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Anotace 

Ve většině případů se migrační trasy, biokoridory a biocentra plánují podle 

mapových podkladů a ne podle skutečných podmínek v krajině. Proto je tato práce 

zaměřena na skutečnou prostupnost a využitelnost migrační trasy pro vyšší zvěř. 

Požadavek na prošetření prostupnosti této trasy byl zadán Agenturou ochrany přírody 

a krajiny. Prozkoumáním této migrační trasy byly objeveny překážky v prostupnosti, 

které byly prošetřeny a zdokumentovány.  Po zhodnocení veškerých problémových 

úseků na zkoumané trase, byla navržena migrační trasa nová. 

 

 

Abstract 

In most cases, migration routes, bio corridors and bio centres are planned on 

map basis but not according to real conditions in landscape. Therefore this thesis 

focuses on real permeability and use of migration route for higher animals. 

Requirement for the investigation of this migration route was placed by The Agency 

for Nature Conservation and Landscape Protection of the Czech Republic. This 

survey showed the permeability obstructions which were examined and described. 

New migration route was suggested after evaluation of all problem sections on 

examined route.          

 

 

Klíčová slova: migrační trasa, migrující zvěř, Územní systém ekologické 

stability.  
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1. ÚVOD 

V posledních letech prudce vzrostla výstavba rodinných domů, průmyslových 

staveb, ale i komunikací. Hlavně kvůli dálnicím jsou migrační trasy přerušeny, a tím 

je zamezena migrace živočichů, od obojživelníků až po velké savce. Tyto stavby 

narušují, nebo úplně znemožňují migraci zvířat. Rozdělením teritorií původních 

populací se vytvoří ostrovní efekt a vzniknou vzájemně izolované mikropopulace, 

které postupně hynou z důvodu nedostatku genetické výbavy. Při dnešním trendu 

stavební lobby prosazovat stavební záměry i v krajině se zachovalými cennými 

přírodními prvky se nezohledňují migrační trasy živočichů. V rámci tvorby 

Územního systému ekologické stability, který je legislativně podpořen, jsou 

základními stavebními prvky biokoridory, ovšem tyto nemusí mít s migračními 

trasami živočichů shodný průběh v krajině. Vyvstává problém, který byl zadán 

Agenturou ochrany přírody a krajiny v Ostravě k řešení. Problém vzniká hlavně 

z toho důvodu, že tyto migrační trasy nejsou přesně legislativně vymezeny. Zákon č. 

114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, se zabývá 

hlavně regionálními a místními problémy. Migrační trasy však spadají do 

nadregionální ochrany přírody a krajiny. Proto je třeba, zvláště v dnešní době 

neustálého zastavování krajiny, vymezit všechny migrační trasy a chránit je 

zákonem, který bude mít status nejen národní úrovně, ale i mezinárodní úrovně. 

Řešení spočívá ve vymezení všech migračních tras a aktualizaci Územního systému 

ekologické stability v návaznosti na migrační trasy živočichů. Na závěr by byl tento 

aktualizovaný Územní systém ekologické stability zahrnut do územních plánů, čímž 

by byla zajištěna lepší ochrana migračních tras. 

 
Cíl práce: 
 

Cílem mé práce je zhodnotit prostupnost migrační trasy v oblasti Kunčic pod 

Ondřejníkem a Trojanovicemi. Vyhodnotit zda je tato migrační trasa využívaná a zda 

li je po celé své délce průchodná pro zvěř, hlavně vyšší zvěř. Po vyhodnocení této 

migrační trasy a popisu problémových úseků na této stezce, bude navrženo vytvoření 

nové migrační trasy.  
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TEORETICKÁ ČÁST 

 

2. EKOLOGICKÁ STABILITA KRAJINY 

Krajina je část zemského povrchu s charakteristickým reliéfem, tvoří 

ji soubor funkčně propojených ekosystémů a civilizační prvky. Krajina nás 

obklopuje, potřebujeme ji ke svému životu a je důležitá nejen pro nás, ale i pro 

ostatní organismy. V dnešní době si to lidé neuvědomují, nebo si tento fakt nechtějí 

připustit, proto krajinu přetváří k obrazu svému. Vzhledem k tomu, že neustále 

narušujeme svou činností ekosystémy, je stabilita krajiny velmi důležitá, a to jak 

vnější, tak vnitřní. Územní systém ekologické stability se snaží zachovat nejen 

stabilitu krajiny, ale i její rovnováhu. Mezi skladebné části Územního systému 

ekologické stability patří biocentrum, biokoridor a interakční prvky.  

Ekologická stabilita krajiny znamená schopnost ekologických systémů 

uchovávat a reprodukovat své hlavní charakteristiky prostřednictvím autoregulačních 

procesů. Ekosystémy jsou schopny vyrovnávat způsobené změny vnějšími 

i vnitřními činiteli, a tak si zachovají své přirozené vlastnosti a funkce (zák. 

č. 17/1992 Sb., zák. č.114/1992 Sb.), ve znění pozdějších předpisů.  Ekologická 

stabilita je vnitřní (endogenní) a vnější (exogenní). (MADĚRA, ZIMOVÁ, 2008) 

Vnitřní ekologická stabilita znamená schopnost ekologického systému 

udržovat se za normálního působení faktorů prostředí i při působení extrémů, 

na které jsou ekosystémy dlouhodobě adaptovány. Díky pevnosti a množství 

vnitřních vazeb v ekosystému může existovat vnitřní ekologická stabilita. Především 

sukcesně zralé ekosystémy s klimaxovým charakterem mají vysokou vnitřní stabilitu. 

Jde o ekosystémy, které se spontánně vyvinuly v přímé závislosti na stálých 

ekologických podmínkách prostředí. Jsou charakteristické převážně vysokou 

biodiverzitou, uzavřeností geobiochemických cyklů i složitými energetickými, 

trofickými a informačními vazbami mezi producenty, konzumenty a dekompozitory. 
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Naše krajina obsahuje nejen ekosystémy s přírodním vývojem, ale i ekosystémy 

člověkem podmíněné s přirozeným vývojem bioty v oblasti dlouhodobých 

antropoekologických podmínek. Přírodní i přirozené ekosystémy, neboli 

geobiocenózy, ustálí povrch půdy, udržují půdní typ v příznivém stavu, svou životní 

činností nepůsobí ani nepodporují negativní změny prostředí a jsou maximálně 

vnitřně odolné proti faktorům, které působí zvenčí. Geobiocenózy mají relativně 

vysokou dynamickou rovnováhu biomasy, taky druhové složení i prostorovou 

strukturu. 

U vnější ekologické stability odolávají ekosystémy působením 

mimořádných vnějších faktorů, na které ekosystém přírodním vývojem není 

adaptován. Z hlediska spontánního vývoje ekosystémů jsou tyto vnější faktory cizí 

a z tohoto důvodu nepředvídatelné, důsledky jejich působení mohou dosahovat 

katastrofických rozměrů. Jde například o náhlé extrémní změny teplot, rozměrné 

požáry, zemětřesení nebo i výbuchy sopek. V kulturní krajině podobné faktory jsou 

způsobené zejména lidskou činnosti. Žádný ekologický systém, nemá absolutní 

vnější ekologickou stabilitu, tudíž nemůže odolávat všem myslitelným mimořádným 

cizím faktorům. Z tohoto důvodu zásadním kritériem pro výběr a navrhování 

skladebných součástí územního systému ekologické stability je vnitřní ekologická 

stabilita jeho skladebných částí. Velká vnitřní ekologická stabilita je nutnou 

podmínkou vnější stability, ale nemůže ji zcela zaručit (MADĚRA, ZIMOVÁ, 

2008). 

Ekologická rovnováha je hlavním projevem ekologické stability, 

představuje dynamický stav ekologického systému, jenž se trvale udržuje pouze 

s malým kolísáním nebo do něhož se systém po případné změně znovu spontánně 

vrací. Ekologická stabilita (schopnost) i ekologická rovnováha (stav) jsou zachovány 

pomocí přírodních procesů a autoregulačních mechanizmů, jejichž základem jsou 

vzájemné vazby rostlin, živočichů a mikroorganizmů, tvořících ekosystém. 

Na zajištění vhodného vývoje geobiochemických cyklů a zachování složitých 

energetických a informačních vazeb mezi producenty, konzumenty a dekompozitory 

v ekosystémech je závislá celková ekologická stabilita krajiny. Pro zajištění 
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ekologické stability mají zásadní význam ekologicky podstatné segmenty krajiny. 

Jde o části krajiny, jenž jsou tvořeny ekosystémy s relativně vyšší vnitřní 

ekologickou stabilitou, nebo v nichž tyto ekosystémy převládají. Jsou 

charakteristické ekologickými podmínkami a trvalostí biocenóz, umožňujícími 

existenci druhů přirozeného genofondu krajiny. 

Kostru ekologické stability tvoří soubor ekologicky významných segmentů 

krajiny. Vybraná struktura stávajících ekologicky důležitých segmentů krajiny 

doplněná o další skladebné části, které jsou účelně rozmístěny podle funkčních 

kritérií a prostorových parametrů, vytváří územní systém ekologické stability krajiny. 

Individuální prostorově funkční součásti územního systému ekologické stability jsou 

nazývány skladebnými částmi územního systému ekologické stability. 

