissotriton montandoni). Na jižní Moravě je hranice areálu čolka 

velkého (Triturus cristatus). Celé území ČR patří do západní části areálu rozšíření skokana 

ostronosého (Rana arvalis). Druhy jako čolek dunajský (Triturus dobrogicus) a čolek 

dravý (Triturus carnifex) jsou v ČR na hranici svého rozšíření (MORAVEC, 1994). 
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Naopak jiné druhy mají v České republice těžiště svého rozšíření, např. Hyla arborea, 

Rana temporaria a Triturus vulgaris (KEROUŠ et al., 2005). 

Druhy žijící na našem území se často liší ve svých četnostech, zatímco v jednom kraji je 

jejich početnost vysoká, v kraji druhém mohou být na pokraji vyhubení. Typickým 

příkladem je kuňka ohnivá (Bombina bombina), která je stejnoměrně plošně ohrožená po 

celé ČR (MIKÁTOVÁ et VLAŠÍN, 2002). 

3.2.1 Ocasatí (Caudata) 

Jedná se o obojživelníky protáhlého těla s dlouhým ocasem a obvykle se čtyřmi 

vyvinutými končetinami. Mají vnitřní oplození, kdy spermie jsou přenášeny pomocí 

samčích spermatoforů a poté ukládány do spermatoték samic. Pohlavní dimorfismus u 

ocasatých je vizuálně nápadný, protože samice jsou většinou menší a štíhlejší a mají 

zduřenou kloakální oblast a samci jsou v době rozmnožování barevnější a mají výrazné 

ocasní a hřbetní lemy. Počet vajíček v jedné snůšce je různý a může se pohybovat od 

jednoho až po  600 kusů. Larvy jsou si tvarem těla podobné s dospělci, mají dlouhé vnější 

žábry a párový přichycovací orgán (Rusconiho háček), jehož funkci později přejímají 

přední končetiny a během vývoje Rusconiho háček zaniká. Mezi ocasatými obojživelníky 

existují druhy oviparní s proměnou (vývoj přes stádium larvy) a bez proměny (přímý vývoj 

jedinců), ale také viviparní (živorodé), larviparní (kladou larvy) a pueriparní (rodí 

metamorfovaná mláďata (GAISLER et ZIMA, 2007). Rozdíl mezi zástupci ocasatých, tedy 

čolky a mloky je především v tom, že mloci se nepáří ve vodě a ani tam nekladou vajíčka, 

protože jsou vejcoživorodí (ZWACH, 2009). 

Mlok skvrnitý ( Salamandra salamandra) 

V České republice se vyskytuje mozaikovitě, informace o jeho výskytu nejsou 

z Českomoravské vrchoviny a z bezlesých nížin (DUNGEL et ŘEHÁK, 2005). Nejhojněji 

obývá mlok dubohabřiny na suťovém podkladu (ZWACH, 2009). 

Jedná se o obojživelníka převážně s noční aktivitou, živícího se hlavně drobnými 

bezobratlými (DUNGEL et ŘEHÁK, 2005). 

Živočich velmi nápaditých barev, který svým zjevem dává najevo predátorům, že je 

jedovatý. Zbarvení jedince je značně variabilní, může být černý se žlutými skvrnami, nebo 
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žlutý s černými skvrnami a objevují se také kusy zbarvené červeně nebo oranžově 

(O’SHEA et HALLIDAY, 2001). Za hlavou má nápadité hrboly – parotidy (HANEL, 

2006). Jed vylučuje z příušních a z podkožních žláz. Jedinci tohoto druhu se dožívají 

značně vysokého věku až 40-ti let. Pohybují se velmi pomalu a neobratně, ale za svou 

kořistí umí velmi rychle vyběhnout. Mloci jsou živočichové samotářští, jedinou dobou kdy 

lze najít větší skupinu tohoto druhu je období páření (ve stinných jezírkách a potůčcích) a 

taky období zimování. Zimování probíhá, od října do března, pod různými kládami a nebo 

spadlým listím (GIBSON, 2007).   

Mlok skvrnitý patří mezi ovoviparní druhy (HANEL, 2006). Populace žijící ve vysokých 

polohách mají larvy ve vejcovodu až do metamorfózy a samice pak vypouští ven už  

vyvinuté jedince (O’SHEA et HALLIDAY, 2001). 

Čolek horský (Mesotriton campestris) 

I když má ve jméně „horský“, je to druh, který obývá i nížinné oblasti po celé Evropě 

(O’SHEA et HALLIDAY, 2001). Čolci žijí většinu života ve vodě a proto je důležitým 

orgánem pro pohyb ocas, který mají vysoký a zploštělý ze stran (ČIHAŘ, 1987). Dobře 

snáší chlad a přežívá i pod ledem (GIBSON, 2007). Ke svému životu vyžadují studenou, 

ale čistou vodu, na rozdíl od čolka obecného, kterého můžeme najít i v požárních nádržích 

nebo zahradních jezírcích (ČIHAŘ, 1987). 

Ve svatebním převleku má sameček tmavý šedomodrý hřbet, a hladký žlutočerný hřeben. 

Břišní strana je u obou pohlaví beze skvrn a podklad těla je od žluté po oranžovou barvu 

(GIBSON, 2007). Jedním z jeho typických znaků jsou převislé pysky u tlamy (ZWACH, 

2009). 

Nejčastějšími místy k rozmnožování jsou lomy, pískovny, malé rybníky, mělčí okraje 

velkých rybníků, ale taky luční tůně periodické i trvalé. Zajímavostí je, že samice dokážou 

vajíčka přichytit i na holé dno. Ve vyšších polohách vyžadují dobře osluněné plochy a 

málo zastíněná místa, naopak v nižších polohách vyhledává zcela zastíněné vodní plochy 

(ZWACH, 2009). 
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Čolek dravý (Triturus carnifex) 

Dříve se jednalo o podruh čolka mramorovaného (Triturus marmoratus; Latreille, 1800), 

dnes je čolek dravý samostatným druhem nahrazujícím čolka mramorovaného v Itálii a na 

západě Balkánu (GIBSON, 2007). 

Největší a nejrobustnější z čolků, vyskytujících se na území ČR, má  na hřbetě a bocích 

velké černé šedě lemované skvrny, bílé skvrny na bocích buď chybí a nebo se vyskytují jen 

zřídka (DUNGEL et ŘEHÁK, 2005).  

Páření probíhá až v dubnu a zpravidla trvá do června, ale jsou i nálezy z července. Samci 

se po ukončení páření přesunou na souš a žijí suchozemským způsobem života, zatímco 

samice se semiadultními jedinci zůstávají ve vodě až do konce srpna. Čolek dravý se 

rozmnožuje ve stojatých vodách nebo v mírně průtočných vodotečích, s podmínkou aspoň 

20 centimetrů průtočné vody a u stojatých vod od 20 do 100 centimetrů hloubky. U tohoto 

čolka je běžný kanibalismus jak v larválním stádiu, tak i u dospělců Jedním z jeho 

typických znaků jsou převislé pysky u tlamy (ZWACH, 2009). 

Čolek velký (Triturus cristatus) 

Patří mezi naše nejvíce rozšířené čolky, i přesto je kategorizován mezi velmi silně 

ohrožené druhy (ZWACH, 2009). Čolek velký osídluje hlavně zarostlé stojaté vody 

s hloubkou větší než 30 centimetrů a bez dravých ryb, které by požíraly larvy (GIBSON, 

2007). 

Má velmi hrbolatou kůži, proto se mu také někdy říká bradavičnatý. Mimo období páření 

je skoro černého zbarvení. Pro tento druh je charakteristický zubatý hřeben, přerušený u 

báze ocasu, a taky u samců výrazný stříbrný ocasní pruh. Samci mají břišní stranu v době 

páření zbarvenou černými skvrnami na žlutém podkladu (GIBSON, 2007). 

Všichni čolci žijící v ČR mají charakteristický způsob páření, kdy sameček vypouští do 

vody schránky se spermatem a samička tyto schránky sbírá do kloaky. Oplozená vajíčka 

pak nalepují na vodní rostliny a líhnou se z nich larvy podobné pulcům žab. Larvám čolků 

narůstají nejprve přední nohy a pak až zadní (ČIHAŘ, 1987). Samci se většinou hned po 

páření uchýlí zpátky k suchozemskému způsobu života, zatímco samice velmi často 

zůstávají se semiadultními jedinci ve vodě až do konce srpna (není ojedinělým případem, 
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že samice s mláďaty ve vodě také zimuje). Vše ovšem záleží na odchylkách počasí 

(ZWACH, 2009). 

Čolek dunajský (Triturus dobrogicus) 

Jeho výskyt je vázán výhradně na nížiny v jihovýchodní části České republiky (ZWACH, 

2009). Osídluje hlavně stojaté vody a pomalu tekoucí potůčky v nížinách, které jsou 

zarostlé. Můžeme jej najít i v lužních lesích (GIBSON, 2007). 

Patří mezi naše nejmenší a nejvzácnější čolky. Čolek dunajský je velmi podobný čolku 

velkému, ale má  vyšší a zubatější hřbetní lem a méně bílých teček na bocích. Břišní strana 

je poseta černými skvrnami na oranžovém podkladu, které se mohou  slévat do černých 

pruhů (GIBSON, 2007). Ve srovnání s čolkem velkým je čolek dunajský pestřeji zbarven  

a vzhledem k tomu, že v době páření má hladkou kůži, je i jeho zbarvení pestřejší a 

výraznější. Hřbetní strana je hnědě zbarvená a boky šedavé i žlutohnědé, často s bílými 

tečkami a tmavými okrouhlými skvrnami. Ve středové časti ocasního lemu je namodralý 

perleťový proužek, který velmi často zasahuje až do strany kloakálního valu (ZWACH, 

2009).   

Jeho nároky na rozmnožovací nádrže jsou podobné s Triturus cristatus, ale větší vazba na 

vodní prostředí je známa u Triturus dobrogicus. Vyhledává k páření spíše stojaté vody 

s prohřátými a osluněnými mělčinami s litorální vegetací, na kterou samice mohou 

připevnit jednotlivě svá vajíčka (ZWACH, 2009). 

Čolek hranatý (Lissotriton helveticus) 

Má rád vlhké a chladné klima. Vyskytuje se hlavně horských podhorských oblastech, kde 

jej můžeme často spatřit pohromadě s čolkem karpatským nebo obecným. Oblíbené jsou 

mělké tůně, kaluže na cestách a vodní nádrže s nízkou hladinou vody a s řídkou vegetací. 

Přesto, že osídluje stejné lokality s čolkem obecným nedochází u těchto druhů ke 

vzájemnému křížení (ZWACH, 2009).    

Štíhlý čolek s protáhlou hlavou a zaobleným čenichem, ze stran má zploštělý ocas. Břišní 

stranu má bělavou se slámově žlutým středem. Ke znakům samečků patří taky zduření 

boků, nápadný kožní lem mezi prsty a polokulovitá kloaka. Všichni čolci svlékají pokožku, 

ale v nepravidelných intervalech. Stará pokožka se svléká směrem dozadu (DIESENER et 
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REICHHOLF, 1997). Samci jsou si podobní se zástupci čolka karpatského, ale samice se 

blíže podobají samičkám čolka obecného (ZWACH, 2009).   

Páří se od března do dubna v malých loužích nebo slabě proudících potocích, ale malí čolci 

se mohou vyvíjet i v kolejích vyjetých od aut. Přeměna vajíček se dokončuje do 6 týdnů 

(GRUBER, 1999). Vajíčka čolků jsou kladena každé zvlášť a připevněna samičkou na list 

nebo jiný předmět pod hladinou vody (ZWACH, 2009).   

Čolek karpatský (Lissotriton montandoni) 

Tento druh čolka je velmi blízký s čolkem obecným, se kterým dochází také ke křížení. V 

České republice se vyskytuje v Beskydech, které patří ke karpatskému systému, a v 

Jesenících ze sudetského systému (ZAVADIL, 1994). 

Má širokou hlavu se třemi podélnými rýhami. Hřbetní strana je spíše olivově zelená nebo 

hnědavá se zrnitou kůží. Naproti tomu břišní strana je jednobarevná od oranžové po žlutou 

(DIESENER et REICHHOLF, 1997). Sameček nemá v době páření vyvinutý hřeben jako 

ostatní čolci, ale má protaženou špičku ocasu ve vláknitý přívěšek (ČIHAŘ, 1987). 

Suchozemská forma tohoto čolka je aktivní hlavně v noci, ve dne se schovává pod kameny, 

naopak vodní forma má hladkou kůži a je aktivní hlavně ve dne (DIESENER et 

REICHHOLF, 1997).  

