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Anotace 

Diplomová práce se zabývá migrační prostupností krajiny pro zájmové druhy 

velkých savců na území Jablunkovské brázdy. Toto území je mimořádně významnou 

oblastí z hlediska migrace, neboť zde dochází k dálkovým transferům velkých šelem 

žijících na našem území. V práci je kladen důraz na zjištění průchodnosti migračního 

koridoru, jenž protíná město Jablunkov, včetně návaznosti této linie na sítě koridorů v 

okolních státech. Výstupem je hodnocení migrační prostupnosti krajiny dle krajinného 

pokryvu, výskytu zástavby a komunikací. Na základě tohoto hodnocení bude předložena 

výsledná mapa migračního koridoru, navrženého jako nejprůchodnější varianta v území. 

 

Abstract 

This diploma thesis deals with migration permeability of landscape for specific 

species of large mammals in area of Jablunkovská brázda. Focusing on migration, this area 

is significant place for long-distance transfers of large carnivores that live in our territory. 

The thesis focuses on permeability of migration corridor which crosses the local town 

Jablunkov and corridors in surrounding states are also included. The conclusion covers 

evaluation of permeability of mentioned landscape with respect to area comprising 

landscape, built-up area and road network. As a result this evaluation, a resulting map of 

migration corridor will be created. The map will show the most suitable and most 

permeable corridor in this area.  

 

 

Klíčová slova: ekodukt, migrace savců, migrační koridor Jablunkov, migrační 

prostupnost krajiny 

 

 

Key words: ecoduct, migration mammals, migratory corridor Jablunkov, migration 

permeability of the landscape 
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Seznam použitých zkratek 

EIA - vyhodnocení vlivů na životní prostředí 

EVL – evropsky významná lokalita  

CHKO – chráněná krajinná oblast 

MŽP – ministerstvo životního prostředí 

PZ – průmyslová zóna 

ŘSD – ředitelství silnic a dálnic  

SCI = CHKO 

ÚP – územní plán obce 

ÚSES – územní systém ekologické stability 

ŽP – životní prostředí 
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Úvod 

V dnešní době, kdy je krajina stále více využívaná člověkem a dochází k její 

destabilizaci v důsledku vzrůstající urbanizace, jako například stavby sídel a dopravní 

infrastruktury, můžeme pozorovat antropogenní vlivy a tlak na veškeré uživatele krajiny. 

Hledisko ochrany přírody se stalo druhořadým. Stavby sídel a komunikací narušují nejen 

rovnováhu v ekosystémech na regionální úrovni, ale rozdělují migrační stezky živočichů 

napříč státy. Proto by se mělo stát prvořadým cílem zajištění migrační prostupnosti krajiny 

a již při prvním procesu posuzování vlivu stavby na životní prostředí (EIA) zajistit 

realizaci dostatečných opatření na ochranu živočichů a jejich migračních tras. Jedině tak 

může být zachována ekologická stabilita v životním prostředí neboli zachován přesun 

genetické informace a druhů z jednoho místa na druhé.   

 Jablunkovská brázda je velice ojedinělá svou polohou, migrují zde velké šelmy 

nejen mezi Slezskými a Moravskoslezskými Beskydami, ale je i spojnicí migračních tras 

v rámci regionu a států jako je Slovensko a Polsko.  
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Cíl práce: 

 

 

 Prozkoumání funkčnosti migračních tras vzhledem k možným migračním bariérám 

mimo území České republiky.  

 Zjištění územních bariér, které by mohly v rámci jejich realizace vážně narušit 

migrační trasy migrujících živočichů. 

 Popis migračních bariér na migrační trase Jablunkov.  

 Objasnění reálného navázání migrační trasy Jablunkov na území Polska.  

 Zhotovení mapy migrační trasy Jablunkov s navázáním na Polsko.  
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TEORETICKÁ ČÁST 

 

1. Vymezení a charakteristika zájmové oblasti  

Jablunkovská brázda leží mezi Slezskými a Moravskoslezskými Beskydy. Jedná 

se o sníženinu s rozlohou 74 km
2
, střední výškou 441,9 m a sklonem 5°22´. Okraje brázdy 

při úpatí okolních vyšších pohoří jsou tvořeny zvlněným reliéfem pahorkatin. 

(http://moravske-karpaty.cz, 2007) 

Mapa ČR s migračními koridory 

 

 

Obrázek 1: Mapa ČR s vyznačeným územím řešené migrační cesty (http://www.selmy.cz, 2010) 

 

Toto území bylo vybráno na základě průzkumů, jejichž výsledkem bylo vymezení 

migračních tras (ANDĚL, 2010), jenž vedou Jablunkovkým průsmykem. Z důvodu 

plánování výstavby ekoduktu v tomto území je důležité prozkoumání terénu, zdali 

migrační koridory pokračují za hranicemi státu. Zmíněné koridory, jenž popsali Anděl, 

Mináriková, Andreas (eds.) v roce 2010, se nazývají Jablunkov a Celnice, jsou od sebe 

http://moravske-karpaty.cz/priroda_soubory/geomorfologie/slezske_beskydy.htm
http://moravske-karpaty.cz/priroda_soubory/geomorfologie/moravskoslezske_beskydy.htm
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vzdáleny 7 km. Tyto migrační koridory jsou vedeny katastrálním územím Jablunkov, 

Mosty u Jablunkova a propojují Moravskoslezské a Slezské Beskydy. Migrační trasy jsou 

vedeny z EVL Beskydy (viz podkapitola 4.1).  

 

 

Obrázek 2: Mapa s vyznačenými migračními koridory Jablunkov a Celnice (www.googleearth.com, 2013) 

  



 Bc. Lucie Bortlová: Prostupnost migračních tras 

2013  13 

2. Úvod do problematiky 

2. 1. Základní pojmy 

Migrace je všeobecné označení pro přemísťování živočichů.  Rozsáhlé migrace 

uskutečňují například ptáci mezi hnízdištěm a zimovištěm, anadromní a katadromní tahy 

ryb na místa tření, někdy i v rámci stejného biocyklu, delší putování stepních býložravců 

za potravou, cesty mořem, při kterých mořské želvy nebo ploutvonožci vyhledávají místa 

k reprodukci na pobřeží aj. Daleké migrace podnikají i někteří bezobratlí, 

mnohakilometrové tahy uskutečňují motýli, a to buď masově, nebo jednotlivě. Existují 

jak migrace časově pravidelné, a to cirkadialní nebo cirkannuální, tak i nepravidelné 

(OPATRNÝ, 2001). 

Dálkové migrační koridory představují základní útvar pro uchování dlouhodobé 

udržitelné průchodnosti krajiny, a to nejen pro velké savce. Jedná se o liniové krajinné 

struktury dlouhé desítky kilometrů a široké 500 m. Hlavním úkolem migračních koridorů 

je propojení oblasti, které jsou významné pro trvalý a přechodný výskyt velkých savců, 

ale i zajištění alespoň minimální, avšak dlouhodobě udržitelné konektivity krajiny 

pro velké savce (ANDĚL et al, 2010). 

Migrační bariéry pro velké savce představují nejen stavby, komunikace - silnice, 

železnice, ale i bezlesí, oplocené louky a příliš zahloubená koryta vodních toků. 

Ekodukt  slouží jako přechod pro zvířata na migrační trase, která byla přerušena 

migrační bariérou. Speciální mosty (ekodukty) jsou primárně postaveny přes cesty 

nebo silnice s vysokou intenzitou dopravy. Parametry ekoduktů jsou stanoveny na základě 

migrační struktury a kategorie cílových druhů migrujících zvířat, kterými jsou ve většině 

případů velcí savci (MINISTRY OF TRANSPORT, 2011). 

