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Anotace 

Tato diplomová práce je zaměřena na studii migrační prostupnosti krajiny pro velké 

savce na pomezí tří států – Česka, Slovenska a Polska. Tato oblast v okolí Mostů u 

Jablunkova se stala klíčovou pro migraci velkých šelem z jádrových populací za hranicemi 

do Moravskoslezských Beskyd, a celková průchodnost tohoto údolí přímo ovlivňuje 

početnost a šíření šelem do ČR. Problematické jsou však bariéry v oblasti - silnice a 

železnice, které křižují funkční migrační trasu. Řešením této otázky se měl stát ekodukt, 

jenž by zabezpečoval bezpečný přechod savců nad komunikací, která od sebe dělí Slezské 

a Moravskoslezské Beskydy. Teoretická část této práce se zabývá lokalizací a 

charakteristikou zájmové oblasti a teoretickou koncepcí studované problematiky. V 

praktické části je sepsána použitá metodika, mapové podklady a terénní práce. Výsledkem 

je výstup z terénního průzkumu a mapa migračního koridoru dle propustnosti území 

zpracovaná v programu ArcGIS. 

Klíčová slova: ekodukt, migrace velkých savců, šelmy, prostupnost krajiny, GIS 

 

Summary 

This thesis is focused on the study of migration permeability of landscape for large 

mammals on the border of three states - the Czech Republic, Slovakia and Poland. The 

area around the Mosty u Jablunkova has became crucial for the migration of large 

carnivores from the core populations abroad to the Moravian-Silesian Beskids, and the 

overall throughput of the valley directly affects the abundance and distribution of predators 

in the Czech Republic. The problematic, however, are barriers - road and railroad, which 

cross functional migration route. The solution of this question has become the ecoduct, 

which would ensure a safe transition of mammals across communications, which is 

separating the Silesian and Moravian-Silesian Beskids. The theoretical part of this paper 

deals with the localization and characteristics of the area of interest and theoretical 

concepts of the studied issues. In the practical part is drawn the used methodology, maps 

and field work. The result is output from the field survey and mapping the migration 

corridors according to the throughput landscape processed in the program ArcGIS. 

Keywords: ecoduct, migration of large mammals, carnivores, the permeability of 

the landscape, GIS 
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Seznam použitých zkratek 

ČUZK - Český úřad zeměměřický a katastrální 

EIA – Environmental Impact Assessment - Vyhodnocení vlivů na životní prostředí 

EVL – Evropsky významná lokalita 

IUCN -  the International Union for Conservation of Nature 

LC – least concern – označení pro málo dotčený druh 

NP – národní park 

NPP – národní přírodní památka 

NPR – národní přírodní rezervace 

PP – přírodní památka 

UAT – Oblast nefragmentovaná dopravou 

ÚSES – Územní systém ekologické stability 

VKP – významný krajinný prvek 

VS – vegetační stupeň 

ZCHÚ – zvláště chráněná území 

ŽP – životní prostředí 
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ÚVOD 

Kvalita a kvantita migračních tras a koridorů pro velké savce mezi Českou 

a Slovenskou republikou se neustále snižuje. A to hlavně z důvodu vzrůstající intenzity 

automobilové dopravy, v důsledku rostoucí urbanizace, kvůli které je nutné budovat 

dopravní infrastruktury napříč státy. V současné době se v České republice věnuje příliš 

málo pozornosti této problematice. Zájmy ochrany přírody většinou ustupují stavební 

lobby a vzniká zde kolize zájmů. Většinou se až při procesu EIA investoři dozvídají, že 

v jejich zájmové lokalitě probíhá mapování migrací šelem, a že tato oblast je například 

migračně významným územím. V územních plánech zájmových lokalit je vytýčen pouze 

ÚSES, který je, jak už bylo mnohokrát zmíněno, pro migraci velkých savců nedostačujícím 

územním podkladem a nemapuje jejich reálnou migraci. 

Stejný problém nastal také u česko-slovenských hranic u hraničního přechodu 

Mosty u Jablunkova-Svrčinovec; zde se měl do roku 2008 postavit ekodukt - speciální 

mostní objekt, po kterém lze překonat umělou liniovou překážku v migračních trasách 

divoce žijící zvěře - díky procesu EIA, při posuzování dopadu průmyslové zóny v 

Nošovicích na životní prostředí. Byl to jeden z předpokladů, který měl být kompromisním 

řešením problematiky nárůstu automobilové dopravy na dálnici I/11 (na níž vede 

mezinárodní silnice E75), související s otevřením automobilového závodu Hyundai. 

Následně byl závazek přijat i do tzv. „Deklarace porozumění“ uzavřenou mezi společností 

Hyundai, zainteresovanými orgány a krajem. Zatím je však stavba ekoduktu v nedohlednu. 

Zatímco u nás řešíme, jestli silniční mosty pro zvěř vůbec stavět, ve světě už se 

soutěží o ty nejkrásnější, jak doslova napsal ve svém internetovém článku magazín 

National Geographic (www.national-geographic.cz, 2012). 

Například národní park Banff v Kanadě je rezervací, která je podivuhodným 

příkladem toho, kde a jak se mají ekodukty budovat. Tímto parkem vede důležitá dopravní 

tepna a řešením je celkem 41 konstrukcí, které umožňují zvěři zdolávat Transkanadskou 

dálnici. Od roku 1996 po přechodech přešlo 11 druhů savců, včetně medvědů hnědých, 

losů a pum. Překonali přitom už silnici nejméně 200 000krát (www.national-geographic.cz, 

2012). 

V České republice, a celkově i v Evropě, liniových bariér a překážek v krajině 

rychlým tempem přibývá, avšak přechodů pro velké savce nikoliv. Dalším problémem se 
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stává nelegální lov šelem. V některých zemích úřady povolují odstřel vlků, potažmo i 

medvědů; u nás je lov vlků zakázán, a přesto dochází ke ztrátám těchto vzácných šelem 

nejen na úrovni jedinců ale i celých smeček. 

 

Cíle práce 

1) Zjistit, zda je možná migrace velkých savců, kteří mají největší nároky na kvalitu 

migračních koridorů, do České republiky z jádrových populací na Slovensku a v 

Polsku. 

2) Vytipovat linie migračních tras v Československém pohraničí z dostupných mapových 

zdrojů a dle vlastního terénního šetření a mapování. 

3) Navrhnout vytipované linie migračních koridorů jako dráhy, kde je nejméně bariér a 

zpracovat je v programu ArgGIS jako mapové výstupy. 

 

Postup práce 

1) Studium literárních zdrojů 

2) Studium mapových podkladů 

3) Terénní práce a mapování lokality 

4) Zpracování a vyhodnocení dat 
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TEORETICKÁ ČÁST 

V následující části práce bude vymezena zájmová oblast, společně s její 

charakteristikou a vytýčením přírodních poměrů území. Dále zde bude nastíněna otázka 

důvodů migrace šelem do České republiky, včetně překážek a faktorů omezujících migraci.  

1. Lokalizace a charakteristika zájmového území 

Zájmové území se nachází v nejvýchodnější části České republiky, v 

Moravskoslezském kraji, v bývalém okrese Frýdek – Místek, na trojmezí tří států – Česka, 

Polska a Slovenska. Jedná se o mezihorskou sníženinu mezi Moravskoslezskými 

a Slezskými Beskydami v katastru města Mosty u Jablunkova (BÍNA, DEMEK; 2012) 

v nadmořské výšce, pohybující se od 470 po 700 m (www.crr.cz, 2012). K 1. lednu 2012 

měla obec Mosty u Jablunkova 3 917 obyvatel. Většina obyvatel z Mostů u Jablunkova 

hovoří „po našymu“, dialektem užívaným v Česko-polsko-slovenském pohraničí. Přibližně 

18% obyvatel tvoří polská menšina (www.mostyujablunkova.cz, 2012). 

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

ELIÁŠ, 2007) se území Mostů u Jablunkova rozkládá na flyšovém pásmu Karpat složeném 

z třetihorních usazených hornin, alpínsky zvrásněných; jedná se zejména o  pískovce a 

břidlice. 

Z geomorfologického hlediska se jedná o členitou krajinu s oblými svahy, mezi 

Moravskoslezskými a Slezskými Beskydami na hlavním evropském rozvodí. 

K Moravskoslezským Beskydám se upíná sedlem u Mostů u Jablunkova nazývaným 

Jablunkovský průsmyk (552 m n. m.) (BÍNA, DEMEK; 2012). V následující tabulce 

(TAB. 1) je zájmové území podrobně rozčleněno.  

 

TAB. 1: GEOMORFOLOGICKÉ ZAČLENĚNÍ ZÁJMOVÉ LOKALITY (BÍNA, DEMEK; 2012) 

Soustava IX Vnější Západní Karpaty 

Podsoustava IXE Západní Beskydy 

Celek IXE-4 Jablunkovská brázda 
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IXE-5 

IXE-6 

Slezské Beskydy 

Jablunkovské mezihoří 

 

Nejvýznamnější část sledované lokality se rozkládá na území geomorfologického 

celku Jablunkovské mezihoří, jehož osou je hřbet kulminující výrazným kuželovitým 

vrchem Gírová (840 m). Svahy hor jsou dotvářeny sesuvy; neobyčejně rozsáhlý sesuv 

zasáhnul jihozápadní úbočí Gírové v roce 2010 (BÍNA, DEMEK; 2012). 

Vyskytuje se zde půda středně hluboká až hluboká, povětšinou se jedná o 

pseudogleje a jen velmi okrajově na svazích jsou to kambizemě dystrické, podzoly a 

kryptopodzoly (TOMÁŠEK, 2007). 

Podle územního plánu obce Mosty u Jablunkova (2008) je řešené území přirozenou 

rozvodnicí rozděleno do dvou povodí, do povodí řeky Olše a povodí řeky Kysuca, která 

protéká na jihovýchodě od řešeného území, na území Slovenska. 

Podle Quitta (1971) a Tolasze (2007) se jedná o chladnou oblast CH7 (okrajově 

také CH6), která je charakterizována krátkým létem, chladným a vlhkým (počet letních 

dnů 10 – 30, úhrn srážek ve vegetačním období 500 – 600), přechodné období je dlouhé, 

chladné jaro a chladný podzim. Zima je dlouhá, chladná, vlhká – srážkový úhrn v zimním 

období je 350 – 400 mm s dlouho trvající sněhovou pokrývkou (100 – 120 dní). 

1.1. Biologická charakteristika 

Podle biogeografického členění ČR (CULEK, 2005) se v zájmovém území 

Jablunkovska rozkládá biogeografická provincie středoevropských listnatých lesů, 

subprovincie Západokarpatská, bioregion Beskydský a z části zde zasahuje i bioregion 

Podbeskydský. Studovaná oblast leží na pomezí biochor 5ZK (Hřbety na pískovcovém 

flyší 5. VS), 5SK (Svahy na pískovcovém flyši 5. VS), 4SC (Svahy na jílovitém vápnitém 

flyši 4. VS) a 4SK (Svahy na pískovcovém flyši 4. VS).  

Je tedy zřejmé, že lokalita spadá dle členění Zlatníka (1978), do 4. Vegetačního 

stupně, tedy bukového a 5. Vegetačního stupně jedlobukového. Tyto vegetační stupně jsou 

charakteristické zastoupením buku lesního (Fagus sylvatica), který zde má své optimum a 
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vytváří zde i přirozené monocenózy, jež jsou typické především ve zdejší karpatské oblasti. 

Dále se v bukovém vegetačním stupni vyskytují: jedle bělokorá (Abies alba), dub zimní 

(Quercus petraea), javor klen (Acer pseudoplatanus), jilm horský (Ulmus glabra). 

Jedlobukový vegetační stupěň charakterizuje zejména v přírodních lesích jedle bělokorá, 

společně s bukem lesním a smrkem (Picea abies), který zde místy tvoří stejnověké 

monokultury. Zastoupení lesních pozemků je v celém katastru Jablunkova cca 62 % 

celkové výměry pozemků. 

Z hlediska krajinného pokryvu se jedná o pestrou mozaiku lesů, které v území 

převažují, dále luk a pastvin, sadů, zahrad a ostatních ploch. Z pohledu potenciální 

přirozené vegetace se podle Neuhäuslové (1998) jedná o území květnatých bučin. 

Podle zoogeografického členění se ČR nachází v palearktické oblasti a spadá do 

jihozápadní části Eurosibiřské podoblasti, dále je zájmová lokalita zařazena do provincie 

listnatých opadavých lesů, subprovincie vnějších západních Karpat a západokarpatského 

úseku (OPATRNÝ, 2001). 

