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1. Úvod 

 
 
1.1. Stručný legislativní rámec (Natura 2000) 

 
Natura 2000 je celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která 

umožňuje zachovat přírodní stanoviště a stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření 
ve stavu příznivém z hlediska ochrany nebo popřípadě umožní tento stav obnovit. V ČR je 
soustava Natura 2000 tvořena dvěma typy území: ptačími oblastmi a evropsky významnými 
lokalitami. Základní legislativu EU pro transpozici a vytváření soustavy Natura 2000 v ČR 
představují dvě směrnice: Směrnice Rady 79/409/EHS, o ochraně volně žijících ptáků (tzv. 
Birds directive) a Směrnice Rady 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících 
živočichů a planě rostoucích rostlin (tzv. Habitats directive).  

Birds directive je historicky první právní předpis zemí Evropských společenství na 
ochranu přírody (Roth, 2003). Směrnice má 19 článků a 5 příloh. Podle článku č.4 směrnice 
mají členské státy za povinnost pro druhy a poddruhy ptáků, uvedených v příloze I a dále pro 
pravidelně se vyskytující tažné druhy ptáků zřizovat tzv. území zvláštní ochrany (SPA : 
Special Protection Areas, u nás tzv. ptačí oblasti). Jednotlivé přílohy směrnice, obsahující 
druhové seznamy, byly postupně novelizovány. Podle této směrnice jsou ovšem chráněny 
v krajině i všechny ostatní struktury, sloužící ochraně těchto ptačích druhů.  

Habitats directive stanovila původně termín vzniku seznamu chráněných lokalit celého 
Společenství na rok 1998. Díky prodlevám členských států s transpozicí směrnice byly první 
tzv. národní seznamy předloženy Evropské komisi až po uvalení sankcí na některé státy 
v roce 2000. Cílem směrnice je „přispívat k zabezpečení biologické rozmanitosti 
prostřednictvím ochrany přírodních stanovišť a volně žijící fauny a flóry na evropském území 
členských států“. Směrnice je tvořena 24 články a 6 přílohami. V roce 1997 byla směrnice 
novelizována (zejména její přílohy I a II), další doplnění druhových seznamů v přílohách 
směrnice navrhly nově přistupující členské státy včetně ČR. O plnění povinností, 
vyplývajících ze směrnice, musí členské státy v šestiletých intervalech informovat Evropskou 
komisi. Nejrozsáhlejší povinností, plynoucí ze směrnice, je vytvoření a aktivní ochrana 
soustavy lokalit, pro niž se zavádí název Natura 2000.  
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1.2. Vysvětlení základních použitých pojmů  
 
Ptačí oblasti (PO) vymezuje vláda ČR příslušným nařízením ve Sbírce zákonů. V nařízení 

vlády je definován předmět ochrany ptačí oblasti a případně i výčet činností, k nimž je v ptačí 
oblasti nutný souhlas orgánu ochrany přírody. Kompetence orgánů ochrany přírody v ptačích 
oblastech jsou poněkud komplikovaně rozdělené : leží-li uvnitř ptačí oblasti maloplošné 
území se statutem „národní přírodní rezervace“ (NPR) nebo „národní přírodní památka“ 
(NPP), pak je příslušným orgánem pro ptačí oblast správa chráněné krajinné oblasti, pokud 
v ptačí oblasti není NPR ani NPP, pak je příslušný krajský úřad. V ptačí oblasti může orgán 
ochrany přírody s vlastníkem nebo nájemcem pozemku uzavřít smlouvu o hospodaření 
v zájmu podpory ochrany ptačích druhů. 

