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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá ohroţením obratlovců vlivem rozvoje silniční 

infrastruktury, zkoumání jejího dopadu a nastínění moţných řešení.. 

V teoretické části je popsána charakteristika obratlovců v České republice, prostředí 

a biotopy, ve kterých se vyskytují. Dále následuje popis ohroţení obratlovců silniční 

infrastrukturou a jejich moţná legislativní ochrana a přehled staveb na ochranu obratlovců. 

V praktické části je zvolen zkoumaný úsek silnice 1. třídy ulice Orlovská, která 

vede z Ostravy do obce Rychvald. Na tomto úseku je proveden dvouletý výzkum počtu 

usmrcení obratlovců vlivem silniční dopravy.  

Další kapitola představuje popis metodiky a postupu sběru dat. Následuje diskuze s 

vyhodnocením a návrhem moţných řešení ochrany obratlovců.  

Na závěr zhodnocení celé práce a dosaţených výsledků. 

Klíčová slova: 

Biotop, silniční doprava, fragmentace území, ochrana obratlovců. 



 

Summary 

This bachelor thesis addresses threat to vertebrates (Vertebrata) by development of 

road transport, study its impacts and finding possible solutions. 

In theoretic pats is describe characteristic of vertebrate in Czech Republic and their 

occurrence in environment and habitat. There are also describing threat to vertebrata by 

road infrastructure and their legislative protection and overview of construction for 

protection vertebrates. 

In practical parts is chosen for research first-class road Orlovská, which connecting 

city Ostrava and town Rychvald. In this section is made a two-years research of numbers 

fatalities vertebrates threat by road transport. 

Following part addresses describe method and procedure of data collection. There 

are also discussion part with evaluated and suggestion of solution for protection 

vertebrates. 

In conclusion there is an evaluation of complete work. 

Key words: 

Habitat, road infrastructure, habitat fragmentation, protection of vertebrates 
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1 Úvod  

Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala „Ohroţení obratlovců (Verbata) silniční 

dopravou a moţnost jejich ochrany“. Toto téma je velmi aktuální, z důvodu velké výstavby 

silnic, ale také z důvodu ochrany ţivočichů.  

Cílem práce je výzkum v dané lokalitě, kde se zkoumá vliv rozvoje dopravy na 

faunu. Vyhodnocení získaných výsledků a návrh řešení aplikovatelných v praxi pro sníţení 

negativních vlivů na faunu.  

V první teoretické části se věnuji problematice silniční infrastruktury a jejího vlivu 

na  obratlovce. Dále jsou rozebrány moţné návrhy a řešení pro jejich ochranu. Jsou zde 

rozepsány třídy obratlovců, které jsou nejvíce ohroţené silniční dopravou a popis různých 

druhů prostředí, ve kterých se vyskytují určití ţivočichové. Následuje vliv silniční dopravy 

na ţivočichy, hlavní dopady a moţnosti ochrany a legislativa. Také jsem zmínila záchranní 

stanice, které tvoří součást systému ochrany obratlovců a ročně ošetří mnoho zraněných 

volně ţijících ţivočichů. Následuje rozbor speciálních staveb a řešení umoţňující 

bezpečnou migraci ţivočichů přes úseky silniční infrastruktury.  Jsou zde popsány výhody 

a pouţitelnost těchto staveb a řešení pro jednotlivé druhy a místa. 

Následuje praktická část, která je zaměřena na provedení výzkumu vlivu silniční 

dopravy na obratlovce ve zvoleném úseku. Je zde provedena charakteristika, vymezení 

zkoumaného úseku a také je zde zdůvodněn jeho výběr.  

V další kapitole je popsána metodika provádění výzkumu a způsob zaznamenávání 

zjištěných údajů. Následující část prezentuje získané výsledky během dvouletého 

pozorování.  

V předposlední části je provedena diskuze o zjištěných výsledcích a také 

moţnostech řešení ochrany obratlovců v daném zkoumaném úseku.  

Následuje zhodnocení celé práce. 
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2 Charakteristika obratlovců České republiky dotčených 

silniční dopravou 

Následující kapitola popisuje druhy obratlovců v České republice, rozebírá a 

popisuje také prostředí, ve kterém se vyskytují. 

2.1 Přehled obratlovců ČR 

Mezi nejohroţenější skupiny obratlovců, silniční dopravou, v České republice patří 

obojţivelníci, plazi, ptáci a savci, kterými se budu zabývat ve své práci. Mezi nepřímo 

ohroţené obratlovce patří také ryby, které jsou dotčené zejména přemostěním malých toků, 

a zde se jako alternativa ke stavění mostů vyuţívají jednodušší propustě a potrubí. 

V České republice  ţije celkem 21 druhů obojţivelníků ze dvou řádů.  

Plazů u nás ţije 11 druhů a také jsou tvořeny 2 řády. Do prvního řádu patří řád 

ţelvy, který je v ČR zastoupen pouze jedním druhem, do druhého řádu patří šupinatí se 4 

čeleděmi a 10-ti druhy. 

Doposud bylo v ČR zjištěno 403 druhů vyskytujících se ptáků. Pravidelně se 

vyskytuje 186 hnízdících ptáků, 184 protahujících a 133 zimujících ptáků.  

Savců v ČR ţije volně asi 100 druhů, včetně druhů cizího původu. Počet není stálý 

z důvodu šíření nových druhů, jiné druhy mizejí anebo jsou vysazovány člověkem (Hudec, 

Kolibáč, et al. 2007). 

Obojživelníci (Lissamphibia) 

Romnoţování obojţívelníků v našich zemích začíná brzy z jara, v teplejších 

oblastech je rozmnoţování sezonně determinováno. Rozmnoţují se převáţně ve vodním 

prostředí.  

Dospělí obojţivelníci loví různé druhy bezobratlých, hlavně pohybující se objekty 

mezi které patří hmyz. Zimní období přečkávají v zemních úkrytech nebo i na dně 

nezamrzajících vod, upadají do zimní strnulosti. S rozmnoţováním, ale i způsobem shánění 

potravy souvisí migrace obojţiveníků do jiného prostředí, kde se mohou vhodně 

rozmnoţovat nebo si shánět potravu (Gaisler, Zima 2007).  
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Obojţivelníci mají více typů migrací, které se pro ně mohou stát osudné. Jarní tahy 

dospělců, ze zimoviště na místo rozmnoţování, probíhá hlavně z jara. Následuje zpětný tah 

dospělců z místa páření na své biotopy. Poté začíná velmi silný tah metamorfovovaných 

jedinců, kde se pulci mění na malé ţáby a migrují. A v podzimním období migrují ţáby na 

své zimoviště, to bývá od poloviny srpna do listopadu (Mikátová et al. 2004). 

V nejvíce ohroţených silničních úsecích mohou být dané značky upozorňující 

řidiče na migraci ţab a následné zpomalení provozu viz. Fotografie 5 Fotografie 6 

v příloze. 

Za posledních několik desetiletí nastal velký úbytek obojţivelníků. K velké 

likvidaci biotopů pro obojţivelníky dochází z důvodu technických zásahů do krajiny. 

Především jde o vysoušení a zaváţení mokřadů, tůněk a drobných rybníčků, jejich 

soustavné znečišťování a úpravu meandrujících vodních toků v přímočará koryta. Také 

další vliv na úbytek obojţivelníků má intenzivní chov ryb, vysazování dravých ryb a jarní 

vypouštění rybníků ohroţuje populace obojţivelníků  

Z celkového počtu 21 druhů obojţivelníků ţijících v ČR patří podle červeného 

seznamu 5 druhů obojţivelníků do kriticky ohroţených, 4 druhy do ohroţených a 7 druhů 

do téměř ohroţených, zbytek patří do málo dotčených (Vlašín 2007). 

Plazi (Reptilia) 

Většina plazů ţije jednotlivě, páry nebo jen několik párů se setkávájí v době 

rozmnoţování. Někteří suchozemští plazi putují na místa páření a samice pak na místo 

kladení vajec. Rozmnoţovací proces je řízen vnějšími faktory, jako je změna délky dne 

nebo teplotní výkyvy, v našem podnebí probíhá páření brzy na jaře. Plazi jsou zoofágové a 

ţiví se zejména hmyzem a jinými bezobratlými, drobnými obratlovci nebo ţabími pulci 

(Gaisler, Zima 2007). 

U plazů také dochází k úbytku jejich biotopů, místa pro rozmnoţování plazů jako 

jsou kamenné zídky a písčité lokality. Extenzivní pastviny jsou ničeny vypalováním stařiny 

nebo nevhodnými chemickými postřiky. Ze souvislých areálů tímto vzniká mozaika 

jednotlivých máloplošných útočišť (Vlašín 2007). 