Vyskytují se zde druhy chráněných a významných druhů živočichů, 

identifikovaných v rámci provedeného biologického hodnocení zájmového území dle 

Dokumentace vyhodnocení vlivů koncepce na ŽP (SEA) prováděné v Mostech u 

Jablunkova v roce 2008. Lze jmenovat některé druhy zvláště chráněných obojživelníků, 

například kuňka žlutobřichá (Bombina variegata), čolek karpatský (Triturus montandoni) a 

mlok skvrnitý (Salamandra salamandra). Ze zástupců plazů se zde vyskytují mimo jiné 

ještěrka obecná (Lacerta agilis) a slepýš křehký (Anguis fragilis). Příkladem třídy ptáků 

zařazeným i do soustavy NATURA 2000 je chřástal polní (Crex crex), čáp černý 

(Ciconia nigra), ťuhýk obecný (Lanius collurio) a žluna šedá (Picus canus). 

Předmětem ochrany Evropsky významné lokality, která zasahuje na území katastru 

obce Mosty u Jablunkova, tedy EVL Beskydy jsou savci: vlk obecný (Canis lupus), vydra 

říční (Lutra lutra) rys ostrovid (Lynx lynx), netopýr velký (Myotis myotis) a medvěd hnědý 

(Ursus arctos). 

Podrobně je lokalita vymezena na OBR. 1, kde je také na dolní mapě zeleně 

vyznačeno místo střetu koridoru Celnice a silnice I/11 (E75), jež je také místem plánované 

stavby ekoduktu. Dále je zde lokalizován koridor Jablunkov a Svrčinovec. 
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OBR. 1: LOKALIZACE ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 

Zdroj mapy ČR: převzato a upraveno dle www.zemepis.com, 2012 

Zdroj mapového výřezu: mapový podklad Google Earth, 2012 

 



 Monika Nakládalová: Migrační prostupnost krajiny Karpat v česko-slovenském pohraničí 

2013  7 

1.2. Problematika migračních bariér v oblasti 

Podle studie Anděla, Minárikové, Andrease (eds.) z roku 2010 byl na Jablunkovsku 

prokázán výskyt velkých šelem na dvou migračních koridorech, jež jsou od sebe vzdálené 

7 km a protíná je silnice I/11, a které zde zůstaly vzhledem k rozrůstající se zástavbě. 

Koridory jsou nazvány Jablunkov a Celnice. Podle novější studie z roku 2012 autorů 

Bojdy, Pavlišina et. al. se v oblasti nachází ještě jeden migrační koridor nazvaný 

Svrčinovec (viz OBR. 1). V této práci bude podrobněji zkoumána linie koridoru Celnice a 

navazující migrační trasy, včetně úseku u obce Svrčinovec. 

1.2.1. Koridor Celnice 

Oblastí koridoru Celnice prochází hlavní pozemní komunikace – vysokorychlostní 

železnice č. 320 a silnice první třídy I/11 (E75) – spojující Ostravsko a Slovensko. Tato 

mezinárodní silnice E75 tvoří hlavní migrační bariéru ve zdejší krajině. Vedle ní se táhne 

také obchvat, a to silnice II/474, dochází tak ke kumulaci migračních bariér. Jak již bylo 

zmíněno v úvodu, navíc na silnici E75 se od roku 2008 zvýšila automobilová doprava z 

důvodu transportu mezi korejskou automobilkou Hyundai v Nošovicích a její sesterskou 

společností KIA v Žilině (KRAJČA, KUTAL, 2010).  

Podle sčítání dopravy, jež provedlo v roce 2010 Ředitelství silnic a dálnic, přes 

bývalou celnici na česko-slovenském pomezí projede denně 6 630 automobilů, z toho 

celých 42 % jsou těžká motorová vozidla a 57,5 % jsou osobní automobily a dodávky. 

Podle studie Váni et. al. (2012) je však intenzita dopravy vyšší. Autor navíc rozdělil 

intenzitu průměrné dopravy na celodenní (počet automobilů/24h) a noční (počet 

automobilů/8h) a došel k těmto výsledkům: celodenní intenzita dopravy v Jablunkovském 

průsmyku činní cca 8 286 a noční cca 1240 automobilů. Procentuelně opět převládá 

automobilová doprava (55 %) nad nákladní (45 %). 

Co se týče mezinárodní železniční tratě, je v ose migračního koridoru umožněn 

průchod pod tratí – v roce 2012 zde byl dokončen na návrh Hnutí DUHA a Správy CHKO 

Beskydy podchod lichoběžníkového tvaru, kudy může zvěř migrovat (KRAJČA, 2012). 

Právě Jablunkovský průsmyk a okolní pohoří, jež jsou zájmovou oblastí této práce, 

jsou již od nepaměti území mimořádně významná pro migraci zmiňovaných velkých 
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šelem. Jedná se o oblast, kde se mohou střetávat populace z Moravskoslezských a 

Slezských Beskyd. Jiné území, které by zajišťovalo kontakt mezi beskydsko-kysuckými 

populacemi velkých šelem a jádrovými populacemi na Slovensku (nebo Polsku) podle 

studie Krajči a Kutala (2010) pravděpodobně do budoucna existovat nebude. Problémem je 

velké osídlení v údolí Kysuce a Váhu a nová dálnice D3 a rychlostní silnice R5 bez 

opatření zajišťujícího minimální prostor pro migraci velkých savců (KRAJČA, KUTAL, 

2010).  

1.2.2. Koridor Svrčinovec 

Na úseku dálnice D3 Svrčinovec-Skalité je navrženo 13 dálničních mostů nad 

úrovní terénu a dva tunely – tunel Svrčinovec a Poľana. Stavba dálnice v zájmové oblasti 

začíná křižovatkou silnice I/11, kde je plánována výstavba rychlostní komunikace R3, a 

samotnou dálnicí D3, jenž je taktéž navržena nad úrovní terénu, a to ve třech výškových 

úrovních. Dále se za křižovatkou směrem na Polsko napojuje zmiňovaný tunel Svrčinovec 

(Diaľnice a tunely na Slovensku, 2012). Nad těmito tunely a pod zmíněnými mosty by 

mohla zvěř migrovat, s přihlédnutím k aktuálnímu stavu okolního terénu a celkově stavu 

krajiny. Na OBR. 2 je červeně naznačen dvoukilometrový úsek silnice R5, který se stává 

problematickým ohledně migrační průchodnosti koridoru Svrčinovec (viz text níže). 

 

 

OBR. 2: OBRÁZEK LOKALIZACE VÝSTAVBY D3 A R5 

Zdroj: Časopis Tunel, 2008 
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Koridor Svrčinovec se nachází v blízkosti státní hranice České a Slovenské 

republiky a vede přes stávající silnici I/11 (E75). Tato dvouproudová cesta je maximálně 

dopravně vytížená a není zde zabezpečena migrační prostupnost, i přesto, že je území 

z obou dvou stran silnice bez zástavby. Taktéž zde pokračuje železniční trať č. 320. 

Po dostavbě dálnice D3 a silnice R5, která je souběžně vedená se silnicí E75, se 

stávajícím dopravním tepnám sice uleví, avšak průchodnost koridoru Svrčinovec zabezpečí 

pouze vedení tras nových komunikací nad úrovní terénu (BOJDA, PAVLIŠIN et. al. 2012). 
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2. Migrace velkých šelem do ČR a jejich ohrožení 

Fragmentace krajiny liniovými stavbami zapříčiňuje rozklad původních, dříve 

nepřerušených areálů rozšíření spousty druhů živočichů. V podmínkách České republiky 

postupující tříštění prostředí postihuje zejména všechny tři druhy zvláště chráněných 

velkých šelem (vlk, rys ostrovid a medvěd hnědý). Tyto druhy mají podobné ekologické 

nároky – jsou vázané na rozlehlá zalesněná území, kde jsou minimálně rušeny lidskou 

existencí, mají velké požadavky na velikost domovských okrsků a k jejich biologii patří 

pravidelné či příležitostné dálkové migrace. Často může jít o disperzní transfery 

subadultních jedinců vytlačovaných z původních rodičovských okrsků, zaznamenané jsou 

ale i toulky dospělých kusů. Tyto přesuny mohou dosahovat desítek, někdy i stovek 

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

2.1. Medvěd hnědý 

Medvěd hnědý (Ursus arctos) se vyskytuje na celé severní polokouli, nejvíce se 

jich nachází v USA, Rusku a Kanadě. V Evropě žije v současnosti především v rozsáhlých 

lesních oblastech evropské části Ruska, Skandinávie a Pobaltí, povětšinou v izolovaných 

horkých zónách (například Karpaty, Apeniny či Pyreneje). Celkový odhad velikosti 

populace medvěda hnědého v Evropě čítá přibližně 50 000 jedinců, z toho 8 100 připadá na 

karpatskou oblast (STÝBLO, 2005). 

Počet medvědů vyskytujících se u nás (Beskydy) byl 1-3 ks v roce 2005 (STÝBLO, 

2005). Podle odhadu z roku 2010 by to mohlo být až 5 jedinců v celé oblasti pohraničních 

hor se Slovenskem (ANDĚL, MINÁRIKOVÁ, ANDREAS (eds.), 2010), přičemž by zde 

podle odhadů mohlo žít do budoucna až 23 jedinců (BARTOŠOVÁ, 2004). Jejich 

početnost je úzce závislá na stavu populace v sousedních státech – Slovensku a Polsku, a 

možnostech migrace do ČR (STÝBLO, 2005). Na OBR. 3 je zobrazen výskyt medvěda 

hnědého na území Evropy; číslem 4 je označeno území karpatské populace, do níž spadají i 

jedinci vyskytující se v Moravskoslezských Beskydech (HNUTÍ DUHA OLOMOUC, 

2012). 



 Monika Nakládalová: Migrační prostupnost krajiny Karpat v česko-slovenském pohraničí 

2013  11 

 

OBR. 3: VÝSKYT MEDVĚDA HNĚDÉHO NA ÚZEMÍ EVROPY 

Zdroj: www.selmy.cz, 2012 

2.1.1. Analýza rozhodujících ekologických faktorů vzhledem k migraci 

Nároky medvěda hnědého na migrační potenciál krajiny a využívaný prostor se v 

různých geografických oblastech značně liší a mezi jedinci jsou i velké individuální 

rozdíly. Tato velká šelma je primárně vázána na poklidné lesní prostředí, avšak během 

migrace je do velké míry tolerantní k otevřenému terénu a za jistých okolností je schopna 

překonat i antropogenní bariéry v podobě dálnice nebo železnice. Poznatky z jižní Evropy 

naznačují, že vztah medvěda během migrace k dopravní infrastruktuře není naprosto 

negativní, avšak mortalita na silnicích a železnicích je následně dosti vysoká 

(ANDĚL, MINÁRIKOVÁ, ANDREAS, (eds.) 2010), tudíž lze dojít k závěru, že medvěd 

se nebojí překonávat dopravní tepny (přes veškerá možná rizika), ale dochází tak k častým 

úmrtím. V svém článku v časopise ŽIVA Kunc a Bartošová (2005) popisují, že v oblasti 

Beskyd medvědi pro své noční přesuny běžně využívají lesní cesty, které jsou během dne 
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velmi frekventované. Přímo u Jablunkova na zmiňované silnici I/11 (E75) byl sražen 

medvěd v roce 1996 (BARTOŠOVÁ, 2004). 

2.2. Vlk 

Vlk obecný (Canis lupus) se také vyskytuje na severní polokouli, větší populace se 

nalézá pouze na Aljašce, Rusku a Kanadě. V Evropě žije vlk především v lesních 

komplexech Ruska, Polska, Ukrajiny a Pobaltí, dále se vyskytuje v Karpatech, 

Skandinávii, na Balkáně a na Apeninském a Pyrenejském poloostrově. Celkový odhad 

počtu jedinců Evropské populace činí 60 000 kusů, z toho se cca 5 500 kusů pohybuje 

v Karpatech (STÝBLO, 2005). Na OBR. 4 je znázorněn výskyt vlka v Evropě; číslem 5 je 

označeno území karpatské populace, do níž spadají i jedinci vyskytující se 

v Moravskoslezských Beskydech (HNUTÍ DUHA OLOMOUC, 2012). 

 

OBR. 4: VÝSKYT VLKA NA ÚZEMÍ EVROPY 

Zdroj: www.selmy.cz, 2012 
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Odhady početnosti vlka obecného v zemích sousedících s Českou republikou: 

Slovensko 250–300 jedinců (FINĎO et al. 2007), Polsko 600–700 a Německo 5 jedinců. 

