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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá přírodními rezervacemi a památkami v chráněné 

krajinné oblasti Poodří. Úvodní část charakterizuje přírodní poměry CHKO Poodří. 

V následující části práce popisuji jednotlivé přírodní rezervace a památky v Poodří. 

Závěrečná část práce je věnována vycházkám a navržené trase za přírodními rezervacemi 

a památkami. Byly navrženy dvě trasy a jsou rozděleny z hlediska fyzické náročnosti.  

Klíčová slova: Přírodní rezervace, přírodní památky, naučná stezka, CHKO 

Poodří, turistika.  

 

 

Summary 

My bachelor thesis deals with the nature reserves and monuments in the Protected 

Landscape Area Poodří. The introductory part describes the natural proportions of the 

Protected Landscape Area Poodří. The next part describes the various nature reserves and 

monuments in the Odra River. The final part is devoted to walking a route designed for 

nature reserves and monuments. Two trails are offered and they´re divided according to 

physical difficulty. 

Keywords: Nature Reserves, natural Monuments, educative trail, Protected 

Landscape Area Poodří, tourism.  
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1. Úvod 

Tématem mé bakalářské práce jsou přírodní rezervace a památky v Chráněné 

krajinné oblasti Poodří, která se nachází v Moravskoslezském kraji. Důvodem, proč jsem 

si vybrala již zmíněné téma je, že se území rozkládá i v místě mého bydliště, kterým 

je Polanka nad Odrou.  

Chtěla bych zaujmout turisty touto lokalitou, jelikož je jedinečná nejen díky 

přirozeně meandrujícímu toku řeky Odry, ale i svými přírodními poměry a to především 

faunou a flórou.  

Úvodní část obsahuje přírodní poměry zájmové oblasti. Dále následuje 

charakteristika jednotlivých maloplošných zvláště chráněných území. Práce je obohacena 

vlastně pořízenou fotodokumentací v podzimním i jarním období.  

Cílem bakalářské práce bylo vybrané přírodní rezervace a památky navštívit 

a zároveň navrhnout trasu v CHKO Poodří. Navrženy byly dvě trasy, které umožňují 

turistům vybrat si podle zvážení své fyzické kondice.  
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2. Přírodní poměry Poodří 

2.1 Charakteristika a lokalizace CHKO Poodří 

Chráněná krajinná oblast Poodří se nachází v Moravskoslezském kraji. Rozléhá 

se na ploše 81,5 km
2
 v okresech Ostrava, Nový Jičín a Frýdek-Místek (Friedl a kol., 1991). 

CHKO je jediným velkoplošným chráněným územím Ostravska (Koutecká, 2001). Oblast 

vytváří 34 km dlouhý pruh nivního a pahorkatinného terénu kolem řeky Odry 

(Weissmannová, 2004). Území zasahuje do severní části Moravské brány mezi obcemi 

Mankovice a Vražným blízko Oder a jižním okrajem města Ostravy. Nadmořská výška 

se pohybuje v rozmezí 212 m n. m. a 298 m n. m. (Neuschlová a kol., 1999).  

 

Obrázek č. 2.1: Velkoplošná zvláště chráněná území (http://geografie.kvalitne.cz) 
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Typickým prvkem této oblasti je řeka Odra, která si zachovala povahu 

přirozeného nížinného toku. Odra tvoří v nivě mnohočetné volné meandry a mrtvá ramena. 

Pravidelné záplavy mají značný vliv na charakter a život v nivě (Weissmannová, 2004).  

Značnou součást chráněné krajinné oblasti Poodří tvoří lužní lesy, louky, pastviny 

a rybníky. Rybníky situované především mezi Studénkou a Ostravou zde zaujímají plochu 

o velikosti 700 ha (Weissmannová, 2004).  

CHKO Poodří byla založena vyhláškou Ministerstva životního prostředí České 

republiky č. 155/91 dne 27. března 1991. Sídlem správy je Studénka. Na území 

se vyskytuje mnoho ohrožených a chráněných rostlin i živočichů (Vašíček, Ides, 2004). 

V celé lokalitě nalezneme hned několik maloplošně zvláště chráněných území, jako 

NPR Polanská niva, PR Polanský les, PR Rákosina, PR Bažantula, PR Kotvice, PR Koryta, 

PR Bartošovický luh, PR Bařiny, PP Pusté nivy a PP Meandry staré Odry (Weissmannová, 

2004).  

Tato oblast byla v roce 1993 zařazena do mezinárodní úmluvy s celosvětovou 

platností na ochranu mokřadů známé jako Ramsarská úmluva (internet 11). V současné 

době zaujímá Ramsarská lokalita 54,5 km
2
 z celkové plochy CHKO Poodří (Rubín a kol., 

2006). 

 

Obrázek č. 2.2: Hranice CHKO Poodří (http://geoportal.gov.cz) 
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Díky svým jedinečným hodnotám přírodních poměrů se CHKO Poodří řadí mezi 

významné lokality evropské soustavy Natura 2000 (internet 10).  

Součást Natury 2000 zde tvoří ptačí oblast Poodří, která kopíruje nýnější hranici 

CHKO. Důvodem ochrany jsou například ptáci: bukač velký (Botaurus stellaris), moták 

pochop (Circus aeruginosus), ledňáček říční (Alcedo atthis) a jiní (internet 10). 

2.2 Geologie 

CHKO Poodří leží na rozhraní dvou významných geologických celků České 

republiky. Jedná se o Český masiv a Západní Karpaty. Spodní strukturní patro patřící 

Českému masivu je známo jen z hlubokých vrtů v přilehlém okolí. Základ je tvořen 

horninovými komplexy proterozoického stáří. Na ně nasedá paleozoikum, které 

je zastoupeno devonskými a karbonskými sedimenty variské předhlubně (Neuschlová 

a kol., 1999).  

Již zmíněné horninové komplexy jsou úplně zakryty mořskými uloženinami 

karpatské předhlubně. Uloženiny karpatu se nacházejí pod příkrovovými jednotkami nebo 

do nich byly zvrásněny. Zřetelněji jsou zastoupeny písčité, vápnité jíly a písky spodního 

badenu, náležící také vněkarpatské předhlubni. Základ spodnobádenských uloženin utváří 

zvodnělá bazální klastika (Neuschlová a kol., 1999).  

Z příkrovových útvarů vystupuje na povrch dílčí příkrov těšínský slezské jednotky 

v godulském vývoji. Zřetelnější zastoupení mají horniny podslezské jednotky. Okraj 

příkrovů prochází územím CHKO Poodří, kde je jejich stavba docela složitá 

a komplikovaná erozí (Neuschlová a kol., 1999). 