Plazi také patří do ohroţené skupiny ikdyţ větší část z nich nemigruje, pouze menší 

část migruje za potravou a účelem kladení vajec. Střet plaze s vozidli není moc častým 

jevem. Můţe k tomu dojít kdyţ se plazi vyhřívájí na slunci u krajnice (Cogger 1994). 
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Z celkového počtu 11 druhů plazů patří v ČR podle červeného seznamu ke kriticky 

ohroţeným 3 druhy, 1 druh do ohroţených a 3 druhy do zranitelných, 1 druh do téměř 

ohroţených a zbytek do málo dotčených.(Vlašín 2007). 

Ptáci (Aves) 

Některé druhy jsou stálé a vyskytují se u nás po celý rok, jiné taţné a odlétají na 

zimu. Přílet taţných druhů začíná někdy v únoru, končí aţ koncem května. Odlet často 

začíná v červenci a normálně končí v říjnu (Hudec, Kolibáč, et al. 2007).  

Ptáci jako celek jsou schopn ţít v nejrůznějších podmínkách prostředí. Velký 

význam pro ptáky jsou světelné podmínky. Většina ptáků vede denní způsob ţivota a 

dostatek světla je podmínkou k získání určitého denního mnoţství potravy. Existenci ptáků 

v určitých podmnkách ovlivňuje přítomnost vhodné potravy a schopnost ptáka určitý druh 

potravy v daném prostředí najít a ulovit (Hudec, Hanzák 1963) 

Celkem 210 druhů ptáků bylo hodnoceno do červeného seznamu. 110 ptačích 

taxonů patří mezi obecně ohroţené, do kriticky ohroţených je řazeno 32 taxonů a 31 

taxonů je řazeno do ohroţených (AOPK ČR 2003). 

Mezi nejvíce ohroţené ptáky patří druhy ţijící na polích a loukách v blízkosti a na 

okrajích lesů.. Mezi takovéto ohroţené ptáky nejvíce patří dravci, hrabaví a pěvci.   

Savci (Mammalia) 

Patří mezi nejvyvinutější ţivočichy naší planety. Vynikají péči o potomky a 

relativní nezávislostí na omezujícím působení ţivotního prostředí (Reichholf 1996). 

Savci jsou pohybově i potravně přizpůsobitelní skoro v kterémkoliv prostředí na 

světě. Je to dáno jejich adaptací, díky které mohou úspěšně přeţívat a rozvíjet se v různých 

odlišných prostředích. 

U celé řady savců se vyskytuje teritorialita, samci bojují o určité území, které pak 

musí obhajovat. Teritorium můţe být velmi rozsáhlé, jako je to například u kočkovitých 

šelem, které mají značnou potřebu potravních i dalších zdrojů. Ekosystémy jsou 

poškozovány například kácením lesů nebo výstavbou dálnic. Tím savci ztrácejí své 

domovy, zdroje potravy a vody, ale i prostor k ţivotu (Cogger 1994). 
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V mé bakalářské práci je ze savců nejvíce ohroţen jeţek. Jeţci se vyskytují na 

okrajích lesů, pasekách, v křovinách, kolem silnic, parcích, zahradách, ale i ve městech. 

Jsou to aktivní ţivočichové od dubna do září, přezimují od října do března, ale délka 

zimního spánku se liší dle počasí. Za potravou se vydávají večer, v noci loví ţíţaly, larvy 

hmyzu a jiné malé bezobratle, ale také se ţiví plody (Dungel, Gaisler 2002). Při nočních 

tazích za potravou musejí často překonávat vozovku, která bývá pro ně osudnou a končí 

pod koly vozidel.  

V současné době se na území České republiky prokazatelně vyskytuje 87 druhů 

savců. Do kriticky ohroţených řadíme 6 druhů savců,  ohroţených druhů máme 5 a 

zranitelných 6 druhů savců. Největší zastoupení ohroţených druhů mají letouni, poté 

následují šelmy a hlodavci (AOPK ČR 2003). 

Mezi ohroţené druhy silniční dopravou v České republice patří jeţkovití, zajícovití, 

hrabošovití, lasicovití, kočkovití a jelenovití. 

2.2 Typické druhy obratlovců významných druhů prostředí 

Takto typické rozdělení prostředí pro ţivočichy je z velké části velmi hodně 

ovlivněno člověkem, hlavně co se týče sídlištního prostředí. To nejvíce ovlivnilo ţivočichy 

aby se v daném prostředí naučili ţít a přeţít. Ale také z části jsou ovlivněna pole, která jsou 

vyuţívaná jako zemědělská půda. Z menší části jsou ovlivněny lesy a vesnické prostředí, 

kde není tak velký zásah do přírody lidskou činností a zvěř se tam lépe přizpůsobuje 

danému prostředí. 

Sídlištní prostředí 

Do sídlištního prostředí řadíme i zahrady, parky a hřbitovy. Takové území nejde 

jednoduše označit za úplnou přírodu, hlavně co se týče měst a průmyslových oblastí. 

V důsledku zástavby se ţivotní podmínky měst zásadně odlišují od okolní krajiny 

(Reichholf 1999). 

Mezi nejohroţenější obratlovce z řádu obojţivelníků, kteří ţijí v lidském prostředí, 

patří náš nejvzácnější skokan – skokan ostronosý (Rana arvalis). Skokan ostronosý je  

spíše lesní druhy, osídlující různá lesní a luční stanoviště, ale také ho můţeme najít 

v sadech a parcích (Hudec, Kolibáč, et al. 2007). 
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Z plazů vyskytujících se v sídlištním prostředí najdeme ještěrku obecnou (Lacerta 

vulgaris), jde o poměrně rozšířený druh vyskytující se téměř na celém území ČR. Obývá 

suché a slunné biotopy, jako jsou meze, svaţité pozemky, násypy cest a ţelezniční násypy, 

zídky na kterých se rády vyhřívají, a také zahrady, lomy a rumiště (Zwach 2009). 

V sídlištím prostředí se vyskytuje i mnoho druhů ptáků, kteří se naučili v daném 

prostředí ţít. Jedním z nich je i rorýs obecný (Apus apus), hnízdící v dutinách, hlavně pod 

střechami budov (Hudec, dungel 2001). Dalšími ptáky ţijícími v sidlištním prostředí jsou: 

poštolka obecná (Falco tinnunculus), vlaštovka obecná (Hirundo rustica), jiřička obecná 

(Delichon urbica), střízlík obecný (Troglodytes troglodytes), rehek domácí (Phoenicurus 

ochruros), kos černý (Turdus merula), špaček obecný (Sturnus vulgaris), sýkora koňadra 

(Parus major), sýkora modřinka (Parus caeruleus), sojka obecná (Garrulus glandarius), 

straka obecná (Pica pica), kavka obecná (Corvus monedula), vrána černá (Corvus corone), 

vrabec domácí (Passer domesticus) (Hudec, Kolibáč, et al. 2007). 

Mnoho savců se přizpůsobilo sídlštnímu prostředí. Kuna skalní (Martes foina) patří 

k druhu savců, kteří ţijí v lidském prostředí. Před den se kuna skrývá, její ţivot začíná 

v noci nebo za pozdního soumraku, kdy dělá výpravy za potravou (Reichholf 1999). 

K dalším druhům savců patří: rejsek obecný (Sorex araneus), krtek obecný (Talpa 

europaea), zajíc polní (Lepus europaeus), veverka obecná (Scirius vulgaris), hraboš polní 

(Microtus arvalis), potkan (Rattus norvegicus), myš domácí (Mus musculus) (Dungel, 

Gaisler 2002).  

Lesní prostředí 

Lesní prostředí má určitou strukturu, která má tři základní členění na koruny, 

kmeny a kořeny. Má to pro faunu i floru velký význam. Pro srovnání s jiným ţivotním 

prostorem krajiny jako jsou travinné porosty, je zřejmý význam tohoto rozdělení. 

U travinných porostů chybějí kmeny a neexistuje stromové patro. Pro ţivočichy, kteří ţijí 

na rostlinách a rostlinnami se ţiví, to je velký rozdíl (Reichholf 1999). 

Skokan hnědý (Rana temporaria), ţije téměř na celém území ČR, vyskytuje se 

v lesích, které jsou periodicky zvlhčované.  

Slepýš křehký (Anguis fragalis) se v lesním prostředí vyskytuje na jeho krajích 

(Zwach 2009). 
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Jestřáb lesní (Accipiter gentilis),ţije v lesích nejrůznějších typů, v jehličnatých, 

listnatých i smíšených, ve starých i mladých porostech. Nijak jim nevadí pokud jsou 

nablízku lidská obydlí. Dalšími ptáky obývajicími lesní prostředí jsou: krahujec obecný 

(Accipiter nisus), střizlík obecný (Troglodytes troglodytes), kos černý (Turdus merula), 

drozd zpěvný (Turdus philomelos), brhlík lesní (Sitta europaea), sojka obecná (Garrulus 

glandarius), pěnkava obecná (Fringilla coelebs). 