Územní systém ekologické stability znamená vzájemně propojený soubor 

přirozených i pozměněných, však přírodě blízkých ekosystémů, jenž udržuje přírodní 

rovnováhu. Územní systém ekologické stability je rozdělen na místní neboli lokální, 

regionální a nadregionální (§ 3 žák. č. 114/1992 Sb,); souhrnně se tedy hovoří 

o územních systémech ekologické stability. Lokální územní systém ekologické 

stability obsahuje i úplný rozsah regionálních a nadregionálních systémů; jeho 

příznivé působení na krajinu se nejvíc uplatňuje na místní úrovni, která se stává 

praktickým vyústěním celého procesu územního zabezpečování ekologické stability. 

Tvorba a ochrana skladebných součástí ekologické síle není řešením veškeré 

problematiky zajišťování ekologické stability krajiny. Souhrnné snižování 

nestabilizujících antropogenních vlivů má rozhodující význam pro ekologickou 

stabilitu krajiny. Účelem zabezpečování územního systému ekologické stability 

v krajině je uchování podstatných krajinných fenoménů a podpora vývoje 

přirozeného genofondu krajiny, taky zabezpečení vhodného působení na okolní, 

ekologicky nepříliš stabilní části krajiny a jejich prostorové oddělení, v neposlední 

řadě podpora schopnosti polyfunkčního využívání krajiny (MADĚRA, ZIMOVÁ, 

2008). 
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Skladebnými částmi územního systému ekologické stability jsou účelně 

rozloženy ekologicky důležité segmenty krajiny na základě funkčních kritérií 

prostorových parametrů. Skladebné části se podle převažující funkce, která 

je v územním systému ekologické stability přisouzena rozdělují na biocentra, 

biokoridory a interakční prvky. 

Biocentrum neboli centrum biotické diverzity je skladebnou částí územního 

systému ekologické stability, jenž má být, nebo je tvořena ekologicky podstatným 

segmentem krajiny, který umožňuje svou velikostí a stavem ekologických podmínek 

neustálou existenci druhů i společenstev přirozeného genofondu krajiny. Jde vlastně 

o biotop nebo soubor biotopů, jenž svou velikostí a stavem umožňuje neustálou 

existenci přirozeného neboli pozměněného, ale přírodě blízkého ekosystému 

(vyhláška MŽP ČR č. 395/92). 

Biokoridor neboli biotický koridor je skladebnou částí územního systému 

ekologické stability, jenž existuje nebo má být tvořena ekologicky významným 

segmentem krajiny, který propojuje biocentra a umožňuje a podporuje migraci, šíření 

a vzájemné kontakty organismů. Průběh biotických informací v krajině zajišťují 

biokoridory. Odlišují se od biocenter, tím že nemusí umožňovat stálou existenci 

všech druhů zastoupených společenstev. Fungující biokoridory podmiňují jejich 

prostorové parametry jako je délka a šířka, nebo stav neměnných ekologických 

podmínek a struktura i druhové složení biocenóz (MADĚRA, ZIMOVÁ, 2008). 

Interakční prvky patří k základním skladebným částem územního systému 

ekologické stability na lokální úrovni. Interakční prvky patří mezi ekologicky 

významné krajinné prvky a liniová společenstva, vytvářející existenční podmínky 

živočichům a rostlinám. Významně ovlivňují funkci ekosystémů kulturní krajiny. 

V lokálním územním systému ekologické stability interakční prvky 

zprostředkovávají příznivé působení biocenter a biokoridorů na okolní, ekologicky 

nepříliš stabilní krajinu. Interakční prvky patří k části ekologické niky rozdílných 

druhů organismů, jež jsou zařazeny do potravních řetězců i okolních, ekologicky 

méně stabilních společenstev. Představuje jejich potravní základnu, místo úkrytu 



Lucie Bortlová: Migrační prostupnost krajiny 

 

 

2011 6 

i rozmnožování a slouží k orientaci. V kulturní krajině pomáhají ke vzniku hojnější 

a pestřejší sítě potravních vazeb, tím podmiňují zrod regulačních mechanismů, které 

zvyšují ekologickou stabilitu krajiny (MADĚRA, ZIMOVÁ, 2008). 
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3. VYMEZENÍ ZKOUMANÉHO ÚZEMÍ 

 

Na tomto území se nacházejí hodně žádané stavební pozemky pro stavbu rodinných 

domů a chat. Nejen že se zastavují velké části zemědělských ploch a luk, ale dochází 

i k oplocení domů a pastvin. Všechny tyto aspekty znemožňují v této lokalitě pohyb zvěře. 

Z těchto důvodů byla vybrána tato lokalita pro zkoumání prostupnosti migrační trasy vyšší 

zvěří. 

 

3.1 Kunčice pod Ondřejníkem 

Obec se nachází ve frenštátské a frýdlantské kotlině, mezi horami Ondřejníkem, 

Radhoštěm a Kněhyní, v horském údolí převážně na úpatí Ondřejníku. Kunčice pod 

Ondřejníkem leží v nadmořské výšce 535 m n. m. Obec má rozlohu 2018 ha s počtem 

obyvatel 2090. 

 

3.2 Trojanovice 

Trojanovice se rozprostírají na jihovýchodní a jihozápadní části frenštátské kotliny, 

kterou lemují hory Noříčí, Radhošť a Velký Javorník. Z plochy katastru obce, který činí 

3583 ha, dvě třetiny tvoří lesy. Trojanovice se nacházejí v nadmořské výšce 500 m n. m. 

V obci trvale žije 2170 obyvatel (DOLEČEK, 2000). 
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Obrázek 1: Mapa ČR s vyznačeným územím řešené migrační trasy (http://www.bnhelp.cz) 
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4. PŘÍRODNÍ POMĚRY VYMEZENÉ OBLASTI 

 

 4.1Geologické poměry 

Kunčice pod Ondřejníkem a Trojanovice leží ve Vnějších a Vnitřních Západních 

Karpatech flyšového pásma. Flyšové pásmo představuje soubor usazených hornin, 

charakteristický rytmickým střídáním pískovců, prachovců, jílovců, slínovců, vzácně 

i vápenců a slepenců. Karpatské flyšové pásmo je v tomto území členěno na vnější flyšové 

pásmo a na magurské flyšové pásmo. Tvoří jej podslezská, slezská a předmagurská 

jednotka. Mezi charakteristické vlastnosti slezské jednotky patří vývoj jury a spodní křídy 

s tmavými jílovci, klasická těšínitová vulkanická skupina hornin, silicifikace části 

křídových sedimentů, godulské a istebňanské souvrství s vysokým podílem drobových a 

křemitých pískovců a mocné menilitové a oligocenní krosněnské souvrství. Ve slezské 

jednotce můžeme ve vertikálním směru vyčlenit dva základní celky, a to spodní převážně 

jílovcový, od svrchní jury do počátku svrchní křídy – cenomanu, celek s menším podílem 

turbiditů a svrchní, převážně flyšový od svrchní křídy do oligocénu, celek s převahou 

turbiditů. Nejstarší sedimenty předmagurské jednotky představují tmavé, vápnité jíly a 

jílovce. Mocnost těchto vrstev stáří campanu činí až 300m. Podmenilitové souvrství je 

charakteristické litologickou proměnlivostí. Pískovce jsou koncentrovány spolu se slepenci 

do samostatné litofacie v nejvyšší části souvrství (CHÁB, 2007), (BUBÍK, 2004). 
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Obrázek 2: Geologické poměry (zdroj: http://geoportal.cenia.cz) 

 

4.2 Geomorfologické poměry 

Kunčice pod Ondřejníkem a Trojanovice patří do geomorfologické province  

Západní Karpaty, subprovincie Vnější Západní Karpaty a oblasti Západobeskydské 

podhůří (NEUHÄUSLOVÁ, 2001). 

Tabulka 1: Geomorfologické regionální členění reliéfu (www.kotik.eu) 

Číslo Oblast Celek Podcelek Okrsek 
1 Západobeskydské Podbeskydská Třinecká brázda Frýdecká pahorkatina 
2 podhůří pahorkatina Frenštátská brázda Lysohorské podhůří 
3     Štramberská vrchovina Ženklavská pahorkatina 
4    Lysohorská pahorkatina Lysohorská rozsocha 
5 Západní Moravskoslezské  Radhošťská hornatina Radhošťský hřbet 
6 Beskydy Beskydy Radhošťská hornatina Mezivodská vrchovina 
7     Klokočovská hornatina   

Číslice v sloupci se vztahují k obrázku č. 3  
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Obrázek 3: Geomorfologické poměry (zdroj: http://geoportal.cenia.cz) 

 

4.3 Klimatické poměry  

Podle klasifikace Atlasu podnebí ČR patří Kunčice pod Ondřejníkem a Trojanovice 

do mírně teplé až chladné oblasti, podoblasti velmi vlhké a charakteristiky okrsku mírně 

teplý až mírně chladný, pahorkatinový, vrchovinový. Převažuje mírně teplé klima s ročním 

úhrnem srážek obvykle mezi 500 až 900 mm, průměrná roční teplota se pohybuje mezi 

4 až 9°C (TOLASZ, 2007), (TOMÁŠEK, 2007). 