2. 2. Migrační koridory pro velké savce v Jablunkovské brázdě 

V oblasti Jablunkovska byly již v minulosti vystopovány dva funkční migrační 

koridory - koridor na rozhraní obcí Jablunkov a Mosty u Jablunkova, nazvaný migrační 

koridor ''Jablunkov'' a koridor u státní hranice mezi bývalými celnicemi České a Slovenské 

republiky, nazvaný migrační koridor ''Ce1nice''. Tyto koridory spojují Moravskoslezské 

a Slezské Beskydy (ANDĚL, 2010), (ŘSD ČR, 2009).  
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Obě oblasti od sebe rozděluje silnice 1. třídy 1/11 (mezinárodní E75) 

a vysokorychlostní železniční koridor elektrifikované tratě č. 320. Nyní je v předmětném 

úseku Jablunkov - státní silnice I/11 technicky uzpůsobená pro migraci velkých šelem 

v údolní estakádě (v praktické části této práce bude tato trasa podrobně popsána). Otázka 

průchodnosti těchto bariér na koridoru Celnice však měla být vyřešena v roce 2008, kdy 

měl být postaven ekodukt přes silnici 1/11.  

Mezi společností Hyundai, Moravskoslezským krajem, Ministerstvem průmyslu 

a obchodu, Agenturou na podporu investic a podnikání CzechInvest a dalšími 

zainteresovanými subjekty byla uzavřena ''Deklarace porozumění''. Tato Deklarace z 3. 

listopadu 2006 má snížit negativní dopady výstavby závodu Hyundai na životní prostředí 

a obsahuje mimo jiné i závazek postavit a udržovat mezi Slezskými Beskydami 

a Moravskoslezskými Beskydami přírodní koridor pro velké savce.  

Jablunkovská brázda spojuje Slezské a Moravskoslezské Beskydy, čímž se stává 

oblastí mimořádného významu z hlediska migrace velkých savců, a to nejen 

v republikovém, ale i v evropském kontextu. Uzavření zdejších migračních koridorů 

by mohlo mít nepříznivý vliv na evropsky významnou lokalitu Beskydy v rámci soustavy 

Natura 2000. 

Návrh ekoduktu byl definován ve studii ,,Zajištění migrační prostupnosti 

Jablunkovské brázdy pro velké savce v souvislosti s předpokládaným navýšením 

automobilového provozu na silnici I/11 Jablunkov-státní hranice ČR/SR po zahájení 

provozu závodu Hyundai Motor Company v průmyslové zóně Nošovice“ zpracované firmou 

Evernia s.r.o. Liberec v roce 2007 (ŘSD ČR, 2009). 

Studie taktéž potvrzuje, že v současné době v celém zájmovém území existují 

pouze dva prostory, které při přijetí příslušných opatření mohou dlouhodobě plnit funkci 

migračních koridorů, jedná se opět o koridor Jablunkov a Celnice. Pro dlouhodobé 

zajištění migrace musí být oba tyto migrační koridory zachovány.  

Vybudování migračního profilu se vyžaduje v úseku před státní hranicí 

se Slovenskem, mezi bývalými celnicemi. V této části dochází k přirozenému propojení 

lesních komplexů, z tohoto důvodu byl v minulosti prostor intenzivně migračně využíván. 

Na východní straně od silnice I/11 je stráň porostlá smrkovým lesem a na západ od silnice 
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se nachází pás louky s potokem a roztroušenou vegetací, jenž se dále napojuje na smrkový 

porost. 

Zvyšující se intenzita dopravy a občasné stání kamionů v blízkosti hranice snižuje 

možnost přirozené migrace. Proto, aby byla zajištěna migrace, se v tomto prostoru zvažuje 

výstavba migračního nadchodu, jenž usnadní migrující zvěři překonat uvedenou bariéru 

(ŘSD ČR, 2009). 

 

 
             Obrázek 3: Místo výstavby ekoduktu (Lucie Bortlová) 

 

Jelikož se ekodukt u hraničního přechodu stále nezačal stavět, migrace zvěře 

probíhá hlavně přes koridor Jablunkov, jenž vede pod mostní estakádou komunikace I/11. 

Migrační trasa Jablunkov, jenž je předmětem této práce, je dále rozvedena a podrobena 

analýze v následující praktické části.  
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3. Přírodní charakteristika oblasti 

 3. 1 Geologické poměry  

Jablunkovská oblast je geomorfologicky zařazena k provincii Západních Karpat, 

subprovincii Vnějších Západních Karpat a oblasti Západních Beskyd (Demek 1987). 

U všech pohoří Západních Karpat dochází ke střídání pásem pahorkatin, vrchovin 

a hornatin.Z vnější části celý karpatský horský oblouk lemují flyšové Západní Karpaty, 

na Slovensku a v Polsku navazují na obdobné flyšové pásmo Východních Karpat. Tvoří 

je druhohorní a třetihorní sedimenty (jíly, jílovci, slíny, slínovci, písky a pískovci 

s polohami slepenců). Menší plochy zabírají i jurské vápence (Buday 1967). Flyš 

se v geologii považuje jako mnohonásobné pravidelné střídání vrstev, v tomto území, 

jílovců a pískovců. Výsledkem horotvorných pohybů druhé fáze alpinského vrásnění 

ve třetihorách je tektonická struktura flyšových Karpat, při nichž došlo k vyzdvižení 

flyšových usazenin, čimž vznikla charakteristická příkrovová struktura podloží. V daném 

území vystupuje slezské, podslezské a magurské souvrství příkrovů (BUDAY, 1967), 

(DEMEK, 1965). 

 

  

Obrázek 4: Geologické poměry (http://geoportal.cenia.cz, 2012) 
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3. 2 Geomorfologické poměry 

Mosty u Jablunkova spadají do provincie Západních Karpat, subprovincie Vnějších 

Západních Karpat a oblasti Západobeskydské podhůří (NEUHAUSLOVÁ, 2001). 

3. 3 Pedologické poměry  

Na sledovaném území se nacházejí hnědé půdy neboli kambizemě kyselé až silně 

kyselé. Kambizemě patří na území české republiky mezi nejrozšířenější půdní typ. Původní 

vegetaci těchto půdních druhů byly listnaté lesy. Matečný substrát může být zastoupen 

téměř všemi horninami skalního podkladu. Největší rozšíření hnědých půd je mezi 450 

až 800 m n. m. vážou se většinou, na členitý reliéf, jako jsou svahy, vrcholy, hřbety apod. 

Hnědé půdy jsou běžné i na terasových štěrcích a píscích, jenž se nejvíc uplatňují 

v nízkých rovinatých polohách. Intenzivní vnitropůdní zvětrávání je hlavním půdotvorným 

pochodem při vzniku hnědých půd. Jedná se o mladé půdy z hlediska vývoje, jejž 

by v méně členitých terénních podmínkách po delší době přešly v jiný půdní typ – 

hnědozem, illimerizovanou půdu, podzol apod. Stratigrafie hnědých půd je následující: 

rezivohnědě zbarvená poloha, ve které probíhá intenzivní vnitropůdní zvětrávání, leží pod 

mělkým humusovým horizontem. Až hlouběji vstupuje díky zvětrávání méně dotčená 

hornina, která je odlišně zbarvená, většinou světleji v porovnání s předešlým horizontem. 

Většinou právě v tomto horizontu přibývá skeletu. U některých hnědých půd bývá uvedené 

zbarvení překryto barvou matečného substrátu. Hnědé půdy jsou většinou mělčí 

a skeletovité. Na charakteru matečné horniny se mění zrnitostní složení. Půdy jsou lehké, 

středně těžké i těžké. Obsah humusu je silně nestabilní, vyšší mají hnědé půdy vyšších 

poloh a půdy na těžších nebo bazických substrátech. Složení humusu bývá méně kvalitní, 

slabě kyselá až kyselá je půdní reakce. Hnědé půdy kyselé se vyznačují nápadným 

poklesem půdní reakce a nízkým nasycením půdního komplexu. Nejčastěji se vyskytují 

mezi 400 až 600 m n. m. (TOMÁŠEK, 2007). 

3. 4 Klimatické poměry  

Okrsek patří do mírně teplého až chladného pásma (TOMÁŠEK, 2007). 

