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Summary 

This thesis treats of an overview of water sources in Moravian-Silesian region and 

three tips for  1-2 days trips by walk, bicycle or by car are designed here. These trips 

respect suggested water sheets. First part of thesis includes facts about Moravian-Silesian 

region, for example geology, geomorphology, hydrology etc. Next part attends to 

characterization of water sheets in Moravian-Silesian region. Last part describes tourist tips 

for trips in various areas of Moravian-Silesian region. 

 

Key words: Moravian-Silesian region, water sheets, water sources 

 

 

Anotace 

V předložené práci je zpracován přehled vodních zdrojů v Moravskoslezském 

kraji a jsou navrženy tři tipy na 1-2 denní pěší, cykloturistické či motoristické výlety, které 

zohledňují vytipované vodní plochy. První část práce zahrnuje fakta o Moravskoslezském 

kraji skládající se mimo jiné z geologie, geomorfologie, hydrologie apod. Další část je 

věnována charakterizaci vodních ploch v kraji. Poslední část popisuje turistické tipy na 

výlety v různých oblastech Moravskoslezského kraje. 

 

Klí čová slova: Moravskoslezský kraj, vodní plochy, zdroje vody
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Úvod 

Bakalářská práce má za cíl zmapovat vodní zdroje v Moravskoslezském kraji, 

jejich výskyt a funkci. Dále se zaměřuje na ty lokality, jež mají co dočinění nebo nějakou 

vazbu s cestovním ruchem. A nemusí jít přitom o obecně známé turistické cíle.   

Moravskoslezský kraj by se dal považovat zatím za trochu opomíjený, a to jak 

z řad českých, tak i zahraničních turistů. Přitom má co nabídnout. Od kouzelné jen málo 

dotčené přírody Jeseníků a Moravskoslezských Beskyd, až po technické památky na 

Ostravsku, jež dokládají historii, pracovitost a houževnatost zdejších obyvatel. Donedávna 

se Ostravě přidával přívlastek černá, místní obyvatelé Vám však toto sousloví vyvrátí.  

Stačí však dát Ostravě šanci a snažit se ji trochu lépe poznat. Taktéž nelze dávat někomu 

vinu za případné znečištění. Na ekologii se dbá jen posledních pár let. Dříve šlo o to, co 

nejvíc vytěžit, získat a na dopady na krajinu se nehledělo. Nelze se ale divit, lidé 

potřebovali práci a ta jim byla dána, nebýt jich, nerozvíjel by se zdejší region takovouto 

rychlostí. Pravdou je, že ochránci přírody by zajásali. Nebýt průmyslového rozvoje 

Ostravska, třeba by zde byla jedna velká chráněná krajinná oblast. Je teď na nás, abychom 

Ostravu „odčernili“ a vyzdvihli ji tak v očích návštěvníků.  

Přestože Moravskoslezský kraj ztratil za poslední rok suverenitu v počtu obyvatel, 

v porovnání se zbytkem republiky, není to výsledek nekvalitního žití zde, právě naopak. Z 

přelidněného sídliště stačí jen chvilka pěší chůze, než člověk přijde do uklidňující zeleně 

blízkého parku, lesa apod. Velké firmy stále více dbají na menší dopad na okolní přírodu, 

je snaha o čistější řeky, obce stále více zavádějí kanalizace… Z hlediska podnebí se zde 

nacházejí jak suché a teplé, tak i na srážky velmi bohaté a chladné oblasti. Proto si zde 

můžete užít nejen parné léto s koupáním, ale v zimě také lyžování a to až do dubna.  

Pojďte se tedy podívat, jaké v kraji máme vodní zdroje a jaké je jejich využití. 
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1. Vymezení oblasti 

1.1. GEOGRAFIE 

 

Obrázek 1:  Mapa turistických oblastí v Moravskoslezském kraji [1] 

 

Na severovýchodním území České republiky se nachází Moravskoslezský kraj, 

který svou rozlohou 5 427 km2 zaujímá 7% celkového území republiky. Ze severu a 

východu hraničí s Polskem, z jihovýchodní strany se Slovenskou republikou. 

Z celoevropského hlediska je jeho poloha velmi výhodná. Region se nachází mezi polskou 

Hornoslezskou aglomerací a slovenskou Bratislavou, čehož se snaží využít, a s okolními 

sousedícími celky usiluje o propojení některých aktivit a vytvoření významného územního 

centra v celoevropském pohledu.  

Z hlediska krajového uspořádání území Moravskoslezského kraje sousedí 

s krajem Zlínským a Olomouckým, v rámci naší republiky, a dále s polským Slezským a 

Opolským vojvodstvím a se slovenským Žilinským krajem.  

Moravskoslezský kraj vznikl 1. ledna 2001 současně s ostatními 13 českými kraji 

na základě legislativy přijaté v roce 2000 a skládá se celkem ze 6 dřívějších okresů 

(Bruntál, Opava, Nový Jičín, Ostrava-město, Karviná a Frýdek-Místek) a 22 obcí 

s rozšířenou působností. V kraji nalezneme 5 statutárních měst, 35 měst, 3 městyse1 a 256 

obcí. Od svého vzniku až do minulého roku byl Moravskoslezský nejlidnatějším regionem 
                                                 

1 Městys = městečko, typ obce velikostně a významově stojící mezi městem a vsí 
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v České republice. Demografická data za rok 2009 ukazují, že stav obyvatel kraje k 31. 12. 

2009 klesl na 1 247 373 osob. V pořadí podle celkového počtu obyvatel tak kraj klesl hned 

o dvě místa za Hl. město Praha a Středočeský kraj. Z dlouhodobějšího pohledu se na této 

skutečnosti podepsala rozhodující měrou migrace obyvatel kraje. Největší město Ostrava 

mělo k témuž datu 314 467obyvatel. Dále následuje Havířov, Karviná, Frýdek-Místek, 

Opava nebo Třinec. [2]  

Z hlediska cestovního ruchu se kraj dělí na šest turistických oblastí, jimiž jsou 

Jeseníky, Beskydy, Opavské Slezsko, Ostravsko, Těšínské Slezsko a Poodří – Moravské 

Kravařsko (Obrázek 1). Na území kraje se nacházejí tři významná lázeňská střediska – 

Karlova Studánka, Klimkovice a Darkov.  

 

1.2 PODNEBÍ 

Moravskoslezský kraj je díky velmi pestrému georeliéfu typický značnou 

proměnlivostí počasí. Ta je způsobena, jednak vysokou nadmořskou výškou horských 

oblastí na jihovýchodě a západě regionu, tak i orientací jihozápad-severovýchod Moravské 

brány a otevřeností severních a jižních oblastí účinkům meridionálního2 proudění vzduchu. 

Region po většinu roku ovlivňují vzduchové hmoty mírných šířek, ale krátkodobě se díky 

morfologii Vněkarpatské sníženiny projevuje i vliv chladných arktických vzduchových 

hmot od severu, či vliv teplejších vzduchových hmot z jižních směrů. Nejen přírodní vlivy, 

ale také člověk je výrazný klimatotvorný činitel. Díky odlesnění, nebo průmyslovým 

aktivitám, ke kterým patří změny povrchu terénu vlivem těžby uhlí a znečištění ovzduší, 

jsou ovlivněny i velmi vzdálené oblasti od emisních zdrojů. Podnebí je výrazně znečištěno 

především ve velkých městech. Zásluhu na tom mají antropogenní zásahy, kde dochází, ve 

srovnání s okolím, ke zvýšení teploty vzduchu, snížení absolutní i relativní vlhkosti 

vzduchu, snížení počtu dní se sněžením a dní se sněhovou pokrývkou, změně rychlosti a 

směru přízemního proudění, zvýšení znečištění přízemní vrstvy atmosféry, včetně vzniku 

krátkodobých smogových situací se zvýšenou koncentrací přízemního ozónu aj.  

                                                 
2 Meridionální = ve směru poledníku, severojižní 
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V Moravskoslezském kraji je zastoupena chladná a mírně teplá klimatická oblast. 

Chladná klimatická oblast – to jsou především vrchoviny a hornatiny Jeseníků a Vnějších 

Západních Karpat. Pro tuto oblast je typické krátké mírně chladné a vlhké léto s počtem  

0-30 letních dnů (tj. když teplota vzduchu vystoupí nad 25 °C) a velmi dlouhou mírně 

chladnou zimou s dlouhým trváním sněhové pokrývky se 140 až 180 mrazivými dny. 

Ostravská pánev, Moravská brána a přilehlé pahorkatiny leží v mírně teplé 

klimatické oblasti, která je charakteristická dlouhým teplým suchým létem, kdy je 

průměrný počet letních dní 20 až 50, krátkou mírnou zimou s krátkým trváním sněhové 

pokrývky a 110 až 160 mrazivými dny. [3] 

 

1.3. GEOLOGIE 

 

Obrázek 2:  Geologická mapa Moravskoslezského kraje [4] 

Moravskoslezský kraj leží na styku dvou jednotek nadnárodního významu, 

kterými jsou dominantní Český masiv reprezentovaný Hrubým a Nízkým Jeseníkem a 

Karpatská soustava zastoupena Beskydami. Stáří těchto dvou celků je rozdílné. [5] 
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Český masiv je součástí evropského varijského horstva. Na jeho konečné 

formování a tvar kontinentů mělo vliv varijské vrásnění3. Neprobíhal zde pouze tento 

jediný horotvorný proces. Vedle varijského vrásnění jsou zde prokazatelné i starší 

horotvorné procesy a to kadomské4. Období, kdy se Český masiv formoval, můžeme 

charakterizovat jako svrchní devon až svrchní karbon s konečnými dozvuky v permu. Ve 

spodním karbonu se udály hlavní horotvorné procesy. Svrchní karbon se nachází na 

varijsky zvrásněném nejčastěji metamorfovaném podkladu. Po ukončení varijského 

vrásnění byl Český masiv elevační (vyzdviženou) oblastí a pokud zde sahalo moře, 

proniklo pouze do jeho okrajových oblastí. Zároveň v pánvích, které byly vlivem 

tektonické činnosti odkryty, se nahromadily kontinentální uloženiny. V Českém masivu 

docházelo k významným vulkanickým projevům. Projevoval se jak submarinní 

(podmořský), tak i suchozemský výlevný vulkanismus. Také hlubinný granitoidní 

platonismus byl velmi významný. Začal probíhat v proterozoiku (starohorách) Obrázek 2. 

Třetihory byly významným obdobím mladé vulkanické aktivity v Českém masivu, kdy 

v riftových zónách5 na povrch pronikaly alkalická výlevná magmata. Moravskoslezská 

oblast je tvořena především metamorfity. Na západě se tato oblast stýká podle 

moravskoslezského zlomového pásma s různými oblastmi Českého masivu. Tyto oblasti 

jsou nasunuty od západu k východu na moravskoslezskou oblast. Pouze jeden z celků 

Českého masivu zasahuje do Moravskoslezského kraje. Je to Moravsko-slezská oblast, do 

které dnes patří moravikum a silezikum. A právě silezikum zaujímá oblast Hrubého 

Jeseníku, kde na staré krystalinikum nasedá slaběji metamorfovaný devon. 

Západní Karpaty jsou součástí rozsáhlé soustavy mladých pásemných pohoří 

Alpsko-karpatské soustavy, která vznikla ve třetihorách působením několika fází 

alpínského vrásnění6. Hlavním faktorem zde byly pohyby litosférických desek zemské 

                                                 
3 Varijské vrásnění = střet superkontinentů Eurameriky a Gondwany v prvohorách během devonu 

a karbonu 

4 Kadomské neboli Kaledonské vrásnění = střed kontinentů Laurentie a Baltiky na začátku 

prvohor během siluru a devonu.  

5 Riftové zóny = oslabené zóny zemské kůry, na kterých se od sebe oddělují pevninské bloky, a 

systémem zlomů v zemské kůře vystupuje na povrch magma a tvoří se oceánská kůra.  

