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ANOTACE 

Tématem mé bakalářské práce jsou Maloplošná chráněná území v Ostravě 

a nejbližším okolí. V první části práce se zabývám vymezením zájmového území a 

jeho charakteristikou. Následující kapitola se zaobírá územní ochranou, 

rozdělením na velkoplošná zvláště chráněná území a maloplošná zvláště 

chráněná území. V další části se věnuji samostatným územím, pojednávám o 

geologii, fauně, flóře, ale také o využití. Zaměřila jsem se na to, proč jsou tato 

místa pro turisty tak lákavá, čím jsou pro ně zajímavá, a proto jsem daná místa 

navštívila a také přiložila vlastní fotografie. 

Klíčová slova: chráněná území, turistické cíle, geologie, Ostravsko 

 

SUMMARY 

The theme of this work is Small-scale protected areas in the vinicity of 

Ostrava. In the first part i deal with defining the are of interest and characteristic. 

The following chapter deals with territorial protection, division into the large 

protected areas and small-scale protected areas. In the next section i deal with 

separate areas. I discuss geology, fauna, flora and land use. I focused on it, why 

are these places so appealing for tourists, what they find so interesting here, 

therefor i visited this specific areas and i put my own Picture. 

 

Keywords: protected areas, tourist target, geology, Ostrava region 
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1 ÚVOD A CÍLE PRÁCE 
 

Tématem mé bakalářské práce jsou maloplošná chráněná území v Ostravě a 

nejbližším okolí, jež se rozkládají na území Ostravska, Polanky nad Odrou a 

Jistebníku. Smyslem práce je podat souvislý přehled vybraných území  - přírodní 

rezervace, národní přírodní rezervace, přírodní památka, ptačí oblast a jejich 

charakteristika. Úvodní část shrnuje přírodní podmínky Ostravského regionu. 

Následují popisy jednotlivých maloplošných zvláště chráněných území. Text je 

doplněn fotodokumentací. Cílem také bylo vybraná území navštívit a získat 

informace jako přínos do této bakalářské práce. 
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2 PŘÍRODNÍ PODMÍNKY 
 

2.1 Vymezení zájmového území 

Okres Ostrava se nachází ve východní části Česka v Moravskoslezském 

kraji na hranici mezi Moravou a Slezskem. Na východě sousedí s okresem 

Karviná, na severu s okresem Opava, na západě s okresem Nový Jičín a na jihu 

s okresem Frýdek-Místek. Okres Ostrava je středem ostravské sídelní aglomerace 

s vysoce urbanizovanou krajinou s hojnými těžebními a průmyslovými objekty. 

(Weissmannová, 2004) 

Rozloha města je 214 km2 a hustota osídlení činí 1 500 obyvatel/km2. 

Ostrava je rozčleněna celkem do 23 městských obvodů. (Internet 1)  

Nejsevernější bod okresu se nachází na 49° 54´ 37´´ s. š. v poříční nivě 

Odry, zhruba 1 km SSV od Antošovic, a nejjižnější bod leží na 49° 43´ 38´´ s. š. při 

okraji lesa, 3 km  jižně od Nové Bělé. Nejzápadnější bod se nachází 18° 06´ 02´´ 

v. d. a to v údolí potoka Porubky, který se nachází 1 km západně od okraje 

Krásného Pole. Nejvýchodnější bod leží na 18° 22´ 42´´ při okraji lesa, zhruba 2 

km SV od Bartovic. (Weissmannová, 2004)  

2.2 Geomorfologická charakteristika 

Provincie: Západní Karpaty 

Subprovinice: Vněkarpatské sníženiny 

Podsoustava: Západní Vněkarpatské sníženiny 

Celek: Moravská brána 

Podcelek: Oderská brána 

Okrsek: Klimkovická pahorkatina 

               Oderská niva 
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      Podsoustava: Severní Vněkarpatské sníženiny 

      Celek: Ostravská pánev 

      Podcelek: Ostravské roviny  

      Okrsek: Porubská plošina 

                    Novobělská rovina 

                   Antošovická rovina 

                   Ostravské nivy 

Klimkovická pahorkatina se nachází v severozápadní části Oderské brány a 

její plocha činí 144,58 km2. Jedná se o plochou pahorkatinu, k terá je budovaná 

pleistocénními sedimenty pevninského zalednění a eolickými sprašovými hlínami. 

Periglaciální povrch je utvářen především plošinami, široce zaoblenými 

rozvodnními hřbety (na glacifluviálních a nčasto suchými a asymetrickými údolími. 

Významným bodem je zde Životický vrch – 284m. Nachází se zde 3. Vegetační 

stupeň, který je nepatrně zalesněný smrkovými, místy i dubovými porosty. 

(Balatka, 2006)  

Okrsek Oderské nivy se nachází ve střední části Oderské brány. Plocha území 

činí 79,75 km2. Jedná se o náplavovou rovinu na mladoplesitocénních a 

holocénních fluviálních sedimentech. Nachází se zde 3. Vegetační stupeň, slabě 

zalesněné lužních porostů – duby, jasany, olše, vrby. Nalezneme zde PR Kotvice 

– zarostlý rybník a několik mrtvých ramen Odry s bohatou vodní květenou, PR 

Polanský les – lužní les s porosty dubů, jasanů apod., PR Přemyšov – lužní les 

s mokřady, PR Polanská niva – lužní les s meandrujícím tokem, PR Rezavka, 

NPR Bartošovický luh, PR Koryta a další. (Balatka, 2006) 

Porubská plošina se nachází v západní části Ostravských rovin. Jedná se o 

plochou pahorkatinu o rozloze 18,14 km2 a je tvořena souvrstvím štěrků a písků 

fluvioglaciálních, překryté vrstvou sprašových hlín spočívající na skalních 

horninách moravskoslezského karbonu. Povrch je viditelně změněný zástavbou a 

další antropogenní činností. Nejvyšším bodem je Hůra – 274 m. Nachází se zde 3. 
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– 4. vegetační stupeň (3.v.s. dubovo - bukový, 4.v.s. bukový), málo zalesněný 

zejména smrkovými porosty. (Balatka, 2006) 

Novobělská rovina je okresk nacházející se v jihozápadní části Ostravských 

rovin. Jedná se o rovinu až plochou pahorkatinu o rozloze 37,86 km2. Tuto rovinu 

tvoří souvrství pleistocénních stěrkopísků ledovcovo-říčního a říčního původu, 

překryté sprašovými hlínami. Povrch je zde značně změněný antropogenní 

činností. Nachází se zde 3. vegetační stupeň (dubovo – bukový), který je málo až 

středně zalesněný hlavně smrkovými porosty. (Balatka, 2006) 

Antošovická rovina je okrsek ležící v severozápadní části Ostravské pánve, 

jeto úzký pruh území kolem severozápadního okraje nivy řeky Odry o rozloze 

12,71 km2. Okrsek tvoří pás souvrství říčních čtvrtohorních sedimentů, které jsou 

z části překryty sprašovými hlínami. Nachází se zde 2. – 3. vegetační stupeň 

(2.v.s. bukovo - dubový, 3.v.s. dubovo – bukový), který je řídce zalesněný 

převážně smrkovými porosty ve vyšších polohách, nivními porosty v nivě. 

(Balatka, 2006) 

Okrsek Ostravské nivy je nejnižší částí Ostravské pánve. Jsou to náplavové 

roviny kolem řek Odry, Ostravice, Vrbičky a Olše. Rozloha okrsku činí 144,86 km2 

a je tvořena spodním štěrkopísčitým souvrstvím a svrchním holocenním 

souvrstvím písčitých hlín a hlinitých písků. Nachází se zde 3. vegetační stupeň 

(dubovo – bukový), jež je málo zalesněný zejména lužními porosty. (Balatka, 

2006) 

2.3  Charakteristika ovzduší 

 

Ovzduší je jednou z nejdůležitějších složek životního prostředí, bez které by 

se člověk neobešel. Potřeba vzduchu je relativně neměnná, a to 10-20 m3 

vzduchu denně pro jednoho člověka.  

Do ovzduší jsou vypouštěny různé škodlivé látky, jak z přírodních zdrojů, 

tak z lidské činnosti, které svou přítomností mají špatné účinky na lidské zdraví 

nebo životní prostředí. Podstatným zdrojem znečišťování vnějšího ovzduší jsou 
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průmyslové zdroje, lokální topeniště a doprava. Pod pojmem ochrana ovzduší 

chápeme nejen ochranu ovzduší vnějšího před znečišťujícími látkami, ale i 

ochranu ovzduší vnitřního (pracovního, obytného). Znečištění ovzduší vnitřního 

může být pro nás také velmi nebezpečné, protože se zde kombinují škodlivé látky 

z venkovního ovzduší a škodlivé látky produkované „vnitřními zdroji“ – např. 

nábytek, koberce, kouření, kamna, pohyb osob.  

