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Abstract: Functional evaluation of wildlife underpasses under highway D2 in 

cadastral areas Rusovce and Čunovo. During the construction of highway D2 sector 

between Bratislava and Slovakia-Hungary border 3 underpasses for medium-sized 

animal species were built. Functionality of these underpasses was observed on the basis 

of visual observation and spoor and excrement analysis. Altogether 7 species were 

recorded inside or nearby underpasses. Capreolus capreolus, Lepus europaeus and 

Vulpes vulpes were the most frequent.  
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ÚVOD 

 

Človek svojou činnosťou výrazne ovplyvňuje okolitú krajinu a nepriamo 

tak zasahuje do životného cyklu mnohých organizmov. Prírodné územia sú 

čoraz viac ohrozované fragmentáciou a izoláciou v dôsledku zvyšovania 

nárokov ľudí na priestor pre svoje aktivity (Ružičková 2007a). Dopravné 

komunikácie (cesty, diaľnice, železnice) vytvárajú sieť bariérových prvkov, 

spôsobujú delenie, zmenšovanie až izoláciu biotopov, znižujú mieru 

priechodnosti územia pre mnohé druhy živočíchov a sú významnými faktormi 

ohrozenia biologickej rozmanitosti. Bariérový účinok ciest závisí od intenzity 

dopravy, prítomnosti oplotenia, ochranných múrov a od riešenia, či neriešenia 

križovania ciest s migračnými trasami živočíchov. Neriešenie situácie však 

nemá okamžitý účinok, dôsledky sa prejavia v  rozmanitosti druhov a početnosti 

populácií s oneskorením a sú druhovo špecifické (Ružičková 2007b). 

Problematiku fragmentácie je potrebné riešiť pre jednotlivé druhy a ich 

konkrétne populácie. Pri navrhovaní opatrení na kolíznych úsekoch je však 

vhodné jednotlivé druhy rozdeliť do skupín a technické opatrenia prispôsobiť 

potom cieľovej skupine živočíchov. Anděl a kol. (2005) vyčlenili za týmto 

účelom nasledovné skupiny: 1. veľké cicavce (jeleň, rys, medveď, vlk) a druhy, 

ktoré migrujú na veľké vzdialenosti v celoeurópskom meradle, 2. stredne veľké 

cicavce – kopytníky (srnec, diviak) a druhy, ktoré migrujú na kratšie 

vzdialenosti, prípadne ide o lokálne migrácie za potravou, vodou a na 

oddychové miesta, 3. stredne veľké cicavce – šelmy (líška, jazvec, vydra, 
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drobné kunovité šelmy), ktoré migrujú za potravou na lokálnej úrovni, 4. 

obojživelníky, kde niektoré druhy sú typické svojimi masovými jarnými 

migráciami na miesta rozmnožovania a 5. ekosystém (v prípade, že cestná 

komunikácia pretína špecifický ekosystém, napr. mokraď je potrebné 

zabezpečiť prepojenie celých spoločenstiev). 

Dôsledky negatívneho vplyvu cestnej dopravy na jednotlivé živočíšne 

taxóny je v praxi možné zmierniť opatreniami, ktoré zamedzujú vstupu 

živočíchov na vozovku a znižujú tak ich priamu mortalitu (napr. oplotenie) 

alebo výstavbou rôznych typov migračných objektov, tzv. ekoduktov, ktoré 

umožňujú živočíchom prekonať cestnú bariéru bez toho, aby dochádzalo ku 

kolíziám. Samotné migračné objekty môžeme rozdeliť podľa spôsobu 

križovania komunikácie a umiestnenia na tri typy (Hlaváč, Anděl 2001, 2008; 

Klescht, Valachovič 2002; Anděl et al. 2006; Ružičková, Lehotská 2008): 1. 

ekomosty – nadúrovňové ekodukty, ktoré sú budované súbežne s výstavbou 

cestnej komunikácie alebo dodatočne ponad už existujúcu komunikáciu, 2. 

ekopodchody – úrovňové ekodukty väčších rozmerov, pri ktorých je cesta 

umiestnená na pilieroch a vedie ponad priestor, ktorý môžu využívať živočíchy 

na migráciu (k takýmto ekopodchodom patrí aj väčšina premostení riek), 3. 

ekotunely – podúrovňové ekodukty určené pre stredne veľké až menšie druhy 

cicavcov, príp. tunely menších rozmerov špeciálne budované pre obojživelníky. 