Čolek karpatský vstupuje do vody už při teplotě okolo 0°C a zpravidla jsou dříve aktivní 

samci než samice (BARUŠ et al., 1992). Ihned po ukončení zimování dochází k páření. 

K rozmnožování si vybírá mělké stojaté, ale i periodické tůně, kterými mohou být i kaluže 

na nezpevněných lesních cestách po vyjetých kolejích aut (ZWACH, 1990). 

Čolek obecný (Lissotriton vulgaris) 

Patří mezi nejhojněji rozšířené čolky na území České republiky (ZWACH, 1990). 

Vzhledem k podmínkám, které má na prostředí, je čolek obecný spíše nenáročný druh. 

Můžeme jej nalézt jak v listnatých lesích, tak i ve vysoko položených skalnatých a suchých 

oblastech. Dává přednost čistým, mělkým rybníčkům s hojnou vegetací a nebo zaplaveným 

pískovnám, není ale výjimkou ho najít v dočasně znečištěných vodách, hlubokých studní a 

jsou nálezy i ze slabě brakických vod (DIESENER et REICHHOLF, 1997). 

Jedinci druhu čolka obecného jsou mimo období páření nevýrazně zbarvení. Samec, který 

vleze do vody v době páření prochází velmi dramatickou změnou, která spočívá 
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v zesvětlení kůže, vystoupení tmavých skvrn a objeví se také mohutný kožní lem na 

zádech s červenými a modrými pruhy. Kožním lemem se sameček může předvádět a 

namluvit si tak samičku (O’SHEA et HALLIDAY, 2001). 

Mezi zvláštnosti čolků patří vysoká schopnost regenerace, kdy jim může dorůst poškozený 

nebo zcela odtržený ocas, nebo končetina. Regenerace je schopné i jejich oko (ČIHAŘ, 

1987). 

Tento druh se páří od dubna do června. Mohou se objevit i pozdější (náhradní) snůšky, ale 

larvy po vylíhnutí metamorfují až následující rok. Vajíčka jsou samičkou kladena 

jednotlivě a lepena na vodní vegetaci. Jako rozmnožovací místo slouží čolkům stojaté vody 

nebo mírně průtočné tůně s podmínkou hloubky (5 až 60 centimetrů) a přítomností 

bahenních bylin nebo spadaného listí, pod kterým se mohou ukrývat (ZWACH, 2009).   

3.2.2 Žáby (Anura) 

Mezi typické znaky, podle kterých bezpečně poznáme žábu, patří velká hlava s širokou 

tlamou, krátká a neohebná záda, krátké přední nohy, ale zato dlouhé a svalnaté zadní 

končetiny. Oči mají velké a vystouplé. Jejich kůže je hladká a lesklá, ale můžeme se setkat 

také s kůží hrbolatou a matnou (podle druhu žáby). Vzory, které mají jednotlivé druhy na 

kůži jim pomáhají v maskování se v krajině před nepřítelem (O’SHEA et HALLIDAY, 

2001). Pulci žab se živí filtrací planktonu a hlenových nárostů řas (GAISLER et ZIMA, 

2007; DUNGEL et ŘEHÁK, 2005). Pokud se snižuje hladina vody, vytvářejí si pulci tzv. 

larvální ekologické niky, kdy si ocáskem vyhloubí malou jamku, aby si v nepříznivé 

situaci zadrželi více vody na jednom místě a zároveň si zvětšili své lovné teritorium 

(ZWACH, 2009). Převážná většina žab patří mezi druhy vejcorodé s nepřímým vývojem, 

jen velmi výjimečně se vyskytují druhy živorodé nebo druhy s přímým vývojem. Žáby jsou 

druhem obratlovců, kteří se vyskytují na všech kontinentech s výjimkou Antarktidy a 

severních polárních oblastí (GAISLER et ZIMA, 2007). 

Za zmínku stojí fakt, že při teplotě 25°C se z vajíček Rana temporaria a Bufo bufo vyvíjí 

přebytek samců, kdežto následek teploty kolem 20°C je u Bufo bufo nepodstatný a u Rana 

temporaria se projevuje jen mírně (BARUŠ et al., 1992). 
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Kuňka obecná (Bombina bombina) 

Vyskytuje se do výšky 250 metrů nad mořem (ZWACH, 1990). 

Žába s okrouhlým jazykem přirostlým k dolní čelisti, má ozubenou horní čelist (ZWACH, 

1990). Výrazné zbarvení břicha má význam stejný jako u mloka, tedy ochránit kuňku před 

nepřítelem a varovat jej před jedem. Z tohoto důvodu se kuňkám vyhýbají užovky, jejichž 

důležitou složkou potravy jsou právě žáby (ČIHAŘ, 1987). 

V případě ohrožení může kuňka zaujmout „kuňčí reflex“, kdy se silně prohne, zakloní 

hlavu a nastaví dlaně a chodidla směrem vzhůru. Nepřítel pak vidí červené nebo oranžové 

oči vpředu i vzadu. Pokud to nezabere, tak se ještě během chvilky dokáže převrátit na záda 

a nepřítel si myslí, že je mrtvá a přejde jej chuť (ZWACH, 1990). K přirozeným 

nepřátelům kuněk patří čolci, kteří požírají jejich vajíčka, jsou to ale ztráty, které by 

neměly ohrozit celkový stav populace (BARUŠ et al., 1992). 

Aktivní jsou ve dne, ale v době, kdy si hledají samičku mají vrchol aktivity spíše za 

soumraku. Období rozmnožování trvá od března do konce léta. Snůška může obsahovat 

80-300 vajíček. Vajíčka jsou sice poměrně malá, ale mají velký zárodek. Vylíhlé larvy po 

metamorfóze zůstávají v blízkosti břehu nebo přímo ve vodě (KUZMIN, 1999). 

Tahy ze zimovišť na shromaždiště jsou individuální. Pro druh Bombina bombina se jedná o 

krátké tahové cesty dosahující jen několika málo metrů (ZWACH, 2009). 

Kuňka žlutobřichá (Bombina variegata) 

Obývá hlavně střední a vyšší polohy do 1000 metrů nad mořem (ZWACH, 1990). Dává 

přednost osluněným lokalitám a pro tření jí nevadí ani umělé vodní nádrže s mírným 

výskytem vegetace (DUNGEL et ŘEHÁK, 2005). 

Kuňka žlutobřichá se vyznačuje silně bradavičnatou kůží s ostrými rohovinovými výrůstky 

a s výrazně žlutě zbarvenou břišní částí, zbytek těla, tedy hřbetní část bývá obvykle 

šedohnědá až mírně nazelenavá. Tělo, jinak štíhlé, se v době páření (u nevykladených 

samiček) stává zavalitým (ZWACH, 2009). Znakem, kterým se vyznačují obě naše kuňky 

jsou zorničky srdcovitého tvaru (DIESENER et REICHHOLF, 1997). Samci tohoto druhu 

nemají vyvinutý rezonátor, a proto se nám jejich hlas zdá slabý i když se ozývají nad 

hladinou vody (ZWACH, 2009).   
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Díky tlustší kůži, delším zadním končetinám a kratšímu vývoji larev (běžná doba 2 měsíce) 

je tato kuňka lépe přizpůsobena životu na souši a může tak kolonizovat nově vzniklé vodní 

nádrže (DUNGEL et ŘEHÁK, 2005).  

Snůšky jsou poměrně malé, ale zato s velkým zárodkem uvnitř a nebývají kladeny moc 

hluboko pod hladinu. Pulci se při snižující se hladině vody snaží vyhrabávat ocáskem nové 

a nové důlky, aby se v nich zadrželo co nejvíce vody a zároveň si tak zvětšili své lovné 

teritorium (ZWACH, 2009).   

Ropucha obecná (Bufo bufo) 

Vyskytuje se po celém území České republiky, přičemž menší výskyt v horských oblastech 

je dán spíše nedostatkem rozmnožovacích nádrží než klimatickými faktory (DUNGEL et 

ŘEHÁK, 2005).  

 

Obrázek 1: Bufo bufo (Ropucha obecná) patří mezi nejvíce 
ohrožené obojživelníky silniční dopravou (Lichtenbergová, 2009) 

 

Ropucha obecná (viz obr. 1) patří mezi naše největší ropuchy (ČIHAŘ, 1987). Zornice jsou 

vodorovně elipsovité (GRUBER, 1999). Zbarvení je značně variabilní a přechází od světle 

hnědé až po olivově šedou. Břišní strana může být krémově šedá nebo narůžovělá, ale vždy 

s tmavším mramorováním. Na zadních nohách jsou velmi dobře vyvinuty plovací blány 
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(ZWACH, 1990). Na hlavě jsou párové žlázy parotidy, ze kterých, v případě nebezpečí, 

vylučuje jedovatý sekret (DUNGEL et ŘEHÁK, 2005).  

Její aktivita začíná od soumraku, kdy loví hlavně drobný hmyz. Ale jsou i případy, kdy 

ropucha spolkne menšího hlodavce (ZWACH, 1990).  

V době rozmnožování se sameček pevně přimkne k samičce, a nepovoluje ani v případě že 

samička uhyne (DUNGEL et ŘEHÁK, 2005). Vajíčka jsou kladena v rosolovitých 

provazcích a obmotána kolem rostlin, jejich počet se pohybuje kolem 3000 až 7000 

(GRUBER, 1999). 

Ropucha krátkonohá (Epidalea calamita) 

Výskyt této ropuchy je nejprokazatelnější na Moravě, protože obývá hlavně nižší polohy. 

U tohoto druhu je významná vazba na území s narušenou a nebo chybějící oranou vrstvou 

půdy bez vegetace (ZWACH, 1990, 2009). 

Protože má krátké zadní nohy, nemůže se pohybovat skoky, nýbrž chůzí (ČIHAŘ, 1987). 

Kůže je silně bradavičnatá a na vrcholech bradavic jsou oranžové nebo cihlově červené 

skvrny (ZWACH, 1990). Na hlavě jsou menší parotidy než je tomu u ropuchy obecné. 

Typickým znakem je tenká žlutá linka táhnoucí se přes celý hřbet až po kloaku a bělavé 

břicho, někdy z nádechem fialové nebo modré (DUNGEL et ŘEHÁK, 2005). Oči má 

blízko u sebe a na hrdle má menší průsvitný rezonátor. Ropucha krátkonohá se projevuje 

velmi hlasitým kvákáním podobným zvuku velikonoční řehtačky (HUDEC, 2007).  

Vajíčka této ropuch jsou velmi drobná (nejmenší z našich ropuch). Samice klade snůšky 

volně na dno nádrže, nejlépe do vody bez vegetace. K páření vyhledává spíše menší 

periodické tůňky na písčitém podkladu. V některých letech dochází k opakovanému 

kladení snůšek (náhradní snůšky). Partnera si tyto ropuchy vybírají vždy až na místě 

rozmnožování (ZWACH, 1990). 

Ropucha zelená (Pseudepidalea viridis) 

Dříve patřila k druhům, obývající městské části. Dnes se považuje ve městech za vzácnou, 

protože její hojnost zmizela se zánikem městských kanálů, potoků a obecních rybníků 

(KEROUŠ, 2005). Její výskyt je situován hlavně do míst s průměrnou roční teplotou kolem 

6-7°C, a proto se vyhýbá chladným lesnatým a horským oblastem vyšším než 450 metrů 

nad mořem (DUNGEL et ŘEHÁK, 2005). Není choulostivá na sucho ani na jiné změny 
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počasí (GRUBER, 1999). V zimě jí jako úkryt slouží jak lidská sídliště, tak i přírodní 

útvary vhodné pro přezimování. Může se ale stát, že ropucha zůstane aktivní i přes zimu, 

pokud má úkryt, kde je teplo, například vodovodní potrubí nebo kanál. Což není problém 

protože se v takových místech zdržuje hromadně i hmyz přečkávající zde zimu, který jí 

slouží jako potrava (ZWACH, 1990). 

Jedové žlázy na hlavě jsou hruškovitého tvaru. Zbarvení hřbetu je spíše bělavé s mnoha 

nepravidelnými ostře ohraničenými zelenými skvrnami (DUNGEL et ŘEHÁK, 2005). 

Hrbolky na spodní straně prstů jsou jednoduché, a ne párovité jako je tomu například u 

ropuchy obecné i krátkonohé (GRUBER, 1999). 