Hodnocení kvality vnějšího ovzduší na území České republiky provádí 

Český hydrometeorologický ústav. Na základě tohoto hodnocení jsou pak 

vyhlašována území se zhoršenou kvalitou ovzduší, tj. území, kde došlo 

k překročení imisního limitu pro jednu nebo více znečišťujících látek. Hodnocení 

kvality ovzduší vnitřního provádějí Krajské hygienické stanice. (Internet 2) 

Smog je charakterizován jako chemické znečištění atmosféry zapříčiněné 

lidskou činností, které je již z pravidla škodlivé pro lidské zdraví. Existují dva druhy 

smogových situací. Jedná se o letní a zimní smog. Letní smog (občas bývá 

označován také jaké losangeleský, fotochemický nebo oxidační) je vytvářen 

z oxidů dusíku a uhlovodíků, jejichž zdrojem jsou zejména výfukové plyny 

z autodopravy. V létě tyto látky reagují za slunečního záření a vzniká tak tzv. 

přízemní ozon, jež škodlivě působí na lidské zdraví. Letní smog dosahuje svého 

maxima v poledne a odpoledních hodinách. Zimní smog, který někdy bývá 

označován jako londýnský nebo redukční, vzniká hlavně na podzim a v zimě 

v průmyslových a hustě osídlených oblastech z klasických škodlivin. Tento zimní 

smog posilují teplotní inverze a bezvětří. Svého maxima dosahuje především brzy 

ráno. Smog může způsobit záněty dýchacích cest, větší počet astmatické 

záchvaty, záněty spojivek, snížení dohlednosti a viditelnosti. (Internet 3) 

Moravskoslezský kraj a zejména Ostravsko patří v současné době 

k oblastem, které mají nejvíce znečištěné ovzduší v České republice, a zároveň 

patří k nejvíce znečištěným oblastem v Evropě. Špatný stav ovzduší je způsoben 

zejména velice vysokou koncentrací těžkého průmyslu v regionu a 

geomorfologickými podmínkami hornoslezské pánve, v níž se Ostravsko nachází, 
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jelikož při špatných rozptylových podmínkách, především v zimních měsících, se 

zde znečištění koncentruje. 

Hlavními zdroji znečištění je průmyslová výroba – původem tohoto 

znečištění jsou zejména spalovací a výrobní procesy ve velkých průmyslových 

firmách, obzvlášť elektrárnách a hutích. Dalším zdrojem znečištění je doprava – 

znečištění je zapříčiněno zplodinami z motorových vozidel. Mezi další zdroje 

znečištění patří lokální topeniště – zde je znečištění způsobeno pálením 

nevhodných materiálů v domácích kotlích na tuhá paliva, především odpadů. 

(Internet 4) 

 

2.4 Klimatologická charakteristika 

Okres Ostrava patří do mírně teplé klimatické oblasti, která je 

charakterizována dlouhým, teplým a mírně suchým létem a krátkou mírně teplou a 

velmi suchou zimou, která má krátké trvání sněhové pokrývky, průměrně 50 až 60 

dní v roce. (Quitt, E., 1971) 

Z výzkumů a pozorování klimatologické stanice Českého 

hydrometeorologického ústavu v Ostravě – Porubě za období 1968 až 1997 

vyplývá, že průměrná doba slunečního svitu je 1594,2 hodin v roce – 223,1 hodin 

v červenci, 41,3 hodin v prosinci). Průměrná roční teplota vzduchu je 8,4 °C – 18,3 

°C v červenci, v lednu -1,4 °C a průměrné roční srážky dosahují 700 mm – 

v červnu spadne v průměru 95,6 mm srážek, v lednu 28,4 mm. (Weissmannová, 

2004) 
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Tabulka 1 Klimatické charakteristiky (upraveno dle E. Quitt, 1975) 

počet letních dnů 40-50 

počet dnů s průměrnou teplotou 10° C a víc 140-160 

počet mrazových dnů 110-160 

počet ledových dnů 30-40 

průměrná teplota v lednu -3 

průměrná teplota v červenci 17-18 

průměrná teplota v dubnu 7-8 

průměrná teplota v říjnu 7-8 

průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a víc 100-120 

srážkový úhrn ve vegetačním období 400-450 

srážkový úhrn v zimním období 200-250 

počet dnů se sněhovou pokrývkou 50-60 

počet zamračených dnů 120-150 

počet jasných dnů 40-50 

 

 

2.5  Hydrologická charakteristika 

Městem Ostrava protékají čtyři řeky – Odra, Opava, Ostravice a Lučina. 

Opava je největším levostranným přítokem horního toku Odry u Třebovic, 

pravostranná Ostravice u Landeku a Lučina ústí jako pravostranný přítok 

Ostravice v centru města u výstavního a obchodního areálu Černá louka. Ostrava 

se tedy nachází na hydrografickém uzlu říční sítě horního toku Odry a patří 

k úmoří Baltského moře. Mezi drobné toky se na území města, v Ostravě – 

Svinově, do Odry vlévá např. Porubka, která pramení severovýchodně od obce 

Pustá Polom, 434 m n. m. Další potoky jsou zejména využívány k odvádění 

odpadních vod, jiné slouží jako přivaděče užitkové vody do průmyslových závodů 

nebo jsou překryté a protékají pod městskou zástavbou. Na území Ostravska leží 

také rybníky, např. Dymač ve Svinově a Heřmanický rybník. Dále zde nalezneme 

zatopené štěrkovny (u Antošovic) a zvodnělé poklesové kotliny. (Weissmannová, 

2004) 
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2.6 Pedologická charakteristika 

Na území města Ostravy se vyskytují tři tipy půd. Jedná se o nivní půdy, 

illimerizované půdy s illimerizovanými půdami oglejenými a hnědé půdy kyselé. 

(Tomášek, 2007) 

Nivní půdy (fluvizemě) jsou u nás rozšířeny a na větších plochách vystupují 

hlavně v nížinách. Vyplňují plochá dna říčních údolí, zejména podél větších toků. 

Mezi prvotní porosty patří lužní lesy, druhotními jsou údolní louky. Půdotvorným 

substrátem jsou pouze nivní uloženiny (říční a potoční náplavy). Nivní půdy jsou 

vývojově velice mladými půdami. Stratigrafie těchto půd je velice jednoduchá. Pod 

nevýrazným humusovým horizontem se nachází přímo matečný substrát, který je 

tvořen naplaveným materiálem. Barva profilu bývá zejména hnědá nebo 

šedohnědá. Zrnitostní složení těchto půd velice kolísá v závislosti na rychlosti toku 

a na vzdálenosti od řečiště. Při bázi půdy leží zejména štěrková vrstva. Mimo 

období příležitostných záplav nejsou tyto půdy obvykle ovlivňovány nadbytečnou 

vlhkostí. (Tomášek, 2007) 

Illimerizované půdy s illimerizovanými půdami oglejenými se vyskytují ve 

středních výškových polohách, zejména v pahorkatinách a vrchovinách. Tyto půdy 

vznikaly zejména pod kyselými doubravami a bučinami. Matečním substrátem jsou 

nejčastěji sprašové hlíny, středně těžké glaciální sedimenty, smíšené svahoviny, 

občas i zahliněné terasové sedimenty nebo hluboké zvětraliny pevných hornin. 

Illimerizované půdy jsou nejvíce zastoupeny mezi 250 – 500 m n. m. Hlavním 

půdotvorným procesem je opět illimerizace (odtud pochází jméno), která se zde 

uplatňuje velice výrazně. Pod humusovým horizontem leží několik decimetrů silný 

horizont eluviální, který je zesvětlen, ale zejména velmi vybělen. Postupně pak 

přechází v rezivohnědý iluviální horizont, jež zasahuje velmi hluboko do 

matečného substrátu. Zrnitostně se jedná o středně těžké a těžší půdy, těžší pak 

hlavně ve spodinách. Obsah humusu je střední a jeho kvalita je méně vlídná. 

(Tomášek, 2007) 
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Hnědé půdy kyselé jsou nejhojnějším půdním typem na našem území. 

Vyskytují se jak v pahorkatinách a vrchovinách, tak i v horách, méně zastoupeny 

jsou jen v nížinách. Jako matečný substrát se uplatňují skoro všechny horniny 

skalního podkladu (žuly, ruly, svory, fylity, čediče, pískovce, břidlice a jiné). Hnědé 

půdy kyselé jsou nejvíce rozšířeny mezi 400 – 600 m. n. m. Hlavním půdotvorným 

podchodem při vzniku hnědých půd je časté půdní zvětrávání. Jedná se o 

vývojově mladé půdy. Hnědé půdy jsou zejména mělčí, skřetovité. Zrnitostní 

složení se mění v závislosti na charakteru matečné horniny. Obsah humusu 

prudce kolísá. Složení humusu je zpravidla méně kvalitní, nápadný pokles půdní 

reakce. (Tomášek, 2007) 

 

3  OCHRANA ÚZEMÍ 

Územní ochranu nalezneme v zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny a jeho prováděcích vyhláškách 395/1992 Sb. a 64/2011 Sb. V České 

republice jsou dvě úrovně zvláště chráněných území (ZCHÚ). Jde o velkoplošná 

zvláště chráněná území (VZCHÚ) a maloplošná zvláště chráněná území 

(MZCHÚ).  