Jednotlivé ekodukty sa môžu líšiť z hľadiska charakteru (terestrický, 

terestricko-hydrický, hydrický), vzniku, rozmerov, prierezu, presvetlenia, 

funkčného využitia, vegetačného krytu, cieľovej skupiny živočíchov, charakteru 

navádzacích zariadení a prítomnosti či neprítomnosti doplnkových prvkov – 

atraktantov (napr. napájadlo, skupiny drevinovej vegetácie). Vhodnosť 

jednotlivých typov ekoduktov pre zabezpečenie migrácie cieľových druhov 

živočíchov a potrebné minimálne parametre technických objektov sú ešte 

predmetom intenzívneho výskumu. Migračné objekty (ekodukty) by mali byť 

lokalizované v úzkej nadväznosti na trasy biokoridorov, identifikovaných a 

navrhovaných v rámci dokumentácie územných systémov ekologickej stability 

(ÚSES) (Ružičková 2007b). 

Cieľom našej práce bolo zhodnotiť funkčnosť podchodov pre zver, ktoré 

boli vybudované počas výstavby diaľnice D2 na úseku Bratislava – štátna 

hranica Slovensko/Maďarsko. 

 

 

METODIKA 

 

Terénny výskum bol realizovaný v blízkosti dvoch podchodoch pre zver 

lokalizovaných v násype diaľnice D2 v k. ú. Rusovce. V rokoch 2008 a 2009 

boli na tomto území sledované a zaznamenávané pobytové znaky zveri podľa 

metodiky, ktorú spracovali Jureček a Valachovič (2006). Trasa zaznamenávania 

pobytových znakov zveri viedla vždy od poľnej cesty pri moste smerom k 

podchodu v rozpätí od 60 m až po oplotenie diaľnice, pričom boli kontrolované 

polia po oboch stranách diaľnice. Schematický nákres rozmiestnenia 
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sledovaných úsekov je na obr. 1. Výskyt zveri v medziúsekoch bol 

zaznamenávaný na základe vizuálneho pozorovania z diaľky. Stopovanie bolo 

realizované na snehovej pokrývke, príp. priamo na poľnohospodárskej pôde. 

Pozornosť bola venovaná najmä stopám a exkrementom s cieľom čo 

najpresnejšie odhadnúť počet jedincov, ktoré pobytový znak zanechali. 

 

 

 

Obr. 1: Schematický nákres záujmového územia 

 

Výsledky pozorovaní boli spracované v tabuľkovej podobe, pričom 

zaznamenávané boli nasledovné parametre: 1. dátum, 2. sledovaný úsek (podľa 

obr. 1), 3. charakter povrchu – nový sneh (ak sa kontrola uskutočnila do dvoch 

dní po napadnutí snehu), starý sneh (ak sa kontrola uskutočnila v termíne pred 

ktorým minimálne 1 týždeň nesnežilo), orná pôda bez výsevu, výsev do x cm (v 

závislosti od výšky vysiatych plodín), prirodzený povrch (ako povrch v 

podchode č. 1), štrk (ako povrch v podchode č. 2), tráva (ako povrch na 

svahoch, ktoré ústia do podchodov), blato (na poľnej ceste vo vzdialenosti 60 m 

od podchodu č. 1), 4. taxón, 5. počet jedincov – pri vizuálnom pozorovaní 

presný počet, pri náleze stôp, príp. iných pobytových znakov odhadovaný počet 

jedincov, 6. typ nálezu – stopa, trus, uhynutý jedinec, vizuálne pozorovanie, 7. 

typ stopy – prebeh po kolmici, výbeh po kolmici, prebeh rovnobežne, výbeh 

rovnobežne, obrazec, jednotlivá stopa, 8. vzdialenosť nálezu jedincov, resp. ich 

pobytových znakov od najbližšieho podchodu, 9. vzdialenosť nálezu jedincov, 

resp. ich pobytových znakov od diaľnice, 10. vzdialenosť, ktorú zviera prešlo 

rovnobežne s diaľnicou, 11. smer pohybu. 