Konečným prvkem geologického profilu jsou uloženiny kvartéru. Území CHKO 

prošlo v kvartéru složitým vývojem, protože do území dvakrát zasáhl ledovec 

kontinentálního zalednění, který do Oderské brány vnikl z Ostravské pánve 

(Weissmannová, 2004).  
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Nejstaršími sedimenty nivy Odry jsou glacilakustrinní písky a jíly halštrovského 

zalednění. Ty jsou působením následných erozních pochodů zachovány jen v depresích 

terciérního reliéfu (Neuschlová a kol., 1999).  

Nadloží je tvořeno fluviálními štěrky a pískoštěrky würmského stáří. Posloupnost 

sedimentů uzavírají mladoholocenní povodňové hlíny (Neuschlová a kol., 1999). 

V Oderské nivě jsou časté antropogenní uloženiny (Weissmannová, 2004). 

Základní stavbu pravobřežní terasy Odry tvoří fluviální štěrky a štěrkopísky. Dále 

jsou to glacialakustrinní písky, jíly, varvy a glacifluviální štěrkopísky sálského zalednění. 

Sprašové hlíny würmského stáří o proměnlivé mocnosti 1-5 m uzavírají vrstevní sled 

(Neuschlová a kol., 1999). 

2.3 Geomorfologie 

Z regionálně-geomorfologického hlediska leží území CHKO Poodří v provincii 

Západní Karpaty, v podcelku Oderská brána, který patří do celku Moravské brány. Osu 

sníženiny Oderské brány vytváří Oderská niva. Řeka Odra tvoří nánosovou rovinu o šířce 

pohybující se mezi 1,5 až 3 km (Weissmannová, 2004). Kromě okrsku Oderská niva spadá 

CHKO do okrsků Klimkovická pahorkatina a Bartošovická pahorkatina (Neuschlová 

a kol., 1999).  

2.3.1 Oderská niva  

Oderská niva představuje rovinu v nadmořské výšce od 212 m n. m. 

do 271 m n. m. (Neuschlová a kol., 1999).  

Každý vodní tok si vytváří své koryto, kterým proudí voda (Demek, 1987). 

Koryto řeky Odry je považováno za nejvýraznější morfologický tvar (Neuschlová a kol., 

1999). Koryto prodělalo drobné místní úpravy, ale i přesto si zachovalo svou povahu 

přirozeného nížinného toku s četnými volnými meandry. Právě meandrující řeka Odra 

je pro CHKO Poodří typickým prvkem. Řeka neustále mění charakter a ráz krajiny 

(Weissmannová, 2004).  

Velký vliv na povrch nivy mají antropogenní činnosti, především soustava 

rybníků, rybniční hráze, náhony i odvodňovací kanály. Přes nivu procházejí i tělesa 

komunikací a železniční tratě (Weissmannová, 2004). 



Lucie Petrušková: Přírodní rezervace a památky v CHKO Poodří 

2015  6 

2.3.2 Klimkovická pahorkatina  

Klimkovická pahorkatina tvoří severozápadní okraj nivy a zasahuje do CHKO 

Poodří pouze drobnými výběžky u Jistebníku, Pustějova a Hladkých Životic (Neuschlová 

a kol., 1999). 

Pahorkatina se vytvářela na bádenských sedimentech a na sedimentech 

pleistocenního pevninského ledovce, které jsou však zakryty sprašovými hlínami. Svah 

údolí Odry je velmi mírný a z velké části pokrytý sprašovými hlínami (Weissmannová, 

2004).  

Pro vysvětlení, co vlastně údolí znamená. Údolí je protáhlá sníženina na povrchu 

pevniny, které vzniká říční činností a sklání se ve směru spádu vodního roku. Tvar údolí je 

dán výsledkem vztahu mezi lineární erozí vodního toku a vývojem svahů (Demek, 1987).  

2.3.3 Bartošovická pahorkatina 

Bartošovická pahorkatina zasahuje do území jen svým západním okrajem. 

Terasové plošiny i terasové svahy lemují okraj nivy po celé její délce. Svah je z velké části 

prudký a převyšuje nivu v průměru o 10 až 20 metrů. Svah se vytvořil akumulační činností 

pravostranných přítoků Odry, sedimentací glacilakustrinních, glacifluviálních uloženin 

a sprašových hlín. Následně je svah vymodelovaný boční erozí Odry, která vyvolala jeho 

naříznutí (Neuschlová a kol., 1999). 

2.4 Klimatologie 

Podnebí je nezbytnou součástí životního prostředí. CHKO Poodří spadá podle 

(Quitta, 1971) do mírné klimatické oblasti. Ta je charakterizována dlouhým teplým a mírně 

suchým létem a krátkou mírně teplou a velmi suchou zimou s krátkým trváním sněhové 

pokrývky (Weissmanová, 2004). 

Průměrná roční teplota vzduchu je okolo 8°C. V letním období průměrná teplota 

stoupná na 17 až 18°C. Pro změnu v zimním období klesá teplota na pouhé -2 až -3°C 

(Weissmanová, 2004). 

Příznivé teploty 14 až 16°C tzv. vegetačního období mají značný vliv na vývoj 

všech ekosystému. Toto období trvá cca 140 – 160 dnů v roce. Průměrný roční úhrn srážek 

je okolo 600 – 700 mm (Weissmanová, 2004). 
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Oblast je celoročně velmi mokrá. Každoroční záplavy mají významný vliv pro 

zachování mokřadních společenstev, typických pro chráněnou krajinnou oblast 

(Weissmannová, 2004). 

2.5 Hydrogeologie 

Pokud se podíváme na území z hlediska hydrogeologického, skládá se ze dvou 

celků se vzájemně odlišným režimem podzemních vod. Jedná se o Oderskou nivu a Hlavní 

terasu Odry a přítoků (internet 2). 

2.5.1 Oderská niva  

V Oderské nivě jsou hydrogeologické poměry dány geologickou stavbou 

a morfologickou povahou území. Vlastní režim je během celého roku značně ovlivňován 

rozložením srážek a teplot. Ty se potom projevují na změnách průtoků v povrchových 

tocích i na zvýšení napjatosti podzemních vod (Neuschlová a kol., 1999).  

2.5.2 Hlavní terasa Odry a přítoků  

Hydrogeologické poměry Hlavní terasy Odry a přítoků souvisí také s geologickou 

a morfologickou povahou území. Hydrogeologicky nepropustné podloží tvoří okraj 

podslezské a slezské jednotky, či neogenní sedimenty. Na ně se usazovaly propustné 

fluviální štěrky a štěrkopísky, které jsou zásadním nositelem zvodnění celé terasy. Z části 

jsou pokryty písky a jíly. Povrchový kryt pak vytváří hlíny (Neuschlová a kol., 1999).  

