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Anotace 

Předmětem této bakalářské práce je posouzení migrační prostupnosti v krajině 

Podbeskydského bioregionu, podle návrhu migrační trasy AOPK Ostrava; konkrétně se 

zájmové území nachází v katastrálním území Kunčic pod Ondřejníkem. První, teoretická 

část se zabývá charakteristikou řešené oblasti a teoretickými přístupy ke zkoumané 

problematice. Je zde stručně sepsána také metodika tvorby biokoridorů a migračních tras. 

V druhé, praktické, části je shrnut nynější stav ochrany přírody a krajiny v dané lokalitě, 

popsána metodika terénní práce a jsou zde lokalizována problematická místa migrační 

trasy. Shrnutím této práce je posouzení, zda je linie migrační trasy vedena vhodně a 

následně je zde předloţen návrh nové linie migrační trasy. 

 

Klíčová slova: Migrace, migrační prostupnost, Podbeskydí, územní systém ekologické 

stability (ÚSES), biokoridor, biocentrum, krajina, Kunčice pod Ondřejníkem, migrační 

trasa 

 

Summary 

The subject of this Bachelor thesis is to assess the migration landscape permeability 

in Podbeskydí bioregion, as proposed migration route of ANCLP Ostrava; namely that the 

interest is in the cadastral Kuncice pod Ondrejnikem. The first, theoretical part deals with 

the characteristics of the area designed and the theoretical approaches to the examined 

issues. There is also the brief methodology of creating corridors and migration routes. The 

second practical section summarizes the current state of conservation of nature and 

landscape in the area, describes the methodology and field work are localized hot spots of 

migration route. Summary of this work is to determine whether the line of migration route 

is properly conducted, and then there is a proposal a new line of migration route. 

 

Keywords: Migration, migration throughput, Podbeskydí, territorial system of 

ecological stability (TSES), biocorridor, biocentre, landscape, Kunčice pod Ondřejníkem, 

migration route 
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1. ÚVOD 

V současné době, kdy je trendem rozvoj měst, městysů a obcí, je také důleţité dbát 

na funkčnost krajiny, vzhledem k její migrační prostupnosti, jako celku. Tu ohroţuje 

zejména její fragmentace v důsledku stavby sídel a liniových dopravních staveb. Krajina 

postupně ztrácí schopnost plnit svou funkci jako prostoru pro existenci vitálních populací 

ţivočichů. Tříštění krajiny se tak stává podstatným a také velmi sloţitým problémem 

ochrany přírody a krajiny a můţe mít v budoucnu katastrofické následky pro celé 

ekosystémy. Proto je snahou státu a organizací, zabývajících se ochranou přírody a krajiny, 

pomocí různých legislativních nástrojů chránit kompaktnost cenných území, a to nejen 

na národní, ale v současnosti také na celoevropské úrovni. 

Cílem této práce bude zhodnocení migrační prostupnosti krajiny pro vysokou zvěř, 

velké šelmy a černou zvěř v Podbeskydském bioregionu, a to konkrétně v Kunčicích 

pod Ondřejníkem a jen velmi částečně v obci Tichá na Moravě formou terénního šetření 

a mapování. Vstupním parametrem hodnocení prostupnosti krajiny bude linie migrační 

trasy navrţená Agenturou ochrany přírody a krajiny Ostrava. Po posouzení vhodnosti její 

dráhy v daném úseku, vzhledem k městské zástavbě a přilehlým komunikacím, bude 

výstup této práce směřovat k návrhu nové – vhodnější linie migrační trasy. Je velmi 

důleţité, aby vymezená trasa odpovídala v maximální moţné míře migračním potřebám 

ţivočichů a měla v rámci hodnoceného migračního směru dlouhodobou perspektivu. 

Touto problematikou se zabývá zákon číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, kde je definován v současné době stěţejní prvek 

pro mapování migrační prostupnosti krajiny – a to ÚSES. Dále je to prováděcí vyhláška 

č. 395/1992 Sb., zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů a další právní předpisy. ÚSES však neřeší problematiku prostupnosti 

pro všechny druhy zvěře, je pouze legislativním nástrojem; navíc biokoridor, jako 

konstrukční prvek ÚSES, není shodná linie s migrační trasou. Návrhy migračních tras jsou 

územně analytickým podkladem pro územní plány, a s nimi uţ se dá dosáhnout lepších 

výsledků ohledně zmíněné problematiky. V současnosti se hodně diskutuje o moţnosti 

propojení migračních tras s existující sítí ÚSES v rámci její aktualizace, která by vyřešila 

legislativní ochranu reálných i potenciálních migračních cest. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

V následujícím úseku práce budou vymezeny pojmy, které se přímo týkají dané 

problematiky, společně s charakteristikou a vytýčením přírodních poměrů zájmového 

území (geologická, geomorfologická, pedologická, hydrologická, klimatická a biologická 

charakteristika řešené oblasti) a výběrem vhodných mapových podkladů. Bude zde stručně 

sepsána metodika tvorby migračních tras a lokálních biokoridorů a právní předpisy 

zabývající se příslušnou problematikou. 

2.1. Základní pojmy 

Migrační koridor 

Migrační koridor je volný úsek krajiny, který není zastavěný a zpravidla souvisle 

propojuje dva nebo více větších lesních komplexů (zpravidla horských masivů), a kde 

můţe zvěř migrovat na větší vzdálenosti. Jedná se o chráněné druhy velkých šelem a další 

velké savce (vlk obecný, rys ostrovid, medvěd hnědý, los evropský, jelen lesní) (KRAJČA, 

KUTAL, 2010 b). Trasu koridoru je třeba v rámci migračně příhodného území vést tak, 

aby se na něm minimalizovalo mnoţství bariér (ROMPORTL et al., 2009).  

Migrační trasa 

Migrační trasy představují detailní řešení překonání kritických míst v rámci 

migračního koridoru. Jedná se o podrobně vymezené trasy v šířce řádově 100 metrů 

(ANDĚL, MINÁRIKOVÁ, ANDREAS, (eds.), 2010). 

Ekologická stabilita  

Schopnost ekologických systémů uchovat a reprodukovat své podstatné 

charakteristiky pomocí autoregulačních procesů. Je to schopnost ekosystémů vyrovnávat 

změny způsobené vnějšími i vnitřními činiteli a zachovávat své přirozené vlastnosti 

a funkce (zák. č. 17/1992 Sb. a zák. č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů). 

ÚSES  

Vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých 

ekosystémů, které udrţují přírodní rovnováhu. Hlavním smyslem ÚSES je posílit 

ekologickou stabilitu krajiny zachováním nebo obnovením stabilních ekosystémů a jejich 
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vzájemných vazeb. Cílem územních systémů ekologické stability je zejména 

(www.ochranaprirody.cz, 2010):   

1. vytvoření sítě relativně ekologicky stabilních území ovlivňujících příznivě 

okolní, ekologicky méně stabilní krajinu, 

2. zachování či znovuobnovení přirozeného genofondu krajiny,  

3. zachování či podpoření rozmanitosti původních biologických druhů a jejich 

společenstev (biodiverzity). 

Úrovně ÚSES:  

1. Provinciální a biosférický ÚSES  

2. Nadregionální ÚSES  

3. Regionální ÚSES  

4. Místní (lokální) ÚSES  

Skladebné prvky ÚSES: 

Biocentrum  

Biotop, nebo centrum biotopů v krajině, který svým stavem a velikostí umoţňuje 

trvalou existenci přirozeného či  pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému 

(KOVÁŘ, 2008). 

Biokoridor  

Území, které neumoţňuje rozhodující části organismů trvalou dlouhodobou 

existenci, avšak umoţňuje jejich migraci mezi biocentry a tím vytváří z oddělených 

biocenter síť (KOVÁŘ, 2008). 

Interakční prvek  

Krajinný segment, který na lokální úrovni zprostředkovává příznivé působení 

základních skladebných částí ÚSES (biocenter a biokoridorů) na okolní méně stabilní 

krajinu do větší vzdálenosti. Mimo to interakční prvky často umoţňují trvalou existenci 

určitých druhů organismů, majících menší prostorové nároky (www.ochranaprirody.cz, 

2010). 
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Biochora 

Geoekologická typologická územní jednotka obsahující soubor shodných biotopů, 

je sloţena většinou z 5 aţ 15 skupin typů geobiocénů, (biochory se dělí na mikrochory, 

mezochory a megachory) (KOVÁŘ, 2008). 

2.2. Vymezení a charakteristika řešené oblasti 

Podhorská obec Kunčice pod Ondřejníkem, s počtem obyvatel okolo dvou tisíc 

(k 1.1. 2002), se nachází na jihovýchodě České republiky v Moravskoslezském kraji 

v okrese Frýdek – Místek mezi Frenštátskou a Frýdlantskou kotlinou, mezi horami 

Ondřejníkem, Radhoštěm a Kněhyní, v horském údolí převáţně na úpatí Ondřejníku 

v nadmořské výšce 395 m. (www.ceskehory.cz, 2010). Z obrázku č. 1 je patrné, kde 

se oblast přesněji nachází. 

Tato lokalita je známá především jako výletní a rekreační oblast Ostravska, hlavně 

nedaleká obec Čeladná, kde se nová zástavba rozrůstá velmi rychlým tempem. 

V povodí říčky Tichávky, jenţ Kunčicemi protéká, převládá zemědělsko-lesní 

krajina, četné jsou i louky a pastviny dobytka. Podél koryta Tichávky se rozkládá hustá 

zástavba. Konkrétně v Kunčicích pod Ondřejníkem se tato zástavba soustřeďuje většinou 

podél říčky, coţ je problémem pro funkční prostupnost zdejší krajiny (tato problematika 

bude blíţe popsána v kapitole 3.). 

Linie migrační trasy navrţená AOPK Ostrava, jejíţ jedna část je zkoumaným 

předmětem této práce, spadá pod katastrální území Kunčic pod Ondřejníkem a velmi malý 

úsek také pod obec Tichá na Moravě. Tato trasa bude dále podrobněji popsána v kapitole 

3.1.. 
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Obrázek č.1: Mapa České republiky s vyznačenou zkoumanou lokalitou 

Zdroj: http://obce.sweb.cz/, 2010 

2.2.1. Geologické a geomorfologické poměry 

Podle Geologické mapy České republiky v měřítku 1:500 000 (CHÁB, STRÁNÍK, 

ELIÁŠ, 2007) se území Kunčic pod Ondřejníkem a Tiché rozkládá na flyšovém pásmu 

sloţeném z druhohorních usazených hornin, alpínsky zvrásněných; jedná se zejména 

o tmavé vápnité pískovce a jílovce, podřadně slepence. Sloţitá geologická stavba celých 

Vnějších Západních Karpat vznikla v několika fázích alpínské orogeneze. Jde o dopad 

kolize africké a euroasijské desky na konci křídy a začátku terciéru. Z hlediska sloţení 

se flyš vyznačuje mnohonásobným rytmickým střídáním vrstev (JASKULA a kol., 2004).  

Daná oblast je většinou odnosovým územím. Z pokryvných útvarů jsou vyvinuty 

zejména pleistocénní a holocenní fluviální sedimenty říčních teras. Svahové hlinito-

kamenité sedimenty jsou nerovnoměrně rozmístěny a dosahují mocnosti několika metrů 

(JASKULA a kol., 2004). 