Jablunkovská brázda náleží dle Quitta (1971) a Tolasze (2007) do několika klimatických 

jednotek, zejména MT 7 a okrajově MT2, CH6 a CH7. Charakteristické pro MT 7 je 

průměrně dlouhé, mírné, mírně suché léto s krátkým přechodným obdobím, mírným jarem 
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a jemně teplým podzimem. Zima je běžně dlouhá, mírně teplá, suchá až mírně suchá s 

krátkým časovým obdobím sněhové pokrývky (http://moravske-karpaty.cz, 2007). 

 

Tabulka 1:Klimatické oblasti (QUITT, 1971) a charakteristika klimatických oblastí 

(TOLASZ, 2007) 

 

3. 5 Hydrologické a hydrogeologické poměry 

Dané území patří do povodí Odry. Hlavním tokem Jablunklovské brázdy je Olše 

s přítoky Lomné, Lísky, Ošetnice, Černého potoka, Kostkovského potoka a Radvanského 

potoka (www.jablunkov.cz, 2009). 

Oblast Jablunkovské brázdy podle nové rajonizace patří do hydrogeologického 

rajónu č. 3211 flyš v mezipovodí Olše (OLMER et al., 2006).  

Podle Adamové (1992) je území rozděleno do dvou rajónů, a to do horského -  

Moravské Beskydy a podhorského - Jablunkovská brázda. Slezská jednotka buduje 

horskou oblast Moravských Beskyd godulským příkrovem, bez významnějšího kvartérního 

pokryvu.  

http://moravske-karpaty.cz/
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Pískovce a slepence jsou kolektory horninami vevnitř flyšové sedimentace 

s průlinovo-puklinovou propustností. Koeficient transmisivity T je většinou v řádu jako  

10
-3

 – 10
-4

  m²/s. Území Jablunkovské brázdy je zastoupeno horninami karpatského flyše, 

jež je z velké části pokryto kvartérními sedimenty. Významné jsou hlavně fluviální 

sedimenty údolní nivy Olše a Lomné a sedimenty nižší a hlavní terasy, mnohdy překryté 

sprašovými půdami. Údolní sedimenty Olše mají koeficient transmisivity mezi 4. 10
-4

 až 8. 

10
-4

 m2/s, sedimentů Lomné 1,2. 10
-5

 až 3,4. 10
-4

 m²/s (ADAMOVÁ, 1992), (MILLER, 

2000). 

3. 6 Fytogeografické poměry  

Jablunkovská brázda spadá podle regionálně fytogeografického členění České 

republiky do Karpatské podprovincie. Karpatská podprovincie se nachází na území České 

republiky na nejzápadnějším okraji. Do fytogeografického okresu Moravskoslezské 

Beskydy (oreofytikum) patří asi polovina zájmového území. Část Beskyd z levé části Olše 

spadá do podokresu Radhošťských Beskyd a Slezských Beskyd, druhá pravá část má 

stejný podokres. Zbylá oblast patří do okresu Podbeskydské pahorkatiny: Jablunkovská 

brázda do podokresu Beskydské podhůří a Jablunkovské Mezihoří opět tvoří samostatný 

stejnojmenný podokres.  Jablunkovské území lze začlenit do dvou vegetačních stupňů, 

a to do submontánního a montánního (SKALICKÝ, 1988). 

3. 7 Vegetační poměry 

V této lokalitě se vyskytuje bučina s kyčelnicí žláznatou (Dentario glandulosae-

Fagetum), jejíž porosty vytváří většinou stromové a bylinné patro. Stromové patro tvoří 2 

– 3 druhy s převahou buku (Fagus sylvatica), s příměsí klenu (Acer pseudoplatanus) 

a jedle (Abies alba). Pouze ve vyšších polohách přistupuje jako přirozená složka 

stromového patra smrk (Picea abies). Bylinné patro je zastoupeno nejpočetněji druhy řádu 

Fagetalia, tento druh má vyšší stálost. Početně jsou zastoupeny diagnostické druhy svazu 

Fagion, ale ne vždy s vyšší stálostí například, kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera) 

nebo rozrazil horský (Veronica montana), (NEUHÄUSLOVÁ, 2001). 

Biková bučina (Luzulo-Fagetum) je charakterizována jednoduchou vertikální 

strukturou, tvoří ji stromové a bylinné patro. Keřové patro představují zmlazené buky. 

Mechové patro potlačuje vydatný opad bukového listí, jenž se obtížně rozkládá. Pouze buk 
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(Fagus sylvatica) tvoří stromové patro. V nižších polohách bývá příměs dubu zimního, 

řídčeji letního (Quercus petraea, Quercus robur), nebo i lípy srdčité (Tillia cordata). 

Příměs stromového patra byla dřív obohacena o jedli (Abies alba), která v posledních 

desetiletích většinou vyhynula. Dominantou bylinného patra je střídavě bika bělavá 

(Luzula luzuloides), metlička křivolaká (Deschampsia flexuosa), řidčeji třtina rákosovitá 

(Calamagrostis arundinacea), nebo lipnice hajní (Poa nemoralis), (NEUHÄUSLOVÁ, 

2001). 
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4. Fauna zájmové oblasti  

4. 1. Soustava Natura 2000 – Evropsky významná lokalita Beskydy 

Evropsky významná lokalita Beskydy o rozloze kolem 1204 km² znamená velmi 

charakteristický, relativně ucelený lesní komplex karpatské oblasti, což se projevuje i na 

výjimečnosti beskydské fauny v rámci České republiky. Nejedná se jen o velké šelmy, jež 

se sem šíří z východnějších končin Karpat, ale také o velkou skupinu karpatských prvků 

třídy bezobratlých. Typický je taktéž výskyt lesních druhů živočichů, kterým již okolní 

krajina mimo Evropsky významnou lokalitu Beskydy neposkytuje vhodné prostředí pro 

jejich existenci. Kromě toho se zde vyskytují významné druhy, které obývají mokřady, 

oligotrofní horské bystřiny, nebo pozůstatky původních divočících toků. Mimo Evropsky 

významnou lokalitu Beskydy se s mnoha druhy vůbec v České republice nesetkáme, jiné 

druhy se mimo Evropsky významnou lokalitu vyskytují velice vzácně a ojediněle 

(ANDĚL, 2007). 

Mezi vzácné bezobratlé patří například rak říční (Astacus astacus), z motýlů jasoň 

dymnivkový (Parnasius mnemosyne), modrásek černoskvrnný (Maculinea arion), 

z obojživelníků čolek velký (Triturus cristatus), z plazů zmije obecná (Vipera berus), 

z ptáků tetřev hlušec (Tetrao urogallus), ze savců medvěd hnědý (Ursus arctos), plch 

zahradní (Eliomys quercinus), vlk obecný (Canis lupus), vrápenec malý (Rhinolophus 

hipposideros) a řada dalších. Předmětem ochrany jsou kromě jiných následující druhy 

živočichů: čolek karpatský (Triturus montandoni), kuňka žlutobřichá (Bombina variegata), 

lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus), netopýr velký (Myotis myotis), rys ostrovid (Lynx 

lynx), střevlík hrbolatý (Carabus variolosus), velevrub tupý (Unio crassus), vydra říční 

(Lutra lutra), (ANDĚL, 2007). 

Velké šelmy jako je medvěd, rys a vlk, jež jsou předmětem řešení migračních 

koridorů v Jablunkovské brázdě, jsou zároveň předmětem ochrany Evropsky významné 

lokality. Vzhledem k tomu, že dostatečná možnost migrace s vedlejšími oblastmi, hlavně 

Polska a Slovenska, jsou zásadním předpokladem pro udržení daných populací šelem v 

Evropsky významné lokalitě Beskydy, je zapotřebí veškeré zásahy stavební i jiné činnosti, 

jenž se v diskutovaných migračních koridorech provádí, posuzovat jako zásahy, u kterých 

nelze vyloučit negativní vliv na Evropsky významnou lokalitu Beskydy, a které musí být 
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ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny tímto způsobem hodnoceny. 

