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Vliv dopravy na mortalitu a fragmentaci 
populací

(s příklady pro vydru říční)

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65
Praha 10, 100 10

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1 
Praha 11 – Chodov, 148 00

Vlivy dopravy na 
faunu

Přímá mortalita na silnicích

Další vlivy:   Ztráta stanovišť

Rušení

Znečištění

Vznik migračních bariér, 
fragmentace

Rychlost a míra fragmentace krajiny se zvyšuje (migrační bariéry - doprava, 
výstavba, oplocené areály, způsob hospodaření)

• vlivem fragmentace se krajina a přírodní stanoviště dělí na stále menší díly
• fragmentované části krajiny ztrácí potenciál pro plnění ekologických funkcí
• narušena je prostupnost pro lidi i konektivita populací

• přerušení komunikace mezi populacemi
...málo mobilních druhů (bezobratlí aj.)
• narušení sezónní migrace obojživelníků
...a dalších druhů
• bariéry pro dálkové i lokální přesuny
...velkých savců (jelen až 80 km, rys -
…teritorium až 300 km², přesuny až
…stovky km…)

Fragmentace krajiny

Hustota cestní sítě v ČR

Intenzita dopravy

Fragmentace dopravou

Vývoj fragmentace krajiny dopravou: 1980 - 2005

25 let - pokles podílu 
nefragmentovaných oblastí:
84  → 63 % rozlohy ČR

UAT = intenzita dopravy v území
 100 km2  1000 vozidel/den

Prognóza vývoje fragmentace do r. 2040

Prognóza je založena na 
dopravním modelu ŘSD
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Studie mortality fauny (2006Studie mortality fauny (2006--2007) 2007) 
-- silnisilniččnníí mortalita mmortalita můžůže ovlive ovlivňňovat existenci ovat existenci řřady druhady druhůů

Mortalita vlivem silniční dopravy
Relativní mortalita na silnicích různých kategorií a 

odhad celkové mortality na silniční síti ČR

Druh Relativní mortalita jednotlivých 
druhů / 1km / rok

Celková
mortalita v ČR     
(ks / rok)

D + R 1. tř 2. tř 3. tř

Srnec 3,4 1,7 0,8 0,8 51 900

Zajíc 15,0 12,6 10,3 9,6 566 400

Ježek 15,7 10,1 7,9 4,6 346 800

Kuna skalní 8,7 3,6 1,0 0,2 49 700

Kos černý 4,9 4,5 5,5 6,0 316 400

Pěnkava 3,4 5,1 2,4 1,2 109 400

RelativnRelativníí mortalita vybraných mortalita vybraných druhdruhůů na jednotlivých na jednotlivých kategorikategoriííchch komunikackomunikacíí

(po(poččet et usmrcenýchusmrcených jedincjedincůů na jednom km na jednom km komunikacekomunikace za rok)za rok)
CelkovCelkovéé popoččty ty usmrcenýchusmrcených žživoivoččichichůů na na silnicsilnicííchch rrůůznýchzných kategorikategoriíí

Zajíc Srnec

Highways   1st class      2nd class     3rd class Highways    1st class      2nd class      3rd class

Length of road and motorway network (1.1.2011)

Total: 55.752 km
2%

11%

26%

61%

Motorways 1st Class 2nd Class 3rd Class

PPřřííklad klad –– vydra vydra řřííččnníí PPřřííklad klad –– vydra vydra řřííččnníí

Procentuální zastoupení hlavních 
kategorií příčin úhynu u vyder v ČR 

v jednotlivých časových obdobích

Hlavní kategorie příčin úhynu vyder 
říčních v ČR a jejich zastoupení

Vývoj počtu záznamů o 
uhynulých vydrách v ČR
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PPřřííklad klad –– vydra vydra řřííččnníí

Úmrtnost vyder na různých typech silnic v ČR Relativní úmrtnost vyder na českých 
silnicích (počet uhynulých jedinců na 1 km 
daného typu silnice)

PPřřííklad klad –– vydra vydra řřííččnníí

Roky (0 = rok 1990)
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Výstup PVA modelu – srovnání budoucího vývoje populace vydry říční v ČR bez (zelená) a s 
(modrá) přihlédnutím k předpokládanému nárůstu intenzity dopravy

- nezbytné zajištění vazeb v 
území (migračně významná
území a dálkové migrační
koridory)