Evropsky významná lokalita (EVL) je (zjednodušeně) lokalita, vyžadující ze zákona 
zvláštní územní ochranu. Jde o lokalitu, která byla zařazena do tzv. „národního seznamu“ 
(popřípadě jde o tzv. „spornou lokalitu“, která v národním seznamu zařazena nebyla zřejmě 
z politických důvodů, o takovéto lokalitě musí rozhodnout Rada Evropské unie). K datu psaní 
tohoto příspěvku je známo, že národní seznam byl vládou ČR schválen a probíhá tisk 
příslušné částky Sbírky zákonů, v němž bude národní seznam stanoven nařízením vlády. 
Podrobnosti k národnímu seznamu (včetně mapového vymezení jednotlivých EVL) lze nalézt 
na internetových stránkách MŽP a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Národní seznam 
předloží česká republika Evropské komisi a ta po jeho prověření z hlediska úplnosti seznamu 
na základě vědeckých principů rozhodne o zařazení lokalit do tzv. „evropského seznamu“. 
Všechny EVL požívají vysoký stupeň ochrany podle ZOPK. Národní seznam obsahuje pro 
každou jmenovitou lokalitu i návrh kategorie zvláště chráněného území (ZCHÚ podle § 14 
ZOPK), v níž je EVL navrhována vyhlásit. Do 30ti dnů od zveřejnění národního seznamu ve 
Sbírce zákonů musí orgány ochrany přírody, kompetentní k vyhlášení dané kategorie ZCHÚ 
uvedené u konkrétní EVL, oslovit vlastníky pozemků s nabídkou uzavření smlouvy o tzv. 
smluvní ochraně lokality. Pokud tato smlouva nebude uzavřena, musí být EVL vyhlášena jako 
ZCHÚ do šesti let od jejího přijetí Evropskou komisí do evropského seznamu. 

Hodnocení důsledků vlivů na lokality v soustavě Natura 2000 je vždy zaměřeno na cíle 
ochrany a celistvost (integritu) soustavy.   

Cílem ochrany lokality v soustavě Natura 2000 je zachování předmětu její ochrany ve 
stavu příznivém z hlediska ochrany. „Předmětem ochrany“ PO jsou populace těch vybraných 
druhů ptáků, pro které je PO přímo vymezena nařízením vlády. „Předmětem ochrany“ EVL 
jsou evropsky významná přírodní stanoviště a evropsky významné druhy rostlin a živočichů.    

Stav přírodního stanoviště z hlediska ochrany se považuje za příznivý, pokud jeho 
přirozený areál rozšíření a plochy, které v rámci tohoto areálu pokrývá, je stabilní nebo se 
zvětšují a specifická struktura a funkce, které jsou nezbytné pro jeho dlouhodobé zachování, 
existují a budou pravděpodobně existovat i nadále v dohledné době a stav jeho typických 
druhů z hlediska ochrany je příznivý (§ 3, odst.1, písm. q/ ZOPK). 

Stav druhu z hlediska ochrany je považován za příznivý, jestliže údaje o populační 
dynamice druhu naznačují, že se dlouhodobě udržuje jako životaschopný prvek svého 
přírodního stanoviště a přirozený areál druhu není a pravděpodobně nebude v dohledné 
budoucnosti omezen a pravděpodobně budou v dohledné době i nadále existovat dostatečně 
velká stanoviště k dlouhodobému zachování jeho populací (§ 3, odst.1, písm. r/ ZOPK).   

Celistvost (integrita) lokality či celé soustavy Natura 2000 zahrnuje její ekologické 
funkce. Je definována jako soudržnost ekologických struktur a funkcí lokality na celém jejím 
území nebo soudržnost stanovišť, komplexů stanovišť a populací druhů, pro které je 
vymezena. Rozhodnutí o tom, zda je celistvost (integrita) soustavy Natura 2000 negativně 
ovlivněna, se zaměřuje (a současně i omezuje) na cíle její ochrany. 
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1.3. Hodnocení vlivů na soustavu a lokality Natury 2000 
 
Jakákoliv koncepce nebo záměr, který může samostatně nebo ve spojení s jinými 

významně ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, podléhá hodnocení 
jeho důsledků na toto území a stav jeho ochrany z uvedených hledisek1. Při tomto hodnocení 
se postupuje podle právních předpisů o posuzování vlivů na životní prostředí2 v souladu 
s ustanovením § 45i ZOPK, které upravuje podrobně postup hodnocení vlivů koncepcí a 
záměrů na EVL a PO v soustavě Natura 2000. Ten, kdo zamýšlí pořídit koncepci nebo 
uskutečnit takový záměr, je povinen jeho návrh předložit orgánu ochrany přírody ke 
stanovisku, zda může mít samostatně nebo ve spojení s jinými významný vliv na území EVL 
nebo PO. Orgán ochrany přírody vydá stanovisko do 15ti dnů ode dne doručení žádosti. 
Tímto stanoviskem není dotčeno zjišťovací řízení podle ZPV. Jestliže orgán ochrany přírody 
svým stanoviskem významný vliv nevyloučí, musí být daná koncepce nebo záměr předmětem 
posouzení podle § 45i, odst.2 ZOPK. Toto posouzení mohou provádět pouze fyzické osoby, 
které jsou držiteli zvláštní autorizace podle § 45i, odst.3 ZOPK.  