Liška obecná (Vulpes vulpes) se vyskytuje hlavně v lesním prostředí, ale můţe také 

ţít na březích vod, v zemědělské krajině a ve městech. Liška se velmi dobře přizpůsobuje, 

ale vyţaduje moţnost úkrytu jako například v lesních porostech, křovinách, skalních 

rozedlinách nebo kulturních plodinách. Dále se vyskytují: rejsek obecný (Sorex araneus), 

krtek obecný (Talpa europaea), zajíc polní (Lepus europaeus), veverka obecná (Scirius 

vulgaris), kuna lesní (Martes martes), kolčava (Mustela nivalis), hranostaj (Mustela 

erminea), prase divoké (Sus scrofa), srnec obecný (Capreolus capreolus) (Dungel, Gaisler 

2002).  

Polní a luční prostředí 

Polní prostředí jako ţivotní prostředí pro volně ţijící zvířata a rostliny se zdají být 

nejméně vhodná, ale přesto jsou vyuţívaná obratlovci pro migraci. Kaţdoroční orba půdy, 

časté zásahy z důvodu obhospodařování a také sklizeň jsou velice rušivé, ţe většina druhů 

by si s nimi vlastně neuměla poradit. Pole jsou ve srovnání s jinými biotopy otevřené 

krajiny velmi druhově chudá. 

Na loukách se porosty vyvíjejí do velké míry samostatně. Podléhají sice 

intenzivnímu obhospodařování, ale zůstávají zachovány po léta. Druhové sloţení 

společenstva se posouvá podle potravní nabídky a druhu vyuţívání. Druhové bohatství 

lučních rostlin přesně odpovídá druhové rozmanitosti ţivočichů, kteří v nich ţijí. 

Do tohoto prostředí můţeme zařadit baţanta obecného (Phasianus colchicus), 

známého ptáka zemědělsko – lesní krajiny z niţších poloh. Mezi další ptáky polního a 

lučního prostředí můţeme zařadit: káně lesní (Buteo buteo), koroptev polní (Perdix 

perdix), křepelka polní (Coturnix coturnix), skřivan polní (Alauda arvensis), konipas luční 

(Motacilla flava) (Hudec, Kolibáč, et al. 2007). 

Na polním a lučním prostředí se nám vyskytují savci menšího vzrůstu. Patří sem: 

zajíc polní (Lepus europaeus), který ţije v otevřené krajině v níţinách a pahorkatinách, 
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krtek obecný (Talpa europaea), hraboš polní (Microtus arvalis), křeček polní (Cricetus 

cricetus), myšice křovinná (Apodemus sylvaticus), kolčava (Mustela nivalis), hranostaj 

(Mustela erminea), srnec obecný (Capreolus capreolus), jeţek západní (Erinaceus 

europaeus) (Dungel, Gaisler 2002). 

Vodní prostředí 

Do vodního prostředí zahrnujeme dva typy vod. Jsou to tekoucí vody a stojaté 

vody, do kterých můţeme také počítat rákosiny a baţinné porosty (Dungel, Hudec 2001). 

Například kuňka ţlutobřichá (Bombina variegata) je druh, který je závislý na 

vodním prostředí. Stačí ji mělké periodické tůně, obývá také rybníky a jejich soustavy, 

mokřady s tůňkami včetně lučních tůní. Dalšími obojţivelníky vyskytující se ve vodním 

prostředí jsou rosnička zelená (Hyla arborea), kuňka obecná (Bombina bombia) (Zwach 

2009). 

Uţovka obojková (Natrix natrix) se vyskytuje všude tam, kde jsou vodní plochy. 

Uţovku obojkovou najdeme na místech kde je dostatečně vlhko, ale také kolem potoků a 

řek, ve vodních nádrţích,  kolem tůní, v zatopených lomech a pískovnách (Zwach 2009). 

Ve vodním prostředí nalezneme také mnoho druhů ptáků. Volavka popelavá (Ardea 

cinerea), vyskytuje se jednotlivě nebo ve skupinách. Stojí a prochází se v mělké vodě, 

v níţ harpunuje ryby, sedává na větvích stromů. Mezi další ptáky ţijící ve vodním 

prostředí patří: orel mořský (Haliaeetus albicilla), kachna divoká (Anas platyrhynchos), 

ledňáček říční (Alcedo atthis), racek chechtavý (Larus ridibundus), labuť velká (Cygnus 

olor), lyska černá (Fulica atra), čejka chocholatá (Vanellus vanellus), kulík říční 

(Charadrius dubius) (Dungel, Hudec 2001). 

Nalezneme zde i savce jako je rejsek vodní (Neomys fodiens), který obývá břehy 

tekoucích a stojatých vod. Potravu loví ve vodě, hlavně v noci. Dále se vyskytují netopýr 

vodní (Myotis daubentonii), hryzec vodní (Arvicola terrestris) (Dungel, Gaisler 2002). 
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3 Ohrožení živočichů silniční dopravou 

Frekventované dopravní cesty, především dálnice, významně ovlivňují okolní 

přírodní prostředí. K hlavním vlivům patří ta skutečnost, ţe tyto komunikace představují 

pro mnoho organismů bariéry, které brání volnému průchodu krajinou. Mezi další vlivy 

patří zastavění biotopů při stavbě komunikací, přímé usmrcování ţivočichů při střetech 

s projíţdějícími vozidly, znečišťování prostředí a rušení vlivem hluku. Významným 

nepřímým vlivem je také vliv dopravních staveb. Například zvýšení civilizačního tlaku 

v dosud dopravě nepřístupných oblastech a doprovodná výstavba podél komunikací 

(Hlaváč, Anděl 2001).  

Rozvoj dopravní infrastruktury 

V současné době je silniční doprava velmi důleţitá v úloze přepravování osob 

i nákladů, zejména na krátké a střední vzdálenosti. Oproti ţeleznici má výhodu větší 

operativnosti a dostupnosti, nevýhodou je vyšší nepříznivý vliv na ţivotní prostředí 

(Adamec a kol. 2008). Mezi lety 1970 aţ 1996 se délka silniční sítě v Evropě 

zdvojnásobila. Dnes silniční sítě zabírají 1,2 % celé plochy Evropy. Tato síť tvoří cca 

75 000 km silnic a 79 000 km ţeleznice. (Uell, Bekker, et al. 2003)  

Většina regionů v Evropě je rozdělena dopravní infrastrukturou.  

V plánu je výstavba 20 500 km silnic a 23 000 km ţeleznice. 

Charakteristika silnic 

Pozemní komunikace svým liniovým a síťovým charakterem vytvářejí překáţku 

přirozenému pohybu fauny v krajině. Bráno z hlediska krátkých migrací nebo dálkových 

tahů zvěře. Důleţitým faktorem je intenzita dopravy, která určuje riziko střetu zvěře 

s vozidly. (Uell, Bekker, et al. 2003) 

Rozdělení silnic z hlediska dělicího účinku  

1) Silnice dálničního typu – komunikace minimálně čtyřproudové se středovými svodily, 

konstruované pro vysoké rychlosti dopravy. Dělící účinek je dán konstrukcí silnice a také 
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vysokou intenzitou provozu. Pokud zde není připraven dostatečný počet bezpečných 

průchodů, jde většinou o migrační bariéru 

2) Frekventované silnice klasického typu – komunikace bez středových svodidel, v ČR 

většina silnic I. třídy. Dělící účinek je dán hlavně intenzitou provozu. 

3) Ostatní méně frekventované komunikace – tyto komunikace bývají pro zvěř snadno 

překonatelné, ale záleţí na intenzitě dopravy 

(Hlaváč, Anděl 2001) 

Definice rozdělování přirozeného prostoru 

Transportní síť rozděluje přirozený prostor do malých izolovaných částí a vytváří 

bariéry mezi těmito částmi. Můţe dojít ke sníţení velikosti prostoru tak moc, ţe nebude 

ţivota schopný, nebo dojde k izolaci a k velmi malému pohybu mezi těmito částmi. Napříč 

těmito procesy je proces rozdělování přirozených prostorů jedním z největších ohroţení 

biologické diverzity. (Uell, Bekker, et al. 2003) 

Primární dopad na ţivotní prostředí: 

1. ztráta prostoru pro divoká zvířata 

2. vytváření bariér 

3. ztráty na fauně 

4. narušení a znečištěni prostředí 

Hlavní dopad dopravní infrastruktury na faunu 

S rostoucím prostorovým rozšířením dopravní infrastruktury a předpokládanému 

pokračujícímu nárůstu dopravy poroste konflikt mezi infrastrukturou a přirozeným 

prostředím. Hlavními problémy dopravní infrastruktury je rozdělování přirozeného 

prostoru. Toto je zaznamenáváno jako největší faktor, který má podíl na sniţování 

biodiverzity (Damard, Bekker 2003). Biodiverzita je ohroţovaná jak sníţením velikostí 

ploch ekosystémů, tak také fragmentací lokalit. To je chápáno jako rozdělení přírodních 

lokalit na menší a více izolované jednotky, kde je více ohroţeno přeţití citlivějších druhů. 