2.6 Hydrologie 

CHKO Poodří je mimořádnou oblastí z hlediska doposud zachovalého vodního 

režimu, jehož činitelem je řeka Odra (internet 3). 

Pro Odru je v Poodří charakteristický malý podélný sklon řeky (1%), zaklesnutá 

hladina podzemní vody, meandry, jarní povodně i kolísání v průběhu roku. Skupina 

odstavených ramen, rybníků a mokřadů, včetně malinkých vodotečí sloužících k řízení 

systémů rybníků. V Poodří je komplikovaná rybniční síť, rybníky jsou v úzkém pásu nivy 

Odry, a ne v široké pánevní oblasti jakou je Třeboňská pánev (Vašíček, Ides 2004). 
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Odra však přijímá řadu přítoků. Z pravé strany se jedná o Luhu, Jičínku, Sedlnici, 

Lubinu a Ondřejnici, naopak zleva Husí potok, Bílovka a Polančice (Weissmannová, 

2004). 

Do Poodří zasahuje 16 rybářských revírů. Dále je na území 18 rybářsky 

využívaných tůní o celkové ploše 15 ha. V CHKO Poodří se nachází celkem 57 rybníků 

s výměrou 700 ha. Rybníky zde mají průměrnou hloubku okolo 1 m. Jsou využívány pro 

chov kapra považovaného za hlavní rybu vyskytující se v této oblasti (Weissmannová, 

2004).  

Důležité je zmínit, že nezastupitelný význam zahrála na území CHKO i niva řeky 

Odry a to při povodni v roce 1997. Rozsah povodně zde zasáhla 54 km
2 

z celkové výměry 

plochy Poodří. Povodňová vlna byla plošným rozlivem transformována a její rychlost 

zpomalena. Množství pozdržené vody dosahovalo zhruba 90 milionů m
3
. Vlivem záplavy 

došlo ke snížení kulminačního průtoku na Odře v Ostravě asi o 100 m
3
/s. Můžeme tedy 

říct, že Niva Odry chrání před povodněmi níže ležící místa na toku, především město 

Ostravu (internet 3). 

2.7 Pedologie 

Půda je jedním z hlavních výrobních prostředků člověka a tvoří svrchní část 

pevného zemského povrchu tzv. pedosféru. Ta vzniká zvětráváním hornin (Tomášek, 

2007).  

Půdní poměry jsou stanoveny hydrogeologickými, geologickými, morfologickými 

i klimatickými podmínkami. Z tohoto hlediska dělíme oblast do dvou celků: Oderská niva 

a Hlavní terasa Odry a jejich přítoků (internet 8). 

2.7.1 Oderská niva 

Na nivních sedimentech, kde je zvýšená hladina podzemní vody se nachází 

především nivní půdy glejové středně těžké, těžké až velmi těžké, lehčí až středně těžké. 

V terénních depresích jsou pak glejové půdy středně těžké až velmi těžké. Na tyto půdy 

jsou vázány trvalé travní porosty – vlhké louky a mokřadní společenstva typická 

pro CHKO Poodří (Weissmannová, 2004).  
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2.7.2 Hlavní terasa Odry a jejich přítoků  

Na dočasně zamokřených sprašových hlínách tohoto celku vznikly hnědozemě 

oglejené a ilimerizované půdy oglejené středně těžké. Dále oglejené půdy středně těžké 

a hnědozemě oglejené středně těžké. Tento typ půd má velký význam pro zemědělství 

(Weissmannová, 2004).  

 

 

Obrázek č. 2.3: Půdní mapa CHKO Poodří (http://geoportal.gov.cz) 

V přiložené mapce na obrázku č. 2.3 je vidět, že se v CHKO vyskytují převážně 

fluvizemě, luvizemě i gleje. Dále v menším rozsahu jsou vodní plochy, hnědozemě 

a kambizemě (Tomášek, 2007). 

Fluvizemě jsou u nás velmi rozšířeným půdním typem. Na větších plochách 

vystupují především v nížinách. Podél větších toků vyplňují plochá dna říčních údolí. 

Fluvizemě jsou tvořeny říčními a potočními náplavami. Barva je obvykle hnědá 

nebo hnědošedá. Zrnitost je různá a neustále se mění, protože závisí na rychlosti toku 

a na vzdálenosti od řečiště (Tomášek, 2007).  
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Glejové půdy jsou také rozšířené po celém území České republiky. Nachází 

se hlavně v nivách vodních toků a v zamokřených úpadech. Střediskem jejich šíření je 

pahorkatina a vrchovina. Prvotními porosty byly luhy, druhotnými pak zamokřené kyselé 

louky. Půdotvorný substrát tvoří nevápnité nivní uloženiny a deluviální splachy (Tomášek, 

2007).  

Glejový typ půd vzniká tzv. glejovým pochodem, vytvořeným při trvalém 

zamokření a za přítomnosti většího množství organických látek. Typickým znakem gleje 

je nepříjemný zápach po vytvářejícím se sirovodíku. Barva má odstín nazelenalý 

a namodralý (Tomášek, 2007). 

2.8 Fauna a flóra 

Flóra chráněné krajinné oblasti Poodří má v naší republice absolutně specifický 

charakter právě pro mimořádné geografické a geomorfologické podmínky tohoto 

významného mokřadního území (Neuschlová a kol., 1999). 

Přirozeně meandrující řeka Odra vytváří různé hloubkové poměry v toku, což 

umožňuje život velkému množství vodních živočichů. Díky převážně štěrkovitému dnu 

zde žije ohrožená rybka ouklejka pruhovaná (Alburnoides bipunctatus) a evropsky 

chráněný velevrub tupý (Unio crassus). Strmé hlinité břehy obývá ledňáček říční (Alcedo 

atthis) a na dolním toku se pravidelně vyskytují hnízdní kolonie břehule říční (Riparia 

riparia). Během posledních let se na Odře objevily i zvláště chráněné druhy savců 

(internet 1). Jedná se o vydru říční (Lutra lutra) a bobra evropského (Castor fiber) 

(Balatka, 2006).  