Masiv Ondřejníku včetně hřebenových partií je postiţen rozsáhlými, často hluboce 

zaloţenými gravitačními deformacemi. Staré i současné svahové pohyby směřují 

od hřbetnice do všech světových stran (RYBÁŘ, J., et al., 2007). 

Na výřezu z Geologické mapy ČR (obrázek č. 2) v měřítku 1:250 100 je vidět 

geologické podloţí, jenţ se vyskytuje ve zkoumané oblasti (černý čtverec na obrázku). 
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Legenda mapy (Obrázek č. 2) 

Zelené plochy - dominantně jsou zastoupeny mezozoické horniny, alpínsky 

zvrásněné - pískovce, břidlice.  

Šedé plochy - v okolí vrcholu Skalka se vyskytují kvartérní usazeniny - hlíny, 

spraše, písky, štěrky. 

 

 

Obrázek č. 2: Výřez geologické mapy ČR v měřítku 1:250 100 

Zdroj: http://geoportal.cenia.cz, 2010 

 

Dle geomorfologického členění ČR (DEMEK, MACKOVČIN a kol., 2006) spadá 

dané území do: 

geomorfologické provincie  Západní Karpaty, 

geomorfologické soustavy  vnější Západní Karpaty (IX),  

geomorfologické oblasti  Západobeskydské podhůří (IXD),  

geomorfologického celku  Podbeskydská pahorkatina (IXD-1),  
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geomorfologického podcelku  Štramberská vrchovina (IXD-1D), 

geomorfologického okrsku  Ondřejník (IXD-1D-3).  

Přesněji se oblast nachází mezi vrchem Ondřejník, s nejvyšším bodem Skalka 

(964,2 m.n.m.), a Frenštátskou brázdou. Na obrázku č. 2 je patrné geomorfologické 

zařazení vrcholu Skalka a umístění vzhledem k ostatním geomorfologickým okrskům. 

 

 

Obrázek č. 3: Výřez z mapy geomorfologického členění ČR - Západobeskydské podhůří 

Autor: P. Mackovčin a kol., 2005 

Zdroj: Geomorfologické jednotky ČR (mapová příloha k DEMEK, MACKOVČIN a kol., 2006) 

 

Geomorfologický okrsek Ondřejník leţí ve východní části Štramberské vrchoviny. 

Je charakterizován jako členitá vrchovina, která je erozí oddělenou troskou godulského 

a lhoteckého souvrství slezského příkrovu. Vznikla inverzí georeliéfu na příkrovové 

struktuře; po obvodu četné, hluboce zaloţené sesuvy (některé z nich dosud aktivní) 

(DEMEK, MACKOVČIN a kol., 2006) a má tvar synklinálního hřbetu, v morfologicky 

výrazné horní části tvořeného převáţně flyšovými pískovci středních godulských vrstev 

(RYBÁŘ, J., et al., 2007). 
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2.2.2. Pedologické poměry 

V obci Kunčice pod Ondřejníkem a jeho blízkém okolí se podle Půdní mapy České 

republiky v měřítku 1:1 000 000 (TOMÁŠEK, 2003) vyskytuje hnědá půda (kambizemě) 

kyselá aţ silně kyselá. Kambizemě se uplatňují jak v pahorkatinách a vrchovinách, 

tak i horách, málo zastoupeny jsou jen v níţinách. Tento půdní typ je na území ČR 

nejrozšířenější, zvláště mezi 450 aţ 800 m.n.m.. Je vázaný většinou na členitý reliéf: 

svahy, hřbety, vrcholy apod. (TOMÁŠEK, 2007). 

Hlavním půdotvorným procesem při vzniku kambizemí je intenzivní vnitropůdní 

zvětrávání. Jde o vývojově mladé půdy, které by v méně členitých  terénních podmínkách 

po delším čase přešly v jiný půdní typ (TOMÁŠEK, 2007). 

Hnědé půdy jsou zpravidla mělčí a skeletovité. Zrnitostní sloţení se mění 

v závislosti na matečné hornině – ve zkoumané lokalitě se jedná o lehčí půdy na pískovci 

(TOMÁŠEK, 2007). Hnědé půdy kyselé aţ silně kyselé charakterizuje nízký obsah 

humusu, s nápadným poklesem půdní reakce a nízkým nasycením sorpčního komplexu. 

Původní vegetaci na tomto typu půdy tvořily listnaté lesy (dubohabrové a horské bučiny) 

(TOMÁŠEK, 2007). V nivě říčky Tichávky převládají arenické fluvizemě (ĎURIŠ et al., 

2009), jejichţ půdotvorným substrátem jsou výhradně nivní uloţeniny (říční a potoční 

náplavy). Původními porosty byly luţní lesy, druhotnými údolní louky (TOMÁŠEK, 

2007). 

2.2.3. Klimatologické a hydrologické poměry 

Obec Kunčice pod Ondřejníkem je územím niţších poloh; především celá 

Podbeskydská pahorkatina náleţí do oblasti mírně teplé, velmi vlhké, pahorkatinné, 

charakterizované mírným létem, krátkým přechodným obdobím a středně dlouhou, mírnou 

a suchou zimou. Průměrné teploty vzduchu za standardní klimatologické období (1961-

1990) jsou v červenci 16 aţ 17°C, v lednu -2 aţ -4°. Mezoklima je zde silně ovlivněno 

kotlinovým reliéfem, způsobujícím hromadění chladného vzduchu, stékajícího po svazích 

(TOMÁŠEK, 2003). 

Pro srovnání je zde uvedena v tabulce č. 1 klimatická charakteristika podle 

Quitta (1971), kde je celá Podbeskydská pahorkatina zařazena do mírně teplé oblasti MT 9 
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a v tabulce č. 2 klimatická charakteristika katastrálního území Kunčice pod Ondřejníkem 

dle Atlasu podnebí Česka (TOLASZ, et al, 2007). 

 

Tabulka č. 1: Vybrané charakteristiky klimatické oblasti MT 9; upraveno dle Quitta 

(1971) 

 

Počet 

letních 

dní 

Počet 

mrazových 

dní 

Počet 

ledových 

dní 

Průměrná 

teplota 

v lednu (ºC) 

Průměrná 

teplota 

v červenci 

(ºC) 

Sráţkový 

úhrn ve 

vegetačním 

období (mm) 

Sráţkový 

úhrn 

v zimním 

období (mm) 

MT 9 40 - 50 110 - 130 30 - 40 -3 aţ -4 17 aţ 18 400 - 540 250 - 300 

 

Tabulka č. 2: Vybrané klimatické charakteristiky území Kunčic pod Ondřejníkem; 

upraveno dle Tolasze et al. (2007) 

Průměrný 

roční úhrn 

doby trvání 

slunečního 

svitu (hod) 

Průměrný 

počet dní se 

sněhovou 

pokrývkou 

(sezónní) 

Průměrný 

roční úhrn 

sráţek (mm) 

Průměrná 

teplota 

v lednu (ºC) 

Průměrná 

teplota 

červenci (ºC) 

Průměrná 

roční 

relativní 

vlhkost 

vzduchu (%) 

Průměrná 

roční 

rychlost 

větru  (m·s
-1

) 

1 600 60 600 -3 17 80 5 

 

Zkoumané katastrální území v Podbeskydí a hlavně také Beskydy patří ke sráţkově 

nejbohatším lokalitám na území celé České republiky. Nejvíce sráţek za rok spadne 

na nejvyšším vrcholu Beskyd - Lysé hoře (1323 m.n.m.), s průměrem 1391 mm·rok
-1

. 

Nejvíce sráţek spadne v červnu aţ srpnu, nejméně v únoru a březnu. Celá oblast Beskyd je 

zároveň  chráněnou  oblastí přirozené  akumulace vod a patří mezi vydatné a  kvalitní  

zásobárny pitné vody v ČR (www.risy.cz, 2008).  

V obci Kunčice pod Ondřejníkem pramení říčka Tichávka, v nadmořské výšce 

470 m, jenţ se táhne oblastí Podbeskydské vrchoviny a u východního okraje obce Vlčovice 
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ústí do řeky Lubiny v nadmořské výšce 320 m. Tichávka pramení na okraji lesa, který 

se rozprostírá na svahu kopce jiţním směrem od obce, v severní části chatové osady 

Na Pekliskách. Na pravém břehu Tichávky je chráněné území přírodní památky 

Traventinová kaskáda, kterou tvoří zajímavý přírodní útvar, který vznikl v důsledku 

vývěru pramene s vysokým obsahem minerálních látek. Vývěr minerálního pramene 

je kolem 40 metrů nad hladinou toku řeky Tichávky. Tichávka protéká kolem silnice 

vedoucí z Kunčic pod Ondřejníkem přes obec Tichou do Vlčovic. Průměrný průtok u ústí 

do Lubiny je 0,11 m
3
·s

 -1
 (ĎURIŠ et al., 2009). Tichávka patří do povodí řeky Odry. 

Území mikroregionu je na podzemní vody chudé v důsledku nepříznivé geologické 

stavby z nepropustných hornin (viz kapitola 2.2.1). Zdroje pitné i uţitkové vody pro oblast 

jsou vodárenské nádrţe Morávka a Šance (www.risy.cz, 2008). 

2.2.4. Biologická charakteristika 

Podbeskydská pahorkatina, a zde spadající také katastrální území Kunčic pod 

Ondřejníkem a Tiché, je poměrně malá přírodní oblast (211 km
2
 lesa) s nízkou lesnatostí 

(14 %) (www.mezistromy.cz, 2010). 

Biogeograficky náleţí oblast do 3.5 Podbeskydského bioregionu, situovaného 

na západním okraji Západokarpatské biogeografické podprovincie (mapy.nature.cz, 2010). 

Vegetační stupně oblasti podle klasifikace Zlatníka (1978) jsou vidět na obrázku č. 4 

(černý čtverec). Z mapy vyplývá, ţe se jedná o vegetační stupeň bukový aţ jedlobukový, 

jenţ jsou charakteristické pro danou nadmořskou výšku. 
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Obrázek č. 4: Biogeografická mapa ČR 

Autor: A. Zlatník, 1978 

Zdroj: Lesnická fytocenologie (ZLATNÍK, 1978) 

 

Flóra: 

Fytogeograficky se jedná o (mapy.nature.cz, 2010; CULEK, 1996): 

obvod   Karpatské mezofytikum 

okres   Podbeskydská pahorkatina 

podokres  Beskydské podhůří 

oblast   mezofytikum 

 

Vegetační poměry podle Půdní mapy ČR (TOMÁŠEK, 2003) – podmáčené dubové 

bučiny (Carici brizoidis-Quercetum) a dubohabrové háje (Tilio cordatae-Carpinetum). 

Podle mapování biotopů soustavy NATURA 2000 (mapy.nature.cz, 2010) a Neuhäuslové 

a kol. (2001) je krajina severní části biokoridoru prezentována převáţně dubo-habrovými 
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háji. Potenciální přirozená vegetace je zde tvořena Ostřicovými dubohabřinami (Carici 

pilosae-Carpinetum) svazu Carpinion. 