6 Alpinské vrásnění = horotvorný proces, který začal koncem druhohor a pokračuje až dodnes. Dal 

vzniknout alpsko-himálajskému horskému systému. 
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kůry, které se pohybovaly zároveň s vnější vrstvou zemského pláště. Zde hrála hlavní roli 

srážka jižnější africké desky s varijsky konsolidovanou severnější deskou Evropy. Jelikož 

alpinsky zvrásněná horstva už dále nebyly vystaveny dalším horotvorným procesům, jsou 

lépe zachována než mnohem starší horstva varijská. [5] 

 

1.4. GEOMORFOLOGIE 

 

Obrázek 3:  Mapa geomorfologického členění České republiky[6] 

(žlutě vyznačeno území Moravskoslezského kraje) 

 

Území Moravskoslezského kraje má různě členitý povrch od rovin a nížinných 

pahorkatin až po hornatiny Hrubého Jeseníku a Moravskoslezských Beskyd. Území 

můžeme rozdělit do tří geomorfologických provincií – Česká vysočina, Západní Karpaty a 

Středoevropská nížina Obrázek 3. 
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Z územního celku České vysočiny zasahuje do kraje Krkonošsko-jesenická 

soustava, konkrétně její jesenická podsestava v severozápadní a severní části kraje. Má 

velmi pestrý povrch s členitými hornatinami, vrchovinami a pahorkatinami. Nejvyšším 

celkem je Hrubý Jeseník, který se na území kraje skládá z Pradědské hornatiny na jihu a 

Medvědské hornatiny na severu. Pradědská hornatina má celkovou plochu 530 km3, její 

střední nadmořská výška činí 888 m a do kraje zasahuje celou polovinou své rozlohy. 

Vrcholí Pradědem (1 491 m n. m) a je tvořena krystalickými břidlicemi. Pradědská 

hornatina je hojně navštěvována turisty, proto zde dochází k antropogenní erozi. Místy je 

možno spatřit známky historické těžby rudy. Medvědská hornatina se svou rozlohou  

201 km2 a střední nadmořskou výškou 815 m n. m. se téměř celá nachází 

v Moravskoslezském kraji. Je tvořena hlavně metamorfovanými horninami. Nejvyšším 

místem je Medvědí vrch (1216 m n. m.).  

K provincii Západní Karpaty náleží dvě soustavy a to Vněkarpatské sníženiny a 

Vnější Západní Karpaty. Z Vněkarpatských sníženin zasahují na území kraje dvě 

podsestavy: Západní a Severní Vněkarpatské sníženiny. Ze soustavy Vnějších Západních 

Karpat zde zasahují podsestavy Západobeskydské podhůří a Západní Beskydy. 

Západobeskydské podhůří se na území kraje skládá z  Podbeskydské pahorkatiny.  Západní 

Beskydy mají na území kraje tyto podřazené celky: Moravskoslezské Beskydy, 

Jablunkovskou brázdu a Slezské Beskydy. Nejvyšší vrchol tvoří Lysá hora s 1323 m n. m. 

Středoevropská nížina zasahuje do České republiky svými podcelky Opavská 

pahorkatina a Slezská nížina. Ta má nejvyšší bod ve výšce 441 m. n. m a tím je Cvilínský 

kopec, jež se nachází 2,5 km jihovýchodně od Krnova. Střední výška dosahuje 340 m n. m. 

Nejvyšším bodem Opavské pahorkatiny je Almín kopec (315 m n. m.), který se nachází 1,5 

km severozápadně od obce Služovice v okrese Opava. 

Nejvyšším bodem kraje je tedy vrchol Pradědu, naopak nejnižším je soutok řek 

Odry a Olše ve výšce 195 m n. m. [5] 
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1.5. HYDROLOGIE 

Větší část Moravskoslezského kraje spadá do úmoří Baltského moře k povodí 

horního toku Odry. Do Černého moře je řekou Bečvou odvodňována jihovýchodní část 

kraje a spolu s jižní částí okresu Bruntál patří k povodí Moravy. 

 Odra, tvořící osu kraje, pramení v Oderských vrších a po vyústění 

z Nízkého Jeseníku protéká přibližně na rozhraní České vysočiny a Západních Karpat. 

Území České republiky opouští na soutoku s Olší. Jejími levostrannými přítoky jsou 

Opava a Moravice a pravostrannými pak Ostravice a Olše a tento celek společně vytváří 

kostru hydrografické sítě sbíhající se v Ostravské pánvi. Povodí Odry zaujímá asi 7% 

území České republiky a jeho velikost je přibližně 5 200 km2. Z hydrologického hlediska 

se povodí skládá ze dvou odlišných částí – jesenické a beskydské. Pro zajištění dodávek 

pitné, užitkové a průmyslové vody funguje v kraji soustava osmi přehradních nádrží. 

Rybniční soustavy můžeme najít v Poodří, na Karvinsku a na Opavsku. 

 Na území Moravskoslezského kraje je možno ochutnat 25-30 lokalit 

s uhličitými vodami - kyselkami. Jedna z nejvýznamnějších uhličitých minerálních vod se 

nachází v Karlově Studánce. V lázních v Karviné a Klimkovicích-Hýlově jsou využívány 

léčivé jodobromové vody.  Z Podbeskydské pahorkatiny a Moravskoslezkých Beskyd 

vyvěrají málo vydatné sirovodíkové vody.[7] 

 

 

2. Charakterizace vodních ploch Moravskoslezského 

kraje 

2.1. PŘEHRADY 

Počátek vodních nádrží sahá hluboko do minulosti. V Čechách však byly 

budovány až na počátku 20. století, na severní Moravě a ve Slezsku ještě později. Tam 

v tuto dobu vodohospodáři upravovali toky, hradili lesní bystřiny a stavěli štěrkové 

přepážky. Až v předválečných letech se začal projevovat nedostatek vodních zdrojů a také 

rostla potřeba po protipovodňových stavbách. První přehrada vyrostala v roce 1955 na řece 
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Moravici – VD Kružberk. Ve větším počtu začaly přehrady vznikat po r. 1950 hlavně díky 

průmyslovému Ostravsku. Celkem na území Moravskoslezského kraje najdeme osm 

významných VD, které zajišťují dodávku pitné a průmyslové vody, chrání před povodněmi 

a mají i další funkce. Díky umělým vodním plochám vzrostla krajinná hodnota už tak 

turisticky atraktivních Beskyd a Jeseníků. 

Přehrady nejsou budovány vždy pouze z jednoho důvodu, nýbrž mají nejméně dvě 

funkce. Ty mohou být: protipovodňové, zásobní, v zajištění minimálních průtoků v tocích 

pod přehradami, výroba elektrické energie a v neposlední řadě také rekreační.    Zásobní 

funkce se stará o zvyšování odtoků a odběrů v suchých obdobích, poté dochází k poklesu 

hladiny a obnažení svahů přehrady. Právě toto dokládá, jak jsou nádrže důležité. Tato 

funkce se dále dělí podle toho, jakou vodu poskytuje, zda pitnou, či užitkovou. Nádrže 

Kružberk, Šance a Morávka dodávají pitnou vodu v množství 2300 litrů za vteřinu. Z 

ostatních nádrží, jež zásobují užitkovou vodou průmysl, odejde průměrně 3200 litrů za 

sekundu. 

   Opak nastává v období, kdy je vody dostatek a hladina nádrže v ustálené poloze. 

Ochranná funkce nádrže spočívá v situaci, kdy nejníže položený prostor vodního díla 

zůstane prázdný. Teprve za povodně se částečně nebo zcela zaplní a přispěje tak ke 

zmírnění povodňových škod. V krátké době po poklesu povodňových průtoků je správce 

objektu povinen ochranný prostor vyprázdnit, aby byl připraven pro zachycení další velké 

vody někdy v budoucnu. Plní-li nádrže zároveň zásobní i ochrannou funkci, ale i další, 

mluvíme o víceúčelových vodních dílech. [7] 

 

2.1.1. Zdroje užitkové vody 

Jak jsem již zmínila, přehrady v sobě kloubí hned několik důležitých úkolů, které 

mají zajistit. Já jsem je rozdělila do dvou skupin podle zásobní funkce. Další poslání 

přehrady jsou uvedeny v textu. 

Olešná 

Necelé 2 kilometry od Frýdku-Místku leží přehrada Olešná, která slouží jako 

významné centrum rekreace. Byla vybudována v letech 1960-1964 v rámci výstavby 

malých vodních nádrží. Je pojmenována podle potoku jejího napájení. Hlavní význam 
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přehrady spočíval v ochraně Paskova před opakujícími se povodněmi, v pokrytí potřeby 

vody pro blízké průmyslové podniky, a v neposlední řadě také pro rekreaci obyvatel 

Frýdku-Místku a okolí a také chov ryb. [8] 

Okolí přehrady je zatravněno, takže by se mohlo zdát, že je to ideální místo pro 

koupání. Ale již několik let není voda vhodná ke koupání, neboť může vyvolat kožní 

problémy. Nejen z tohoto důvodu zde byl vystavěn aquapark. Nicméně je možné si zde 

půjčit loďku či provozovat vodní sporty jakými jsou windsurfing, veslování nebo jachting. 

Nově je zde zrekonstruovaný povrch hráze a dále od hráze celý pravý břeh, nyní ideální 

nejen pro kolečkové brusle. I rybáři si zde přijdou na své. Přestože Olešná není velká, co se 

rozlohy týče, uloví se zde ročně až 18 tun ryb, převážně kaprů, candátů, štik, amurů či 

úhořů. K přehradě se dostanete autem po silnici z Frýdku-Místku na Palkovice, odbočíte ke 

Střední zemědělské škole a cesta končí rovnou u velkého parkoviště na rozhraní hráze a 

levého břehu přehrady. Odtud se za 10 min dostanete pěšky k aquaparku. Ten má jak 

zimní, tak i letní provoz. Na Olešnou je možno se dostat i městskou hromadnou dopravu. 

Přenocování je možné v nově zrekonstruovaném, ale také velmi drahém penzionu, 

chatkách či ve vlastních stanech.  

 

Obrázek 4:  Letecký snímek přehrady Olešná [9] 
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Baška 

Vodní nádrž v obci Baška vznikla v letech 1958 až 1961 v místech, kde se v 

minulosti nacházel rybník o rozloze asi 20 ha, na potoku Baštice. Až do doby zahájení 

výstavby přehrady se zde nacházelo bohaté jíloviště, které poskytovalo materiál pro výrobu 

kvalitních "bašťanských cihel".  

Stavba začala na podzim 1958 a do provozu byla uvedena v lednu 1961. Účelem 

vodního díla je rekreační využití, zajištění minimálního průtoku pod hrází a při zcela 

mimořádných situacích i kompenzační nalepšení Ostravice pro zásobení průmyslu.  

Hráz vodního díla o objemu 40 000 m3 je zemní se šikmým těsnícím jádrem. 

Stabilizační část je z hrubých štěrků, založená na sprašovém pokryvu podložní štěrkové 

terasy. Do sprašových hlín je zavázáno těsnění z jílových spraší, překryté stabilizačním 

štěrkovým přísypem. Přirozený těsnící koberec ve dně nádrže byl místy zesílen. 

Charakteristický ostrůvek uprostřed nádrže byl zbudován uměle (pozn. vstup na něj je 

zakázán). 

Na přehradu se dostanete starou silnicí z Frýdku-Místku  směrem na Frýdlant nad 

Ostravicí a v obci Baška odbočíte k přehradě, u které je i parkoviště. Vodní nádrž slouží 

k rekreaci, je vhodná ke koupání a vodním sportům, k rybaření. Voda není pitná, využívá 

se k průmyslovým účelům. V okolí přehrady je možné stanování. Procházka po březích 

přehrady je dlouhá 3 km a umožňuje krásné výhledy do kraje. [10]       
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Obrázek 5:  Západ slunce nad přehradou Baška (pohled z pláže) [11] 

 

Žermanice 

Žermanická přehrada je vybudována v horní partii povodí řeky Lučiny, což je 

pravostranný přítok řeky Ostravice. Leží 8 km od města Havířova, jehož obyvatelé ji 

intenzivně využívají. Hlavním účelem nádrže však není rekreace, nýbrž zásobení provozní 

vodou podniky Nová Huť a Biocel Paskov. Přehrada také slouží k ochraně před povodněmi 

a k výrobě elektrické energie. 

 Podle původního záměru z roku 1911 měla přehrada stát v jiné lokalitě u 

Šumbarku (dnes městská část Havířova). Jak se v poválečném období měnily názory na 

rozvoj ostravského průmyslu, měnily se a především narůstaly i požadavky na velikost 

nádrže. Ten od počátečních 9 mil. m3 vzrostl až na 25 m3, a to po rozhodnutí o výstavbě 

hutního kombinátu Nová Huť v Kunčicích. Na jedné straně velikost nádrže určovaly 

požadavky na dodávku vody, na straně druhé jí ale eliminovaly geologické podmínky a 

malá vodnost řeky Lučiny. Řešení se našlo v převádění vody ze sousedního povodí řeky 

Morávky umělým převaděčem Vyšní Lhoty - Žermanice. Hlavním cílem tehdy bylo 

odvádět část průtoků do Žermanic i za povodní a zlepšovat tak povodňovou situaci na řece 
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Ostravici pod soutokem s Morávkou. Rozhodnutí o stavbě nádrže o větším objemu se 

ukázalo jako velmi zdařilé, neboť bylo potřeba zásobit vodou i nový závod na výrobu 

celulózy v Paskově, který by bez žermanické vody mohl jen obtížně fungovat. 