V okolí ramen se utváří trvalé poříční tůně, které vznikají přirozeně nebo i uměle 

odstavením ramena od hlavního toku. Tůně jsou dostatečně hluboké a vodní hladinu 

si udržují po celý rok. V CHKO Poodří je asi 20 takových tůní. Nachází se především 

u Polanky nad Odrou, Jistebníka, Proskovic a Studénky. Trvalé tůně, jsou hlavně 

využívány ke sportovnímu rybolovu. Některé z nich jsou však významné pro 

rozmnožování obojživelníků. Charakteristickou rostlinou pro tento typ tůní je stulík žlutý 

(Nuphar lutea). Sem tam se v tůních objevuje ohrožený druh ryby piskoř pruhovaný 

(internet 1). 
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Kromě trvalých poříčních tůní jsou dalším typem periodické tůně. Ty se nacházejí 

v lužních lesích a v loukách. Jsou to zbytky starých říčních ramen, které se zaplňují vodou 

pouze v době tání sněhu a jarních záplav. Později pak na jaře i v létě vysychají. Množstvím 

lokalit a pestrostí zdejších podmínek (velikost, hloubka, periodicita zaplavování, umístění 

patří Poodří k jedinečným územím. Periodické tůně představují všeobecně mizící typ 

biotopu, na který jsou díky svým specifickým podmínkám vázáni někteří ohrožení 

živočichové a rostliny. Například žábronožka sněžní nebo rostlina žebratka bahenní 

(Hottonia palustris). Luční i lesní tůně mají vyjimečný smysl pro život a rozmnožování 

obojživelníků. Aby byly periodické tůně zachovány, je velmi důležité zachování 

přirozeného režimu záplav, vázaného na klimatické výkyvy jednotlivých let (internet 1). 

Dalším obývaným prostředím jsou lužní lesy. Jsou to takové lesy, které bývají 

pravidelně zaplavovány při povrchových rozlivech. V minulosti lužní lesy pokrývaly celou 

oderskou nivu. Do současné doby se zachovalo několik malých lesních komplexů s více či 

méně přirozenou druhovou dřevinnou skladbou. Měkké luhy se nacházející v ohybech 

říčních meandrů a v blízkých terénních sníženinách, snášející časté a dlouhodobé záplavy 

s vysokou vodní hladinou. Hlavními dřevinami jsou vrba bílá (Salix alba) a topol černý 

(Populus nigra). Jsou vzácná a dnes už jen výjimečně se vyskytující rostlinná 

společenstva. Naopak tvrdé luhy jsou zaplavovány jen krátkodobě a docela nízkou 

hladinou vody (internet 1). 

Dřevinami jsou jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), dub letní (Quercus robur), lípa 

srdčitá (Tilia cordata), jilmy a střemcha obecná (Prunus padus). Na jaře se vyskytují 

sněženky, hvězdnatec zubatý (Hacquetia epipactis), kyčelnice, dymnivky, plicníky a jiné 

druhy. V tomto typu luhů se také nejlépe zachovaly zbytky starých říčních koryt, které 

dnes mají charakter již zmíněných trvalých či periodických tůní (internet 1). 

Prvními umělými kulturami nahrazujícími lesní komplexy byly zřejmě louky 

a pastviny. V Poodří je zachován pás aluviálních luk táhnoucí se po obou březích Odry 

v celé délce území. Je to jeden z největších systémů pravidelně zaplavovaných luk v České 

republice. Při bližším zkoumání se pás luk rozpadá na pestrou mozaiku řady druhů travních 

porostů, které mají v závislosti na vláhových a půdních poměrech odlišnou floristickou 

stavbu. K základním typům travních porostů patří mokřadní louky v lemech rybníků. 
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Vyskytuje se zde ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius) nebo trojštěp žlutavý (Trisetum 

flavescens) (internet 1). 

Součást luk tvoří rozptýlená mimolesní zeleň, která významně zvyšuje stanovištní 

pestrost. Jsou jimi mohutné stromy dubů, lip, jasanů nebo jilmů, často doplněné skupinami 

keřů. Jsou to i břehové porosty vodotečí, aleje listnáčů na rybničních hrázích, ale i podél 

cest (internet 1). 

Posledním ekosystémem jsou rybníky, které svou činností vybudoval člověk. 

Rybníky jsou uměle vytvořené vodní díla, sloužící hlavně pro chov ryb, ale i vodní 

drůbeže. Jsou obestavěny hrázemi a mají průměrnou hloubkou vody kolem 1 m 

(internet 1). 
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3. Přehled rezervací a přírodních památek Poodří  

Na území CHKO Poodří se nachází celkem 10 vyhlášených maloplošných zvláště 

chráněných území. Jedná se o: 1 národní přírodní rezervace (NPR), 7 přírodních rezervací 

(PR) a 2 přírodní památky (PP). Kromě toho jsou v působnosti Správy CHKO Poodří 

některá chráněná území národních kategorií, která se nenachází na území chráněné 

krajinné oblasti. Například PR Přemyšov, PR Štěpán, PR Rezavka (internet 4). 

 

Obrázek č. 3.1: Maloplošně zvláště chráněná území (http://geoportal.gov.cz) 

1 – PR Polanský les    6 – PR Koryta  

2 – NPR Polanská niva   7 – PR Bartošovický luh 

3 – PR Rákosina    8 – PP Pusté nivy 

4 – PR Bažantula    9 – PR Bařiny 

5 – PR Kotvice    10 – PP Meandry Staré Odry 
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3.2 Národní přírodní rezervace 

Národní přírodní rezervace (NPR) je menší území mimořádných přírodních 

hodnot, kde na charakteristický reliéf a charakteristickou geologickou stavbu jsou poutány 

ekosystémy významné či unikátní v národním nebo mezinárodním měřítku. NPR vyhlašuje 

Ministerstvo životního prostředí. V terénu jsou na příjezdových cestách vyznačeny zelenou 

tabulí s velkým státním znakem a nápisem Národní přírodní rezervace. Hranice území jsou 

vyznačeny dvěma červenými pruhy o šířce 5 cm oddělené 6 cm širokou mezerou 

na stromech, sloupcích apod. (Rubín a kol., 2004).  

3.2.1 Polanská niva 

NPR Polanská niva je součástí CHKO Poodří. V roce 1969 byla vyhlášena jako 

chráněný přírodní výtvor (Weissmannová, 2004). Do kategorie NPR byla převedena v roce 

1992 převedena Vyhláškou Ministerstva životního prostředí České republiky 

č. 395/1992 Sb. (internet 9). Svou rozlohou 122,3 ha je největším maloplošným zvláště 

chráněným územím v Ostravě. Leží na levém břehu řeky Odry mezi soustavami rybníků 

v Polance nad Odrou a Jístebníka. Důvodem ochrany území jsou lužní lesy ovlivněné 

karpatskou květenou, společenstva vodních rostlin starých ramen řeky Odry a rybníků 

(Weissmannová, 2004).  

 

Obrázek č. 3.2: Mapa území NPR Polanská niva (http://geoportal.gov.cz) 
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Polanská niva je reprezentativní ukázkou pooderské krajiny s přirozeně 

meandrujícím tokem řeky Odry a velkým slepým ramenem. Dále v krajině nalezneme 

lužní lesy, louky i rybníky. Díky těmto krajinným složkám, žije v oblasti mnoho 

chráněných druhů rostlin i živočichů. Východní okraj krajiny vymezuje meandrující tok 

Odry s velkým slepým ramenem a kvalitními břehovými porosty tvořenými vrbovými 

křovinami a stromy s převahou topolů a vrb. Meandrující koryto řeky není stabilní, protože 

se jeho tvar neustále mění, zejména při povodních. K vzrůstu odlamování hlinitých břehů 

dochází však i při zimních oblevách a na jaře (Koutecká, 2001).  