Jde nejen o průmyslové stavby, ale i jednotlivé rodinné domy, jejichž výstavba by případně 

mohla migrační koridor zatarasit (ANDĚL, 2007). 

4. 2. Migrační nároky zájmových druhů zvěře 

Transfery zvěře, jsou velmi důležité pro jejich přežití a prosperitu ať se jedná 

o migraci nebo emigraci. Mezi hlavní důvody migrace patří potrava, výskyt predátorů 

a rozmnožování, výměna genetického materiálu je zajištěna u pravidelných migrací. 

Bariéry v krajině přirozený tok genů mezi populacemi snižují nebo přerušují, a tak může 

dojít k vyhynutí celé populace. Zdatnost populace je menší s úbytkem velikosti populace 

a poklesem četnosti kontaktu s jinými populacemi, izolované populace jsou oslabeny 

a nedokážou se bránit výkyvům prostředí. Většina savců nezůstane v domovském teritoriu, 

ale migruje. Mimo migrací jsou uskutečňovány transfery na krátké vzdálenosti, příkladem 

je přesun za potravou, ale i u těchto krátkých cest je zvěř ohrožena (ANDĚL, 2005). 

Vlk obecný (Canis lupus) 

Jedná se o vzácný a chráněný druh, jenž na naše území zavítá jen ojediněle 

ze Slovenska nebo Polska. Z našeho území se začal ztrácet v polovině 18. století. 

V posledních letech je vlk rozšířen na Slovensku, z tohoto důvodu se do české krajiny 

častěji zatoulají nejen jednotlivá zvířata, ale i menší skupiny. Nyní obývají oblasti Beskyd. 

Vlk obecný osídluje rozsáhlé lesní komplexy, v jižní Evropě se vyskytuje i v kulturní 

krajině.  

Migrace: velikost loveckého teritoria jedné sociální jednotky, jež je tvořena 

smečkou nebo párem je mezi 900 – 1200 km
2
 ve Finsku, 50 – 700 km

2
 na Ukrajině, 70 – 

200 km
2
 v Itálii a 60 – 70 km

2
 v Bulharsku. Velikost teritoria ovlivňuje dostupnost 

potravy, z tohoto důvodu je v zimních měsících výrazně větší než v letních. Při potulkách 

je vlk schopen urazit i 60 km za den, u pronásledování se jedná o vzdálenost až 200 

km za 24 hodin. Toulání jednotlivých vlků může představovat migrace dlouhé i několik 

set kilometrů (HLAVÁČ, ANDĚL, 2001). 

Rys ostrovid (Lynx lynx) 

Původní druh, na většině území vyhuben. Populační hustota rysa se zvýšila během 

80. a 90. let na Slovensku, došlo i k opětovnému rozšíření v nových oblastech. Nachází 
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se v současné době ve čtyřech izolovaných oblastech, nejrozsáhlejší je Šumava.  V tomto 

území vznikla na základě úspěšného reintrodukčího programu prosperující populace, jenž 

se rozšiřuje do přilehlých oblastí. Labské pískovce a Jeseníky jsou dalším územím výskytu 

rysa, taky ze Slovenska některé populace zavítají do Beskyd. Jednotlivá migrující zvířata 

se vyskytují na Českomoravské vysočině, ale i v dalších oblastech. Rys obývá horské lesy, 

v posledních letech vstupuje i do větších lesních komplexů pahorkatin. 

Migrace: jedná se o samotářsky žijící teritoriální druh s průměrnou velikostí 

domovských okrsků 264 km
2
 u samců a 168 km

2
 u samic. Nové neobsazené území si musí 

nalézt mladí jedinci, a tak mnohdy hledají v oblastech dosud tímto druhem neosídlených.  

Medvěd hnědý (Ursus arctos) 

Vzácný druh, jenž českou krajinu navštíví jen okrajově z karpatské populace. V 18. 

století byl v Čechách vyhuben, na Šumavě přetrval do poloviny 19. století. V průběhu 

posledních let se medvěd vyskytuje na našem území z důvodu četné populační hustoty 

slovenských populací. Nejdřív se jednalo o vzácný výskyt oblastí Moravskoslezských 

Beskyd, Jeseníků a výjimečně až na Moravsko-české pomezí, jenž se změnil v trvalé 

osídlení Moravskoslezských Beskyd a Jeseníků. Medvěd obývá rozsáhlé lesní celky 

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

Migrace: samotářsky druh žijící v teritoriích o rozloze 58 – 225 km
2
 u samic a 128 

– 1600 km
2
 u samců. Růst populací na Slovensku vede k častějším migracím. Jde 

o migrace, které dosahují až několika set kilometrů, směřují převážně na západ 

a jihozápad. Četnost těchto migrací neustále stoupá. 

Jelen evropský (Cervus elaphus) 

Původní druh, rozšířený na mnoha místech našeho území s trvalým výskytem 

teritorií kolem 49% plochy území, na dalších 33% se druh objevuje jen příležitostně. 

Redukce počtu jelena v horských oblastech ovlivnila v posledním desetiletí pokles stavů, 

došlo i k ústupu dříve osídlených míst. Jarní kmenové stavy začaly od roku 1998 opět 

narůstat a v roce 2000 dosáhly počtu 22 484 kusů. Jelen obývá souvisle zalesněné oblasti, 

pohraničí. Stálá populace ve vnitrozemí se nachází v Brdské vrchovině a Drahanské 

vrchovině. Vyskytuje se v lesnatých územích horských a podhorských poloh, v 

jihovýchodní Moravě jelen obývá i lužní lesy. 
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Migrace: jelen je typický sociálně žijící druh. V průběhu roku dochází k téměř 

pravidelným sezónním transformacím ve složení skupin a vztazích mezi jednotlivými 

sociálními kategoriemi. Laně se s kolouchy začínají seskupovat v červenci a obývají jiná 

teritoria než samci. Samci se sdružují v samostatných skupinách mimo období říje. 

Po ukončení období říje se vytvářejí samčí skupiny. Jeleni uskutečňují dvě pravidelné 

migrace, jde se o sezónní přemístění z potravních důvodů a přesun v době říje. Obě 

migrace představují zpravidla několikakilometrové vzdálenosti, byly prokázány i přesuny 

50 až 60 km. Kromě pravidelných migrací se vyskytují případy, kdy jeleni opouštějí 

oblasti s vysokou populační hustotou a přesunují se do nových končin. V  souvislosti 

s takto náhodnými přesuny jsou patrně migračně propojena všechna teritoria stálého 

výskytu (HLAVÁČ, ANDĚL, 2001). 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

5. Metodika 

V současnosti je již vypracovaná metodika mapování migračních koridorů 

pro velké savce (ROMPORTL et al, 2010), avšak v této práci je aplikovaná vlastní 

vypracovaná metodika z toho důvodu, že již byla aplikována při mapování migrační 

prostupnosti na vlastní bakalářské práci, tudíž dojde i k ověření správnosti metodiky. 

Veškeré metodiky, včetně metodiky propustnosti krajiny a metodiky práce v terénu, byly 

zhotoveny Bc. Lucii Bortlovou. 

5. 1 Metodika hodnocení prostupnosti krajiny 

Následující metodika byla již jednou aplikována pro hodnocení krajinné 

prostupnosti, a to v roce 2011, kdy se pro tuto problematiku osvědčila. V území 

Jablunkovska se nachází mnoho bariér – mezi ty hlavní patří zejména osídlení, bezlesí – 

například polní kultury nebo květnaté louky, dále silnice a železnice. Tyto bariéry byly 

určeny již při prvotní práci s mapami oblasti v měřítku 1:10 000. Bylo tedy nezbytné 

ohodnotit prostupnost těchto bariér přímo v terénu a na základě níže popsaných kritérií 

ohodnotit vytipované stezky.  