Ostřicové dubohabřiny přirozeného uspořádání jsou zastoupeny dvou- 

aţ třípatrovými porosty s převládajícím habrem (Carpinus betulus) ve vlhčích polohách, 

v sušších polohách s dubem zimním (Quercus petraea) a s častým výskytem zejména lípy 

srdčité (Tilia cordata) a buku (Fagus sylvatica) ve stromovém patře. Povahu bylinného 

patra určují lesní mezofyty. Vysokou dominanci má zvláště Carex pilosa, a Dentaria 

bulbifera v jarním období (NEUHÄUSLOVÁ, 2001). 

Pokud jde o ekologickou charakteristiku, je Carici pilosae-Carpinetum typickou 

dubohabřinou kolinního aţ suprakolinního stupně Karpat. Jen velmi ojediněle stoupá 

do 550 m n. m. Osidluje hnědozemí půdy, většinou kambizemě, s příznivým reţimem 

půdní vláhy a ţivin (NEUHÄUSLOVÁ, 2001). 

Ostřicové dubohabřiny patří mezi relativně hojná společenstva, ustupující vlivem 

lidské činnosti. Největším ohroţením těchto porostů je jejich záměna za jehličnaté 

monokultury, coţ je v oblasti velmi význačným jevem. Ty pak nemohou plnit své 

přirozené funkce (funkce ochranná, funkce zachování biodiverzity a koloběhu ţivin 

v ekosystému, funkce estetická a na svazích také funkce protierozní) (NEUHÄUSLOVÁ, 

2001). 

Severní část mapovaného úseku, v nivě říčky Tichávky, náleţí do 4. bukového 

vegetačního stupně s největším procentuálním zastoupením vrbin. Jedná se zejména o vrbu 

křehkou (Salix fragilis) s procentuálním zastoupením 60 - 90 %, dále vrba hlošinová (Salix 

eleagnos), vrba lýkovcová (Salix daphnoides). Doplňkové stromy jsou olše lepkavá (Alnus 

glutinosa), střemcha hroznovitá (Padus racemosa), olše šedá (Alnus incana). Vyskytují 

se zde i keřové formy vrb, a to vrba košíkářská (Salix viminalis), vrba trojmuţná (Salix 

triandra) a vrba nachová (Salix purpurea). Pod obcí Tichá, jenţ leţí v těsném sousedství 

Kunčic začíná přechod do 3. dubo-bukového stupně (ĎURIŠ, et al., 2009).  

Typy biochor vyskytující se v linii navrţeného biokoridoru podle Culka a kol. 

(2005) jsou patrné na obrázku č. 5 v měřítku 1:250 000, kde je v černém rámu vyznačena 

zkoumaná lokalita. V tabulce č. 3 jsou vysvětlivky k jednotlivým typům biochor. 
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Obrázek č. 5: Výřez z mapy biogeografického členění ČR – Podbeskydský bioregion 

Autor: M. Culek a kol., 2005 

Zdroj: Mapová příloha k Biogeografickému členění ČR, II. díl (CULEK a kol., 2005) 

 

Tabulka č. 3: Typy biochor v oblasti Kunčic pod Ondřejníkem; upraveno dle Culka 

a kol. (2005) 

Typ biochory Vysvětlivka Lokalizace 

5SK 
Svahy na pískovcovém flyši 5. 

vegetačního stupně. 

Východní část biokoridoru – oblast 

vrcholu Skalka 

4SC 
Svahy na jílovitém vápnitém 

flyši 4. vegetačního stupně. 

Severovýchodní část biokoridoru – 

mezi vrcholem Skalka a bodem č. 1 

4Do 

Podmáčené sníţeniny na 

kyselých horninách 4. 

vegetačního stupně. 

Severní část biokoridoru – oblast 

problémového bodu č. 1 

4PC 
Pahorkatiny na vápnitém flyši 

4. vegetačního stupně. 

Západní část biokoridoru – oblast 

problémového bodu č. 2 
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Fauna: 

Z hlediska zoogeografického územního dělení ČR náleţí zkoumaná lokalita podle 

Opatrného (2001) k: 

oblasti:   Palearktické 

podoblasti:  Eurosibiřské 

provincii:  listnaté lesy 

úseku (distriktu): Podkarpatskému 

Tomu odpovídá i rozšíření některých karpatských endemitů jako je například čolek 

karpatský (Triturus montandoni). Dalšími prvky podkarpatského distriktu jsou plch lesní 

(Dryomys nitedula) a modranka karpatská (Bielzia coerulans) (OPATRNÝ, 2001). 

Většina druhů fauny zkoumaného území jsou druhy charakteristické pro zvířenu 

provincie listnatých lesů (OPATRNÝ, 2001). Druhovou rozmanitost a početnost 

obratlovců zde ovlivňuje zejména činnost člověka – hospodaření v krajině, lov, rušení 

v důsledku nadměrného rekreačního vyuţívání hor a tak dále. Mnozí ţivočichové se 

s tlakem civilizace nedokázaly vyrovnat, například tetřev hlušec (Tetrao urogallus) 

a  kočka divoká (Felis silvestris), některé vyhubené druhy se však v poslední době 

do Beskyd vrací (krkavec velký (Corvus corax), rys ostrovid (Lynx lynx), medvěd hnědý 

(Ursus actors), vlk (Canis lupus)) (www.ochranaprirody.cz, 2010). 

Vzhledem ke sledované migrační prostupnosti krajiny je zde významným druhem 

například srnec obecný (Capreolus capreolus), jelen lesní (Cervus elaphus), los evropský 

(Alces alces) a prase divoké (Sus scrofa). Dalšími migrujícími druhy, avšak na menší 

vzdálenosti, mohou být veverka obecná (Sciurus vulgaris), liška obecná (Vulpes vulpes) 

a jezevec lesní (Meles meles) a další. 

Podle jednoho z místních obyvatel, pana Petra Pustky ze Sdruţení myslivců 

(Honební společenstvo), se jeleni vyskytují na Ondřejníku; přes Kunčické údolí migrují jen 

v zimním období, kdy mají nedostatek potravy. Los zde byl naposled spatřen před 25 lety 

v okolí Ondřejníku. 

Velmi významné jsou však populace velkých šelem, ale ty jsou zatím velmi malé 

v celých Beskydách. Díky tomu, ţe je území součástí Západních Karpat, došlo se zvýšením 
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populací na Slovensku k obnovení jejich výskytu i u nás (www.ochranaprirody.cz, 2010). 

Místní obyvatelé však shodně tvrdí, ţe se v území Kunčic pod Ondřejníkem s velkými 

šelmami zatím moc nesetkali. Podle studie Zoologického zhodnocení PR Skalka 

se zaměřením na obratlovce (BARTOŠOVÁ In MYSLÍKOVJAN, 2002) byl však v roce 

2002 potvrzen v Kunčicích pod Ondřejníkem výskyt kriticky ohroţeného vlka (Canis 

lupus). V říjnu toho roku usmrtil vlk ovci soukromému zemědělci panu Řezníčkovi.  

Výskyt rysa ostrovida (Lynx lynx) a medvěda hnědého (Ursus actors) na území 

Kunčic v linii migrační trasy zjištěn nebyl; tyto dvě šelmy se však vyskytují ve vyšších 

polohách, v oblasti Moravskoslezských Beskyd a je zde moţnost, ţe mohou biokoridorem 

přejít do oblasti Ondřejníku (BARTOŠOVÁ In MYSLÍKOVJAN, 2002). 

Pokud jde o vodní ekosystém, byl podle Ďuriše et al. (2009) v profilu Tichávky 

v Kunčicích pod Ondřejníkem zjištěn výskyt raka říčního (Astacus astacus). Dále byly 

pozorovány pobytové znaky různého stáří vydry říční (Lutra lutra) na soutoku s Lubinou, 

u střevle potoční (Phoxinus phoxinus) byl výskyt zjištěn v úseku od profilu u restaurace 

U Adamce v Tiché o souřadnicích N  49°34'20,2",  E 18°14'01,9", po soutok s Lubinou. 

Tok je navíc lovištěm ledňáčka říčního (Alcedo atthis), ale charakter břehů nevyhovuje 

jeho nárokům. Celý tok patří do pstruhového pásma. 

2.3. Výběr mapových podkladů 

Mapové podklady koridoru navrţeného AOPK Ostrava jsou zpracovány 

v programu ArcView ve formátu GIS. Tento software je v podstatě desktopový 

geografický informační systém, který je určen pro koncové uţivatele a umoţňuje 

zobrazování map, dotazy, výběry, analýzy a prezentaci výsledků. Spojuje tradiční 

analytické prostředky pro práci s daty, jako jsou databáze, tabulkové procesory, obchodní 

grafika, s prostředky pro práci s mapou v jeden plně integrovaný systém 

(www.tmapy.cz, 2008). 

Mapa poskytnutá AOPK Ostrava ve formátu JPEG je součástí příloh; je na ní 

vyznačena migrační trasa a také problémová místa, která byla mapována pomocí terénního 

šetření a kde je migrace ţivočichů znemoţněna nebo omezena komunikací, vodním tokem 

a zástavbou. 

http://www.tmapy.cz/
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Dalšími mapovými podklady jsou mapy a územní plány obce Kunčice pod 

Ondřejníkem v měřítku 1:5 000 a 1:10 000, z nichţ jsou patrné záměry pro obci 

do budoucna. Ty byly poskytnuty příslušným městským úřadem. 

2.4. Stručná metodika tvorby biokoridorů a migračních tras 

Prvním krokem tvorby ÚSES je vymezení tzv. kostry ekologické stability, coţ 

znamená soubor všech ekologicky stabilnějších částí krajiny bez ohledu na jejich funkční 

vztahy (EHRLICH, ONDR; 2003). Pro vymezování, navrhování a tvorbu ÚSES v krajině 

je třeba soubor krajinně ekologických podkladů, který poskytuje co nejpodrobnější 

představu o přírodním i současném stavu ekosystémů. Metodické postupy projektování 

ÚSES podrobně zpracovali Maděra & Zimová (eds.) (2004) ve stejnojmenném dokumentu.  

Ochrana migrační propustnosti krajiny můţe být úspěšná pouze v případě, ţe bude 

postavena na systematickém koncepčním základě. Současně navrţená koncepce vychází ze 

studie Anděl a Gorčicová (2007) a je zaloţena na definici a ochraně tří hierarchicky 

uspořádaných útvarů, a to migračně významného území, dálkových migračních koridorů 

a migračních tras. Tyto jednotky jsou stylizovány tak, aby dovolovaly postupně upřesňovat 

opatření ve vazbě na nové poznatky a aby bylo moţné je provázat s procesy územního 

plánování (ANDĚL, MINÁRIKOVÁ, ANDREAS, (eds.) 2010).  

2.4.1. Právní předpisy 

Metodika zakládání územních systémů ekologické stability je sloţena z několika 

částí; k těm základním patří právní normy a předpisy, jenţ jsou popsány v dokumentu 

Rukověť projektanta místního územního systému ekologické stability (LÖW, 1995 

in MADĚRA, ZIMOVÁ, (eds.), 2004), podle nichţ je zahájeno projektování ÚSES. 

Stěţejní je však zákon č. 114/1992 sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších 

předpisů. 