Podle Quittovy klasifikace je v Kunčicích pod Ondřejníkem a Trojanovicích: 

počet letních dní       10-40 

počet dní s průměrnou teplotou 10°C a více    120-160 

počet dní s mrazem       110-160 

počet ledových dní       40-70 
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průměrný počet dní se srážkami 1 mm a více   100-160 

suma srážek ve vegetačním období     400-700 

suma srážek v zimním období     400-500 

počet dní se sněhovou pokrývkou     60-140 

počet zatažených dní       120-150 

počet jasných dní       40-50 

(TOLASZ, 2007), (TOMÁŠEK, 2007) 

 

4.4 Hydrologické poměry 

Ve sledovaném území se nacházejí řeky Lomná a Tichávka, taky menší říčky 

Bystrý, Lánský, Murasův a Markův potok. 

 

 

 

Obrázek 4: Hydrologické poměry (http://heis.vuv.cz) 
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  Tichávka protéká územím Podbeskydské vrchoviny a ústí do řeky Lubiny 

ve Vlčovicích v nadmořské výšce 322 m. Řeka Tichávka pramení na okraji lesa, který 

se rozprostírá na svahu kopce jižním směrem od Kunčic pod Ondřejníkem, v nadmořské 

výšce 470 m. Pramen Tichávky se nachází v blízkosti náspu železniční trati. Tichávka 

o délce toku 12,7 km a plochou povodí 11,3 km2 protéká obcemi Kunčice pod 

Ondřejníkem a Tichou. Tichávka teče kolem silnice vedoucí z Kunčic pod Ondřejníkem 

přes obec (www.pod.cz). 

Řeka Lomná patří do povodí Odry a proudí po celé své délce severozápadním 

směrem. První dva kilometry od pramene teče říčka hlubokým lesnatým údolím, vlévá 

se do ní potok Malá Ráztoka a  pak začíná téci otevřenou krajinou. Protéká obcí 

Trojanovice a ústí do Lubiny na okraji Frenštátu pod Radhoštěm ve výšce 372 m n. m. 

(www.infoglobe.cz). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lucie Bortlová: Migrační prostupnost krajiny 

 

 

2011 14 

4.5 Pedologické poměry  

Půdní pokryv v Kunčicích pod Ondřejníkem a Trojanovicích tvoří převážně hnědé 

půdy kyselé a hnědé půdy silně kyselé (TOMÁŠEK, 2007).  

 

 

Obrázek 5: Pedologické poměry (zdroj: http://geoportal.cenia.cz) 

 

Hnědé půdy – Kambizemě patří na našem území mezi nejrozšířenější půdní typy. 

Vyskytují se jak v pahorkatinách a vrchovinách, tak i v horách, málo zastoupeny jsou jen 

v nížinách. Matečným substrátem mohou být téměř všechny horniny skalního podkladu 

(žuly, ruly, svory, fylity, čediče, pískovce, břidlice a mnoho dalších). Hnědé půdy jsou 

nejčastěji mezi 450 až 800 m n. m. a vázány většinou na členitý reliéf, jako jsou svahy, 

vrcholy nebo hřbety. Poměrně často se vyskytují i hnědé půdy na terasových štěrcích 

a píscích, které se naopak nejvíce uplatňují v nízkých rovinatých polohách. 

Při vzniku hnědých půd mezi hlavní půdotvorné pochody patří intenzivní 

vnitropůdní zvětrávání. Jedná se o vývojově mladé půdy, které by v méně členitých 
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terénních podmínkách po delší době přešly v jiný půdní typ jako třeba v hnědozem, 

illimerizovanou půdu, podzol apod. V dřívějších klasifikačních systémech se tyto půdy 

označovaly za slabě podzolované (TOMÁŠEK, 2007). 

Intenzivní vnitropůdní zvětrávání, jenž probíhá ve stratigrafii hnědých půd obvykle 

s mělkým humusovým horizontem, pod nímž leží hnědě až rezivohnědě zbarvená poloha. 

Hlouběji vystupuje zvětráváním méně dotčená hornina a ta je ve srovnání s předešlým 

horizontem odlišně zbarvená, většinou světleji. V tomto horizontu obvykle taky přibývá 

skeletu. U některých hnědých půd je uvedené zbarvení překryto barvou matečného 

substrátu, ze kterého půda vznikla, tak je to u hnědých půd na permokarbonských 

sedimentech, které mají nápadnou červenou barvu. Hnědé půdy jsou většinou mělčí, 

skeletovité. Zrnitostní složení se mění podle charakteru matečné horniny. Půdy jsou lehké, 

pískovec a žula, nebo středně těžké jako čedič, svor a některé ruly, nebo taky i těžké, mezi 

které patří většina břidlic a lupky. Obsah humusu hodně kolísá, vyšší mají hnědé půdy, 

které jsou ve vyšších polohách a půdy na těžších nebo bazických substrátech. Složení 

humusu je často méně kvalitní, půdní reakce obvykle slabě kyselá až kyselá. Sorpční 

vlastnosti se střídají v souvislosti s obsahem humusu a zrnitostním složením. Fyzikální 

vlastnosti podobně kolísají u silně zastoupených středně těžkých půd, ale jsou poměrně 

příznivé. 

Mezi hlavní subtypy hnědých půd patří: 

Hnědé půdy kyselé – jsou morfologicky shodné s předešlou avšak s nápadným 

poklesem půdní reakce a nízkým nasycením sorpčního komplexu, nachází se nejčastěji 

mezi 400 až 600 m n. m. 

Hnědé půdy silně kyselé – morfologicky jsou opět podobné předcházející, půdní 

reakce je už silně kyselá a sorpční komplex extrémně nenasycen, nejhojněji se vyskytují 

nad 600 m n. m. (TOMÁŠEK, 2007). 
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4.6 Floristické poměry  

 

4.6.1 Regionálně fytogeografické členění: 

Fytogeografická oblast: mezofytikum 

Fytogeografický obvod: Karpatské mezofytikum: 

 76. Moravská brána: Moravská brána vlastní 

 83. Ostravská pánev 

 84. Podbeskydská pahorkatina: Beskydské podhůří (SKALICKÝ, 1987) 

  

4.6.2 Biologické členění – bioregiony 

 2.3 Ostravský bioregion 

 2.4 Pooderský bioregion 

3.5 Podbeskydský bioregion (CULEK, 1996) 

 

4.6.3 Vegetační poměry 

Původní vegetaci v Kunčicích pod Ondřejníkem a Trojanovicích tvořily listnaté 

lesy, jako jsou dubohabrové až horské bučiny, dnes zde tvoří vegetaci suťové a roklinové 

lesy kolinních až montánních poloh, které patří do suťových a roklinových lesů, taky 

smrková bučina řadící se do acidofilních bučin a jedlin, dále podmáčená rohovcová 

smrčina místy v komplexu s rašelinnou smrčinou spadá do klimaxové a podmáčené 

smrčiny. 
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Obrázek 6: Vegetační poměry (zdroj: http://mapy.nature.cz) 

 

Suťové a roklinové lesy (Tilio-Acerion) jsou stála společenstva listnatých, 

málokdy smíšených lesů s tisem (Taxus baccata) nebo i jedlí (Abies alba) na balvanitých 

rozpadech a sutích s nevyzrálými půdami v kolinním až montánním stupni 

(NEUHÄUSLOVÁ, 2001). 

Suťové a roklinové lesy kolinních až montánních poloh (Aceri-Carpinetum, 

Lunario-Aceretum, Mercuriali-Fraxinetum, Scolopendrio-Fraxinetum). Struktura 

a druhové složení se skládá ze svazu Tilio-Acerion, jenž obsahuje suťové a roklinové lesy. 
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Tyto lesy jsou azonálně rozšířeny jako trvalá, topograficky, edaficky a mezoklimaticky 

podmíněná společenstva na suťových proudech a balvanitých rozpadech těžce 

zvětratelných silikátových a karbonátových hornin. V téhle mapovací jednotce jsou čtyři 

asociace, a to habrová javořina (Aceri Carpinetum), měsíčnicová javořina (Lunario-

Aceretum), dále bažanková jasenina (Mercuriali-Fraxinetum) a vápnomilná roklinová 

jasenina (Scolopendrio-Fraxinetum). Suťové a roklinové lesy mají převážně tvořenou 

strukturu ze tří pater a to stromového, keřového a bylinného patra. Mechové patro 

je většinou vytvořené pouze na balvanech suti. Na rozvoji půdy a stupni sukcese závisí 

druhová diverzita a pokryvnost stromového a bylinného patra. Pokryvnost stromového 

patra bývá u mladých stádií nízká, zápoj je mnohdy skupinovitý. Typickým znakem jsou 

hákovité tvary kmenů, jež bývají důsledkem pohybu suti v ranných stádiích vývoje. 

Převažují ušlechtilé listnaté stromy s vazbou na sutě a balvanité rozpady jako je javor klen 

(Acer pseudoplatanus) a javor mléč (Acer platanoides), taky jilm horský (Ulmus glabra) 

a jasan ztepilý (Fraxinus excelsior). Řadí se k nim lípy, na slunných místech lípa srdčitá 

(Tilia cordata), na stinných to je lípa velkolistá (Tilia platyphyllos). Hustější stromové 

patro mají sukcesně starší fytocenózy, k již zmiňovaným listnatým stromům se roztroušeně 

připojují klimaxové dřeviny jako je habr obecný (Carpinus betulus) v nižších polohách 

a buk lesní s jedlí bělokorou (Fagus sylvatica, Abies alba) ve vyšších polohách, 

na severních expozicích a při dnech inverzních údolí. Tis červený (Taxus baccata) 

je v porostech přimíchán na půdách s vyšším obsahem iontů Ca²
+
.Ojediněle se vyskytuje 

v teplejších polohách i javor babyka (Acer campestre). Keřové patro mívá vyšší 

pokryvnost většinou v druhově bohatých fytocenózách na minerálně bohatých půdách. Na 

karbonátových horninách se objevuje dřín obecný (Cornus mas), v karpatské oblasti 

vzácně taky klokoč zpeřený (Staphylea pinnata). Roztroušené skupiny nitrofilních druhů 

a kapradin tvoří bylinné patro pionýrských stadií na suťových rankerech s malým dílem 

jemnozemně. Bylinné patro je plně zapojeno v sukcesně pokročilejších porostech 

a zahrnuje řadu náročnějších druhů řádu Fagetalia. 