Vajíčka této ropuchy jsou menší než u Bufo bufo, ale větší než u Epidalea calamita a 

samička je téměř vždy klade až na úplné dno mělkého litorálu do hloubky 2 až 25 

centimetrů. Pseudoepidalea viridis má ráda teplé prostředí, do kterého klade i vajíčka. Do 

chladné vody by vajíčka nenakladla. Snůška se po rozplavání jedinců zcela rozpadne 

(ZWACH, 2009).   

Rosnička zelená (Hyla arborea) 

Rosnička patří mezi stromové žabky a je tomuto životu také velmi dobře přizpůsobena. Na 

koncích prstů má drobné přísavky kulatého tvaru, které jí umožňují udržet se i na hladkých 

listech a větvích (ČIHAŘ, 1987; BARUŠ et al., 1990). 

Je pro ni typické zelené zbarvení s černým pruhem táhnoucím se od nosních dírek až po 

zadní končetiny (ZÁBORSKÝ, 2001). Mnoho lidí neví, že rosničky jsou druhem 

schopným měnit barvy v závislosti na podkladu (ZWACH, 1990). Její kůže je hladká a 

lesklá (GRUBER, 1999). Samci mají velmi dobře vyvinutý hlasový rezonátor, kterým i 

vzhledem ke své malé velikosti, dokáží vyluzovat opravdu hlasité zvuky (ČIHAŘ, 1987). 

Rezonátor je při nafouknutí větší než hlava, což mu umožňuje svraštělá kůže na hrdle 

(DUNGEL et ŘEHÁK, 2005). 

Dlouhou dobu panovala pověra, že rosničky jsou schopné předpovídat počasí, a proto je 

lidé chovali ve velkých sklenicích se žebříkem. Pokud žába vyšplhala po žebříku mělo být 

hezky, pokud zůstala na dně sklenice, mělo být deštivo. Jejich dlouhodobé pozorování 

však tuto teorii vyvrátilo. Pravdou však zůstává, že za deštivého a chladného počasí 

rosničku neuslyšíme (ČIHAŘ, 1987). 
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Samice klade svá vajíčka, v podobě malých kulovitých shluků, do mělkého litorálu. Shluky 

vajíček klade samice jednotlivě, proto může být od jedné samice i 6 snůšek. Vajíčka se 

připevňují na vodní rostliny do hloubky maximálně 16 centimetrů (ZWACH, 2009).   

Blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus) 

Jejich výskyt je zaznamenám spíše v nižších polohách, ale může obývat velmi vzácně i 

střední zeměpisné polohy (ZWACH, 1990). Protože žijí zahrabané v zemi, mají za tímto 

účelem přizpůsobené zadní končetiny, na kterých je vyvinut velký zrohovatělý hrbol 

(ČIHAŘ, 1987). 

Hřbetní strana je olivově hnědá nebo šedohnědá (GRUBER, 1999), břišní strana je šedá až 

šedomodrá s tmavšími skvrnkami. Platí zde pravidlo (jako u jiných obojživelníků), že 

intenzita barvy přímo závisí na teplotě okolního prostředí (ZWACH, 1990). Na rozdíl od 

ostatních žab mají blatnice svislé zřítelnice, a nemají žebra (ČIHAŘ, 1987). Ze svých 

kožních žláz vypouští sekret, který páchne po česneku (GRUBER, 1999).  

Její aktivita se projevuje hlavně v noci, ale za teplého a slunečného počasí může být aktivní 

i ve dne. Při pobytu na souši opouštějí svůj úkryt při poklesu intenzity světla pod určitou 

hranici, takže začátek jejich aktivity se s prodlužujícím dnem mění. Hlavním ekologickým 

nárokem je charakter půdy (kvůli zahrabaní), kdy vyhledává písčité nebo lehčí hlinité 

půdy, a až na druhém místě je teplota (BARUŠ et al., 1992).  

Kladou vajíčka v krátkých silných provazcích. Vajíčka jsou nepravidelně uspořádány, 

přičemž délka těchto provazců se pohybuje od 30 do 60 centimetrů (ZWACH, 1990; 

HERCZEK et GORCZYCA, 1999). 

Skokan ostronosý (Rana arvalis) 

Preferuje spíše oblasti s průměrnou roční teplotou nad 6°C (DUNGEL et ŘEHÁK, 2005), a 

najdeme jej v nižších a středních polohách, kde si hledá vlhké háje a listnaté lesy lužního 

charakteru (ZWACH, 1990; BARUŠ et al., 1990). Jedná se o kriticky ohrožený druh (viz 

obr. 2) vyskytující se pouze v nádržích se zachovalým litorálním (pobřežním) porostem 

(ŠANDERA, 2007). Patří k citlivým druhům našich obojživelníků, hlavně co se týče 

zvyšující chemizace půd (ZWACH, 1990).  

Před obdobím rozmnožování se ukrývá v porostech blízko nádrže. K rozmnožování 

dochází hned po ukončení zimovaní, na přelomu března a dubna. Samci se zbarví do 
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modra, přičemž toto zbarvení trvá asi jen týden. Po tuto dobu jsou schopni se rozmnožovat, 

ale pak opouštějí nádrž a modrá barva se jim ztrácí (ŠANDERA, 2007). Má krátký, 

zašpičatělý čenich a v době rozmnožování velký černý pářící mozol na palcích předních 

končetin (GRUBER, 1999). Rozmnožuje se později než skokan hnědý a taky klade menší 

množství vajíček. Vývoj probíhá u obou druhů stejně, ale vajíčka skokana ostronosého 

zůstávají po celou dobu na dně vod a nestoupají po nabobtnání k hladině, jako je tomu u 

skokana hnědého (DIESENER et REICHHOLF, 1997). 

 

Obrázek 2: Rana arvalis (Skokan ostronosý) táhne hromadně se 
skokanem hnědým (Truchlá, 2010) 

 

Skokan štíhlý (Rana dalmatina) 

Žije v listnatých a smíšených lesích v teplejších oblastech naší republiky (ČIHAŘ, 1987). 

Ve Slezsku není jeho výskyt hojný (GVOŽDÍK et BENEŠ, 1997). I když se jedná o 

teplomilný druh snáší dobře i nízké teploty (DUNGEL et ŘEHÁK, 2005). 

Vrchní strana těla je vesměs hnědého zbarvení se světlou jednobarevnou břišní stranou 

beze skvrn (GRUBER, 1999; HERCZEK et GORCZYCA, 1999).  

Má velmi podobné ekologické nároky se skokanem hnědým. Samci zimují z velké části ve 

vodě nebo na dně periodických tůněk, stejně je tomu u většiny samic. K páření vyhledávají 

stejnou lokalitu jako skokani hnědí, ale ve větších tůňkách převládá početnost skokana 
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štíhlého díky jeho teritoriálnímu chování. Rovněž doba páření je delší než u skokana 

hnědého. Snůšky vajíček připevňují na dlouhý úzký předmět, většinou se jedná o stéblo 

trávy a vajíčka jsou tedy pod vodou až po dobu než rosolovitý obal vajíček nabobtná a ty 

pak mohou vyplavat na hladinu. Snůšky jsou mnohonásobně menší než je tomu u skokana 

štíhlého, ale zase mají pravidelný tvar  (ZAVADIL, 1986). 

Skokan hnědý (Rana temporaria)  

Patří mezi skokany s největším rozšířením po celé České republice, jen mladé bory a 

smrčiny nejsou jeho oblíbená místa. Jinak je to původem lesní žába, a proto se s ní taky 

v lese můžeme (mimo rozmnožování) setkat nejčastěji (ZWACH, 2009). Skokan hnědý 

(viz obr. 3) není tak silně vázán na vodní prostředí jako ostatní skokani. Může se 

vyskytovat i hluboko v lesích nebo loukách a nevylučují se ani horské oblasti s výškou 

2000 metrů nad mořem (ČIHAŘ, 1987).  

Ve vodní nádrži zimuje pouze část samců, zato samičky vyhledávají raději úkryty na souši. 

A proto můžeme na jaře pozorovat nápadnější tah k rozmnožišti než je tomu u skokana 

štíhlého. Skokani jsou v této době velmi pestře zbarveni, u samiček převládá červenavý 

odstín, a samečci se předvádí v různých tónech hnědé se zelenavým nebo modravým 

nádechem. V době páření se skokan hnědý ozývá výhradně nad vodou, oproti skokanu 

štíhlému, který je slyšet pod vodou (ZAVADIL, 1986). 

Skokani jsou častými složkami jídelníčků u mnoha živočichů a protože mají takové velké 

množství nepřátel, patří tito obojživelníci mezi nejplodnější. Jedna samička je schopna 

naklást za sezónu i pět tisíc vajíček (ČIHAŘ, 1987). 

Nejčastějším místem k rozmnožování tohoto druhu jsou malé tůně a rybniční soustavy. V 

době snesení prvních snůšek (na přelomu března a dubna) bývají ještě v noci mrazíky, 

které ale nemohou poškodit celou snůšku (maximálně její povrchovou vrstvu). Samice 

skokana hnědého klade vajíčka ve velkých neforemných hlucích, které nejsou přilepeny 

k vodním rostlinám ale k sobě navzájem. Po vykladení více samic už nejde jednotlivé 

snůšky od sebe oddělit. Tahy  Rana temporaria jsou hromadné (ZWACH, 2009). 
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Obrázek 3: Rana temporaria (Skokan hnědý) jeden z 
nejproduktivn ějších skokanů (Válová, 2009) 

 

Skokan zelený (Pelophylax esculentus) 

Skokan zelený (viz obr. 4) je jediným kleptonem žijícím u nás, který vznikl spojením 

skokana krátkonohého a skřehotavého (GRUBER, 1999). Lze jej najít ve všech oblastech 

České republiky kromě horských, s nadmořskou výškou kolem 1000 metrů nad mořem, je 

tedy velmi hojným druhem (ČIHAŘ, 1987). Obývá močálovité a lužní lesy, ale můžeme jej 

najít i na rašeliništích a zahradách (GRUBER, 1999). Pokud zaslechneme skřehotání 

tohoto skokana, svědčí to o vhodných životních podmínkách ve skutečně čisté a 

neznečištěné vodě (DIESENER et REICHHOLF, 1997). 

Zbarvením se podobá skokanu krátkonohému, má hřbetní stranu sytě zelenou 

s nepravidelnými černými skvrnami a u většiny druhů se přes celou délku hřbetu táhne 

středový žlutozelený pruh. Břicho je světlejší a u většiny zástupců kouřově skvrnité nebo 

mramorované (DUNGEL et ŘEHÁK, 2005; HERCZEK et GORCZYCA, 1999). Odlišuje 

se převážně bílými ozvučnými měchýřky a větším patním hrbolem (ANDĚRA, 2003). 

Pokud je náhle vyplašen, vystřikuje za sebe obloukovitě vodu do výšky až 30 centimetrů. 

Pokud je v jedné nádrži mnoho samečků skokana zeleného dochází k soubojům, kdy 

jednotliví samečci používají výpady proti sobě a snaží se tak zastrašit protivníka 

(DIESENER et REICHHOLF, 1997). 
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Obrázek 4: Pelophylax esculentus (Skokan zelený) jediný klepton z 
obojživelníků, žijící na území České republiky(Lichtenbergová, 
2009) 

 

Tento druh klade svá vajíčka podle toho, ke kterému druhu má blíže. Pokud je více 

podobný skokanu krátkonohému, klade vajíčka do hloubky 20 až 60 centimetrů. Pokud se 

ale více vzhledem přibližuje skokanu skřehotavému, pak klade vajíčka v tenkém slizovitém 

obalu do hloubky až 80 cm. Nejčastěji se rozmnožuje na velkých a rybářsky 

obhospodařovaných nádržích (ZWACH, 2009). 

Skokan krátkonohý (Pelophylax lessonae) 

Převažuje spíše ve středních a nižších polohách a větší početnost má v jižní polovině České 

republiky (DUNGEL et ŘEHÁK, 2005). 

Samečkové jsou v době páření nápadně žlutí v přední části těla (DIESENER et 

REICHHOLF, 1997). Hřbetní strana je u tohoto skokana světle olivově zelená s tmavými 

skvrnami. Má velký klenutý patní hrbol. Samečci se mohou ozývat 2 rezonátory, které jsou 

v koutcích úst, ale i přesto je jejich hlas tišší než u skokana skřehotavého (GRUBER, 1999; 

HERCZEK et GORCZYCA, 1999). Na rozdíl od skokana skřehotavého má tento druh 

kratší zadní končetiny a není proto schopen skákat do vody z takové vzdálenosti 

(DIESENER et REICHHOLF, 1997).  
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Zimuje sice do dubna, ale na shromaždiště se samečkové vydávají až od května. Tahy na 

místa rozmnožování jsou individuální. Rozmnožuje se v mělkých a dobře osluněných 

tůních (DUNGEL et ŘEHÁK, 2005). Vyhledává stejné prostředí jako skokan skřehotavý 

(DIESENER et REICHHOLF, 1997).  Tento druh klade svá vajíčka v malých kulovitých 

shlucích do hloubky 20 až 60 centimetrů a připevňuje je na vnořené litorální rostliny. 