 Neméně důleţité je také jednání s vlastníky a se správci pozemků, s orgány obcí 

a krajů a také zpracování dokumentace k plánovanému ÚSES. Starost o krajinu je tak 

výslednicí kolize zájmů veřejných, jejichţ nositelem je společnost, a zájmů individuálních, 

privátních, jejichţ nositeli jsou zejména v postavení vlastníků pozemků fyzické 

či právnické osoby. Tento střet nemusí mít nutně podobu sporu, ale zájem veřejný můţe 
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být (a často také je) se zájmem soukromým (zájmem vlastníka) v souladu, leckdy však 

platí opak. Právě v takových případech je předně úkolem právních norem, střet veřejných 

a soukromých zájmů vyřešit při maximálním moţné satisfakci obou (MADĚRA, 

ZIMOVÁ, (eds.) 2004). Velmi významné pro uplatnění zpracované dokumentace ÚSES je 

přesné oblastní a kompetenční vyhranění správních celků, jejichţ orgány jsou zodpovědné 

za pořizování a uplatňování dokumentace k ÚSES. K tomu účelu slouţí jednak základní 

vymezení nacházející se v normách ústavního práva (ústavní zákon č. 1/1993 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů, Ústava České republiky, v platném znění) a jednak zpodrobňující 

právní úprava. 

Problematika ÚSES se obcí týká jak při výkonu působnosti samostatné, tak 

i (v případě obcí s rozšířenou působností) při výkonu působnosti přenesené. Zastupitelstvo 

obce má pravomoc schvalovat územní plán obce a regulační plán a vyhlašovat jejich 

závazné části obecně závaznou vyhláškou, přičemţ je součástí závazné části územního 

plánu obce a součástí závazné části regulačního plánu obce mimo jiné i vymezení 

územního systému ekologické stability (MADĚRA, ZIMOVÁ, (eds.) 2004). 

2.4.2. Lokální ÚSES  

O rozloţení ÚSES v krajině rozhoduje několik přírodních faktorů a kritérií, z nichţ 

je známá jen část. Všechny dostatečně známé faktory, rozhodující o výsledném rozmístění 

ÚSES v krajině, lze shrnout do pěti kritérií (MADĚRA, ZIMOVÁ, (eds.) 2004): 

1. kritérium rozmanitosti potenciálních ekosystémů, 

2. kritérium prostorových vztahů potenciálních ekosystémů, 

3. kritérium aktuálního stavu krajiny, 

4. kritérium nezbytných prostorových parametrů, 

5. kritérium společenských limitů a záměrů. 

Cílovou formou prostorově funkční optimalizace ÚSES je plán lokálního ÚSES. 

Jeho racionální vymezení vyţaduje uplatnit všech pět uvedených kritérií v postupných 

krocích, při nichţ se důraz na uplatnění kritérií postupně přesouvá od 1. k 5. 
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Proces vzniku plánu místního ÚSES se dá rozdělit do tří základních etap s tímto 

označením: 

1. etapa: mapa vztahů potenciálních společenstev,  

2. etapa: generel místního ÚSES, 

3. etapa: výsledné znění plánu místního ÚSES. 

Výsledkem celého procesu vymezování místního ÚSES je výsledné znění plánu 

místního ÚSES. Je zpracováno v mapové a tabulkové části a průvodní zprávě. Vytváří 

se jako samostatná dokumentace, a to i kdyţ je součástí (povinnou přílohou) územního 

plánu nebo součástí jiného dokumentu (MADĚRA, ZIMOVÁ, (eds.) 2004).  

Migrační trasy (či dálkové migrační koridory) by měly být zvlášť vymezeny 

v územních plánech a nezaměňovány s prvky ÚSES, které jsou řádově uţší. Prvky ÚSES 

by měly tvořit 20-30 m širokou páteř dálkových migračních koridorů (o celkové šíři 

500 m) a migračních tras (o šíři 100 m) (KRAJČA, KUTAL, 2010 a). 

2.4.3. Migrační trasy 

Migrační trasy spojující dva či více horských komplexů jsou v současné době velice 

významné pro ochranu přírody a krajiny. Některé horské celky se však v posledních 

desetiletích staly izolovanými ostrovy v krajině a zastavěná údolí se stala překáţkou pro 

chráněné druhy velkých šelem a dalších druhů velkých savců. Následkem takovéto izolace 

můţe být přemnoţení či naopak vymření lokální populace následkem genetické 

degenerace, způsobené příbuzenským kříţením (KRAJČA, KUTAL, 2010 a). 

 Při posuzování migrační prostupnosti je nutné pamatovat, ţe přírodní 

a antropogenní bariéry v krajině fungují jako filtry, které můţe překonat jen část jedinců 

daného druhu (NOSS, CSUTI, 1994). Území migračních tras by mělo být zalesněné nebo 

porostlé rozptýlenými stromy (z důvodu potřeby úkrytu), aby se toto procento zvěře, která 

překoná bariéru v krajině zvýšilo. Funkci migrační trasy však můţe plnit i neoplocená 

louka či pole (KRAJČA, KUTAL, 2010 b). Biokoridory pro dálkové migrace velkých 

savců by měly být minimálně 500 m široké, šíře migrační trasy by se měla pohybovat 

v řádu stovek metrů; v tzv. úzkém hrdle kde se migrační trasa střetává s bariérou (například 
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zástavbou) by šíře (proluka mezi domy) měla být alespoň 50 m, velice kritická je šíře 

proluky pod 10 m (ANDĚL, MINÁRIKOVÁ, ANDREAS, (eds.), 2010). 

Hlavní využití 

Primární vyuţití spočívá ve specifickém typu ochrany biotopů zvláště chráněných 

druhů velkých šelem (vlk obecný, rys ostrovid, medvěd hnědý), jehoţ hlavním kritériem je 

nezastavitelnost území, která zaručuje volnou průchodnost pro šelmy a další druhy velkých 

savců s četnými prostorovými nároky. Zachování volné průchodnosti krajiny je pro zde 

uvedené zvláště chráněné druhy klíčové. Součástí jsou různé prvky zeleně, lesní pozemky, 

ÚSES, vodní toky (KRAJČA, KUTAL, 2010 a). 

Přípustné využití 

Dovolené vyuţití představují neoplocené zemědělské pozemky (louky, pole, 

pastviny, sady), stavby a zařízení, která jsou v zájmu ochrany přírody a krajiny, stávající 

stavby pěších, cyklistických a účelových komunikací s povrchovou úpravou blízkou 

přírodě, mosty, nezbytná stávající obsluţná a veřejná dopravní a technická infrastruktura, 

stavby silnic s kříţením ve směru kolmém na biokoridor (tyto stavby budou povoleny 

pouze tehdy, bude-li prokázán jejich nezbytný společenský význam a nemoţnost vedení 

mimo plochy ÚSES); při kříţení se stávajícími nebo nově plánovanými silnicemi širší neţ 

dvoupruhé je nutné zajistit průchodnost krajiny zvláštními nařízeními (nadúrovňové vedení 

komunikace, speciální nadchody a podchody, splňující parametry pro velké šelmy). Dále 

pak nezbytné stavby pro lesní a vodní hospodářství a krajinářské úpravy, pokud budou 

v zájmu zlepšení migrační prostupnosti krajiny (KRAJČA, KUTAL, 2010 a). 

Nepřípustné využití: 

Nepřípustné je zvyšování kapacity a ploch stávajících staveb, kromě staveb v zájmu 

ochrany přírody a krajiny, změny kultur s vyšším stupněm ekologické stability na kultury 

s niţším stupněm stability (v současnosti je v podhůří Beskyd problémem smrková 

monokultura), uskutečnění jakýchkoliv nových staveb mimo staveb v zájmu ochrany 

přírody a krajiny, oplocování jakýchkoliv ploch, u vodních toků nesmí dojít k takovým 

modifikacím břehů, které by znemoţnily ţivočichům jejich překonání (opevnění břehů 

panely, dlaţbou, oplocení apod.) (KRAJČA, KUTAL, 2010 a). 
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Metodika 

Základním cílem projektu ochrany zájmových druhů ţivočichů je definice 

skutečných migračních tras a koridorů tak, aby bylo moţné zabezpečit jejich ochranu 

v rámci územního plánování a omezit kontakt s narušením antropogenního původu 

(ROMPORTL et al., 2009). 

Projekt vymezování migračních tras vychází ze schváleného principu postupného 

zpřesňování vytvořených podkladů v etapách, jenţ jsou patrné z tabulky č. 4. 

Tabulka č. 4: Etapy zpřesňování vytvořených podkladů při vymezení migračních 

tras; převzato dle Romportla et al. (2009) 

 

Vymezované migrační trasy odpovídají v největší moţné míře migračním nárokům 

ţivočichů a mají v rámci hodnoceného migračního směru dlouhodobou perspektivu. Jejich 

definice je výsledkem zhodnocení všech přístupných dat o výskytu, lokálním rozptylu 

a dálkové migraci sledovaných druhů, rozbory struktury krajiny s vyuţitím 

nejaktuálnějších podkladů o terénním pokryvu a posouzení současných i potenciálních 

budoucích bariér antropogenní i přírodní povahy (ANDĚL et al., 2005). Kaţdá migrační 

trasa navrţená na základě analýzy uvedených dat musí být prověřena v terénu a na základě 

terénního šetření je navrţeno optimální vedení linie trasy, stejně jako eventuelní řešení 

problematických míst. Konečným výstupem je komplex dálkových migračních koridorů, 

jenţ bude moţné zařadit jako samostatnou vrstvu mezi podklady k územnímu plánování 

(ROMPORTL et al., 2009).  

Vymezování migračních koridorů a migračních tras 

Obecné podklady pro vymezení migračních koridorů a migračních tras jsou 

zpracovávány v prostředí GIS jednotně pro celé území ČR za pouţití standardně 
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dostupných dat resortu MŢP. Příprava těchto podkladů zahrnuje 3 základní akce 

(ROMPORTL et al., 2009): 

1. vymezení jádrových území a potenciálních hlavních migračních směrů 

2. vyhodnocení prvků v krajině, které napomáhají migraci z hlediska 

dlouhodobé  udrţitelnosti (podpůrné prvky) 

3. vyhodnocení prvků v krajině, které omezují migraci reálně i potenciálně 

(bariéry) 

Prvotním krokem procesu vymezování migračních koridorů je stanovení základních 

okruhů výskytu zájmových druhů a jejich reálného či potenciálního propojení pomocí 

hlavních migračních směrů. S ohledem na stávající rozšíření populací velkých savců a 

předpokládané směry jejich migrací lze vymezit širší územní celky jako mimořádně 

významné oblasti (DUFEK et al., 2000). Patří k nim i oblast mezi Moravskoslezskými 

Beskydami a Hostýnsko-Vsetínskou hornatinou na jedné straně a oblastí Nízkého a 

Hrubého Jeseníku na straně druhé (zde jsou moţné příleţitostné migrace velkých šelem – 

medvěda, rysa a vlka) (ROMPORTL et al., 2009).  