Acidofilní bučiny a jedliny (Luzulo-Fagion) patří zde druhově chudé bučiny 

a jedliny na minerálně chudých silikátových půdách, většinou v submontánním 

až supramontánním stupni (NEUHÄUSLOVÁ, 2001). 
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Smrková bučina (Calamagrostio villosae-Fagetum), její struktura a druhové 

složení je pravidelně tvořeno stromovým, bylinným a mechovým patrem. Listnaté 

i jehličnaté dřeviny se v kolísajících proporcích účastní na složení stromového patra. 

Nejdůležitější úlohu z listnatých stromů má buk lesní (Fagus sylvatica), přimíšen bývá 

javor klen (Acer pseudoplatanus), z jehličnatých stromů má nejvýznamnější roli smrk 

obecný (Picea abies) s příměsí dnes již ustupující jedle bělokoré (Abies alba). Tato 

asociace nemá vlastní keřové druhy. V keřovém patře jsou jen zmlazující se dřeviny 

stromového patra. Bylinné patro má většinou značně vysokou pokryvnost, ale je druhově 

chudé. Převláda v něm mnohdy třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa), místy brusnice 

borůvka (Vaccinium myrtillus). Mechové patro bývá obvykle vyvinuté s kolísající 

pokryvností. 

Klimaxové a podmáčené smrčiny (Piceion excelsae) zahrnují přirozené smrčiny 

s převahou keříčků nebo trav. Dále mechové patro, které je druhově bohaté a dominantní 

na podzolech a podzolovaných kambizemích silikátových podkladech v supramontánních 

polohách a podmáčených, edaficky podmíněných, mechové a rašelinné smrčiny 

na stagnoglejích, glejových podzolech i organogenních glejích v zamokřených depresích 

submontánního a montánního stupně (NEUHÄUSLOVÁ, 2001). 

Podmáčená rohozcová smrčina (Mastigobryo-Piceetum), místy v komplexu 

s rašelinnou smrčinou (Sphagno-Piceetum), má strukturu a druhové složení 

ze stromového patra rohozcové smrčiny, tvořené z důvodu trvalého zamokření většinou jen 

smrkem obecným (Picea abies). Stromy jsou místy nižšího vzrůstu s vysokými, rovnými 

kmeny. Příčinou častých vývratů je extrémní povrchová koncentrace kořenového systému. 

Vzácně se objevuje jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), v nižších polohách se místy vyskytuje 

borovice lesní (Pinus sylvestris), jedle bělokorá (Abie alba), nebo i bříza pýřitá (Betula 

pubescens). Keřové patro často tvoří zmlazující smrk. Bylinné patro je chudé na kvalitu 

i kvantitu, pokryvnost má kolem padesáti procent, ale častěji nedosahuje ani deseti procent. 

Dominantním druhem je vždy brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus), častými druhy jsou 

metlice křivolaké (Deschampsia flexuosa) a brusnice pravé (Vaccinium vitisidaea), méně 

se vyskytují třtiny chloupkaté (Calamagrostis villosa). Druhy horských smrčin se objevují 

sporadicky například sedmikvítek evropský (Trientalis europaea), podbělice alpská 
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(Homogyne alpina), plavuň pučivá (Lycopodium annotinum), dřípatka horská (Soldanella 

montana), nebo bradáček srdčitý (Listera cordata). Mechové patro má mohutný vývoj 

a stabilní prezenci rohozce trojlaločného (Bazzania trilobata), vyskytuje se hlavně 

na tlejících pařezech a nábězích kořenů. Mnohdy jsou dominantní rašeliníky obvykle 

to je rašeliník třásnitý (Sphagnum girgensohnii), často i ploník obecný (Polytrichum 

commune), ploník ztenčený (P. formosum), dvouhrotec chvostnatý (Dicranum scoparium), 

z játrovek to je plevinka plazivá (Lepidozia reptans) a kryjnice (Colypogeia sp.). Smrk 

obecný (Picea abies) tvoří stromové a keřové patro, které je zpravidla rozvolněné, stromy 

bývají nízkého vzrůstu, často tvoří skupinky. Odumřelé smrky se objevují nezřídka. 

Přimíseny jsou vzácně břízy karpatské (Betula carpatica), nebo borovice blatky (Pinus 

rotundata), v keřovém patru kleč horská (Pinus mugo). Bylinné patro je slabě až středně 

zapojené s dominantním výskytem brusnice borůvky (Vaccinium myrtillus), kromě 

ní i brusnice pravé (V. vitis-idaea), metlice křivolaké (Deschampsia flexuosa), třtiny 

chloupkaté (Calamagrostis villosa), sedmikvítek evropský (Trientalis europaea), vzácně 

podbělice alpská (Homogyne alpina) a plavuň pučivá (Lycopodium annotinum). Tyto 

druhy se často soustřeďují do konsorcií u pat smrků. V mechovém patře jsou dominantní 

rašeliníky s pokryvností nad 75% nejčastěji rašeliník křivolistý (Sphagnum fallax), 

subdominantní je ploník obecný (Polytrichum commune), (NEUHÄUSLOVÁ, 2001).    

 

4.7 Zoogeografické poměry 

Území spadá podle zoogeografického členění viz. Tabulka 2. Zoogeografické 

územní dělení: 

Tabulka 2: Zoogeografické členění 

Oblast Palearktická 

Podoblast Eurosibiřská 

Provincie listnatých lesů 

Distrikt Český a Podkarpatský 
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Na území české republiky, patří většina druhů do zvířeny provincie listnatých lesů. 

Tyto druhy tvoří přes 75% naší fauny.  

Do naší fauny patří i druhy živočichů, jejichž areály zasahují na území našeho státu, 

včetně druhů, které přes naše území pravidelně, nebo nepravidelně migrují, a také ty, které 

se k nám nepravidelně zatoulají. Podle toho se dělí druhy naší fauny do těchto složek: 

Kosmopolitní – jsou druhy žijící skoro ve všech kontinentech, patří zde babočka 

bodláková (Vanessa cardui), myš domácí (Mus musculus) a další synantropní druhy. 

Holarkická – druhy vyskytující se v mírném a studeném pásmu severní polokoule, 

jako je kachna divoká (Anas platyrhynchos), nebo medvěd hnědý (Ursus arctos). 

Palearktická – druhy Palearktidy, například ropucha obecná (Bufo bufo), rosnička 

zelená (Hyla arborea), prase divoké (Sus scrofa). 

Eurosibiřská – druhy s existencí v Evropě, jako ještěrka živorodá (Zootoca 

vivipara), zmije obecná (Vipera berus), nebo veverka obecná (Sciurus vulgaris). 

Sibiřská – druhy ze Sibiře, na západ někdy zasahují až do střední Evropy, například 

puštík bělavý (Strix uralensis). 

Evropská – obyvatelé větší části Evropy, skokan zelený (Rana esculenta), mlok 

skvrnitý (Salamandra salamandra), žluna zelená (Picus viridis). 

Sarmatská – západoasijské druhy, které zasahují do východní až střední Evropy, 

příkladem je křeček polní (Cricetus cricetus). 

Ponto-pannonská – druhy vyskytující se kolem Černého moře, Panonské nížiny, 

Maďarska a severního Chorvatska, hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto), nebo jeseter 

malý (Acipenser ruthenus).  

Mediteránní – druhy z prostředí Středozemního moře, kudlanka nábožná (Mantis 

religiosa), strašník dalmatský (Scutigera coleoptrata), ještěrka zelená (Lacerta viridis). 

Atlantická – západoevropské druhy, jako je čolek hranatý (Triturus helveticus) 

nebo plch zahradní (Eliomys quercinus). 
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Boreo-alpinní – druhy s disjunktivním areálem, vyskytující se v Arktidě a v horách 

mírného pásma, žábronožka severská (Branchinecta paludosa), kulík hnědý (Charadrius 

morinellus). 

Arktická – severské druhy ptáků u nás při migraci, sovice sněžní (Bubo scandiacus) 

nebo káně rousná (Buteo lagopus). 

Alpinská – obyvatelé evropských velehor, kamzík (Rupicapra) nebo svišť 

(Marmota). 

Sudeto-karpatská – druhy ze Sudetských hor a přilehlé části Karpatské soustavy, 

plž modranka karpatská (Bielzia coerulans). 

Endemická – taxony rozšířené jen na našem území, například ploštěnka 

(Dendrocoelum) nebo mravenec moravský (Formica), (OPATRNÝ, 2001). 