Do fragmentace lokalit počítáme zemědělství a urbanizaci. Hlavním důvodem fragmentace 

je především výstavba a vyuţívání dopravní infrastruktury. Dopravní sítě rozdělují přírodní 

lokality na menší izolované části, které bývají často menší, neţ potřebují některé druhy 
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k přeţití. Silnice také působí jako fyzická překáţka a omezení pro ţivočichy. Hlavně pro  

druhy, které potřebují k ţivotu velkou rozlohu území. Často jsou vozidly sráţení i menší 

ţivočichové, jako jsou obojţivelníci, plazi, malí savci,ale také velcí savci (Adamec a kol. 

2008). 

Možnost nápravy 

Příleţitost pro Evropské země je přizpůsobit existující a budoucí dopravní síť 

k potřebám zvířat. Napříč Evropou není této problematice věnován dostatečný prostor. 

V budoucnu tento problém musí být řešen intenzivněji. 

Problémem stále zůstává, jak se můţe Evropská dopravní síť rozvíjet, vylepšovat a 

řídit,  aniţ by došlo k rozdělování přirozených prostorů.  

Postupem při budování nové nebo vylepšování stávající infrastruktury je měření, 

pozorování, zkoumání fauny v dané oblasti a její migrace. Následně návrh řešení pro 

minimalizaci těchto konfliktů (Damard, Bekker 2003). 

Postup prevence proti rozdělování přirozených prostorů: 

1. vyhýbání se biocentrům při výstavbě silnic 

2. zmírnění dopadu při výstavbě 

3. kompenzování – přesun ţivočichů na bezpečnější místo 

Plánovací nástroje 

SEA – strategické plánování pro rozvoj dopravní infrastruktury návaznosti na EIA, která 

posuzuje vliv na ţivotní prostředí.  

EIA – tento proces posuzuje vliv dané stavby na ţivotní prostředí. 

(Damard, Bekker 2003),  

(Uell, Bekker, et al. 2003) 
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4 Nástroje pro ochranu obratlovců 

Ochranu obratlovců provádíme z důvodu ohroţení jejich volného pohybu v přírodě. 

Lidé pro zvířata vytvářejí bariéry v podobě silnic, souvislé obytné zástavby, plotů, 

průmyslových areálů a tím ztěţují zvířatům volný pohyb a nebo jim ho úplně znemoţňují. 

Pokud nejsou v krajině ponechány nebo vytvořeny dostatečně velké plochy, slouţící jako 

migrační koridory, dochází k úplné izolaci častí krajiny a ţivočichů v ní ţijících. Následně 

to můţe způsobovat přemnoţení, naopak vymření lokální populace ţivočichů, anebo jejich 

genetickou degeneraci způsobenou příbuzenským kříţením.  

V dnešní době je naše kulturní krajina plná překáţek a bariér. Zvěř potřebuje mít 

moţnost volného pohybu a migrace, ať uţ to z důvodu hledání potravy, úkrytu, partnera 

nebo moţnost rozmnoţování či přezimování.  

Migrační koridor je úsek krajiny, který není zastavěný a většinou propojuje dva 

nebo více větších lesních komplexů. Migrační území koridoru by mělo být zalesněné nebo 

porostlé roptýlenými stromy, kde se mohou zvířata lépe ukrýt. Neoplocená louka nebo pole 

mohou také plnit funkci migračního koridoru (Kutal, 2010). 

4.1 Legislativní aspekty v ochraně obratlovců 

Právní ochrana všech ţivočichů v České republice vychází ze zákona č. 114/1992 

Sb., o ochraně přírody a krajiny. Zákon má zajišťovat ochranu územní a druhovou. Zvláště 

chráněná území (ZCHÚ) mají přísnější ochranu. Zvláště chráněná území se rozdělují na 

velkoplošná a maloplošná (Hudec, Kolibáč, et al. 2007). 

Natura 2000 

V souvislosti se vstupem do Evropské unie je v současné době vytvářená síť 

chráněných území v rámci soustavy NATURA 2000. Prostřednictvím NATURY 2000 

chráníme nejvzácnější a nejvíce ohroţené druhy ţivočichů, rostlin a nejcennější přírodní 

stanoviště. Soustavu NATURA 2000 můţeme rozdělit na typy území, a to na ptačí oblasti 

a evropsky významné lokality (Hudec, Kolibáč, et al.  2007). 
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Červený seznam ohrožených druhů 

Přísnější druhová ochrana je zajištěna pro druhy zvláště chráněné ve Vyhlášce MŢP 

ČR č. 395/1992 Sb. Patří zde Červený seznam ohroţených druhů obratlovců České 

republiky, jehoţ vypracování z pověření Ministerstva ţivotního prostředí zabezpečovala 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Zakládá se  na nejnovějších dostupných údajích. 

Pro klasifikaci jednotlivých druhů se vyuţívá moderní koncipovaný systém kritérií pro 

zařazování do červených seznamů, zpracovaných komisí pro přeţití druhů IUCN – 

Světový svaz ochrany přírody.  

Červený seznam se rozděluje na několik kategorií podle stupně ohroţení, podle 

vyhlášky č.395/1992 Sb. Na druhy kriticky ohroţené, druhy silně ohroţené a druhy 

ohroţené (Hudec, Kolibáč, et al. 2007). 

Záchranné stanice pro volně žijící živočichy 

V České republice máme celkem 25 záchranných stanic pro volně ţijící ţivočichy. 

Na severní Moravě a ve Slezsku se nacházejí 2 záchranné stanice. Záchranná stanice 

Bartošovice a Záchranná stanice Stránské.  

Záchranná stanice Bartošovice 

Záchranná stanice se nachází na, Moravě a funguje od roku 1983. Za dobu činnosti 

přijali 12978 ţivočichů 214 druhů. V letech 2005 aţ 2009 přijali 5855 ţivočichů, 

v průměru 976 zvířat ročně. Nejčastějšími druhy, které ošetřují, jsou: poštolka obecná, 

jeţek západní, rorýs obecný, káně lesní, puštík obecný, kalous ušatý, labuť velká, čáp bílý, 

kos černý, krahujec obecný. V dlouhodobém průměru se daří vrátit zpět do volné přírody 

54 % přijatých zvířat (Orel, Kašinský 2011). 

Záchranná stanice Stránské 

Záchranná stanice pro dravce a sovy, která byla zaloţena v roce 1985. Nejčastěji je 

poskytována první pomoc zraněným jedincům a jejich následná léčba. Stanice je také 

zaměřena a vybavena na odchov nalezených mláďat, popřípadě na umělou inkubaci snášek 

s ohroţených hnízd a návrat mláďat do přírody (Teplárková 2008). 
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Obrázek 1 Mapa záchranných stanic pro volně žijící živočichy v ČR. (Teplárková 2008)  

 

4.2 Monitorování a vyhodnocování 

Proces monitorování migrace a úmrtnosti ţivočichů je velmi důleţitý zejména pro 

přesný návrh opatření omezující fragmentaci biotopů, ale také pro kontrolu účinnosti 

zrealizovaných opatření během stavby silnic. návrhu staveb pro ochranu obratlovců a 

samozřejmě i ostatní ţivočichů. Monitorování také poskytuje větší přehled v obecných 

znalostech o migraci ţivočichů, které lze poté vyuţít ke zdokonalení budoucích opatření a 

také úsporu peněz. Existuje několik moţností pozorování a sběru dat (Uell, Bekker, et al. 

2003). 

Sběr uhynulých živočichů na silnicích 

Cílem je vytipování úseků silnic, kde zvířata nejčastěji překračují silnici a kde musí 

být ochrana zvířat zvýšena. Nalezení usmrcených zvířat na konkrétním místě silnice dává 

jasnou informaci o migraci daným úsekem. Sběr se provádí z pomalého vozidla nebo chůzí 

podél silnice. Toto by mělo být prováděno brzy ráno neţ metaři uklidí usmrcené zvířata. 

Pozorování by mělo být prováděno kaţdých 10-15 dnů. Je nutné zaznamenat všechny 
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potřebná data jako jsou místo nalezení (v kilometrech), datum nálezu a další (Uell, Bekker, 

et al. 2003). 

Další způsoby zjišťování migrace 

Jako další způsoby pro zjišťování míst migrace ţivočichů je hledaní stop zvířat, 

která překračují danou silnici. Kontrola migrace na existujících přechodech pomocí písku 

pro zaznamení stop, vyuţití video záznamů nebo infračervených detektorů (Uell, Bekker, 

et al. 2003). 