Výstavba nádrže si vyžádala zatopení středu obce Soběšovice. Vlastníci domů 

v této lokalitě v té době (50. léta) dostali jen velmi nízké, nebo žádné náhrady. Povinností 

investora však bylo vybudovat náhradní bydlení včetně občanské vybavenosti.  

Betonová tížní hráz je vysoká 32 m a dlouhá 314 m. Geologická pestrost podloží 

přehrady si vyžádala velký rozsah injekčních prací pod ní, celková délka injekčních vrtů 

činí 45 300 m. 

Přehrada byla dokončena roku 1957 a zkušební provoz byl zahájen 1958. Od té 

doby slouží přehrada plně svému účelu. Avšak vlivem atmosférických vlivů a zejména 

intenzivnímu silničnímu provozu po koruně hráze včetně zimní údržby inertními7 i 

chemickými materiály dochází k jejímu poškozování.  Proto v roce 1999 přikročil správce 

nádrže k nákladné generální rekonstrukci hráze. 

K Žermanicím je dobrá dopravní dostupnost jak z Havířova, tak i z Frýdku-

Místku. Vodní nádrž je v letních měsících intenzivně rekreačně využívána a je kolem ní 

umístěno 15 větších rekreačních středisek a 4 kempy. Až na výjimky má v létě nádrž 

poměrně solidní kvalitu vody. Provozuje se na ní sportovní rybolov a její vodní plocha 

spadá do výkonu rybářského práva Českého rybářského svazu. [7] 

                                                 
7 Inertní materiál = má spojitost s posypovými materiály užívanými v zimě na posyp vozovek i 

chodníků. Jedná se o materiál nejedovatý, netečný, neškodný k životnímu okolnímu prostředí.  
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Obrázek 6:  Letecký snímek přehrady Žermanice [12] 

 

 

Těrlicko 

Údolní nádrž Těrlicko na říčce Stonávce, stékající z Moravskoslezských Beskyd 

do řeky Olše, je jediným významným přehradním vodním dílem v povodí Olše. Leží mezi 

Českým Těšínem a Havířovem, jižně od karvinské části Ostravsko-karvinského revíru, pro 

něž, a také pro Třinecké železárny (ležící východněji), je hlavním zdrojem provozní vody. 

Byla vybudována v letech 1958 – 1963. Výstavbou nádrže byla zaplavena část centra 

Horní Těrlicko. Plány z roku 1953 spatřovaly účelnost nádrže v energetickém využití a 

v přečerpávání vody z přehrady do Třineckých železáren. Po realizační stránce se nádrž od 

počátku jevila jako technicky poměrně jednoduchá a efektivní. Zájem průmyslu na 

financování stavby byl ale nedostatečný, takže v období hospodářského rozmachu po válce 

dostala přednost nejdříve nádrž Žermanice, preferovaná Vítkovickými železárnami. 

Těrlicko se dostalo na řadu, až když se naplnily plány báňského průmyslu, který předvídal 

trojnásobné zvýšení těžby uhlí proti předválečné úrovni. Nepočítal však, že odběry vody 

budou provádět i hutě, a tudíž dodávky vody nebudou stačit. Až to tomto zjištění se 

výstavba přehrady stala vysoce aktuální a její příprava tak nabyla na tempu. 
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Přehradní místo se jevilo jako výhodné i geologicky. Zemní přehradní hráz se 

šikmým sprašovým těsnícím jádrem má celkový objem 770 000 m3. Do stabilizační části 

hráze z místních štěrků a štěrkopísků byla částečně použita i vypálená haldovina. Podloží 

hráze náleží k vnějšímu pásmu karpatského flyše, pro něhož je typické střídání břidlic, 

jílovců a pískovců. Pod hrází je provedena jednořadá injekční clona.  

Nádrž, která slouží k zásobení výhradně provozní vodou pro průmysl, je poměrně 

intenzivně rekreačně využívána. Kolem její zátopy je umístěno pět větších rekreačních 

objektů. Je zde rozšířena řada vodních sportů a ve vymezeném prostoru je i areál vodního 

lyžování. Bohužel v letních měsících nádrž pro své morfologické poměry (nezastíněná a 

relativně široká vodní plocha s prosvětlením a vyšší teplotou vody, dále pro zvýšené 

zatížení přitékající vody dusíkem a fosforem) podléhá procesům eutrofizace8, 

charakteristickým vznikem řas a sinic. Na nádrži je provozován sportovní rybolov, jenž 

spadá do výkonu rybářského práva Českého rybářského svazu. [7] 

 

Obrázek 7:  Letecký snímek přehrady Těrlicko [13] 

 

                                                 
8 Eutrofizace = proces obohacování vod o živiny, zejména dusík a fosfor. Rozlišujeme přirozenou 

eutrofizaci (jejímž hlavním zdrojem je výplach těchto živin z půdy a rozklad mrtvých organismů) a 

nepřirozenou, nadměrnou eutrofizaci způsobenou lidskou činností. 
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Větřkovice 

Tato přehrada na Svěceném potoce se nachází nad obcí Větřkovice nedaleko 

Kopřivnice. Přehrada slouží k akumulaci vody pro a.s. Tatra v Kopřivnici, která ji využívá 

jako vodu provozní. Dále se nádrž využívá k zajištění minimálního průtoku v toku pod ní i 

nad ní. V neposlední řadě je využívána k rekreaci. 

Výstavba probíhala v letech 1974 až 1976, kdy byla uvedena do provozu. 

Předkvartérní podloží nádrže tvoří pískovce a jílovce. Hráz je sypaná z těsnících hlín a 

štěrkopískových materiálů. 

Místním i okolním obyvatelům nabízí koupání, rybaření, bruslení, projížďky na 

loďkách. Volně je možno se dostat na hráz, provozovat turistiku i cykloturistiku. [7] 

 

Pocheň 

Vodní dílo na říčce Čížině se nachází 7 km jižně od Krnova. Vybudována byla 

v letech 1973-1975. Sypaná hráz je dlouhá 175 m a 8,5 m vysoká. Původně měla sloužit 

k akumulaci vody pro závlahy, dnes je však oblíbeným místem k rekreaci. V okolí najdeme 

tři rozhledny, můžete provozovat pěší i cykloturistiku.[14] 

 

2.1.2. Zdroje pitné vody     

 

Morávka 

Vodárenská nádrž Morávka patří k soustavě nádrží v povodí Odry (Kružberk, 

Slezská Harta, Šance, Morávka), která zabezpečuje Ostravský oblastní vodovod a téměř 

celému Ostravsku zabezpečuje pitnou vodu. Byla vybudována v letech 1961 až 1967, 

avšak zájem o její výstavbu se objevil již za rakousko-uherské monarchie. 

Účely vodního díla jsou tyto: nalepšování průtoků pod přehradou, snížení povodňových 

průtoků, průběžné energetické využití průtoku vypouštěného pod přehradou.  

Přehradní těleso tvoří homogenní hráz o celkovém objemu 652 000 m3. Podloží hráze je 

těsněno injekční clonou do hloubky 15-70 m. 
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Přehrada prošla v letech 1997 až 2000 nákladnou rekonstrukcí, kdy byla po 

několik měsíců vypuštěna. Důvodem byl plášť, který byl v horní nezatopené části zvlášť 

citlivý na atmosférické vlivy a teplotní výkyvy (menší trhliny, zvlnění a vyboulení 

s výrony vody pronikající mezi vrstvy pláště). Do roku 1995, tj. do dostavby nové údolní 

nádrže Slezská Harta v jesenické části povodí, se zásadnější řešení pláště přehrady jevilo 

jako nereálná, protože i dočasná vypuštění tohoto vodního díla by téměř jistě způsobilo 

potíže v zásobování pitnou vodou.  Původní návodní těsnění z asfaltobetonu bylo částečně 

odfrézováno a nahrazeno geomembránou z PVC. Jde o premiéru takového technického 

řešení těsnění hráze v rámci střední a východní Evropy, který vyvolává nemalý zájem 

domácích i zahraničních odborníků. Na nádrži Morávka je s ohledem na vodárenské 

využití jakákoliv rekreace zakázána. [7] 

 

Obrázek 8:  Přehrada Morávka [15] 

 

 

Šance 

            Vodní nádrž Šance u železniční zastávky Ostravice byla podle původních úvah 

vybudována kvůli potřebě ochrany před povodněmi. Později k tomuto důvodu přibyl i další 

záměr a to zásobení ostravského průmyslu a obyvatelstva pitnou vodou. Výstavba přehrady 
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probíhala v letech 1964 až 1969. Účelem vodního díla je dnes zejména zásobování 

obyvatelstva pitnou vodou a ochrana před povodněmi, dále pak nalepšování průtoků v řece 

Ostravici, kompenzační nalepšování pro průmysl a energetické využití průtoků 

vypouštěných do toku pod hrází. K ochraně jakosti a zdravotní nezávadnosti vody byla 

stanovena v povodí nádrže pásma hygienické ochrany. Sypaná kamenitá hráz, která byla ve 

své době nejvyšší v republice, se šikmým těsnicím jílovým jádrem, má celkový objem  

1 340 000 m3. Podloží hráze je utěsněno jednořadou injekční clonou do hloubky až 70 m.. 

Pod vodou zmizela část Starých Hamrů a železniční trať z Ostravice do obce Bílá. Jakákoli 

rekreace je zde zakázána. Jméno přehrady vzniklo podle opevnění vrchu Šance asi 1 km 

jižně od hráze. To vzniklo na obranu proti vpádům z Uher. [7] 

 

 

Vodní dílo Slezská Harta 

Vodní dílo na řece Moravici se rozkládá 9 km jižně od Horního Benešova 

v oblasti Nízkého Jeseníku v okrese Bruntál. Patří k největším nádržím na Moravě a ve 

Slezsku. Vodní plocha činí 873,9 ha. Vzniklo přehrazením toku řeky Moravice, která zde 

protékala úzkým údolím. Stavba byla zahájena v roce 1987 a dokončena o deset let 

později.[14]  

Výstavba údolní nádrže byla realizována na základě úvah z 60. let o nutnosti 

posílení níže ležícího vodárenského zdroje Kružberk. Postupně se účel nádrže rozšířil i o 

příznivé ovlivnění jakosti surové vody pro vodárenské účely a využití vodní energie. 

Spolupráce mezi těmito dvěma přehradami se projevuje jednak v nadlepšovacím efektu 

obou vodních děl, jednak v povodňové ochraně. Kaskáda nádrží snižuje za povodní stoletý 

průtok až na jednu pětinu. Spolupráce je významná ještě v dalším směru. Ze Slezské Harty 

je možné přepouštěním vody z různých výškových a tím teplotních horizontů kladně 

ovlivňovat teplotu vody v nádrži Kružberk a tím i mít vliv na některé chemické parametry 

(např. obsah kyslíku). Nádrž byla oproti plánu velmi rychle napuštěna, během povodní v 

roce 1997. Sypaná kamenitá hráz ve tvaru oblouku je 65 m vysoká a 540 m dlouhá.  Hráz 

je zavázána do skalního podloží injekční štolou. Podloží je těsněno injekční clonou do 

hloubky 10 až 55 m. Funkční objekty jsou situovány k levému břehu. Vtokový a odběrný 
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objekt tvoří mokrá věž, odběr surové vody je umožněn ze čtyř horizontů. Součástí díla je 

vodní elektrárna se dvěma Francisovými turbínami9 o výkonu 2,75 a 0,4 MW. 