 

4.7.1 Zoologické poměry 

Sledované území geograficky patří do Západních Karpat a tomu odpovídá i složení 

živočichů. Kromě běžných druhů obratlovců a bezobratlých živočichů zde žijí i vzácné a 

chráněné druhy. Ohroženými a vzácnými druhy se stávají zejména ti živočichové, kteří ke 

své existenci potřebují přírodní lesní porosty a nedokážou přežít v hospodářských lesích, 

jakým je například stejnověká smrková monokultura (BARTOŠOVÁ, 2002). 

Mezi kriticky ohrožené druhy patří zmije obecná (Vipera berus), která žije na 

prosluněných a vlhkých místech, dále na loukách, rašeliništích nebo vřesovištích. 

Silně ohroženými druhy jsou mlok skvrnitý (Salamandra salamandra), ještěrka 

živorodá (Lacerta vivipara) a čáp černý (Ciconia nigra) obývající smíšené lesy. Jeřábek 

lesní (Tetrastes bonasia) upřednostňuje pestré lesní prostředí, zato holub doupňák 

(Columba oenas) je vázán na staré porosty s dutinami po datlech stejně jako sýc rousný 

(Aegolius funereus). Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) se vyskytuje 

v bučinách, krahujec obecný (Accipiter nisus) preferuje okraje lesů podobně jako pěnice 
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vlašská (Sylvia nisoria). Rejsek horský (Sorex alpinus) a myšivka horská (Sicista betulina) 

osídlují vlhčí stanoviště. 

 Ohroženými živočichy, kteří ke své existenci vyžadují vlhčí prostředí, patří 

ropucha obecná (Bufo bufo), užovka obojková (Natrix natrix), sluka lesní (Scolopax 

rusticola). Jestřáb lesní (Accipiter gentilis), krkavec velký (Corvus corax), ořešník 

kropenatý (Nucifraga caryocatactes) a veverka obecná (Sciurus vulgaris) převážně žijí 

v lesních porostech (BARTOŠOVÁ, 2002). 
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5. MIGRUJÍCÍ FAUNA  

Pohyb zvířat, ať se jedná o migraci nebo emigraci je důležitý pro jejich přežití 

a prosperitu. Zvířata migrují z mnoha důvodů, hlavním důvodem je potrava, výskyt 

predátorů nebo rozmnožování. U pravidelných migrací dochází k výměně genetického 

materiálu. Přirozený tok genů mezi populacemi je bariérami v krajině omezen nebo 

přerušen. Tehdy může dojít k vyhynutí celé populace. Se zmenšením velikosti populace 

i poklesem četnosti kontaktu s dalšími populacemi se celková zdatnost populace snižuje. 

Izolované populace jsou oslabeny a špatně odolávají výkyvům prostředí i horším 

podmínkám. Velké množství savců nezůstává v domovském území, ale migruje. Vedle 

migrací se konají i přesuny na krátké vzdálenosti, příkladem je přesun za potravou, a i při 

těchto krátkých cestách jsou zvířata ohrožena. Mezi migrující živočichy v řešeném území 

patří velcí savci, jakým je například medvěd, rys, los, jelen nebo vlk. Taky střední savci, 

kopytníci jako je srnec, prase divoké. Důležitá je i migrace plazů, obojživelníku 

a drobných savců (ANDĚL, 2005). 

Jezevec lesní (Meles meles) 

 Vyskytuje se na většině území a patří mezi původní druhy. Jeho stálé rozšíření 

je na 92,7% území ČR. Jezevec lesní upřednostňuje lesnaté oblasti, v nížinných oblastech s 

intenzivním zemědělstvím se tak často neobjevuje. Populace tohoto druhu je v dnešní době 

stabilizovaná nebo mírně rostoucí. 

Migrace: jezevec lesní se řadí mezi sociálně žijící živočichy. Tyto sociální skupiny 

obývají společně území v průměru do 2 km od hlavní nory. Domovské okrsky, bývají 

o rozloze kolem 400 - 500 ha. Mladí jedinci opouštějí societu už na podzim. Největší 

migrační aktivita začíná až na jaře. Při migracích mohou mladá zvířata ujít i několik 

desítek kilometrů (HLAVÁČ, ANDĚL, 2001). 

Vydra říční (Lutra lutra) 

Je druhem, který původně obýval celé území státu. Koncem minulého století se 

začal ztrácet v oblastech s rozvinutým průmyslem, regulovanými a znečištěnými vodními 



Lucie Bortlová: Migrační prostupnost krajiny 

 

 

2011 25 

toky. Až do 70. let počet populací i rozšíření klesal. V posledním desetiletí početnost 

populace mírně přibývá a rozšiřuje se do nových oblastí, z důvodu lepší kvality přírodního 

prostředí. Početnost naší populace je v současnosti odhadována na cca 700 – 800 zvířat. 

Vydra říční v současné době obývá naše území ve třech vzájemně izolovaných populacích 

a to část Českomoravské vrchoviny, jižní Čechy, část Beskyd a severní Čechy. Její výskyt 

je v každém typu vodního biotopu od oligotrofních horských toků až po klidné nížinné 

toky, mokřady, rybníky a vodárenské nádrže. Pravidelně přechází mezi vodními toky přes 

rozvodí a urazí i několik kilometrů po souši. Vydra říční pro existenci potřebuje přítomnost 

ryb a dostatečně zachované přírodní břehy vodotečí a vodních nádrží. 

Migrace: v porovnání s jinými stejně velkými druhy šelem je vydra výrazně 

pohyblivější. Denní přesuny bývají až 30 km a průměrná vzdálenost za noc je přibližně 7,5 

km. Tento pohyb je v rozsahu stálého domovského území. Po část roku je vydra 

teritoriálním druhem, především v zimním období však zvláště samci podnikají dlouhé 

přesuny s charakterem migrace. Velká většina všech přesunů je vázána na vodní toky 

včetně nejmenších vlásečnic. Vydry většinou neprochází mosty, u nichž je celý prostor 

mezi pilíři zaplaven vodou, ani dlouhé a tmavé mostky. Místní zvířata se postupem času 

naučí těmito místy procházet, migrující zvířata těmto mostům nedůvěřují a často 

překonávají tyto překážky vrchem, a to přebíháním silnice. Takto nevhodně provedené 

křížení toku a komunikace se stává vážnou překážkou v migraci zvířat. 

Liška obecná (Vulpes vulpes)  

Řadí se mezi běžné druhy, je rozšířená na celém území. Od poloviny šedesátých let 

je pozorován pozvolný nárůst početnosti. Zákonem o myslivosti patří mezi zvěř s celoroční 

dobou lovu. Vyskytuje se plošně na celém našem území. Obývá všechny druhy biotopů, 

včetně intravilánu lidských sídel. Je velice adaptabilní. 

Migrace: teritoriální druh, má velice proměnlivou velikost teritorií od 20 do 2000 

ha. Teritoria samců většinou zahrnují území teritorií více samic. Zvýšený pohyb je 

v průběhu kaňkování a při rozsidlování mláďat, jejž obsazují teritoria zpravidla do okruhu 

15 km. Migrace na velké vzdálenosti v našich podmínkách nejsou zjištěny (HLAVÁČ, 

ANDĚL, 2001). 
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Vlk obecný (Canis lupus) 

Vlk obecný je vzácný a chráněný druh. Na naše území se jen ojediněle zatoulá 

ze Slovenska nebo Polska. Od poloviny 18. století se začal ztrácet z české krajiny. 

V posledních letech je vlk rozšířen na Slovensku, v této souvislosti k nám stále častěji 

zabloudí nejen jednotlivá zvířata, ale i menší skupiny. V současnosti obývají oblasti 

Beskyd. Vyskytují se v rozsáhlých lesních komplexech, zkušenosti z jižní Evropy ukazují, 

osídlení vlků i v kulturní krajině.  

Migrace: velikost loveckého teritoria jedné sociální jednotky, kterou může tvořit 

smečka nebo pár se pohybuje mezi 900 – 1200 km2 ve Finsku, 50 – 700 km2 na Ukrajině, 

70 – 200 km2 v Itálii a 60 – 70 km2 v Bulharsku. Velikost teritoria je závislá na dostupnosti 

potravy, tudíž je v zimě výrazně větší než v létě. Vlci jsou schopni uběhnout i 60km za 

den, při potulkách. Vzdálenost až 200 km za 24 hodin jsou schopni urazit při 

pronásledování. Toulání jednotlivých zvířat má mnohdy charakter migrací dlouhých i 

několik set kilometrů (HLAVÁČ, ANDĚL, 2001). 

Rys ostrovid (Lynx lynx) 

Patří mezi původní druh, jenž byl na většině území vyhuben. Na Slovensku během 

80. a 90. let došlo ke zvýšení populační hustoty rysa a k jeho opětovnému rozšíření 

v několika nových oblastech. 

Vyskytuje se v současnosti ve čtyřech izolovaných územích. Nejrozsáhlejší oblastí 

je Šumava, zde na základě úspěšného reintrodukčího programu vznikla prosperující 

populace, jenž se rozšiřuje do přilehlých území. Mezi další trvalý výskyt patří oblast 

Labských pískovců a Jeseníků. Populace ze Slovenska zasahuje do území Beskyd. 

Především na Českomoravské vysočině, ale i v dalších oblastech se objevují jednotlivá 

migrující zvířata. Rys je typickým druhem horských lesů, v posledních letech proniká 

i do větších lesních komplexů pahorkatin. 