Podle článku 6(3) Směrnice 92/43/EHS se provádí posouzení důsledků záměru nebo 
koncepce pro lokalitu soustavy Natura 2000 zejména z hlediska cílů její ochrany. Cílem 
ochrany lokality soustavy Natura 2000 (EVL, PO) je zachování předmětů ochrany (tj. v EVL 
evropsky významných druhů a evropských stanovišť  a v PO vybraných druhů ptáků) ve stavu 
příznivém z hlediska ochrany. 

Posuzování důsledků záměru nebo koncepce na soustavu Natura 2000 má velmi úzkou 
vazbu na procesy EIA a SEA. V případě, kdy příslušný orgán ochrany přírody (či současně 
více orgánů ochrany přírody) svým stanoviskem k předložené koncepci či záměru konstatuje, 
že „nelze vyloučit“ významný vliv na ptačí oblast nebo EVL, je předkladatel záměru povinen 
jej podrobit procesu EIA a předkladatel koncepce povinen procesu SEA. V rámci těchto 
procesů pak proběhne posouzení podle § 45i ZOPK. V obou procesech, EIA i SEA,  
zpracovává vyhodnocení osoba autorizovaná podle § 19 zákona o posuzování vlivů na ŽP. 
Samostatnou, jasně oddělenou částí vyhodnocení vlivu koncepce na ŽP, je posouzení vlivu 
koncepce na soustavu Natura 2000, kterou vypracovává osoba autorizovaná podle § 45i 
ZOPK.  

Závěrečné stanovisko příslušného orgánu pro posuzování vlivů na ŽP musí obsahovat 
opět jasně odlišitelnou část, týkající se vlivů na lokality v soustavě Natura 2000. V případě, 
kdy v rámci posouzení nebude nalezeno přijatelné variantní řešení a závěrečné stanovisko 
s ohledem na vlivy na Naturu 2000 bude nesouhlasné, pak je případné schválení záměru 
(koncepce) podmíněno předložením nových, k lokalitám Natury 2000 šetrnějších variant nebo 
variant bez negativních vlivů. Ty ovšem musí být vždy podrobeny novému hodnocení 
z hlediska § 45i ZOPK v procesu SEA/EIA. Jednou ze základních odlišností samotného 
procesu SEA/EIA a procesu posouzení vlivů na lokality Natura 2000 je otázka právní síly 
závěrečného stanoviska. V případě, kdy závěrečné stanovisko procesu EIA/SEA konstatuje 
negativní vliv koncepce na soustavu Natura 2000 a není splněna některá z podmínek § 45i, 
odst.9 a 10 ZOPK, pak jednoznačně nesmí být koncepce schválena.        

Povinnost posouzení vlivů záměrů nebo koncepcí na Naturu 2000 se vztahuje i na 
koncepce, u nichž posuzování EIA/SEA již probíhá (ZOPK nemá přechodná ustanovení a 
povinnosti plynoucí z Habitats directive platí pro ČR již od data vstupu do EU).  

 
 

                                                 
1 To se nevztahuje na plány péče zpracované orgány ochrany přírody pro tato území a na lesní hospodářské 
plány a lesní hospodářské osnovy.  
2 Zákon č. 244/1992 Sb. v platném znění a zákon č. 100/1992 Sb. v platném znění. 
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2. Předmět posouzení záměru  
 
 
    NÁZEV  ZÁMĚRU : Těžba štěrkopísků v lokalitě MANKOVICE 
   (CHKO POODŘÍ) 
     
 KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ : Mankovice 
   Suchdol nad Odrou 
 
 OBEC : Mankovice 
   Suchdol nad Odrou 
 
 POVĚŘENÝ ÚŘAD : Odry 
 
 OKRES : Nový Jičín 
 
 KRAJ : Moravskoslezský 
 
 INVESTOR  : Českomoravské štěrkovny, a.s. 

 
 

 
 
Dotčené lokality Natury 2000: EVL Poodří 
 EVL Cihelna Kunín 
 PO Poodří 
 
Zpracovatel oznámení EIA: není dosud stanoven 
 
Zpracovatel posouzení Natura 2000: 
 Ing.Ivo Machar, Ph.D. 
 Albrechtova 35, Horka nad Moravou 

 
 

Podrobná dokumentace záměru pro vydobytí výhradního ložiska štěrkopísku Mankovice, 
evid.číslo 30 08 800 byla zpracována ing. Černým, Báňský inženýring Olomouc jako nedílná 
součást žádosti o udělení předchozího souhlasu ke stanovení dobývacího prostoru podle 
ustanovení §24 zákona č.44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 
v platném znění.  