Pravidelný výskyt asi 5 jedinců je zaznamenáván v oblasti Moravskoslezských 

Beskyd od roku 1995, kde byla dokonce pozorována vlčata v roce 1996 

(BARTOŠOVÁ, 1998). Tento nárůst počtu záznamů o výskytu vlka u nás souhlasí 

s populačním nárůstem vlků na Slovensku. V současné době je výskyt vlka na území ČR 

vázán na jádrovou oblast Moravskoslezských Beskyd, odkud se pak migrující vlci 

dostávají do Javorníků, Vsetínských a Vizovických vrchů. Stav populace vlka v ČR je však 

stále podřízený posilování migrujícími jedinci ze Slovenska a Polska. Jako klíčová se pak 

jeví oblast CHKO Kysuce, která na slovenské straně plynule navazuje na CHKO Beskydy 

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

Z Polska k nám vlci přecházejí ve valné většině případů Jablunkovskou brázdu, 

která odděluje dva nejbližší horské celky - Beskydy Moravské a Slezské, a to z nejbližšího 

teritoria, které se nachází východně od města Wisła poblíž našich hranic (OBR. 5). Na 

území jablunkovské brázdy jsou evidovány důkazy o přítomnosti šelem, nejčastěji v 

podobě stop poblíž hraničního přechodu Bukovec v katastru obce Písek a dále pak na 

koridoru Jablunkov (pod mostní estakádou) (ANDĚL, MINÁRIKOVÁ, ANDREAS, (eds.) 

2010) – tuto trasu zpracovává ve své diplomové práci Bc. Lucie Bortlová (2013). 
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OBR. 5: VÝSKYT VLKA NA ÚZEMÍ POLSKA V LETECH 1996–2003 

Zdroj: Nowak et al. 2008 IN Anděl, Minárková, Adreas (eds.), 2010 

 

Druhá trasa, jež je předmětem této práce, a kde byl zjištěn pravidelný výskyt vlka i 

jiných druhů zvěře, vede prostorem bývalé celnice v Mostech u Jablunkova. Toto místo, 

jež lze nazývat takzvaným „úzkým hrdlem láhve“, je také jedna z posledních oblastí, kde 

ještě nebyla přerušena návaznost lesa souvislou městskou zástavbou, je však přerušena 

silnicí I/11 neboli E75. I přesto se však jedná o nejbližší přírodní propojení zmíněných 

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

2.2.1. Analýza rozhodujících ekologických faktorů vzhledem k migraci 

V oblasti ČR obývá vlk především zapadlá, špatně dostupná místa v horských 

oblastech s vysokou mírou lesnatosti. Jde do značné míry o zvíře s noční (KUSAK et al. 

2005) nebo soumrační aktivitou (THEUERKAUF et al. 2003). Dá se tedy předpokládat, že 

vlk bude preferovat přemisťování v průběhu noci a v místech s velmi malými rušivými 

vlivy. V případě, že mladí jedinci odcházejí natrvalo od své smečky, cestují na mnohem 

větší vzdálenosti, než je pro ně jinak obvyklé. Vyskytují se také velké individuální a 
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mezipopulační rozdíly ve schopnosti vlků překonávat migrační bariéry (dálnice, železnice, 

obydlí atd.). Poznatky ze Severní Ameriky dokazují, že v oblasti na sever od Hořejšího 

jezera vlci zřejmě využívali silnice, železnice i otevřené plochy pod elektrickým vedením 

jako migrační koridory. U telemetricky sledovaných jedinců došlo k opuštění oblasti 

v sedmi z deseti případů a při své cestě překonávali dálnici. Podle Krizana (1997) však 

byla mortalita jednotlivých kusů velmi vysoká a smrt způsobená kolizí s dopravou byla po 

zastřelení člověkem hned druhou nejčastější příčinou smrti (ANDĚL, MINÁRIKOVÁ, 

ANDREAS (eds.), 2010). Vlka na jeho cestě za potravou nezastaví ani plot ve výšce 120–

150 cm (KUNC, 1998; JIRÁT, 2003).  

Na základě předložených poznatků se tedy zdá, že ani vztah vlka k prezenci silnic 

není výlučně negativní - vlk je do jisté míry adaptabilní a nevyhýbá se ani dálnicím ani 

železnicím. Pokud není tlak ze strany člověka silný, pak je vlk schopen přizpůsobit se i 

přítomnosti lidských obydlí. Obvykle dokáže překonat i otevřenou zemědělskou krajinu. 

Jeho úspěšnost při migraci však závisí na tom, zda má při své (zejména noční) aktivitě 

možnost vyhnout se přímému kontaktu s člověkem (ANDĚL, MINÁRIKOVÁ, 

ANDREAS (eds.), 2010). 

2.3. Rys ostrovid 

Rys ostrovid (Lynx lynx) se vyskytuje povětšinou v Asii a Evropě, největší je 

populace ve Skandinávii a Rusku. Evropská populace čítá cca 7 500 jedinců s běžným 

výskytem v lesních oblastech Pobaltí, horkých komplexech Alp, Karpat, Balkánského 

poloostrova a Kavkazu. Karpatská populace je početně jedna z největších s 2 200 jedinci 

(STÝBLO, 2005). Odhady početnosti rysa ostrovida v zemích sousedících s Českou 

republikou: Slovensko 400–500, Polsko 185, Německo 18–26 a Rakousko 3–5 jedinců 

(ČERVENÝ et al. 2006). 

V současné době je rysí populace koncentrována do několika vzájemně 

izolovaných, silně fragmentovaných oblastí (ANDĚL, MINÁRIKOVÁ, ANDREAS 

(eds.), 2010). Česká a zvláště Moravská autochtonní populace rysa je zcela závislá na 

vývoji populace v západních Karpatech, zvláště na Slovensku a v Polsku. Mimořádný 

význam má pro českou introdukovanou populaci populace Česko-bavorsko-rakouská o 

početnosti 50 - 100 jedinců. V Beskydech byl v roce 2005 odhadován počet rysů okolo 10 



 Monika Nakládalová: Migrační prostupnost krajiny Karpat v česko-slovenském pohraničí 

2013  16 

jedinců (STÝBLO, 2005) - Beskydy – Moravskoslezské Beskydy (11 jedinců), Javorníky 

(3 jedinci), Vsetínské vrchy (3 jedinci včetně přechodného výskytu v Bílých Karpatech) 

(BARTOŠOVÁ, 2005). 

V letech 2009 až 2012 byl v CHKO Beskydy a CHKO Kysuce prováděn 

monitoring rysů, kde byl pomocí fotopastí zjištěn výskyt 11 různých rysů a jen od června 

2012 bylo na jediném monitorovacím místě v centrální části Moravskoslezských Beskyd 

zjištěno celkem 8 různých rysů, kteří povětšinou nebyli později zaznamenáni na jiných 

lokalitách (KUTAL, BOJDA, 2012). 

Na OBR. 6 je znázorněn výskyt rysa v Evropě; číslem 4 je označeno území 

karpatské populace, do níž spadají i jedinci vyskytující se v Moravskoslezských Beskydech 

(HNUTÍ DUHA OLOMOUC, 2012). 

 

OBR. 6: VÝSKYT RYSA OSTROVIDA NA ÚZEMÍ EVROPY 

Zdroj: www.selmy.cz, 2012 
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2.3.1. Analýza rozhodujících ekologických faktorů vzhledem k migraci 

Rys ostrovid je přísně vázán na rozsáhlé lesní komplexy v podhorských a horských 

polohách. Tyto šelmy během migrace dávají přednost lesním nebo křovinným biotopům 

(ANDĚL, MINÁRIKOVÁ, ANDREAS (eds.), 2010). Dá se však předpokládat, že do 1 km 

překonají proluku mezi dvěma porosty a také, že fragmenty lesa o rozloze 1 km
2
 vnímají 

jako migračně přijatelné (KRAMER-SCHADT et al., 2005).  

Podle práce Hetheringtona et al. (2008) byli telemetricky sledovaní rysi z oblasti 

Jurských Alp v 75 % případů zjištěni v lesním biotopu a jen ve 25 % případů se objevili v 

otevřené krajině bez zalesnění (pastviny a zemědělská půda).  

V oblasti severozápadních švýcarských Alpách byli telemetricky sledováni čtyři 

subadultní samci rysa – z tohoto výzkumu bylo zjištěno, jak vážným problémem je pro ně 

dálniční a železniční infrastruktura. Jen jednomu z nich se totiž zdařilo zdolat oplocenou 

dálnici a dosáhnout tak protější oblasti, kvůli založení nového teritoria. Dva jiní jedinci ze 

sledované skupiny se po putování volnou krajinou, kdy se asi týden potulovali v okolí 

dálnice, opět vrátili neúspěšně zpátky do svého původního teritoria. Stopa posledního 

jedince byla zachycena 50 m od neosvětleného mostu přes dálnici, kterou však nezdolal, a 

po pár dnech se také vrátil do své domovské oblasti (ZIMMERMANN, 2004).  

Zimmermann a Breitenmoser (2007) uvádí, že v jádrové oblasti švýcarských Alp 

byli rysové několikrát lokalizováni také poblíž lidských obydlí, lyžařských vleků, nebo u 

hlavní silnice, a to pokud zde našli příhodné místo k odpočinku. Hetherington et al. (2008) 

uvádí, že rozsáhlejší plocha sídelního areálu větší než 50 ha je již pro migraci rysa 

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

Na základě uvedených poznatků je zřejmé, že vztah rysa ostrovida k přítomnosti 

bezlesí není zcela odmítavý - je schopen, pokud není jiná možnost, bezlesí překonat do 

určité vzdálenosti. Jiná je situace ve vztahu k dopravě – liniové stavby jsou závažným a 

nepřekonatelným problémem pro cca 75 % jedinců.  
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2.4. Ohrožení šelem 

V následující tabulce jsou znázorněny příčiny ohrožení velkých šelem na území 

ČR. Níže je popsána i situace za hranicemi, tedy na Slovensku, odkud, jak již bylo 

zmíněno, migrují uvedené druhy živočichů. 

 

TAB. 2: PŘÍČINY OHROŽENÍ VELKÝCH ŠELEM V ČR;  převzato a upraveno dle Červeného, 

Koubka a Bufka (2005) 

Příčina ohrožení 

Důležitost příčiny ohrožení 

medvěd hnědý vlk rys ostrovid 

Nelegální odstřel vysoká vysoká vysoká 

Úmrtnost na silnicích střední  střední střední 

Genetická izolovanost střední střední střední 

Fragmentace biotopu vysoká vysoká vysoká 

Změny prostředí střední nízká nízká 

Snížení početnosti 

kořisti 
velmi nízká velmi nízká velmi nízká 

 

Jak je vidět z tabulky č. 2, největší ohrožení pro všechny tři druhy velkých šelem 

plyne z nelegálního odstřelu na území ČR a fragmentace biotopu.  

Ačkoli je v ČR vlk umístěn do kategorie kriticky ohrožených živočichů a nesmí se 

u nás lovit, je situace na Slovensku odlišná. I přesto, že je vlk na Slovensku řazen jako 

velmi ohrožený druh, legálně jsou zde zastřeleny desítky jedinců. Pouze na kousku oblasti 

v okresu Čadca a NP Slovenský kras jsou vlci chráněni celoročně, jelikož se jedná o 

území, kudy vlci migrují do ČR nebo do Maďarska. Naneštěstí se však tato výjimka týká 

jen severní části Kysuc, ale ne Javorníků, které také navazují na CHKO Beskydy. Tímto 

jsou ohrožení odlovem i vlci vyskytující se u nás (HNUTÍ DUHA OLOMOUC, 2012). 
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Co se týče medvědů hnědých a jejich odstřelu na Slovensku, jde o zcela 

nekoncepční stanovisko, které je realizováno jako takzvaný regulační lov, ovšem s tím, že 

tamní orgány ochrany přírody v podstatě neznají skutečnou abundanci populace, podle níž 

by hodnotily žádosti o odstřel. Každoročně jsou tak odsouhlaseny odstřely medvědů, kteří 

nikdy nezapříčinili žádnou újmu (HNUTÍ DUHA OLOMOUC, 2012). 

Další kategorií, která je také klíčovou příčinou ohrožení šelem, je fragmentace 

biotopu. Tato problematika byla popsána na začátku této kapitoly, a podrobně bude 

popsána ještě v následujících sekcích této práce. 

2.5. Monitoring velkých savců v zájmové oblasti 

Na sledované migrační trase (koridor Celnice) probíhal v letech 2007 – 2010 

výzkum a monitoring výskytu velkých savců, jež v roce 2010 vydalo Hnutí DUHA 

Olomouc. Bc. Tomáš Krajča a Mgr. Miroslav Kutal zde sledovali stopní dráhy velkých 

savců a dle jejich výsledků stopování a přímého pozorování v koridoru Celnice bylo 

zjištěno, že díky navazujícímu lesnímu porostu je území využíváno velkými savci jako je 

jelen, vlk a rys. K přecházení přes silnici zvířata nejvíce využívala dva krátké úseky této 

komunikace, kde se nenacházejí svodidla (viz OBR. 6). Podle Krajči (2012) zde byly 

nalezeny stopy medvěda v dubnu 2012, konkrétně v Mostech u Jablunkova nedaleko 

průsmyku a v dalších dnech pak na opačné straně silnice v Moravskolezských Beskydech, 

lze předpokládat, že tento medvěd využil k přechodu koridor Celnice. 