Při upřesňování vedení migračních tras je vhodné vyuţívat podpůrných prvků, jako 

existujících rovnováţných legislativně chráněných elementů a ploch v krajině, které mají 

význam z hlediska dlouhodobé perspektivy ochrany mapovaného koridoru. Mezi tyto 

prvky patří například ÚSES nebo území soustavy NATURA 2000 (Ptačí oblasti, Evropsky 

významné lokality) (ROMPORTL et al., 2009; ANDĚL et al., 2005). 

Cílem vymezování migračních tras však není spojování stávajících ZCHÚ, nebo 

lokalit NATURA 2000, jsou-li ovšem tyto plochy v rámci vedení koridoru vhodné, je 

výhodné je vyuţít (ROMPORTL et al., 2009). 

V současné době je klíčové vzájemné propojení dnešní fragmentované krajiny a 

tzv. ostrovů v ní, umoţňující přirozenou migraci ţivočichů (JEDRZEJEWSKI et al., 2006). 

Zde je také prostor pro realizaci praktických opatření. Aby tato opatření plnila komplexně 

svoji roli v krajině, musí zajistit propojení klíčových biotopů včetně zvýšení propustnosti 

výrazných migračních bariér (ANDĚL et al., 2005). 
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Zásadní krajinné bariéry jsou zejména sídelní areály a sídla, bezlesí, silniční síť, 

chráněná loţisková území a dobývací prostory (neznamenají vţdy bariéru, ale třeba je vzít 

v úvahu jako eventuální nevhodná území) a připravované průmyslové zóny. Nejzávaţnější 

fragmentární efekt je však přisuzován pozemním komunikacím, protoţe vytváří v krajině 

dlouhé linie, které nemohou ţivočichové nijak obejít. Zvláště vysoce frekventované 

komunikace, jako jsou dálnice a rychlostní silnice, jejichţ hustota v krajině stále roste, 

představují pro pohyb mnoha druhů ţivočichů významné a často nepřekonatelné bariéry 

(HLAVÁČ, ANDĚL, 2001; IUELL et al., 2003; JEDRZEJEWSKI et al., 2006). 
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3. PRAKTICKÁ ČÁST 

V tomto segmentu práce bude popsána metodika práce, zpracování map a terénní 

činnosti, jenţ započala v září 2010. Bude zde popsána a lokalizována linie migrační trasy, 

kterou navrhla Agentura ochrany přírody a krajiny Ostrava; přesné vymezení viz mapy 

v příloze (příloha č. I/1). Na této trase byly také lokalizovány problémové úseky. Vyústění 

této kapitoly vede k předloţení návrhu nové linie migrační trasy. 

3.1. Popis navržené migrační trasy  

Téměř celá linie migrační trasy navrţená AOPK Ostrava náleţí ke katastrálnímu 

území Kunčic pod Ondřejníkem. Táhne se od jihovýchodu; počátek řešené linky je 

situován v nejvyšším bodě Skalka hory Ondřejník o GPS souřadnicích N 49°33'11.242", 

E 18°17'55.546"; směrem k západu přes části obce Na podolech, Soliska a Papradná. Zde 

je linie vedena přes zalesněné oblasti v kopcovitém terénu, tudíţ je tady migrace zvířat 

prakticky neomezena. 

V části obce zvaná Dolní konec protíná linie migrační trasy silnici III. třídy 

(III/48310), vedoucí z Kunčic pod Ondřejníkem do obce Tichá a potok Tichávku (GPS: 

N 49°33'53.13", E 18°15'06.94"). 

V tomto místě se stáčí na jihozápad, a poté na jih, kde vede přes travnaté louky se 

stromovými remízky a enklávami. Linie je zde vedena při hranici obce; pouze malý úsek 

(západní část) náleţí ke katastru Tichá na Moravě a zde dále prochází na jih zalesněnou 

oblastí.  

Konečným bodem linie je bod střetu - jiţ zmíněná migrační trasa a silnice číslo 

483, vedoucí z Čeladné do Frenštátu pod Radhoštěm o souřadnicích GPS: N 49°32'52.90", 

E 18°14'33.00" (viz mapa v příloze).  

Téměř celý zbytek linie koridoru je dále veden přes katastrální území Kunčice pod 

Ondřejníkem – tato oblast a problematika migračního koridoru vzhledem k zástavbě je dále 

řešena v bakalářské práci Lucie Bortlové (2011). 
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3.2. Prvky ochrany přírody v linii migrační trasy 

Na trase migračního koridoru byly z územních plánů obcí a map biotopů soustavy 

NATURA 2000 zjištěny prvky obecné ochrany přírody a prvky se zvláštním statutem 

ochrany, jenţ mohou usnadnit pozdější realizaci navrţeného biokoridoru. Podle Romportla 

et al. (2009) je při upřesňování vedení migračního koridoru příhodné vyuţívat existujících 

stabilních legislativně chráněných prvků a ploch v krajině, které mají význam z hlediska 

dlouhodobé perspektivy ochrany mapovaného dálkového migračního koridoru. 

3.2.1. ÚSES 

V územních plánech obce Kunčice pod Ondřejníkem z června roku 2002 je zřetelně 

vidět, ţe na trase, kterou je vedena navrhovaná migrační trasa, se vyskytují prvky ÚSES. 

Těmito prvky jsou myšleny lokální biokoridory a biocentra, jiţ zapracované v mapách 

a reálně funkční. Další aktualizace územního plánu pro danou obec proběhnou v roce 

2015. Ve stávajících plánech je zapracován také návrh pro tento rok, kde se i do budoucna 

počítá s nynějšími prvky ÚSES (podrobnější přehled viz příloha č. III/1). 

Navrţená migrační trasa se místy setkává s lokálními biokoridory a biocentry; 

například střet s biocentrem v části obce zvané Soliska (GPS: N 49°33'51.59", 

E 18°16'20.39"). Je to malá lokální zalesněná oblast situovaná v severní části obce Kunčice 

pod Ondřejníkem. Tato lokalita je dle katastru nemovitostí určena k plnění funkcí lesa. 

Další biocentrum se rozkládá například v katastru obce Tichá na Moravě. 

Prvky ÚSES, jenţ se vyskytují v linii navrţené migrační trasy pro velké savce by 

zde mohly tvořit jeho kostru, jelikoţ pouhá lokální biocentra a biokoridory jsou samy 

o sobě nedostatečné a neřeší dálkové migrace zvířat s velkými domovskými okrsky 

a teritorii. Jde však o prvky ochrany přírody a krajiny, které pomáhají migraci z hlediska 

perspektivní udrţitelnosti (tzv. podpůrný prvek). 

3.2.2. Území se zvláštním statutem  

Podle mapového serveru AOPK ČR a mapování biotopů soustavy Natura 2000 

(www.mapy.nature.cz, 2010) leţí severní část migrační trasy (mezi kopcem Humbarek 

a vrcholem Skalka) v lokalitě Mezinárodně významné části přírody - EECONET. 
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Evropská ekologická síť (European Ecological Network) si klade za cíl vytvořit 

kolektivní územně propojenou síť, zabezpečující ochranu, obnovu a nerušený a klidný 

vývoj ekosystémů a krajin nesporného evropského významu, integrovanou s ostatními 

způsoby vyuţití. Tento projekt bude pak třeba zabezpečit legislativně i ekonomicky. 

Územní systémy ekologické stability představují národní ekologickou síť. EECONET 

rozšiřuje tuto síť o takzvané zóny zvýšené péče o krajinu. Klíčová území EECONET jsou 

části krajiny se soustředěnými přírodními hodnotami celonárodního a celoevropského 

významu (www.eeconet.org, 2010). Z obrázku č. 4 je patrné, kde se přesně tato zóna 

zvýšené péče o krajinu nachází. Po obvodu tato oblast měří cca 21 km. V tomto případě se 

také jedná o prvek ochrany přírody a krajiny, který napomáhá migraci z hlediska 

dlouhodobé udrţitelnosti. 

 

 

Obrázek č. 6: Oblast EECONET v Kunčicích pod Ondřejníkem a jeho okolí 

Zdroj: www.mapy.nature.cz, 2010 

3.3. Metodika 

Nejdůleţitějším činitelem, který ovlivňuje migrační prostupnost krajiny je 

bezpochyby lidský faktor. Obec Kunčice pod Ondřejníkem a její okolí však nepatří mezi 

lokality, kde je krajina nadmíru postiţena lidskými zásahy. Právě naopak – v této obci lidé 
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ţijí stále stejným způsobem jako v minulosti, proto je zdejší krajinný ráz (aţ na výjimky 

v okolí problematických úseků) téměř jednotný. 

Základním cílem projektu zjišťování migrační prostupnosti krajiny je vymezení 

reálných migračních tras a koridorů zájmových skupin velkých savců tak, aby bylo moţné 

zajistit jejich ochranu v rámci územního plánování a omezit střety s ostatními uţivateli 

krajiny. Podle Romportla et al. (2009) je jisté, ţe nelze zajistit maximální prostupnost 

krajiny, proto je důleţité zabezpečit alespoň minimální nutnou propustnost pro dálkové 

migrace. 

Mapovaná část migrační trasy byla v první fázi posouzení rozdělena na dvě 

kategorie. První kategorií je průchodné (zalesněné) území a druhou je území obtíţně 

průchodné, s kritickými místy, které bylo nutné mapovat a ohodnotit v terénu. Prostupné 

území jiţ dále nebylo vyhodnocováno. Pozornost byla zaměřena na kritická místa, kde se 

vyskytují takové rušivé vlivy, ţe místo nelze označit jako bezproblémově průchodné. Bylo 

nutné vymezit kritické úseky a zhodnotit jejich celkovou propustnost. Pro hodnocení 

propustnosti krajiny byla zvolena vlastní metodika, z důvodu nedostatku odborných 

metodik k mapování a hodnocení migračních tras, jenţ se nekřiţují s většími bariérami, 

jako jsou dálnice apod., a to na základě vyhodnocení několika kritérií.  

Jedná se o kritéria zohledňující výskyt následujících prvků: 

1. Vodní tok – výskyt vodního toku, jeho šířka, hloubka, strmost břehů, 

eventuelně zhodnocení úpravy břehů, posouzení zda je vodní tok 

překonatelný pro zájmové druhy ţivočichů či nikoliv. 

2. Komunikace – výskyt komunikace (silnice, ţeleznice), počet proudů 

(kolejí), frekventovanost, výhled do budoucna. 

3. Vegetace – výskyt vegetace na stanovišti, ohodnocení její dostatečnosti, 

druh rostlinného pokryvu. 

4. Zástavba – výskyt zástavby, typ zástavby (roztroušená či souvislá), proluka 

mezi zástavbou, výskyt oplocení (trvalé nebo sezónní, například ohradníky 

pro dobytek, oplocení domů). 

5. ÚSES – výskyt biokoridorů či biocenter jako podpůrných prvků. 
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Výše uvedená kritéria průchodnosti migrační trasy byla na závěr celkově posouzena 

a vyhodnocena u kaţdého kritického místa, s ohledem na migrační potřeby ţivočichů, dle 

tří stupňů: 

1. Dobrá – ţivočichové mohou bariéru snadno překonat 

2. Vyhovující – ţivočichové bariéru překonávají hůře, a to pouze část jedinců 

3. Nevyhovující – ţivočichové bariéru nepřekonají 

3.3.1. Metodika terénní práce 

Zjišťování situace v oblasti Kunčic pod Ondřejníkem započalo studiem mapových 

podkladů v září 2010; jednak mapy poskytnuté AOPK Ostrava v měřítku 1:50 000, ale také 

leteckých snímků oblasti v měřítku 1:10 000, odkud bylo patrné, kde by se mohly 

vyskytovat sporné úseky. Bylo nezbytné zahájit vlastní terénní šetření a mapování oblasti. 