 

4.3 Stavby na ochranu obratlovců 

Pro ochranu obratlovců a nejen jich slouţí speciální stavby a přechody. Kaţdé 

konstrukční řešení má jiné pouţití pro daný typ zvířete, jak ukazuje Tabulka 1. 

 

Tabulka 1 Přehled vhodných typů přěchodů pro obratlovce(Uell, Bekker, et al. 2003). 

  

Ekodukt-
krajinný 

most 
Nadchody 

Viadukty a 
přemosťění 

řek 

Podchody 
pro velká a 
stř. zvířata 

Podchody 
pro malá 
zvířata 

Průchody 
Tunely pro 

obojživelníky 
Ploty 

Protihlukové 
stěny 

Obojživelnící                   

žáby ● ○ ● ● ○ ○ ● ● ▬ 

Plazi                   

hadi ● ● ● ○ ▬ ? ▬ ▬ ▬ 

ještěrky ● ● ● ○ ○ ▬ ▬ ▬ ▬ 

Ptáci ▬                 

Savci                   

kopytníci ● ● ● ● ▬ ▬ ▬     

masožravci ● ● ● ● ● ○ ▬     

zajíci ● ● ● ● ▬ ▬ ▬     

hmyzožravci ● ● ● ● ○ ○ ▬     

hlodavci ● ● ● ● ● ○ ○     

  

● 
optimální 
řešení 

○ může být použito s přizpůsobení 
lokálním podmínkám ▬ nevhodné řešení 

? Nelze posoudit vhodnost řešení, 
nutno více zkušeností 
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Ekodukt – krajinný most 

Ekodukty jsou speciální stavby, které zajišťují migraci fauny vrchem přes dálnici. 

Ekodukty by měli být umístěny v migračně nejvýznamnějších místech, hlavně v místech 

předpokládané migrace jelena a velkých druhů šelem. Ekodukt musí snést nepřirozené 

půdní i vlhkostí podmínky a musí vyhovovat z hlediska stability i ve stadiu dospělých 

porostů. Vysazené by měly být především domácí druhy křovin, nebo málo vzrůstající 

druhy stromů. Velmi významným faktorem je také prostorové rozmístění zeleně. Výsadba 

by měla být výrazně zahuštěna podél okrajů ekodoktu tak, aby střed byl chráněný před 

hlukem provozu na dálnici. Prostředek pláně můţe být mírně volnější tak, aby se zvěř 

mohla bez nesnází procházet a zrakem ujistit, ţe za mostem je opět bezpečný typ prostředí 

(Hlaváč, Anděl 2001).  

 

Obrázek 2 Ekodukt  (Uell, Bekker, et al. 2003) 

Nadchody 

Větší savci potřebují větší šířku nadchodu, neţ menší obratlovci. Na druhou stranu, 

ale i malí obratlovci potřebují speciální rysy přechodu, které mohou být zajištěny jen u 

širokých nadchodů. 

Standardní šířka nadchodů je doporučována mezi 40 aţ 50 metry. Šířka můţe být 

sníţená aţ ke 20 metrům, pokud nadchod poskytuje moţnost přechodu méně citlivým 

druhům zvířat. Například pro srnčí zvěř, nebo tam, kde členitost terénu vede zvířata přímo 

nad nadchodem. 
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Šířka menší neţ 20 metrů se nedoporučuje, protoţe se neví jak zvláště mladá, 

nezkušená zvířata budou reagovat na nadchody. Poţadována šířka nadchodu roste s jeho 

délkou. (Uell, Bekker, et al. 2003) 

Viadukty a přemostění řek 

Viadukty jsou vyuţívány v kopcovitém terénu pro přemostění údolí. Dna těchto 

údolí jsou preferované uzly pro mnoho zvířat, zvláště tam, kde je přítomná voda. Viadukty 

jsou cenným technickým řešením pro zachování ekosystému. Stavět by se měly na území, 

kde je vhodný terén k přemostění a také kde se zejména nachází řeky. Mokřiny by měly 

být přemosťovány pouze v případě, ţe nedojde k jejich poškození.  

Pokud je to moţné, plochy pod viadukty by měly být zachovány v přirozeném 

stavu, hlavně co se týče vegetace. Pro zachování kontinuálního rostlinného pokryvu by 

měla být výška viaduktu u rostlinného pokryvu minimálně 5 metrů a u lesního pokryvu 

minimálně 10 metrů. Viadukty mohou být dlouhé i stovky metrů, při přemostění řeky by 

měl být viadukt alespoň 10 metrů od břehu, aby rostliny kolem řeky mohly růst, řeka a 

břehy by měly zůstat v přirozeném stavu. Záplavová území by měla být úplně přemostěna 

pomocí viaduktu, zanecháním řady pařezů nebo pouţitím kamenů můţe poskytnout úkryt 

pro malé obratlovce.  

Co je velice důleţité, je znemoţnění skladování zařízení nebo blokování prostoru 

pod viaduktem například zemědělskou technikou, zaparkovanými vozidly nebo například 

ploty. (Uell, Bekker, et al. 2003) 

 

         Obrázek 3 Viadukt přes řeku Odru na dálnici 47 (Němcová 2011) 
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Podchody pro velká a střední zvířata 

Primárně jsou konstruovány jako bezpečný přechodový bod pro savce. Například 

vysoká zvěř, divoká prasata a velcí masoţravci, jako je vlk nebo rys. Jedná se o řešení 

vhodné zejména v kopcovitém terénu, nebo tam, kde je infrastruktura na nábřeţí. Tyto 

podchody mohou vyuţít i menší savci. 

Podchody by měly být umístěny na migračních stezkách ohroţených druhů. Pokud 

není moţno podchod v daném místě vybudovat, musejí být zvířata na něj navedena.  

Rozměr podchodu je dán výškou, šířkou a délkou. Délka závisí na šířce silnice. 

Šířka a výška musí být zvolena podle daného druhu zvířete. Zem uvnitř podchodu by měla 

být přírodní a pokryta půdou. Díky nedostatku vody a světla nebude vegetace růst uvnitř 

podchodu. Měla by být podpořena tam kde je to moţné. Vegetace na vstupu do podchodu 

by měla být zajímavá pro cílená zvířata. (Uell, Bekker, et al. 2003)  

 

             Obrázek 4 Možný podchod na dálnici D47 u Bohumína (Němcová 2011) 

Podchody pro malá zvířata a průchody 

Podchody pro malá zvířata představují obdélníkové tunely a roury s průměrem od 

0,4 do 2 metrů. Tyto tunely jsou vhodné v místech, kde silnice nebo ţeleznice vedou  na 

nábřeţí přes přírodní plochy. Podchody pro malá zvířata jsou nezbytné v oblastech 

s vysokou druhovou rozmanitostí. Jestli mezi cílená zvířata patří druhy, které vyuţívají 
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přesně definované stezky, pak by podchod měl být umístěn přesně k místu, kde stezka míjí 

silnici.  

Průměr pro roury je 1,5 metrů nebo 1 aţ 1,5 metrů délky stěny pro obdélníkové 

tunely, které bývají preferovány pro obojţivelníky.  

Údrţba je sloţitější u tunelů s malým průměrem. Průměr rour musí být dostatečně 

velký, aby dno mohlo být zaplaveno přívalem půdy. (Uell, Bekker, et al. 2003) 

Tunely pro obojživelníky 

Většina obojţivelníků potřebuje vodu za účelem rozmnoţování. Na jaře dospělí 

obojţivelníci migrují ze zimních stanovišť do svých rozmnoţovacích míst. Obojţivelníci 

nepotřebují nutně speciální typy přemosťovacích staveb. Tunely navrţené pro malá zvířata 

mohou být dobře vyuţitá i obojţivelníky, kteří jsou citliví na sucho. Dlouhé suché tunely 

nejsou pro ně vhodné, proto se nabízí kombinace suchých tunelů společně 

s odvodňovacími kanály nebo říčkou. 

Tunely pro obojţivelníky se umisťují u vozovek s vysokým počtem usmrcených 

obojţivelníků. A také  u vozovek, kde se vyskytují ohroţené druhy obojţivelníků. Rovněţ 

se umísťují na místech sezónní migrace obojţivelníků. Dočasnou instalací vyuţívají 

některé země tím, ţe během migrace obojţivelníků uzavře daný úsek u silnice. (Uell, 

Bekker, et al. 2003) 

 

                   Obrázek 5 Značení upozorňující na migraci žab a ochranné oplocení (Němcová 2011) 
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Oplocení 

Jako hlavní důvod oplocení dálnic je zamezení vběhnutí zvířat na silnici, tím je 

zabráněno střetnutí zvířat s auty. Dobrým řešením můţe být dostatečný počet průchodů 

všech kategorií při úplném zaplocení všech úseků mezi těmito objekty, coţ je velice 

obtíţné z důvodu údrţby oplocení. Při narušení oplocení se zvěř dostává do zaploceného 

prostoru. Zde dochází ke zmatenému chování, kdy se snaţí uniknout, naráţí do oplocení a 

v horším případě končí pod koly vozidel. Další problém můţe tvořit i špatná zakončení 

oplocení, při kterém dochází k vnikání zvěře do zaploceného prostoru. 