Ložisko je v celé mocnosti zvodnělé, jeho průměrná mocnost je cca 4 m. Z tohoto důvodu 
bude dobývání ložiska prováděno strojním způsobem pomocí vhodného rypadla nebo pomocí 
škrabáku. Svrchní kulturní vrstva půdy bude ukládána odděleně od ostatních částí skrývek a 
využita při zpětné rekultivaci dotčených ploch a k jejich začlenění do krajiny. Hlouběji 
uložené vrstvy skrývek (hlušina, technologický výkliz) budou použity k úpravě a tvorbě 
členitého břehu a ostrovů,  mokřadů, jezírek a tůní podle schváleného rekultivačního záměru. 

Ložisko bude dobýváno v několika samostatných těžebních jezerech. Vytěžené části 
ložiska budou průběžně rekultivovány podle schváleného rekultivačního záměru do 
navrženého cílového stavu. Provozní objekty budou budovány jako objekty dočasné, 
rozebíratelné a po ukončení činnosti budou přestěhovány na jiné lokality. 
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3. Vlastní hodnocení vlivu záměru těžby štěrkopísku 
v lokalitě Mankovice na území v soustavě Natura 2000 
 
3.1. Širší vztahy lokality dotčené posuzovaným záměrem 
těžby štěrkopísků  
 

 
Chráněná krajinná oblast Poodří 
 
Chráněná krajinná oblast je území s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristicky 

vyvinutým reliéfem, významným podílem přirozených ekosystémů lesních a trvalých travních 
porostů, s hojným zastoupením dřevin, popřípadě s dochovanými památkami historického 
osídlení (§ 26 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny). 

V případě Chráněné krajinné oblasti Poodří jsou tyto definiční znaky splněny. Jedná se o 
zachovalou údolní nivu Odry s pestrým mikroreliéfem vzniklým jejím vývojem v kvartéru a 
následně hospodářským využíváním po středověké kolonizaci ve 13. a 14. století. Území je 
typické a ojedinělé zachovalým vodním režimem s každoročními záplavami rozsáhlých částí 
nivy, dále pak v národním měřítku charakterem meandrujícího toku Odry.a navazujícími 
systémy ramen a tůní v různém stupni zazemnění, značným podílem trvalých travních porostů 
s hojnou rozptýlenou zelení a konečně s rybničními soustavami, lužními lesy v nivě a 
dubohabřinami na terasách Odry a jejích přítoků. 

Posláním chráněné krajinné oblasti je ochrana a postupná obnova hodnot krajiny, jejího 
vzhledu a typických znaků, vytvoření a rozvíjení ekologicky optimálního všestranného 
využívání krajiny a jejích přírodních zdrojů (vyhl. MŽP ČR č. 155/1991 Sb.,o zřízení 
chráněné krajinné oblasti Poodří). 

Základním faktorem podmiňujícím vývoj zdejšího prostředí je řeka Odra a její přirozený 
průtokový režim, při němž dochází ke každoročním (i vícekrát do roka) rozlivům řeky v nivě.  
 

 
      Obr. 1. Běžný povodňový rozliv řeky v Poodří 
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Řeka Odra si díky svému přirozenému charakteru toku uchovala poměrně vysokou 
samočistící schopnost, která do jisté míry eliminuje především znečištění ze zemědělství a 
průmyslu. Zlepšování kvality vody napomáhá postupné budování a rekonstrukce čistíren 
odpadních vod. Čistotu vody dokazuje přítomnost populací raka říčního (Astacus fluviatilis), 
zástupců měkkýšů (velevrubovití) a ohrožených druhů ryb (ouklejka pruhovaná, piskoř 
pruhovaný). 

Poodří je unikátní koridor nadregionálního významu. Je místem tahových cest ptactva ze 
severu na jih a zpět a je odpočinkovou zastávkou při jarních a podzimních migracích. Řada 
druhů ptáků zde hnízdí. 