Zmapování a zjištění propustnosti migrační trasy pro pohyb 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. 
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Průchodnost a perspektivy migračního koridoru byly vyhodnoceny podle těchto kritérií:  

 Dobrá – prostupnost bez bariér 

 Vyhovující – prostupnost zvěře je omezena  

 Nevyhovující – průchod zvěře je zcela zamezen (Bortlová, 2011) 

5. 2 Metodika práce v terénu 

Po zhodnocení mapových podkladů a stanovení základní metodiky hodnocení 

prostupnosti krajiny bylo nezbytné lokalitu na česko-slovensko-polském pohraničí 

navštívit. Agenturou ochrany přírody a krajiny v Ostravě bylo zadáno území migračního 

koridoru Jablunkov. Poté byly provedeny terénní průzkumy migračního koridoru 

Jablunkov se zaměřením na problémové úseky, a to v roce 2012 a 2013.  

Po konzultaci se zooložkou RNDr. Danou Bartošovou z CHKO Beskydy v září 

roku 2012 došlo k usměrnění vytipovaných území. Došlo k podrobnému zmapování 

několika úseků - prvním úsekem je problémová část pod estakádou, dalším místem 

je hranice České republiky s Polskem a se Slovenskem. V následující kapitole je území 

migrační trasy podrobně popsáno, následně jsou předloženy výsledky terénní práce.  
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6. Terénní mapování a výsledky práce 

Vybavení: Mapa, ruční GPS navigace (Garmin eTrex Vista HCx), metr, fotoaparát. 

Průzkum probíhal v období od srpna 2012 do února 2013. V letních a podzimních 

měsících byl prováděn průzkum podél železnice, kde byly v migračním objektu pod 

železnicí sledovány stopní dráhy živočichů na písčitém podkladě. V zalesněných úsecích 

byla možnost sledovat stopy na zvodněném a obnaženém povrchu půdy. Mapování 

stopních drah zvěře probíhalo také v zimních měsících, a to na čerstvě zasněženém terénu. 

U čerstvě zasněženého povrchu je dobrá rozeznatelnost stop zvěře, stejně jako na písčitém 

podkladě. 

Orientační mapa terénního průzkumu byla vytvořena na základě terénních 

průzkumu a konzultací s paní RNDr. Danou Bartošovou z CHKO Beskydy a Bc. Tomášem 

Krajčou z Hnutí Duha. V mapě (obr. č. 5) jsou vyznačeny body průzkumu, zde byly 

sledovány stopy zvěře a podmínky pro migraci. V této práci jsou hodnoceny bod č. 1, tedy 

migrační koridor Jablunkov, bod č. 2, respektive migrační stezka vedle areálu Resa 

v Jablunkově a bod č. 3, kudy vede migrační stezka podél hranice s Polskem u hraničního 

přechodu Bukovec. Zbylé problémové body budou řešeny v rámci diplomové 

práce Bc. Moniky Nakládalové (2013).  

 

 

Obrázek 5: Vyznačení míst průzkumu (www.mapy.cz, 2012 ) 
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Na druhé orientační mapě (obr. č. 6) jsou znázorněny teoretické migrační trasy 

podle nalezených stop v místě střetu trasy a bariéry. 

 

 

Obrázek 6: Vyznačené migrační trasy zvěře (www.mapy.cz, 2012)  

 

6. 1 Terénní výstup 

Terénní výstup je realizován podle předcházejících map (obr č. 5 a 6), kdy byly 

jednotlivé terénní body detailně procházeny a byla zde zjišťována situace vzhledem 

k obhospodařovaným pozemkům, výskytu zástavby a komunikacím. Jedná se o výstupy, 

jež představují terénní práci v podzimních a zimních měsících v roce 2012. Následující 

odstavce obsahují pouze základní popis sledovaných terénních bodů z orientačních map, 

dle terénních zápisů. V podkapitole 5.1.1 se nachází přímé hodnocení průchodnosti krajiny 

v problematických úsecích podle zvolené metodiky, a to na základě zmapovaných 

terénních bodů. 

1) Migrační koridor Jablunkov  

Migrační koridor Jablunkov není v kompetenci CHKO Beskydy a není 

ani legislativně chráněn v rámci ÚSES. Střetává se zde migrační koridor s železniční 

dráhou č. 320 (Jablunkov - státní hranice se Slovenskem) o přibližných souřadnicích 

N 49°33,430´ E 018°44,830. Další kolizí je střet koridoru s komunikací  II/474, který vede 

do Mostů u Jablunkova o souřadnicích N 49°33,430´ E 018°44,830´. Na této trase 

je fotopast, jenž zaznamenala srnu obecnou a prase divoké v roce 2012. Migrační stezka 

vede pod estakádou silnice I/11  - směr Slovensko.  
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2) Migrační stezka vedle areálu Resa 

Společnost Resa provádí sanace a rekonstrukce. Areál Resa se jeví klidně, není 

zde hluk, ani nadměrný pohyb. Jedná se o okraj vesnice Žihla, kde končí zástavba, nebo 

je jen roztroušeně. Tato firma je postavena na okraji lesa, kde migrační stezka propojuje 

dva lesní komplexy, které jsou regionálními biocentry. V tomto bodě se migrační koridor 

křižuje se silnicí směr Bukovec a hraničním přechodem na Polsko, silnice č. 206 je však 

velice málo frekventovaná. Volný průchod mezi zástavbou (smíšený les) je asi 100 m, 

zde byly nalezeny stopy srn. 

3) Migrační stezka přes hranice s Polskem 

Celnice Bukovec vypadá opuštěně, jde o starší objekty bez pohybu. Silnice č. 206 

směrem na Polsko není frekventovaná, jeví se jako turistická trasa. V okolí je na severní 

straně jehličnatý les, na jižní straně pastviny a lesy. Tento bod má optimální podmínky 

pro migraci velkých savců, byly zde nalezeny stopy srny obecné (Capreolus capreolus) 

a zajíce polního (Lepus europaeus). Tento bod je dále hodnocen v kapitole č. 7. 

V terénu byly nalezeny pouze stopy srn a menší zvěře, nebyly nalezeny stopy 

velkých savců, jakým je například medvěd hnědý, nebo rys ostrovid a to z důvodu větších 

nároků velkých savců pro přechod krajinou.  

6. 2 Popis problémových úseků 

Na migračním koridoru Jablunkov byly zjištěny problematické úseky, jenž 

jsou v následujících odstavcích podrobně popsány a zhodnoceny podle aplikované 

metodiky. Na obr. č. 7 jsou problematické úseky znázorněny v mapovém podkladě.  
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             Obrázek 7: Mapa s vyznačenými popsanými úseky (http://www.mapy.cz, 2012) 

 

Úsek č. 1 

Migrace zvěře byla zjištěna kolem řeky Lomná. Podél řeky Lomná vede málo 

frekventovaná silnice III. třídy č. 01151 směr Dolní a Horní Lomná. Nad řekou vede 

železniční trať č. 320 z Jablunkova ke státní hranici se Slovenskem. 

V tomto úseku je migrace i velkých savců zajištěna, nejen proto, že zde není 

zástavba, ale i proto že komunikace III/01151 je málo frekventovaná. Vodní tok řeky 

Lomná v tomto úseku není hluboký a břehy jsou mírně svažité. Vegetace, v tomto případě 

smíšený les, poskytuje zvěři úkryt. Okolní pozemky v blízkosti migrační trasy jsou složeny 

převážně z lesů. Průchodnost tohoto úseku je dobrá. 
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Tabulka 2: Základní popis problémového úseku č. 1 

Poloha GPS N 49°33'8.74 E 18°43'38.41 

Využívanost migrační trasy 

v tomto úseku 

Tento úsek je hodně využíván hlavně 

srnou obecnou, ale byly zde nalezeny i 

stopy velkých savců 

Land use Lesní plochy 

Migrační bariéry 
Málo frekventovaná komunikace 

III třídy 

   

Tento úsek spadá pod Evropsky významnou lokalitu Beskydy, tudíž je zde 

i v budoucnu migrace zajištěna.  