Do VZCHÚ patří dvě kategorie: 

 Národní park (NP) 

 Chráněná krajinná oblast (CHKO) 

 

Do MZCHÚ patří čtyři kategorie: 

 

 Národní přírodní rezervace (NPR) 

 Národní přírodní památka (NPP) 

 Přírodní rezervace (PR) 

 Přírodní památka (PP) 

 

Do soustavy Natura 2000 náleží dvě kategorie: 
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 Evropsky významná lokalita (EVL) 

 Ptačí oblast (PO) 

 

Pro chráněná území platí dle zákona č. 114/1992 Sb. Některá omezení 

v závislosti na jejich kategorii a pro národní parky a chráněné krajinné oblasti 

v závislosti na jejich zonaci. Orgán, který vyhlašuje zvláště chráněné území, může 

při vyhlašování stanovit další, tzv. bližší ochranné podmínky. Jedná se o přehled 

činností, které je možno na území provádět pouze s předchozím souhlasem 

orgánu ochrany přírody. Je-li nutné zabezpečit zvláště chráněné území, 

s výjimkou chráněné krajinné oblasti, před rušivými vlivy z okolního prostředí, 

může pro ně být vyhlášeno ochranné pásmo, ve kterém lze vymezit činnost a 

zásahy, které jsou vázány na předchozí souhlas orgánu ochrany přírody.  

 
K označení zvláště chráněných území v terénu se dle vyhlášky č. 64/2011 Sb. 

Užívají: 

 

 Tabule s velkým státním znakem České republiky a tabule s označením 

náležité kategorie ochrany a názvem u NP, CHKO, NPR, a NPP 

 Tabule s malým státním znakem České republiky a tabule s označením 

oprávněné kategorie ochrany a případně i s názvem u PR a PP 

 Pruhové značení hranic na sloupcích nebo hraničních stromech u NPR, 

NPP, PR, PP a I. zóny NP (jde se o dva černé pruhy, které jsou 5 cm široké 

a oddělené 5 cm širokou mezerou, přičemž dolní červený pruh označuje jen 

příslušnou výseč nechráněného území, kdežto pruh horní probíhá po celém 

obvodu). (Internet 5) 
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3.1 Základní ochranné podmínky v přírodních rezervacích 

 Na celém území přírodních rezervací je zakázáno: 

 hospodařit na pozemcích způsobem, který vyžaduje intenzivní 

technologie, především prostředky a činnosti, které mohou způsobit 

změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystému nebo 

nenávratně poškodit půdní povrch, 

 užívat biocidy, 

 schvalovat a rozmisťovat nové stavby, 

 schvalovat nebo uskutečňovat úmyslné rozšiřování geograficky 

nepůvodních druhů rostlin a živočichů, 

 sbírat nebo odchytávat rostliny a živočichy, vyjma výkonu práva 

myslivosti a rybářství či sběru lesních plodů, 

 měnit dochované přírodní prostředí v rozporu s podmínkami ochrany 

přírodní rezervace. 

 Výkon práva myslivosti a rybářství může příslušný orgán vymezit, jestliže je 

tento výkon v rozporu s podmínkami ochrany území přírodní rezervace. (Internet 

6) 

 

3.2 Základní ochranné podmínky ptačích oblastí 

Podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, 

se na ptačí oblasti vztahuje systém obecné ochrany, to znamená, že ptačí oblasti 

nejsou skupinou zvláště chráněného území a nejsou pro ně v zákoně stanoveny 

žádné základní ochranné podmínky. Ptačí oblasti se zřizují nařízením vlády, načež 

v nařízení vlády je pro účely zajištění jejich ochrany (udržení populací druhů, pro 

které je ptačí oblast zřízena, v přijatelném stavu z hlediska ochrany) možno 

stanovit činnosti spjaté se souhlasem orgánu ochrany přírody. Tyto činnosti 

umožňují orgánu ochrany přírody stanovit v rámci správního řízení specifikující 

podmínky, které je při výkonu těchto činností nutno dodržet, aby nedošlo ke 

špatnému ovlivnění populací druhů, jež jsou předmětem ochrany ptačích oblastí. 

Ochranné podmínky, které jsou definovany v  souhrnech doporučených 

http://www.mzp.cz/cz/narizeni_vlady
http://www.mzp.cz/cz/souhrn_doporucenych_opatreni
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opatření, mají přímou vazbu na zabezpečení ochrany biotopů podstatných pro 

druhy, které jsou předmětem ochrany ptačích oblastí, a dále na opatření klidu 

jedinců dotčených druhů v průběhu hnízdního období (popřípadě v období letního 

a podzimního seskupování nebo zimování). (Internet 7) 

3.3 Základní ochranné podmínky národních přírodních rezervací 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny vymezuje v  § 29 základní 

ochranné podmínky národních přírodních rezervací, tzn. výčet zakázaných 

činností. Na celém území národních přírodních rezervací je zakázáno:  

 při hospodaření využívat intenzivní technologie, 

 těžit nerosty a humidy (zeminy s vysokým obsahem humusu), 

 vstupovat a vjíždět mimo označené cesty,  

 záměrně rozšiřovat geograficky nepůvodní druhy rostlin a živočichů, 

 zavádět intenzivní chovy zvěře, 

 jezdit na kolech mimo vyznačené trasy a provozovat horolezectví, 

 vjíždět motorovými vozidly, 

 sbírat či odchytávat rostliny a živočichy, 

 tábořit a rozdělávat ohně mimo vyznačené plochy orgánem ochrany 
přírody. (Internet 8) 

 

4 VYBRANÁ ÚZEMÍ JAKO TURISTICKÝ CÍL 

Níže uvedená území využívají lidé hojně také jako turistický cíl. Slouží 

obyvatelům Ostravy zejména k poznání přírody, ale také k odpočinku a relaxaci. 

Dostupnost je téměř ve všech případech snadná. K přírodní rezervaci Rezavka se 

dostaneme jak pěšky, tak i na kole. Rezavka se může pochlubit krásnou přírodou. 

Mnoho lidí zde při hezkém počasí odpočívá na břehu řeky Odry.  Mimo to jsou zde 

umístěny také informační tabule, které seznamují s přírodou okolí a jsou součástí 

naučné stezky. Přírodní rezervace Rezavka je oddělena železničním přejezdem 

(tzv. Polanecká spojka) od přírodní rezervace Polanský les. Obě tyto rezervace se 
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dají spojit v jednu zajímavou procházku. Na své si zde přijdou také cyklisti. 

Naopak v národní přírodní rezervaci Polanská niva je přímý vstup do rezervace 

cyklistům zakázán a cyklistická stezka je vedena kolem rezervace. Proto je 

využívána zejména pěšími turisty. Pro rybolov je z výše uvedených území 

využíván Heřmanický rybník (PO Heřmanský stav). Nacházejí se zde rybářské 

posedy. Pokud ovšem nemáte rybářský posed, možností jak si zachytat na tomto 

rybníku je málo. Dostupnost k ptačí oblasti je opět snadná, dá se zde dojet autem 

nebo si udělat procházku. Naučné stezky (např. v PP Turkov) využívají také školy. 

Tyto stezky jim slouží jako doplňková výuka. Příjemnou procházku lze podniknout 

také v NPP Landek. Po určitém úseku dorazíte k rozhledně, ze které je nádherný 

výhled do okolí. I zde vede naučná stezka s informačními tabulemi, které informují 

turisty o zajímavostech a přírodě Landeku. Ke všem územím je snadný přístup, 

dostanete se zde jak pěšky, na kole, tak také autem. Nechybí ani informační 

tabule, které návštěvníky a turisty informují o přírodě, historii a zajímavostech 

navštíveného území. Pokud se chce návštěvník na dané místo vydat, a nezná 

trasu, na webových portálech najde mapy, vyznačené trasy na nich, vysvětlivky a 

také informace o místě (např. dostupnost). Všechna tato územím jsou rozhodně 

dokonalým předmětem a cílem vášnivých fotografů. 
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2 NPP Landek    8 PP Turkov 

4 PR Přemyšov    9 NPR Polanská niva 

5 PR Rezavka    10 PR Polanský les 

7 PO Heřmanský stav 

 

4.1   PŘÍRODNÍ REZERVACE 

Přírodní rezervace je menší oblast soustředěných přírodních hodnot se 

zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou 

oblast. (Vašíček, 2004) 

 

Obrázek 1 Mapa Ostravsko (Weissmannová, 2004) 
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4.1.1 Polanský les 

Katastrální území: Svinov (okres Ostrava – město) 

Výměra: 59,2 ha 

Nadmořská výška: 214 – 216 m 

Vyhlášeno: 1970 

Roku 1970 byla na severním okraji CHKO Poodří v městském obvodu 

Svinov vyhlášena státní přírodní rezervace Polanský les (r. 1992 převedena do 

kategorie přírodní rezervace – PR). Byla vyhlášena z důvodu ochrany většího 

komplexu lužního lesa s přírodě blízkou dřevinnou skladbou, se systémem starých 

ramen řeky Odry a druhově bohatou faunou a flórou.  Zaujímá rozlohu 59,2 ha a je 

v nadmořské výšce 214 - 216 m.  Nachází se ve vzdálenosti 2 kilometrů od NPR 

Polanská niva a tvoří nejsevernější část Chráněné krajinné oblasti Poodří.  