Poloha oplocení je také důleţitým významem. Aby nedocházelo ke vbíhání zvířat 

na dálnici, oplocení je zřizováno mezi sečeným travnatým pásem podél krajnice a 

začátkem stromových a keřových porostů.  

U méně frekventovaných dálnic můţe oplocení zvyšovat dělicí účinek na daném 

migračním území (Hlaváč, Anděl, 2001). 

Protihlukové stěny 

Protihlukové stěny jsou konstruovány na ochranu lidských obydlí před emisemi 

hluku. V některých případech jsou postaveny jako ochrana pro rozmnoţující se ptáky. 

Protihlukové stěny také mohou zvyšovat rozdělení území pro pozemní zvířata.  

Stavějí se z betonu, dřeva nebo jiných materiálů a představují úplnou zábranu pro 

zvířata. Z tohoto důvodu musejí být vţdy v kombinaci s přechody, a pak tyto bariéry 

fungují jako naváděcí stavby (ploty). 

Průhledné protihlukové stěny jsou postaveny v místech, kde projektanti chtějí 

dopřát řidičům nebo pasaţérům výhled na krajinu. Představuje to velké riziko pro kolize 

ptáků s těmito stěnami. Ptáci stěnu nerozeznají, zvlášť, pokud je přes sklo vidět křoví nebo 

stromy. Vhodné označení stěny můţe předcházet mnoha kolizím. 

Návrh řešení průhledných stěn je doporučováno vertikální označení pomocí pruhů. 

Pruhy 2 centimetry široké a maximálně 10 centimetrů od sebe vzdálených. Světlé barvy 

jsou lepší neţ tmavé barvy, z důvodu lepší viditelnosti při západu slunce. Vertikální 

značení by se mělo dávat ze strany od silnice, aby se předcházelo odrazu. Siluety ptáků 

nejsou doporučeny. Mají výsledný efekt s pouţitím velkého mnoţství siluet.  
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Kde to řešení dovoluje, neměly by se stavět transparentní stěny. Netransparentní 

stěny mohou být pokryty šplhajícími rostlinami nebo keři. (Uell, Bekker, et al. 2003). 

 

 

                                 Obrázek 6 Protihlukové stěny na dálnici D47 (Němcová 2011) 

Další možnosti opatření 

Jsou opatření, která zabrání střetu zvířat s projíţdějícími vozidly. V České republice 

jde především o oplocení dálnic a svodidel. Velký vliv můţe mít také údrţba zeleně 

v blízkosti dálnice. Další moţností opatření bývá dopravní značení, které upozorňuje na 

zvěř. (Uell, Bekker, et al. 2003) 
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5 Charakteristika  zkoumaného území a jeho vymezení 

Pro zkoumání ohroţení obratlovců jsem si pro svou práci zvolila úsek ulice 

Orlovská. Tato silnice je poměrně velmi vytíţená a vede kolem významného lokálního 

biocentra. 

5.1 Vymezení zkoumaného území 

Délka daného úseku činí 3,57 km. Zkoumaný úsek začíná u Dolu Heřmanice a 

končí v Rychvaldu u rybníku Velký Cihelník. Po levé straně směr od Ostravy se nachází 

ţelezniční trať a Heřmanický rybník. Po pravé straně máme ze začátku průmyslovou 

zástavbu a pak louky, viz. obrázek č. 7. 

První začínající části je okrajová část Ostravy - Heřmanice, kde se nachází vodní 

nádrţ Heřmanický rybník, který patří do Natury 2000. Heřmanický rybník slouţí 

k zadrţování slaných důlních vod a nachází se tam rozsáhlé porosty rákosu a také chráněné 

druhy ţivočichů jako je třeba čolek velký (Triturus cristatus) nebo kuňka ţlutobřichá 

(Bombina variegata) (Kolektiv, autorů 2006). S končícím územím Ostravy navazuje 

Bohumínská část, územím města Rychvald. 

Město Rychvald má rozlohu 1 704 ha a leţí v nadmořské výšce 226 metrů. Na 

území města se nachází přírodní rezervace Skučák, která je významná svou ptačí rezervací. 

 

Obrázek 7 Vyznačení zkoumaného úseku ul. Orlovské 

 

 

Zkoumaný úsek 

Heřmanický 

rybník 

Heřmanice 

Rychvald 



Jana Němcová:  

Ohroţení obratlovců (Vertebrata) silniční dopravou a moţnosti jejich ochrany 

2011 23 

5.2 Geomorfologické  a geogologicko – pedodoligcké poměry 

Město Ostrava se rozkládá v Ostravské pánvi. Ta je ve východní části odlišná od 

říčních niv ostravského vodního uzlu. Orlovská tabule je zřetelně oddělena Lučinou a 

Ostravicí od vlastní kotliny města, která představuje typickou rovinu údolních niv, mírně 

klesající k severu. Mezi Odrou, Ostravicí a Lučinou se v této rovině zvedají plošiny říčních 

teras, lemující i levý břeh Odry a pravý břeh Ostravice. Orlovská tabule představuje 

plochou pahorkatinu s výškovými rozdíly 20-ti metrů, která se zvolna sklání 

k severovýchodu, a proti rovině Ostravské kotliny je vyvýšená o 40 aţ 60 metrů. Nejniţší 

bod na území města je na řece Odře na hranicích Hrušova a Vrbice ve výšce 201,4 metrů. 

Nejvýše poloţený bod je kopec v Krásném Poli (334 m n. m.). Vrcholová hladina Orlovské 

tabule se na západním okraji nad Lučinou a Ostravicí pohybuje mezi 260-ti aţ 280-ti 

metry, poměrně prudce klesá na své severní straně k Hrušovu a k Heřmanicím. V rovině 

údolních niv dosahují 250 m n. m. jiţní okraje Hrabové. Na západních okrajích Poruby a 

Martinova vystupují výběţky Oderské vrchoviny. Jsou to nejdále na východ zasahující 

části České vysočiny (JIŘÍK, PITRONOVÁ 1967). 

Ostravská pánev je na svém povrchu značně poznamenaná čtvrtohorním 

zaledněním. Holocenní fluviální hlíny jsou rozloţeny na štěrcích údolní nivy Odry, 

Ostravice a Lučiny, levý břeh Ostravice a pravý břeh Odry ve střední a jiţní části města je 

lemován fluviálními štěrkopísky. V prostoru mezi Lučinou a Ostravicí na kunčické terase 

se nalézají vrstvy organických sedimentů. Jiţní část města je kryta převáţně sprašovými 

hlínami. Vyvýšená východní oblast mezi Lučinou a Ostravicí je tvořena glacilakustrinními 

písky salského zalednění. Sedimenty salského zalednění překrývají hlavní terasy Odry a 

Ostravice v jiţních částech Zabřehu a Hrabůvky i v centrální části města. V oblasti 

Muglinova se nachází tzv. Muglinovský půdní komplex se sedimenty a významnými 

nálezy z meziledové doby mezi nejstarším a mladším zaledněním. V oblasti Zábřehu je 

velmi sloţitý půdní komplex, kde na podloţních štercích a píscích spočívají varvové písky, 

přecházející v nadloţí do mocných eolických sedimentů spraškových hlín. Sedimenty 

zalednění z doby ledové obsahují téţ horniny ze severní Evropy, jako jsou pazourky, 

křemence, valouny ţuly a kristalických břidlic. Byly nalezeny často ve formě větších 

bludných balvanů (JIŘÍK, PITRONOVÁ 1967). 

Pod čtvrtohorními vrstvami a třetihorními sedimenty se nachází v celé oblasti 

produktivní karbon ostravského souvrství, které se směrem k jihu nachází ve větších 



Jana Němcová:  

Ohroţení obratlovců (Vertebrata) silniční dopravou a moţnosti jejich ochrany 

2011 24 

hloubkách. Ostravské souvrství se skládá z Petřkovické, Hrušovské, Jaklovecké a Porubské 

vrstvy.(DOPITA, Miroslav.1997). 

Zemědělství v Ostravě má jen malý význam, rozloha obdělávané půdy je 

minimální. Větší část území je tvořena podzolovými půdami písčitohlinitými. Tyto půdy se 

převáţně rozkládají na plochách Orlovské tabule a do Ostravy zasahujících Oderských 

vrchů.  

V Ostravské kotlině vznikly nivní jílovité půdy. Na jiţním okraji města se 

rozkládají sprašové hlíny, které původně pokrývaly celou oblast. Postupujícím zabíráním 

zemědělské půdy v Ostravě pro průmysl, dopravu a bytovou výstavbu sniţují její význam 

na minimum (KOLEKTIV,autorů 2006).   