 

Obrázek č. 3.3: NPR Polanská niva (foto autor, 2015) 

 

Obrázek č. 3.4: Zimní rybník (foto autor, 2015) 
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3.3 Přírodní rezervace 

Přírodní rezervace (PR) představuje menší území se soustředěním přírodních 

hodnot s ekosystémy charakteristickými a důležitými pro danou geografickou oblast. 

PR vyhlašuje příslušný krajský úřad. V terénu jsou na příjezdových cestách vyznačeny 

zelenou tabulí s malým státním znakem a nápisem Přírodní rezervace. Hranice jsou 

vyznačeny stejně jako u NPR (Rubín a kol., 2004). 

3.3.1 Polanský les 

PR Polanský les leží v nivě řeky Odry na jejím levém břehu při hranicích katastrů 

Zábřehu, Výškovic a Svinova. V roce 1970 byla vyhlášena jako státní přírodní rezervace. 

Do kategorie PR byla převedena v roce 1992 (Weissmannová, 2004). Rozloha činí 59,2 ha 

ve vzdálenosti asi 2 km od NPR Polanská niva (Koutecká, 2001). Důvodem ochrany je 

lužní les – tvrdý luh se starými říčními koryty a vysychavými tůněmi. Charakteristický 

je květnatý jarní aspekt se sněženkami, sasankami, plicníky a dalšími druhy rostlin 

(internet 6). Povahou je Polanská niva podobná Blücherovu lesu, kde je však část porostů 

mnohem starších, okolo 150 a více let. Polanský les je negativně ovlivněn poklesem 

hladiny podzemní vody, způsobeným regulací vody. Vzhledem ke snižování hladiny 

podzemní vody zůstává rozsáhlá síť slepých ramen a tůní většinu roku suchá (Koutecká, 

2001).  

 

Obrázek č. 3.5: Mapa území PR Polanský les (http://geoportal.gov.cz) 
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Obrázek č. 3.6: PR Polanský les (foto autor, 2014) 

 

Obrázek č. 3.7: Sněženka podsněžník (foto autor, 2015) 

3.3.2 Rákosina 

PR Rákosina leží v katastrálním území Jístebník mezi železniční tratí a rybníky 

Bezruč a Bažantí (internet 9). Vyhlášena byla v roce 2002. Na ploše o velikosti 14,25 ha 

se nachází nejrozsáhlejší terestrická rákosina v CHKO Poodří s mnoha drobnými vodními 

plochami s trvalou mělkou vodní hladinou. Okolí tvoří podmáčené louky a drobný lesní 

porost. Hlavním předmětem ochrany území je zachování vodních a mokřadních 

rostlinných společenstev (Weissmannová, 2004).  
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Obrázek č. 3.8: Mapa území PR Rákosina (http://geoportal.gov.cz) 

 

Obrázek č. 3.9: PR Rákosina (foto autor, 2015) 

 

Obrázek č. 3.10: Rybník Bezruč (foto autor, 2015) 
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3.3.3 Bažantula 

PR Bažantula leží v katastrálním území Studénka v okrese Nový Jičín. Vyhlášena 

byla v roce 2009. Rozkládá se na ploše 36,52 ha. Předmětem ochrany je přírodě blízký, 

druhově bohatý rybniční ekosystém se vzácnými rostlinnými společenstvy a soustředěným 

výskytem a rozmnožováním zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Živočichové 

jsou v tomto území hlavními součástmi předmětu ochrany. Jedná se o populace 

obojživelníků kuňky ohnivé, rosničky zelené a skupiny zelených skokanů, vodní ptáci, 

hlavně bukač velký, chřástal vodní, rákosník velký, moták pochop, kopřivka obecná, 

potápky - různé druhy. Savce zde zastupuje netopýr vodní a netopýr rezavý (internet 5).  

 

Obrázek č. 3.11: Mapa území PR Bažantula (http://geoportal.gov.cz) 

 

Obrázek č. 3.12: PR Bažantula (http://foto.turistika.cz)  
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3.3.4 Kotvice 

PR Kotvice leží v katastrálním území Nová horka v okrese Nový Jičín. V roce 

1970 byla vyhlášena jako státní přírodní rezervace (Weissmannová, 2004). Do kategorie 

PR byla převedena v roce 1992 Vyhláškou Ministerstva životního prostředí České 

republiky č. 395/1992 Sb. (internet 9). Tato rezervace má rozlohu 105,48 ha a je součástí 

albrechtické rybniční soustavy na pravém břehu řeky Odry (Weissmannová, 2004). 

Chráněna je zde část rybniční soustavy zahrnující rybník Kotvice a Nový rybník, lužní les 

zvaný Obora a lesnatá říční terasa s hojnými prameništi (internet 6).  

 

Obrázek č. 3.13: Mapa území PR Kotvice (http://geoportal.gov.cz) 

Rybníky i lužní les Obora jsou důležitým místem pobytu a hnízdištěm obrovského 

množství druhů vodních ptáků. V rezervaci byla zřízena naučná stezka (internet 6). 

Lokalita je významná díky bohaté vodní květeně, rozmnožování obojživelníku a hnízdišti 

vzácného ptactva. Zároveň je důležitou tahovou zastávkou ptactva (Weissmannová, 2004). 
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Obrázek č. 3.14: Rybník Kotvice (foto autor, 2015) 

3.3.5 Koryta 

Lesní PR Koryta se nachází v katastrálním území Bartošovice na Moravě a Nová 

Horka v okrese Nový Jičín. Lesní rezervace vyhlášena roku 1998 se rozléhá na celkové 

ploše o výměře 12,93 ha. Důvodem ochrany tohoto území je lužní porost střemchových 

jasenin v říční terase řeky Odry s pramennými mísami vydatných pramenů 

(Weissmannová, 2004). Na prameniště jsou vázána specifická rostlinná společenstva 

(internet 9).  

 

Obrázek č. 3.15: Mapa území PR Koryta (http://geoportal.gov.cz) 
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V jarním období je zde výrazně zastoupena sněženka podsněžník 

(Galanthus nivalis). V pozdním jaru až po jejím odkvětu odrůstají populace hadilky obecné 

(Ophioglossum vulgatum), zjištěné v této jediné lokalitě Poodří (Weissmannová, 2004).  

