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Abstrakt 
Tato práce se zabývá migrační prostupností krajiny pro různé modelové kategorie organismů včetně 
člověka. Předmětem zájmu je násobná liniová bariéra mezi dvěma migračně významnými územími Brd a 
Křivoklátska - dálnice D5, silnice II/605 a souběžného železničního koridoru. Pro vyhodnocení 
průchodnosti liniových staveb je využita teorie migračního potenciálu a platné metodické pokyny. 
Výsledky prokázaly celkově nízkou průchodnost sledovaných úseků liniových staveb pro živočichy. 
Silnice a dálnice postrádá vhodné migrační objekty z důvodu neznalosti problematiky migrací v době 
výstavby, absenci migračních objektů na nově zrekonstruovaném železničním koridoru lze již přičíst 
selhání lidského faktoru. Je zřejmé, že v ČR stále chybí jasná celostátní koncepce pro řešení 
fragmentace krajiny a její návaznost na územní plánování a na příslušné zákony a neexistuje ani jasný 
koncept pro ochranu velkých šelem. 
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Abstract 
This work deals with the migration landscape permeability for different categories of model organisms, 
including humans. The object of interest is multiple linear barrier between the two major areas of 
migration Křivoklátsko and Brdy - D5, II/605 road and parallel rail corridor. To evaluate patency of linear 
structures is used theories of migration potential and current guidelines. 
The results showed low overall throughput of the monitored sections of linear structures for the animals. 
Roads and highways devoid of objects suitable migration due to ignorance of the issue of migration at 
the time of construction, the absence of migration of objects to the newly renovated railway corridor can 
already be attributed to human error. It is obvious that the Republic still lacks a clear national policy to 
address the fragmentation of the landscape and its connection to spatial planning and the relevant laws 
and there is no clear concept for the protection of large carnivores. 
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