Polanský les je negativně ovlivněn poklesem hladiny podzemní vody, způsobeným 

regulací vody. Podél rezervace byla ve 30. letech Odra zregulována. Díky snížení 

hladiny podzemní vody zůstává síť slepých ramen a tůní větší část roku suchá. 

(Příroda Ostravy, Koutecká Věra) 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 Mapa Rezavka (Weissmannová, 2004) 
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Geologie 

Celá tato přírodní rezervace se nachází v Oderské nivě. Stavba nivy je 

pravidelná a skládá se ze dvou ohraničených členů, jejichž rozhraní zhruba 

odpovídá nezvýšené hladině vody v Odře. Bazální část kvartérního sledu je 

tvořena fluviálními pískoštěrky místy s nepravidelnými polohami jílovitých písků. 

Půdy jsou především nivní hlinité a oglejené. (Weissmannová, 2004) 

Květena 

Komplex lužního lesa v ploché říční nivě levého břehu řeky Odry je protkán 

spletí trvalých porostů a periodických tůní. Rostlinná společenstva tvoří jilmová 

doubrava s dubem letním (Quercus robur) a jasanem ztepilým (Fraxinus 

excelsior), s jilmem vazem (Ulmus laevis) a také lípou malolistou (Tilia cordata). 

Bylinné patro patří mezi nejvýraznější v jarním období, kdy kvetou orseje jarní 

(Ficaria bulbifera, obr. 2), dymnivka dutá (Corydalis cava), sasanka hajní 

(Anemonoides nemorosa, obr. 3), česnek medvědí (Allium ursinum), který v PR 

Polanský les tvoří bílý koberec, sněženka podsněžník (Galanthus nivalis). Pro 

Oderskou nivu jsou typické kyčelnice žláznatá (Dentaria glandulosa) a také 

hvězdnatec zubatý (Hacquetia epipactis). Tato společenstva pozvolna přecházejí 

ve střemchové jaseniny (Pruno-Fraxinetum) s dominantním jasanem s velmi 

pestrým a hustým keřovým patrem se střemchou obecnou (Padus avium), 

brslenem evropským (Euonymus europaeus) a také s jasanem ztepilým. Bylinné 

patro je velmi dobře zapojeno a mimo typických hygrofyt a mezohygrofyt 

obohacené v Oderské nivě o kostival hlíznatý (Symphytum tuberosum), zapalici 

žluťuchovitou (Isopyrum thalictroides), a především rozšířenou sněženku 

podsněžník. V květnu dominuje česnek medvědí, k ohroženým druhům patří 

kruštík polabský (Epipactis albensis), v tůních je to žebratka bahenní (Hottonia 

palustris), ve světlých lesních částech lilie zlatohlávek (Lilium martagon).“ Porosty 

vrbin tvoří lemová společenstva řeky Odry“.  Kromě bežných hub, které jsou 

typické pro lužní lesy, zde rostou hlavně kuřinec subarktický (Ramariopsis 
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subarctica), třepenitka pomněnková (Hypholoma myosotis), vláknice Stordalova 

(Galerina stordalii) a voskovička rašeliníková. (Weissmannová, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvířena 

V blízkosti vodních prostor je hojná motýlice lesklá (Calopteryx splendens). 

Žijí zde také šídlo tmavé (Anax parthenope), vážka bělořitná (Orthetrum 

albistylum) a modrásek bahenní (Maculinea nausithous). Ve starých ramenech a 

tůních jsou vhodné podmínky pro život obojživelníků. Velmi dobře se zde 

Obrázek 3 Orsej jarní (foto autor, 2013) 

Obrázek 4 Sasanka hajní (foto autor, 2013) 
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rozmnožují čolek obecný (Triturus vulgaris), ropucha obecná (Bufo bufo), ropucha 

zelená (Bufo viridis) a skokan ostronosý (Rana arvalis). V porostech hnízdí 

bekasina otavní (Gallinago gallinago), pisík obecný (Actitis hypoleucos), cvrčilka 

říční (Locustella fluviatilis), moudivláček lužní (Remiz pendulinus) a také vodouš 

rudonohý (Tringa totanus). Nalezneme zde rejsce vodního (Neomys fodiens) a 

netopýra parkového (Pipistrellus nathusii). V sušších oblastech vysychavých 

svahů starých ramen Odry se usídlil jezevec lesní (Meles meles). (Weissmannová, 

2004) 

Lesnictví 

Všechen porost je lesem zvláštního určení. Současná dřevinná skladba 

odpovídá přirozené druhové struktuře. Dub a jilm téměř nezmlazují, jasan jen 

částečně. Všechny tyto druhy jsou navíc poškozeny trachemykózou. 

V sedmdesátých letech 20. století byly v severní části rezervace vysekány 

graciózní jilmy a posléze byly nahrazeny novou výsadbou přirozeného druhového 

složení. V devadesátých letech byly pak v jižní a střední části pořízeny pokusné 

plochy (s oplocením), které sloužily ke sledování a podpoře zmlazení porostů. 

V roce 2000 byl u západní hranice rezervace odstraněn porost smrkové 

monokultury. Na zdravotní stav stromů má negativní vliv také snížená hladina 

podzemní vody, způsobená narovnáním toku Odry v sousedství rezervace. 

(Weissmannová, 2004) 

 

4.1.2 Přemyšov 

Katastrální území: Polanka nad Odrou, Svinov 

Výměra: 30,79 ha 

Nadmořská výška: 215 – 237 m 

Vyhlášeno: 2001 
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Nachází se v nivě řeky Odry na jejím levém břehu při hranicích katastrů 

Zábřehu, Výškovic a Svinova. Jedná se o menší lesní komplex s mokřadem na 

jihozápadním okraji Ostravy poblíž Polanky nad Odrou.  Je to ojediněle zachovalá 

levobřežní říční terasa řeky Odry na území města Ostravy. Je členěna množstvím 

erozních rýh a vyvěrá na ní zhruba 20 drobných pramenů. Pod svahem stagnuje 

voda a tvoří mokřady s vodními plochami. Hojná členitost povrchu je příčinou 

neobvyklé pestrosti biotopů na malé ploše. (Weissmannová, 2004) 

Úkolem přírodní rezervace je zachování hodnotných ekosystémů na části 

území říční terasy řeky Odry, které je z krajinno-ekologického hlediska unikátní 

v celém Poodří a ochrana tohoto území před možnými škodlivými zásahy. 

Z důvodu velké členitosti terénu se zde nacházejí rozdílné biotopy, které umožňují 

existenci neobyčejně bohatému druhovému spektru rostlin a živočichů na docela 

malé ploše. Jedná se o izolované refugium společenstev, která v okolní krajině 

zanikla. (Moravskoslezský kraj) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5 Mapa Přemyšov (Internet 14) 
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Geologie 

Hlavní terasa Odry, která je vytvářena akumulací fluviálních písčitých štěrků 

hlavně v době stonavského interglaciálu, je v oblasti chráněného území pokryta 

relikty glacifluviálních písčitých sedimentů sálského zalednění a vrstvou 

sprašových hlin. Běžné erozní rýhy jsou vyplněny písčitohlinitými deluviofluviálními 

(splachovými) sedimenty. (Weissmannová, 2004) 

Květena 

V areálu této přírodní rezervace se střídají společenstva lužních lesů 

údolních poloh – střemchové jaseniny asociace Pruno-Fraxinetum, na některých 

místech v komplexu s mokřadními olšinami svazu Alnion glutinosea, s bažinnými 

křovinami a s lipovými dubohabřinami nacházející se ve vyšších a sušších částech 

říční terasy. Vodní plochy a prameny tvoří podmínky pro široké spektrum vodních 

rostlin – společenstva rákosin, vysokých ostřic. Na podmáčených místech málokdy 

roste kapradiník bažinný (Thelypteris palustris, obr. 5), v lesním podrostu a na 

loukách je častější sněženka podsněžník (Galanthus nivalis). Z regionálně 

ohrožených druhů lze uvést bahničku bradavkatou (Eleocharis mamillata), jilm vaz 

(Ulmus laeivs), jilm habrolistý (Ulmus minor,), kosatec žlutý (Iris pseudacorus) a 

z ohrožených druhů, které jsou uvedeny v červeném seznamu severovýchodní 

Moravy a Slezka, kyčelnici žláznatou (Dentaria glandulosa), zapalici žluťuchovitou 

(Isopyrum thalictroides) a brčál menší (Vinca minor). (Weissmannová, 2004) 
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Zvířena 

Dosavadními průzkumy bylo doloženo 14 druhů savců a 80 druhů ptáků, 

z toho 58 druhů zde hnízdí.  Datlovití a celá řada pěvců využívají ke hnízdění 

doupné stromy. Významné jsou také bažinné biotopy, které poskytují optimální 

hnízdní podmínky devíti druhům ptáků, z nichž tři patří mezi ohrožené – hohol 

severní (Bucephala cingula, obr. 6), chřástal vodní (Rallus aquaticus) a sluka lesní 

(Scolopax rusticola). V tůních a v okolních porostech můžeme najít např. čolka 

obecného (Triturus vulgarit), rosničku zelenou (Hyla arborea), skokana zeleného 

(Rana kl. Esculenta), a skokana hnědého (Rana temporaria). (Weissmannová, 

2004) 

 

Obrázek 6 Kapradiník bažinný (Internet 15) 
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Lesnictví 

Zvláště cenná prameništní olšina s geneticky vysoce kvalitní olší lepkavou. 