 

Obrázek č. 3.16: PR Koryta (http://www.turistik.cz) 

3.3.6 Bartošovický luh 

PR Bartošovický luh byla vyhlášena v roce 2003. Nachází se na území 

Bartošovice, Bartošovice-Hukovice, Hladké Životice a Pustějov. Rozloha této rezervace 

činí 296,9 ha (internet 6).  

 
Obrázek č. 3.17: Mapa území PR Bartošovický luh (http://geoportal.gov.cz) 
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Důvodem ochrany je část nivní krajiny zahrnující přirozeně meandrující tok Odry, 

Horní Bartošovický rybník s mokřady a rákosinami. Dále pak souvislý pás aluviálních luk 

se zvodnělými příkopami, a se skupinami rozptýlené mimolesní zeleně, zalesněná říční 

terasa s četnými prameništi a lesními mokřady, historický ovocný sad v terase s tradičními 

odrůdami zdejšího kraje. Zmíněné ekosystémy společně vytváří harmonický a funkčně 

propojený komplex se zachovalým systémem přirozených povrchových rozlivů Odry 

a výskytem chráněných druhů rostlin a živočichů (internet 6). 

 

Obrázek č. 3.18: Informativní tabule PR Bartošovický luh (foto autor, 2015) 

3.3.7 Bařiny 

PR Bařiny se rozkládá na celkové ploše o výměře 42,20 ha na území mezi obcemi 

Bernartice nad Odrou a Kunínem. Vyhlášena za přírodní rezervaci byla v roce 2002. 

Úkolem rezervace je ochrana území soustředěných přírodních hodnot se zastoupením 

ekosystémů charakteristických pro Pooderský bioregion, kterými jsou: část pravobřežní 

říční terasy Odry s porosty dubohabřin na svazích, s četnými prameništi a pod úpatím 

svahů lesními porosty střemchových jasenin, obohacených prvky karpatské květeny. 

Rovinný úsek území je protkaný skupinou potůčků, malých mokřadů s vodními plochami, 

na prosvětlených místech i s rákosinami. V severní části na jaseniny navazují bažinné 

olšiny se stálou vodní hladinou nad úrovní terénu, v okrajích s porosty vysokých ostřic 

(internet 6). Vytváří harmonický komplex se zachovalým systémem přirozených 

povrchových rozlivů vod a hojným výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů 

(internet 9). 
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Obrázek č. 3.19: Mapa území PR Bařiny (http://geoportal.gov.cz) 

 

Obrázek č. 3.20: PR Bařiny (http://www.turistik.cz)  

3. 4 Přírodní památka  

Přírodní památka (PP) je přírodní útvar obvykle menší rozlohy, především 

geologické či geomorfologické dílo. Dále pak naleziště vzácných chráněných přírodnin 

s místním ekologickým, vědeckým nebo estetickým významem. PP vyhlašuje příslušný 

krajský úřad. V terénu jsou na příjezdových cestách vyznačeny zelenou tabulí s malým 

státním znakem a nápisem Přírodní památka. Hranice jsou vyznačeny stejně jako u NPR 

(Rubín a kol., 2004).  
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3.4.1 Pusté nivy 

PP Pusté nivy se nachází na katastrálním území Kunín v okrese Nový Jičín. 

Za přírodní památku byla vyhlášena v roce 1998. Rozléhá se na ploše 0,74 ha. Památka 

Pusté nivy je osamocený drobný lesní porost v ploché poříční nivě na zazemněném zbytku 

pravobřežního starého ramene Odry pod soutokem s řekou Jičínkou. Památkou se stala 

z důvodu ochrany jedinečného dochovaného zbytku tradičně obhospodařovaného 

vymladkového lužního les, zejména mohutné vícekmenné lípy malolisté. Součást území 

tvoří periodicky zaplavované tůně s typickými chráněnými druhy živočichů 

(Weissmannová, 2004). 

 

Obrázek č. 3.21: Mapa území PP Pusté nivy (http://geoportal.gov.cz) 

 

Obrázek č. 3.22: PP Pusté nivy (http://foto.turistika.cz) 
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3.4.2 Meandry Staré Odry 

PP Meandry Staré Odry se rozkládá na téměř zazemněném levém bočním rameni 

Odry mezi obcemi Mankovice a Jeseník nad Odrou. Roku 1999 byla vyhlášena za přírodní 

památku. Tato památka se rozléhá na celkové ploše o velikosti 25,77 ha. Území 

je dokladem, prvního dochovaného systému bočních ramen na toku Odry po opuštění 

Nízkého Jeseníku Jsou zde periodické i stálé tůně s břehovými porosty v bohatě zarostlém 

úseku starého toku Odry (Weissmannová, 2004). Navazující louky jsou minimálně jednou 

ročně zaplavovány a tvoří tak přirozenou chráněnou oblast (internet 6). 

 

Obrázek č. 3.23: Mapa území PP Meandry Staré Odry (http://geoportal.gov.cz) 

 

Obrázek č. 3.24: PP Meandry Staré Odry (foto autor, 2015) 
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Obrázek č. 3.25: Ramena Staré Odry (foto autor, 2015) 
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4. Vycházky za přírodními památkami  

Součástí bakalářské práce jsou vycházky za přírodními rezervacemi a památkami 

v chráněné krajinné oblasti Poodří. Navržená trasa je určená pro pěší turistiku. Absolvovat 

ji mohou turisté všech věkových kategorií s dobrou fyzickou kondicí.  

Trasa je rozdělena na 2 části z důvodu možnosti výběru náročnosti. Celková délka 

trasy je  zhruba 18,2 kilometrů a má celkem 5 zastávek. V případě zvolení první kratší 

trasy je délka 8,7 km. Výchozím bodem (bod A) je PR Polanský les ve Svinově. Posledním 

bodem (bod C), který bude turisty navštíven, je PR Rákosina v Jistebníku. Pokud si turisté 

zvolí druhou delší a náročnější trasu o délce 18,2 km, bude výchozí bod stejný jako u první 

trasy, avšak posledním bodem (bod E), který bude turisty navštíven, je PR Kotvice u Nové 

Horky. 

 

Obrázek č. 4.1: Trasa (http://mapy.cz) 

A – PR Polanský les   D – PR Bažantula 

B – NPR Polanská niva  E – PR Kotvice  

C – PR Rákosina 



Lucie Petrušková: Přírodní rezervace a památky v CHKO Poodří 

2015  29 

Doprava k výchozímu bodu (bod A) PR Polanský les: k této přírodní rezervaci se lze 

dopravit nejlépe vlakem, ale i autem.  

Doporučené vybavení pro vycházku: vhodná obuv do terénu (treková obuv), sportovní 

oblečení a pláštěnka.  