Migrace: samotářsky žijící teritoriální druh, který má průměrnou velikost 

domovských okrsků 264 km2 u samců a 168 km2 u samic. Mladí jedinci jsou nuceni si najít 
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nové neobsazené teritorium, hledají často v oblastech dosud tímto druhem neosídlených. 

Nízká početnost a vzájemná izolovanost našich čtyř populací vyžaduje zachování 

průchodnosti potencionálních migračních tras. 

Kočka divoká (Felis silvestris) 

Je původním druhem, jenž byl vyhubený už na přelomu 18. a 19. století na 

převážné části našeho území. V průběhu druhé poloviny dvacátého století je u nás 

zaznamenán výskyt zatoulaných jedinců ze západoevropských populací a ze Slovenska. 

Kočka divoká je chráněná, vzhledem k možné záměně s kočkou domácí je její ochrana 

velice problematická. 

V posledních letech se vyskytují na dvou územích. Na jihovýchodní Moravě jde 

o pozorování jedinců migrujících ze slovenské populace. V Šumavské oblasti byli zjištěni 

jedinci pocházející z reitrodukčních programů v Bavorsku. Žijí v lesnatém prostředí, 

preferují listnaté a smíšené porosty. Upřednostňují spíše pahorkatiny než horské oblasti. 

Migrace: řadí se mezi samotářsky žijící druhy s výrazně stálými teritorii o rozloze 

pouhých několik desítek ha. Malý počet byl zastižen ve východní části republiky v 

blízkosti slovenského území, rozšíření dokazuje relativně malé migrační schopnosti tohoto 

druhu. 

Medvěd hnědý (Ursus arctos) 

Velice vzácný druh zasahující na naše území okrajově z karpatské populace. 

V průběhu 18. století byl v Čechách vyhuben, Šumavu obýval až do poloviny 19. Století. Z 

důvodu růstu populace na Slovensku v posledních letech, se medvěd začal opět vyskytovat 

na našem území. Z počátku ojedinělý výskyt na území Moravskoslezských Beskyd, 

Jeseníků a výjimečně až z moravsko-českého pomezí se v současnosti změnil v trvalý 

výskyt na území Moravskoslezských Beskyd a Jeseníků. Žije v rozsáhlých lesních 

komplexech horských lesů jehličnatých i smíšených (HLAVÁČ, ANDĚL, 2001). 

Migrace: samotářsky druh, jenž se vyskytuje v teritoriích o rozloze 58 – 225 km2 u 

samic a 128 – 1600 km2 u samců. Velká populační hustota slovenské populace vede k 
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častějším migracím. Tyto migrace mohou dosahovat dokonce několik set kilometrů, 

orientují se hlavně západním a jihozápadním směrem. Četnost těchto migračních pohybů 

neustále vzrůstá. 

Prase divoké (Sus scrofa) 

Běžný a rozšířený druh na celém území s nestabilním výskytem v okolí městských 

aglomerací a v intenzivně obhospodařovaných bezlesých nížinách. Počátkem 19. stol. byl 

tento druh na našem území úplně vyhuben, opět se začal šířit až po 2. světové válce. 

Populace se zvyšovala až do počátku 90. let, poté důsledkem moru prasat začal mírný 

pokles. Patří mezi celoročně lovenou zvěř s ročním odstřelem až 60 000 ks (1991). Prase 

divoké je rozšířeno po celém území ČR. Upřednostňuje lesní porosty od nížin do hor, 

za potravou se často vydává do polních kultur a do blízkosti lidských sídel. 

Migrace: velmi pohyblivý druh, který nedodržuje stálá teritoria. Při přesunech může 

urazit za jedinou noc až 40 km, tyto přesuny absolvuje se v rodinných tlupách. Takto 

překonané migrace nejsou nijak směrově orientovány, jsou určovány především potravní 

nabídkou. Vzhledem k těmto skutečnostem je prase divoké častou obětí autoprovozu. 

Srnec obecný (Capreolus capreolus) 

Původní a běžně se vyskytující druh po celém území, patří mezi významnou lovnou 

zvěř. Podle statistik z lovu v průběhu 7 – 9 let kolísá početnost. Srnec je hojně rozšířen na 

našem území od nížin po horské polohy. Pahorkatiny s mozaikou menších lesních celků, 

polí a luk představují nejlepší biotop pro tento druh (HLAVÁČ, ANDĚL, 2001). 

Migrace: srnec obecný má poměrně pestré spektrum sociálního chování. 

V listopadu pravidelně nastávají první příznaky k vytvoření zimního seskupení. Obývající 

teritoria těchto tlup mají plochu 40 až 812 ha, tvoří je zejména porosty řepky, ozimů a 

vojtěšky. Rozpad tlup začíná v polovině března. Na kvalitě prostředí je závislá velikost 

území, v lesním prostředí jsou teritoria o velikosti od 3 do 7 ha a v polním prostředí od 3 

do 40 ha. Domovské oblastí jsou mnohem větší a mohou se vzájemně překrývat. Velikost 

domovských okrsků podléhá významným sezónním změnám. U polního ekotypu srnčí 
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zvěře bylo zjištěno, že v zimním období se velikost domovského okrsku pohybovala od 40 

do 812 ha, v období rozpadu tlup od 25 do 386 ha a v období tvorby teritorií a porodů 

od 6 do 30 ha. V našich podmínkách nebyly zaregistrovány žádné migrační tendence 

na rozdíl od populací v jiných oblastech Evropy. 

Jelen evropský (Cervus elaphus) 

Jelen je původní druh, rozšířený na velké části našeho území. Trvalý výskyt 

zahrnují teritoria asi 49% plochy území, na dalších 33% se druh objevuje jen příležitostně. 

Z důvodu redukcí početnosti jelena v horských oblastech došlo v posledním desetiletí 

k poklesu stavů, projevilo se to i ústupem z řady  dříve osídlených míst. Od roku 1998 

začaly jarní kmenové stavy opět výrazně narůstat, v roce 2000 dosáhly počtu 22 484 kusů. 

Stále se vyskytují v souvisle zalesněných územích, pohraničních oblastí. Stálá populace 

ve vnitrozemí obydluje především Brdskou vrchovinu, Žďárské vrchy a Drahanskou 

vrchovinu. Obývají lesnaté oblasti horských a podhorských poloh. Na jihovýchodní 

Moravě se vyskytuje i v lužních lesích. 

Migrace: jelen patří mezi typický sociálně žijící druhy. Během roku dochází k více 

méně pravidelným sezónním změnám ve složení skupin a vztazích mezi jednotlivými 

sociálními kategoriemi. Seskupení samic s kolouchy začíná v červenci. Samčí část 

populace se kromě období říje sdružuje do samostatných skupin, obývající většinou jiný 

prostor než laně s kolouchy. Po říji se vytvářejí samčí skupiny. Jeleni podnikají dva typy 

pravidelných přesunů, a to sezónní migrace z potravních důvodů a přesuny v době říje. U 

obou migrací jde obvykle o několikakilometrové vzdálenosti, byly prokázány i přesuny o 

50 až 60 km. Vedle pravidelných migrací jsou i případy, kdy jeleni opouštějí teritoria 

s vysokou populační hustotou a přesunují se do nových oblastí. V souvislosti s těmito 

náhodnými přesuny jsou pravděpodobně migračně propojeny všechny oblasti stálého 

výskytu (HLAVÁČ, ANDĚL, 2001). 

Los (Alces alces) 

Původní druh, jenž byl u nás mezi 12 až 15 stoletím vyhuben. Díky nárůstu 

početnosti populace v Polsku se od roku 1957 začala u nás vyskytovat první migrující 
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zvířata. Postupem času se na našem území  vytvořily tří stále populace, na 

Jindřichohradecku, Nymbursku a v Pošumaví. Všechny tyto mikropopulace čítají 

dohromady pouze několik desítek jedinců, současný směr je spíše sestupný. Jejich 

rozšíření v dnešní době tvoří stálý výskyt v uvedených oblastech. Obývají vlhké bažinaté 

lesy. 

Migrace: osídlení naší krajiny lze rozdělit do tří fází. V průběhu let 1957 – 1966 se 

u nás losi objevovali jen sporadicky a krátkodobě. Jednalo se většinou o mladé 

samce migrující dále na jihozápad. Koncem šedesátých a začátek sedmdesátých let se 

zvyšoval počet migrujících kusů, jenž si prodlužovali dobu pobytu u nás a vyrovnával se 

poměrem pohlaví. V roce 1974, se narodilo první mládě na Jindřichohradecku, od té doby 

je los považován za stálého příslušníka naší fauny. Na naše území se losi dostávají 

v oblasti mezi Frýdlandským výběžkem a Náchodem, dále po celé délce česko-polské 

hranice od Vidnavy po Jablunkov. Do jižních Čech se losi dostávali hlavně přes západní 

část Českomoravské vysočiny a středního a dolního Posázaví. Los žije samotářsky nebo 

v malých skupinách, které tvoří nejčastěji samice s mláďaty. Vyskytuje se většinou 

ve skupině od 1 až 4 kusů. Pouze v zimním období se mohou vytvářet na místech pastvy 

větší agregace. Tento druh nemá stálé teritorium, pohybuje se v prostředí v závislosti 

na potravní nabídce, počasí a intenzitě rušení. Největší denní aktivita připadá na ranní 

a večerní dobu. Los během dne ujde 1-6 km, v zimním období s vysokou sněhovou 

pokrývkou pohybovou aktivitu omezuje na minimum. Na některém území podniká 

pravidelné sezónní migrace se vzdáleností desítek kilometrů. Až několika set kilometrů 

dosahují jeho migrace při hledání nového území. V době, kdy se u nás objevili první 

migrující losi, ležel okraj souvislého areálu rozšíření v Polsku 400 – 500 km daleko 

(HLAVÁČ, ANDĚL, 2001). 
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6. FAKTORY A PŘEKÁŽKY OVLIVŇUJÍCÍ MIGRACI 

V KRAJINĚ  

Překážky, které brání migraci v krajině, nemusí byt vždy jen antropogenního 

původu. Mezi přirozené bariéry patří pohoří, nebo velké řeky. Tyto překážky byly 

postupem času překonané nebo se migrační cesty přizpůsobily těmto přírodním barierám. 