Způsoby řešení

= koncepční hierarchický přístup při přípravě dopravních staveb (v každém stupni 
řešení)

1. KONCEPCE - „strategická“ migrační studie

2. EIA - „rámcová“ migrační studie

3. DÚR - návrh konkrétních technických řešení, upřesnění
umístění a parametrů

ZajiZajiššttěěnníí dostatedostateččnnéé prprůůchodnosti liniových barichodnosti liniových bariéérr

 ZZáákladnkladníí úúroveroveňň –– vyuvyužžititíí a adaptace a adaptace 
objektobjektůů budovaných primbudovaných primáárnrněě pro jiný pro jiný úúččel el 
(mosty p(mosty přřes vodnes vodníí toky, polntoky, polníí a lesna lesníí cesty  cesty  
atdatd))

 SpeciSpeciáálnlníí objektyobjekty –– pouze tam, kde pouze tam, kde 
prprůůchodnost nelze zajistit dostatechodnost nelze zajistit dostateččnněě
ppřředchozedchozíím zpm způůsobem, potsobem, potřřeba museba musíí být být 
objektivnobjektivněě dolodoložženenáá (n(náálezovlezováá data), data), 
nutnost celorepublikovnutnost celorepublikovéé koncepce s koncepce s 
jasnými kritjasnými kritéérii    rii    

+ zamezen+ zamezeníí prprůůniku niku žživoivoččichichůů na komunikaci na komunikaci 
oplocenoploceníím aj. opatm aj. opatřřeneníímimi

Základním úkolem je určit správný typ, rozměrové parametry a minimální hustotu 
průchodů.  

Nutný předpoklad – znalost nároků druhů a ekologických potřeb populací (v 
opačném případě nefunkční řešení a zbytečné investice)

OpatOpatřřeneníí k omezenk omezeníí baribariéérovrovéého ho úúččinku dinku dáálniclnic

-- podchodypodchody

OpatOpatřřeneníí k omezenk omezeníí baribariéérovrovéého ho úúččinku dinku dáálniclnic
nadchody nadchody –– zelenzelenéé mosty mosty -- ekoduktyekodukty
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Význam mostVýznam mostůů ppřřes vodnes vodníí toky (na silnictoky (na silnicíích vch vššech tech třřííd)d)

VyuVyužžitelnost zitelnost záávisvisíí na technickna technickéém m řřeeššeneníí a provedena provedeníí

Vliv technických aj. Vliv technických aj. úúprav okolprav okolíí objektobjektůů

D1 – Stavba 0135 Kroměříž – Říkovice

R 55 – Stavba 03 Skalka - Hulín

OmezenOmezeníí mortality mortality -- oplocenoploceníí ddáálnic:lnic:

Účinnost závisí na více faktorech

• typ

• poloha

• napojení

Matematické
modely

Analýza bariér

Nálezová data

Terénní mapování

Migračně významná území

Dálkové migrační koridory

ZajiZajiššttěěnníí vazebvazeb -- Projekt Projekt VaVVaV:  :  „„VyhodnocenVyhodnoceníí migramigraččnníí prostupnosti prostupnosti 

krajiny pro velkkrajiny pro velkéé savce a nsavce a náávrh optimalizavrh optimalizaččnníích opatch opatřřenení“í“
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HlavnHlavníí výstupyvýstupy

Migračně významná území
• území nezbytná pro zajištění
dlouhodobé existence populací
zájmových druhů
• obsahují a propojují všechny oblasti       
stálého výskytu   
• mají převážně plošný charakter 
• zaujímají značnou část území ČR  
• mají charakter vzájemně propojené
sítě, nezahrnují izolovaná místa

Dálkové migrační koridory
• spojují optimální trasou místa 
výskytu velkých savců
• koncipovány jako nezbytné minimum 
• liniové krajinné struktury o šířce cca 
500 m; navrženy tak, aby byly v celé
délce maximálně průchodné
• 85% je vedeno lesem, 90 % délky 
DMK vede územími, která jsou již
nějakým způsobem chráněna (VKP 
apod.)

KritickKritickáá a probla probléémovmováá mmíístasta

Na síti DMK bylo popsáno celkem 28 
zcela neprůchodných tzv. 
„kritických“ míst – nutno postupně
řešit.

Dále bylo identifikováno 128 
obtížně průchodných 
problémových míst – nezbytné
sledovat a zamezit zneprůchodnění.

Děkuji

za

pozornost