Přes železnici migrovali srny, jeleni a divoká prasata po strmých svazích náspu 

kolejí, zatímco vlci, rysi a menší živočichové využívali menší tunel pod železnicí. 

Nejčastěji byl na koridoru zaznamenán srnec obecný v 59 případech (viz TAB. 3). Ze 

zvláště chráněných druhů byl zjištěn výskyt vlka a rysa ostrovida. Potvrzena zde byla také 

vydra říční (Lutra lutra) (KRAJČA, KUTAL; 2010). 

Z následujícího je tedy zřejmé, že migrační koridor je v úseku bývalé celnice 

v Mostech u Jablunkova využíván velkými druhy savců – většinou vysokou a černou zvěří; 

byl však zřejmě využit i šelmami, které tudy migrují směrem z a do Moravskoslezských 

Beskyd. Místo, kde na sebe navazují lesní porosty (na obrázku níže), jež rozděluje silnice 

I. třídy E75, je také místem kde měl být v roce 2008 postaven ekodukt. 
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TAB. 3: POČET STOPNÍCH DRAH ŽIVOČICHŮ, ZJIŠTĚNÝCH NA MIGRAČNÍM KORIDORU 

CELNICE V JEDNOTLIVÝCH LETECH; převzato dle Krajči a Kutala (2010) 

Rok 

Sledovaný druh 

Srnec obecný Jelen lesní Prase divoké Vlk Rys ostrovid 

2007 7 8 0 0 0 

2008 17 12 1 1 0 

2009 25 8 6 2 2 

2010 10 3 2 1 0 

Celkem 59 25 9 4 2 

 

 

OBR. 7: ZMAPOVANÉ MIGRAČNÍ TRASY NA KORIDORU CELNICE 

Zdroj: Převzato z práce Krajči a Kutala, 2010 

 

V praktické části této práce bude uveden vlastní výzkum, tedy výsledky terénního 

šetření a mapování oblastí, které na úsek celnice navazují jak z východní tak ze západní 

strany.   
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PRAKTICKÁ ČÁST 

V této části bude předloženo několik metodik, a to z důvodu toho, že se tato práce 

zabývá dvěma oblastmi. Prvním okruhem je posouzení průchodnosti území v dané lokalitě 

pro zájmové druhy velkých šelem, společně s metodikou práce v terénu, a druhým 

okruhem je zpracování mapových výstupů v prostředí GIS. Dalším tématem této části je 

vlastní terénní mapování, ze kterého následně vzejdou a budou prezentovány výsledky 

práce. 

3. Metodika posouzení průchodnosti území 

Stěžejní metodika ohledně problematiky posouzení průchodnosti území byla 

vypracována Romportlem et al. v roce 2009; jedná se o studii s názvem Metodika 

mapování koridorů pro velké savce, jež je aplikována v této práci. Základním cílem, ke 

kterému směřuje tato metodika, je vymezení reálného migračního koridoru zájmových 

druhů velkých šelem tak, aby bylo možné zabezpečit jejich ochranu v rámci územního 

plánování a omezit střety s dalšími uživateli krajiny.  

Koridorem rozumíme pás o šířce 500 m spojující dva uzlové body v síti koridorů. 

Uzlovým bodem je kontaktní bod dvou a více koridorů. Linie procházející středem 

koridoru se nazývá osou koridoru, která prezentuje ideální trajektorii pohybu jedince. 

Koridor se dělí na části s odlišnou potenciální průchodností (dle níže uvedené kategorizace 

bariér). Úsek koridoru je část jednoho koridoru o minimální délce 200 m a šířce 500 m, 

vyznačující se potenciální průchodností odlišnou od předchozího a/nebo následujícího 

úseku tohoto koridoru. Pokud se migrační koridor v důsledku střetu s bariérou zužuje až na 

100 m, jedná se již o migrační trasu dle tabulky č. 4 (ROMPORTL et al., 2009). 

Dalším odborným cílem je, mimo jiné, zajištění návaznosti na sítě okolních států na 

principu aktuálních vědeckých poznatků o rozšíření a charakteru migrací zájmových 

druhů. Cílem však nemůže být snaha zajistit maximální migrační prostupnost krajiny, ale 

navrhnout minimální nutnou propustnost pro dálkové migrace (ROMPORTL et al., 2009). 

V následující tabulce jsou uvedeny etapy zpřesňování při vymezování migračního 

koridoru. Podle metodiky Vymezení dálkových migračních koridorů (ANDĚL, 

MINÁRIKOVÁ, ANDREAS (eds.), 2010) je také třeba počítat s limitujícími faktory, kdy 
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se již bariéra stává neprůchodnou; zde se obě metodiky shodují – bariéra je neprůchodná 

pokud je zařazena do kategorie K1. 

TAB. 4: ETAPY ZPŘESŇOVÁNÍ PODKLADŮ; převzato a upraveno dle Romportla et al. 

(2009) 

Typ podkladu Orientační šířka polygonu UAT 

Migračně významné území 10 km 

Migrační koridor 0,5 km 

Migrační trasa 0,1 km 

 

Každý jednotlivě vymezený migrační koridor je výsledkem zhodnocení všech 

dostupných dat a literárních zdrojů ohledně aktuálního výskytu a dálkové migraci velkých 

šelem, analýzy struktury krajiny a krajinného pokryvu a v neposlední řadě také zhodnocení 

současných i potenciálních budoucích bariér antropogenního nebo přirozeného původu 

(ROMPORTL et al., 2009). 

3.1. Příprava obecných podkladů 

Prvotní fází je příprava obecných podkladů. Obecné podklady pro vymezení 

migračních koridorů jsou zpracovávány v prostředí GIS, kde jsou zahrnuty také 

podkladové mapy zájmové lokality, získané z Českého úřadu zeměměřického a 

katastrálního. Příprava těchto podkladů zahrnuje 3 základní kroky: 

a) vymezení jádrových území a potenciálních hlavních migračních směrů 

b) vyhodnocení prvků v krajině, které napomáhají migraci z hlediska 

dlouhodobé udržitelnosti (podpůrné prvky) 

c) vyhodnocení prvků v krajině, které omezují migraci (bariéry) 
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a) Vymezení jádrových území a hlavních migračních směrů 

Primárním krokem procesu vymezování migračních koridorů je určení jádrových 

oblastí výskytu zájmových druhů velkých šelem a jejich reálného či potenciálního 

propojení pomocí hlavních migračních směrů (ROMPORTL et al., 2009). K vymezení 

reálných migračních směrů napomáhají již publikovaná data o pohybu šelem v zájmové 

oblasti, a to ještě předtím než započne vlastní terénní šetření a mapování. Vymezení 

jádrových území a migračních směrů tedy vychází z analýzy všech přístupných dat o 

současném výskytu sledovaných druhů, pocházejících z dostupných zdrojů, jako jsou 

například, již zmiňovaná, publikovaná data či ústně předané informace a doporučení 

zainteresovaných osob. 

Důležitou součástí přípravných prací je rovněž provázání navrhované sítě 

migračního koridoru v příhraniční oblasti ČR s existujícími nebo zpracovávanými sítěmi 

okolních států. Nejpečlivěji je síť migračních koridorů zpracována v Polsku, kde data jsou 

již publikována a dostupná ke studiu. Data ze Slovenska jsou dostupná pouze jako ÚSES 

nebo navrhnuté migrační koridory – důvodem je to, že zde nejsou dosud oficiálně 

vymezeny.  

 

b) Vyhodnocení prvků v krajině, které napomáhají migraci (podpůrné prvky) 

Při upřesňování vedení koridoru je příhodné využívat existujících stabilních 

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

perspektivy ochrany mapovaného koridoru. Cílem vymezování migračních koridorů však 

není spojování stávajících chráněných území, jsou-li ovšem tato území v rámci vedení 

koridoru vhodná a navazují na reálné migrační stezky, je třeba je využít (ROMPORTL et 

al., 2009).  

Mezi základní podpůrné prvky patří zejména: 

 ÚSES – veškeré prvky, biokoridory a biocentra nadregionální a regionální 

úrovně 

 prvky obecné ochrany přírody a krajiny - VKP 

 ZCHÚ – velkoplošná chráněná území (NP a CHKO), maloplošná chráněná 

území (PP, NPP, NPR) 
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 území soustavy NATURA 2000 – Ptačí oblasti, Evropsky významné 

lokality 

 

c) Vyhodnocení prvků v krajině, které omezují migraci (bariéry) 

Hlavními fragmentačními bariérami jsou v současné době (ANDĚL et al., 2005): 

zemědělství (např. rozsáhlé monokultury, oplocené pastviny atd.), průmysl (výstavba 

průmyslových areálů mimo stávající intravilány obcí, těžba nerostných surovin, výstavba 

individuálních objektů i celých satelitních měst, obchodních zón atd., a hlavně dopravní 

infrastruktura. 

Nejzávažnější fragmentační efekt je připisován pozemním komunikacím, zejména 

proto, že vytváří v krajině dlouhé linie, které nemohou živočichové nijak obejít. Zvláště 

vysoce frekventované komunikace, jako jsou dálnice a rychlostní silnice, jejichž hustota v 

krajině stále roste, představují pro pohyb mnoha druhů živočichů podstatné a často 

nepřekonatelné bariéry (HLAVÁČ, ANDĚL, 2001; IUELL et al. 2003). 

3.2. Příprava podkladů pro terénní mapování 

Následující fází je analýza podkladů nutných pro upřesnění vedení koridoru. Jedná 

se především o posouzení krajinného pokryvu v oblasti, kterou bude veden koridor, 

zhodnocení reliéfu krajiny a zejména o detailní analýzu prvků s bariérovým nebo naopak 

pomocným efektem. Trasa koridoru je analyzována nad aktuálním ortofotem v měřítku 

1:10 000 a také nad podrobnou topografickou mapou (DMÚ, ZABAGED) ve stejném 

měřítku. Dále jsou v měřítku 1:5 000 posuzovány jednotlivé bariéry a podpůrné prvky, 

včetně reliéfu krajiny.  

Výsledná podoba uvažovaného koridoru je v rámci migračně vhodného území 

vedena tak, aby se zde vyskytovalo minimální množství bariér. Vymezený koridor je dále 

rozdělen do jednotlivých úseků dle prostupnosti.  
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Uvedená etapa zahrnuje 3 základní kroky: 

a) zhodnocení struktury krajiny s přihlédnutím k rozložení a konektivitě 

habitatů vhodných pro migraci 

b) zhodnocení lokálních podkladů (podpůrné prvky, bariéry) v území 

detailního vedení koridoru 

c) detailní upřesnění vedení koridoru v prostředí GIS nad podrobnými 

topografickými daty 

 

a) Zhodnocení struktury krajiny 

Zhodnocení struktury krajiny s ohledem k rozložení a konektivitě habitatů 

vhodných pro migraci se provádí také s přihlédnutím ke kvalitě a struktuře krajinného 

pokryvu, tedy vlastních habitatů zájmových druhů, která hraje klíčovou roli pro distribuci a 

šíření zájmových druhů. 

Pro vymezení migračního koridoru je proto principiální stanovení minimálních 

prostorových potřeb vybraných druhů velkých šelem a charakter jejich využívání habitatů. 

Analýza krajinného pokryvu je proto klíčová pro upřesnění vedení migračních koridorů, a 

to především rozložení a výše propojenosti lesních celků, roztroušené zeleně, popřípadě 

zemědělských ploch. 

Při upřesňování trasy koridoru je tedy nutné kromě sledování hlavního migračního 

směru přihlížet perspektivně také k celkové struktuře krajiny. Tak lze vytvořit několik 

potenciálních linií migračních koridorů, ze kterých je možné vybírat po zhodnocení 

bariérových prvků nejprůchodnější variantu (ROMPORTL et al., 2009). 

 

b) Zhodnocení lokálních podkladů (podpůrné prvky, bariéry)  

Před vlastním terénním průzkumem je s použitím mapových podkladů území 

rozděleno na úseky průchodné, zalesněné apod., kterými se dále není potřeba zabývat a 

území s bariérou a kritickými místy, které je nutné mapovat a ohodnotit v terénu. 