Přírodní překážky se nemohou porovnávat s těmi antropogenními, mezi které patří 

regulované vodní toky, vodohospodářské stavby, komunikace, dálnice, oplocení nejen 

komunikací, ale i domů, nebo pastvin. Nevhodně vytvořené průchody se stávají pro zvěř 

také překážkou. Tyto špatné přechody donutí zvířata přejít přes komunikaci, když už se 

povede živočichům přeběhnout komunikaci, narazí na protihlukovou stěnu, a to se jim 

stává osudným. Pro obojživelníky čolky a žáby se stává nepřekonatelnou bariérou 

upravený vybetonovaný břeh vodního toku.  Kunovité šelmy, liška, ondatra a další drobní 

savci potřebují pro přechod po obou stranách toku suché břehy. Pokud přechod nemá 

suchý břeh a voda je po celé šířce přechodu, vydry a dalších organismy musí najít jiné 

řešení pro přechod, tím se většinou stává komunikace. Pro tento druh živočichů se stává 

nevhodný přechod překážkou. Zeleň u komunikací má velký význam pro zvířata, ale 

pokud je nesprávně umístěna stává se také překážkou. Bariérou jsou i svodidla, ty 

znamenají zábranu hlavně pro černou a srnčí zvěř. Spárkatá zvěř přebíhá komunikaci bez 

svodidel a v úseku, kde je niveleta komunikace v úrovni okolního terénu. Dálnice a 

rychlostní komunikace jsou bariérou hlavně pro velké savce, jako je jelen, los, nebo rys. 

Pro tuto zvěř dálnice znamenají neprůchodnou překážku. Mezi další důležité faktory, které 

ovlivňují migraci, patří i hluk a to nejen z komunikací, ale i z průmyslu, nebo měst 

(ANDĚL, 2005). 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

 

7. METODIKA 

Metodika pro práci v terénu, metodika propustnosti krajiny a metodika tvorby map, 

byly vytvořeny Lucii Bortlovou. 

 

7.1 Metodika práce v terénu 

Podle doporučení a mapových podkladů získaných na Agentuře ochrany přírody 

a krajiny, byla zvolena oblast pro výzkum migračních tras vyšší zvěře. Dalším krokem, 

bylo získání podrobnějších map na obecním úřadě v Kunčicích pod Ondřejníkem 

a Frenštátě pod Radhoštěm, což jsou správní centra ve sledované lokalitě. Po předběžném 

určení problémových úseků stávající trasy vymezené agenturou ochrany přírody a krajiny 

v Ostravě, byly konzultovány a vybrány v součinnosti s pracovníky obecních úřadů výše 

zmíněných obcí, byl zahájen první průzkum terénu, který se uskutečnil 1. 9. 2010. 

Následující průzkumy terénu byly provedeny 6. 10. 2010, 29. 10. 2010 a 3. 4. 2011. Při 

terénním průzkumu byla zhotovena fotodokumentace problémových přechodů, tyto úseky 

byly také zaměřeny ruční GPS (Garmin eTrex Vista HCx) souřadnicemi, pro přesné 

zhotovení map. Při terénním výzkumu bylo přihlédnuto i k informacím místních obyvatel o 

pohybu zvěře. 

Byla zvolena síť bodů, zaměřených GPS pro zpřesnění stávající a návrh nové linie 

migrační trasy. Bylo zaměřeno celkem 16 bodů. 
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Obrázek 7: Fotka s používanou ruční GPS (Lucie Bortlová) 

 

7.2 Metodika prostupnosti krajiny 

Zmapování a zjištění propustnosti migrační trasy pro pohyb vyšší zvěře, bylo zhodnoceno 

podle těchto aspektů:   

Vodní tok – výskyt, velikost, hloubka vody, břeh vodního toku. 

Komunikace – výskyt a druh komunikace, dále velikost a frekventovanost. 

Zástavba – výskyt, typ zástavby, umístění a druh stavby. 

Vegetace – výskyt a druh vegetace. 

ÚSES – výskyt biocenter a biokoridorů. 

Průchodnost a perspektivy migračního koridoru byly vyhodnoceny podle těchto kritérií:  

Dobrá – prostupnost bez bariér 
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Vyhovující – prostupnost zvěře je omezena  

Nevyhovující – průchod zvěře je zcela zamezen  

 

7.3 Metodika tvorby map 

 

Mapa byla vytvořena za pomocí Bc. Jana Nováka. Při zhotovení mapy byl použit 

software ArcMap (ArcGis Desktop 9.3) a data: liniová vrstva hranice migrace, vektorová 

data z databáze DMU25 (liniová vrstva komunikace, vodstvo), ortofoto snímek získán 

z agentury Cenia (geoportal.cenia.cz). 

Pracovní postup:  

Nejdříve je třeba zkontrolovat, zdali jsou všechny vstupní vrstvy ve stejném 

souřadnicovém systému, pokud ne, je třeba provést transformace. 

V programu ArcMap byla načtena liniová vrstva Hranice 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. Za tím účelem 

byl použil atribut STYP, který podrobněji rozlišuje daný geoprvek (např. komunikace 

rozdělíme na silnice a železnice, více info v datových slovnících DMU25). Posledním 

krokem je získání ortofoto snímku jako WMS služby (viz. třeba wikipedia a WMS) 

z geoportálu cenie. V posledním kroku upravíme mapu tak, aby splňovala všechny 

kartografické náležitosti. 
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8. MONITORING MIGRAČNÍ TRASY 

 

Migrační trasa vede přes obce Kunčice pod Ondřejníkem a Trojanovice. Na této 

trase bylo zjištěno pět problémových míst, týkajících se omezené průchodnosti migrující 

zvěře v krajině. Terénní průzkum proběhl celkem čtyřikrát.  

Poprvé se terénní šetření uskutečnilo 1. 9. 2010, kdy proběhla návštěva na obecních 

úřadech v Kunčicích pod Ondřejníkem a Frenštátě pod Radhoštěm. Zde byly poskytnuty 

podrobnější mapy a upřesnění problémových části migrační trasy. Problémové úseky byly 

nalezeny a předběžně zmonitorovány. 

Další prozkoumání terénu se konalo 6. 10. 2010, kdy byl podrobně prozkoumán 

a vyfotografován problémový úsek s číslem tři (viadukt) a čtyři (podchod pod silnicí). Tyto 

dva podchody se nachází kousek od železničního přejezdu za obcí Kunčice pod 

Ondřejníkem a jsou od sebe vzdáleny 200 metrů.  

29. 10. 2010 byl prozkoumán úsek s číslem pět, přechod přes komunikaci třetí třídy 

v obci Trojanovice. Proběhla fotodokumentace tohoto úseku a byla zjištěna překážka pro 

migraci zvířat v podobě ohradníků, které vymezují pastviny pro krávy. 

Poslední terénní průzkumu byl proveden 3. 4. 2011, s cílem navržení nové migrační 

trasy v okolí Kunčic pod Ondřejníkem. Na základě předchozích terénních výzkumů byla 

navržena nová trasa pro migraci vyšší zvěře. Tato migrační trasa byla podrobně 

prozkoumána a bylo shledáno, že je vhodná pro pohyb zvěře z těchto důvodů: větší 

zalesnění a jen jeden problémový úsek. Místními obyvateli byl potvrzen výskyt zvěře 

na navržené migrační stezce. 
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9. POPIS PROBLÉMOVÝCH ÚSEKŮ NA MIGRAČNÍ 

TRASE  

Sledovaná migrační trasa vede přes obec Kunčice pod Ondřejníkem a Trojanovice. 

Podél migrační trasy bylo objeveno pět problémových míst, vzhledem k průchodnosti 

migrující zvěře. První části migrační trasy se zabývá Monika Nakládalová ve své 

bakalářské práci (2011). Zde se nachází dva problémové úseky bod s číslem jedna a dvě. 

Druhá část migrační trasy je zkoumaná v této bakalářské práci, zde se vyskytují tři 

problémové úseky, číslo tři, čtyři a pět. 

 

Obrázek 8: Mapa s vyznačenými problémovými úseky ( http://www.mapy.cz) 

 

Problémový úsek 3 

Lokalizace: nachází se na okraji obce Kunčice pod Ondřejníkem s GPS 

souřadnicemi:  N49°32,555´, E 18° 15,070´.  

Popis: jedná se o viadukt pod železnicí, jenž se nachází nedaleko komunikace třetí 

třídy. Viadukt byl vybudován v roce 1946, jeho délka je 29 m, výška 3,7 m a šířka 4 m. 
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Železnice nad viaduktem je frekventovaná, vlak projíždí poměrně často (2x až 3x za 

hodinu). Pod viaduktem protéká vybetonovaným žlabem potůček Rakovec.  