Celé území je řazeno do kategorie lesa zvláštního určení – lesy příměstské, lesy 

se zvýšenou rekreační funkcí. Od severu k jihu postoupila do jedné třetiny území 

holosečná těžba. Obnovené porosty mají stáří 4 – 30 let. Pro zachování funkce 

lesa a celého ekosystému je potřeba změnit způsob obnovy na podrostní a 

výběrný. (Weissmannová, 2004) 

Využití 

Přírodní rezervace je ze všech stran oddělena od okolí, jednak 

zemědělskými pozemky, jednak železniční tratí a průmyslovou zónou. Na jižním a 

východním okraji byl poškozen vodní režim navážkami. Stagnací vody se vytvořily 

místní mokřady. Péče o chráněné území je zaměřena zejména na zjemnění 

hospodaření v lesních porostech a na stabilizaci vodního režimu. (Weissmannová, 

2004) 

 

 

Obrázek 7 Hohol severní (Internet 16) 
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4.1.3 Rezavka 

Katastrální území: Svinov 

Výměra: 83,68 ha 

Nadmořská výška: 211 – 215 m 

Vyhlášeno: 1998 

Tato přírodní rezervace, která se rozkládá na území městského obvodu 

Svinov, byla vyhlášena 27. května 1998. Území je přirozeným pokračováním PR 

Polanský les severním směrem po proudu řeky, leží však už mimo CHKO Poodří. 

PR Rezavka má 83,68 ha a nachází se v nadmořské výšce 211-215 m. Lesní 
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komplex byl protnut železniční tratí, která obě rezervace odděluje. Název Rezavka 

je odvozen od typického zbarvení vody v některých ramenech a tůních, zejména 

na jaře. Jsou zde lužní lesy, velký rybník i zemědělské pozemky. Nový (Vrbenský) 

rybník, na jehož západní části vede hlavní železniční trať, patřil k největším 

rybníkům v Poodří. Téměř dvacet let již není obhospodařován. (Příroda Ostravy, 

Koutecká Věra) 

 

 

 

 

 

Tuto přírodní rezervaci tvoří komplex velice vzácných lesních, lučních a 

vodních biotopů, které jsou charakteristické pro údolní nivu řeky Odry (obr. 9), jež 

pramení v Oderských vrších. (Moravskoslezský kraj) 

 

 

 

 

 

Osu území vytváří stále zvodnělé staré rameno Odry (obr. 10), které má 

spolu s napájecí strouhou Mlýnkou velký význam pro udržování místního vodního 

Obrázek 9 Mapa Rezavka (Weissmannová, 2004) 

Obrázek 10 Řeka Odra (foto autor, 2013) 
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režimu, jelikož regulací Odry z let 1930 – 1970 jsou v dané části minimalizovány 

pravidelné záplavy. (Moravskoslezský kraj) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geologie 

Rezervace zaujímá část široké a část ploché nivy Odry, která je vyplněná 

akumulací hlinitopísčitých sedimentů s vložkami organických zemin. Okolí je 

poseto sprašemi. Povrch terénu je zčásti tvořen nejmladšími, antropogenními 

činiteli. Půdy jsou zde zejména glejové, fluvizemě v různém stádiu vývoje, dále 

pak gleje a močálové půdy.  (Weissmannová, 2004) 

Květena 

Třetinu přírodní rezervace vytváří lužní lesy. Charakteristickými dřevinami 

stromového patra jsou lípa srdčitá (Tilia cordata), dub letní (Quercus robur), jasan 

ztepilý (Fraxinus excelsior), olše lepkavá Alnus glutinosa), topol černý Populus 

nigra), vrba bílá (Salix alba) a vrba křehká (Salix fragilit). Na sušších místech se 

vyskytuje habr obecný (Carpinus betulas) a javor klen (Acer pseudoplatanus). 

Obrázek 11 Staré rameno Odry 
(foto autor, 2013) 
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V patře keřovém pak převládá střemcha hroznovitá (Prunus padus) a bez černý 

(Sambucus nigra). Nejvýraznějšími složkami bylinného patra v této části rezervace 

jsou na jaře bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis) a místy sněženka předjarní 

(Galanthus nivalis), prvosenka vyšší (Primula elativ) a kyčelnice žláznatá (Dentaria 

glandulosa, obr. 12).  Začátkem léta zde kvete lilie zlatohlávek (Lilium martagon). 

(Weissmannová, 2004) 

 

 

 

 

 

Zvířena 

Území skýtá díky rozmanitosti biotopů vhodné podmínky mnoha druhům 

bezobratlých, ale také savcům, ptákům, obojživelníkům a rybám. Průzkum brouků 

doložil některé lesní druhy, jako např. málo běžný střevlík Leistus rufomarginatus, 

převážně montánní druh Leistus piceus a druh Abax schueppeli rendschmidti, což 

je karpatský prvek, který proniká podél řek až po Moravskou bránu. 

(Weissmannová, 2004) 

Ornitocenózy zdejších lužních lesů zahrnují 127 druhů ptáků a z toho 83 

druhů v území hnízdí.  Jedná se např. o strakapouda prostředního (Dendrocopos 

medium), a žluvu hajní (Oriolus obolus), vodní a mokřadní biotopy obývají hohol 

severní (Bucephala cingula), vodouš rudonohý (Tringa tetanus) a pisík obecný 

(Actitis hypoleucos). Kvalitu vodního prostředí indikují obojživelníci, je to např. 

čolek velký (Triturus cristatus) a skokan ostronosý (Rana arvalis, obr. 12). Jejich 

Obrázek 12 Kyčelnice žláznatá (foto autor, 2013) 
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nároky na rozmnožování a zdárný proces larválního vývoje splňuje zejména tůň 

severně od Vrbenského rybníka, dále pak mrtvá ramena, tůně a v menší míře také 

samotný rybník. Rybí obsádka čítá asi 20 druhů. (Weissmannová, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesnictví 

Stálé porosty se zachovaly na jedné třetině území.  V malých plochách byly 

změněny na monokultury nepůvodních dřevin (smrk ztepilý, hybridní topoly). 

Hospodaření je zaměřeno na dosažení přirozeného stavu odpovídajícího 

stanovišti. „V podrostu musí být zachováno keřové patro a ponechány doupné 

stromy.“ (Weissmannová, 2004) 

Využití 

Louky jsou na celém území až na malé vyjímky ve špatném stavu a to díky 

nadměrné aplikace statkových hnojiv. Je nutné zahájit pravidelné kosení dvakrát 

ročně a posečenou biomasu důkladně vyklízet. V záměru je také zalučnění orné 

půdy ve střední části chráněného území a vybudování tůněk pro obojživelníky. Na 

Obrázek 13 Skokan ostronosý (Internet 18) 



Nikola Jekielková : Maloplošná chráněná území v Ostravě a okolí 

2013                                                                                                                                                                   28 
 

všech vodních plochách bude regulován rybolov a vymezena druhová skladba rybí 

obsádky Vrbenského rybníka. (Weissmannová, 2004) 

 

  4.2 NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE 

Národní přírodní rezervace je menší území mimořádných přírodních hodnot, 

kde jsou na přirozený reliéf s typickou geologickou vazbou vázány významné a 

jedinečné ekosystémy v národním či mezinárodním měřítku. Na území města 

Ostravy se nachází pouze jedno území tohoto charakteru. Bylo vyhlášeno roku 

1985 a nachází se v katastru Polanka nad Odrou. (Vašíček, 2004) 

 

4.2.1 Polanská niva  

Katastrální území: Polanka nad Odrou (okres Ostrava) 

Výměra: 122,3 ha 

Nadmořská výška: 218 – 220 m 

Vyhlášeno: 1969 

Polanská niva je součástí CHKO Poodří a byla vyhlášena roku 1969 jako 

chráněný přírodní výtvor a nachází se v katastru Polanka nad Odrou. Do kategorie 

NPR byla převedena roku 1992. „Rozkládá se na levém břehu řeky Odry mezi 

městskými částmi Ostravy, Polankou nad Odrou a Starou bělou.“Důvodem 

vyhlášení tohoto území byla ochrana jedinečné ukázky lužního lesa v nivě řeky 

Odry s četnými mrtvými rameny a meandrujícím tokem řeky. Rozlohou činí 

největší maloplošné zvláště chráněné území v Ostravě. Najdeme zde lužní lesy, 

louky i rybníky. „V oblasti přírodní rezervace se daří růstu řadě chráněných druhů 

rostlin a můžeme zde objevit chráněné živočichy“. Východní okraj vymezuje 

meandrující úsek Odry s velkým slepým ramenem a kvalitními břehovými porosty, 

které tvoří vrbové křoviny, stromy s převahou vrb a topolů. „Oblast kolem rybníků 
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slouží jako hnízdiště různých druhů ptáků“. Meandrující koryto není stabilní. Jeho 

tvar podléhá změnám, které mohou být zcela dramatické, hlavně při povodních. 