Pozornost je nutné věnovat zejména klasifikaci míst střetů s migrační bariérou, tedy těm 

částem koridoru, kde se vyskytují takové rušivé vlivy, že místo nelze označit jako 

průchodné pro velké šelmy (ROMPORTL et al., 2009). 
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TAB. 5: HODNOCENÍ ZÁJMOVÉ ČÁSTI KORIDORU; převzato a upraveno dle Romportla et 

al (2009) 

První fáze hodnocení Označení místa Hodnocení průchodnosti 

Území s kritickými místy 

K1 
Zcela neprůchodné místo 

s nepřekonatelnou bariérou 

K2 
Kritické místo s významnou 

bariérou 

K3 
Kritické místo středního 

významu 

Průchodné území 

P 
Průchodné s malým rušivým 

vlivem 

PZ Zcela průchodné 

 

Následující kategorie bariér uvedené v tabulkách mají úlohu pouze jako orientační 

pomůcky a každá specifická situace je třeba zhodnotit podle konkrétních okolností v 

terénu. Jelikož se bariéry mohou různě kumulovat a kombinovat, konečná kategorie se 

vymezuje především podle aspektu, který má nejvyšší bariérový efekt (ROMPORTL et al., 

2009). Hlavní typy bariér, které byly zjištěny v zájmové oblasti, jsou kategorizovány jako: 

A. Silnice a dálnice 

B. Železnice 

C. Osídlení 

 

A. Silnice 

Jedná se především o komunikace, jejich technické řešení a intenzitu dopravy. 

Hodnocení a zařazení úseku do kategorie průchodnosti ovlivňuje také případné umístění 

nadchodu nebo podchodu, u něhož je potřeba vyhodnotit využitelnost pro migraci zvěře 

(ROMPORTL et al., 2009). 
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TAB. 6: HODNOCENÍ DÁLNIC A SILNIC; převzato a upraveno dle Romportla et al (2009) 

Kategorie Kategorie silnice Technické řešení 
Intenzita 

dopravy 

K1 
Dálnice a 

rychlostní 
komunikace 

Úplné mechanické zábrany (strmé svahy a 

zářezy, protihlukové stěny, opěry, kamenné 
zdi atd.) 

nad 30 tis. 

vozidel/den 

K2 Ostatní víceproudé 

komunikace 

Významné technické překážky, vysoké 

násypy a zářezy, které ale mohou být 
částečně propustné 

od 10 do 30 tis. 

vozidel/den 

K3 Zbývající silnice I. 

třídy 

Komunikace s překonatelnými 

mechanickými zábranami (středová nebo 
postranní svodidla) 

5-10 tis. 

vozidel/den 

P Komunikace 

místního významu 
Bez technických bariér pod 5 tis. 

vozidel/den 

PZ Bez komunikace 

 

B. Železnice 

Jedná se především o kategorie železnice a její technické řešení. V konečném 

výsledku je třeba taktéž zhodnotit případnou přítomnost a charakter migračních objektů 

(ROMPORTL et al., 2009). 

 

TAB. 7: HODNOCENÍ ŽELEZNIC; převzato a upraveno dle Romportla et al. (2009) 

Kategorie Kategorie železnice Technické řešení 

K1 Vysokorychlostní koridor 
Železnice se strmými svahy a zářezy, s dalšími 

technickými zábranami, z mechanických důvodů 

neprostupná 

K2 Ostatní vícekolejné 
železnice 

Železnice s významnými mechanickými překážkami, 
které ale mohou být částečně prostupné 

K3 Regionální železniční trať Železnice s menšími úpravami terénu 

P Místní, málo 

frekventované železnice 
Železnice v rovině, bez překážek 

PZ Bez železnice 
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C. Osídlení 

Zde je stěžejní hlavně volná šířka průchodu mezi osídlením. Rozlišován je průchod 

mezi souvislou zástavbou v podobě vesnic a měst a osamělou rozptýlenou zástavbou. 

Hlavním faktorem je volná šířka průchodu a v některých případech i délka průchodu 

(ROMPORTL et al., 2009). 

 

TAB. 8: HODNOCENÍ OSÍDLENÍ; převzato a upraveno dle Romportla et al (2009) 

Kategorie 
Volná vzdálenost mezi vesnicemi, 

městy 

Volná vzdálenost mezi rozptýlenou 

zástavbou 

K1 Souvislá zástavba, méně než 50 m Souvislá zástavba, méně než 10 m 

K2 50 – 100 m 10 – 30 m 

K3 100 – 500 m 30 – 100 m 

P Více než 500 m Více než 100 m 

PZ Bez osídlení 

 

Celkový výsledný koridor, jenž je detailně vymezen a prověřen v terénu, by měl 

odpovídat v maximální možné míře migračním nárokům živočichů a mít dlouhodobou 

perspektivu (ROMPORTL et al., 2009), hlavně co se týče zkorigování s územním plánem 

příslušné obce.  
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4. Metodika a výsledky terénní práce 

Po zhodnocení mapových podkladů bylo nutné zahájit vlastní terénní mapování. 

Terénní práce započaly v září roku 2012, kdy byla zájmová lokalita v česko-slovensko-

polském pohraničí poprvé navštívena. Z mapových podkladů (ortofotu oblasti v měřítku 

1:10 000 a 1:5 000) byla přesně vytipována místa, kde bylo zapotřebí vlastního posudku 

ohledně průchodnosti území. Další terénní průzkumy probíhaly v říjnu a prosinci 2012. 

Prověřeno bylo celé vedení koridoru Celnice a navazující migrační trasy, kromě souvislých 

lesních porostů bez výskytu bariér, identifikovatelných nad ortofotem oblasti, kde je 

předpokládán plynulý pohyb zvěře. 

Protože migračním koridorem je pás vymezený osou a ochranou, neboli pufrační 

zónou, v šířce 250 m na každou stranu od osy koridoru, je nutné hodnotit koridor po celé 

délce a prověřit šířku koridoru, zda splňuje parametry pro migraci velkých šelem, dle 

aplikované metodiky Romportla et al. (2009). Již nad ortofotem oblasti však bylo zjištěno, 

že po celé délce vedení koridoru není zachována celá ochranná zóna – šíře ochranné 

zalesněné zóny se mění v závislosti na osídlení území, zástavbě, hospodaření v krajině a 

dopravní infrastruktuře. Dle metodiky je však minimální šíře ochranného pásu 100 m, tedy 

50 m na každou stranu od osy koridoru. 

Zaznamenány a oklasifikovány byly všechny části hlavního vedení koridoru a 

navazujících migračních stezek, a to při hlavním terénním průzkumu. Trasa terénního 

průzkumu byla soustředěna na předem vytipované lokality tzv. Úseky, kde se vyskytuje 

významná bariéra či překážka menšího významu a také lokality s migračními objekty. Dále 

byly zhodnoceny přímo v terénu Úseky, které nejsou průchozí, tedy všechny části, kde se 

vyskytují podstatné migrační překážky zařazeny do kategorií K1, K2, K3. Části koridoru, 

které byly při terénním průzkumu klasifikovány jako průchozí (PZ, P), nebyly dále 

hodnoceny jako problematické. U všech Úseků s průchodností K1, K2, K3, P a PZ byla 

pořízena fotodokumentace, a zápis, včetně charakteristiky a zhodnocení kritického úseku, 

pokud se jednalo o kategorie K1 až K3; následně byly body (taktéž uzly) zaměřeny pomocí 

GPS přístroje typu Garmin eTrex H (souřadnicový systém WGS-84). Veškeré bariéry byly 

zakresleny do výsledné mapy vedení migračního koridoru a navazujících migračních tras 

(viz kapitola 5. Konečné výsledky a Přílohy). Trasa průzkumu a hodnocené Úseky jsou 

zobrazeny na OBR. 8 (Mapa trasy terénního průzkumu).  
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OBR. 8: MAPA TRASY TERÉNNÍHO PRŮZKUMU 

Mapový podklad: Google Earth, 2012 
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4.1. Vlastní terénní mapování a hodnocení průchodnosti území 

Poprvé byla lokalita navštívena 5. září 2012. Průzkum započal u vlakové zastávky 

v obci Bocanovice, odkud byla trasa terénního průzkumu směřována ke slovenským 

hranicím. Trasa vedla podél vlakových kolejí, kde byla pozornost soustředěna hlavně na 

okolní svahy, zalesněný terén a celkově možnosti přístupu zvěře ke kolejišti, včetně 

možnosti překonání kolejí. Na základě tvaru reliéfu a zalesnění bylo uskutečněno 

mapování stopních drah. Bylo zjištěno, že elektrifikovaná železniční trať zde netvoří 

migrační bariéru, neboť kolejiště se směrem od zastávky Bocanovice až po most přes říčku 

Lomná nachází v úrovni terénu. Dále je trať vedena po přemostění, pod nímž může zvěř 

taktéž migrovat. Problémem je zde však zástavba – část obce zvaná Městská Lomná, které 

se nachází na cca 50 až 250 m na východ od železnice. Přesto byly nalezeny stopy srnce 

obecného (Capreolus capreolus), prasete divokého (Sus scrofa) a pod železniční tratí 

v blízkosti potoku Lomná také stopy vydry říční (Lutra lutra).  

Na fotografii níže (ÚSEK 1) je pohled z železničního mostu směrem na západ; pod 

tímto mostem lze vidět potok Lomná a místní komunikaci vedoucí z Dolní Lomné do 

Bocanovic. 
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OBR. 9: ÚSEK 1 - MIGRAČNÍ PRŮCHOD POD ŽELEZNICÍ V OBCI BOCANOVICE PODÉL 

KORYTA ŘEKY LOMNÁ A MÁLO FRAKVENTOVANÉ SILNICE 

Autor: Monika Nakládalová, 2012 

 

V následující tabulce je průchodnost území, jež ze západní strany navazuje na 

migrační koridor Jablunkov zařazena do kategorie migrační prostupnosti dle zvolené 

metodiky. 

 

TAB. 9: HODNOCENÍ ZÁJMOVÉ ČÁSTI KORIDORU – ÚSEK 1 

Kategorie  
Označení 

místa 
Hodnocení průchodnosti 

P 

P - silnice 
Průchodné s malým rušivým vlivem;  komunikace místního významu; 

bez technických bariér;  pod 5 tis. vozidel/den 

P - železnice 
Průchodné s malým rušivým vlivem; železnice v rovině s terénem, 

poté mostní objekt, bez překážek 

K3 - osídlení Volná vzdálenost mezi rozptýlenou zástavbou 50 - 250 m 
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Dále na železničních kolejích byla nalezena mostní konstrukce mezinárodní 

železniční tratě č. 320 (ÚSEK 2). Zde je zřejmě umožněna migrace zvěře pod mostním 

objektem, širokým cca 20 m. Migrační trasa je vedena z lesa podél malé bezejmenné 

vodoteče/potůčku, jehož koryto je zpevněno gabiony. Tato část je sledována; povrchový 

materiál je zde z písku, a to kvůli snadnému záznamu stop zvěře. Zástavba se přímo zde 

nenachází, jedná se o klidnou oblast. Avšak severním směrem na město Čadca se nachází 

zástavba, kde je migrační průchod 50 m mezi oplocenými zahradami. 

Dle informací CHKO Beskydy (RNDr. Dana Bartošová) byl ve zmíněném území 

Jablunkovské brázdy a okolí uskutečněn v letech 2007-2009 průzkum, kdy byl přímo 

v tomto prostoru pozorován vlk. 

Na fotografii níže (pohled na západ) lze vidět mostní konstrukci mezinárodní 

železniční tratě č. 320, pod níž je zabezpečen migrační průchod. 

 

 

OBR. 10:  ÚSEK 2 - MOSTNÍ KONSTRUKCE ŽELEZNICE - MIGRAČNÍ OBJEKT NA 

KORIDORU JABLUNKOV 

Autor: Monika Nakládalová, 2012 
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V následující tabulce je průchodnost území, jež taktéž ze západní strany navazuje 

na migrační koridor Jablunkov, zařazena do kategorie migrační prostupnosti. 

 

TAB. 10: HODNOCENÍ ZÁJMOVÉ ČÁSTI KORIDORU – ÚSEK 2 

Kategorie  
Označení 

místa 
Hodnocení průchodnosti 

P 

PZ - silnice Bez komunikace 

P - železnice 
Průchodné s malým rušivým vlivem; železnice nad úrovní terénu, 

migrační průchod pod mostním objektem 

K3 - osídlení Volná vzdálenost mezi rozptýlenou zástavbou 50 - 250 m 

 

Trasa terénního průzkumu byla dále směřována ke koridoru Jablunkov, tedy ke 

křížení silnice II/474 a mostní estakády silnice I/11 se zmíněným koridorem (ÚSEK 3). 

Bylo zjištěno, že trasa koridoru Jablunkov vede mezi zástavbou části obce Městská Lomná, 

Bocanovice a Mosty u Jablunkova, u níž je proluka minimálně 250 m. U mostní estakády 

silnice I/11 byly stanoveny parametry, čímž bylo potvrzeno, že zde může zvěř migrovat; 

bylo taktéž zjištěno, že silnice II/474 směřující na Žilinu nevadí při migraci menším 

druhům zvěře ani vlkovi. Medvěd hnědý a rys ostrovid však zde nemigrují z důvodu hluku 

a vysokého provozu. Faktorem omezujícím migraci velkých šelem může být také nízká 

lesnatost v proluce mezi zástavbou (jedná se především o pole a nekosené louky, což může 

být i pro další druhy zvěře ztížení, hlavně z toho důvodu, že ve vysoké trávě ztrácejí 

orientaci).  