Přestože se jedná o zdroj pitné vody a je tedy kladen důraz na jeho přísnou 

hygienickou ochranu, počítá se na Slezské Hartě s jejím regulovaným rekreačním 

využitím. Rozsáhlá vodní plocha, rozprostírající se v atraktivním podhorském území, a její 

potenciál pro cestovní ruch se začíná za přispění okolních obcí rozvíjet. [7] 

 

Kružberk 

Vodárenská nádrž na řece Moravici u Kružberku byla vybudována v letech 1948 

až 1955 jako první údolní nádrž v povodí Odry. Původní záměr plánoval převážně 

energetického využití průtoků Moravice, ale přes úvahu o nalepšení průtoků pro zásobení 

ostravského průmyslu vodou s ohledem na rostoucí potřeby pitné vody byl změněn na 

využití pro vodárenské účely. Po vybudování výše ležící nádrže Slezská Harta, s níž nádrž 

Kružberk úzce spolupracuje v kaskádě, Kružberk plní následující úkoly: zajištění dodávky 

surové vody pro nedalekou vodárnu v dostatečném množství i kvalitě, nalepšování průtoků 

na Moravici, Opavě a Odře a vytvoření lepších podmínek pro život v tocích a umožnění 

průmyslových odběrů z nich. 

Významnou funkcí celé kaskády je povodňová ochrana. Transformací povodňové 

vlny je snížena kulminace stoleté vody z 257 m3/s na 50 m3/s. 

Betonová hráz o objemu 92 700 m3 je založena do skalního podloží tvořeného 

kulmskými břidlicemi, drobami a slepenci. Utěsnění podloží je provedeno jednořadou 

injekční clonou na hloubku 25 - 30 m. V tělese hráze jsou instalována zařízení pro 

sledování deformací a pohybu hrázových bloků, účinnosti drenážních vrtů, průsakových 

množství do hrázových chodeb a dalších parametrů, které garantují bezpečný provoz 

přehrady. 

Součástí vodního díla je i zemní sypaná hráz o výšce 19,6 m na pravostranném 

přítoku Lobník, sloužící k zachycení splavenin.[7] 

                                                 
9 Francisova turbína = typ vodní turbíny. Má dvě varianty podle uložení hřídele a to vertikální a 
horizontální. Francisovy turbíny dnes patří mezi nejpoužívanější. Používají se především pro produkci 
elektrické energie. 
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V povodí nádrže jsou z důvodu uchování vhodné jakosti vody stanovena pásma 

hygienické ochrany. Bezprostřední okolí přehrady je proto neosídleno, jakákoli rekreace je 

zakázána. Pro zlepšení kvality vody je na přehradě provozováno účelové rybí hospodářství, 

celá nádrž je však vyňata z rybářského revíru. Pro pěší turistiku je atraktivní zejména údolí 

Moravice směrem pod přehradou až k Hradci nad Moravicí. [16] 

Vodáci si zde přijdou na své několikrát do roka, kdy je plánované vypouštění 

vody z přehrady do řeky Moravice. Nejčastěji sjížděný úsek je dlouhý 26 km a začíná pod 

hned pod Kružberkem. Natáčel se zde také televizní seriál o vodácích. [17]   

 

Lobník 

Ve skutečnosti není samostatnou přehradou, nýbrž jen organickou součástí údolní 

nádrže Kružberk, s jejíž zátopou bezprostředně sousedí. Lobník byl vybudován v letech 

1949 až 1955. Původně mezi Kružberkem a Lobníkem měla vést obslužná komunikace, ale 

z důvodu přehodnocení využití nádrže Kružberk ze zásobování ostravského průmyslu na 

nádrž s pitnou vodou, se místo této komunikace stavěla sypaná hráz, která slouží jako 

záchytná nádrž k předčištění vody pro Kružberk a k zachycení plavenin. [7]  

 

2.1.3. Plánovaná výstavba přehrady 

Doteď bylo psáno o přehradách stojících a fungujících. Řekněme si také něco o 

jedné připravované. Plánuje se již několik desítek let, ale až po ničivých povodních v roce 

1997 její přípravy nabraly druhý dech. Jedná se o Nové Heřmínovy. Tamější lidé 

v referendu rozhodli, že o přehradu zájem nemají. Část pozemků je však již vykoupena a 

jedná se o výkupech dalších staveb. Se stavbou se počítá začít v roce 2015. Dílo by mělo 

být dokončeno v r. 2021 a mělo by pojmout stoletou vodu. 
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2.2. RYBNÍKY  

Počátek historie rybníkářství v dnešním Moravskoslezském kraji se datuje do 13. 

století. Tehdy se však nejednalo o rybníky, jak je známe dnes, nýbrž o tzv. haltýře neboli 

umělé nádrže na uchovávání ryb chycených v tekoucích vodách.  Až rostoucí spotřeba 

rybího masa vedla k nebývalému rozvoji rybníkářství koncem 14. století. Na zvýšení 

konzumace bílého masa se podílelo křesťanství, které ryby považovalo za všeobecně 

uznávanou náhradu masa ve dnech postních, jichž bylo 150 ročně. 

Většina dnešních rybníků a rybničních soustav byla vybudována po husitských 

válkách v 2. polovině 15. a ve století 16. Tehdy však plochy rybníků zabíraly více než 

dvojnásobek velikosti těch současných.  

Už v 15. století byly rybníky v údolí Odry na soutoku Odry s Opavou, v Porubě, 

Třebovicích, Klimkovicích a Polance. Dále vznikly rybníky ve Štítině, Mokrých Lazcích, 

Kylešovicích, Dolním Benešově a v Kobeřicích u Hlučína. Kolem r. 1558 byly založeny 

rybníky v Hošťálkovicích a rybník Štěpán u Děhylova. Od konce 15. století již stojí 

Bartošovický rybník a u Suchdola nad Odrou. A takto by se dalo pokračovat. Rybníky se 

dlouhá staletí zachovaly také u Jistebníku, Studénky, Polanky nad Odrou, Stěbořic, 

Dobroslavic, Bolatic a Hradce u Opavy. Jedno z největších rybničních hospodářství 

bychom v minulosti našli v nivě Opavy u Krnova pod Cvilínem. Čítalo čtyři rybníky.  

Podíváme-li se do těšínské části v 15. a 16. století, zde vznikly na Olši rybníky u 

Těšína, Fryštátu (dnes městská část Karviné) a Bohumína. 

I na řece Ostravici se v té době budovaly rybníky – nedaleko Moravské Ostravy u 

Hrušova, Heřmanic a Rychvaldu. V důsledku členitého terénu, netěsného podloží a velké 

erozi toků na Frýdeckomístecku vznikalo jen málo rybníků. Stalo-li se tak, bylo to v 17. 

století. 

Ve městech nesloužily rybníky pouze pro chov bílého masa, nýbrž i jako 

zásobárna vod pro řemeslníky, hasiče a lidi jiných profesí. Plnil-li rybník takovouto funkci, 

upouštělo se u něj od rybochovného účelu. Tzv. „mlýnské rybníky“ shromažďovaly vodu 

pro níže ležící mlýny, valchy, hamry a pily poháněné vodními koly. 
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Rybníky ve Slezsku, kvůli omezenému prostoru, nebyly velkých rozměrů. 

K největším řadíme rybník Nový u Svinova, Velký Nerad u Německé (Dolní) Lutyně a 

Velký Heřmanický. 

Rybníky se dělily na průtočné, nebeské a žlebové. Průtočné vznikaly na malých 

potocích a bylo zde riziko vyplavení ryb v případě přívalů vody. Proto se zde později 

zřizovaly odtokové příkopy, jež přebytečnou vodu odváděly. Nebeské rybníky byly závislé 

výhradně na dešťových srážkách. Vyskytovaly se v podhorských lokalitách. Žlebové byly 

v údolí a měly jednu mohutnější hráz oproti rybníkům v rovinách říčních niv, které se 

skládaly z hráze hlavní a boční. Boční hráz měla sloužit k zabránění zaplavování pozemků. 

Mylně si tehdy lidé mysleli, že výsadba stromů dodá hrázím rybníků větší pevnost. Tento 

porost se však vyvracel a pronikání vody okolo kořenového systému podmáčelo okolní 

půdu. K odškodňování poškozených tehdy docházelo jen zřídka. 

V důsledku úbytku srážek a celkového oteplení klimatu v Evropě, kdy byl znát 

nedostatek vody, ubývalo rybníků na menších potocích. Rybáři proto začali napájet 

rybníky z řek, což mělo negativní následky na výšku podzemní vody a průběh povodní. 

Vinu na úpadku těchto vodních ploch měla také Třicetiletá válka v 17. století, kdy 

se o ně nedbalo, a proto se zanášely. Ani po skončení bojů se rybníky neprobudily k životu 

v důsledku nedostatku vody. V 18. století bychom už rybníky nenašli v nivě Dolní Opavy, 

horní Odry a na Osoblažsku. Dařilo se rybníkům na Těšínsku díky vydatnějším dešťům. 

Rybníky ustupovaly kvůli zvýšenému chovu dobytka, jenž spásal pícniny. Později se na 

bývalém území rybníků pěstovala cukrová řepa, neboť na tyto rostliny nebylo dostatek 

místa. Klesl i zájem o rybí maso. Zanikly tak rybníky na Hukvaldsku a Fulnecku. Zůstaly 

jen ty, které měly více funkcí – pro vodohospodářské účely, mlýny, továrny nebo hasiče. 

Nejvíce rybníků přetrvalo v Poodří (Svinov, Jistebník Obrázek 9, Studénka, Bartošovice) a 

na Těšínsku (Karviná, Louky, Orlová, Rychvald, Radvanice). 

Zájem o rybníky se opět začal zvyšovat v 60. letech 19. století a to díky 

nedostatku a vysoké ceně rybího masy. Už tehdejší rakouská vláda vydala v r. 1862 

prohlášení, v němž nabádala k většímu zájmu o rybníky. Vznikaly také spolky pro chov 

ryb v Opavě nebo Těšíně. Koncem 19. a začátkem 20. století se neslo v rozvíjení a 

zlepšování pěstování ryb. Zaváděly se nové techniky v krmení, hnojení, v chovu nových 

druhů ryb …I přesto na území Moravskoslezského kraje bylo obnoveno jen pár rybníků  na 
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Opavsku, u řeky Ostravice v Paskově a Hrabové, v Zábřehu a Lutyni u Bohumína. Jen ve 

Slezsku se r. 1909 nacházelo 1 100 rybníků. 

Po vzniku Československa r. 1918 přešla většina rybníků na Těšínsku do 

vlastnictví Polska. Rybímu průmyslu nepřály ani dovážené nadbytky produkce ze 

zahraničí. Zájem o ryby vzrostl za 2. Světové války, avšak péče o ně tomu neodpovídala. 

[7]   

Mezi největší rybník na Ostravsku řadíme ten Heřmanický se svou rozlohou 120 

ha, který se, jak jeho název říká, nachází v městské části Ostrava-Heřmanice. Tzv. 

Heřmanický stav se skládá z těchto rybníků: Nový Stav, Figura, Velký Cihelňák. Tato 

rybniční soustava sahající od Heřmanic, přes Rychvald až do Orlové je protínána několik 

cyklostezkami. Rybníky slouží jako zadržovací nádrže k odsolování a ředění důlních vod 

před jejich vypuštěním do řeky Odry. Ale nejen to, sou také významnými ptačími 

lokalitami. Na Heřmanickém rybníku se nacházejí rybářská mola, díky nimž je možno se 

dostat daleko od břehů jen tak suchou nohou s prutem a udicí. Celý Heřmanický stav 

obhospodařuje společnost Rybářství Rychvald, která Vám také vydá povolení k rybolovu. 

[18] 

 

Obrázek 9: Jistebnický rybník [11] 
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2.3. ŘEKY 

Řeky nebo také jinak řečeno tepny krajiny jsou pro nás životně důležité. Přináší 

vodu, ze které se všichni částečně skládáme. Osvěžuje krajinu v letních vedrech nebo 

naopak drží teplo v mrazivé zimě. Jejich kladný význam převažuje, avšak dokážou i škodit 

v podobě povodní. Pojďme si je tedy shrnout. 

 

Odra 

Z evropského měřítka se Odra řadí k veletokům, jež odvodňuje velkou část střední 

a severní Evropy. Její pramen se nachází na území vojenského újezdu Libavá. V České 

republice její délka dosahuje 131 km, celková délka toku však dosahuje 861 km.[8] Téměř 

každý rok byla plochá údolní niva řeky Odry ohrožována povodněmi. To zabraňovalo 

většímu osídlení zdejší oblasti. V historii tu tak vznikla pouze dvě města -  Odry a 

Bohumín, které se nacházely na výše položených místech. Ostatní historické osídlení 

lemuje okraje záplavového území. 