Ke zvýšenému odlamování břehů však dochází i při zimních oblevách a na jaře. 

(Příroda Ostravy, Koutecká Věra) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geologie 

Základ tvoří metamorfika spodnoproterozoického stáří (plagioklasové 

pararuly). Na ně navazující paleozoikum karbonskými sedimenty variské 

předhlubně souvrstvím produktivního karbonu. Horninové komplexy jsou překryty 

mořskými uloženinami miocenní karpatské předhlubně. Uloženiny kvartéru vytváří 

poslední část geologického profilu. Dvojí pleistocénní kontinentální zalednění 

přineslo sedimenty glacilakustrinních písků a jílů elsterského zalednění, jejich 

nadloží utváří fluviální štěrky a písky würmského stáří. Pořadí sedimentů uzavírají 

Obrázek 14 Mapa Polanská niva (Weissmannová, 2004) 
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mladoholocenní povodňové hlíny. Vyvinuty jsou nivní půdy glejové na nivních 

sedimentech středně těžké, těžké až velmi těžké. (Weissmannová, 2004) 

Květena 

Prakticky třetinu rezervace tvoří lužní lesy, které jsou ovlivněné výrazně 

karpatskou květenou. Mezi základní dřeviny patří jasan (Fraxinus excelsior), lípa 

malolistá (Tilia cordata) a dub letní (Quercus robur). Keřové patro je rozmanité. 

Nejrozšířenější jsou brslen evropský (Euonymus europaeus) a střemcha obecná. 

Velmi hojné bylinné patro je nejlépe zapojeno v jarním aspektu, kdy v něm mimo 

česneku medvědího (Allium ursinum), popence obecného (Aegopodium 

podagraria) a netýkavky nedůtklivé (Impatiens noli-tangere) převládají pro 

Oderskou nivu typické sněženka podsněžník (Galanthus nivalis), kostival hlíznatý 

(Symphytum tuberosum), kyčelnice žláznatá (Dentaria glandulosa), hvězdnatec 

zubatý (Hacquetia epipactis), zapalice žluťuchovitá (Isopyrum thalictroides). 

K cenným a ohroženým druhům kromě výše jmenovaných patří také bradáček 

vejčitý (Listera ovata), prvosenka jarní (Primula elativ), dymnivka vyšší (Corydalis 

cava), nadmutice bobulnatá (Cucubalus baccifer), kruštík modrofialový (Epipactis 

purpurata), kruštík polabský (Epipactis albensis, obr. 14), kosatec žlutý (Iris 

pseudacorus) a lilie zlatohlávek (Lilium martagon). (Weissmannová, 2004) 

 

 

 

 

 
Obrázek 15 Kruštík 

polabský (Inetrnet 19) 
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Zvířena 

Složení fauny v rezervaci je velmi různorodé. Mezi bezobratlými byli 

zaznamenáni někteří vzácní kroužkovci – Melogona broelemanni (má 

nejsevernější výskyt v rámci areálu), plochule Polydesmus inconstans 

(nejvýchodnější rozšíření západoevropského druhu).  V periodických tůních žije 

vzácná žábronožka sněžní (Siphonophanes grubii). Dále se zde vyskytují měkkýši 

– svinutec kruhovitý (Anisus spirorbis), kružník Rossmälerův (Gyraulus 

rossmaessleri), velevrub malířský (Unio pictorum), škeble rybničná (Anodonta 

cygnea). V blízkosti vod se vyskytují motýlice lesklá (Calopteryx splendens), 

šidélko znamenané (Erythromma viridulum), šídlo tmavé (Anax parthenope). 

V okolí tůní se nacházejí čolek velký (Triturus cristatus), čolek obecný (Triturus 

vulgaris), rosnička zelená (Hyla arborea), skokan křehotavý (Rana ridibunda). 

V rezervaci také žijí vzácné a ohrožené druhy savců, například vydra říční (Lutra 

lutra), netopýr vodní (Myotis daubentonii), netopýr stromový (Nyctalus leisleri) a 

netopýr parkový (Pipistrelus nathusii). (Weissmannová, 2004) 

Lesnictví 

Rozloha lesů národní přírodní rezervace činí 50 ha. Stromové patro je zcela 

stejnověké (cca 100 let). Zdravotní stav stromů je mnohem lepší než v PR 

Polanský les (hladina podzemní vody je podstatně výše). V síti lesních ramen a 

tůní každým rokem dochází k vodní dotaci z rozlivů Odry nebo Mlýnky. Do porostů 

nebylo zatím záměrně zasahováno. (Weissmnnová, 2004) 

Využití 

„Rezervace je součástí příměstské rekreační zóny Ostravy.“ V posledních 

letech do tohoto území míří nejen velké množství pěších turistů, ale také cyklistů. I 

přes to, že zájmem ochrany přírody bylo především odborné využívání území pro 

výzkum a odborné vzdělávání vysokoškolských studentů, bylo nutno regulovat 

návštěvnost vybudováním naučné stezky s informačními tabulemi a doplňkovým 
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vybavením značkami se zákazy vjezdu, bariérami proti vjezdu koní i spřežení na 

louky a rybniční hráze. Cyklistická trasa je směrována jen po hranici NPR. 

(Weissmannová, 2004) 

4.3 NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ PAMÁTKA 

Národní přírodní památka (zkracováno NPP) je přírodní útvar obvykle 

menší rozlohy, především geologický nebo geomorfologický, naleziště nerostů, 

vzácných či ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s regionálním 

ekologickým, vědeckým či estetickým významem, a to i takový, jenž vedle přírody 

formoval svou činností člověk. (Vašíček, 2004) 

 

4.3.1 Landek 

Katastrální území: Koblov, Petřkovice u Ostravy 

Výměra: 85,53 ha 

Nadmořská výška: 208 – 280 m 

Vyhlášeno: 1966 

Landek je nejstarším maloplošným zvláště chráněným územím v Ostravě. 

Roku 1996 zde byl vyhlášen chráněný přírodní výtvor o rozloze 2,75 ha. 

Předmětem ochrany byly přirozené výchozy uhelných slojí a část okolního lesního 

porostu. K důležitému rozšíření území – na 85,53 ha – došlo v roce 1989. 

Následně roku 1992 převedeno do kategorie národní přírodní památka (NPP). 

Mezi ostravskými chráněnými územími má Landek zvláštní pozici, která je dána 

jeho polohou, geologickou stavbou, reliéfem i historií. Unikátní je především 

geologická stavba – na jižních svazích byly odkryty Odrou karbonské uhlonosné 

sedimenty, staré zhruba 320 milionů let. Tyto odkryvy nemají svým rozsahem 

obdobu v celé střední Evropě. Uhlí se zde začalo dobývat v roce 1782. Těžba 

v místním dole Anselm byla ukončena roku 1991. Posléze byl areál dolu postupně 

rekonstruován na Hornické muzeum, jež bylo otevřeno v roce 1993. Do seznamu 
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kulturních památek bylo zapsáno osm budov areálu. Uikátní je také nejstarší 

doložené používání uhlí člověkem a to z období mladšího Paleolitu. Na Landeku 

bylo v 8. století zbudováno opevněné slovanské hradisko a v 2. polovině 13. 

století kamenný hrad. (Weissmannová, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geologie 

„Hřbet Landeku je tvořen tektonicky vysunutou krou svrchnokarbonských 

hornin.“ Jeho povrch je pokryt sprašovými hlínami, glacifluviálními sedimenty 

sálského zalednění a na některých místech miocénními jíly a písky. Na svazích se 

nachází deluviální hlíny. Antropogenní postižení povrchu se mnohdy projevuje 

propadáním terénu nad starými důlními díly. Šachtic a štol, které pochází vesměs 

z přelomu 18. a 19. století, je přes sedmdesát.  Na úpatí Landeku při levém břehu 

řeky Odry vytváří výchozy ostravského souvrství dvoudílné skalní defilé, které je 

dlouhé více než 2 km. Profil je zhruba kolmý na směr vrstev a lze jej sledovat od 

podloží do nadloží západovýchodním směrem. V západní části defilé vychází na 

povrch střední část petřkovických vrstev s málo mocnými slojemi uhlí. Tabulemi 

jsou vyznačena zasypaná ústí šesti štol a dvou šachet. (Weissmannová, 2004) 

Obrázek 16 Mapa Landek (Weissmannová, 2004) 
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Mnohem zajímavější výchozy následují zhruba o 500 metrů dále, nachází 

se při bývalé východní vrátnici dolu Anselm, odkud pokračují až ke Koblovu. Je 

tvořena svrchní částí petřkovických vrstev se slojemi uhlí o mocnosti až 80 cm. 

Podél svahu se nachází jedenáct starých štol. Poblíž soutoku Odry s Ostravicí pak 

nasedají vrstvy hrušovské. Na jejich kontaktu je vyvinuta poloha tzv. hlavního 

ostravského brousku, který je souvztažným horizontem hornoslezské pánve. 