Významným ekosystémem jsou nivní louky, které v jarní době hostí až několik desítek 
čejek chocholatých (Vanellus vanellus) a na tahu zástupce řádu bahňáků, taktéž zde hnízdí 
chřástal polní (Crex crex). V dřívější době byly louky přehnojovány a odvodňovány, takže 
došlo k ochuzení půdní fauny, která nemohla plnit svou funkci destruentů, chemizací byly 
vytlačeny druhy semenožravé, např. křepelky(Coturnix coturnix) a koroptve (Perdix perdix), 
se kterými se dnes setkáme jen zřídka a na lokalitách nejlépe zachovalých , bez velké 
návštěvnosti. U luk, které jsou obhospodařovány extenzívně (jsou pravidelně koseny) a je 
téměř vyloučeno hnojení, lze jednoznačně potvrdit nárůst zástupců řádů Lepidoptera a 
Orthoptera, které signalizují zvýšení druhové diverzity a patří mezi druhy, které lze považovat 
za bioindikátory vyváženosti lučních společenstev. 

Lesnatost CHKO Poodří je pouhých 10%, přesto jsou zachovalé lesy důležitým 
fenoménem diverzifikujícím krajinu na mnoha úrovních a jsou dokladem relativně stabilního 
ekosystému. Malá lesnatost je částečně vyvážena velkým zastoupením mimolesní zeleně. 
Mnohá stará koryta a slepá ramena Odry v lesích jsou víckrát ročně zaplavována a vytváří 
přechodné biotopy pro živočichy, kteří jsou vázáni na vodní prostředí, např. obojživelníky a 
žábronožky. 

Soustavy rybníků dávají krajině zcela typický charakter. Jsou místem výskytu vodního 
ptactva, rozsáhlé rákosiny poskytují prostor pro hnízdění ohroženým druhům ptáků. 

 
 
Ramsarská konvence v Poodří 
 
V roce 1993 byla CHKO Poodří spolu s devíti dalšími lokalitami v České republice 

zařazena do celosvětové konvence „Úmluva o mokřadech, majících mezinárodní význam 
především jako biotopy vodního ptactva“ (Ramsarská konvence). 

CHKO Poodří se tak dostalo ocenění a ohodnocení na mezinárodní úrovni. 
CHKO Poodří je současně zařazeno do seznamu evropských významných ptačích území v 

rámci projektu ICBP (International Council for Bird Preservation). 
 
 
Geologické poměry CHKO Poodří 
 
Území CHKO Poodří leží na rozhraní dvou významných geologických celků - Českého 

masívu a Západních Karpat. Spodní strukturní patro náležející Českému masívu je známo 
pouze z hlubokých vrtů v širším okolí, a proto lze vymezit pouze orientační litostratigrafický 
sled horninových komplexů. Bázi tvoří metamorfika spodnoproterozoického stáří 
(plagioklasové pararuly). Na ně nasedající paleozoikum je zastoupeno devonskými a 
karbonskými sedimenty variské předhlubně (devonská bazální klastika, karbonátový vývoj 
devonu a spodního karbonu, flyš slezského kulmu a v severní části ostravské souvrství 
produktivního svrchního karbonu). 



strana : 9 

Uvedené horninové komplexy jsou zcela zakryty uloženinami mořské miocenní karpatské 
předhlubně. Transgrese je zaznamenána od karpatu. Litologicky poměrně pestré sedimenty 
karpatu jsou vrty doloženy ve východní části chráněné krajinné oblasti a nalézají se pod 
příkrovovými jednotkami nebo do nich byly zavrásněny. Výrazněji jsou zastoupeny písčité 
vápnité jíly a písky spodního badenu patřící rovněž vněkarpatské předhlubni. Bázi 
spodnobadenských sedimentů tvoří zvodnělá bazální klastika. 

Z příkrovových jednotek vycházejících zcela ojediněle i na povrch se jedná o dílčí příkrov 
těšínský slezské jednotky v godulském vývoji (konkrétně křídové těšínsko-hradišťské 
souvrství a veřovické vrstvy v jihozápadní části). 