Na trase tohoto koridoru je umístěná taktéž fotopast Hnutí Duha, jenž se zde 

několik let angažuje. Fotopast zachytila v roce 2012 srnce obecného a prase divoké, co se 

větších druhů savců týče.  

Na fotografii níže lze vidět úsek koridoru Jablunkov (pohled na východ), jenž 

protíná silnice II/474 a mostní estakáda silnice I/11. Hutnější zalesnění je vidět v dálce pod 

estakádou. 
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OBR. 11: ÚSEK 3 - MIGRAČNÍ PRŮCHOD POD ESTAKÁDOU SILNICE I/11 NA KORIDORU 

JABLUNKOV 

Autor: Monika Nakládalová, 2012 

 

V následující tabulce je průchodnost území oblasti koridoru Jablunkov zařazena do 

kategorie migrační prostupnosti dle zvolené metodiky.  

 

TAB. 11: HODNOCENÍ ZÁJMOVÉ ČÁSTI KORIDORU - ÚSEK 3 

Kategorie  
Označení 

místa 
Hodnocení průchodnosti 

P 

P - silnice 
Průchodné s malým rušivým vlivem;  komunikace místního 

významu; bez technických bariér;  pod 5 tis. vozidel/den 

PZ - železnice Bez železnice 

K3 - osídlení Volná vzdálenost mezi vesnicemi, městy 50 - 250 m 

 

Po zhodnocení situace na koridoru Jablunkov, jenž je předmětem práce Bc. Lucie 

Bortlové (2013), byl následně detailně procházen sedmikilometrový úsek mezi koridory 

Jablunkov a Celnice. Trasa průzkumu vedla podél hlavního tahu směrem na Slovensko, 
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tedy podél silnice 1/11. Pozornost byla zaměřována na uhynulé kusy zvěře na silnici nebo 

na jejích okrajích u svodidel. Byly nalezeny ostatky menších savců a také ptáků. Bylo 

zjištěno, že na západní straně silnice se terén svažuje směrem dolů k zástavbě, kdežto na 

východní straně silnice je terén kopcovitý a svah je velmi strmý; svah je dokonce v jednom 

úseku zpevněný kamenitou zdí v délce cca 900 m – tento oddíl (ÚSEK 4) se nachází 

v okolí mostu přes silnici I/11 o přibližných GPS souřadnicích 49°30'46.800"N 

18°45'20.401"E. Most je situovaný poblíž státní hranice se Slovenskem, přesněji 1970 m 

od migračního koridoru Celnice, jenž vede podél státní hranice. Migrace zde dle zjištěných 

skutečností není možná vůbec nebo jen s velkými obtížemi. Hrozí střet zvěře s automobily. 

Západním směrem od silnice (v rozmezí 250 – 350 m) se táhne taktéž zmíněná železnice. 

Na fotografii níže (pohled na jih) lze vidět svah na východní straně komunikace 

I/11 a v dáli v levém horním rohu fotografie lze částečně vidět 1300 m vzdálený 

fragmentovaný lesní celek, jenž je také místem střetu koridor Celnice a silnice I/11. 

 

 

OBR. 12: ÚSEK 4 - MIGRAČNÍ BARIÉRA – STRMÉ SVAHY NA SILNICI I/11 

Autor: Monika Nakládalová, 2012 

 

V následující tabulce je průchodnost území, které obklopuje migrační koridor 

Celnice ze severní strany, zařazena do kategorie migrační prostupnosti dle zvolené 

metodiky. 



 Monika Nakládalová: Migrační prostupnost krajiny Karpat v česko-slovenském pohraničí 

2013  37 

TAB. 12: HODNOCENÍ ZÁJMOVÉ ČÁSTI KORIDORU - ÚSEK 4 

Kategorie  
Označení 

místa 
Hodnocení průchodnosti 

K2 

K1 - silnice 
Dálnice a rychlostní komunikace; úplné mechanické zábrany (strmé 

svahy a zářezy, protihlukové stěny); 5-10 tis. vozidel/den 

K2 - železnice 
Ostatní vícekolejné železnice; železnice s významnými 

mechanickými překážkami, které ale mohou být částečně prostupné 

K2 - osídlení Volná vzdálenost mezi rozptýlenou zástavbou 10 - 30 m 

 

4.1.1. Koridor Celnice 

Samotný migrační koridor Celnice byl detailně procházen v několika termínech, a 

to v září, říjnu a prosinci 2012. Celé území bylo vymapováno, důležité body a migrační 

bariéry byly zaměřeny pomocí GPS přístroje a vyfotografovány. Souřadnice GPS jsou 

nezbytnou součástí pozdější práce s mapami v prostředí GIS, proto byly ihned po zaměření 

zapsány do tabulky.  

Na místě bylo zjištěno, že silnice I/11 je hlavní migrační bariérou v oblasti. V 

krátkém úseku mezi lesními porosty jsou přerušena svodidla, což je pro migraci pozitivní 

prvek, avšak silnice je velmi frekventovaná. V době našeho průzkumu (denní doba) byla 

silnice překonatelná s obtížemi, jelikož automobily zde dosahují velké rychlosti. Kolize 

automobilů se zvěří zde tedy ohrožuje nejen samotnou zvěř ale také řidiče projíždějících 

vozidel. Právě pro všechny tři druhy velkých šelem je tento Úsek velmi problematický; vlk 

a rys ostrovid je schopen tuto bariéru překonat za určitých podmínek, například snížený 

provoz v nočních hodinách nebo v období sníženého provozu z důvodu opravy sinice nebo 

sněhové kalamity, což dokládá svými nálezy studie Krajči z roku 2011. 

V tomto Úseku byla plánována také stavba čerpací stanice, a to konkrétně v roce 

2009. Avšak tato čerpací stanice pohonných hmot Benzina v blízkosti budovy bývalé 

celnice a plánovaného ekoduktu se nepostavila – investor od záměru ustoupil a další 

projednání podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) nepožaduje. 

Důvodem zřejmě bylo mimo jiné i připomínkování místních obyvatel a negativní postoj 
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Hnutí DUHA, Ministerstva ŽP a kraje, jak je psáno v tiskové zprávě k tématu, kterou 

v roce 2009 vydalo Hnutí DUHA. 

V místě střetu silnice I/11 a koridoru Celnice vede dle územního plánu obce Mosty 

u Jablunkova ÚSES. Územní plán tak počítá do roku 2020 se zachováním stávajících 

lesních porostů podél silnice I/11; území je legislativně chráněno na úrovni lokálního 

biocentra, na které se napojuje nadregionální biokoridor. 

Na fotografii níže (OBR. 13) je problematický Úsek střetu koridoru Celnice a 

silnice I/11 – pohled směrem na sever. 

 

 

OBR. 13: ÚSEK 5 - MIGRAČNÍ BARIÉRA – SILNICE I/11 KŘIŽUJE KORIDOR CELNICE 

Autor: Monika Nakládalová, 2012 

 

V následující tabulce je průchodnost území, které je součástí koridoru Celnice, 

zařazeno do kategorie migrační prostupnosti dle zvolené metodiky. Území bylo zařazeno 

do kategorie K2 i přesto, že se přímo v tomto místě nenachází železnice ani zástavba a to 

z důvodu zmíněného výše – tedy vysokého provozu na komunikaci a rychlosti 

projíždějících vozidel. 
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TAB. 13: HODNOCENÍ ZÁJMOVÉ ČÁSTI KORIDORU - ÚSEK 5 

Kategorie  
Označení 

místa 
Hodnocení průchodnosti 

K2 

K2 - silnice 

Dálnice a rychlostní komunikace; komunikace s překonatelnými 

mechanickými zábranami (středová a postranní svodidla v krátkém 
úseku přerušena); 5-10 tis. vozidel/den 

PZ - železnice Bez železnice 

P - osídlení Volná vzdálenost mezi rozptýlenou zástavbou více než 100 m 

 

V místě vedení koridoru Celnice, přímo navazujícího na Úsek 5, se nachází další 

mostní konstrukce – neboli migrační objekt na železnici č. 320, který byl dokončen v roce 

2012. Migrační podchod je cca 15 m široký; migrační cesta je zde svedena z okolních 

zalesněných svahů. Pod mostní konstrukcí je taktéž terén vysypán pískem, stejně jako na 

Úseku 2. Zde byly nalezeny stopy srnce obecného jak na písečném podkladě v září a říjnu, 

tak později v prosinci na sněhové pokrývce, v roce 2012. Zástavba se přímo zde nenachází, 

jedná se o zalesněný prostor.  

Podle výsledků mapování výskytu velkých savců na koridoru Celnice, 

publikovaných v práci Krajči (2011), byly v tomto Úseku nalezeny pobytové znaky vlka 

obecného v podobě stop v bahně v roce 2008 a stop vlka obecného a rysa ostrovida v roce 

2009, kdy byla v zimním období oblast postižena sněhovou kalamitou a pak v létě a na 

podzim téhož roku, kdy byla silnice I/11 uzavřena na Slovenské straně, a to celkově ještě 

před dokončením mostní konstrukce (na fotografii níže - OBR. 14 – pohled na západ). 
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OBR. 14: ÚSEK 6 - MOSTNÍ KONSTRUKCE ŽELEZNICE - MIGRAČNÍ OBJEKT NA 

KORIDORU CELNICE 

Autor: Monika Nakládalová, 2012 

 

V následující tabulce je průchodnost území, které je součástí koridoru Celnice, 

zařazeno do kategorie migrační prostupnosti dle zvolené metodiky. Pokud je 

předpokládáno, že veškerá migrující zvěř bude železnici překonávat pod mostem, je území 

zařazeno do kategorie P. Pokud by se zvěř snažila překonat železnici po strmém náspu, 

byla by zde migrační průchodnost značně omezena - násep je velmi vysoký. 

 

TAB. 14: HODNOCENÍ ZÁJMOVÉ ČÁSTI KORIDORU - ÚSEK 6 

Kategorie  
Označení 

místa 
Hodnocení průchodnosti 

P 

PZ - silnice Bez komunikace 

P - železnice 
Železnice se strmými svahy nad úrovní terénu, migrační průchod pod 

mostním objektem, průchodné místo s malým rušivým vlivem 

P Volná vzdálenost mezi rozptýlenou zástavbou více než 100 m 

 

Na předešlý Úsek 6 se po zhruba 2 km volně napojuje Úsek 7 – koridor Celnice 

tedy dále vede na západ podél hranice se Slovenskem k obci Šance. Tuto trasu koridoru 
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rozděluje málo frekventovaná silnice směr Milošová a Čadca. Terén zde tvoří především 

louky a políčka. Je zde tedy proluka mezi lesy, což může být považováno za migrační 

bariéru typu bezlesí. Zvěř je zde nucena překonat vzdálenost volným terénem v délce cca 

500 m. Podle analýzy rozhodujících ekologických faktorů vzhledem k migraci (viz 

kapitola 2.) lze předpokládat, že vlk obecný překoná tuto proluku bez obtíží. Jiná je situace 

u rysa ostrovida – předložené výsledky studií dokládají, že u této šelmy by se bezlesí 

mohlo stát problematické. Proluka, kterou by rys již nemusel nepřekonat je 

maximalizována hranicí jednoho kilometru.  

Zástavbu zde tvoří rozptýlené domy, kdy je průchod mezi nimi minimálně 400 m. 

V územním plánu katastru Mosty u Jablunkova je počítáno s ponecháním této proluky, 

navíc je zde v návrhu do roku 2020 počítáno se začleněním území do ÚSES jako 

nadregionální biokoridor, tudíž je zajištěna legislativní ochrana území. 

V tomto Úseku byly nalezeny stopy srnce obecného, a to přímo v místě odkud je na 

OBR. 15 Úsek fotografován (pohled na jih), tedy v místě kudy zvěř přechází silnici. 

V podstatě se dle vlastního terénního šetření jedná o jeden z posledních průchodů 

z Moravskoslezských Beskyd k Celnici. 

 

 

OBR. 15: ÚSEK 7 – MIGRAČNÍ BARIÉRA - BEZLESÍ A KOMUNIKACE PODÉL HRANICE SE 

SLOVENSKEM NAVAZUJÍCÍ NA KORIDOR CELNICE 

Autor: Monika Nakládalová, 2012 



 Monika Nakládalová: Migrační prostupnost krajiny Karpat v česko-slovenském pohraničí 

2013  42 

V následující tabulce je průchodnost území, které je součástí koridoru Celnice, 

zařazeno do kategorie migrační prostupnosti dle zvolené metodiky. Úsek byl zařazen do 

kategorie P, avšak bezlesí zde představuje malou migrační bariéru. Bariéra je překonatelná, 

jelikož se jedná o krajinu s podílem rozptýlené zeleně a stromů solitérů.  