  

 

 

Medziúsek B Úsek č. 2B 

Úsek č. 2A Úsek č. 1A 

 

Úsek č. 1B 

 

Podchod č. 2 

Svah B 

Svah A Svah A 

Svah B Smer Maďarsko 

Smer Bratislava 

Legenda: podchod, diaľnica D2, most 

Medziúsek A 

Podchod č. 1 

11 
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CHARAKTERISTIKA SLEDOVANÝCH OBJEKTOV 

 

Celkove sú v násype diaľnice D2 na úseku medzi Bratislavou a 

hraničným prechodom s Maďarskom situované tri podchody pre zver (obr. 2). 

Dva sa nachádzajú v k. ú. Rusovce (podchod č. 1 a 2) a jeden v k. ú. Čunovo 

(podchod č. 3), pričom podchod č. 3 je parametrovo zhodný v podchodom č. 2. 

Na základe toho sme tu predpokladali obdobnú funkčnosť a priechodnosť a 

podrobný výskum sme realizovali len v blízkosti podchodov č. 1 a 2.  

 

 
Obr. 2:  Lokalizácia troch podchodov pre zver popod diaľnicu D2 na úseku medzi 

Bratislavou a hraničným prechodom s Maďarskom 

 

Podchody boli vybudované súčasne s výstavbou diaľnice, ktorá bola 

odovzdaná do prevádzky v roku 1997. Majú obdĺžnikový, nezaoblený prierez. 

Dno je pokryté štrkopieskom. Podchody prechádzajú popod celé diaľničné 

teleso a dosahujú dĺžku 32 m. Podchod č. 1 pozostáva z jedného priepustu (obr. 

3), ktorý je 190 cm široký a 225 cm vysoký. Podchody č. 2 a 3 pozostávajú z 

dvoch samostatných priepustov (obr. 4) s rovnakými rozmermi ako podchod č. 

1, pričom ich celková šírka vrátane predelu je 4,3 m. 

Pozdĺž diaľnice je umiestnené pletivo, aby sa živočíchy nemohli dostať 

priamo na vozovku. Po oboch stranách diaľnice sa nachádza otvorená 

poľnohospodárska krajina s minimálnym zastúpením nelesnej drevinovej 

vegetácie. 
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Obr. 3:  Podchod č. 1, k. ú. Rusovce  

(foto: B. Lehotská, 6. 3. 2008) 

 

 
Obr. 4:  Podchod č. 2, k. ú. Rusovce  

(foto: B. Lehotská, 22. 3. 2006) 

 

POHYB ZVERI V BLÍZKOSTI PODCHODOV 

 

Na sledovanom úseku sme prostredníctvom pobytových znakov a 

vizuálneho pozorovania zaznamenali výskyt 7 druhov živočíchov. 

Srnca lesného (Capreolus capreolus) sme v záujmovom území viackrát 

vizuálne zaznamenali v medziúseku zo strany A, kde sa vyskytoval v počte 3 – 

9 exemplárov. Srnčia zver sa pásla v rôznej vzdialenosti (80 – 180 m) od 

diaľnice pričom hlukom z prechádzajúcich vozidiel nebola rušená. Pobytové 

znaky (stopy, trus) boli najčastejšie nachádzané pri východe z podchodu č. 1, 

smerujúce na úsek 1B a tiahnuce sa popri diaľnici smerom k mostu, kde sa ich 

smerovanie zmenilo na kolmo od diaľnice smerom na JZ, príp. zver kráčala 

opačným smerom do podchodu.  

Na prítomnosť líšky hrdzavej (Vulpes vulpes) v okolí podchodov 

poukazovali najmä exkrementy. Stopy sme viackrát zaznamenali v podchode č. 

1 a na oboch priliehajúcich úsekoch, t. j. na úsekoch 1A aj 1B vo vzdialenosti 

20 – 30 m od podchodu.  

Asi najpočetnejšie zastúpeným druhom v sledovanom území bol zajac 

poľný (Lepus europaeus). Stopy po zajacoch sme v hojnom počte nachádzali na 

celom monitorovanom území. Taktiež trus bol nachádzaný na poliach po oboch 

stranách diaľnice. 