Páření i kladení snůšek probíhá hromadně ve skupinkách, v počtu 14 až 42 jedinců 

(ZWACH, 2009). 

Zimuje na bahnitém dně vod (GRUBER, 1999). I přesto je nejméně závislý na vodě ze 

všech zeleně zbarvených skokanů (ZWACH, 1990). 

Skokan skřehotavý (Pelophylax ridibundus) 

Patří mezi největšího zástupce skokanů žijícího hlavně v teplejších oblastech České 

republiky odkud vytlačuje skokana zeleného (ČIHAŘ, 1987). S našim největším 

obojživelníkem se můžeme setkat spíše v nížinách s rybničnatými oblastmi (ZWACH, 

1990). 

Má širokou hlavu s tupým čenichem a má také menší patní hrboly. Zvukové rezonátory 

jsou u samců šedě zbarvené. Hřbetní strana je zelená až hnědá, tmavší v zadní části a taky 

velmi silně bradavičnatá (DIESENER et REICHHOLF, 1997). V koutcích úst mají párové 

černé nebo kouřové rezonátory (DUNGEL et ŘEHÁK, 2005).  

Aktivní začíná být od března, v létě je aktivní celý den s vrcholem aktivity večer a brzy 

ráno (DUNGEL et ŘEHÁK, 2005; HERCZEK et GORCZYCA, 1999). Po přezimování 

opouští vodu až po skokanech zelených. Doba rozmnožování vrcholí v dubnu a květnu, 

kdy jedna samice je schopna naklást až 1000 vajíček, které po nakladení klesají ke dnu.  

Velcí skokani jsou schopni ulovit i čerstvě vylíhlá kachní mláďata, jejich obvyklou složkou 

potravy je ale hmyz a jiní drobní živočichové (DIESENER et REICHHOLF, 1997). 
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4 OCHRANA OBOJŽIVELNÍK Ů PŘED NEGATIVNÍMI 

VLIVY DOPRAVY 

4.1 Historie  

Počátky výzkumů herpetologie v Moravskoslezském kraji 

Počátky českých batrachologických a herpetologických výzkumů, v oblasti 

Moravskoslezského kraje, se datují do přelomu 19. a 20. století. Touto činností se v kraji 

zabýval především Vilém Zavadil, pro účely školní sbírky. Před Vilémem Zavadilem, zde 

působil František Smyčka, který doložil první nálezy výskytu želvy bahenní, čolka 

horského a kuňky žlutobřiché v oblasti Moravské Ostravy (HANÁK et HUDEČEK 2003). 

Sledování obojživelníků v ČR 

Prozatím nejsou v České republice shromažďovány informace o dlouhodobějších změnách 

výskytu obojživelníků. Jediným sledováním bylo síťové mapování výskytu obojživelníků 

(MORAVEC, 1994). Výhodou tohoto mapování je schopnost zachycení rozšíření 

jednotlivých druhů. Při dlouhodobějším opakování by mohlo přinést výsledky v podobě 

zvyšování nebo snižování populace některých druhů obojživelníků.  

V posledních desetiletích došlo ke změnám v areálech výskytu obojživelníků. Například, 

že někteří obojživelníci mají stabilní rozšíření v rámci celého svého areálu, ale dochází u 

nich k lokálnímu nebo k plošnýmu poklesu frekvence výskytu (např. lokální pokles 

Triturus montandoni, plošný pokles Bufo calamita). Některé druhy zase mohou vykazovat 

změny v areálu rozšíření. V tomto případě pak ale dochází k zániku izolovaných populací 

(např. Bombina bombina, Lissotriton montandoni). U jiných druhů může dojít ke zmenšení 

areálu (např. Rana arvalis) a nebo naopak k rozpínání areálu (např. Rana dalmatina). 

Pokud se ale spojí efekty poklesů populačních hustot a zmenšování areálu, znamená to 

velmi významné ohrožení druhu (KEROUŠ, 2005).  

Historie migračních objektů 

Už v roce 1960 se několik evropských států rozhodlo vytvořit precedent k ucelení 

programů o silničních přechodech pro obojživelníky (www.uvm.edu, 2003). 
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Touha chránit bezmocné živočichy při střetu s automobilovou dopravou se v Evropě datuje 

do 70. let minulého století. Mezi první živočichy, kterým byl postaven tunel s naváděcím 

zařízením, patřili jezevci v Nizozemsku. Ale teprve až v roce 1978 vzniká ve Francii 

zpráva o technických nárocích na migrační objekty. Dle celosvětových studií bylo 

dokázáno, že postavené objekty nebyly zvířaty využívány, právě pro nedostatečnou 

velikost těchto tunelů. Podle publikací Anděla a Hlaváče je vyřešena problematika 

podchodů pro velké savce v České republice. Ale je více než pravděpodobné, že co je 

dobré pro velké savce, může docela dobře posloužit i obojživelníkům (VOJAR, 2007). 

4.2 Současnost 

Odchyt živočichů na silnici 

Odchyt lze provádět, pokud z předešlých dlouhodobějších výzkumů známe trasu jarního 

tahu (ten je nejčastěji sledován) a víme, přes kterou komunikaci obojživelníci půjdou. Pak 

je možné na jedné straně vozovky obojživelníky sbírat a přenášet na druhou stranu. Tímto 

způsobem lze zachránit až 90% jedinců, kteří by jinak pod koly aut zahynuli. Tato metoda 

není vhodným dlouhodobým řešením, protože je náročná na čas a je nutné sledování 

průběhu tahu. Výhodou odchytu je fakt, že můžeme kromě školených odborníků 

(herpetologů) zapojit široké spektrum lidí, například studenty středních škol, dobrovolníky 

a jiné (MIKÁTOVÁ et VLAŠÍN, 2004). 

Zprostředkování náhradního místa k rozmnožování 

Tato možnost je považována v současnosti za velmi konstruktivní řešení, které dává 

příležitost jak dospělým jedincům tak i čerstvě metamorfovaným juvenilům (MIKÁTOVÁ 

et VLAŠÍN, 2004).   

Rozmnožovací nádrž je vybudována na té straně silnice odkud přicházejí obojživelníci. A 

ti se (až na dvě výjimky) vykladou v nejbližší nádrži. Výjimkou je skokan hnědý a ropucha 

obecná (viz kapitola 4.1). Při transferu obojživelníků je tedy třeba mít na paměti jejich 

lokální paměť, jinak bychom jim svým jednáním spíše ublížili než pomohli (HANEL, 

1992). Ale i u skokanů a ropuch lze najít řešení, pokud totiž putuje dvojice v amplexu je 

možné ji přenést, protože dvojice už je spárována a zůstane v nové nádrži. Amplex dvojic 

ale závisí na počasí. Pokud je chladno a deštivo, obojživelníci putují jednotlivě a párují se 
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až v nádrži. Šetrnějším způsobem je nechat obojživelníky vyklást v původní nádrži a 

přemísťovat do nové nádrže až nakladená vajíčka a malé pulce. Tento způsob je však 

komplikovaný (MIKÁTOVÁ et VLAŠÍN, 2004). O přenosu snůšek můžeme uvažovat 

pouze v případě zemních skokanů, blatnic a rosniček, ovšem jen při velmi opatrné 

manipulaci (VOJAR, 2007).  

Záchytné ploty s padacími pastmi 

Padací pasti a zábrany je vhodné použít výhradně u obojživelníků, kteří absolvují delší tah 

z terestrických zimovišť (zemní skokani, ropucha obecná), naopak u druhů, které se 

nevzdalují při zimování daleko od vody je třeba využít jiných možností u původní tůňky, 

například kosení litorálu, odstranění napadaného listí a jiné. U záchytných plotů je důležité 

znát začátek ale i konec tahu, protože kdybychom nezaznamenali konec tahu, mohly by 

zábrany znemožnit cestu jedincům, kteří směřují zpátky na letní lokality (VOJAR, 2007). 

Pro stavbu dočasných zábran je možné využít i fólie běžně dostupné v obchodech se 

zahradnickými potřebami. Musí se dbát na to, aby se nekoupila mřížová fólie, která pro 

obojživelníky funguje jako žebřík, takže ji mohou snadno překonat, čímž by vynaložená 

námaha byla znehodnocena. Naproti tomu plnou fólii lze díky odolnosti vůči 

mechanickému poškození a povětrnostním vlivům použít i vícekrát. Výška zábran je 

optimální od 30 do 50 centimetrů, přičemž po každých 2,5 až 3 metrech je třeba tuto fólii 

pevně ukotvit pomocí dřevěných kůlů nebo ocelových drátů. Aby se zabránilo podlézání 

zábrany obojživelníky musíme ji zahrnout zespodu hlínou a kamením. Pod fólií budou 

dány padací pasti, které mohou tvořit i běžné kbelíky, do těch budou padat obojživelníci. 

Je důležité, aby vědra byla od sebe vzdálená maximálně 15 až 30 metrů a aby okraj kbelíku 

byl zahrnut hlínou, jinak bude obojživelníky obcházen. Kbelíky se musí vybírat nejméně 

dvakrát denně, tedy v intenzivním čase tahu okolo půlnoci a po ukončení večerního tahu 

žab, k jehož slábnutí dochází okolo šesté hodiny ranní (VOJAR, 2007). Samozřejmě, že se 

může stát, že jedinci padají do kbelíku i později po vynesení. Pro tuto možnost je třeba 

zajistit kbelík proti intenzivnímu slunečnímu záření, tedy dát dovnitř kúru stromu a nebo 

nasáklý molitan, a taky proti dešti, kdy se ve vědru vyvrtá dírka o průměru maximálně 1 

centimetr a tím se propouští voda do půdy, aby se živočichové neutopili (pokud ovšem 

podloží tvoří nepropustné částice, je třeba vybudovat pod kbelíkem sifón (MIKÁTOVÁ et 

VLAŠÍN, 2002). 
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Tato metoda je náročná na velký počet lidí, kteří jsou potřeba k vynášení kbelíků 

s napadanými obojživelníky. Před zahájením akce je třeba projednat podrobnosti se všemi 

správními institucemi. Tyto správní instituce tvoří: 

• státní ochrana přírody (správa CHKO nebo NP) pro manipulaci s chráněnými druhy je 

nutné mít povolení této organizace, 

• správa a údržba silnic, kde je třeba se domluvit o způsobu a možnostech umístění 

zábran, 

• okresní dopravní inspektoráty policie ČR, tady se projednává možnost dopravního 

značení a  snížení dopravní rychlosti v daném úseku komunikace, 

• majitelé dotčených pozemků, kteří musí povolit stavbu zábran na svém pozemku, 

avšak po skončení tahu požadují uvést lokalitu do původního stavu, 

• obecní (obvodní, městský) úřad, který je vhodné informovat o celé akci a dohodnout 

se na případné propagaci ochrany obojživelníků, 

• nevládní ekologické organizace, u kterých je možnost domluvy nad financováním, 

materiálním zajištěním nebo pracovními sílami. 

Stálé zábrany 

Trvalé zábrany se staví s předpokladem, že jsme na tomto místě měli zkušenosti se 

zábranami dočasnými, protože se jedná o nákladné opatření, které by sebemenší chybičkou 

pozbylo na smyslu. Trvalé zábrany je možné využít pokud obojživelníci migrují poblíž 

místa, kde pod komunikací vedou dostatečně velké vodní propustky nebo je její součástí 

most. Tuto metodu můžeme použít i v místech, kde je vybudována nádrž ve směru 

táhnoucí migrace. Také u tohoto systému ochrany je spodní okraj zahrnut zeminou pro 

znemožnění útěku živočichů. Je možné využívat padací pasti, které ale mohou být odkryté 

pouze tehdy, pokud jsou pravidelně kontrolovány, pokud ne musí být dočasně odstraněny 

nebo přikryty. Zábrany se mohou skládat buď z plastových nebo z plechových dílců se 

speciálním profilem, pro obojživelníky nepřekonatelným (VOJAR, 2007). K povinnostem 

při stavbě trvalých zábran patří i kontrola okolní vegetace, tak aby neumožnila 

obojživelníkům její překonání. Z tohoto důvodu je třeba pravidelně sekat aspoň pruh 

zeleně podél zábran  (MIKÁTOVÁ et VLAŠÍN, 2002).  
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Výhodou těchto bariér je snadná instalace, na kterou postačí dva lidé i bez těžké techniky. 