 

 
Obr.2. Výchoz veřovických vrstev na pravém břehu Odry u Jeseníka 
 
Výraznější zastoupení mají horniny podslezské jednotky. Okraj příkrovů prochází územím 

CHKO Poodří a jejich stavba je zde dosti složitá a je dále komplikována erozí. 
Posledním členem geologického profilu jsou uloženiny kvartéru. Do území zasáhl v 

pleistocénu dvakrát ledovec kontinentálního zalednění a přispěl ke složitosti geologické 
stavby kvartéru. Nejstaršími čtvrtohorními sedimenty jsou glacilakustrinní písky a jíly 
halštrovského zalednění, které jsou vlivem následných erozních pochodů zachovány v 
depresích v terciérním reliéfu. Jsou známy z vrtných prací prováděných v údolní terase 
(morfologicky odpovídající nivě). Jejich nadloží tvoří fluviální štěrky a pískoštěrky 
wűrmského stáří. Sled sedimentů uzavírají mladoholocenní povodňové hlíny. Rozhraní mezi 
nimi je místy zvýrazněno polohou slatin a slatinných zemin (atlantik). V souvislosti s nimi je 
nutno zmínit holocenní travertinovou kupu u Bernartic nad Odrou, která do nich pozvolna 
přechází.  

Stavba morfologicky výrazné pravobřežní terasy Odry je odlišná. Bázi tvoří fluviální 
štěrky a štěrkopísky (mindel - riss). Dalším členem jsou glacilakustrinní písky, jíly a varvy a 
glacifluviální štěrkopísky sálského zalednění, které ovšem mohou v některých částech terasy 
chybět v důsledku pozdějších erozních procesů. Vrstevní sled uzavírají sprašové hlíny 
wűrmského stáří o proměnlivé mocnosti 1 - 5 m. 
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Geomorfologická charakteristika CHKO Poodří 
 
Podle geomorfologického členění ČR spadá území CHKO Poodří do provincie Západní 

Karpaty, subprovincie Vněkarpatské sníženiny, oblasti Západních vněkarpatských sníženin, 
celku Moravská brána, podcelku Oderská brána, okrsků Oderská niva, Bartošovická 
pahorkatina a Klimkovická pahorkatina a podcelku Ostravská pánev. 

Oderská niva - jedná se o rovinu o max. nadm. výšce 271m.n.m. (most přes Odru na 
silnici  Vrážné - Mankovice) a min. nadm. výšce 212 m.n.m. (Odra pod mostem na Polanecké 
spojce). Průměrný sklon území je 1,7 promile. Šířka říční nivy se pohybuje mezi 1,5 - 3,0 km, 
směr údolí je od Oder k Jeseníku nad Odrou ZSZ-VJV a dále až do Ostravy  JZ-SV. 

Morfologicky se uplatňují mezo a mikrotvary reliéfu typické pro zachovalé části údolních 
niv. 

Nejvýraznějším morfologickým tvarem je samotné koryto Odry, které si, i přes místní 
úpravy, zachovalo z velké části charakter přirozeného nížinného toku střední velikosti s 
četnými volnými meandry. V terénu lze vysledovat celou vývojovou řadu meandrů až ke 
vzniku od toku izolovaných tůní na lukách a v lesních porostech. Tyto podléhají pozvolnému 
zazemňování, mnohé z nich však bylo zavezeny v minulosti při terénních úpravách 
zemědělských pozemků. Nejvíce tůní (tzv. jezer) je zachováno v následujících lokalitách : 
Černý les - k.ú. Kunín, Suchdolský les - k.ú. Suchdol nad Odrou, louky mezi Pustějovem a 
Butovicemi, území připravované NPR Oderský luh - k.ú. Studénka, Blűcherův les v NPR 
Polanská niva - k.ú. Polanka nad Odrou, PR Polanský les - k.ú. Poruba - jih. 

Přítoky Odry byly z velké části regulovány a mnohde ohrázovány. Přirozeně meandrující 
zůstal pouze Křivý potok, Polančice, Husí potok a z větší části i Pustějovský potok. Zachovalé 
jsou rovněž krátké úseky Ondřejnice, Lubiny a Jičínky těsně před soutoky s Odrou.  

Stará koryta dnes upravených toků zůstala však povětšinou zachována a jsou využívána k 
rybářskému hospodaření stejně jako mnohé z výše zmíněných tůní. 

Vzhledem ke staleté kultivaci krajiny jsou hojné antropogenní tvary reliéfu. Především 
jsou to rybniční hráze. Jsou budovány po celém obvodu rybníků a jejich velikost je závislá na 
poloze hráze a velikosti rybníka. Časté jsou rovněž hráze historických rybníků, dnes již 
zaniklých.. Součástí hospodaření na rybnících jsou náhony dříve zásobující vodou také 
mlýny, pily a valchy . Dále je zde množství příkopů a kanálů pro převádění vody mezi 
rybníky. 