V odkryvech vystupuje východní křídlo k východu antiklinály dolu Anselm, pak 

k východu antiklinální ohyby dolu František a Hubert. Styl vrásové konstrukce, 

který je doprovázen podélnými zlomovými strukturami (násuny, přesmyky), je 

označován jako tektonika západních sedel. (Weissmannová, 2004) 

Horniny ostravského souvrství jsou sedimenty paralické uhlonosné molasy 

v závěru flyšového rozvoje paleozoické pánve. Sedimentace probíhala v cyklech, 

kterým odpovídají vrstvy o mocnosti několika metrů až desítek metrů. Jejich 

základ tvoří polohy žlutošedých pískovců, místy hrubě zrnitých, které se směrem 

do nadloží zjemňují. „Následují polohy šedých laminovaných prachovců.“ Ty pak 

přecházejí do tzv. kořenových půd, tj. prachovců a jílovců se značnými zbytky 

kořínků bahenních rostlin, ze kterých se vyvíjejí vlastní uhelné sloje. Cyklus je 

ukončen převážně sedimentací jílovcovou v kontinentálním nebo mořském 

prostředí. Ve vrstevním sledu jsou na některých místech vloženy polohy 

vulkanogenního materiálu (brousky, tufity, tonsteiny). (Weissmannová, 2004) 

Korelačně významnými horizonty jsou jílovito-prachovcové polohy 

s mořskou nebou brakickou, výjimečně se sladkovodní fosilní faunou. V odkryvech 

na Landeku je možné sledovat v délce několika desítek metrů skupinu 

faunistických horizontů. Nanety vystupující při stropu petřkovických vrstev, jsou 

jedním z nejvýznamnějších stratigrafických horizontů celé pánve. V bohatém 

paleontologickém obsahu jsou přítomny zcela všechny hlavní skupiny 

bezobratlých, převládají však schránky mlžů. Jen v brakických, tzv. ligulových 

horizontech převládají ramenonožci r. Lingula. V sutích i výchozech můžeme najít 

četné fosilizované zbytky plavuní, přesličkovitých a kapraďosemenných. Půdním 



Nikola Jekielková : Maloplošná chráněná území v Ostravě a okolí 

2013                                                                                                                                                                   35 
 

typem jsou luvizemě a místy také kambizemě. Větší část povrchů půd je pokryta 

vrstvou popílku, který má velký obsah základních živin. (Weissmannová, 2004) 

Květena 

Prvotním převládajícím společenstvem byly dubové bučiny asociace Carici-

Quercetum. Do dneška se zachovaly v několika různě velkých fragmentech, 

nejrozsáhlejší leží na svazích nad dolem Anselm. V členitém území místy až 

pralesovitého typu vynikají mohutné buky lesní (Fagus sylvatica), dub letní 

(Quercus robur) a javory kleny (Acer pseudoplatanus), které jsou doplněny 

habrem obecným (Carpinus betulas), lípou malolistou (Tilia cordata) a lípou 

velkolistou (Tilia platyphyllos). Téměř velké plochy pokrývá druhotný les 

s trnovníkem akátem (Robinia pseudacacia), břízou bělokorou (Betula pendula), 

dubem červeným (Quercus rubra) a borovicí lesní (Pinus sylvestris). V podrostu je 

četný bez černý (Sambucus nigra), od břehů řeky Odry se především podél cest 

šíří křídlatka japonská (Reynoutria japonica). Pestrost bylinného podrostu je 

nejběžnější v jarních měsících. V období letním převládá hlavně netýkavka 

malokvětá (Impatiens parviflora). Jediným chráněným druhem, který můžeme 

nalézt na Landeku na několika místech, je lilie zlatohlávek (Lilium martagon). 

(Weissmannová, 2004) 

Zvířena 

„Na Landeku byli nalezeni vzácní drabčíci Staphylinus compressus a 

Siagonium quadricorne.“ Zachovalý lesní porost poskytuje vhodné podmínky pro 

hnízdění rozličným druhům ptáků. Z chráněných druhů tady hnízdí chřástal polní 

(Crex crex), lejsek šedý (Muscicapa striga), strakapoud prostřední (Dendrocopos 

medius), žluva hajní (Oriolus obolus). Zpozorováni byli žluna šedá (Picus canus) a 

žluva zelená (Picus viridis). Vhodné podmínky zde díky bývalému důlnímu závodu 

nacházejí také netopýři. (Weissmannová, 2004) 
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Prostředí Landeku nabízí přijatelné životní podmínky pro mnoho zástupců 

fauny obratlovců (obojživelníci, ryby, plazi, ptáci a savci). 

Z obojživelníků zde žijí rosnička zelená, skokan hnědý, skokan zelený a 

skokan skřehotavý, ropucha obecná, ropucha zelená a čolek obecný. Plazi jsou 

zastoupeni čtyřmi kategoriemi – ještěrkou obecnou a živorodou, užovkou 

obojkovou, která se nachází v okrajových částech Landeku, vzácněji se vyskytuje 

taky slepýš křehký.  

V řece Odře, která protéká pod úpatím jižních svahů Landeku, se nachází 

druhově rozmanité rybí společenstvo. Mezi pozoruhodnější druhy patří např. 

hořavka duhová.  

Nejhojněji zastoupenou skupinou obratlovců na území Landeku jsou ptáci, 

kterých bylo zaregistrováno okolo 50 druhů.  Zejména zde hnízdí lesní druhy 

ptáků, např. pěnkava obecná, sýkory (pět druhů), kos černý, drozd zpěvný, 

červenka obecná, brhlík lesní, pěnice černohlavá, střízlík obecný, rehek zahradní, 

sojka obecná aj. Rozhodně nechybí ani datlovití – strakapoud velký, žluna zelená 

a datel černý.  

Ze savců na Landeku byli důkladněji prozkoumáni letouni a tzv. drobní 

zemní savci (hlodavci a hmyzožravci). Prokazatelně se na Landeku vyskytuje pět 

druhů letounů – netopýr rezavý, netopýr večerní, netopýr hvízdavý, netopýr 

nejmenší a netopýr velký. 

Hmyzožravci jsou tady zastupováni např. ježkem východním a ježkem 

západním, z hlodavců je doložena přítomnost myšice lesní, myšice křovinné a 

norníka rudého.  Také se zde nacházejí šelmy – lasice hranostaj, kuna skalní a 

liška obecná.  

Během několika let zde bylo nalezeno pár ekologicky i faunisticky velmi 

zajímavých druhů, zejména brouků. Nejvýznamnějším je brouk lesák rumělkový 

(Cucujus cinnaberinus), jež je zařazen mezi chráněné druhy soustavy NATURA 
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2000. Jedním z dalších, faunisticky pozoruhodných druhů brouků je drabčík 

huňatý (Emus hirtus), který se v České republice vyskytuje v pravidelných 

intervalech, hlavně v nížinných, teplých polohách. V roce 1996 byl na Landeku 

nalezen jediný exemplář a jedná se v současnosti o jednu ze dvou recentních 

lokalit v České republice. (Foral, Mertová, Ostravské muzeum) (Internet 9) 

Lesnictví  

Na Landeku můžeme najít ukázky přirozených i uměle vytvořených lesních 

porostů. V západní a jihozápadní části byly ve 30. letech 20. století založeny první 

pokusné rosty melioračních dřevin k ověření sortimentu pro ozeleňování hald na 

Ostravsku. Zdravotní stav lesů je poškozován průmyslovými imisemi, oslabené 

dřeviny jsou ve větší části napadány lesními škůdci. Špatným jevem jsou také 

výsadby nepůvodních akátů (Robinia pseudacacia) a dubů červených (Quercus 

rubra). (Weissmannová, 2004) 

Využití 

V národní přírodní památce se odehrává postupná redukce nepůvodních a 

rychle se šířících druhů rostlin (akát, dub červený, bez černý, křídlatka japonská) 

ve snaze přiblížit druhovou skladbu přirozenému stavu. Územím prochází 

přírodovědná a hornická naučná stezka. Díky bezprostřední blízkosti města často 

dochází k poškozování informačních panelů, které jsou pravidelně obnovovány. 

(Weissmannová, 2004) 

4.4 PŘÍRODNÍ PAMÁTKA 

Jedná se o přírodní útvar menší rozlohy, hlavně geologický nebo 

geomorfologický, naleziště nerostů nebo vzácných či ohrožených druhů ve 

fragmentech ekosystémů, s regionálním, vědeckým nebo estetickým významem, a 

to i takový, který vedle přírody formoval svou činností člověk. (Vašíček, 2004) 
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4.4.1 Turkov  

Katastrální území: Martinov ve Slezsku, Poruba-Sever, Třebovice ce Slezsku 

Výměra: 20,12 ha 

Nadmořská výška: 213 - 215 m 

Vyhlášeno: 1993 

Jedná se o lužní les v minimální blízkosti zastavěné plochy města na 

rozhraní městských obvodů Třebovice, Martinov a Poruba v severozápadní části 

okresu Ostrava.Nachází se u vlakové stanice Ostrava – Třebovice.(Jekielková) 

Turkov je izolované refugium ekosystémů lužního lesa v průmyslově mimořádně 

exponované části Ostravy. Z každé strany je obklopeno komunikacemi, stavbami 

a inženýrskými sítěmi. V jihozápadní a východní části jsou zřejmé hráze bývalých 

rybníků osázené duby starými zhruba 200 let. Po povodni, která se odehrála 

v roce 1997, území získalo charakter bezodtokové kotliny a následkem 

kyslíkového deficitu zahynula velká část porostů včetně olšin v bývalých rybnících. 