 

Obrázek 8: Pohled z železniční tratě na řeku Lomnou - směr jihozápad (Lucie Bortlová) 
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  Tabulka 3: Hodnocení úseku č. 1 dle zvolené metodiky  

Ukazatel Popis  
Celková průchodnost 

úseku 

Vodní tok Řeka Lomná 

DOBRÁ 

Uvedené ukazatele nemají 

významný bariérový efekt 

Komunikace 
Málo frekventovaná 

komunikace III. třídy 

Zástavba     Není 

Vegetace  Lesní plochy 

ÚSES     Není 

 

Úsek č. 2 

Nejproblematičtějším úsekem pro migraci zvěře je údolí Jablunkovské brázdy. 

Problémovým úsekem je poměrně frekventovaná železniční dráha z Jablunkova na státní 

hranici se Slovenskem, kde je plánována přestavba na rychlostní trať. Migrační koridor 

Jablunkov je veden pod touto železniční dráhou v úseku mezi Bocanovicemi a Mosty u 

Jablunkova (viz foto č. 9). Pod železničním přejezdem o šířce cca 20 m, protéká vodoteč 

s upraveným korytem z gabionů. Vegetaci tvoří traviny s nálety olše lepkavé (Alnus 

glutinosa) a habru obecného (Carpinus betulus). V okolí se nachází smíšený les a pastviny. 

Směrem na východ jsou roztroušené rodinné domy. Přechod přes tento úsek je vyhovující 

s omezením, z toho důvodu, že je zde zvýšená intenzita hluku a navíc je zde možnost 

migrace přes strmý násep železnice, v případě, že by zvěř nenašla podchod pod železnicí. 

V dané lokalitě se nachází nadregionální biokoridor, který dle územního plánu obce 

Jablunkov spojuje dva lesní celky, avšak biokoridor je dále směřován severním směrem 

podél potoka Ošetnice, pouze v jeho ochranném pásmu, což nesplňuje parametry pro 

průchod velkých šelem. 
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Tabulka 4: Základní popis problémového úseku č. 2 

Poloha GPS N 49°33'3.58 E 18°44'10.25 

Využívanost migrační trasy  

v tomto úseku 

Tímto úsekem prochází velké množství 

zvěře, hlavně srny obecné a srnci obecní  

Land use Přechod z lesa na pastviny  

Migrační bariéry Elektrifikovaná železnice 

 

 

Obrázek 9: Podchod pod železniční tratí - směr severozápad (Lucie Bortlová) 

  Tabulka 5: Hodnocení úseku č. 2 dle zvolené metodiky 

Ukazatel Popis  
Celková průchodnost 

úseku 

Vodní tok 
Bezejmenná vodoteč šíře 30 

cm a hloubky 5 cm 

VYHOVUJÍCÍ 

S omezením z důvodu 

železnice 

Komunikace 
Železnice č. 320 

s migračním podchodem 

Zástavba Roztroušená 

Vegetace  
Přechod lesa v travinaté 

louky 

ÚSES Není 
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Pod železničním podchodem je upravený terén pro stopování zvířat, je zde 

vytvořený pruh se štěrkem. Viz foto se stopou obr. č. 10. 

 

 

Obrázek 10: Stopa Srnec obecného (Capreolus capreolus) v podchodu  

pod železniční tratí (Lucie Bortlová) 

 

 Migrační trasa pokračuje od železničního podchodu přes zemědělsky obdělávané 

pole s remízky směrem na vrch Praženková. V letních měsících je pole zarostlé, migrace 

je zde možná, ale v zimních měsících se jedná o velkou otevřenou plochu bez stromů 

a úkrytu pro zvěř.  

 

http://www.prirodainfo.cz/karta.php?cislo=3088.00
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Obrázek 11: Migrační koridor vedoucí přes pole - směr východ (Lucie Bortlová) 

 

Úsek č. 3 

Silnice 474 druhé třídy protínající migrační koridor vede do obce Mosty 

u Jablunkova. Jedná se málo frekventovanou komunikaci, ale i tak může představovat 

pro velké šelmy při migraci ztížení. Větším problémem při migraci je zde otevřená plocha, 

chybí zde stromy nebo křoviny pro úkryt migrujících zvířat. Vegetace je v tomto úseku 

tvořena pouze travinami, v letních měsících jsou na polích obiloviny nebo traviny. Okolní 

krajinu tohoto úseku tvoří pastviny a zemědělsky obdělávaná půda. Zástavba rodinných 

domů začíná několik metrů od migrační trasy podél komunikace 474 v obci Mosty 

u Jablunkova. Migrace v této části je s omezením vyhovující.  

 

Tabulka 6: Základní popis problémového úseku č. 3 

Poloha GPS N 49°33'26.33 E 18°44'50.68 

Využívanost migrační trasy  

v tomto úseku 

Migrující faunu zde představuje opět srna 

obecná a zajíc polní 

Land use Pastviny a zemědělská půda 

Migrační bariéry       Komunikace II/474 
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Obrázek 12: Silnice II/474 - směr severovýchod (Lucie Bortlová) 

 

  Tabulka 7: Hodnocení úseku č. 3 dle zvolené metodiky 

Ukazatel Popis a hodnocení 
Celková průchodnost 

úseku 

Vodní tok Není 

VYHOVUJÍCÍ 

S omezením z důvodu  

komunikace 

Komunikace Silnice II/474 

Zástavba 
Průchod mezi zástavbou 

400 m 

Vegetace  Traviny 

ÚSES Není 

 

Úsek č. 4  

Mezi další problémový úsek patří vysoce frekventovaná silnice I/11 jenž, vytvořila 

na této migrační trase mostní estakádu dlouhou přibližně 500 m a 20 m vysokou. Migrační 

trasa vede pod touto hlučnou estakádou. Z rozměrových parametrů je estakáda vhodná 

i pro přechod velkých šelem. Pod mostem protéká malý potok, který se vlévá do potoku 

Ošetnice.  Porost tvoří keře a stromy, jež poskytují úkryt zvěři. Okolní krajina je složena 
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převážně z pastvin a zemědělsky obdělávaných polí, místy i lesů. V budoucnu je návrh 

na přestavbu silnice I/11 z dvouproudové na čtyřproudovou. Poté by se tento jediný 

vhodný přechod přes silnici I/11mohl jevit jako obtížný, nebo by tato plánovaná přestavba 

mohla přivodit konec migrace pro zvěř. Zástavba domů v okolí mostu se nenachází, i proto 

je přechod pro zvěř dobrý. 

Silnice I/11 je velice frekventovaná a to z důvodu nově vzniklé společnosti 

Hyundai v Nošovicích u Frýdku – Místku. Společnost Hyundai vyváží vyrobená auta na 

Slovensko, kde sídlí jejich přidružená společnost Kia. 

 

Tabulka 8: Základní popis problémového úseku č. 4 

Poloha GPS N 49°33'29.23 E 18°44'58.31 

Využívanost migrační trasy 

v tomto úseku 
Převážně srna a srnec, nebo prase divoké 

Land use Pastviny a lesy 

Migrační bariéry           Komunikace 1/11 

 

 

Obrázek 13: Mostní estakáda silnice I/11 - směr severovýchod (Lucie Bortlová) 
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  Tabulka 9: Hodnocení úseku č. 4 dle zvolené metodiky 

Ukazatel Popis a hodnocení 
Celková průchodnost 

úseku 

Vodní tok 
Bezejmenná zarostlá 

vodoteč  

VYHOVUJÍCÍ 

S omezením z důvodu  

komunikace 

Komunikace Mostní estakáda silnice I/11 

Zástavba Není 

Vegetace  Keře a stromy 

ÚSES Není 

 

Tento migrační koridor Jablunkov navazuje na další významné chráněné přírodní 

území na Slovensku, jde o evropsky významné Kysucké Beskydy, v Polsku se jedná o SCI 

Beskid Żywiecki a SCI Beskid Śląski, proto se jedná o nadnárodní biokoridor.  