Meliorační odpady jsou opět velmi časté. Jedná se o otevřené kanály do nichž je zaústěna 
podpovrchová drenáž. Mají vesměs přímkový charakter, jednoduchý lichoběžníkový profil s 
hloubkou 0,5-1,7 m a šířkou mezi břehovými hranami do 4 m. U větších odpadů bývá dno 
vydlážděno, břehová zeleň se vyskytuje sporadicky. 

V souvislosti s nimi nelze opomenout ani různé příkopky, drobné periodické vodoteče a 
staré drobné odvodňovací kanály svým charakterem již blízké přirozeným vodotečím. 

Dále lze, hlavně v blízkosti sídel, nalézt různé nevelké deponie odpadů. Prakticky všechny 
jsou již různou měrou rekultivovány (např. bývalá skládka v Petřvaldíku, skládka u hřiště v 
Bernarticích nad Odrou, rozsáhlá skládka tuhých komunálních a průmyslových odpadů v k. ú. 
Kunín u suchdolské cesty, lokalita Pastevník atd.). 

Výrazným antropogenním tvarem jsou náspy cest vedených v inundačním území a násep 
železnice Přerov - Bohumín. 
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Hydrogeologická charakteristika CHKO Poodří 
 
Pro hydrogeologickou charakteristiku je vhodné  území rozdělit na dva celky vzájemně 

odlišné režimem podzemních vod : 
a) Oderská niva (geomorfologicky jde o údolní terasu) 
b) Hlavní terasa Odry a jejich přítoků (dle geomorfologického členění okraj Bartošovické 

a Klimkovické pahorkatiny) 
Oderská niva - hydrogeologické poměry jsou dány především geologickou  stavbou a 

morfologií terénu, vlastní režim je ovšem v  průběhu roku výrazně ovlivňován rozložením 
srážek a teplot, které se následně projevují na změnách průtoků v povrchových tocích. 
Dochází zde k jevu typickému pro  všechny říční nivy větších rozměrů - za vyšších vodních  
stavů dochází k infiltraci do dobře propustných štěrkopísků na bázi údolní terasy. Zvyšuje se 
tak  napjatost hladiny podzemní vody výrazně ovlivňovaná nadložními méně propustnými 
povodňovými hlínami. Pozvolna dochází k nasycování celého půdního profilu a v místech 
terénních depresí či lokálně snížené mocnosti hlín  vystupuje podzemní voda až na povrch. 
Dochází tak k  obohacování nivy vodou v pásu širokém až několik set metrů od řeky. 

Spolu s každoročními záplavami má tento jev zásadní význam pro zachování mokřadních 
společenstev pro CHKO Poodří typických. V obdobích sucha, kdy se úroveň hladiny nalézá v 
poloze bazálních štěrkopísků, údolní terasa zpětně dotuje vodní toky a mírně tím nadlepšuje 
průtoky. Kromě období těchto extrémních stavů se pohyb podzemní vody děje v generelu 
šikmo po proudu, hladina odpovídá rozhraní mezi štěrkopísky a hlínami a bývá mírně napjatá. 
Směr však může být výrazně ovlivněn např. melioracemi, inženýrskými sítěmi, stavbami 
většího rozsahu, jímáním podzemní vody apod. 

Hlavní terasa - hydrogeologická charakteristika opět úzce souvisí s geologickou a 
geomorfologickou povahou území.  Hydrogeologicky relativně nepropustné podloží tvoří 
okraj podslezské a slezské jednotky či neogenní sedimenty. Na ně sedimentovaly výrazně 
propustné  fluviální štěrky a štěrkopísky, které jsou hlavním nositelem zvodnění celé hlavní 
terasy. Z převážné  části jsou kryty glacilakustrinními písky, místy  rovněž zvodnělými, a jíly. 
Povrchový kryt tvoří málo propustné sprašové hlíny. Významnou skutečností je fakt, že 
dotace  do štěrků se děje převážně ze srážek. Štěrky jsou následně  odvodňovány množstvím 
pramenů a pramenních linií  vyvěrajících u paty terasového svahu v celé jeho délce. 
Vydatnosti pramenů se pohybují v  setinách až prvních sekundových litrech. Jejich vydatnost 
je však ovlivňována rozsáhlými podpovrchovými melioracemi, místně inženýrskými sítěmi a 
jímáním. 