Mezi další výhody patří fakt, že ze silnice není zábrana skoro vidět. Nevýhodou je 

jednorázově vyšší cena, která ale ve srovnání s betonovými zábranami vychází pořád 

levněji. Navíc betonové zábrany nejsou překážkou pro čolky, kteří je snadno překonají 

(MIKÁTOVÁ et VLAŠÍN, 2002).   

4.3 Některé moderní trendy v ochraně obojživelníků před 

střetem se silniční dopravou 

Dopravní značení 

Weikert (2009) v článku pro Hospodářské noviny napsal, že se řidiči mohou na jaře setkat 

s novou dopravní značkou (viz obr. 5) Červený výstražný trojúhelník pod nímž je 

vyobrazena žába, má signalizovat zvýšenou aktivitu obojživelníků, v době migrace, přes 

silnici. S touto značkou je možné se setkat například v Brdech u vrchu Kazatelna, nebo 

v obci Milešov. Tato značka ale není obsažena ve vyhlášce ministerstva dopravy, a ani se 

tam nebude doplňovat, protože už existuje obecná značka „ pozor zvířata“.  

 
Obrázek 5: Dopravní značka "Pozor žáby" umístěná u silnice 
směrem od Nadějova do Jersína (MAŠTERA [online] 2001) 
 

 

V některých evropských státech už mají víceleté zkušenosti s dopravním značením a je tam 

také věnována větší pozornost jarním tahům obojživelníků. Mezi tyto státy patří například 
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Švýcarsko, Německo a nemalou zkušenost s ochranou v době tahu má také Velká Británie. 

Dopravní značka je spojena s omezením rychlosti v daném úseku a ve Švýcarsku je 

dokonce zakázán průjezd lokalitou v nočních hodinách, kdy je tah jedinců nejsilnější. Pro 

lepší viditelnost je dopravní značka osvětlena přenosnou lampou. Tento způsob ochrany 

představuje ekonomicky dostupný prostředek, ale je vhodný spíše v místech s nižším 

počtem táhnoucích jedinců. V České republice máme pouze značky A22 (Jiné nebezpečí) a 

A14 (Pozor zvěř) s dodatkovým symbolem žáby, kdy projíždějící řidiči stejně (v mnoha 

případech) nemají ani ponětí o jakou značku se jedná a jsou z ní zmateni. Značení spolu 

s doprovodným snížením rychlosti, používané v jiných zemích, by bylo určitě efektivnější 

(MIKÁTOVÁ et VLAŠÍN, 2004). 

Podchody s naváděcím zařízením 

Cílem takového řešení při ochraně obojživelníků je dlouhodobý záměr bez další činnosti a 

pomoci člověka. Jedinci procházející podchodem jsou naváděni speciálními záchytnými 

ploty, aby se bezpečně přes tunel dostali na druhou stranu silnice. Podchody se budují 

nejsnáze při novostavbě nebo následné rekonstrukci silnic. V době, kdy se stavěly první 

podchody, byly jako materiál pro jejich sestavení použity betonové trubky. Taková 

konstrukce se ale ukázala jako značně nevhodná, protože pokud není beton před prvním 

použitím dostatečně zavodněný, uvolňují se z něj látky pro obojživelníky jedovaté 

(MIKÁTOVÁ et VLAŠÍN, 2002). Další nevýhodou betonu byla jeho vysoká savost, kdy 

obojživelník putující tunelem byl vysušován (DUCEY et al., 2008). 

Za materiál neodpovídá firma, která podchod staví, ale firma, která stavbu podchodu 

zadala. Ze zahraničních zkušeností vyplývá, že důležitým faktorem pro stavbu tunelu je 

schopnost výměny vzduchu mezi vnitřním a vnějším prostředím a samozřejmě také 

osvětlení tunelu. Ropuchy, které jsou aktivní hlavně v noci, by do tmavého tunelu 

nevlezly, protože se orientují hlavně opticky. Jsou vypracovány dva základní typy 

podchodů pro obojživelníky: 

• Dvousložkový tunel - putování tam i zpět je zajištěno dvěma tunely, které jsou 

oddělené. Ústí tunelu je opatřeno obvykle příkopem, ze kterého se obojživelníci 

mohou dostat pouze tak, že putují na jeho druhou stranu. Výstup z tunelu leží 10-20 

centimetrů volně nad úrovní okolního terénu. Proto se ani nemůže stát, že by 

zvířata použila tunel s opačným směrem.  
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• Jednosložkový tunel – konstrukcí je pouze jednosměrný tunel. 

Co se týče naváděcích zařízení, jeví se jako nejvhodnější ploty pod úhlem 60°, ploty 

s větším úhlem už zvířata odrazují a vydávají se jiným směrem (LESBARRÈRES et al., 

2004). 

Prostřednictvím řady experimentů bylo zjišťováno, jaký průměr otvoru podchodu preferují 

druhy, např. Rana clamitans preferuje tunely s průměrem větším než 0,5 metrů, u nás ale 

takové experimenty prováděny nebyly (DUCEY et al., 2008). 

Po stavbě podchodu je třeba provádět pravidelný monitoring, zda jsou funkčně využívány. 

Případně lze zjistit, proč tento podchod funkční není. Bylo zjištěno, že podchod pro savce 

nebyl funkční z důvodu nedostatečné velikosti. Kromě velikosti má zásadní význam také 

umístění daného objektu. V České republice není prováděn pravidelný monitoring 

podchodů pro obojživelníky, sledují se pouze migrační objekty pro velké savce. Místo 

pravidelného monitoringu se vypracovává studie pozorování na dílčích lokalitách. 

Pozorováním bylo zjištěno, že funkční migrační podchody pro obojživelníky jsou 

v Žebětíně, Střelicích a v Trnávce. Naopak za nefunkční objekty jsou označeny podchody 

v Hanušovicích, a v Petrově nad Desnou (VOJAR, 2007). 

Návrh umístění průchodu by měl v jednotlivých dokumentačních přípravách stavby 

probíhat v nadregionálním, regionálním a lokálním kontextu (VOJAR, 2007). 

Nadregionální posouzení hodnotí význam širší oblasti stavby z celorepublikového hlediska 

rozšíření a z hlediska migrací všech druhů. Pak je nutné z tohoto pohledu považovat za 

významné lokality, které spojují rozdělené populace. Tyto lokality mají mnohdy zásadní 

význam pro přežití dané populace i druhu. Jsou řešeny požadavky (obecné zásady) pro 

zajištění průchodnosti komunikací pro volně žijící živočichy, ale ty se ještě více 

zdokonalují migračními studiemi. Regionální posouzení se zabývá krajinnými souvislostmi 

v okolí stavby (většinou do 10 kilometrů), kdy vhodným podkladem je mapa 1:50000. 

Tímto posouzením se vhodně rozmístí migrační objekty v přesných vzdálenostech tak, aby 

nebyly rušeny jinými vlivy, například liniovými stavbami, velkými řekami nebo jinými 

komunikacemi. Vhodným výstupem tohoto hodnocení bude pak regionální migrační 

studie. Lokální posouzení je nutné k tomu, aby se při stavbě vycházelo z podrobných 

zoologických průzkumů dané oblasti. Kromě rozšíření populace se zjišťuje její početnost a 

prostorové rozšíření. Formou zpracování je pak podrobná migrační studie s návrhem 
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přesného umístění stavby a i s jejími parametry, podrobnými konstrukčními zásadami a 

doprovodným zařízením, kterým může být oplocení  (ANDĚL et HLAVÁČ, 2001). 

Uzávěrka silnic a objížďka 

Toto opatření zatím není v Moravskoslezském kraji moc využíváno, protože je velmi 

obtížné prosadit uzavírku silnice s hustým provozem, která je obvykle bariérou pro 

migrující živočichy. V jiných městech ČR (například v Karlových Varech) se jedná o 

každoroční opatření pro tahy obojživelníků, kdy vybrané kritické úseky silnic jsou 

uzavřeny několik dubnových dní vždy od 20 hodin večer do 6 hodin ráno (LUPÍNEK, 

2010). O uzavírku silnice se žádá dopravní inspektorát policie ještě před začátkem jarního 

tahu (MIKÁTOVÁ et VLAŠÍN, 2002). V mnoha evropských zemích je už využíván i tento 

systém (CRUMP, 2009). 
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5 OHROŽENÍ OBOJŽIVELNÍK Ů SILNIČNÍ DOPRAVOU  

A JEJICH LEGISLATIVNÍ OCHRANA V ČR 

V současné době platí Zákon č. 18/2010 Sb. O ochraně přírody a krajiny (úplné znění 

Zákona č. 114/1992 Sb., O ochraně přírody a krajiny, jak vyplývá z pozdějších změn), kde 

jsou řešeny všechny skupiny živočichů nejen jako ochrana druhů samotných, ale také 

jejich přirozených biotopů a ekosystémů, kterých jsou součástí. Obojživelníkům umožňuje 

tento zákon chránit jejich prostředí pomocí zvláště chráněných území, přechodně 

chráněných území, ale také formou územních systémů ekologické stability. Zákon O 

ochraně přírody a krajiny rozeznává celkem dva typy druhové ochrany, tedy kategorie pro 

druhy chráněné a pro druhy zvláště chráněné. Seznamy a stupně ohrožení zvláště 

chráněných druhů jsou stanoveny obecně závazným právním předpisem ministerstva 

životního prostředí, tedy vyhláškou 395/1992 Sb. (a její novelizace). Obojživelníci žijící 

v České republice jsou, až na pár výjimek, chráněni jako zvláště chráněné druhy a 

podléhají jak obecné tak zvláštní ochraně. Obecná ochrana volně žijících druhů znamená, 

že jsou chráněni před jakoukoliv činností, která by mohla ohrozit populace nebo 

ekosystémy, kterých jsou součástí. Naproti tomu zvláštní ochrana živočichů spočívá 

v ochraně všech jejich vývojových stádií, jimi využívaných přirozených a umělých sídel a 

samozřejmě jejich biotopu. Všechny orgány ochrany přírody tedy mají za cíl vytvářet a 

zajišťovat záchranné programy, které umožní posílení populací zvláště chráněných druhů 

obojživelníků, a povede ke snížení jejich ohroženosti (MIKÁTOVÁ et VLAŠÍN, 2002). 

Zařazení do kategorie podle zákona 114/1992 Sb. (a jeho novelizace) je uvedeno v příloze 

2.   

5.1 Vliv dopravy na obojživelníky 

Obojživelníci jsou závislí na vodním prostředí. Problém nastává, když člověk postaví 

silnici vedoucí přes jejich plánovanou trasu k vodě. Protože obojživelníci po cestě 

přecházejí většinou klikatě, je pro ně tato trasa mnohem delší než šířka silnice. Způsob, 

jakým obojživelníci zdolávají silnici, a rychlost, k jejímu překonání, se výrazně liší od 

druhu. Např. skokan štíhlý může silnici přeskočit několika skoky, naproti tomu ropuchy se 
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často zastavují a ve světlech aut se snaží zaujmout výstražný postoj, čolci sice putují jen za 

teplého a suchého počasí, ale také nepřímo. Impuls k migraci je dán u obojživelníků 

v závislosti na počasí, protože za teplého počasí s mírnými přeháňkami se nám budou 

přesouvat rychleji než kdyby bylo sucho (MIKÁTOVÁ et VLAŠÍN, 2004).   

Největší překážkou je vysoká fragmentace krajiny, která dělá problém obojživelníkům 

s vyvinutou lokální pamětí (např. u Bufo bufo) Ti se totiž nemohou rozmnožovat v první 

tůňce, na kterou během své cesty narazí, ale musí putovat (někdy až desítky kilometrů) 

k vodě, kde se sami zrodili. To znamená, že musí také absolvovat přechod přes spoustu 

silnic, které jsou více či méně frekventované (HANEL, 1992). 

Ve významu fragmentace krajiny vůči mortalitě živočichů hrají nejvýznamnější roli 

dálnice, které představují často nepropustnou bariéru pro živočichy a jsou typizovány 

nejvyšší mortalitou na 1 kilometr. Systém pokračuje vzestupnou kategorizací tříd silnic, 

kdy silnice III. třídy představují pro živočichy relativně nejmenší nebezpečí (ANDĚL et 

HLAVÁ Č, 2008). 