 

TAB. 15: HODNOCENÍ ZÁJMOVÉ ČÁSTI KORIDORU - ÚSEK 7 

Kategorie  
Označení 

místa 
Hodnocení průchodnosti 

P 

P - silnice 
Průchodné s malým rušivým vlivem;  komunikace místního 

významu; bez technických bariér;  pod 5 tis. vozidel/den 

PZ - železnice Bez železnice 

P – osídlení, 

bezlesí 

Volná vzdálenost mezi rozptýlenou zástavbou více než 100 m; 

proluka bezlesí minimálně 500 m. 

 

4.1.2. Koridor Svrčinovec 

Koridor Svrčinovec vede zalesněným územím na Slovenské straně v přibližné 

vzdálenosti 1 až 1,5 km od státní hranice s Českou republikou. Vede v podstatě souběžně 

s koridorem Celnice, ale rozděluje je zástavba části obce Purašovci a Privarčakovci a 

následně také bezlesí. Proluka mezi zástavbou je zde cca 700 m a nachází se zde také 

benzinová stanice.  

Koridor Svrčinovec přetíná identická bariéra jako koridor Celnice – a to silnice I/11 

(E75), která je vedena v úrovni terénu. Intenzita dopravy je zde stále velmi vysoká. Jak již 

bylo zmíněno v kapitole 1.2.2 – je zde plánována výstavba silnice R5. Na místě bylo 

zjištěno, že stavba zatím nezapočala a situace na koridoru je z hlediska intenzity dopravy a 

možného ohrožení jak zvěře, tak řidičů automobilů, kritická. 

Ve vzdálenosti 100 m od silnice I/11 se táhne železnice č. 320, kde byl přímo na 

kolejích pozorován srnec obecný, a celkově zde bylo nalezeno velké množství stop zvěře 

ve sněhu. Na fotografii níže (OBR. 16) je při pohledu na sever vidět eventuelní průchod 

přes komunikaci. 
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OBR. 16: ÚSEK 8 - MIGRAČNÍ BARIÉRA – SILNICE I/11 KŘIŽUJE KORIDOR SVRČINOVEC 

Autor: Monika Nakládalová, 2012 

 

V následující tabulce je průchodnost území, které je součástí koridoru Svrčinovec, 

zařazeno do kategorie migrační prostupnosti dle zvolené metodiky. Území bylo zařazeno 

do kategorie K2 i přesto, že se přímo v tomto místě nenachází zástavba a to opět z důvodu 

vysokého provozu na komunikaci a rychlosti projíždějících vozidel. 

 

TAB. 16: HODNOCENÍ ZÁJMOVÉ ČÁSTI KORIDORU - ÚSEK 8 

Kategorie  
Označení 

místa 
Hodnocení průchodnosti 

K2 

K2 - silnice 
Dálnice a rychlostní komunikace; bez technických bariér; 15 tis. 

vozidel/den 

P - železnice Vícekolejné železnice v rovině s terénem 

P - osídlení Volná vzdálenost mezi vesnicemi, městy více než 500 m 

 

Trasa terénního průzkumu dále směřovala od obce Svrčinovec směrem na východ 

k obci Čierne na Slovensku. Zde bylo nutné ohodnotit a zmapovat území intravilánu obce, 

hlavně to, jakým způsobem a jak moc zasahuje do zalesněného kopcovitého terénu, kterým 
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by eventuelně mohl vést migrační koridor, a který by volně navazoval na koridor 

Svrčinovec.  

Bylo zjištěno, že mezi zástavbou na severní straně (Hrčava/ČR) a jižní straně 

(Čierne/SK) kopce se nachází pás lesa, který přímo navazuje na koridor Svrčinovec a 

taktéž je zde umožněn průchod až ke koridoru Celnice, a to v dostatečné šíři, dle metodiky. 

Stezka neboli zalesněné území dále vede na východ podél hranice se Slovenskem až 

k trojmezí. Na fotografii níže (pohled na sever – OBR. 17) je vidět zmiňované vyvýšené a 

zalesněné území. V tabulce č. 17 je úsek také ohodnocen dle migrační prostupnosti. 

 

 

OBR. 17: ÚSEK 9 – ČIERNE 

Autor: Monika Nakládalová, 2012 

 

TAB. 17: HODNOCENÍ ZÁJMOVÉ ČÁSTI KORIDORU - ÚSEK 9 

Kategorie  
Označení 

místa 
Hodnocení průchodnosti 

PZ 

PZ - silnice Bez silnice 

PZ - železnice Bez železnice 

P - osídlení Volná vzdálenost mezi vesnicemi více než 500 m 
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4.2. Mapové zdroje pro zpracování výsledků terénního průzkumu 

Hlavním zdrojem mapových podkladů se pro tuto práci a hlavně zpracování 

výsledků stal Český úřad zeměměřický a katastrální (ČUZK), který poskytl datové sady 

Zabaged (polohopis, výškopis 3D vrstevnice, výškopis grid 10x10 m), Ortofoto ČR a 

Geonames. Tyto sady byly použity při zpracování výsledné mapy v programu ArcGIS 10. 

Jelikož geoportál ČUZK poskytuje mapové sady pouze pro území České republiky, mohl 

být výsledný návrh migračního koridoru dle prostupnosti území zpracován v prostředí GIS 

pouze po hranice státu. 

Dalším mapovým zdrojem, nebo také programem pro zpracování map se stala 

aplikace společnosti Google s názvem Google Earth. Tato aplikace umožňuje plánování 

tras pomocí exportovaných GPS souřadnic, které byly zaměřeny přímo v terénu, a to 

celkově bez omezení státní hranicí. To byl důvod výběru aplikace Google Earth – návrh 

migračního koridoru dle průchodnosti území mohl být zpracován jak na území České 

republiky, tak i na území Slovenska a Polska. 

4.2.1. Metodika zpracování map 

Po shromáždění dat z terénního průzkumu musela být data připravena na analýzu a 

zpracování v obou zvolených programech. Veškeré, v terénu zaměřené, GPS body byly 

převedeny ze souřadnicového systému WGS84 do souřadnicového systému S-JTSK. 

Orientační nadmořská výška byla zjištěna z aplikace Google Earth. Vše bylo zapsáno do 

tabulky Microsoft office Excel 2007.  

Terénní data, která byla zapsána do tabulky, však zahrnovala pouze tzv. Úseky (viz 

předchozí kapitola) – čili místa terénního průzkumu. Proto bylo nutné data doplnit o 

tzv. mezibody – soustavu bodů na ortofotu v území, která nebyla fyzicky navštívena. Na 

ortofotu oblasti v měřítku 1:10 000 byl zkoumán nejen terén, jeho prostupnost a výškový 

profil v dané linii, ale celkově byl brán zřetel na minimální parametry, které musí migrační 

trasa/koridor splňovat, aby vyhovovala minimálním prostorovým nárokům velkých šelem 

podle zvolené metodiky hodnocení prostupnosti území. Tzv. mezibody byly zaznačeny do 

tabulky mezi terénní data. 
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V softwaru ArcGIS 10 bylo nejprve nezbytné sloučit podkladová data, jelikož data 

která přišla z ČUZK byla na dvou CD – lokalita Jablunkovska byla rozdělena na dvě části. 

Poté byla data z tabulky, čili souřadnice zaměřených bodů v systému S-JTSK, exportována 

do ArcGISu a tím se vytvořila nová vrstva na podkladové mapě. V programu ArcMap byla 

nejdříve načtena liniová vrstva migrace, takže byly importované body spojovány pomocí 

linie. Liniové vrstvy komunikace a Geonames byly součástí již prvotní podkladové mapy. 

Okolo vzniklé linie migračního koridoru byla následně vytvořena obalová zóna 

v šířce 250 m na každou stranu od osy koridoru, tak aby bylo zřetelné, jak by měla vypadat 

ochranná zóna migračního koridoru. Ne vždy je celá šíře ochranné zóny průchozí, jelikož 

obalová zóna mnohdy překryla i zástavbu. Posledním krokem bylo upravit mapu tak, aby 

splňovala všechny kartografické náležitosti.  

V aplikaci Google Earth stačilo data importovat z tabulky pomocí vyhledávacího 

okna – každá dvojice souřadnic byla na ortofotu zobrazena jako bod a následně označena 

číslem. Poté byly jednotlivé body, jak ty zaměřené v terénu, tak i mezibody z mapy, 

spojovány pomocí nástroje „cesta“. Vzniklo několik „cest“, jejž vedou územím České, 

Slovenské a Polské republiky. 

Celková trasa migračního koridoru je vedena územím tak, aby na každou stranu od 

osy koridoru (v ArcGISu vrstva „linie“, v Google Earth vrstva „cesta“) byla zajištěna 

prostorová prostupnost minimálně 50 m (celkově 100 m) a to například v místech se 

zástavbou nebo jinou bariérou. Průměrně se šířka ochranného pásu pohybuje okolo 150 m 

na každou stranu od osy koridoru. V tzv. „úzkém hrdle“, nebo při střetu s migrační 

bariérou se celková šíře pásu může zmenšit až na 20 m. 

 

  



 Monika Nakládalová: Migrační prostupnost krajiny Karpat v česko-slovenském pohraničí 

2013  47 

5. Konečné výsledky 

Zhodnocení celkové prostupnosti krajiny oblasti Mostů u Jablunkova a 

navazujících příhraničních oblastí Polské a Slovenské republiky podle zvolené metodiky 

vedlo k návrhu nejprůchodnější varianty linie migračního koridoru pro velké savce. Jedná 

se o linii, jež prezentuje výslednici všech dostupných dat o výskytu a možných migračních 

drahách velkých savců v oblasti, založených jak na datech prezentovaných v minulosti 

jinými autory, tak na výsledcích vlastního terénního průzkumu a mapování lokality. 

Výsledná linie migračního koridoru je pak stanovena na základě aktuální propustnosti 

území, jakožto i prostupnosti krajiny do budoucna, tak aby bylo na koridoru 

minimalizováno množství bariér a linie tedy vedla nejprůchodnější cestou. 

5.1. Linie migračního koridoru 

Návrh linie migračního koridoru vychází zejména z vlastní terénní práce a také 

z údajů a dat o nálezech stopních drah a pobytových znaků velkých savců v oblasti. Již 

v kapitole 4. této práce (Metodika a výsledky terénní práce) je vymezeno devět zájmových 

úseků, z nichž bylo pro potřeby návrhu linie migračního koridoru vybráno pět Úseků 

(Úsek 5 až Úsek 9), které přímo navazují nebo jsou součástí migračních koridorů Celnice a 

Svrčinovec. Celkem se tedy jedná o dvě rozdílné linie migračních koridorů.  

V programu ArcGIS 10 byla zpracována pouze linie migračního koridoru Celnice, a 

to z toho důvodu, že mapové podklady území za hranicemi ČR nebyly dostupné. Návrh 

obou linií, tedy koridoru Celnice i Svrčinovec byly proto zpracovány také v programu 

Google Earth. 

Dle terénního průzkumu bylo zjištěno, že se na migračních koridorech vyskytují 

dvě kritická místa, přímo v terénu ohodnocená a zařazená do kategorie K2. Jedná se o 

Úseky 5 a 8. Podle užité metodiky se jedná o kritická místa s významnou bariérou. Tuto 

bariéru představuje zejména silnice I/11. 

Linie migračního koridoru Celnice je vedena tak aby navazovala na CHKO 

Beskydy, přesněji linie začíná v zalesněném území nedaleko obce Mosty u Jablunkova ve 

III. ochranné zóně CHKO Beskydy. Dále pokračuje směrem na jihovýchod, kudy prochází 

volnou krajinou bez souvislé vegetace – tento úsek je označen jako průchodný pro velké 
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savce, jelikož bezlesí dosahuje velikosti maximálně 500 m – jedná se o Úsek 7. Linie dále 

pokračuje severovýchodním směrem zalesněným terénem až do údolí, pod mostní 

estakádou železnice č. 320 (Úsek 6), až k migrační bariéře silnici I/11 (Úsek 5). Po 

překonání migrační bariéry je linie vedena stále severovýchodním směrem k Polské 

hranici, odkud se po střetu s ní stáčí na sever. Linie migračního koridoru je od střetu 

s bariérou vedena pouze zalesněným územím, kdy v podstatě kopíruje státní hranici 

nejprve se Slovenskem a poté i s Polskem. Za hranici se linie dostává až u hraničního 

přechodu u Bukovce, zde se napojuje na Slezské Beskydy, odkud může probíhat migrace 

zejména vlků z teritorií Bukowy a Grapa, jenž ve své práci zmapoval Nowak et al. (2008). 