Přibližný časový plán  

9:00 PR Polanský les 

10:00 NPR Polanská niva  

11:20 PR Rákosina (přestávka na oběd, 1 hodina) 

13:25 PR Bažantula 

14:25 PR Kotvice 

První trasa A - C 

Měří 8,7 km a je určena pro všechny věkové kategorie s dobrou fyzickou kondicí. 

Tato trasa vede z bodu A (PR Polanský les) až do bodu C (PR Rákosina).  

 

Obrázek č. 4.2: První kratší trasa z bodu A do bodu C (http://mapy.cz) 

A – PR Polanský les 

B – NPR Polanská niva  

C – PR Rákosina 
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Začátek této navržené trasy je ve Svinově, kde jako první navštívíme PR Polanský 

les (bod A) situované v blízkosti vlakové zastávky Polanka železniční zastávka. Od této 

přírodní rezervace budeme pokračovat k NPR Polanská niva. Cestou projdeme hned kolem 

několika rybníků: Nádražní rybník, Nová louka, Velký Budní, Velký Váček a Kačírek, 

které se nachází v okolí naší navštívené národní přírodní rezervace. K vidění je také 

nádherně meandrující řeka Odra i její slepá ramena.  

 

Obrázek č. 4.3: Slepé rameno řeky Odry na podzim (foto autor, 2014) 

 

Obrázek č. 4.4: Slepé rameno řeky Odry na jaře (foto autor, 2015) 
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V NPR Polanská niva je i lužní les Blücherův, jež tvoří její součást. Blücherův les 

je skutečně okouzlujícím lesem i místem odpočinku, do kterého se vždy ráda na jaře 

vracím, protože je v tomto období nejkrásnější a to díky rozkvetlým sněženkám a vůni 

medvědího česneku. Od Blücherova lesa pokračujeme dále směrem na Jistebník. Cestou do 

Jistebníku bude k vidění opět mnoho rybníku: Kukla, Oderská Kukla, Prosňák, Oderský 

rybník a Křivý rybník. Kromě celé řady rybniční sítě uvidíme i tekoucí řeku Lubinu. 

Projdeme i vesnici zvanou Košatka v obci Stará ves nad Ondřejnicí a tam se napojíme na 

naučnou stezku Odra – niva. Naučná stezka vede kolem rybníka Bezruč, za kterým se 

nachází naše poslední navštívená PR Rákosina (bod C).  

 

Obrázek č. 4.5: Panoramatický snímek koryta řeky Odry (foto autor, 2015) 

Po ukončení úspěšně zvládnuté trasy se turisté vrátí kousek cestou zpět, kde se 

občerství v hospodě U Matěje. V případě, že by dostali chuť i na něco sladkého je možnost 

navštívit hned vedle hospody cukrárnu u Evičky.  Hospoda i cukrárna jsou situovány na 

značené cyklotrase Radegast Slezsko v blízkosti železniční tratě i vlakové stanice 

Jistebník, odkud pojedeme vlakem směr Ostrava – Svinov nádraží.  

4.1 Zajímavá místa v navržené trase A-C  

Blücherův les  

Nachází se v NPR Polanská niva a tvoří její součást. Les je brázděn zaniklými 

meandry řeky Odry, jež jsou místy zality vodou. Spadané stromy na konci jara utvářejí 

různé siluety a zarůstají mnohobarevnými houbami. Tuto nevšední podívanou vyhledávají 

fotografové z širokého okolí a po spadaných stromech jsou schopni se dostat až do nitra 

Blücherova lesa. Na okraji lesa teče umělý tok Mlýnka, který napadají rybník. Podél 

rybničního náhonu vede i vysoce využívaná turistická trasa od Polanky až po Jistebník 

(internet 7).  
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Druhá trasa A - E  

Měří 18,2 km a je delší i náročnější než první trasa, proto je určena pro všechny 

věkové kategorie s velmi dobrou fyzickou kondicí. Začátek je stejný jako trasa první až do 

bodu C (PR Rákosina), odkud budeme pokračovat k našemu dalšímu bodu (bod D), kterým 

je PR Bažantula. Odtud pokračujeme podél rybníků: Bažantula, Velký Okluk, Velký 

Bědný rybník, Malý Bědný rybník a Podlážka. U rybníka Podlážka se nachází rozcestí 

Studénka – Pasečný most, kde odbočíme doleva a budeme pokračovat po naučné stezce 

Kotvice vedoucí až k našemu poslednímu navštívenému bodu (bod E) PR Kotvice u Nové 

Horky. Nedaleko PR Kotvice asi 440 m leží Zámek Nová Horka, který si turisté mohou 

prohlédnout pouze zvenčí, jelikož veřejnosti není přístupný, protože v současné době 

slouží osobám se zdravotním postižením. Po navštívení našeho posledního bodu (bod E) 

PR Kotvice se vydáme směr k vlakové stanici Studénka. V blízkosti stanice je restaurace 

Krásná Marie, kde se turisté občerství. Po jídle se vydáme zpět k vlakové stanici Studénka, 

odkud pojedeme vlakem směr Ostrava – Svinov nádraží.  

 

Obrázek č. 4.6: Turisté v NPR Polanská niva (foto autor, 2015) 
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4.2 Zajímavá místa v navržené trase A-E  

Zámek Nová Horka 

Jedná se o zámek s velmi bohatou historií. První zmínka o zámku pochází z roku 

1374. Majiteli byla německá rodina Vetterů von der Lilie. V 18. století nechali majitelé 

přestavět sídlo z tvrze na barokní zámek a objekt včetně jeho okolí zvelebili. Kromě toho 

přistavěli zámeckou kapli a založili nové rybníky. Z roku 1856, kdy byly provedeny další 

stavební úpravy, pochází i současná podoba zámku. Rodině Vetterů patřil zámek až do 

roku 1945, kdy byl zabaven na základě dekretů prezidenta Beneše a stal se tak majetkem 

státu. O tři roky později začal zámek sloužit k sociálním účelům. Nejdříve zde byly 

umisťovány postižené děti a později byl založen domov seniorů. Ústav spravovala Česká 

katolická charita. Personál tvořily řádové sestry sv. Františka a později byly vystřídány 

sestrami řádu Svatého Kříže. V tomto období probíhala budova úpravami. Do sociálního 

zařízení byly přijímány duševně postižené ženy. Roku 1964 nařídil krajský národní výbor 

v Ostravě domov seniorů změnit na ústav sociální péče. V roce 1993 se Ústav sociální péče 

v Nové Horce stal samostatným právním subjektem. Jejím zřizovatelem byl Okresní úřad 

v Novém Jičíně. Po jeho zániku se dne 1. ledna 2003 stává novým zřizovatelem Krajský 

úřad v Ostravě. S platností od 29. 6. 2007 se ústav sociální péče pro mentálně postižené 

ženy s celoročním pobytem, přejmenoval na Zámek Nová Horka příspěvková organizace 

(internet 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lucie Petrušková: Přírodní rezervace a památky v CHKO Poodří 

2015  34 

5. Závěr  

V Chráněné krajinné oblasti Poodří se nachází mnoho maloplošně zvláště 

chráněných území, které určitě stojí za navštívení. K přírodním rezervacím a památkám 

jsem se dopravila velmi snadno, pěšky, na kole, ale i autem. V lokalitě jsou také místa 

zpřístupněna pouze pro pěší turistiku a cyklistika jde zde přísně zakázána. Dle mé 

zkušenosti mohu dodat, že je tento zákaz stejně stále častěji porušován již několik let. Aby 

byl tento problém vyřešen, měla by být některá místa opatřena nejlépe kovovými závorami 

či bránami. Bohužel je tomu tak pouze na pár místech, kde se skutečně jinak než pěšky 

nelze dostat.  