Nejen že fragmentace krajiny má za následek přímou likvidaci dotčených území, ale 

mnohem horší jsou její doprovodné vlivy. Za doprovodné vlivy fragmentace se považuje 

mortalita živočichů způsobená dopravou, jejich rušení světlem, hlukem a nebo otřesy, 

kontaminace okolí v blízkosti komunikace, podpora šíření nepůvodních druhů a nebo také 

vznik okrajového efektu (VOJAR, 2007). 

5.2 Nejvíce ohrožení obojživelníci silniční dopravou v ČR 

Podle doposud získaných výsledků je provozem na silnicích v ČR více či méně ohroženo 

14 druhů obojživelníků z celkových 20 druhů (a 1 klepton) žijících na tomto území (viz 

příloha 2). Mezi nejvíce ohrožené druhy však patří skokani a ropuchy (MIKÁTOVÁ et 

VLAŠÍN, 2004). 

Ropucha obecná (Bufo bufo) 
 
U ropuchy jsou známy všechny z výše zmíněných tahů. Obvykle putují ke svým místům 

rozmnožení z dálky asi 3 kilometrů (někdy se může jednat i o větší vzdálenosti). Co se týče 

jarního tahu je smrštěn jen do velice krátkého období (asi několik dnů). Krátká doba je 

však vykompenzována počtem, protože jde o přesun několika stovek až tisíc jedinců, kteří 
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se vydávají jedním směrem. Výsledek zkoumání u tohoto druhu ukázal, že ropuchy 

potřebují k překonání vozovky, která je široká 7 metrů, v průměru 15-20 minut. 

Nejrizikovějšími faktory tedy jsou masové přesouvání jedinců, pomalá rychlost při 

přeskakování vozovky a krátké časové období, za které cestu musí ujít. Tyto faktory činí 

z ropuch (a zejména z ropuchy obecné) jedny z nejzávažněji ohrožených druhů žab 

(ROTH, 1991).   

Skokan hnědý (Rana temporaria) 

U tohoto druhu je znám brzký příchod jarního tahu (někdy už koncem února, kdy ještě není 

roztátý sníh a teplota je těsně nad nulou). Časové období tahu je však mnohem delší než je 

tomu u ropuch a také rychlost při přemísťování z místa na místo je rychlejší. I přesto, že 

tah je opět masový není rod skokanů tak ohrožen jako rod ropuch (ROTH, 1991).  

Sledování poukázalo na fakt, že právě skokani hnědí reagují na teplotní výkyvy počasí 

rozdělením páření a snášením snůšek do několika etap, což má velmi pozitivní vliv na 

založení nové generace, kdyby byly ty první snůšky například zničeny nebo poškozeny 

mrazem. A proto má obrovský význam péče o malé vodní plochy v terénu (SOUČEK, 

1990). 

Čolci (Triturus, Mesotriton, Lissotriton) 

Migrace těchto obojživelníků nejsou moc dobře popsány, protože se pohybují velmi 

pomalu a jsou nenápadní (splývají s vozovkou) a řidiči aut je pak mohou velmi snadno 

přehlédnout. Nejvýznamnějším tahem je cesta na místa vhodná k rozmnožování, tato cesta 

je vymezena v krátkém časovém období (březen až duben). Ochrana těchto živočichů je 

značně obtížná, protože dokáží hravě překonávat překážky, a dostanou se tak i 

z instalovaných padacích pastí (MIKÁTOVÁ et VLAŠÍN, 2004). 

Mlok skvrnitý ( Salamandra salamandra) 

Počty přejetých jedinců nejsou tak velké jako je tomu u žab, protože mlok neuskutečňuje 

tahy ale migruje krajinou. Nicméně je třeba si uvědomit, že mloci kladou (oproti bohaté 

snůšce žab) málo larev a proto i malé množství usmrcených mloků na silnici může být 

kritické pro celou populaci, potažmo pro celý druh (ROTH, 1991). Na druhou stranu mlok 

je z obojživelníků jedním z nedéle se dožívajících druhů, což zase znevýhodňuje žáby, 
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které se tak vysokého věku nedožívají a jsou proto přizpůsobeni ke kladení většího počtu 

snůšek (ZWACH, 2009). 
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6 VÝSLEDKY ANALÝZY ZP ŮSOBŮ OCHRANY 

V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI 

6.1 Rizikové úseky v Moravskoslezském kraji  

Údaje o počtech usmrcených jedinců (data přejatá z MIKÁTOVÁ et VLAŠÍN, 2004), ze 

kterých je pak v příloze 2 uveden stupeň ohrožení silniční dopravou u jednotlivých druhů, 

jsou pouze orientační a jsou brány podle situace, kdy by na lokalitě nebyla zajištěna 

ochrana. 

Množství usmrcených jedinců je závislé na několika faktorech, a to na počtu migrujících 

jedinců, intenzitě dopravy v daném úseku a taky na průběhu počasí v daném období či 

roce. To znamená, že pokud je v jarním období teplé a vlhké počasí, pak tah proběhne 

masově ve velmi krátkém období a může být zabito řádově více jedinců než by tomu bylo 

na jaře s nízkými teplotami a beze srážek. 

Vzdálenost na jakou obojživelníci migrují je závislá na druhu, ale i na charakteru krajiny. 

Charakterem krajiny rozumíme například počet a vzdálenost míst vhodných 

k rozmnožování, reliéf krajiny a jiné. A dnes s rostoucí hustotou dopravní sítě a se 

snižováním vhodných rozmnožišť, je pravděpodobné, že při své cestě musí obojživelníci 

překonat i více než jednu bariéru v podobě komunikace (MIKÁTOVÁ et VLAŠÍN, 2004). 

Rizikové úseky na území Moravskoslezského kraje jsou uvedeny v příloze 3. 

Na území Moravskoslezského kraje jsou použity různé způsoby ochrany obojživelníků (v 

příloze 4 máme uvedeny úspěšnosti takové ochrany a můžeme vyvodit, která možnost je 

v dané situaci nejlepší).  

6.2 Metodika průzkumu a jeho vyhodnocení 

Hlavním cílem mého průzkumu bylo zjistit informace o používaných metodách ochrany 

obojživelníků v našem kraji. 
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Forma průzkumu 

Při průzkumu byla použita nejčastější průzkumná metoda, metoda dotazníku. Dotazník je 

jednou z nejfrekventovanějších metod zjišťování údajů. Je to dáno především lehkou 

konstrukcí dotazníku. Tato forma průzkumu je určena hlavně pro hromadné získávání 

údajů, z hlediska velkého počtu odpovídajících. Pro tyto své vlastnosti se dotazník 

považuje za ekonomický výzkumný nástroj, který v zisku velkého počtu informací při 

malé investici času, má (ve většině případů) přednost před jinými průzkumnými formami 

(GAVORA, 1996).   

Metodu dotazování jsem si vybrala právě kvůli výše zmíněným vlastnostem, abych mohla 

oslovit větší počet respondentů. Dotazník musel být přizpůsoben cílové skupině 

dotazovaných a proto byly někomu poslány pouze 2 problémové otázky místo 4. 

Problémové otázky k řešení byly: 

1) Provádí se na území pod správou magistrátu města (působení obce) transfery a zábrany 

pro obojživelníky na rizikových úsecích komunikací při jarních tazích (respektive       

podzimních)? Pokud ano, na jakých místech a kdo je provádí? 

2) Mohl byste uvést nejrizikovější úseky komunikací (v souvislosti s jarními respektive 

podzimními tahy), kterých se to na území pod správou magistrátu města (působení obce) 

týká, jestli se evidují a kde je jejich registr? 

3) Jsou na území pod správou magistrátu města (působení obce) vybudované přechody 

(respektive podchody) pro obojživelníky? A pokud ano, tak kde? 

4) Byly za poslední 2 roky na komunikacích na území pod správou magistrátu města 

(působení obce) použity, při jarních (respektive podzimních) tazích obojživelníků, 

dopravní značky a nebo objížďky? A pokud ano, tak kde? 

Charakteristika zkoumaného vzorku respondentů 

Na průzkum byli vybráni zaměstnanci krajských, městských a obecních úřadů, kteří by o 

řešené problematice měli mít přehled, a vědět, zda se na území (pod jejich správou) 

provádí nějaká ochranná opatření pro obojživelníky a jejich bezpečnou migraci přes silnici. 

Mezi dotazované patřily orgány ochrany přírody, například Agentura ochrany přírody a 

krajiny, Český svaz ochránců přírody, Záchranné stanice, Správy chráněných krajinných 
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oblastí a jiné. Oslovováni byli především vedoucí sekce ochrany přírody nebo sekce 

související s ekologií. 

Průběh průzkumu 

Dotazník byl pojat formou individuálního oslovení, kdy každý dotazník měl svého 

konkrétního adresáta, protože se očekávala motivace respondenta při vyplnění dotazníku.  

Vyhodnocení dotazníku 

Po tom co mi vyplněný dotazník, i s nabídkou další pomoci a spolupráce, poslali obratem 

zpátky, jsem měla k dispozici materiál k situaci ochranných opatření pro obojživelníky 

v Moravskoslezském kraji. Zpracování odpovědí je uvedeno v tabulce 1 a také v grafu 1. 

6.3 Výsledky používaných metod ochrany obojživelníků 

v Moravskoslezském kraji 

Byl proveden průzkum (metodika průzkumu blíže popsána v předchozí kapitole), který se 

týkal použitých způsobů ochrany obojživelníků na silnicích v Moravskoslezském kraji. 

Z celkem 28 dotazovaných respondentů odpovědělo více než 70%.  

Ve většině případech byly respondentům posílány průzkumy o 4 otázkách (viz předchozí 

kapitola). Některé odpovědi byly sice krátké, ale každá věcně zodpovídala otázky.  

Podle výzkumu orgánů ochrany přírody fungují na území Moravskoslezského kraje téměř 

všechny metody ochrany (uvedené v tab. 1), kromě uzávěry silnic a vytvoření objížďky.    

 
 
Tabulka 1: Odpovědi dotazovaných respondentů 

Odpovědi 

Akce Ano Ne 
Transferů a tvorba zábran 9 11 
Výskyt rizikových úseků komunikací a jejich evidence 6 14 
Budování podchodů nebo propustí 6 13 
Použití dopravní značky při tazích 1 18 
Použití objížďky a uzavírky silnice při tazích 0 19 
 

Na území Moravskoslezského kraje je vybudovaných několik podchodů, konkrétně se 

jedná o podchody u rybníku v obci Trnávka, další je v blízkosti vodní plochy v obci Vrbice 



M. Truchlá: Ohrožení obojživelníků (Amphibia) silniční dopravou a možnosti jejich ochrany 
 

 
2010  48 
 

(v rámci výstavby dálnice) a podél Těrlické přehrady. V současné době se řeší také několik 

podkladových studií na výstavbu podchodů, o kterých rozhodne Krajský úřad 

Moravskoslezského kraje a jedná se o ty lokality: Těrlická přehrada v místě vtoku 

Stonávky,  dále spojnice mezi Štramberkem a Lichnovem (v místě rybníků) a pod obcí 

Velké Albrechtice v místě, kde dálnice protíná Bílovku. Uvedené informace jsou 

z dotazníkového šetření orgánů ochrany přírody v Moravskoslezském kraji. 
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7 SHRNUTÍ A DISKUZE 

V České republice žije celkem 20 druhů obojživelníků a 1 klepton, z nichž nejméně 14 je 

ohroženo silniční dopravou a 2 druhy (Rana temporaria a Bufo bufo) jsou ohrožení silně, 

což úplně nekoresponduje s kategoriemi ohrožení podle legislativy ČR. Kategorie silně 

ohrožené druhy silniční dopravou znamená, že na jedné frekventované komunikaci (pokud 

jí prochází migrační trasa Rana temporaria nebo Bufo bufo) může dojít, během jarního 

tahu, k usmrcení až stovek jedinců. Z tohoto důvodu jsou důležitá všechna opatření, která 

by mohla přispět ke snížení tak vysoké mortality obojživelníků.  

Aby byla zvolena vhodná a hlavně funkční metoda ochrany obojživelníků před střetem se 

silniční dopravou, je třeba několikaletý průzkum dané oblasti. Průzkum by měl sloužit ke 

zmapování migračních tahů (z rozmnožišť na zimoviště), aby se mohly přesně  a tím 

pádem i  účelně vymezit kritické úseky na silnicích. Nutnost dlouhodobého průzkumu 

ovšem nemůže bránit možnosti vytvoření jakékoliv jiné prozatímní ochranné pomůcky pro 

obojživelníky. 