(Weissmannová, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek 17 Mapa Turkov (Weissmannová, 2004) 
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Geologie 

Chráněné území je zahaleno městskou zástavbou v oblasti nivy řeky 

Opavy. Nivní akumulace je tvořena fluviálními hlinitopísčitými sedimenty, na 

některých místech s vložkami organických zemin. V okolí je povrch terénu zakryt 

sprašovými hlínami, zbytky terasových štěrků a navážkami na horninách kulmu. 

Půdy tvoří hnědozemě illimerizované oglejené, dále illimerizované půdy oglejené 

na sprašových hlínách, glejové půdy mělkých údolí a rovinných celků, středně 

těžké až velmi těžké, bez skeletu, zamokřené. (Weissmannová, 2004) 

Květena 

V místech bývalých rybníků se původně vyvinuly mokřadní olšiny asociace 

Carici elongatae-Alnetum. Ty byly ale povodní znatelně poškozeny. V bylinném 

podrostu přesto nalezneme některé zajímavé druhy – např. měsíčnici vytrvalou 

(Lunaria rediviva), která zde byla nejspíš splavena a regionálně ohrožené druhy 

žluťuchu lesklou (Thalictrum Luciím), kosatec žlutý (Iris pseudocarus), který je 

dominantní rostlinou dna bývalých rybníků v PP Turkov, jilm habrolistý (Ulmus 

minor) a pižmovku mošusovou (Adoxa moschatellina). Území je bohatou 

mykologickou lokalitou se vzácnějšími druhy, ke kterým patří pstřeň dubový 

(Fistulina hepatica), čechratička (Ripartites helomorphus), suchohřib meruňkový 

(Xerocomus armeniacus), hlíva hnízdovitá (Phylotopsis nidulans), lupenopórka 

červenožlutá (Phylloporus rhodoxanthus), hovník obnažený (Ascobolus 

denudatus) a bolinka mnohovýtrusná (Camarops polysperma). (Weissmannová, 

2004) 

Zvířena 

Porosty, které mají bohatě rozvinuté stromové, keřové i bylinné patro, tůně 

a podmáčené olšiny jsou úkrytem živočichů na okraji husté městské zástavby. 

Vyskytuje se zde i velké množství brouků – např. silně ohroženého zdobence 

zelenavého (Gnorimus nobilis). Mokřadní biotopy obývají např. skokan zelený 
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(Rana kl. Esculenta), čolek obecný (Triturus vulgarit) a čolek velký (Triturus 

cristatus). Množství starých stromů tvoří skvělé podmínky pro ptáky, kteří hnízdí 

v dutinách, např. lejska bělokorého (Ficedula albicollis), lejska černohlavého 

(Ficedula hypoleuca), lejska šedého (Muscicapa striga) a pět druhů datlovitých, 

včetně strakapouda prostředního (Dendrocopos medius). Dále na tomto území 

hnízdí žluva hajní (Oriolus obolus) a slavík obecný (Luscinia megarhynchos). Bylo 

zde zjištěno téměř 20 druhů savců lužního lesa. (Weissmannová, 2004) 

Lesnictví 

Zhruba čtvrtinu plochy zaujímá dub ve stáří 80 – 180 let. Ostatní porosty 

jsou staré 30 – 70 let. Složení: olše 60 % (obr. 17), lípa 20 % a habr 20 %. 

Negativním jevem je ostrůvkovitá výsadba nepůvodního smrku a akátu a podpora 

přirozeného zmlazení. Uprostřed zástavby se zachoval lužní les, který je biotopem 

mnoha druhů ptáků a brouků.  (Weissmannová, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 18 Olše (Internet 20) 
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Využití 

Přírodní památka se nachází v bezprostřední blízkosti sídliště a vysoká 

návštěvnost se projevuje značnou antropogenní zátěží (černé skládky, sešlap, 

poškození vegetačního krytu cyklisty, apod.). Proto se péče zaměřuje na eliminaci 

nežádoucích vlivů. (Weissmannová, 2004) 

4.5 PTAČÍ OBLAST 

Ptačí oblasti jsou chráněná území vyhlašována se záměrem ochrany ptáků. 

Jsou vyhlašována na základě směrnice 2009/147/ES a zároveň s evropskými 

lokalitami tvoří soustavu NATURA 2000. (Internet 10)  

 

4.5.1 Heřmanský stav 

 

Tato lokalita se rozkládá v severovýchodní části Moravskoslezského kraje u 

hranic s Polskem. Střed oblasti tvoří řeky Odra (v délce zhruba 10 km) a Olše (v 

délce zhruba 16 km). Z východu je připojená systém Karvinských rybníků a 

pohraniční úsek toku Petrůvka, od jihu pak soustavy rybníků v Rychvaldě, 

Bohumíně a Heřmanicích. Celková rozloha ptačí oblasti činí 478,9617 ha. (Internet 

11) 
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Jedná se o systém vodních nádrží s hojnými porosty rákosin mezi městy 

Ostrava, Rychvald a Bohumín v nivě řeky Odry. Toto území tvoří čtyři rybníky – 

Obrázek 19 Mapa Heřmanský stav (Internet 21) 

Obrázek 20 Mapa Heřmanský rybník (internet 22) 
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Heřmanický rybník, Záblatský rybník, Lesník, Nový stav a protékají jimi dva vodní 

toky – Vrbická a Bohumínská stružka. Kromě toho do Nového stavu ústí potok 

Bystřinka. Heřmanický rybník od roku 1972 slouží k zadržování slaných důlních 

vod. S tím souvisí i zvláštní složení rybniční vody, která je silně mineralizována a 

obsahuje větší obsah jódu a bóru. Ostatní rybníky jsou rybníkářsky 

obhospodařovány. Toto území patří do sítě Natura 2000 jakožto evropsky 

významná lokalita (EVL) Heřmanický rybník, jehož výměra činí 478.9617 ha a 

zahrnuje všechny jmenované rybníky. (Internet 12) 

Heřmanický rybník (obr. 20) patří k největším ve svém okolí. Podél rybníku 

jsou umístěny rybářské posedy – malé dřevěné stavby (obr. 21), ke kterým se 

dostanete po dřevěné lávce. Rybník je totiž hojně využíván také pro rybolov. 

Heřmanický rybník hraničí s haldou Heřmanice. Neustále podél rybníků projíždějí 

kamiony a okolí je velice zaprášené. (Jekielková) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 21 Heřmanický rybník (foto autor, 2013) 
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Předmětem ochrany v PO Heřmanský stav – Odra – Poolší jsou: bukáček 

malý (Ixobrychus minutus), ledňáček říční (Alcedo atthis) a slavík modráček 

(Luscinia svecica). Kromě toho zde žije i velké množství vzácných ptáků, 

obojživelníků a jiných živočichů. Mezi ně patří například potápka černokrká 

(Pediceps nigricollis). (Internet 12) 

Obrázek 22 Rybářské posedy (foto autor, 2013) 

Obrázek 23 Cedule PO Heřmanský 
stav (foto autor, 2013) 
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Zvláště chráněná území a evropsky významné lokality (EVL) v PO Heřmanský stav – 

Odra – Poolší 

Na území PO Heřmanský stav se nacházejí dvě přírodní památky (PP 

Věřňovice a PP Hraniční meandry Odry) a jedna přírodní rezervace (PR Skučák). 

Obě tyto přírodní památky jsou zároveň chráněny i jako EVL  (EVL Hraniční 

meandry Odry a EVL Niva Olše – Věřňovice).  Kromě toho tady nalezneme další 

EVL, jedná se o  EVL Heřmanický rybník, kde je předmětem ochrany čolek velký 

a EVL Karviná – rybníky, kde je předmětem ochrany rovněž páchník hnědý. 

(Internet 13) 
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5 ZÁVĚR 

Tato práce byla zaměřena na shrnutí informací o maloplošných chráněných 

území v Ostravě a okolí. Kromě shromáždění informací byla součástí mé práce 

také návštěva vybraných území. Na daná místa jsem se dostala lehce, pěšky 

nebo autem. 

Na mnoha místech jsou zřízené naučné stezky a také cyklistické trasy, 

které rozhodně přispívají k větší návštěvnosti. I přesto mohu říci, že spousta 

obyvatel, kteří žijí v blízkosti chráněných území, vůbec netuší, že ve svém okolí 

mají chráněné území a zároveň tak krásnou přírodu. Podle mého názoru jsou tato 

území ve velmi dobrém stavu, je tam udržována čistota, zeleň a jejich ochrana je 

důležitá.  
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