 Od pramene v Oderských vrších až po obec Mankovice se Odra chová jako 

bystřinný potok. Níže po toku se formuje do velkých i menších zákrut až k Ostravě. Mezi 

Ostravou a Bohumínem byla Odra upravena teprve v nedávné minulosti. Stalo se tak kvůli 

průmyslové výrobě. Docházelo-li v historii k regulaci toku, dělo se tak výhradně na 

pravém břehu, neboť se nebylo možno dohodnout se slezskými obcemi. Kvůli častým 

povodním zůstal neupravovaný levý břeh ekologicky velmi zajímavý z celoevropského 

hlediska. V současnosti je meandrující tok Odry na česko-polské hranici evropsky 

významnou lokalitou. Rozkládá se od soutoku Odry s Olší po Starý Bohumín v délce cca 7 

km.  

Jak v minulosti, tak i dnes, se údolí řeky zemědělsky obdělává. Díky vhodným 

podmínkám zde vznikaly velké rybniční soustavy. V oderské nivě, přesněji mezi obcí 

Mankovice a soutokem s Ostravicí, se podoba řeky moc neměnila. Jednak díky způsobu 

hospodářského života, který na regulaci nevyvíjel tlak, jednak díky domu, že zde Odra 

oddělovala Moravu od Slezska. K významné 12,5 km dlouhé úpravě došlo v letech 1960 – 

1969. Stalo se tak díky nedostatečnému odvodňování přirozené i umělé vodní sítě. 

Průmyslové podniky nemohly řádně čerpat potřebnou vodu pro provoz a nedostačovala ani 

protipovodňová ochrana města, která se zhoršila kvůli poddolování existujících 
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ochranných hrází. Vznikly tak dva betonové jezy – v Přívoze a u Lhotky. Dodnes tyto jezy 

zajišťují optimální podmínky pro průmyslové odběry. [7] 

 

 

 

Obrázek 10: Nákres toku řeky Odry od pramene k ústí [19] 
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Obrázek 11: Řeka Odra mezi Polankou nad Odrou a Starou Bělou [11] 

 

Přítoky Odry 

Mimo významných přítoků jako jsou Olše, Ostravice a Opava, vlévají se do Odry 

také menší řeky a říčky. Jimi jsou zleva Porubka, Bílovka, Husí potok a Budišovka, 

všechny s pramenem v Nízkém Jeseníku. Zprava tvoří přítoky Ondřejnice, Lubina, 

Sedlnice, Jičínka a Luha. Krom poslední jmenované pramení v podhůří Beskyd. Luha 

spatřuje světlo světa v Nízkém Jeseníku. Ty pravostranné se od levostranných liší 

rozdílnou morfologií terénu a dále v rozdílech v geologických a hydrologických 

podmínkách, ze kterých přicházejí. Levostranné přítoky pramení v nižších nadmořských 

výškách jesenické strany, mají menší sklon toku a více meandrují. Pravostranné přítoky 

pocházejí z vyšších nadmořských výšek beskydské strany a jsou strmější. Roční odtokové 

množství záleží na srážkách, které jsou v Beskydách četnější. 

 Údolí oderských přítoků bylo osidlováno od 13. století. Zástavba podél všech toků 

je skoro souvislá, výjimku tvoří zatápěná oderská niva a pramenné oblasti. Bylo zde 

založeno i několik měst, jejichž význam vzrůstal zejména s expanzí textilní výroby v 18. 

století. Takovými městy jsou Příbor na Lubině, Brušperk na Ondřejnici, Fulnek na Husím 
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potoce, Nový Jičín na Jičínce a Bílovec na Bílovce. Naproti tomu lidé na vesnici se 

věnovali zemědělství. Pokud vůbec byl využíván tok řeky, dělo se tak k pohánění kol 

vodních mlýnů, hamrů, pil apod. 

 V novodobé historii došlo k úpravám Lubiny a Jičínky, zejména kvůli modernizaci 

silnic a potřebě uspořádat hospodářsky využívané lokality. Tyto úpravy trvaly od 50. let 

20. století s přestávkami až do r. 1975. V 60. a 80. letech přišly na řadu také Bílovka a 

Ondřejnice, neboť byla potřeba změnit jejich tvář v zastavěných územích. Katastrofální 

povodeň v roce 1997 způsobila menší i větší škody ve všech upravených úsecích 

oderských přítoků. K poškození budov a komunikací však nedošlo. [7] 

 

Ostravice 

Tato řeka mnoha tváří pramení na moravsko-slovenském pomezí ve výšce 920 a 

940 m n. m. v oblasti Západních Karpat.. U jejího zrodu vyvěrají dva prameny stříbrného 

potůčku, naopak při opouštění republiky je z Ostravice špinavá stoka.[011] Tyto dvě 

bystřiny – Černá a Bílá Ostravice se potkávají pod obcí Bílá. Mimo oblast pramene je řeka 

v celé své 64 km délce upravena. Do Odry se vlévá v Ostravě západně od místní části 

zvané Hrušov. V 60. letech 20. století byla na horním toku nad obcí Ostravice postavena 

přehrada Šance. Ta chránila území pod ní před povodněmi, ale její primární účel byl již při 

stavbě ten, aby zásobovala ostravský vodovod. Od pramene až po přítok Morávky ve 

Frýdku-Místku by se dala Ostravice označit za bystřinu, neboť její sklon je poměrně 

vysoký a za vyšších vodních stavů její vodní proud silně naráží na dno i břeh. Řeka sebou 

unáší velké množství štěrku, kamení a zeminy. Střídání eroze a ukládání splavenin se v 

minulosti pravidelně opakovalo, a proto bylo cílem vytvořit na toku rovnovážný stav. 

Hodně materiálu se usazovalo nad Frýdkem-Místkem a to pokračovalo až k ústí do Odry.  

Řeka se musela prodírat štěrkovými nánosy a tvořila se zde nová koryta a rozdělení do 

nových ramen. Tento stav však ohrožoval mosty, cesty, obdělávané pozemky a budovy. Na 

druhou stranu Ostravice svou kvalitou vody poskytovala vhodné podmínky pro osídlení i 

ekonomický rozvoj území.  

V historii byla na řece založena čtyři města – Frýdlant nad Ostravicí, Frýdek, 

Místek (r. 1943 sloučeny na Frýdek-Místek), Moravská Ostrava a několik větších obcí. 

Zástavba osídlení byla položena na zvýšené terénní terasy mimo přímý dosah řeky. V 18. -
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19. století tu byla snaha o stabilizování koryta a řečiště řeky, ale dlouhodobé spory o 

území, jež řeka Ostravice oddělovala, tomu nepomáhaly. K dispozici nebyli ani odborníci, 

síly, či prostředky. Pře mezi sebou oba břehy řešili i v případě, kdy se tok měnil díky 

odnosu materiálu v něm. Regulační práce probíhaly s nepatrnými přestávkami celé 20. 

století. Změny však nebyly systematické, pouze nárazového charakteru. Např. 

Rothschildové (zakladatelé dnešních Vítkovických železáren) na vlastní náklady vysypali 

pouze hráz na levém břehu v oblasti, kde Ostravice protékala železárnami. 

První známky poddolování se na toku projevily už začátkem 20. století. Několik 

povodní zkraje století tak konečně vedlo k rozhodnutí o kompletní regulaci Ostravice od 

jejího ústí po obec Staré Hamry, kde se Černá a Bílá Ostravice potkávají. Na základě 

tohoto rozhodnutí však bylo zhotoveno jen několik úprav, které nicméně odnesla velká 

voda. Až změny provedené po r. 1924 byly úspěšnější.  

Jelikož se ostravská průmyslová zástavba rozrůstala, byl již tehdy zájem o její 

ochranu před škodami způsobenými řekou. Beskydské vytěžené dřevo bylo po železnici 

dopravováno do podniků na Ostravsku. K novým úpravám toku se přistupovalo od Ostravy 

po Vratimov, později se pokračovalo k Frýdku-Místku, Frýdlantu nad Ostravicí a Starým 

Hamrům. 

Shrnu-li to, úprava Ostravice trvala minimálně osmdesát let. Velká povodeň v r. 

1997 dokázala, že se tato změna vyplatila. Přispělo k ní i vybudování přehrady Šance, 

Morávky a Žermanice. Ty snížily vrcholové průtoky a intenzitu působení vodní eroze a 

snížili tak nebezpečí záplav a škody na korytech řek. 

Za důležitou úpravu by se dal považovat odklon řeky o 500 m od svahu pod 

frýdeckým zámkem a od tělesa železnice pod ním. K této změně vedl záměr o 

zdvojkolejnění trati mezi Ostravou a Frenštátem pod Radhoštěm, která dosud nebyla 

provedena. Ke změnám došlo i při výstavbě celulózky v Paskově. Lokalita závodu byla 

podmáčena Ostravicí i říčkou Olešnou, zároveň zde byl nedostatek vody pro výrobu. Proto 

zde vzniklo odlehčovací rameno, kterým byly zvýšené průtoky v Olešné převáděny do 

Ostravice. Na Ostravici bylo vybudováno celkem 12 významných jezů. Některé zanikly, 

jiné fungují dodnes. Jezy z 15. a 16. století poháněly mlýny, pily, hamry a jezy – jsou jimi 

Muglinovský, Ostravský, Hrabovský, Vratimovský, Starohamerský. Dodávaly také vodu 
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do rybníků. Jezy – Vítkovický, Staroměstský, Hodoňovický, ve Frýdlantě a v Pržně z 18. a 

19. století vznikaly kvůli textilním, dřevařským a železárenským podnikům. [7] 

Vodáci si Ostravici mohou užít při každoročním dubnovém volném sjezdu – 

Memoriál Davida France, nebo v červnu při volném sjezdu po závodě kajakářů. Začíná se 

pod přehradou, z níž je upouštěna voda o objemu 22 m3/s. Dalšími pravidelnými akcemi je 

den dětí na vodě na Ostravici v květnu či říjnové zamykání Ostravice.  

 

 

Obrázek 12: Nákres toku řeky Ostravice od pramene k ústí [19] 
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Obrázek 13: Stavidlo na řece Ostravici ve Frýdku-Místku [11] 

 

Přítoky Ostravice - Morávka, Lučina  

Tyto dva přítoky se dají označit za nejdůležitější, přestože na nich v historii 

nevyrostla žádná města. Jsou však považovány za nezanedbatelné zdroje vody pro 

ostravskou aglomeraci. 

Morávka je bystřina pramenící v Beskydech. Do Ostravice se vlévá ve Frýdku-

Místku. V období s vyšším vodním stavem se vyznačuje velkou erozí a odnosem 

materiálu. Její štěrkem zanesené řečiště10 neustále měnilo směr. S úpravami horní části 

povodí Morávky se začalo již na počátku 20. století a 20 let trvalo, než se podařilo povodí 

s přítoky Mohelnicí, Slavíčem, Nytrovou a dalšími zkrotit. 

Za významnou můžeme označit stavbu pohyblivého jezu ve Vyšních Lhotách 

v letech 1958-1960. Část průtoků Morávky tak byla vedena do Žermanic (přehrada 

postavená na řece Lučině), protože se Lučina nevyznačovala dostatečnou vodností. Jak 

                                                 
10 Řečiště =říční koryto ohraničuje vodní tok. Proudí jím voda z vyšších poloh do nižších. Díky erozní síle 
vody dochází k postupnému zahlubování do podloží. 
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přehrada Žermanice, tak i jez ve Vyšních Lhotách ovlivnily hydrologické poměry. Došlo 

ke snížení kulminace povodňových průtoků a poklesu pohybu splavenin za vyšších 

vodních stavů. K erozi dna tu však dochází stále. 

Od poloviny 80. let se o Morávku v úseku nad F-M zajímají ekologové, neboť 

koryto se zde zařezává do podloží z jílovitých břidlic, které na vzduchu rychle zvětrávají a 

za vyšších vodních stavů jsou tokem narušovány. Řeka zde působí dojmem přirozeným a 

neupraveným. 

Po povodni v r. 1997, kdy tok ohrožoval silnici mezi Frýdkem-Místkem a 

Raškovicemi, vzrostl veřejný zájem o úpravu řeky pro ochranu budov na okraji obce. 

Zásadnější úprava by však bránila ve vyhlášení za chráněnou přírodní lokalitu. [7] 

 

 

Obrázek 14:  Nákres toku řeky Morávky od pramene k ústí [19] 
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Obrázek 15: Soutok Ostravice a Morávky ve Frýdku-Místku [11] 

 

Lučina 

Světlo světa spatřuje pod hřebenem Prašivé na okraji Beskyd a s Ostravicí se 

spojuje v Ostravě. Jako bystřinu ji můžeme spatřit, dokud nevteče do Žermanic. Poté už 

prochází zvlněnou, v minulosti převážně zemědělsky obdělávanou krajinou a meandruje až 

k Ostravě. 