Pro každé ochranné opatření je nutné splnit několik podmínek. Mezi základní podmínky 

pro funkci tunelu pod silnicí patří osvětlení denním světlem, dostatečná výměna vzduchu, 

správný sklon a použitý materiál naváděcích zařízení a zábran (nejlépe igelitová fólie, ne 

síťovaná po které by obojživelníci mohli vyšplhat) a dostatek vzdušné vlhkosti (vlhkost 

zabraňuje nejen vylučování jedovatých látek z betonu, ale také jeho nadměrné savosti, což 

je pro obojživelníky škodlivé), aby obojživelníci cestou přes podchod nevyschli, protože 

jejich kůže musí být neustále vlhká. Neméně důležitou roli při splnění správné funkce 

tunelu hraje také pravidelné odklízení napadaného listí (alespoň 1-2x za rok), abychom 

nevystavovali obojživelníky stresu.  

Bylo zjištěno, že tyto podmínky nejsou splněny u dvou podchodů (ze 3 postavených a další 

jsou teprve ve stádiu řešení podkladových studií u Krajského úřadu) nalézajících se na 

území Moravskoslezského kraje. Konkrétně se jedná o podchody pod silnicí I. třídy 

v blízkosti Těrlické přehrady. Není zde splněna podmínka denního světla, protože 

podchody (2 plastové roury o průměru 20-30 cm) leží asi metr pod silnicí (viz obr. 7) a 

procházejí mostem, který odděluje Těrlickou přehradu od Těrlického mokřadu. Nejsou 

splněny ani podmínky naváděcích zařízení. Místo igelitových fólií jsou použity síťové 
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bariéry (viz obr. 6), které nejsou vhodné, protože po nich mohou obojživelníci vyšplhat a 

navíc se nachází pouze v jednom směru cesty. Naopak podchody v Trnávce u obecního 

rybníku splňují kritérium dostatečného přístupu denního světla (viz obr. 10), protože po 

celé délce jsou opatřeny mřížovou horní částí. Je splněna i podmínka správného sklonu 

naváděcího zařízení (viz obr. 11), které je tvořeno dřevěnými kůly a je také dostatečně 

vysoké, aby po něm obojživelníci nemohli vyšplhat. Co zde ale není splněno je nutnost 

odklizeného listí (viz obr. 9), které by mohlo obojživelníkům bránit, aby tento podchod 

využili. Aby mohla být tato ochranná opatření efektivně využita byla by dobrá jejich 

pravidelná údržba, která by se mohla provádět i v rámci brigády enviromentální výchovy a 

osvěty. 

Celkově, podle odpovědí respondentů, je možné zhodnotit, že i když v Moravskoslezském 

kraji funguje nemalé množství ochran před střetem obojživelníků se silniční dopravou, 

stále je to nedostačující a mělo by se více dbát na ochranu těchto ubývajících živočichů 

s ohledem na stalé hustší dopravní síť.  Z dotazníkového šetření (viz graf č. 1) lze vyvodit, 

že pokud daný orgán ochrany přírody byl obeznámen se zvýšenou mortalitou 

obojživelníků na území pod správou dané obce nebo města, vždy byla proti této 

problematice udělána nějaká ochranná opatření.  

Graf č.  1: Poměry odpovědí respondentů na problémové otázky 
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8 ZÁVĚR 

V rámci rešerše literatury lze z bakalářské práce vyvodit několik závěrů: 

• Z druhů obojživelníků, žijících v České republice, jsou 2 druhy (Rana temporaria, 

Bufo bufo) ohroženi silniční dopravou silně. Přitom ani jeden z těchto 2 nepatří 

mezi silně ohrožené druhy podle legislativy ČR. Nejhorší situace je v oblastech, 

kde  je komunikace postavena přes migrační tah těchto živočichů, např. silnice 

vedoucí kolem Těrlické přehrady a silnice vedoucí podél rybníku v obci Trnávka. 

Tyto 2 úseky jsou ale opatřeny alespoň nějakým ochranným opatřením, na rozdíl 

od jiných kritických částí komunikací (viz příloha 3).  

•  V takových úsecích je prováděn každoroční monitoring, aby se zjistila přesná trasa 

migračního tahu a také  počet migrujících jedinců. 

• Podle množství putujících jedinců se dá použít některá z ochranných metod (např. 

přechody, propustky, dopravní značení, odchyt zvířat na silnici, transfery, padací 

pasti, zprostředkování náhradního místa rozmnožování a jiné). 

• Na některých částech komunikací v Moravskoslezském kraji už fungují některé 

z těchto metod (např. podchody s naváděcím zařízením v Trnávce nebo u Těrlické 

přehrady, svislé dopravní značení použité u Těrlické přehrady a jiné). 

• Jediná metoda, která nebyla na území kraje použita, přitom patří mezi nejlevnější, 

je snížení rychlosti v daném úseku a nebo jeho objížďka.   

Problematika střetu silniční dopravy s obojživelníky mě velmi zaujala a chtěla bych se ji 

zabývat i ve své diplomové práci. 
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Příloha 1: Systém obojživelníků v ČR (ZWACH, 2009) 
Kmen Strunatci (Chordata)

Podkmen Obratlovci (Vertebrata)

Nadtřída Čelistnatci (Gnathostomata)

Třída Obojživelníci (Amphibia)

Podtřída

Ocasatí 
(Caudata) Čeleď

Mlokovití 
(Salamadridae) Rod

Mlok 
(Salamandra) Druh

mlok skvrnitý - Salamandra 
salamandra

Rod

Čolek – 
Triturus Druh

čolek velký – Triturus 
cristatus

Druh

čolek dunajský – Triturus 
dobrogicus

Druh

čolek dravý – Triturus 
carnifex

Rod

Čolek – 
Mesotriton Druh

čolek horský – Mesotriton 
alpestris

Rod

Čolek – 
Lissotriton Druh

čolek obecný – Lissotriton 
vulgaris

Druh

čolek karpatský – 
Lissotriton montandoni

Druh

čolek hranatý – Lissotriton 
helveticus

Podtřída

Bezocasí 
(Ecaudata) Řád Žáby (Anura) Čeleď

Kuňkovití – 
Bombinidae Podčeleď Kuňky – Bombinatoria Rod Kuňka – Bombina Druh

kuňka obecná – Bombina 
bombina

Druh

kuňka žlutobřichá – Bombina 
variegata

Čeleď

Blatnicovití – 
Pelobatidae Rod Blatnice – Pelobates Druh

blatnice skvrnitá – Pelobates 
fuscus

Čeleď

Ropuchovití – 
Bufonidae Rod Ropucha – Bufo Druh ropucha obecná – Bufo bufo

Rod Ropucha – Epidalea Druh

ropucha krátkonohá – 
Epidalea kalamita

Rod

Ropucha – 
Pseudepidalea Druh

ropucha zelená – 
Pseudepidalea viridis

Čeleď

Rosničkovití – 
Hylidae Podčeleď Rosničky – Hylinae Rod Rosnička – Hyla Druh

rosnička zelená – Hyla 
arborea

Čeleď

Skokanovití – 
Ranidae Rod

Skokan – Rana 
(suchozemští skokani)Druh

skokan hnědý – Rana 
temporaria

Druh

skokan ostronosý – Rana 
arvalis

Druh

skokan štíhlý – Rana 
dalmatina

Rod

Skokan – Pelophylax 
(vodní skokani) Druh

skokan krátkonohý – 
Pelophylax lessonae

Klepton

skokan zelený – Pelophylax 
kl. esculentus

Druh

skokan skřehotavý – 
Pelophylax ridibundus  
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Příloha 2: Přehled obojživelníků ČR s uvedením stupně ohrožení podle evropské legislativy (IUCN, 2009), podle legislativy ČR (Vyhláška č.262/2009 
Sb.), podle směrnice o stanovištích (směrnice 92/43/EHS), Bernské úmluvy, silniční dopravy (MIKÁTOVÁ et VLAŠÍN, 2004)  
 

Ocasatí 
obojživelníci Vědecký název 

Stupeň 
ohrožení 

podle IUCN

Stupeň 
ohrožení podle 
legislativy ČR

Stupeň ohrožení podle 
legislativy EU: Evropsky 

význámné lokality - 
Směrnice o stanovištích 

Bernská 
úmluva

Druhy ohrožené 
silniční dopravou 

na dálnicích a 
silnicích I,II. Třídy

mlok skvrnitý Salamandra salamandra Linnaeus, 1758 LC SO - - Od

čolek horský Mesotriton alpestris (Laurenti, 1768) LC SO - - Od

čolek dravý Triturus carnifex  (Laurenti 1768) LC KO příloha II a IV příloha II Nd

čolek velký Triturus cristatus (Laurenti 1768) LC KO příloha II a IV příloha II Od

čolek dunajský Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903) NT N příloha II příloha II Nd

čolek hranatý Lissotriton helveticus (Razoumowsky, 1789) LC KO - - Od

čolek karpatský Lissotriton montandoni (Boulenger, 1880) LC KO příloha II a IV příloha I Nd

čolek obecný Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758) LC SO - - SOd

Žáby

kuňka obecná Bombina bombina (Linaneus, 1761) LC SO příloha II a IV příloha II Od

kuňka žlutobřichá Bombina variegata (Linnaeus, 1758) LC SO příloha II a IV příloha II Nd

ropucha obecná Bufo bufo (Linnaeus, 1758) LC O - - KOd

ropucha krátkonohá Epidalea calamita  Laurenti, 1768 LC KO - příloha II Od

ropucha zelená Pseudepidalea viridis (Laurenti, 1768) LC SO příloha IV příloha II SOd

rosnička zelená Hyla arborea (Linnaeus, 1758) LC SO příloha IV příloha II Od

blatnice skvrnitá Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) LC KO příloha IV příloha II Od

skokan ostronosý Rana arvalis Nilsson, 1842 LC KO příloha IV příloha II Od

skokan štíhlý Rana dalmatina  Bonaparte, 1839 LC SO příloha IV příloha II SOd

skokan hnědý Rana temporaria  Linnaeus, 1758 LC N příloha V příloha III KOd

skokan zelený Pelophylax esculentus  Linnaeus, 1758 LC SO příloha V - Nd

skokan krátkonohý Pelophylax  lessonae  Camerano, 1882 LC SO příloha IV příloha III Nd

skokan skřehotavý Pelophylax  ridibundus  Pallas, 1771 LC KO příloha V - Nd
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Příloha 3: Rizikové úseky komunikací na území Moravskosleszkého kraje (ČSOP [online] 
2009) 

Obec Neladná Obec Odry 

Popis úseku silnice č. 483 v obci Popis úseku 
Odry- silnice č. 47 v úseku 
mezi mostem a opravnou 
osobních automobilů 

Ochranná opatření   Ochranná opatření   

Ohrožené druhy 
Bufo bufo, Rana 
temporaria, Salamndra 
salamandra 

Ohrožené druhy Bufo bufo 

Počet přejetých 
jedinců 

desítky 
Počet přejetých 
jedinců 

Desítky 

Typ tahu nepravý Typ tahu Jarní 

Obec Fryčovice Obec Polanka nad Odrou 

Popis úseku 
úsek silnice č. 486 v obci 
poblíž rybníčků 

Popis úseku 
silnice č. 478 v úseku 
vedoucím okolo rybníka 

Ochranná opatření   Ochranná opatření   

Ohrožené druhy Bufo bufo Ohrožené druhy Bufo bufo 
Počet přejetých 
jedinců 

desítky až stovky 
Počet přejetých 
jedinců 

Desítky 

Typ tahu jarní, nepravý Typ tahu Jarní 

Poznámka 
v roce 2002, 2003 
informace o tahu chybí 

Poznámka   

Obec Hukvaldy Obec Rýmařov 

Popis úseku 
úsek silnice mezi obcemi 
Rybí a Hukvaldy 

Popis úseku V obci 

Ochranná opatření   Ochranná opatření   

Ohrožené druhy 
Bufo bufo, Rana 
temporaria 

Ohrožené druhy Rana temporaria 

Počet přejetých 
jedinců 

desítky 
Počet přejetých 
jedinců 

není znám 

Typ tahu jarní, nepravý Typ tahu Jarní 

Poznámka 
v roce 2002, 2003 
informace o tahu chybí 

Poznámka   
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Pokračování přílohy 3 

Obec Chlebovice Obec Stará Ves u Rýmařova I. 