5.3 Hydrologické a klimatické poměry 

Městem Ostravou protéká řeka Odra, jejími největšími přítoky jsou Opava a 

Ostravice s přítokem Lučinou. Dále se na území města nachází desítky drobných vodních 

toků. Délka vodních toků na území města je 320 km, z toho 238 km významných vodních 

toků. 

Na území města Ostravy se nacházejí rovněţ vodní nádrţe. Jedna se o umělé 

nádrţe, zejména rybníky, které jsou vyuţívány např. pro chov ryb. Dále se nacházejí na 

území města taktéţ zatopené štěrkovny a pískovny. Celkově je na území města 530 ha 

vodních ploch, 60 vodních nádrţí má rozlohu nad 1 ha, z toho největší je Heřmanický 

rybník (103ha). 

Na kvalitu vod ve městě má výrazný vliv několik faktorů. Prvním je hydrologická 

situace, kterou je moţno charakterizovat malou vodností toků a značnou rozkolísaností 

průtoku během roku. Dalšími faktory jsou značná hustota osídlení a průmyslu na území 

města Ostravy a opoţděná realizace vodohospodářských investic, zejména v oblasti čištění 

splaškových odpadních vod v menších obcích (Kolektiv, autorů 2006).   

Z hlediska klimatických charakteristik se území označuje za mírně teplou oblast. 

Jde o nejvlhčí území v České republice (Kolektiv, autorů 2006). 

Celá ostravská pánev i s přilehlým okolím je obklopena z velké části věncem hor. 

Beskydy na jihu a Oderská vrchovina s Nízkým a Hrubým Jeseníkem na Západě. Ty 

vytvářejí bariéru pro převládající západní větry, které přinášejí vlhký vzduch, proto jsou 

sráţky dešťové i sněhové daleko menší neţ třeba v Beskydech. Při tomto západním 
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proudění způsobuje tato bariéra zmenšení oblačnosti na Ostravsku. Otevřenost krajiny 

k severu a k severovýchodu se projevuje tím, ţe větry z těchto směrů nemají ţádnou 

překáţku a jejich vliv je citelný hlavně v zimním období. Místní klima ovlivňuje také 

velmi rozvinutý průmysl, velká bytová zástavba a následky těţby, coţ se projevuje na 

teplotě ovzduší, jeho znečištění, mlhami a častou inverzí. 

Vzhledem ke konfiguraci terénu dochází k tomu, ţe i po přechodu fronty se 

kondenzace a sráţky v Ostravské pánvi dlouho drţí. Při proudění od Severního moře se 

sráţky zvětšují a v chladných obdobích se zvyšuje výskyt mlh. Při jiţních větrech bývá 

velmi dobrá dohlednost, jsou dobře vidět například Beskydy. Výrazně se na Ostravsku 

projevují vlivy vysokého tlaku vzduchu nad východními oblastmi Evropy. V letním i 

zimním období bývají příčinou stálého, slunečného počasí. 

Teplotu ovzduší ovlivňuje reliéf krajiny a koncentrace průmyslu. A proto dosahují 

teploty v průměru v 1ºC vyšších hodnot, neţ je tomu v okolí při stejné nadmořské výšce, 

s tou teplota o něco klesá, ale v zimních obdobích dochází k častým tepelným inverzím. 

V kotlinách bývá v zimě nahromaděný studený vzduch a s výše poloţenými místy teplota 

vzduchu stoupá. V důsledku toho se zde také kratší dobu drţí sněhová pokrývka, jsou 

mírnější zimy a průměrné zimní teploty jsou mírnější neţ v okolí. Převzato z (JIŘÍK, 

PITRONOVÁ1967) 

5.4 Floristické poměry 

Ostrava pronikla do okolního ryze venkovského prostoru tak prudce, ţe i v 

poměrné blízkosti sídlišť a průmyslových podniků zůstal částečně zachován ráz venkova. 

Původně samostatné vsi a usedlosti se pouze proměnily v městské obvody. I zde se 

zachovala nečekaná rozmanitost mezi původními vesnicemi, které reprezentují několik 

typů venkovského osídlení. 

V katastru Ostravy se zachovalo vysoké procento lesa (cca 10 % území města) a 

zemědělské půdy (nad 40 % území města), rovněţ veřejná zeleň a zeleň porůstající ostatní 

plochy zaujímá značnou rozlohu. Polní cesty, úvozy a meze byly ve valné míře 

zlikvidovány při zcelování pozemků a velkoplošných melioracích, čímţ se výrazně sníţila 

propustnost příměstské krajiny a samozřejmě i její ekologická stabilita. Průchod krajinou 

výrazně zhoršují i rozsáhlé průmyslové areály, silniční a ţelezniční stavby a ruderalizované 
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plochy skládek a odvalů, omezena je moţnost volného průchodu podél vodních toků 

(Kolektiv, autorů 2006).  

5.5 Faunistické poměry 

V okolí lidského prostředí se vyskytuje rodinná zástavba se zahradami. V okolí 

rodinných domů se nachází pole a lesní prostředí. Nejvíce se vyskytujícím a také co se 

úhynu na silnici týče, je jeţek. Rovněţ se zde vyskytují sýkorky, kosi, ještěrky. 

Na zkoumaném území se nachází okraje lesů, které slouţí také jako přechody od 

jednoho typu ţivotního prostředí k druhému. Tyto prostory jsou obzvláště druhově bohaté. 

Mnoho ptáků hnízdí v křovinách nebo na stromech lesních lemů. Pro potravu si létají na 

sousední pláně. Mezi tyto ptáky patří drozd zpěvný, kos černý. Z dravců, kteří hnízdí na 

okrajích lesů jsou to káně lesní a poštolka obecná. Patří sem také pěnkavy a sojky obecné. 

Les umoţňuje úkryt srncům a srnám. Na loukách sousedících s okraji lesa můţeme spatřit 

lišky, jeţky, kuny, myši. (Reichholf, 1999) 

Polní meze a suché trávníky jsou dobrým ţivotním prostorem pro ještěrky, slepýše. 

Vyskytují se tady také srnci, koroptve, baţanti a zajíc polní. 
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6 Metodika a materiál 

Pro účely této práce byl vybrán úsek silnice Orlovské, nacházející se z části 

v Ostravě a z časti v Rychvaldu. Výběr silnice spočíval zvláště kvůli husté dopravě, ale 

také danému okolí vybrané silnice. V okolí se nachází místní biocentrum Heřmanický 

rybník, dále jsou okolo louky, zemědělská půda, les a z části obytná zástavba. 

Cílem výzkumu bylo zjišťování úmrtí ţivočichů na daném úseku vlivem 

automobilové dopravy.  

Pro získání dostatečného mnoţství dat o úmrtí ţivočichů v tomto úseku, bylo 

prováděno pravidelné zkoumání. Výzkum započal v roce 2009 a probíhal od dubna do září. 

V tomto roce bylo provedeno celkem 10 pozorování v intervalech 2-3 týdny. V roce 2010 

byl výzkum opět započat v prvních dubnových dnech a trval aţ do září. Celkem v tomto 

roce bylo opět provedeno 10 pozorování. Za roky 2009 a 2010 bylo provedeno tedy 

celkem 20 pozorování zkoumaného úseku ul. Orlovská. 

Způsob a provedení výzkumu 

Pozorování byla prováděna zejména o víkendu a to z důvodu bezpečnosti, jelikoţ 

v pracovní dny je na zkoumaném úseku velmi hustá doprava. Úsek byl zkoumán vţdy po 

jedné straně silnice od Ostravy aţ na konec úseku v Rychvaldě, stejný postup byl po 

zpáteční cestě. Tak byl celý úsek v délce 3,57 km podrobně prozkoumán v obou směrech. 

Tím bylo dosaţeno nalezení maximálního počtu usmrcených ţivočichů. 

Pro výzkum byly pouţity pomůcky – tachometr pro určení místa úmrtí, fotoaparát 

pro záznam uhynulého zvířete, měřidlo pro určení velikosti ţivočicha a zápisník pro 

zaznamenání uhynulých zvířat. 

Zaznamenání nálezu  

Při nálezu ţivočicha jsou zaznamenány všechny potřebné údaje. Zejména je 

odečteno místo vzorku pomocí tachometru, jak ukazuje Tabulka 2. Kladná hodnota u 

vzdálenosti místa vzorku značí jeho získání ve směru Ostrava-Rychvald, zatímco záporná 
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hodnota značí směr Rychvald-Ostrava. Následně jsou všechny hodnoty místa vzorku 

přepočteny na jednotný směr Ostrava-Rychvlad jak ukazuje Tabulka 2.  