V minulosti se s Lučinou počítalo kvůli stavbě jezů k vzdouvání vody pro rybníky 

u obcí Bartovice a Šenov (např. Volenský rybník existuje dodnes, po jiných můžeme nalézt 

stopy). K regulaci Lučiny nebyl nikdy pádný důvod, neboť protékala méně osídleným 

územím. Byla však postihnuta vlivy poddolování a to už před r. 1850. Projevovalo se to 

zapadlým dnem, které pak bylo zanášeno splaveninami a uhelnými kaly z úpraven uhlí. 

Kvůli těžbě probíhala na toku během celého 20. století řada větších či menších úprav. 

Meandrující neupravené koryto řeky podél města Havířova bylo zařazeno mezi chráněné 

lokality. Díky zprovoznění nádrže Žermanice došlo ke snížení množství průtokové vody za 

povodní a menšímu rozsahu a četnosti záplav v neregulovaných částech řeky. Na dolním 

toku bylo dosaženo vysokého stupně povodňové zabezpečenosti. [7] 
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Obrázek 16: Nákres toku řeky Lučiny od pramene k ústí [19] 

 

Olše 

Jako druhý nejvýznamnější přítok Odry pochází z právě beskydské strany povodí. 

Pramen najdeme v polské části Beskyd, nad obcí Istebna, pravděpodobně ze sedmi vývěrů 

ve výšce okolo 860 m n. m. Po 16 km přechází státní hranice a teče si dále českou stranou 

povodí. Slouží také jako tzv. „mokrá hranice“ s Polskem a to v délce 24,6 km. V 18. Století 

zde oddělovala od sebe Rakousko a Prusko (dnešní Německo). Bystřinný charakter se 
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skalnatým balvanitým dnem si Olše ponechala až k ústí potoka Kopytná v Bystřici nad 

Olší. Níže po toku se vyznačovala širokým a nestabilním řečištěm, větvila se a běžně 

zaplavovala území v šířce až jednoho kilometru. V historii na řece vznikla tato města 

položená mimo dosah velkých vod – Jablunkov, Hrádek, Třinec (původně malá obec, jejíž 

význam vzrostl až po vzniku železáren r. 1839), Těšín (od r. 1290 sídelní město těšínských 

knížat, městem od přelomu 16. - 17. století), Český Těšín (dříve předměstí Těšína vzniklé 

ze tří osad v r. 1920) a Fryštát (první zmínky z r. 1305, od r. 1949 je částí Karviné). 

Z dochovaných zpráv staršího dala lze odvodit, že tok nebyl významněji 

regulován. Avšak časté zakládání rybníků na území těšínského knížectví na přelomu 15. -

16. století dozajisté provázela stavba jezů ke vzdouvání vody do rybničních náhonů11. Jezy 

také zajišťovaly využití energie z vody pro mlýny, pila a jiná potřebná zařízení. V polovině 

20. století se na Olši nacházelo 15 jezů, z nichž 9 dodnes existuje. Ostatní byly při 

úpravách nahrazeny spádovými stupni. První úpravy toku začaly v r. 1895, ve větším 

množství pokračovaly po r. 1907. Důvodem k nim bylo dání pevných hranic s Pruskem, 

ochrana mostu železniční trati do Polska u Koukolné, stabilizace koryta pod Těšínem 

zároveň s tratí na Slovensko a v neposlední řadě taky zabránění rozlití do obce Louky nad 

Olší. 

I na jiných tocích oddělujících dvě území patřící dvěma státům byl problém 

s koordinací stavebních úprav řek. Proto v r. 1928 byla v polských Katovicích podepsána 

mezistátní smlouva, jež určila pravidlo: „Vždy oba břehy na společný náklad“. Toto platilo 

jak pro nové projekty, tak i pro ty dříve zrealizované. Po roce 1930 takto bylo upraveno 

koryto Olše od Českého Těšína v délce 41 km. Zajímavé je, že úpravy na české straně 

dotovala i strana polská. Ani oblast povodí Olše nebyla ušetřena škodami způsobených 

důlní činností. Regulační práce ovlivnila také změna trasy hlavního železničního tahu 

 Košice - Bohumín na Bohumín – Karviná - Český Těšín, nahrazující původní propojení 

přes Orlovou, jež bylo silně ovlivňováno důlními vlivy. 

V Karviné Darkově, přesněji v lázeňské pěší zóně, se můžeme projít po 

jedinečném železobetonovém mostě zařazeným mezi technické památky, který díky 

                                                 
11 Náhon = lidskou rukou vytvořená vodní cesta, většinou začínající nad vtokem rybníka a tam taktéž 
regulovaná stavidlem. Náhon se dříve zpravidla využíval pro přívod vody na mlýnské kolo, které bylo silou 
vody roztáčeno a jednoduchým převodem otáčelo mlýnskými kameny, které drtily obilí na mouku. 
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poddolování klesl pod úroveň povodňových hladin a stal se tak vážnou překážkou odtoku. 

Hrozil mu zánik, avšak v r. 2003 se dočkal výzdvihu a rekonstrukce. [7] 

 

Obrázek 17: Železobetonový most přes Olši v Karviné Darkově [20] 

 

Přítoky Olše – Petrůvka, Stonávka 

Petrůvka (polsky Piotrówka) jako první větší přítok Olše od soutoku s Odrou 

pramení v Polsku v nízké příhraniční pahorkatině a po 16 km vtéká do České republiky, 

krátce vede petrovicko-maklovickým výběžkem a pokračuje v roli hraničního toku až ke 

svému ústí. Koryto je považováno za ekologicky zajímavé, neboť v místě hranic výrazně 

meandruje. Na Petrůvce nikdy nedošlo k úpravám, jsou známy pouze návrhy. Bylo však 

nutné zabezpečit břehy proti erozi. Známým problémem je nedostatečná kapacita koryta, 

díky které dochází k poměrně častému vylévání vod, jež tak ohrožuje nejen pole, ale při 

větších povodních i zástavbu. Avšak z finančního hlediska by nebylo rozumné tento 

problém řešit, neboť případné škody by zdaleka nedosahovaly vynaloženým nákladům. [7] 
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Stonávka 

Je Olšiným nejvýznamnějším přítokem. Pramení pod severním okrajovým 

hřebenem Beskyd a ve své horní polovině nad nádrží Těrlicko má charakter bystřiny. Pod 

přehradou se její koryto meandrovitě vlní v údolí s rozptýlenou zástavbou obcí Stonava a 

Albrechtice. Poslední 3 km toku byly ovlivněny intenzivní důlní těžbou. Původní plány o 

úpravě Stonávky z 60. let 20. století nebyly realizované až na pár drobnějších změn na 

toku. V souvislosti s výstavbou staronového dolu Darkov ve Stonavě, kdy bylo potřeba 

získat větší prostor pro areál dolu a zajistit jeho maximálně možnou protipovodňovou 

ochranu. Koryto řeky tak bylo i přes protesty opevněno litým betonem, jehož zbytky by se 

daly nalézt i dnes, po 60 letech. Další změny dostály se na horním toku pod porostem 

vegetace nad přehradou Těrlicko, kde bylo potřeba preventivního opatření proti jejímu 

možnému zanášení. Formou hrazení bystřin12 v délce přibližně 10 km byl takto upraven 

tok až po obec Komorní Lhotka. 

Také ostatní větší přítoky Olše jakými jsou Řeka, Tyra, Kopytná, Hluchová a 

Lomná, pramenící taktéž v Beskydech a mající bystřinný charakter typický pro 

geologickou oblast flyše, byly od počátku 20. století upravovány z důvodu ochrany před 

ničivými následky nestabilních koryt. [7] 

                                                 
12 Hrazení bystřin = spočívá v usměrnění a zmírnění vodního proudu. Napomáhají tomu různé typy 
podélných opevnění břehů nebo konstrukcí odklánějící směr proudnice a soustřeďují ho do požadovaných 
míst v korytě. Ke snížení sklonu dna jsou ve dně budovány stupně a prahy. V mimořádně exponovaných 
místech, obcích jsou břehy chráněny opěrnými zdmi. 
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Obrázek 18: Nákres toku řeky Stonávky od pramene k ústí [19] 

 

Opava 

Tato řeka na povrch vytéká v oblasti Hrubého Jeseníku ve výšce okolo 800 m.  n. 

m v rašeliništní rezervaci u osady Rejvíz. Z rašeliniště vyvěrá Černá Opava, jeden ze tří 

hlavních toků. Opavy Bílá a Střední, pramenící pod Pradědem, se s Černou Opavou slévají 

ve Vrbně pod Pradědem. Dále se tok ubírá jihovýchodním směrem pozvolna se 

rozšiřujícím údolím, které se pod Krnovem otevírá do široké údolní nivy. Již nad Krnovem 

se Opava mění z bystřiny na klidnější meandrující tok, pokračující takto až k Ostravě. 

Přibližně 8 km před zaústěním Opavy do Odry se u Hlučína říční niva zužuje a protéká zde 

v trase málo zvlněné, usměrněné jak terénem, tak i starými hrázemi rybníků vybudovanými 

přibližně koncem 15. století. 

Se svým 122 km dlouhým údolím je Opava nejdelší řekou povodí Odry. Její 

odtokové poměry byly a jsou dány geologickou stavbou podloží a morfologií jesenické 

části povodí Odry. Krom horských oblastí, či povodí se řeka nevyznačuje větší erozí a její 

koryto nebylo víceméně upravováno. V nížině, zhruba od Krnova po Ostravu, se 
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v důsledku menší kapacity koryta vyšší průtoky rozlévají a zaplavují tak údolní nivu už po 

staletí. Od Krnova po městskou část Opava - Vávrovice tvoří střed řeky státní hranice 

s Polskem. Z historických měst ležících na řece je Opava největší a také nejstarší s první 

zmínkou již v roce 1195. V pořadí, co do velikosti, druhým městem na soutoku Opavy 

s Opavicí je Krnov. Jeho založení se datuje mezi lety 1240-1253, později byl také sídelním 

městem krnovského knížectví. V 18. století vzrostl význam Krnova díky rozvoji textilního 

průmyslu. Další město na Opavě, Vrbno pod Pradědem, vzniklo z kolonizační osady, kde 

se ve středověku věnovali hornictví. V průběhu 19. století se zde rozvíjel průmysl textilní, 

dřevařský a sklářský. Z dalších měst jmenujme Kravaře. Statut města získaly až po druhé 

světové válce, připomínány však byly již ve 13. století. Ve středověku je proslavil rod pánů 

z Kravař. 

Většina obcí a historických center hustě obydlených oblastí leží v polohách, kam 

vyšší vodní stavy nedosahují, za mimořádně vysokých průtoků však mohou být ohroženy 

záplavením. Z vodohospodářských staveb jako první vznikaly na řece Opavě jezy. Dnes 

jich najdeme 24, před 60 lety jich bylo ještě 40. Začaly být stavěny v 16. nebo 17. století. 

Největší jezy najdeme na dolní Opavě v Třebovicích, Smolkově, Štítině a Hošticích, zde 

byly budovány pro přívod vody do rybníků. V 17. století však došlo poklesu k zájmu o 

provozování rybníků, zároveň se rozvíjela zemědělská výroba, a proto jezy změnily svou 

funkci na energetickou. Poháněly vodou vzrůstající počet mlýnů v údolí Opavy od soutoku 

s Odrou až ke Krnovu. V horní části toku vznikaly jezy pro těžbu a zpracování ušlechtilých 

a železných rud z Jesenicka. V 19. a 20 století byly jezy budovány pro zajištění dodávek 

vody pro textilní a potravinářský průmysl. Často byla jezy vzdouvaná voda užívána 

k zavlažování luk. Úpravám toku předcházely problémy jako vymílání břehů, škody na 

vodohospodářských stavbách, nebo odnos zemědělské půdy. V 18. a 19. století tak byly 

břehy Opavy upravovány a opevňovány v překvapivě velkém rozsahu. V městě Opavě po 

těchto změnách přestal tok meandrovat. Některé opravy však musely probíhat pravidelně 

po velké vodě. Ani řeka Opava se nevyhnula problémům se státními hranicemi, které 

částečně tvořila. Pro představu, tehdy v roce 1814 vyměřování hranic trvalo 40 let. 