Lokalita byla celkem 5krát navštívena ve formě terénního průzkumu – a to v termínech 

1.9., 6.10., 30.10., 15.11. 2010 a 3.4. 2011. 

Poprvé byla lokalita navštívena 1.9. 2010, kdy bylo na úřadech Kunčic 

pod Ondřejníkem, Tichá na Moravě a Frenštát pod Radhoštěm přesně vymezeno 

katastrální území, kterým linie migrační trasy prochází. Bylo zjištěno, ţe téměř celá linie 

patří pod katastr Kunčic pod Ondřejníkem. Terénní práce a průzkum v této oblasti 

započaly 6.10. 2010, kdy byla lokalita osobně shlédnuta a vyfotografována 

(fotodokumentace viz příloha č II.). Nezbytné mapy a územní plány Kunčic byly 

poskytnuty příslušným městským úřadem. V těchto podkladech byly blíţe specifikovány 

problematické body a konzultovány s úředníky městského úřadu. 

Cílem bylo, dle mapového základu a vlastního posouzení, stanovit nepochybně 

kritické úseky z hlediska prostupnosti a zjistit vyuţívání navrţených migračních cest pro 

velké savce, jako je například spárkatá zvěř a velké šelmy. V terénu bylo stanoveno celkem 

pět kritických úseků. Lokalita byla prozkoumána také z hlediska výskytu zalesněných zón 

a obhospodařovaných nelesních oblastí, jenţ jsou pro zdejší faunu velmi významné, ať uţ 

kladně či záporně.  

Vyuţívání migračních koridorů bylo zjišťováno 30.10. 2010 ve dvou místech, na 

základě aktuální propustnosti krajiny a jejího migračního potenciálu, a to v problémovém 
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bodě č. 1 a 2. Poté byly oba tyto body zaměřeny pomocí GPS přístroje typu Garmin 

eTrex H (souřadnicový systém WGS-84). Bylo zjištěno, ţe migrující ţivočichové 

v zemědělsko-lesní krajině této migrační trasy plně vyuţívají remízků, roztroušené zeleně a 

terénní deprese. Přednostně jsou vyuţívány krajinné struktury co nejvíce vzdálené od 

obydlí a zástavby. Zalesněné plochy přímo zkoumány nebyly, jelikoţ zde se předpokládá 

plynulý a bezproblémový pohyb zvěře. Migrační trasa byla však detailně ověřována a 

procházena v bezlesnatých zónách a v okolí problémových bodů. 

Přímým pozorováním 15.11. 2010 byl zjištěn výskyt srnce obecného (v okolí 

problémového bodu č. 1) a také jeho pobytové znaky v podobě stop v blátě (okolí 

problémového bodu č. 2). Je tedy zřejmé, ţe spárkatá zvěř nezřídka vyuţívá migračních 

cest i v problematických místech, i přes nebezpečí kolize s motorovými vozidly, či 

ohroţení lidmi. Uţívání migrační trasy velkými šelmami a vysokou zvěří v údolí (okolí 

obydlí) se v době naší přítomnosti potvrdit nepodařilo. Tento fakt potvrdil i na místě pan 

Pustka ze Sdruţení myslivců (Honební společenstvo) z Kunčic pod Ondřejníkem. 

V dubnu 2011, konkrétně 3.4., byla lokalita navštívena naposledy, a to z důvodu 

nutnosti zmapování a posouzení nové migrační trasy (viz kapitola 3.5). 

3.3.2. Metodika zpracování map 

Ke zpracování výsledné mapy s problematickými body byl pouţit software ArcMap 

(ArcGis Desktop 9.3). Pouţitá data - liniová vrstva migrace, vektorová data z databáze 

DMU25 (liniová vrstva komunikace, vodstvo), ortofoto snímek poskytnut agenturou Cenia 

(www.geoportal.cenia.cz, 2010). 

Pracovní postup: 

Nejdříve je třeba zkontrolovat, zda-li jsou všechny vstupní vrstvy ve stejném 

souřadnicovém systému, pokud ne, je třeba provést transformace. 

V programu ArcMap byla nejdříve načtena liniová vrstva migrace. Poté se z 

databáze DMU25 načetly liniové vrstvy komunikace a vodstvo. Tyto vrstvy obsahují 

mnoho irelevantních informací, proto je nutné provést selekci těchto vrstev. K tomu byl 

pouţit atribut STYP, který podrobněji rozlišuje daný geoprvek (např. rozdělení komunikací 

na silnice a ţeleznice). Posledním krokem je získání ortofoto snímku jako WMS sluţby 
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z geoportálu Cenia. Posledním krokem je úprava mapy tak, aby splňovala všechny 

kartografické náleţitosti. 

3.4. Lokalizace problémových úseků v linii migrační trasy 

Linie migrační trasy není zcela průchozí po celé své délce; bylo zde lokalizováno 

pět problémových bodů, kde je průchodnost a tedy i funkčnost koridoru značně omezena. 

Problémové body č. 1 a 2 jsou řešeny v této práci, body č. 3, 4 a 5 řeší Lucie Bortlová ve 

své bakalářské práci (2011). Jde o sporné úseky - lokality s komunikací a zástavbou, místy 

téměř bezlesnaté. V okolí vrcholu Skalka se také nacházejí komunikace; ty jsou však velice 

málo frekventované, a podle pracovníků městského úřadu v Kunčicích pod Ondřejníkem 

jde pouze o lesní cesty pro zemědělce a majitele lesů. Proto nepředstavují ţádné riziko pro 

migrující zvěř. Na obrázku č. 7 je letecký snímek oblasti Kunčic pod Ondřejníkem. 

V příloze č. I/2 se nachází přesnější vymezení problémových bodů s fotografiemi a popisy 

problémových bodů. 

Legenda mapy (Obrázek č.7) 

Červeně jsou vyznačená místa střetu bariér s migrační trasou – problémové body 

Ţlutě je na obrázku vyznačena komunikace II/483 

Bíle jsou zaznačeny přilehlé úseky komunikací třetí třídy 
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Obrázek č. 7: Letecký snímek oblasti Kunčic pod Ondřejníkem 

Zdroj: Převzato a upraveno dle www.mapy.cz, 2011 

 

Tyto problematické body byly posouzeny dle zvolené metodiky pěti kritérii 

hodnocení prostupnosti se zaměřením na vodní tok, komunikaci, vegetaci, zástavbu 

a ÚSES. 

Bod č. 1:  

GPS: N 49°33'53.13", E 18°15'06.94" 

Tento bod se nachází v Kunčicích pod Ondřejníkem, v části obce zvaná Dolní 

konec. Biokoridor zde protíná komunikaci III. třídy, vedoucí z Kunčic pod Ondřejníkem 

do obce Tichá a říčku Tichávku. Jako jedna z bariér se zde projevuje také zástavba podél 

jiţ zmíněné silnice. Okolí domů tvoří ploty a elektrické ohradníky pro dobytek, jenţ jsou 

jen minimálně přerušovány (jak je vidět na obrázku č. 8). Velikost problematické plochy je 

cca 106 000 m
2
.  

 

http://www.mapy.cz/
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Obrázek č. 8: Fotografie problémového bodu č. 1; pohled ze Z 

Autor: Monika Nakládalová, 2010 

 

Vodní tok Tichávka je asi 2 m široký a okolo 0,2 m hluboký potůček a v podstatě 

pro migraci zvířat nepředstavuje v daném úseku problém, jelikoţ břehy zde mají pozvolný 

spád. O několik metrů dál, jiţním směrem, je však tok z části nevhodně zmeliorovaný; má 

vybetonované koryto a sklon břehů je zde velice strmý (sklon 1:2, coţ odpovídá sklonu asi 

23º). Místy jsou břehy říčky dokonce oplocené. V daném úseku samotný tok nepředstavuje 

skoro ţádné omezení pro migraci zvěře, avšak problémovým se zde stává jeho oplocení a 

úprava břehů. Jde tedy o technické řešení úpravy toku, které mění pozitivní krajinný prvek 

v migrační bariéru. 

Silnice III/48310, vedoucí z Kunčic pod Ondřejníkem do obce Tichá je v podstatě 

jedna z hlavních komunikací v obci. Veškerá zástavba je soustředěna hlavně kolem ní. 

Tato silnice sice není nějak zvlášť frekventovaná, ale působí jako prvek fragmentující 

krajinu a také jako malá bariéra pro migrující zvěř, jenţ se sdruţuje zejména na okolních 

kopcích. Pro rok 2015 je zde naplánována stavební úprava mostního objektu 48310, včetně 

přilehlého úseku silnice III/48310. 
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Typ biochory na tomto stanovišti je podle Biogeografického členění ČR 4Do 

(CULEK et al., 2005), coţ jsou podmáčené sníţeniny na kyselých horninách 

4. vegetačního stupně. Vegetace je zde omezena pouze na břehové porosty; jde 

o společenstvo vrbin (Salix sp.) a olšin (Alnus) s příměsí javoru (Acer campestre) a lípy 

(Tilia cordata) v nivě říčky Tichávky. V místech, kde se linie biokoridoru stáčí na 

jihozápad, převládají travnaté louky s roztroušenými remízky. Zde je problematické hlavně 

bezlesí v okolí domů a ve volné krajině, proluka mezi zalesněnými plochami je cca 700 m. 

Zde jsou ţivočichové nuceni překonat volný terén. Jde o plochu s mírným podílem 

rozptýlené zeleně. 

Zástavba v podhůří Skalky prudce vzrostla během posledních 30 let v souvislosti 

s budováním chatovišť pro soukromou sezónní rekreaci a výstavbou rodinných domů 

v současnosti, a to bez vazby na obhospodařování nelesních pozemků 

(MYSLÍKOVJAN, 2002). Častým doprovodným jevem této výstavby je budování 

oplocení, které zhoršuje nebo znemoţňuje průchodnost krajiny. Zvláště elektrické 

ohradníky pro dobytek jsou v daném místě velkou překáţkou, avšak jde pouze o sezónní 

záleţitost. Proluka mezi domy (respektive jejich oplocením) je zde cca 3 m. Kromě sníţené 

průchodnosti krajiny, která se negativně projevuje i na osidlování oblasti velkými šelmami, 

způsobuje zástavba i nevratné znehodnocení krajinného rázu.  

Prvek ÚSES zde, dle územního plánu Kunčic, zjištěn nebyl, není navrţen ani 

v územním plánu obce pro rok 2015; migrační trasa navrţená AOPK se s lokálním 

biokoridorem míjí o cca 360 m. 

Celková prostupnost tohoto bodu byla vyhodnocena jako nevyhovující, vzhledem 

ke zjištěným skutečnostem (viz výše). Není zde zajištěna minimální nutná prostorová 

propustnost, bariér je příliš mnoho. Navíc je zde pro rok 2015 naplánována výstavba 

čističky odpadních vod, coţ je další z důvodů, proč je tento úsek nevhodný pro vedení 

migrační trasy. 