V CHKO Poodří je mnoho naučných stezek a cyklostezek, které jsou plně 

využívány všemi věkovými kategoriemi a to hlavně v jarním i letním období. V zimních 

obdobích zde občas potkáte běžkaře na lyžích.  

Často je oblast Poodří využívána pro školní výuku. Tímto se stává čím dál více 

navštěvovanou lokalitou. Myslím si, že je to správný přístup z důvodu, aby si děti 

a studenti uvědomili, že se v Moravskoslezském kraji nachází takto výjimečná chráněná 

krajinná oblast. Dodnes si totiž někteří lidé nejsou vůbec vědomi, že ve svém okolí mají 

chráněné území s malebnou krajinou.  
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Obrázek č. 3.2: Mapa území NPR Polanská niva (http://geoportal.gov.cz) 

Obrázek č. 3.3: NPR Polanská niva (foto autor, 2015) 

Obrázek č. 3.4: Zimní rybník (foto autor, 2015) 

Obrázek č. 3.5: Mapa území PR Polanský les (http://geoportal.gov.cz) 

Obrázek č. 3.6: PR Polanský les (foto autor, 2015) 

Obrázek č. 3.7: Sněženka podsněžník (foto autor, 2015) 

Obrázek č. 3.8: Mapa území PR Rákosina (http://geoportal.gov.cz) 

Obrázek č. 3.9: PR Rákosina (foto autor, 2015) 

Obrázek č. 3.10: Rybník Bezruč (foto autor, 2015) 

Obrázek č. 3.11: Mapa území PR Bažantula (http://geoportal.gov.cz) 

Obrázek č. 3.12: PR Bažantula 

(http://foto.turistika.cz/foto/5839/5630/full_f854d7_80079.jpg)  

Obrázek č. 3.13: Mapa území PR Kotvice (http://geoportal.gov.cz) 

Obrázek č. 3.14: Rybník Kotvice (foto autor, 2015) 

Obrázek č. 3.15: Mapa území PR Koryta (http://geoportal.gov.cz) 
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Obrázek č. 3.16: PR Koryta (http://www.turistik.cz/cz/kraje/moravskoslezsky-kraj/okres-

novy-jicin/bartosovice/koryta-prirodni-rezervace/galerie/ir/files/gallery/3108/20599--

c302x302.jpg)  

Obrázek č. 3.17: Mapa území PR Bartošovický luh (http://geoportal.gov.cz) 

Obrázek č. 3.18: Informativní tabule PR Bartošovický luh (foto autor, 2015) 

Obrázek č. 3.19: Mapa území PR Bařiny (http://geoportal.gov.cz) 

Obrázek č. 3.20: PR Bařiny (http://www.turistik.cz/cz/kraje/moravskoslezsky-kraj/okres-

novy-jicin/bernartice-nad-odrou/bariny-prirodni-

rezervace/galerie/ir/files/gallery/3111/20616--c800x600.jpg)  

Obrázek č. 3.21: Mapa území PP Pusté nivy (http://geoportal.gov.cz) 

Obrázek č. 3.22: PP Pusté nivy 

http://foto.turistika.cz/foto/8867/5507/full_dd4d55_83927.jpg  

Obrázek č. 3.23: Mapa území PP Meandry Staré Odry (http://geoportal.gov.cz) 

Obrázek č. 3.24: PP Meandry Staré Odry (foto autor, 2015) 

Obrázek č. 3.25: Ramena Staré Odry (foto autor, 2015) 

Obrázek č. 4.1: Trasa http://mapy.cz/zakladni?vlastni-

body&x=18.1095897&y=49.7444905&z=11&ut=Polansk%C3%BD%20les&ut=Polansk%

C3%A1%20niva&ut=R%C3%A1kosina&ut=Ba%C5%BEantula&ut=Kotvice&uc=9p7Of

xWLIsdzMxWDcO1bNaDbaROcD6djvxVm0p&ud=Ostrava-

Svinov%2C%20Ostrava%2C%20okres%20Ostrava-m%C4%9Bsto&ud=Ostrava-

Polanka%20nad%20Odrou%2C%20Ostrava%2C%20okres%20Ostrava-

m%C4%9Bsto&ud=Jistebn%C3%ADk%2C%20okres%20Nov%C3%BD%20Ji%C4%8D

%C3%ADn&ud=Stud%C3%A9nka%2C%20okres%20Nov%C3%BD%20Ji%C4%8D%C

3%ADn&ud=Albrechti%C4%8Dky%2C%20okres%20Nov%C3%BD%20Ji%C4%8D%C

3%ADn  
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Obrázek č. 4.2: První kratší trasa z bodu A do bodu C http://mapy.cz/zakladni?vlastni-

body&x=18.1856346&y=49.7633042&z=13&ut=Polansk%C3%BD%20les&ut=Polansk%

C3%A1%20niva&ut=R%C3%A1kosina&uc=9p7OfxWLIsdzMxWDcO1bNaDb&ud=Ostr

ava-Svinov%2C%20Ostrava%2C%20okres%20Ostrava-m%C4%9Bsto&ud=Ostrava-

Polanka%20nad%20Odrou%2C%20Ostrava%2C%20okres%20Ostrava-

m%C4%9Bsto&ud=Jistebn%C3%ADk%2C%20okres%20Nov%C3%BD%20Ji%C4%8D

%C3%ADn  

Obrázek č. 4.3: Slepé rameno řeky Odry na podzim (foto autor, 2014) 

Obrázek č. 4.4: Slepé rameno řeky Odry na jaře (foto autor, 2015)  

Obrázek č. 4.5: Panoramatický snímek koryta řeky Odry (foto autor, 2015) 

Obrázek č. 4.6: Turisté v NPR Polanská niva (foto autor, 2015) 

 