Protivodňové úpravy trvaly od 80. let 19. století prakticky až do dneška. Některé přetrvaly, 

jiné bylo nutno přebudovat, či opravit. Jako významnou rekonstrukci uveďme tu z let 

1998-2002 ve Vrbně pod Pradědem, v Karlovicích a dalších obcích. Tam povodeň z roku 

1997 zanechala ohromující následky. [7] 
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Obrázek 19: Nákres toku řeky Opavy od pramene k ústí [19] 

 

Přítoky Opavy – Moravice, Opavice, Čížina 

Moravici můžeme označit za nejvýznamnější přítok Opavy. Vtéká do ní pod 

stejnojmenným městem. Pramen ve výše 1200 m. n. m má pod hlavním horským hřebenem 

Hrubého Jeseníku ve Velkém Kotli. Její povodí je dlouhé 100 km, což je o 10,5 km více, 

než povodí Opavy. V porovnání s Opavou je také vodnatější. Prvních 12 km od pramene se 

chová jako bystřina, dále meandruje, až navazuje na nivu řeky Opavy pod městem Hradec 

nad Opavicí, což je také jediné město, které na této řece kdy vzniklo. Díky příznivým 

geologickým podmínkám Moravice vyniká ustáleným korytem. Vybudováním dalších 

měst zabránil monologický tvar údolí poskytující málo prostoru pro zástavbu. Bohatá 

vodnost Moravice byla odpradávna hojně využívána k pohonu hamrů, mlýnů, turbín 

železárenského, textilního, dřevařského a papírenského průmyslu. Díky tomu zde bylo 

vybudováno 38 jezů. Úzké říční údolí zde bylo na jaře při zámrazu často zaplavováno, 

proto zde domy leží tak, aby je tato voda neohrožovala. Vodnost je důvod, proč ve střední 

části toku vznikly přehrady Kružberk v roce 1955 a Slezská Harta v roce 1997. 

K břehovým úpravám na Moravici pocházelo od konce 19. století z důvodu ochrany 

pozemků před podemíláním. K zásadnějším úpravám nedošlo. Nebezpečí záplav se snížilo 
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výstavbou přehrad a kapacita koryt pod přehradami tak vysoce překračuje aktuální potřeby. 

[7] 

 

Opavice 

Druhým tokem ústícím do Odry v Krnově je Opavice pramenící v Hrubém 

Jeseníku ve Zlatohorské vrchovině. Téměř po celé své 35 km délce je bystřinou. Až u 

Města Albrechtice se sklon zmírňuje s tendencí vytváření meandrů. Město Albrechtice 

vzniklo v roce 1492, avšak státu města ztratilo po druhé světové válce. Bezmála po celé 

délce toku bylo údolí rovnoměrně osídleno. Od Města Albrechtice po Krnov tvoří tok 

státní hranice. Kvůli ochraně zástavby, cest a energetického využití vody se prováděly 

úpravy koryta velmi brzy již r. 1891 a to systémem „hrazení bystřin“. Následovala dlouhá 

léta rady různých regulací na toku. Úpravy z předválečné doby zničila povodeň v roce 

1997. Jejich obnova v celém rozsahu probíhala v letech 2000-2002. [7] 

 

Obrázek 20: Nákres toku řeky Opavice od pramene k ústí [19] 
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Čížina 

Jedná se o pravostranný přítok Opavy u obce Brumovice ležící mezi Opavou a 

Krnovem. Pramení v pahorkatině nad Horním Benešovem. Povodí tohoto toku je 

podélného tvaru. Vlivem terénu velmi citlivě reaguje na přívalové srážky, které občas 

vedou k lokálním povodním. Jedna taková se udála v květnu roku 1996. Škody napáchala 

např. kvůli nedostatečné průtočnosti mostů a lávek, další velkou bariéru tvořila silnice 

z Opavy do Krnova. 

Čížina v minulosti mnoho pozornosti nepoutala. Až po první světové válce byla 

v osídlených úsecích pravena. Avšak nedostatečná údržba za druhé světové války a v době 

po ní se podepsala na jejím neutěšeném stavu. Na Čížině vznikla vodní nádrž Pocheň. Bylo 

to z důvodu tehdejší oblíbenosti v zavlažování pozemků. Tuto funkci však nádrž 

nesplňovala a její využití je tak ryze rekreační. [7] 

 

Okrajové přítoky Odry – Vidnávka, Bělá, Osoblaha 

Okrajovými přítoky jsou myšleny ty, které se k Odře připojují mimo území ČR. 

Vyznačují se krátkou délkou na našem území a převážně bystřinným charakterem. 

Vzhledem ke geologickým podmínkám, kde se nacházejí, jsou jejich koryta stabilnější, než 

koryta beskydských toků. Vidnávka, Bělá a Osoblaha odvádějí vodu do Dolnoslezské 

nížiny, jež zasahuje do dnešního Polska, ale i k nám na Osoblažsko. Z 13. století víme o 

těchto městech: Vidnava na Vidnávce, Jeseník na Bělé a Osoblaha na Osoblaze. Proslulé 

jsou především lázně v Jeseníku a Dolní Lipové. Hospodářsky byla tato oblast vázána na 

Dolní Slezsko, a proto zde zasáhly do života lidí všech politické změny, které se zde udály 

(rozdělení Slezska, rozpad Rakouska - Uherska, vysídlení německy mluvícího 

obyvatelstva, …). Tyto tři řeky plnily především svou energetickou funkci. Např. na Bělé 

vyrostala řada menších průmyslových podniků. Vybudováno zde bylo 20 jezů z toho na 

Vidnávce 7 a Osoblaze 13.  Kvůli ochraně před povodněmi byly po r. 1880 opevněny 

břehy koryt, exponovaná místa byla sevřena opěrnými zdmi. Vidnávky byla upravena z 50 

% a to už do roku 1925, neosídlené úseky zůstaly beze změn. Ve velkém měřítku byla 

upravována řeka Běla, která po celé své délce protéká na sebe navazující zástavbou. V roce 

1928 byla Bělá upravena z 90 %. Zahrnovalo to opěrné zdi, dlažby, mosty, jež se 



Simona Krkošková: Potenciál vodních ploch 

 

2010  42 

dochovaly dodnes. Nemohou však sloužit silničnímu provozu, avšak konstrukčně jsou 

velmi zajímavé. Úpravy směru toku se na Bělé neprováděly. 

Osoblaha, s levostranným přítokem, Petrovickým potokem, pramení v severním 

podhůří Jeseníků. Teče především zemědělskou krajinou na okraji Dolnoslezské nížiny. 

Regulace koryta probíhala v letech 1906 – 1932, v té době změny čítaly 90 % povodí 

Osoblahy. Zajímavostí je, že úpravy zde byly prováděny i v místech bez zástavby a to i 

přesto, že voda neohrožovala žádnou obydlenou oblast, či průmyslový podnik. Pravý 

důvod byl v lepším využití vlhkých luk v údolní nivě. Záměrem bylo jejich odvodnění a 

následné užívání. Starší mapy Slezska uvádějí v 18 století u Osoblahy rybníky, po jejichž 

zrušení byly nivy těžko obdělavatelné. Všechny okrajové přítoky Odry - Vidnávka, Bělá i 

Osoblah byly poškozeny při povodni v roce 1940. Způsobené škody však napraveny 

nebyly a nebylo tomu tak ani co se týče poškození způsobené za druhé světové války. 

Neutěšený stav jezů, zjištěný v 60. letech 20. století, vedl k jejich opravám v následujících 

10 letech. Kupodivu je, že vodní stavby, jež chátraly šedesát až devadesát let, přestály 

s menšími škodami ničivou povodeň v roce 1997. Obnova zničených úseků a stávajících 

vodohospodářských zařízení byla realizována v letech 1998 – 2003. Velmi poškozená 

místa byla udělána nově, ostatní prošly zásadnější rekonstrukcí. [7] 

 

3.4. Vody znečištěné průmyslovou činností 

Největším znečišťovatelem v povodí Odry byla celulózka ve Vratimově založená 

v roce 1882. Brzy po svém uvedení do provozu si začaly obce Hrabová, Přívoz, Moravská 

a Polská Ostrava podávat stížnost na znečištění. Neboť tehdejší celulózky ani u nás, ani 

nikde ve světě vodu nečištily a vratimovská celulózka spotřebovala ročně tolik kyslíku, co 

za stejnou dobu 450 tisícové město. Nová moderní celulózka v Paskově postavená v roce 

1985 již byla vybavena čistícím zařízením špičkově úrovně. V porovnání s evropskými 

poměry je znečištění mnohonásobně nižší. [8] 
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3. Potenciál vytipovaných vodních ploch 

Vodní plochy jsou oblíbeným výletním cílem. Představují potěšení pro oko, dávají 

krajině líbivější vzhled a přinášejí uklidňující pocit. Nebyl by to ten správný letní výlet, 

kdyby nebyla možnost se vykoupat. Proto Vám navrhnu tři výlety, jež Vás zavedou na 

místa, kde bude vody dostatek. A nejen vodní plochy budou cílem putování. Potkáte 

zajímavé geologické lokality, taktéž i architektonické památky a přírodní zajímavosti. 

Respektujte prosím zákaz koupání v přehradách, které naše domácnosti zásobují pitnou 

vodou. Raději vytáhněte fotoaparát a zvěčněte si jejich klid a krásu pro pozdější 

připomenutí.  

I. ZA NEŽIVOU PŘÍRODOU NÍZKÉHO JESENÍKŮ 

Tento jednodenní výlet, kombinující auto s pěšími vycházkami, nás zavede za 

zaniklou těžbou nerostných surovin, vyhaslými sopkami a za zajímavými 

geomorfologickými útvary. 

Trasa začíná ve Svobodných Heřmanicích u zatopeného opuštěného lomu po 

těžbě pokrývačských břidlic. Jezero využívají sportovní potápěči k tréninku a také je zde 

možnost koupání na vlastní nebezpečí. Poté se vydáme ke 2 km vzdálené Slezské Hartě za 

Leskovcem nad Moravicí. Směrem na Razovou odbočíme k malému parkovišti u břehu 

přehrady. Odtud se vydáme 1,3 km podél břehu po šipkách k opuštěnému lomu na vápenec 

s obnovenou kruhovou vápenkou. Stojí tam informační tabule a posezení. Dále se autem 

dostaneme přes Razovou k prvním domům obce Meziny. Pěšky se projdeme 300 m od 

informační tabule u křižovatky k opuštěnému lomu na čedič, ležící na úpatí vyhaslé 

Venušiny sopky. Lokalita je známá jako přírodní památka Lávový proud u Meziny.  Po 

návratu se vydáme autem přes Bruntál k parkovišti pod Uhlířským vrchem. Alej lip ve 

čtyřech řadách nás doprovodí až na vrchol této vyhaslé sopky, na níž stojí nově opravený 

poutní kostel. Odtud je překrásný výhled do okolí. I toto místo je přírodní památkou. Od 

Uhlířského vrchu pojedeme autem do Valšova, za kterým se dáme doleva do údolí 

Moravice k Nové Pláni Obrázek 21, což je pohádková vesnička a také nově vznikající 

středisko cestovního ruchu. 
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Obrázek 21: Pohádková vesnička Nová Pláň [21]  

Za obcí Roudno se z nejvyššího místa silnice vydáme po vlastních nohách 1 km 

polní cestou na zalesněný vrchol vyhaslé sopky Velký Roudný - národní přírodní památka. 

Je zde nádherný výhled na Slezskou Hartu a Jeseníky. Na vcholu stojí zrekonstruovaná 

kamenná kaple. 

Dalším cílem našeho výletu je městečko Budišov nad Budišovkou a jeho Muzeum 

břidlice. Ve stylové budově jsou vystaveny geologické exponáty a dále předměty, jež 

dokládají zašlou slávu těžby a zpracování břidlice na území Nízkého Jeseníku. Kousek 

odtud najdeme široko daleko nejstarší památkově chráněný kamenný most se sochou Jana 

Nepomuckého. 

Následuje přesun autem do míst mezi Svatoňovice a Čermnou ve Slezsku, kde se 

k silnici zleva přimyká železniční trať. Odtud se za cca. 20 minut pěšky přijde k přírodní 

památce Černý důl. Tu tvoří podzemní systém opuštěné těžní jámy a štol po těžbě břidlic. 