Dle výpisu z katastru nemovitostí jsou zde pozemky určené k plnění funkcí lesa 

(lesní pozemek) a pozemky, u nichţ nejsou evidovány ţádné způsoby ochrany (neplodná 

půda). U posledně jmenovaného druhu parcely existuje do budoucna výrazné riziko 

zastavění. Jde o takzvané hrdlo, jehoţ šíře je nedostačující a proluka mezi zástavbou na 

levém břehu Tichávky je okolo 3 m. Jde o kritické místo s významnou bariérou. 
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Bod č. 2:  

GPS: N 49°32'52.90", E 18°14'33.00" 

Tento problematický úsek se také nachází v katastrálním území obce Kunčice 

pod Ondřejníkem, západně od městské části zvaná Humbarek, těsně při hranici katastru.  

Migrační trasa zde protíná silnici č. 483 vedoucí z Kunčic pod Ondřejníkem do Frenštátu 

pod Radhoštěm. Velikost problematické plochy je cca 12 330 m
2
. 

 

 

Obrázek č. 9: Fotografie problémového bodu č. 2, pohled ze S 

Autor: Monika Nakládalová, 2010 

 

Vodní tok se zde nenalézá, nejbliţší se nachází cca 220 m severním směrem. Jedná 

se o malý potůček – levý přítok říčky Rakovec, jenţ nepředstavuje ţádnou migrační 

bariéru, ale spíše pozitivně působící krajinný prvek. Šířka tohoto potůčku nepřesahuje 

0,3 m, je tedy bez obtíţí překonatelný. 

Komunikace II/483 vedoucí z Kunčic pod Ondřejníkem do Frenštátu pod 

Radhoštěm je dosti frekventovaná, jelikoţ jde o jeden z hlavních tahů spojující celou 
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Podbeskydskou oblast. Daný úsek je navíc velmi nepřehledný, neboť se nachází přímo 

v zatáčce a projíţdějící motorová vozidla nemají šanci zabránit kolizi se zvěří, při 

rychlosti, kterou zde projíţdějí. Tato bariéra je však překonatelná. 

Vegetace je zde tvořena listnatým aţ smíšeným lesem, povětšinou dubo-habrovými 

háji s příměsí dalších listnáčů - javoru klenu (Acer pseudoplatanus), dubu zimního 

(Quercus petraea), dubu letního (Quercus robur), lípy srdčité (Tilia cordata), lísky obecné 

(Corylus avellana), buku lesního (Fagus sylvatica) a dalších.  Typ biochory 4PC - 

Pahorkatiny na vápnitém flyši 4. vegetačního stupně (CULEK et al., 2005) 

Zástavba se přímo v problémovém bodě nevyskytuje, ale nachází se několik desítek 

metrů severním směrem. Jedná se o malý areál soukromé firmy. 

Prvek ÚSES přímo zde zjištěn nebyl (ačkoliv je toto místo obklopené stromovými 

porosty), nachází se však severozápadním směrem v linii migrační trasy v místech, kde 

daná linie prochází obcí Tichá. 

Celková prostupnost byla vyhodnocena jako dobrá aţ vyhovující, jelikoţ 

zmiňovaná komunikace nepředstavuje tak velké riziko, aby se musela migrační trasa 

posunout jinam. Jde tedy o kritické místo malého významu. 

3.5. Návrh nové linie migrační trasy 

Migrační trasa navrţená AOPK Ostrava, dle terénního šetření, v kritickém úseku 

(bodě) č. 1 neodpovídá migračním potřebám vybraných druhů ţivočichů a v podstatě nemá 

v rámci hodnoceného migračního směru dlouhodobou perspektivu. Proto bylo nezbytné 

navrhnout novou linii migrační trasy, která by splňovala parametry dle metodiky tvorby 

migračních tras (viz kapitola 2.4). Hlavním cílem bylo navrhnout trasu tak, aby byly 

minimalizovány střety s bariérami antropogenního i přírodního původu. 

Z několika potenciálních linií a moţných drah migrační trasy byla po zhodnocení 

bariérových prvků vybrána nejprůchodnější varianta. Ta byla opět posouzena podle vlastní 

zvolené metodiky pěti kritérií prostupnosti.  
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3.5.1. Popis a lokalizace návrhu nové linie migrační trasy 

Návrh nové linie migrační trasy přímo navazuje na migrační trasu navrţenou 

AOPK Ostrava. Nová linie tedy není úplně odlišná, napojuje se na migrační trasu AOPK 

z jihu, v části obce Kunčice pod Ondřejníkem zvaná Pekliska (přibliţné GPS souřadnice –

49°32'2.202"N, 18°16'14.746"E). Poté prochází zalesněnou oblastí severním 

aţ severovýchodním směrem – téměř rovnou čarou směřující k vrcholu Skalka. Zde 

se napojuje na lokální biocentrum a lokální biokoridor, které jsou zapracovány v územním 

plánu obce Kunčice a je s nimi počítáno i v návrhu do roku 2015. Poté se nová linie 

střetává s jednokolejnou ţelezniční tratí, říčkou Tichávkou a silnicí č. 483 spojující 

Čeladnou, Kunčice a Frenštát pod Radhoštěm. Dále nová linie vede na severovýchod opět 

zalesněnou oblastí.  Napojení na linii migrační trasy navrţené AOPK Ostrava se nachází 

v okolí vrcholu Skalka, přibliţné GPS souřadnice jsou 49°33'12.86"N, 18°18'2.426"E.  

Nová linie byla opět rozdělena na zalesněnou, tedy bezproblémovou část a část, kde 

se vyskytuje sporný úsek. Tento bod, kde by ţivočichové překonávali volný terén měří cca 

140 m a jeho umístění je přímo v obci (údolí), které by se migrační trasa, ať uţ nová 

či stávající stejně nevyhnula. 

Z leteckého snímku (obrázek č. 9) je vidět úsek nové linie migrační trasy, kde 

se trasa střetává se zástavbou a komunikací. Tento úsek byl označen jako problémový a 

jeho zhodnocení dle zvolené vlastní metodiky se nachází v následující podkapitole. Přesná 

lokalizace nové linie migrační trasy se nachází v příloze č I/5. 

Legenda mapy (Obrázek č. 10) 

Červeně je na obrázku vyznačen problémový úsek  

Zelenou čerchovanou čarou je na obrázku vyznačen lokální biokoridor, jenţ je 

zakreslen v územním plánu obce.  

Ţlutě je na obrázku zaznačena silnice č. 483.  
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Obrázek č. 10: Letecký snímek problémové plochy 

Zdroj: Převzato a upraveno dle www.mapy.cz, 2011 

 

3.5.2. Hodnocení migrační trasy v okolí problémového úseku  

V návrhu nové linie migrační trasy se vyskytuje jeden problémový úsek, který se 

nachází, jak jiţ bylo zmíněno, přímo v údolí (viz mapy v příloze); GPS souřadnice jsou 

49°32'29.085"N, 18°16'45.61"E. 

Vodní tok se zde nalézá, jde opět o říčku Tichávku, jeho šířka je zde okolo 1,5 m a  

hloubka cca 0,2 m. Strmost břehů je přijatelná, známky úprav zde jsou, avšak jde o úpravu 

přírodě blízkou. Tento potůček nepředstavuje ţádné omezení pro migraci ţivočichů. Na 

pravém břehu potoka se nacházejí dva menší rybníčky soukromých zemědělců, které 

nejsou oplocené a jdou velmi krátkou trasou obejít. 

Komunikace II/483 vedoucí z Kunčic pod Ondřejníkem do Frenštátu pod 

Radhoštěm je dosti frekventovaná, hlavně v letních měsících, kdy se navyšují počty 

obyvatel z řad sezónních chatařů, avšak jde o rovný a přehledný úsek, kde by kolize zvířat 

s vozidly neměla být tak častá. Nachází se zde také jednokolejná ţelezniční trať, kde je 

frekvence jízdy vlaku příliš malá, na to aby to byla pro migrující organismy přímá hrozba.  
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Vegetace se zde nachází ve formě souvislého lesního porostu (smíšený les) 

s přerušením jen v okolí silnice. V minulosti pokrývaly toto území lesy svazu Carpinion 

asociace Carici pilosae-Carpinetum (ostřicová dubohabřina). V současné době jde o typ 

lesních porostů zvané Bikové doubravy, jenţ rostou na zvlněných pahorkatinách. Spolu s 

dubem zimním (Quercus petraea) tvoří stromové patro i dub letní (Quercus robur), 

borovice lesní (Pinus sylvestris) a bříza bělokorá (Betula pendula). Významnou součástí 

jsou keříčky, jako jsou borůvka (Vaccinium myrtillus) a vřes (Calluna vulgaris) 

(NEUHÄUSLOVÁ, 2001; www.mapy.nature.cz, 2010). Typ biochory - 4SC (svahy na 

jílovitém vápnitém flyši 4. vegetačního stupně) (CULEK, 2005). I přes skutečnost, ţe zde 

vede komunikace a nacházejí se zde rybníky, je vegetační pokryv dostatečný. Proluka mezi 

lesy je zde příliš malá na to, aby představovala větší problém. 

Zástavba se zde nalézá v podobě rodinných domů při kraji silnice. Nejedná se však 

o zástavbu souvislou, proluka mezi domy se pohybuje okolo 140 m na levém břehu říčky 

Tichávky (GPS 49°32'26.723"N, 18°16'43.262"E) a 80 m v nejuţším místě na břehu 

pravém (GPS 49°32'40.13"N, 18°16'59.292"E). Pruh lesa, který se vyskytuje mezi 

oplocením domu a pastvinou na pravém břehu říčky je v nejuţším místě široký 10 m (GPS 

49°32'29.556"N, 18°16'46.14"E). Celková délka problematické části nové linie migrační 

trasy, kde by ţivočichové museli překonat, sice zalesněný, ale v okolí obydlí se vyskytující 

úsek, je cca 600 m. Tato zástavba má ale spíše roztroušený charakter. Migrační trasa by se 

zástavbě a sídlům, tak či tak, nevyhnula a toto řešení představuje v podstatě „nejmenší 

zlo“.  

Sezónním problémem jsou zde také elektrické ohradníky pro dobytek. Ty se 

vyskytují na pastvině na pravém břehu říčky Tichávky zejména v letních měsících (od 

května aţ června do podzimu). Avšak podle pana Petra Pustky ze Sdruţení myslivců zvěř 

schází do údolí pouze v zimním období, kdy je nedostatek potravy. 

  ÚSES je zde zastoupeno lokálním biokoridorem, který je jiţ zapracován 

v územním plánu obce a je s ním počítáno i do budoucna v návrhu pro rok 2015. Tento 

místní prvek územního systému ekologické stability můţe být hodnocen jako podpůrný 

prvek. Nachází se po celé délce sporného úseku (viz obrázek č. 9). Dalším podpůrným 

prvkem můţe být i lokální biocentrum jiţním směrem od bodu střetu nové linie migrační 

trasy a silnice č. 483. 
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Na obrázku č. 10 je fotografie místa střetu nově navrţené linie migrační trasy 

s komunikací, pastvinou pro dobytek, místní vodárnou s oplocením a v pozadí také se 

zmíněným rybníkem. 