Migrační koridor Jablunkov může být přerušen výstavbou domů a průmyslových 

objektů, v západní větvi koridoru je ve schváleném územním plánu Jablunkova (ÚZEMNÍ 

PLÁN JABLUNKOV, 2013) plánovaná průmyslová zóna. 
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7. Zhodnocení prostupnosti koridoru Jablunkov 

7. 1 Migrační potencionál krajiny v oblasti Jablunkova dle výpočtu 

efektivní plochy 

Migrační potencionál krajiny byl v oblasti Jablunkova zkoumán v rámci základní 

práce s mapami v měřítku 1:10 000 a 1:20 000. Na následujících ortofotomapách 

je zájmové území posouzeno z hlediska výskytu lesních celků, které jsou důležité 

pro zabezpečení migrační průchodnosti a zemědělských ploch, které mohou působit jako 

bariéra, z důvodu nedostatku úkrytu pro migrující zvěř.   Na obr č. 14 je znázorněna 

migrační trasa přes údolí Jablunkov. 

 

 

Obrázek 14: Mapa s vyznačeným migračním koridorem Jablunkov (www.googleearth.com, 2013) 

 

Jak je z mapy patrné, Jablunkovský průsmyk v místě migračního koridoru 

Jablunkov nemá dostatečnou lesní plochu, která je důležitá při migraci zvěře pro potřebu 

jejich úkrytu. Z tohoto důvodu je tento migrační koridor problémový pro přechod velkých 

savců, například medvěda hnědého nebo rysa ostrovida. Také z důvodu absence lesních 

ploch, migrace velkých savců probíhá v migračním koridoru Celnice.  
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Obrázek 15: Jablunkovská brázda  vyznačení lesních ploch (http://heis.vuv.cz, 2013) 

 

Podle mapy obr. č. 15, byly vypočteny zemědělské plochy a plochy lesů 

migračního koridoru Jablunkov v Jablunkovské brázdě. Zemědělská plocha zabírá 

přibližně 213 ha a plocha lesů má přibližnou celkovou rozlohu 71 ha. Z tohoto důvodu by 

bylo potřeba pro zajištění migrace v migračním koridoru Jablunkov vysadit v koridoru 

vhodný vegetační pokryv v podobě stromů nebo keřů. Výsadbu zde navrhuje také Anděl ve 

své studii z roku 2007. Dostatečná lesní plocha je směrem k Polským hranicím, kde 

migrace zvěře pokračuje. 



 Bc. Lucie Bortlová: Prostupnost migračních tras 

2013  41 

 

Obrázek 16: Hranice ČR s Polskem u Bukovce (http://heis.vuv.cz, 2013) 

 

V této části je migrace zajištěna a to nejen z důvodu vetší části lesních ploch, 

ale i proto že zde není souvislá a rozsáhlá zástavba ani frekventovaná komunikace. 

Migrace velkých šelem, jako jsou vlci, je na polské straně potvrzena. Na polské straně 

byly sledovány smečky vlků v letech 1998 – 2003 (NOWAK, 2008). 

 

Obrázek 17: Hranice ČR a Polska s vyznačeným hraničním přechodem Bukovec (http://heis.vuv.cz, 2013) 
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Z ortofotosnímku jdou vidět lesní plochy jak na území České republiky, tak 

i na území Polska, v těchto místech je migrace zajištěna. Z terénních průzkumů byla 

zjištěna dobrá průchodnost oblasti bez jakýchkoliv migračních bariér. V těchto místech 

byly nalezeny stopy zvěře, většinou se jednalo o stopy srny obecné. 

7. 2 Prostupnost koridoru Jablunkov 

Jak již bylo zmíněno výše, u problémového migračního úseku č. 2  je v budoucnosti 

plánovaná přestavba železnice č. 320 na rychlostní trať. Železniční dráha je už mimo EVL 

Beskydy. Tato úprava by v období přestavění mohla znamenat pro zvěř překážku a podle 

úpravy podchodu by se tento úsek mohl stát problémovým při migraci. Nyní není 

přestavba přesně specifikována, tudíž není ani jasný dopad na migraci. 

Část pod estakádou (úsek č. 4) je podle parametrů pro migrační podchod i velkých 

šelem vyhovující a je také jediným vhodným přechodem v tomto území, do doby výstavby 

plánovaného ekoduktu. Ale i zde je v územním plánu města Jablunkov navržena přestavba 

na čtyřproudovou komunikaci. Opět zde hrozí omezení migrace zvěře. 

Tato trasa je jediným migračním přechodem přes Jablunkovskou brázdu, i přesto 

je zde plánována průmyslová zóna a výstavba rodinných domů. V obci Vyšní Lísky 

a Nižní Lísky jsou plánované výstavby rodinných domů (ÚZEMNÍ PLÁN JABLUNKOV, 

2013). 
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Obrázek 18: Migrační koridor s plánovanými střety, převzato z literatury ANDĚL, 2007 

 

Navržena průmyslová zóna v části Městská Lomná o rozloze 16,1 ha je přímo 

v migračním koridoru Jablunkov. Pokud by došlo k této výstavbě, znamenalo 

by to přerušení migrace. Tento prostor je jediným nezastavěným místem a proto to z něj 

dělá jediný možný prostor pro migraci. 

Na tento návrh výstavby průmyslové zóny, již reagovala Firma EVERNIA s.r.o., 

jenž se zabývá problematikou s fragmentací krajiny a ve své studii - Zajištění migrační 

prostupnosti Jablunkovské brázdy pro velké savce v souvislosti s předpokládaným 

navýšením automobilového provozu na silnici I/11 v úseku Jablunkov – státní hranice 

ČR/SR po zahájení provozu závodu Hyundai Motor Company v průmyslové zóně Nošovice, 

navrhuje řešení. Jedná se o zrušení průmyslové zóny, nebo o její úpravu. Pro zachování 

migrace je důležité, aby průmyslová zóna Městská Lomná nezůstala tak, jak je v tomto 

úseku navržena (ANDĚL, 2007). 

O skutečnosti, že město Jablunkov v průmyslové zóně, řeší realizaci nové výstavby 

v migračním koridoru Jablunkov, svědčí zpráva z 11. 12. 2010 o Fotovoltaice. Město 
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Jablunkov dalo na stavební úřad Jablunkov projednat záměr k výstavbě fotovoltaiky. 

Ku prospěchu migrační trasy byla instalace těchto zařízení zastupitelstvem na orné půdě 

zakázána (www.odsjablunkov.cz, 2010). 

Z územního plánu města Jablunkova z roku 2010 vyplývá, že tento koridor zatím 

funkci splňuje, ale nebyl zahrnutý mezi ÚSES, tudíž není legislativně chráněn.  

Město Jablunkov a okolní města mají problém s vysokou nezaměstnaností a tak 

se stále snaží prosadit výstavbu průmyslové zóny s vyhlídkou nových pracovních míst. 

Proto v územním plánu došlo k vymezení lhůty deseti let, během kterých budou 

zpracovány další studie ohledně problematiky migračních tras a dalších územních částí, 

za předpokladu změny situace ohledně migrační prostupnosti krajiny a využívanosti 

migračních koridorů zájmovými druhy velkých savců. 

V části Vyšní a Nižní Lísky dochází k zahušťování domů, a tak by mohlo dojít 

k přerušení migrační trasy i v tomto úseku. V územním plánu města Jablunkov z roku 2013 

bylo právě z tohoto důvodu vyjmuto několik stavebních pozemků. Otázkou zůstává, zdali 

vyjmutí těchto pozemků bude stačit pro zachování průchodnosti krajiny pro velké savce. 

Za hranicemi státu k podobné výstavbě může také dojít, jak na polské, tak 

i na slovenské straně. Z tohoto důvodu došlo k prozkoumání návaznosti této migrační trasy 

za hranicemi České republiky.  
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8. Návaznost migrační trasy mimo území ČR  

Migrační koridor Jablunkov dále pokračuje směrem na Polsko a to přes hraniční 

přechod v obci Bukovec, jimž vede silnice III/01149 z Jablunkova do Písku a Bukovce 

na státní hranici. Jedná se o hraniční přechod s roztroušenou zástavbou obklopenou lesy. 

Viz obr. č. 19, tato fotografie je pořízena z polské strany, směrem k hranici ČR a Polska. 