V dole zimují netopýři a vápenci, což je kriticky ohrožený druh netopýrů velký ne více než 

5 cm a vážící 3 - 9 g. V okolí dolu jsou k vidění zajímavé odvaly břidlice. 

Poté zamíříme autem zpět přes Svatoňovice k přehradě Kružberk, kde bude naše 

poslední zastávka. Při severozápadní straně přehrady zde najdeme zříceniny malých hradů 

Medlice a Šternek. [22] 



Simona Krkošková: Potenciál vodních ploch 

 

2010  45 

 

Obrázek 22: Mapa trasy Autem a pěšky za neživou přírodou Nízkého Jeseníku[22] 

 (Start trasy v obci Svobodné Heřmanice, cíl u přehrady Kružberk; trasa označena fuchsiově;  

černě značeny pozemní komunikace,  

červeně, modře a zeleně značeny turistické trasy dle Klubu českých turistů) 
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II.  PERMONÍKOVA CYKLOTRASA 

Nejen vrcholky hor a zelená příroda, ale i technické památky jsou zajímavými 

terči výletů. Nechme proto pohorky odpočívat doma a nasedněme na kolo a jeďme 

poznávat Ostravsko. Ostrava už dávno není černá, nýbrž zelená, a v té zeleni se tyčí 

industriální stavby. Pro některé ošklivé a hromada rezavého železa, pro jiné zajímavé až 

dokonalé.  

Tip na nenáročný cykloturistický výlet, který vede po těchto značených 

cyklotrasách: 

- č. 6097: úsek Karviná-Fryštát – lázně Darkov – Stonava – Albrechtice – 

Těrlicko 

- č. 56 Těrlicko (hráz) – Havířov-Životice – dále po č.6098 na Havířov-

Bludovice 

- po červené turistické značce k přehradě Žermanice, dále po č.6099 a č.6005 

do Sedlišť a Řepišť 

Tzv. „Permoníkova cyklotrasa“ (Obrázek 23) vede terénem v  220-350 m n. m. a 

začíná v Karviné Fryštátě.  

Stojí zde empírový zámek, jejž v minulosti obývali šlechticové rodu Larisch-

Mönichů. Pro veřejnost byl otevřen poprvé po rekonstrukci v roce 1997. Původně to byl 

zbarokizovaný renesanční zámek. V zámku je k vidění 17 místností s hodnotným 

šlechtickým nábytkem, umělecké a historické sbírky, nebo také vzácné nástropní malby. 

Uvnitř najdeme jednu z nejvýznamnějších zámeckých knihoven v ČR. V historii byl 

zámek poctěn návštěvou vážených osobností z řad evropské šlechty např. následníkem 

rakouského císařského trůnu Františkem Ferdinandem d´Este. Z jižní strany zámku se 

rozkládá anglický park s řadou vzácných dřevin. V blízkosti zámku se nachází také dětský 

koutek, mini zoo, či rekreační plocha Loděnice. Ta byla dva roky uzavřena, ale nyní od 

března 2010 se znovu rekonstruuje, a bude sloužit pro potěšení dětí i dospělých. Do konce 

roku tak budou k dispozici lodičky, občerstvení, hřiště pro míčové hry, posezení pro pěší 

s lavičkami, dětské průlezky atd. 

 Na Masarykově náměstí v Karviné je možno navštívit Výstavní síň Muzea 

Těšínska. Můžeme tam také vidět měšťanské domy či kašnu. 
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 V Darkově (na mapě pod č. 2) najdeme jodobromové lázně s přilehlým parkem. 

Nedaleko stojí betonový most přes Olši, jež je technickou památkou. 

 A dále cyklotrasa vede přes obec Stonavu (na mapě pod č. 3), kde stojí kaplička 

s barokní sochou Madony s dítětem, v okolí se rozkládá Švédský kopec z třicetileté války 

či se vinou meandry řeky Stonávky, což je chráněný krajinný prvek. 

 V Albrechticích (na mapě pod č. 4) najdeme dřevěný barokní kostel sv. Petra a 

Pavla z r. 1766 (kulturní památka) nebo stoleté duby. Z Albrechtic můžeme po trase č. 

6100 odbočit k Archeoparku v Chotěbuzi a Karviné-Loukách z období slovanského 

osídlení v 8. století. Trasa pokračuje po hrázi Těrlické přehrady (na mapě pod č. 5). Ta je 

s oblibou využívána ke kempování či vodním sportům. Odtud je možno po cyklotrase č. 56 

zamířit k Larischovu letohrádku a Památníku letců -  Żwirkowisko vzdáleného 3 km od 

přehrady nebo na Babí horu, což je nejvyšší bod Karvinska s 423 m n. m. 

 V Havířově - Životicích se nachází Památník životické tragédie, který je věnován 

obětem nacismu. Nechybí zde ani zvonička. V jiné místní části Havířov – Dolní Bludovice 

(na mapě pod č. 7) zaujme roubená lidová stavba Kotulova dřevěnka s expozicí lidového 

bydlení a zemědělství. Odsud je možnost se dostat po cyklotrasách č. 56 a č. 6064 

k meandrům Lučiny. Další zastávkou může být přehrada Žermanice (na mapě pod č. 8), 

nabízející pěkné koupání a vodní sporty. V nedalekém lomu byl objeven geologický unikát 

– těsnit. Po cestě do Ostravy by stálo za to navštívit v Sedlištích (na mapě pod č. 9) 

dřevěný kostelík Všech svatých pocházející z r. 1638 s mohutnou čtyřpatrovou věží s bání, 

stejně tak v Řepištích (na mapě pod č. 10) dřevěný kostelík sv. Michala z r. 1652 

s půdorysem rovnoramenného kříže. [23] 
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Obrázek 23: Mapa Permoníkovy cyklotrasy [23] 

(Start cyklotrasy v Karviné, cíl v obci Řepiště; trasa označena tyrkysově;  

černo-fialově  značeny cyklotrasy dle  Klubu českých turistů;  

černě pozemní komunikace,  

červeně, modře a zeleně značeny turistické trasy dle Klubu českých turistů) 
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III.  OD PŘEHRADY K PŘEHRADĚ PŘES KRÁLOVNU BESKYD 

Poslední výlet, na který Vás vezmu, nás zavede ke dvěma beskydským zásobárnám 

pitné vody a jen tak náhodou při cestě si odskočíme na královnu Moravskoslezských 

Beskyd - Lysou horu. 

Naše putování začne v obci Ostravice ležící na stejnojmenné řece 5 km od 

Frýdlantu nad Ostravicí. Krom cestovního ruchu se zde obyvatelé věnují převážně 

dřevařskému průmyslu, který má svou tradici v minulosti, kdy zde stávaly hamry při 

nalezištích železné rudy. Ostravice je také hojně využívaným startovním bodem jak pro 

pěší tak cykloturisty, kteří míří převážně na Lysou horu nebo Smrk. Nacházejí se zde 

ostravické peřeje. Je to okouzlující místo, jež odkrývá oblast kontaktu dvou jednotek tzv. 

„karpatského flyše“. Ten slezský se nasouvá na podslezský a v místě kontaktu tak vznikl 

schod. Překonává ho mohutná řeka v mnoha kaskádách. Nachází se zde rozmanitá a 

vzácná fauna a flora. 

Naše trasa povede z Ostravice vlakové stanice po modré turistické značce 

k přehradě Šance. V půlce vzdálenosti k přehradě však cesta přestává být značená. Takto 

dojdeme až k hrázi přehrady, kde je možno si domluvit návštěvu elektrárny pod hrází, 

betonové štoly v hrázi či vodní věže. Nabídka však platí spíše pro organizace, proto 

doporučuji den otevřených dveří, který se koná každoročně o víkendu, jež připadá po dni 

Svátku vody 22. března.  

Dále se vydáme po žluté turistické značce, jež nás provede Pod Čuplem a dále 

podél okraje přírodní rezervace Mazácký prales (v mapě uveden název Mazácký Grúnik), 

který pod vrcholem Lysé hory přechází v Národní přírodní rezervaci Mazák, ležící na 

západní straně Lysé hory. Není zde dovolen pohyb mimo značenou trasu. Území je 

chráněno od roku 1956 a její rozloha činí 92,91 ha. Tato oblast se vyznačuje jedlobukovým 

pralesním porostem. Nachází se ve výšce 715 – 1315 m. n. m. Území odvodňuje potok 

Mazák – pravostranný přítok řeky Ostravice. Rezervace náleží  chladné oblasti s velmi 

krátkým létem a velmi dlouhou chladnou zimou s dlouhým trváním sněhové pokrývky. 

Průměrná roční teplota Lysé hory je 2,6°C. Po žluté značce se vyšplháme až na její vrchol. 

Zde se občerstvíme, odpočineme a pokocháme se výhledem do kraje. Za krásného počasí 

můžeme spatřit pohoří Malé a Velké Fatry, Západních Tater či Jeseníků. Kdo by se zde 

chtěl třeba i noc zdržet, může tak učinit ve Ski chatě Lysá Hora, jež nabízí nenakládané 
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ubytování. Na Lysé se také nachází televizní vysílač, stanice horské služby či 

meteorologická stanice. 

  Jelikož nás ještě čeká dlouhá cesta k přehradě Morávka, navrhovala bych pár 

možností, jak tuto vzdálenost překonat. První návrh spočívá v přenocování na Lysé hoře a 

ráno pokračovat po žluté turistické značce do obce Krásná, odkud je možnost jet 

autobusem do obce Raškovice, kde u Hotelu Ondráš přestoupíte na autobus jedoucí do 

zastávky Morávka Lipový. Odkud je to k přehradě zhruba 30 minut pěší chůzí. Další 

varianta je použít autobus přímo z vrcholu Lysé, který je v provozu od května do září a 

taktéž Vás doveze až do Raškovic. Jezdí však jen ve středy a pátky a to v 8:30 hod. 

z Raškovic na vrchol a poté v 11:20 z Lysé zpět. Pro velký zájem o tuto linku je vhodné si 

místo v autobuse rezervovat. Tato vzdálenost z Lysé hory k VD Morávka by se dala zdolat 

pouze pěšky, avšak pro její více než 20 km délku bych to nedoporučovala méně zdatným 

turistům. 

V obci Morávka stojí za zhlédnutí sousoší nazývané Noční přechod v Lipovém, jež 

je důkazem pohnuté historie obce za 2. světové války nebo také pomník u partyzánského 

bunkru v Malém Trávném a památná deska na Slavíči. [24] 
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Obrázek 24: Mapa trasy Od přehrady k přehradě přes královnu Beskyd [24] 

(Start trasy v obci Ostravice, cíl na přehradě Morávka; tyrkysově označena pěší část trasy, fialově 

je označeno využití autobusové přepravy 

černě značeny pozemní komunikace 

modře, zeleně, červeně a žlutě značeny turistické trasy dle Klubu českých turistů) 
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4. Závěr 

Z mého pohledu je „náš“ Moravskoslezský kraj krásný a má, jak svým 

obyvatelům, tak i návštěvníkům, co nabídnout. Také se musím přiznat, že o mnoha 

zajímavostech a možnostech v Moravskoslezském kraji jsem se dověděla až 

s vypracováním této práce. Myslela jsem si, že Ostrava cyklistovi nemá co nabídnout, že 

výšlap na Lysou horu začíná pouze v obci Ostravice a že Karviná je jen těžbou postižené 

město. Teď vím, že ani za rok pravidelného „výletování“ by se mi nepodařilo vše vidět a 

poznat, jak bych si přála. Je to však pozitivní zjištění, neboť můžu být hrdá a těšit se z žití 

tady – vždy objevím něco nového a pro mě zajímavého. 

Z hlediska vodních zdrojů jsem poznala důvod ke stavění přehrad, proč se 

regulovaly vodní toky (myslela jsem si, že je příroda chytrá a ví, co a jak se má) a že i na 

území kraje se dařilo rybníkářství a lidé již v 17. století věděli, že bílé rybí maso je velmi 

zdravé. Práce mne tedy obohatila o mnoho nových poznatků, listovala jsem knihami a 

různými turistickými příručkami a divila jsem se, kolik užitečných informací se v nich dá 

najít, pokud se do nich člověk podívá pořádně a třeba i víc než jen 1x. Objevila jsem, kolik 

inspirací k výletům se dá najít v informačních centrech měst kraje a tímto Vám všem 

doporučuju je navštěvovat a neváhat si odnést různé propagační materiály, kde je toho 

doopravdy velmi mnoho užitečného a inspirativního. 
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