Linie migračního koridoru Svrčinovec začíná taktéž ve III. Zóně CHKO Beskydy, 

avšak trasa je vedena na území ČR pouze v délce 0,5 km. Směřuje na jihovýchod na 

Slovensko, kde prochází zemědělsko-lesní krajinou, poté také osadou s nízkou denzitou 

obyvatel Kukolanka. Až k nepříliš frekventované silnici, vedoucí z Milošové na Čadcu, je 

linie vedena zalesněným územím. V místě střetu se silnicí se vyskytuje spíše keřovitá 

vegetace. Průchod mezi rozptýlenou zástavbou je zde větší než 0,3 km, tudíž se jedná o 

místo bez ohrožení migrační průchodnosti. Dále se linie stáčí na severovýchod zalesněným 

územím až k místu střetu s bariérou – opět silnicí I/11 – jedná se o Úsek 8. Po překonání 

bariéry je linie dále vedena kopcovitým a zalesněným terénem východním směrem, kdy na 

severní straně vede linie souběžně s českou státní hranicí a na jižní straně souběžně 

s obcemi Čierne a Skalité, kudy prochází i silnice I/12 a má zde vést i dálnice D3. Linie je 

zakončena taktéž na území Polské republiky ve Slezských Beskydách. 

Oba koridory jsou na závěr propojeny linií, která vede zalesněným územím 

nedaleko obce Hrčava. Výsledná mapa celého migračního koridoru se nachází v přílohách 

této diplomové práce. 

5.2. SWOT analýza 

Podle metodiky Anděl et al. (2005) lze návrh linie migračního koridoru zhodnotit 

pomocí SWOT analýzy, kdy efektivní plocha (EA) a potenciální bariéra (PB) poskytují 

velmi užitečné informace o nefragmentovaném území při zpracování oblasti metodami 

GIS. Pro detailní studie, jakou je i tato diplomová práce, na úrovni územních plánů obcí je 



 Monika Nakládalová: Migrační prostupnost krajiny Karpat v česko-slovenském pohraničí 

2013  49 

nezbytné podrobnější hodnocení, které popíše komplexně celou situaci. Vhodným 

jednotícím nástrojem je právě SWOT analýza. 

 

SWOT analýza se dělí na 4 části (ANDĚL et al. 2005): 

 S (Strengths): Silné stránky – popis všech vlastností, které jsou v daném území 

pozitivní a vytvářejí jeho významnost, zaměřeno na současný stav. 

 W (Weaknesses): Slabé stránky – popis slabých míst, ve kterých jsou vlastnosti území 

nedostatečné, zaměřeno na současný stav. 

 O (Opportunities): Příležitosti – zaměřeno na budoucnost, popis vlastností, které 

vytvářejí předpoklady pro pozitivní vývoj v budoucnosti. 

 T (Threats): Hrozby – zaměřeno na budoucnost, popis vlastností, které mohou 

v budoucnu negativně ovlivnit zachování migrační prostupnosti území. 

5.2.1. S, W - silné a slabé stránky 

Hodnocení silných (S) a slabých (W) stránek se zaměřuje na současný stav a obě 

hodnocení se doplňují. Proto i kritéria jsou stejná a jejich konkrétní stav rozhoduje o tom, 

jestli jev patří do silných nebo slabých stránek. Hodnocení pozitivních prvků v linii 

migračního koridoru může probíhat na základě definice velikosti polygonu, přítomnosti 

vhodných biotopů, velikost efektivní plochy, vztah k sousedním polygonům (vazby, 

izolovanost, součást velké skupiny UA atd.). Naopak hodnocení negativních prvků a 

vychází z posudku a popisu hlavních bariér, potenciálních bariér, kritických míst, vazeb na 

bariéry v okolním území atd. (ANDĚL et al., 2005). 

5.2.2. O, T - příležitosti a hrozby 

Hodnocení příležitostí a hrozeb vychází ze současného stavu a specifikuje činitele, 

kteří mohou mít vliv na další vývoj v krajině, kudy prochází linie migračního koridoru. 

Obě hodnocení se opět doplňují a vycházejí z obdobných kritérií, jako je například 

existence legislativní ochrany (zda je migrační koridor nebo celá oblast součástí nějakého 

zvláště chráněného území), pozitivní či negativní vývoj na okolním území, antropogenní 

tlak – blízkost aglomerace, riziko investiční činnosti, předpokládaný vývoj hlavního 

fragmentačního faktoru (např. nárůst automobilové dopravy) (ANDĚL et al., 2005). 
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TAB. 18: SWOT ANALÝZA MIGRAČNÍHO KORIDORU 

 

 
SWOT ANALÝZA 

 Pomocné Škodlivé 

V
n

it
řn

í 
p

ů
v
o
d

 

S (Silné stránky) W (Slabé stránky) 

 Lesní pozemky tvoří cca 50 % z 

vymezeného území 

 Efektivní plocha vhodná pro migraci 

činí cca 100 km
2 
z celkové rozlohy 

180 km
2
 vymezeného území 

 Lesní biotopy v místech s bariérou 

propojeny minimálně roztroušenou 

vegetací 

 Vymezené území součástí větší skupiny 

polygonů UAT 

 Prokázaný výskyt zájmových druhů 

savců 

 ÚSES v linii migračního koridoru na 

území ČR 

 Velká dopravní vytíženost a provoz na 

silnici I/11 

 Celkem dvě kritická místa v linii 

migračního koridoru na území ČR a SR 

 Migrační koridor Celnice stále bez 

plánovaného ekoduktu 

V
n

ěj
ší

 p
ů

v
o
d

 

O (Příležitosti) T (Hrozby) 

 ÚSES v územním plánu zachován do 

roku 2020 

 Stavba benzinové stanice v migračním 

koridoru Celnice zamítnuta 

 Po dostavbě rychlostní silnice R5 

předpoklad úlevy od dopravy na silnici 

I/11, pokud bude vedena nad úrovní 

terénu 

 Při zachování lesních celků a stavbě 

ekoduktu zachován velký migrační 

potenciál Jablunkovska – přímé 

propojení Moravskoslezských a 

Slezských Beskyd 

 Riziko rozšiřování městské zástavby na 

úkor lesních pozemků 

 Otázka rychlosti dostavby silnice R5 

(současně s D3), popřípadě zachování 

trendu růstu intenzity automobilové 

dopravy na silnici I/11 

 Po dostavbě rychlostní silnice R5 

předpoklad rozdvojení bariéry v linii 

migračního koridoru, pokud bude vedena 

v úrovni terénu 

 Možnost realizace jiných investičních 

záměrů v oblasti, negativně ovlivňujících 

migrační potenciál krajiny (rozšiřování 

lyžařského areálu apod.) 
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6. Diskuze a doporučení 

Z uvedené SWOT analýzy (v předchozí kapitole) vyplývá, že vymezené území je 

v současnosti z hlediska migrační prostupnosti terénu územím vhodným, a to hlavně 

z důvodu výskytu lesních komplexů, které na sebe přímo navazují. Tato skutečnost 

vyčleňuje zdejší krajinu jako oblast mimořádného významu pro migraci velkých savců. 

Navíc je zde území v linii migračního koridoru legislativně chráněno v rámci funkčního 

ÚSES. Zájmové druhy velkých savců mají však omezenou migraci do CHKO Beskydy 

silnicí I/11. Z pohledu bezpečnosti řidičů automobilů a zejména také zachování migračního 

potenciálu krajiny je zde tedy důležité a v zásadě je doporučeno vybudovat plánovaný 

ekodukt, jenž měl být postaven již v roce 2008. 

Tento ekodukt by vyřešil otázku migrace přes koridor Celnice, tudíž by byla 

migrace z jádrových populací v zahraničí do CHKO Beskydy zajištěna i přes dostavbu 

další migrační bariéry v oblasti – silnice R5 na Slovensku v úrovni terénu. Pokud by 

migrace nebyla zajištěna stavbou ekoduktu v prostorách bývalé celnice, je nezbytné, aby 

byla nová rychlostní silnice R5 vedena nad úrovní terénu. Toto jsou v podstatě jediné dvě 

reálné varianty jak zabezpečit průchodnost krajiny a posílit populace šelem 

v Moravskoslezských Beskydách, a to i z toho důvodu, že se na Jablunkovsku (přes 

migrační koridor Jablunkov) plánuje stavba nových rodinných domů a také průmyslové 

zóny. 

Vybudování migračních koridorů pro velké savce přes Jablunkovskou brázdu bylo 

uloženo usnesením vlády České republiky č. 550 ze dne 10. května 2006 (k návrhu na 

schválení investiční smlouvy se společností Hyundai Motor Company a k zabezpečení 

podmínek pro výstavbu a provoz automobilového závodu Hyundai, závodů subdodavatelů 

na území severní a střední Moravy a investiční přípravy území strategických průmyslových 

zón v České republice) místopředsedovi vlády a ministru dopravy ve spolupráci s 

ministrem životního prostředí a hejtmanem Moravskoslezského kraje.  

V současné době, dle vyjádření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, pod 

jehož působnost zájmová lokalita spadá, se však neeviduje žádný probíhající či ukončený 

povolovací proces (správní řízení) v souvislosti se záměrem výstavby předmětného 

ekoduktu. Vlastní stavba migračního nadchodu měla být technicky i právně součástí 

rekonstrukce silnice I. třídy č. 11, která však neprobíhá. 
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Moravskoslezský kraj zaslal k dané problematice vyjádření, že zajistil stabilizaci 

průběhu migračních koridorů v zájmovém území Jablunkova v Zásadách územního rozvoje 

Moravskoslezského kraje ve formě nadregionálních biokoridorů územního systému 

ekologické stability. V důsledku to znamená, že trasy migračních koridorů jsou hájeny z 

hlediska jejich průchodnosti pro velké šelmy jako ÚSES, avšak není zabezpečeno to, že se 

šelmy dostanou z jednoho biocentra do druhého. 

Důsledně je tady doporučeno, aby v oblasti byl migrační nadchod neboli ekodukt 

postaven minimálně v jeho původních rozměrech, dle projektu investičního záměru 

s názvem I/11 Migrační koridor přes Jablunkovskou brázdu pro velké savce z roku 2009. 

Díky vlastnímu terénnímu mapování a práce s mapami v zájmové lokalitě bylo prokázáno, 

že ekodukt je zde potřebný – migrace z okolních států je zde umožněna díky rozsáhlým 

lesním celkům podél hranice s Polskou i Slovenskou republikou. Migrační koridor, jenž je 

navržen v této práci, jako nejlépe prostupná cesta do CHKO Beskydy se za hranicemi 

taktéž může napojit na migrační trasy zpracované zahraničními autory a institucemi, tudíž 

by byla zabezpečena provázanost, respektive návaznost migračního koridoru na sítě 

koridorů okolních států. 
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ZÁVĚR 

V současné době, kdy se zájmy ochrany přírody nejen na území České republiky 

střetávají se zájmy ekonomickými, je tato situace neudržitelná. Ochrana přírody a krajiny, 

jakožto ochrana cenných biotopů a druhů, jenž v nich žijí, by se měla být postavena na 

úroveň hospodářského rozvoje. Hlavním důvodem je to, že ekonomický růst určitých 

oblastí je také závislý na zdravém životním prostředí v rámci turismu apod. To nelze 

zajistit, pokud bude například stavba dopravní infrastruktury a sídel v rámci rozvoje 

regionu nadřazena ochranně přírody. 

Je tedy nezbytné, aby v rámci procesu EIA byl vždy stavební záměr nejen reálně 

posouzen z hlediska dopadu na životní prostředí ve spolupráci s výzkumnými ústavy a 

orgány na ochranu přírody a krajiny, ale aby byla také následně realizována důsledná 

opatření chránící živočichy, rostliny a jejich přirozená stanoviště před dopady stavby. 

Možnost propojení vzdálených lesních biotopů funkčními a nepřerušenými migračními 

trasami a koridory tak musí být důležitou součástí každého územního plánování, zvláště 

v době kdy je antropogenní tlak na přírodu velice silný. 

Zajištění dostatečných migračních opatření bude mít v budoucnu pozitivní vliv na 

udržitelné užívání ekosystémů a krajiny nejen v ČR, ale také v západní Evropě, kde je již 

krajina nadmíru fragmentována. V rámci ochrany migračních koridorů Evropy je třeba se 

také zabývat otázkou transferů jedinců napříč celými státy, kdy se další hybnou silou 

neboli veličinou může stát například změna klimatu, v důsledku čehož budou nepochybně 

probíhat změny ve skladbě rostlinných společenstev, a tedy i změny předpokladu pro 

výskyt mnoha živočišných druhů. Pokud bude zajištěna migrační prostupnost krajiny, bude 

tím zvýšena šance na přežití mnoha druhů a tím i zachování biodiverzity ekosystémů. 
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