V úseku 2B sme zaznamenali aj stopy dvoch exemplárov kuny skalnej 

(Martes foina), ktoré smerovali priamo do podchodu č. 2. Asi 50 m pred 

podchodom išli tesne vedľa seba, potom sa ich smerovanie na asi 15 m dlhom 

úseku zmenilo na súbežné, teda bežali za sebou a následne sa 10 m pred 

podchodom stopná dráha opäť rozchádzala. Taktiež bol zistený trus, a to v 

podchode č. 2. 

Stopy bažanta obyčajného (Phasianus colchicus) boli jasne viditeľné na 

snehovej pokrývke. Boli zaznamenané ako vychádzali z podchodu č. 1, 10 m 

smerovali rovnobežne s diaľnicou a potom sa smerovanie zmenilo na kolmo od 

diaľnice SV smerom. Taktiež boli zistené v úseku 2B, pričom prechádzali 
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popred podchod č. 2 a pokračovali ďalej rovnobežne s diaľnicou. Nájdený trus 

sa nachádzal na svahu A a pred podchodom č. 1. 

Okrem spomínaných živočíchov sme našli aj stopy a trus mačky a psa, 

kde však predpokladáme, že išlo o zdomácnené formy. 

 

 

ZHODNOTENIE PRIECHODNOSTI PODCHODOV 

 

Na základe výsledkov terénneho výskumu možno konštatovať, že 

podchody v k. ú. Rusovce sú zverou využívané a teda ich možno považovať za 

funkčné. Pri každom pozorovaní sme nachádzali nové pobytové znaky, príp. 

čerstvý trus. Stopy vybraných živočíchov (najmä druhov Capreolus capreolus a 

Lepus europaeus) boli rozmiestnené na celom sledovanom území.  

Zo všetkých nájdených pobytových znakov bolo v blízkosti podchodu č. 

1 lokalizovaných 50 % a v okolí podchodu č. 2 – 41,9 %. Ostatné nálezy sú 

predovšetkým z medziúseku A, kde boli viackrát vizuálne pozorované jedince 

druhu Capreolus capreolus. Naopak výskyt trusu priamo v podchode alebo na 

jeho svahoch bol častejšie zaznamenaný v podchode č. 2 – 54,5 %. 

V nasledujúcej tabuľke (tab. 1) podávame prehľad jednotlivých nálezov 

živočíchov a ich stôp. Pokiaľ nie je v tabuľke uvedený typ stopy, išlo o vizuálne 

pozorovanie. Taktiež uvádzame odhadované vzdialenosti od najbližšieho 

podchodu a od diaľnice, príp. pokiaľ sa živočích pohyboval rovnobežne s 

diaľnicou, tak dĺžku tejto trasy, na ktorej boli jeho stopy identifikovateľné. 
 

Tabuľka 1: Prehľad nálezov jednotlivých živočíchov a ich stôp na sledovaných 

úsekoch v blízkosti podchodov 

Úsek Taxón Dátum 

P
o

če
t 

ex
. 

T
y

p
 s

to
p

y
 

V
zd

ia
le

n
o

sť
 

o
d
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o

d
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o
d
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(m
) 

V
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le

n
o

sť
 

o
d

 d
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ľ
n
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(m
) 

V
zd
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le

n
o

sť
 

ro
v

n
o

b
ež

n
e 

s 

d
ia

ľ
n

ic
o

u
 (

m
) 

Smer 

pohybu 

P1 

Ccap 
7. 9. 2008 1 6 0    

2. 2. 2009 1 6 0    

Vvul 
7. 9. 2008 1 6 0    

20. 2. 2009 1 6 0    

1A 

 

Ccap 
19. 10. 2008 2 3 40 – 0 40 – 2 30 SV – SZ 

2. 2. 2009 1 3 50 – 0 50 – 2 20 SV – SZ 

Leur 

2. 2. 2009 1 3 50 – 0 50 – 2 20 SV – SZ 

2. 2. 2009 1 1 50 – 0 50 – 2  SV – JZ 

2. 2. 2009 1 2 0 – 20 2 – 20  JZ – SV 

20. 2. 2009 1 2 0 – 15 2 – 15  JZ – SV 

20. 2. 2009 3 4 0 – 40 2 – 40 20 SZ – SV 

Pcol 
2. 2. 2009 1 6 40 30   

20. 2. 2009 1 4 0 – 15 3 – 15 10 SZ – SV 

Vvul 2. 2. 2009 1 2 0 – 15 2 – 15  JZ – SV 
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Úsek Taxón Dátum 