Dále je zapsán druh uhynulého ţivočicha a pořízená jeho fotografie pro pozdější 

přesnou identifikaci. Je provedeno také změření ţivočicha. 

Podle fotografií a místa nálezu bylo také provedeno porovnání, jestli se nejedná o 

jiţ nalezený vzorek z minulých pozorování, aby nebyl zapsán jeden vzorek vícekrát. 

 

Tabulka 2 Část tabulky pro zápis údajů při získávání dat 

  Ostrava ->Rychvald 

Č.p. Datum Nález č. 
Místo 

vzorku [km] 
Jednotné 
místo [km] 

Živočich Foto Pozn. 

1. 5.4.09 

1 1,61 1,61 strnad ano - 

2 -0,4 3,17 neident. ano - 

3 -1,28 2,29 
bažant 
obecný 

ano roztrhaná 

4 -2,6 0,97 neident. - - 

 

Pro zaznamenání a analýzu byl pouţit program MS Excel 2003. 

 

  

Obrázek 8 Měření uhynulého zvířete (vlevo) a celkový pohled (vpravo) (Němcová 2010) 

Určování nálezů  

Určení nalezených uhynulých ţivočichů je prováděno z pořízených fotografií. 

Změřená přibliţná velikost ţivočicha pomohla v problematických případech k jeho 

identifikaci. K přesnému určení byla vyuţity klíče k určnání savců, obojţivelníků a plazů a 

také odbroná literatura. V některých případech byla ovšem identifikace obtíţná i 

neuskutečnitelná. 
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7 Výsledky  

Ve výsledcích zkoumání jsou uvedeny tabulky s uhynulými ţivočichy za rok 2009 

a 2010, kde jsou obratlovci rozdělení na obojţivelníky, plazy, ptáky a savce. Následně 

zpracováno i do grafů. Podrobná tabulka s popisem uhynulých zvířat se nachází v Příloha 

1. 

 

Tabulka 3 Přehled údajů uhynulých zvířat za roky 2009 a 2010 

 obojživelníci plazi ptáci savci Neidentifikovatelné celkem 

2009 0 1 9 16 2 28 

2010 2 1 14 12 2 31 

 

Následující 

Graf 1 zobrazuje počet uhynulých zvířat v období  sběru dat od 5.4 do 20.9. 2009 a 

také období roku 2010 od 12.4. do 17.9. 

 

Graf 1 grafický přehled uhynulých zvířat za rok 2009 
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Graf 2 zobrazuje celkový přehled uhynulých zvířat za rok 2009 a 2010 ve zkoumaném 

úseku ul. Orlovská. 

 

Graf 2 grafický přehled uhynulých zvířat za roky 2009 a 2010 
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Sloupec „neidentifikovatelné“ v grafech 1 a 2, představuje uhynulé ţivočichy, které nebylo 

moţné zařadit, kvůli jejich neidentifikovatelnému vzhledu. 
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8 Diskuze 

Úkolem této bakalářské práce bylo posouzení ohroţení obratlovců silniční 

dopravou a moţnosti jejich ochrany.  

Z výsledku získaných během dvouletého pozorování vyplývá, ţe nejohroţenější 

obratlovci na zkoumaném úseku jsou ptáci a savci. Z celkového počtu 59 nalezených 

uhynulých ţivočichů jich celkem 51 tvoří ptáci a savci. Z nalezených savců je 

nejohroţenějši jeţek východní. Druhou nejohroţenější skupinou jsou ptáci, kterých bylo 

nalezeno celkem 23 uhynulých, vlivem silniční dopravy. Jeţci migrují za potravou 

zejména v noci, kdy je hustota dopravy ve sledovaném úseku mnohem niţší. Přesto je 

jejich úmrtnost vlivem silniční dopravy velmi vysoká a z celkové počtu usmrcených 28 

savců jich 18 bylo jeţků západních či východních.  

Co se týče lokalizace úmrtí jeţků ve zkoumaném úseku, tak podle získaných dat 

jsou zde dva úseky, kde jeţci umírali nejčastěji. První úsek je mezi 1,6-2,37 km, kde 

zemřelo celkem 8 jeţků. Druhý úsek se nachází mezi 2,68-3,33 km, kde rovněţ zemřelo 8 

jeţků. Tedy podle zjištěných výsledků je největší migrace jeţků v těchto úsecích, nebo-li 

v úseku 1,6-3,33 km, jak znázorňuje Obrázek 9. 

Jako ochrana pro jeţky, v nejohroţenějším úseku, se nabízí moţnost pouţití 

podchodů pro malá zvířata. Tomu nahrává i profil silnice, která je větší části úseku, kde 

jsou jeţci ohroţeni, vybudována na násypu. Pouze v krátkém úseku, který je vyznačen 

červenými body v Obrázek 9, je silnice lemována vysokým obrubníkem, kde se mohou 

jeţci i jiní malí obratlovci ocitnout v pasti. Proto by měl být obrubník v určitém 

odstupňování doplněn o mezery, aby jeţci mohli projít. Vyuţití oplocení úseku pro 

navádění malých obratlovců do podchodů můţe mít i negativní dopad protoţe v oblasti se 

pohybují i větší savci, jako například zajíc polní, jak dokazují i výsledky pozorování 

(Fotografie 16). 
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Obrázek 9 Znázornění časti úseku pro návrh opatření na ochranu ježků i ostatních malých obratlovců 

(1,6-3,33 km zkoumaného úseku) 

 

Ptáci představují podle dosaţených výsledků druhou nejohroţenější skupinu 

obratlovců na zkoumaném úseku. Bylo nalezeno 23 usmrcených ptáků vlivem silniční 

dopravy z celkového počtu 59 nálezů. Ve zkoumaném úseku nelze určit nejčastější místo 

úhynu, protoţe během pozorování byly nálezy v celé délce úseku. 

Zkoumaný úsek přímo lemuje místní významné biocentrum Heřmanický rybník, 

avšak úmrtnost obojţivelníků ve zkoumaném úseku byla minimální, pouze dva jedinci za 

dva roky pozorování. Podobných zjištění bylo dosaţeno u plazů a to konkrétně úhyn dvou 

jedinců během dvou let. 

Jako další opatření pro ochranu všech obratlovců je moţné sníţení rychlosti na dané 

silnici, coţ můţe nepřímo sníţit i hustotu dopravy v pozorovaném úseku. Zejména u jeţků, 

kteří migrují v noci, musí být sníţení rychlosti dostatečné. 

Sníţení rychlosti je moţné provést silničním značením, ale efektivnější moţností by 

mohlo být pouţití zpomalovacích pruhů. Další moţností je zúţení silnice, coţ nepřímo 

opět sníţí rychlost, a zároveň zkrátí cestu pro ţivočichy, kteří migrují přes silnici, coţ 

sniţuje riziko střetu. 
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9 Závěr 

Cílem této práce bylo posouzení vlivů dopravy na obratlovce a moţnosti jejich 

ochrany. Jedná se o poměrně opomíjené téma, vzhledem k neustále narůstající hustotě 

dopravy a rozšiřující se silniční infrastruktury. Příkladem v Moravskoslezském kraji je i 

dálnice D 47, která na své délce má pouze jediný ekodukt. V této práci jsem chtěla, na 

nepříliš významném úseku, dokázat účinky dopravy na obratlovce.  

Pro tento účel byl zvolen úsek silnice 470 Orlovská vedoucí z Ostravy do 

Rychvaldu. Jedná se o úsek obsahující několik druhů biotopů, a to jak lesní, polní, luční, 

tak i obytnou a průmyslovou zástavbu. Byla to moţnost posoudit migraci obratlovců mezi 

několika biotopy přes vedoucí silniční infrastrukturu. Byl proveden výzkum v letech 2009 

a 2010, kde během těchto dvou let byly sbírány údaje o uhynulých obratlovcích. Ze 

získaných údajů vyplývají dvě nejohroţenější skupiny ţivočichů, jimţ jsou savci a ptáci. 

Ačkoliv sledovaný úsek míjí významné biocentrum Heřmanický rybník, který je 

významným prostředím pro chráněné obojţivelníky, tak se nepotvrdil vliv silniční dopravy 

na migraci těchto obojţivelníků. Za dva roky zkoumání bylo zaznamenáno pouze jedno 

úmrtí. 

Pro dvě nejohroţenější skupiny obratlovců jsou navrţena opatření pro jejich 

ochranu. Zejména na ochranu jeţků a malých obratlovců je nejúčinnější pouţití podchodů 

pro malá zvířata.  

Pokud by došlo k realizaci tohoto a dalších  opatření, jako je sníţení rychlosti 

vozidel, tak by bylo velmi zajímavé provést pozorování účinnosti těchto opatření a 

posouzení jejich vlivů na sníţení úmrtnosti obratlovců. Toto by poskytlo zpětnou vazbu 

pro vylepšení výzkumných metod.  
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