Celnice v Bukovci se nachází v údolí uprostřed lesů. Tento přechod je vhodný pro migraci 

z důvodu roztroušené zástavby a malého provozu na komunikaci.  

Zhodnocení prostupnosti vzhledem k migraci: Tento přechod je vhodný pro migraci 

nejen z důvodu roztroušené zástavby, ale i proto že zde není žádná migrační překážka. 

Nízké dopravní zatížení na silnici III/01149 umožňuje migraci a jedná se o klidnou část, 

kde není mnoho obyvatel. Lesní porost se vyskytuje na obou stranách komunikace a dále 

pokračuje na Polské straně, což je zcela vyhovující pro migraci nejen velkých savců. Pro 

zachování prostupnosti území by bylo vhodné tuto trasu zařadit do územního systému 

ekologické stability. Průchodnost této části je velice dobrá i pro velké savce. 

 

 

Obrázek 19: Fotka směr jihozápad na Celnici v Bukovci 
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Nad celnicí v Bukovci, směrem na jih na slovenskou stranu, je vhodný přechod 

pro velké savce, a to z důvodu lesů a roztroušené zástavby (viz obr. č. 20). Zde byly taktéž 

nalezeny stopy zvěře (obr. č. 21).   

 

 

Obrázek 20: Fotka směr jih na Hrčavu a Slovensko 

 

Roztroušená zástavba se vyskytuje i směrem na Hrčavu, tímto směrem je přechod 

pro migrující zvěř také velmi dobrý, nevyskytují se zde žádné překážky a krajina je tvořena 

lesy. 
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Obrázek 21: Fotka stop nad Bukovcem směr jihovýchod (Lucie Bortlová) 

 

Na střetu hranic České republiky s Polskem protéká řeka Olše, jenž spadá 

pod ochranu soustavy Natura 2000. Řeka Olše teče západně podél obce Bukovce. V okolí 

této vesnice v minulosti byly nalezeny stopy medvěda i vlka (KRAJČA, KUTAL, 2010). 

Migrační trasa dále může pokračovat přes chráněné území Polska a to přes SCI 

Beskid Žywiecki, nebo SCI Beskid Slaski, nebo SCI Babia Góra. V těchto místech 

je migrace zajištěna, ale aby i mimo tyto úseky nenastala překážka, je zapotřebí celou 

migrační trasu i na území Polské republiky chránit zákonem. Aby dnešní rozptýlené domy 

nebyly změněny v souvislé stavby, nebo průmyslové objekty.  

Kromě migračního koridoru Jablunkov je možná migrace i přes migrační koridor 

Celnice, jedná se o koridor mezi Českou a Slovenskou hranicí. Zde je větší problém 

s přechodem přes silnici I/11. Z tohoto důvodu je na této migrační trase plánovaný 

ekodukt. Nedaleko od místa, kde je migrační nadchod navržen, byl před několika lety 

sražen medvěd (BARTOŠOVÁ, 1996). 
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9. Diskuze 

Výzkum byl prováděn v Jablunkovské brázdě a blízkém okolí z důvodu významu 

celé oblasti při migraci velkých savců. Dochází zde ke střetu zájmu ochrany přírody, 

 stavební lobby a rozvoje regionu. Postupem času se v tomto místě vytvářely migrační 

bariéry, jako je například komunikace 1/11, nebo se zde již v současnosti formuje 

plánovaná výstavba přímo v migračním koridoru Jablunkov. 

Při zjištění migrační prostupnosti území Jablunkovskou brázdou a následné 

navázáni na Polsko byly použity metodiky hodnocení prostupnosti krajiny a metodiky 

práce v terénu vytvořené Lucii Bortlovou. Tato metodika používá kritéria, jimiž mohou být 

například bariérové prvky anebo podpůrné prvky, které napomáhají migraci. Tyto 

ukazatelé byly vybírány s ohledem na stávající podmínky v oblasti Jablunkova, proto je 

použita metodika vhodná k posouzení migrační prostupnosti krajiny. 

Z  reálného terénního šetření a z práce s aktuálním územním plánem města 

Jablunkov byly zjištěny migrační bariéry. Problémové úseky byly zhodnoceny vzhledem 

k negativnímu vlivu na migraci velkých savců. Tyto problémové úseky byly zpracovány 

ve výsledné mapě, která je taktéž výstupem práce. Migrační koridor je veden tak, aby 

navazoval na zalesněné plochy polského území, odkud již může zejména vlk obecný 

migrovat z jádrových území, které popsal Nowak et al. ve své práci v roce 2008. 

Výzkumem byly identifikovány dva rizikové faktory, které by mohly v budoucnu 

ohrozit migrační koridor Jablunkov. Jedná se o plánovanou výstavba průmyslové zóny 

v místě migračních tras a výstavbu rodinných domů, která je zahrnuta v novém územním 

plánu města Jablunkova z roku 2013. 

Na základě zjištěných výsledků bych doporučila zahrnout migrační koridor 

Jablunkov do ÚSES. S označením migračního koridoru jako nadregionálního bude 

zajištěna migrace zvěře mezi významnými lesními oblastmi a horskými celky 

Moravskoslezských a Slezských Beskyd. Migrační koridory nejsou doposud nikde značeny 

v rámci legislativy a z tohoto důvodu není zajištěna jejich ochrana. Proto je třeba tyto 

migrační trasy podrobně prozkoumat, zjistit jestli jsou využívány a poté je zmapovat a 

zahrnout do územního plánování. Tímto se zajistí legislativní ochrana migračních tras pro 

ČR. 
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Z hlediska provázanosti migračních tras na sítě koridorů v okolních státech 

je důležitá mezinárodní spolupráce a taktéž v krajinném plánování omezení realizace 

nových migračních bariér za hranicemi státu, tak, aby funkční migrační trasa na území 

jednoho státu nebyla přerušena bariérou na území státu druhého. Rozhodující je tedy 

navázat mezinárodní spolupráci minimálně se sousedními státy, a pokud bude realizována 

stavba, která je v kolizi se zájmy ochrany životního prostředí, je třeba realizovat i důsledná 

opatření, jenž zabezpečí zachování ekosystému a biodiverzity. 
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Závěr 

V současné době, kdy je krajina fragmentována liniovými stavbami a městskou 

zástavbou, dochází k narušování biotopu lidskou činností. Jeden z hlavních negativních 

vlivů je přisuzován roztříštění doposud celistvých přírodních stanovišť. 

Na Jablunkovském migračním koridoru je několik překážek, jež byly v této práci 

řešeny, nejen vzhledem k průchodnosti, ale také k reálnému využívání této trasy. Bylo 

zjištěno, že trasa může být do budoucna ohrožena stavbou průmyslové zóny a výstavbou 

rodinných domů, jelikož si město Jablunkov ponechalo lhůtu deseti let, po kterou se může 

využívanost migrační trasy změnit. Nyní je tedy důležité zachovat alespoň dosavadní 

průchody krajinou, tak, aby využívanost migrační trasy zůstala alespoň na stejné úrovni. 

Pokud by došlo například k výsadbě stromů nebo jiné vegetace na reálně využívaných 

trasách zvěře, zajistila by se tím možnost úkrytu zvěře a tím by se i celková kvalita 

migračního koridoru Jablunkov zlepšila a byla by zde možnost zvýšení intenzity 

využívanosti koridoru.  

Z důvodu velké nezaměstnanosti na Jablunkovsku je stále v Územním plánu 

navržena průmyslová zóna a to přímo v migračním koridoru, sice se přihlíží na studie 

a návrhy pro zachování a ochranu této trasy, ale nebyla vydána legislativní ochrana pro 

tento koridor.  

Zachování migrační prostupnosti krajiny pro velké savce na tomto území by se 

mělo stát prvořadým cílem nejen pro dotčené správní celky, ale také pro státní správu. 

Jelikož tento migrační koridor propojuje významná přírodní území, nejen v rámci ČR, 

ale i okolních států, měla zde být snaha o spolupráci v mezinárodním měřítku.  
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