 

 

 

Obrázek č. 11: Fotografie problémové plochy v údolí, pohled ze SV 

Autor: Monika Nakládalová, 2011 

 

Dle metodiky tvorby migračních tras (ANDĚL, MINÁRIKOVÁ, ANDREAS, 

(eds.), 2010) je v tzv. úzkém hrdle, kde se migrační trasa střetává s bariérou, splněn 

parametr, ţe by šíře (proluka mezi domy, ploty apod.) měla být alespoň 50 m; ve 

skutečnosti je tento rozestup ještě větší. Pouze ve velice malém úseku je tato proluka jen 

10 m, a to mezi oplocením vodárny a oplocením domu; délka tohoto segmentu je cca 12 m, 

výhodou však je, ţe ho lze obejít po louce. Celkově byla propustnost nového návrhu linie 

migrační trasy vyhodnocena jako dobrá - ţivočichové mohou bariéru snadno překonat. 

Navíc mají bariérové prvky (vodní tok, komunikace, bezlesí (vegetace) a zástavba) tak 

malý význam, ţe zde nehrají velkou roli. Důleţité bude ovšem zabezpečení prostupnosti 

tohoto místa i do budoucnosti, kdy bude velmi významné zajistit začlenění migrační trasy 
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do územního plánu obce, jako nedotknutelného území. Tato migrační trasa reprezentuje 

realizační úroveň koncepce ochrany spojitosti migračně významných území 

Moravskoslezských Beskyd a představuje podklad pro realizaci konkrétních investičních 

nebo územních řešení pro zlepšení konektivity krajiny v této lokalitě.  

3.5.3. Návrh opatření pro zlepšení konektivity krajiny v oblasti 

Opatření pro zlepšení konektivity krajiny a migračně významných území spočívá 

v zajištění realizace navrţených prvků ÚSES v oblasti Kunčic pod Ondřejníkem a celé 

Podbeskydské pahorkatiny a péči o stávající části se začleněním navrţených dálkových 

migračních koridorů, jejichţ součástí jsou migrační trasy, do územních plánů, jako 

samostatných prvků, které nebudou zaměňovány s prvky ÚSES. Dále je také důleţité 

respektovat nezbytné minimum (nikoliv optimum) pro zachování průchodnosti krajiny 

pro velké savce, nejen z hlediska současnosti, ale i z hlediska dlouhodobé udrţitelnosti. 

Dalším opatřením by bylo rozšiřování a nová výsadba rozptýlené zeleně v krajině, 

zavádění remízků a stromových alejí do krajiny s cílem zajistit její průchodnost a stabilitu 

ţivotního prostředí v místech, kde bezlesí přímo ohroţuje migraci ţivočichů. Funkce 

rozptýlené zeleně v krajině se vzájemně překrývají (působení je polyfunkční) 

(KOVÁŘ, 2008). Samozřejmostí by mělo být pokračování v realizaci pozemkových úprav 

ve prospěch přírodních a přírodě blízkých ekosystémů. Druhy stromů, které by 

se vysazovaly v rámci podpůrných prvků koncepce ochrany ţivotního prostředí, by měly 

být shodné s přirozeně rostoucími dřevinami v oblasti. Doporučená kompozice dřevin 

pro pásovou výsadbu by byla sloţena ve stromovém patře například z borovice lesní 

(Pinus sylvestris), dubu letního (Quercus robur), dubu zimního (Q.petraea), jedle bělokoré 

(Abies alba), břízy bělokoré (Betula pendula), lípy velkolisté (Tilia platyphyllos), lípy 

malolisté (T. cordata), jilmu habrolistého (Ulmus minor), jilmu vazu (U. laevis), jilmu 

horského (U. glabra), jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior), javoru klenu (Acer 

pseudoplatanus), třešně ptačí (Cerasus avium), jabloně lesní (Malus sylvestris), topolu 

bílého (Populus alba), topolu osiky (P. tremula) a v keřovém patře z lísky obecné (Corylus 

avellana), růţe polní (Rosa agrestis), růţe sivé (R. glauca), klokoče zpeřeného (Staphylea 

pinnata), svídy krvavé (Swida sanguinea), brslenu evropského (Euonymus europaeus), 
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višně křovité (Cerasus fruticosa) obecně; přesné druhové sloţení dle dané lokality 

(CHYTRÝ, KUČERA, KOČÍ; 2001). 

Důleţité je také zamezení či omezení výstavby novostaveb ve prospěch rekreačních 

areálů, jako je tomu například v obci Čeladná, na území navrhovaných dálkových 

migračních koridorů a migračních tras. Toto je nezbytné zkorigovat s územními plány 

obce. Je nutné zabezpečit migrační propojení uvnitř oblastí i mezi oblastmi konstantního 

a dočasného výskytu velkých savců. V případě, ţe dojde k povolení stavby, která zasahuje 

do migračně významného území nebo linie dálkového migračního koridoru, mělo by být 

nařízeno realizovat technické opatření pro zajištění konektivity krajiny; toto opatření musí 

být zapracováno do podrobného plánu migrační trasy. 

3.6. Shrnutí 

Na počátku této práce stál pouze jediný podklad, a to mapa s migrační trasou 

v oblasti Kunčic pod Ondřejníkem v měřítku 1:50 000, poskytnutá AOPK Ostrava. 

Úkolem bylo prověřit průchodnost této známé linie pro vysokou zvěř, velké šelmy 

a černou zvěř, avšak bez zadání jakýchkoliv přesných parametrů či metodik postupu. Proto 

bylo nezbytné obstarat další mapy v menším měřítku a podklady k oblasti, metodiky 

a přesné vymezení migračních tras a koridorů. Metodiku terénní práce a hodnocení 

prostupnosti krajiny bylo nutné vypracovat vlastní, jelikoţ metodiky pro hodnocení 

prostupnosti v oblastech, kde se migrační trasy nekříţí s velkými bariérami, jako jsou 

například dálnice, velká města apod. nejsou dostupné, či vůbec vypracované. 

Dalším bodem postupu bylo vlastní terénní šetření a mapování oblasti v rozmezí 

od září 2010 do dubna 2011, kdy byla lokalita posouzena podle vlastní vypracované 

metodiky. Území migrační trasy bylo rozděleno na dvě části – na oblast zalesněnou, kde 

je předpokládaný bezproblémový pohyb organismů a oblast kde se migrační trasa střetává 

s bariérou nebo dokonce kumulujícími se bariérami. Tato problémová místa byla 

konzultována s pracovníky městského úřadu v Kunčicích pod Ondřejníkem. Bylo také 

dosti podstatné i vyjádření místních obyvatel, kteří v dané lokalitě mohou pozorovat 

pohyby zvěře.  

Po zhodnocení linie migrační trasy navrţené AOPK Ostrava bylo usouzeno, ţe tato 

linie je vedena nevhodně, a to pouze v jediném bodě, kde se překáţky kumulují 
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a v podstatě nedají obejít (problémový bod č. 1), navíc je zde plánována výstavba čističky 

odpadních vod. Proto bylo nezbytné navrhnout novou linii, kde by ţivočichové snáze 

překonávali bariéry v údolí Kunčic pod Ondřejníkem, kterým by se migrační trasa ve své 

nynější celkové podobě tak či tak nevyhnula. 

Nová linie migrační trasy byla zhodnocena jako nejlépe průchozí, vzhledem 

k zástavbě, komunikacím, vodním tokům a vhodnosti biotopů (zalesněné či bezlesnaté 

oblasti). Navíc přímo navazuje na linii navrţenou AOPK Ostrava v zalesněných zónách a 

to v okolí vrcholu Skalka a části obce Kunčice zvaná Pekliska, tudíţ by byly další migrační 

směry zachovány. Tato nová linie byla konzultována s místním obyvatelem – panem 

Petrem Pustkou ze Sdruţení myslivců, jenţ na ní potvrdil výskyt jelena lesního, a dalších 

druhů zvěře. 

Velcí savci mají podle metodiky tvorby migračních tras (ANDĚL, MINÁRIKOVÁ, 

ANDREAS, (eds.), 2010) největší nároky na kvalitu migračních koridorů, tudíţ je realizací 

funkčního migračního koridoru a migrační trasy zabezpečena volná migrace i pro jiné 

druhy ţivočichů. Pokud bude tento návrh nové migrační trasy přijat, dojde k přímému 

propojení horských celků Moravskoslezských Beskyd (Noříčí hory, Velké Stolové a 

Ondřejníku), coţ jsou podle pana Pustky hlavní migrační směry. 
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4. ZÁVĚR 

V očích široké veřejnosti je zakořeněn názor, ţe se v oblasti Podbeskydské 

pahorkatiny vyskytuje neomezené mnoţství zalesněných, pro dálkovou migraci a ţivot 

zvěře ideálních ploch. Téměř opak je však pravdou. Fragmentace krajiny, jenţ je v největší 

míře přisuzována hlavně dopravním liniovým stavbám, je stále rozšiřujícím se jevem. 

Území Kunčic pod Ondřejníkem je v podstatě uzavřená oblast uprostřed polygonu, jehoţ 

strany představují vysokorychlostní silnice. Jedná se o čtyř-proudovou vysokorychlostní 

silnici R35 na jiţní straně, napojující se na dálnici D1 a směřující ke Slovenským hranicím, 

silnici I/58 na západní straně, spojující Ostravsko se Slovenskou republikou, silnici I/48 

spojující Rychaltice a Frýdek-Místek na severní straně a silnici I/56 na východní straně, 

coţ je dálková komunikace mezinárodního charakteru ve vazbě na dálniční přechod 

Česko/Polsko v Bohumíně s napojením na dálnici D47. Veškerá fauna je zde uzavřena jako 

na izolovaném ostrově a jen část jedinců je schopna tyto bariéry překonat, a to pouze 

pomocí podchodů a nadchodů, upravených přírodě blízkým způsobem. 

Podbeskydí se také stalo v posledních desetiletích velmi atraktivní rekreační 

oblastí. Hotely, rekreační areály, chatové oblasti, golfová hřiště – to je pouze zlomek 

lákavých moţností vyuţití zdejší krajiny. To představuje reálnou hrozbu pro celé 

ekosystémy, nejen v budoucnosti, ale jiţ dnes, kdy zájmy ekonomické ustupují zájmům 

environmentálním. Je tedy velmi důleţité vymezovat migračně významná území, dálkové 

migrační koridory a migrační trasy, tak aby zohledňovaly migrační nároky ţivočichů a 

měly co moţná největší potenciál do budoucnosti, co se migrace týče. 

Legislativním řešením ochrany reálných i potenciálních migračních cest by mělo 

být zapracování migračních tras jako samostatných vrstev do územních plánů či propojení 

s existující sítí ÚSES a jejich zakomponování a definice v zákoně číslo 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

Dnešní narušená krajina a organismy v ní jsou velmi málo odolní proti tlaku rychle 

se rozvíjející civilizace. Proto je nutností je chránit, jak na legislativní a právní úrovni, tak 

hlavně v rovině osobní a lidské. 
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