Popis úseku 

úsek silnice č. 48 
přibližně od výjezdu z 
obce po místo, kde silnici 
kříží potok 

Popis úseku 
na ulici Dlouhá, nejvíce 
poblíž lávky přes potok 

Ochranná opatření   Ochranná opatření   

Ohrožené druhy Bufo bufo Ohrožené druhy 
Bufo bufo, Rana 
temporaria 

Počet přejetých 
jedinců 

desítky až stovky Počet přejetých jedinců desítky až stovky 

Typ tahu jarní, nepravý Typ tahu Jarní 

Poznámka 
v roce 2002, 2003 
informace o tahu chybí 

Poznámka   

Obec Karlova Studánka Obec Stará Ves u Rýmařova 
II. 

Popis úseku 
silnice č. 450 od 
křižovatky Svatý Hubert, 
úsek dlouhý cca 300 m 

Popis úseku 

na silnici I/11 mezi 
mostem přes Stříbrný 
potok a křižovatkou 
směrem na pilu a 
restauraci Anenská Huť 

Ochranná opatření   Ochranná opatření   

Ohrožené druhy Rana temporaria Ohrožené druhy 
Bufo bufo, Rana 
temporaria 

Počet přejetých 
jedinců 

desítky Počet přejetých jedinců není znám 

Typ tahu jarní, nepravý, podzimní Typ tahu Jarní 

Poznámka   Poznámka   

Obec Krnov Obec Svinov (Ostrava) 

Popis úseku 

silnice mezi Cvilínem a 
Petrovým rybníkem, tah 
zprava nalevo při jízdě 
směrem od Rýmařova do 
Janovic, na cestě přes 
Edrovice 

Popis úseku 
přes vnější silniční okruh 
Ostravy, v nejnižším bodu 
silnice 

Ochranná opatření   Ochranná opatření   

Ohrožené druhy Rana temporaria Ohrožené druhy 
Bufo bufo, Rana 
temporaria 

Počet přejetých 
jedinců 

desítky až stovky Počet přejetých jedinců desítky až stovky 

Typ tahu Jarní Typ tahu Jarní 

Poznámka   Poznámka   
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Pokračování přílohy 3 

Obec Kunčice pod Ondřejníkem Obec Trnávka 

Popis úseku úsek silnice č. 483 v obci Popis úseku 
silnice podél rybníka v 
obci 

Ochranná opatření   Ochranná opatření 
podchod (stavba v roce 
2002) 

Ohrožené druhy Bufo bufo Ohrožené druhy 
Bufo bufo, Rana 
temporaria, Hyla arborea, 
Lissotriton vulgaris 

Počet přejetých 
jedinců 

desítky až stovky 
Počet přejetých 
jedinců 

Stovky 

Typ tahu jarní, nepravý Typ tahu Jarní 

Poznámka 
v roce 2002, 2003 informace o 
tahu chybí 

Poznámka   

Obec Lhotka u Frýdku-Místku Obec Těrlicko 

Popis úseku 
úsek silnice při výjezdu z obce 
směrem na Metylovice 

Popis úseku 

úsek silnice č. 11 podél 
vodní nádrže Těrlicko a 
silnice z Těrlicka na 
Životice 

Ochranná opatření   Ochranná opatření zábrany a transfer 

Ohrožené druhy Bufo bufo, Rana temporaria Ohrožené druhy Bufo bufo 
Počet přejetých 
jedinců 

desítky 
Počet přejetých 
jedinců 

Stovky 

Typ tahu jarní, nepravý Typ tahu Jarní 

Poznámka 
v roce 2002, 2003 informace o 
tahu chybí 

Poznámka   

Obec Vidly Obec Bartošovice  

Popis úseku 
úsek silnice č. 450 mezi 
obcemi K. Studánka a Vidly 

Popis úseku 

Silnice vedoucí z 
Bartošovic k 
bartošovickým 
rybníkům 

Ochranná opatření   Ochranná opatření   

Ohrožené druhy Rana temporaria Ohrožené druhy Pelophylax  ridibundus 
Počet přejetých 
jedinců 

desítky 
Počet přejetých 
jedinců 

desítky 

Typ tahu jarní, nepravý Typ tahu letní 

  Poznámka   
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Pokračování přílohy 3 

Obec Malá Morávka (Rýmařov)  Obec Závišice  

Popis úseku 
Horní část obce, cca 500 m za 
hospodou U Křížku směrem 
na Karlovu Studánku 

Popis úseku 
Silnice směrem na 
Sedlnice, lesní úsek poblíž 
potoka a rybníka  

Ochranná opatření Dočasné zábrany a transfer Ochranná opatření   

Ohrožené druhy Rana temporaria Ohrožené druhy 
Bufo bufo, Rana 
temporaria 

Počet přejetých 
jedinců 

  
Počet přejetých 
jedinců 

tisíce 

Typ tahu   Typ tahu jarní 

Poznámka 
2006 přeneseno 120 skokanů 
hnědých, konec 30.4.  

Poznámka   

 

Obec Bystřice nad Olší  Obec  Píšť  

Popis úseku 

Silnice z Třince do Jablunkova 
(E75) 30 až 100m za 
křižovatkou u obce Bystřice n. 
Olší (GPS 49 37/47.14/N 18 
43/20.95/E)  

Popis úseku 
Silnice Píšť - Závada, úsek 
Píšť na Pile v zatáčce blízko 
obce  

Ochranná opatření 2005 zábrany  
Ochranná 
opatření 

  

Ohrožené druhy   Ohrožené druhy   
Počet přejetých 
jedinců 

stovky 
Počet přejetých 
jedinců 

  

Typ tahu Jarní Typ tahu jarní 

Poznámka   Poznámka   

Obec Město Albrechtice  Obec Hradec nad Moravicí  

Popis úseku 

Silnice I. třídy č. 57 z 
Albrechtic do Třemešné. Po 
cca 1.5 km za Albrechticemi 
jsou po pravé straně silnice 2 
rybníky. Do těchto rybníků 
žáby přelézají silnici z polí na 
druhé straně.  

Popis úseku 
Úsek cca 200 m u rybníka 
mezi obcemi Hradec nad 
Moravicí a Kajlovec  

Ochranná opatření   
Ochranná 
opatření 

Dočasné zábrany  

Ohrožené druhy Bufo bufo, Rana temporaria Ohrožené druhy Bufo bufo, Rana temporaria 
Počet přejetých 
jedinců 

stovky 
Počet přejetých 
jedinců 

  

Typ tahu Jarní Typ tahu   

Poznámka   Poznámka   
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Pokračování přílohy 3 

Obec Budišov nad Budišovkou Obec Suché Lazce  

Popis úseku 

Silnice č.442 z Vítkova do 
Horního Benešova (úsek, kde 
cesta lemuje přehradu. 
Odhaduji cca úsek 6 km.)  

Popis úseku 
Silnice Suché Lazce - 
Sedlice, podél rybníka 
Přerovec  

Ochranná opatření   
Ochranná 
opatření 

ochranné sítě, transfery  

Ohrožené druhy   Ohrožené druhy   
Počet přejetých 
jedinců 

stovky 
Počet přejetých 
jedinců 

  

Typ tahu Jarní Typ tahu   

Poznámka   Poznámka 

Úsek již několik let 
zabezpečuje přírodovědné 
oddělení Střediska volného 
času Opava ve spolupráci s 
odborem životního prostředí 
KÚ Moravskoslezkého 
kraje.  

 

Obec Háj ve Slezku  Obec Třanovice  

Popis úseku 
Silnice vedoucí kolem potoka 
- ul. Hrabyňská  

Popis úseku 

Silnice mezi Těrlickem a 
Třanovicemi v úseku mostu 
přes jeden konec Těrlické 
přehrady  

Ochranná opatření   
Ochranná 
opatření 

sítě a dopravní značky  

Ohrožené druhy Bufo bufo Ohrožené druhy   
Počet přejetých 
jedinců 

desítky 
Počet přejetých 
jedinců 

stovky 

Typ tahu   Typ tahu jarní 

Poznámka   Poznámka   

Obec Nový Jičín-Kojetín  

Popis úseku 

Silnice vedoucí z Nového 
Jičína-Kojetína do Bludovic u 
vodní nádrže Čerťák, poblíž 
restaurace Čerťák  

Ochranná opatření   

Ohrožené druhy   
Počet přejetých 
jedinců 

desítky až stovky 

Typ tahu Jarní 

Poznámka 

Přestože je u silnice značka 
zákaz vjezdu bez povolení, 
není obyvateli přilehlých obcí 
respektována a tímto 
průjezdem si zkracují cestu. 
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Příloha 4: Srovnání způsobů ochrany z hlediska způsobu použití, úspěšnosti a významu opatření (MIKÁTOVÁ et VLAŠÍN, 2004) 
Způsob ochrany Způsob použití Úspěšnost zásahu Význam 

dopravní značení 
technicky a ekonomicky dostupné, použití na 
místech, kde je poměrně nízká intenzita tahu 
obojživelníků a frekvence dopravy 

různá podle intenzity tahu a 
ohleduplnosti řidičů, účinné 
ve spojení se s níženou 
rychlostí 

metoda upozorňuje na  úmrtnost obojživelníků 
na silnicích, úspěšnost zásahu je proměnlivá, 
způsob ochrany pouze dočasný 

uzávěrka silnic a 
objížďka 

na komunikacích, kde pravidelně migrují 
stovky až tisíce jedinců, v některých případech 
stačí pouze uzávěra silnice večer a v noci, kdy 
je tah zpravidla nejsilnější 

účinnost 100% 

obojživelníci mohou migrovat na místa 
rozmnožování, nejvýznamnější na silnicích s 
hustým provozem, kde jsou obvykle problémy 
s povolením uzávěry, pokud je uzávěr dána  
každoročně, je to vhodné trvalé řešení 

náhradní místa 
rozmnožování 

pouze při blízkosti původního a náhradního 
místa rozmnožování blízko sebe (nejlépe 
oddělené pouze silnicí) 

pro populaci perspektivní z 
dlouhodobého hlediska 

dlouhodobě řeší ochranu dospělců i 
metamorfovaných jedinců 

zábrany s padacími 
pastmi 

možnost rychlé ochrany migrujících 
obojživelníků, vhodné na místech, kde není 
možné trvalé řešení 

úspěšnost závisí na včasném 
postavení zábran, pokrytí 
skutečné délky rizikového 
úseku, při úspěšném řešení 
účinnost 80-90% 

dočasné řešení, vhodné na nových rizikových 
místech, podklad pro přesnou lokalizaci míst s 
nejsilnější migrací, podle získaných výsledků 
je možné postavit podchody a trvalé zábrany 

sběr migrujících 
obojživelníků  

možné použít pokud jiný způsob ochrany není 
organizovatelný 

až 90% nouzová řešení náročné na čas 

mostní provizoria 

v místech, kde není možné zajistit každodenní 
vybírání migrujících obojživelníků z pastí, 
vhodné k ověření místa před stavbou trvalého 
podchodu 

70-90% 
dočasné řešení, obojživelníci jsou zábranami 
navedeni pod instalované mostní provizorium 

využití propustí a 
mostů 

obojživelníci jsou zábranami navedeni k 
vhodným objektům, možné použít  v místech, 
kde již vhodné propusti nebo mosty jsou 

účinnost individuální, závisí 
na velikosti, větratelnosti 
propusti , vzdálenosti od 
obvyklého místa přechodu  

podle místních podmínek může být řešení 
dočasné nebo trvalé 

podchody pro 
obojživelníky 

vhodné jako trvalé řešení na místech se silným 
tahem obojživelníků 

účinnost až 90%, podchod 
musí být zbudován na 
vhodném místě,  mít vhodné 
parametry, jinak 
obojživelníci ignorují 

trvalé řešení, podchody musí být vybudovány 
až po několikaletém výzkumu průběhu tahu, 
důležitým parametrem je výměna vzduchu 
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Příloha 5: Fotogalerie podchodů 
 
 

 
Obrázek 6: Nevhodné použití síťové bariéry podél silnice vedoucí 
kolem Těrlické přehrady (Truchlá, 2010) 
 

 
 
 

 
Obrázek 7: Podchod v mostu oddělující Těrlickou p řehradu od 
Těrlického mokřadu (Truchlá, 2010) 
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Obrázek 8: Správný materiál a výška naváděcího zařízení 
použitého pod silnicí v Trnávce (Truchlá, 2010) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Obrázek 9: Zarostlý a zanesený podchod v Trnávce (Truchlá, 
2010) 
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Obrázek 10: Správný přístup denního světla do podchodu 
vedoucího přes silnici v Trnávce (Truchlá, 2010) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Obrázek 11: Správný sklon naváděcích zařízení v Trnávce 
(Truchlá, 2010) 

 