Vegetace: před viaduktem je rozlohou menší smíšený les a směrem na západ se 

nachází ocúnové louky. Na druhé straně viaduktu k severu je smíšený les. Viadukt je 

značně zarostlý po stranách, mimo vybetonované části.  

Zhodnocení prostupnosti: vybudovaný viadukt je pro zvěř prostupný a neznamená 

pro ně velkou překážku. Viadukt je zahrnut do ÚSESU. 

 

Obrázek 9: problémový úsek 3 - viadukt pohled na sever (Lucie Bortlová) 

 

Problémový úsek 4 

Lokalizace: podchod pod komunikací třetí třídy ležící mezi obcemi Kunčice pod 

Ondřejníkem a Trojanovice má souřadnice GPS: N 49° 32,523´, E 18° 15,121´. 

Popis: tento podchod s délkou 50 m, výškou 2 m a šířkou 2,5 m je celý 

vybetonovaný a protéká jim potůček Rakovec.  
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Vegetace: smíšený les o menší velikosti roste před podchodem na severozápad 

s výskytem těchto druhů: borovice lesní (Pinus sylvestris), olše lepkavá (Alnus glutinosa), 

dub letní (Quercus robur), vrba (Salix sp.) a lípa srdčitá (Tilia cordata). Nad podchodem 

a na pravé straně směrem k jihu je uměle vytvořená smrková monokultura, ta se nachází 

i na druhé straně podchodu směrem k východu. Po celé délce podchodu teče potůček 

Rakovec, který protéká i pod viaduktem. Viadukt je vzdálený od podchodu 200 m směrem 

na severozápad. 

Zhodnocení prostupnosti: vzhledem k tomu, že je tunel malý a hodně dlouhý, tak 

ne všechna zvířata přes něj procházejí. Byly nalezeny jak stopy k tunelu, tak i od tunelu 

směrem ke komunikaci. Stopy hlavně srnčí vedly podél komunikace a svodidel. Podchod 

pod komunikací je zahrnutý v Územním systému ekologické stability.  

 

Obrázek 10: problémový úsek 4 - podchod pod komunikací pohled na východ (Lucie Bortlová) 

 

Problémový úsek 5 

Lokalizace: střet migrační trasy s komunikací třetí třídy v obci Trojanovice s GPS 

souřadnicemi: N 49° 31,393´, E 18° 16,795´.       
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Popis: tato komunikace třetí třídy je málo frekventovaná. Na obrázku č. 9 je pohled 

na horu Velkou Stolovou, směr jihozápad. 

Vegetace: podél komunikace jsou z obou stran pastviny, v letních měsících jsou 

tyto pastviny oploceny ohradníky a pasou se na nich krávy.  

Zhodnocení prostupnosti: ohradníky se stávají překážkou pro migrující zvěř. V této 

části se nenachází zástavba ani vodní tok. V tomto místě migrační trasy není ÚSES, ale 

kousek od této trasy ano. Migrační trasa by mohla být vedena v části územního systému 

ekologické stability. Tehdy by se tato část stala chráněnou a migrace by byla zajištěna. 

 

Obrázek 11: komunikace a pastviny v Trojanovicích (Lucie Bortlová) 
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10. DISKUSE 

 

Migrační trasa vedoucí přes Kunčice pod Ondřejníkem a Trojanovice nesplňuje 

v řešených problémových úsecích propustnost pro vyšší zvěř. Viadukt (úsek 3) je pro 

migraci zvířat dostupný, je lepším přechodem než podchod pod komunikací (úsek 4). 

Je vhodnější v mnoha ohledech, nejen tím že je větší a prostornější, což je výhoda pro 

vyšší zvěř, ale taky v tom, že potůček Rakovec protéká podchodem jen po jedné straně. 

Proto přes něj může procházet zvěř, jako je: tchoř tmavý (Mustela nivalis), hranostaj 

(Mustela ermenia), vydra říční (Lutra lutra), nebo suchozemští živočichové. 

Je prostupnější také pro kunovité šelmy, lišky, ondatry a další savce. Tunel pod 

komunikací třetí třídy není vhodný pro přechod všech zvířat. Průchod musí být široký 

minimálně 20 metrů, což tento vybudovaný podchod nesplňuje, proto zvěř prochází přes 

komunikaci. Tento přechod nevyhovuje vyšší zvěři. Byly objeveny stopy vedoucí k tunelu, 

ale poté změnily směr ke komunikaci. Z toho vyplývá, že ne všechna zvěř podchod 

využívá. V takovém případě frekventovaná, neoplocená komunikace znamená pro vyšší 

zvěř velké riziko smrti. Poslední řešený přechod na zkoumané trase je úsek, kde migrační 

trasa protíná komunikaci třetí třídy v obci Trojanovice, jenž je velice málo frekventovaná. 

Přechodu zde zamezují ohradníky, které ohraničují pastviny. Ohradníky jsou na pastvinách 

v letních měsících, na podzim jsou odstraněny z krajiny, tudíž v zimních měsících je 

migrace možná a propustnost je pouze v těchto měsících vyhovující. Zbytek roku, kdy jsou 

pastviny ohraničeny, je pohyb zvěře v těchto místech nevyhovující. Z těchto důvodů je 

vhodnější navržení nové trasy s lepší průchodností. 
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11. NAVRŽENÍ NOVÉ MIGRAČNÍ TRASY 

 

Novou migrační trasu navrhuji podle svého uvážení z toho důvodu, že obsahuje 

méně problematických míst z hlediska propustnosti v krajině, oproti variantě, navržené 

Agenturou ochrany přírody a krajiny. Navržená migrační trasa se od původní odklání na 

Skalce s GPS souřadnicemi: N  49°33'17, E 18°17'59, v této části trasa vede směrem k obci 

Kunčice pod Ondřejníkem, celá část trasy od Skalky až do obce ke komunikaci je 

zalesněná.  V Kunčicích pod Ondřejníkem dochází ke střetu se silnicí druhé třídy č. 483. U 

komunikace je po pravé straně zástavba, směrem na západ, po levé straně jsou podél 

potůčku stromy a pastviny, pastviny nejsou oploceny. Dále trasa pokračuje směrem na jih 

k oblasti Pekliska, po celou dobu je tato migrační stezka provázena lesy. V oblasti Pekliska 

se napojuje v bodě s GPS souřadnicemi: N 49°31'52, E 18°16'23 na stávající migrační 

stezku. Jediným problémovým místem se zde stává silnice druhé třídy č. 483, jenž vede 

z Čeladné do Frenštátu pod Radhoštěm. 

Nová migrační trasa je nejen kratší a má pouze jeden střet s komunikací, ale je 

vhodnější i z důvodů většího zalesnění. Obsahuje jen jeden střet s komunikací, namísto tří 

střetů, jenž má původní trasa. Pohyb zvěře na této nové trase byl potvrzen místními 

obyvateli. 
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12. ZÁVĚR 

 

V 30. a 40. letech v řešeném území prudce stouplo budování rodinných domů 

a chat. Nejen z tohoto důvodů, ale i z mnoha dalších, jako je oplocení těchto objektů 

a zvýšena frekvence dopravy na komunikacích, je narušena migrace zvěře v obci Kunčice 

pod Ondřejníkem a Trojanovice. Tradiční rozptýlená zástavba krajiny v Podbeskydí mizí, 

územní rozvoj nejen těchto obcí likviduje volné plochy proluk mezi zástavbou, nebo zcela 

nezastavěné plochy luk a pastvin. Tímto se zvyšuje fragmentace krajiny. Fragmentace 

krajiny je v dnešní době velkým problémem, jenž ovlivňuje a narušuje tradiční migrační 

trasy vysoké zvěře. Snížená průchodnost krajiny má dopad na osídlování území a mortalitu 

zvířat. Z těchto důvodů je důležité zachovat a chránit migrační trasy v krajině. Hlavním 

faktorem pro přerušení migračních tras je zemědělství, průmysl, výstavba různých objektů 

mimo intravilány obcí a taky dopravní infrastruktura. Všechny tyto bariéry narušují 

migraci zvířat. Pokud chceme zachovat stávající druhy živočichů a zabránit jejich 

postupnému vymizení, je třeba usměrňovat rozvoj průmyslu a osídlení v krajině. Dále 

je zapotřebí všechny migrační trasy, nejen na území České republiky, ale i v Evropě 

vyznačit, poté prozkoumat jejich průchodnost a využitelnost pro migrující zvěř. Důležitým 

faktorem při posouzení těchto tras je nejen využitelnost migračních tras, ale i skutečnost, 

zda danou trasou zvěř prochází a jestli je pro zvěř tato část krajiny při migraci vhodná. 

Dalším aspektem při hodnocení propustnosti krajiny jsou terénní práce a průzkum těchto 

liniových prvků v krajině. Zmapované a používané migrační stezky se zapracují 

do Územního systému ekologické stability a územních plánů obcí, tím se zajistí ochranné 

opatření pro migrační trasy. 

 

Závěrem chci vyjádřit naději, že se v dohledné době pojem migrační trasa začlení 

do Územního systému ekologické stability, protože tento pojem není v legislativě zatím 

zakotven. Měl by se stát konstrukčním prvkem tvorby a popisu Územního systému 

ekologické stability. Věřím, že tato bakalářská práce může tomuto procesu napomoci.   
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