P
o

če
t 

ex
. 
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n
o

b
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d
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ľ
n
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o

u
 (

m
) 

Smer 

pohybu 

1B 

 

Ccap 

21. 3. 2008 1 6 20 20   

27. 4. 2008 1 4 0 – 50 2 – 50 20 SZ – JZ 

8. 8. 2008 1 6 25 25   

7. 9. 2008 2 4 0 – 50 2 – 50 20 SZ – JZ 

19. 10. 2008 1 3 40 – 0 40 – 2 30 JZ – SZ 

19. 10. 2008 > 1 6 55 40   

2. 2. 2009 > 1 6 0 – 40 2 – 40   

Leur 

27. 4. 2008 5  5 5   

2. 2. 2009 > 1 6 0 – 40 2 – 40   

20. 2. 2009 1 2 0 – 10 2 – 10  SV – JZ 

Vvul 
21. 3. 2008 1 6 30 20   

2. 2. 2009 1 4 0 – 40 2 – 40 25 SZ – JZ 

P2 Ccap 20. 2. 2009 1 5 0    

2A 

Ccap 

27. 4. 2008 1 5 450 30  SZ – JV 

27. 4. 2008 1 5 450 25  SZ – JV 

27. 4. 2008 1 6 450 15   

2. 2. 2009 1 2 0 – 10 2 – 10  JZ – SV 

Leur 
2. 2. 2009 > 5 5 2 – 50 2 – 50   

2. 2. 2009 1 6 300 45   

Vvul 
2. 2. 2009 1 5 40 20  Z – V 

2. 2. 2009 1 6 300 45   

2B 

 

Ccap 

15. 2. 2008 1 5 2 2  JV – SZ 

8. 8. 2008 1 5 300 20  Z – V 

8. 8. 2008 1 6 200 15   

2. 2. 2009 1 6 0,5 2,5   

20. 2. 2009 1 4 0 – 30 3 – 30 30 SV – SZ 

Leur 

15. 2. 2008 1 6 200 15   

20. 2. 2009 1 6 200 30   

20. 2. 2009 1 4 0 – 30 3 – 30 30 SV – SZ 

20. 2. 2009 1 3 60 – 0 60 – 10 60 JZ – JV 

20. 2. 2009 1 2 0 – 60 2 – 60  S – J 

Mfoi 20. 2. 2009 2 1 50 – 0 2 – 50  J – S 

Pcol 2. 2. 2009 1 5 0,5 2,5  JV – SZ 

 
Vysvetlivky: P1 – podchod č. 1, P2 – podchod č. 2, 1A, 1B, 2A, 2B – sledované úseky 

podľa nákresu v metodike, Ccap – Capreolus capreolus, Leur – Lepus 

europaeus, Mfoi – Martes foina, Pcol – Phasianus colchicus, Vvul – Vulpes 

vulpes, Typ stopy: 1 – prebeh po kolmici, 2 – výbeh po kolmici, 3 – prebeh 

rovnobežne, 4 – výbeh rovnobežne, 5 – obrazec, 6 – jednotlivo 

 

 

ZÁVER 

 

Na základe výsledkov terénneho výskumu možno konštatovať, že 

podchody pre zver nachádzajúce sa pod diaľnicou D2 v k. ú. Rusovce a Čunovo 



 

78 

sú jednotlivými živočíchmi (najmä druhmi Capreolus capreolus, Lepus 

europaeus a Vulpes vulpes) využívané a umožňujú tak bezpečnú migráciu na 

lokálnej úrovni. Z hľadiska technických parametrov sú vhodnejšie pre menšie 

druhy a pre srnčiu zver sú skôr na dolnej hranici vhodnosti. Skúmané podchody 

predstavujú pre zver jedinú možnosť ako bezpečne prekonať cestnú bariéru 

tvorenú diaľnicou D2 a nájdené pobytové znaky priamo v podchodoch a v ich 

tesnej blízkosti dokladujú, že tieto objekty sú za týmto účelom aj využívané. 
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