 
 
Hydrologická charakteristika CHKO Poodří 
 
Celé území CHKO Poodří spadá do povodí Odry - hydrologické číslo povodí  2 - 01 -01. 
Tok Odry tvoří osu oblasti a protéká jí v délce 55,200 km  (mezi ř. km. 21,950 - 77, 150). 
Směr toku je v části mezi Mankovicemi a prostorem mezi Jeseníkem nad Odrou a 

Bernarticemi nad Odrou ZSZ-VJV. Zde se v prudce lomí (ř.km. 71,550) a ve zbývající části 
teče JZ-SV směrem. Podélný sklon je místně proměnlivý, obecně se pohybuje mezi 1 - 2 
promile. 

Přirozený charakter silně meandrujícího toku zůstal zachován ve značném rozsahu. Odra 
je jedním z nejzachovalejších nížinných toků střední velikosti u nás i přesto, že zde byla v 
minulosti provedena řada úprav různého charakteru. 

Několikrát ročně dochází v CHKO Poodří k rozsáhlým povrchovým záplavám. Jedná se 
pravděpodobně o poslední rozsáhlé plochy v České republice s přirozeným záplavovým 
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režimem vázaným na klimatické odchylky jednotlivých let. Odra má ze všech tzv. 
vodohospodářsky významných toků v ČR nejvíce rozkolísané průtoky během roku. 

Záplavové území jedno- až dvouletých vod má rozlohu 16 - 20 km2, tj. přibližně 1/5 až 
1/4 rozlohy CHKO Poodří. V záplavovém území se nacházejí pouze louky s množstvím 
rozptýlené zeleně a lužní lesy, protkané sítí starých říčních ramen. Záplavy jsou zde běžným a 
přirozeným jevem, kterému jsou krajina i lidé dobře přizpůsobeni. Díky obrovské kapacitě 
říční nivy v CHKO Poodří je Ostravská aglomerace ušetřena vodních přívalů. 

V jádru inundačního území se nacházejí hodnotné přírodní ekosystémy se stovkami 
periodických tůní a periodicky protékaných ramen, se specifickou faunou a florou, včetně 
kriticky ohrožené žábronožky sněžní (Chirocephalus grubei). Tyto více nebo méně průtočné 
systémy se nejlépe zachovaly v lužních lesích. Inundační louky protkané sítí starých ramen, 
lemovaných doprovodnými porosty dřevin, vytvářejí parkový charakter krajiny, typický pro 
krajinný ráz CHKO Poodří. 

 

 
Obr. 3. Trvalá tůň v Blücherově lese 
 
 
Pedologie CHKO Poodří 
 
Půdní poměry jsou určeny poměry hydrogeologickými - geologickou stavbou, morfologií 

terénu, klimatickými podmínkami. Z tohoto hlediska je opět možno rozdělit oblast do dvou 
celků: „Oderská niva“ a „Hlavní terasa Odry a jejích přítoků“.     

 Oderská niva - na aluviálních a nivních sedimentech v souvislosti se zvýšenou hladinou 
podzemní vody (glejový proces) se vyskytují zejména: nivní půdy glejové středně těžké, nivní 
půdy glejové těžké až velmi těžké, nivní půdy lehčí až středně těžké, v terénních depresích 
pak glejové půdy středně těžké až velmi těžké. Na tyto půdy jsou vázány trvalé travní porosty 
- vlhké louky a mokřadní společenstva charakteristická pro CHKO. Hlavní terasa Odry a 
jejích přítoků - na dočasně zamokřených sprašových hlínách vznikly kvalitní hnědozemě 
oglejené a illimerizované půdy oglejené středně těžké, oglejené půdy středně těžké a 
hnědozemě oglejené středně těžké. Jedná se o vysoce produkční půdy, velmi hluboké, 
náročnější na zpracování. Vodní režim mají periodicky promyvný. Toto území je často 
využíváno jako orná půda. 
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Flóra CHKO Poodří 
 
Přehled ohrožených druhů rostlin v CHKO Poodří podle přílohy vyhlášky č. 395/1992 Sb. 
 
Kriticky ohrožené: 
kotvice plovoucí (Trapa natans) 
nepukalka plovoucí (Salvinia natans) 
plavín štítnatý (Nymphoides peltata) 
řečanečka menší (Caulinia minor) 
úpor přeslenitý (Elatine alsinastrum) 
violka bílá (Viola alba) 
 
Silně ohrožené: 
kruštík polabský (Epipactis albensis) 
leknín bělostný (Nymphaea candida) 
růžkatec potopený Ceratophyllum submersum) 
vstavač mužský (Orchis mascula) 
 
Ohrožené: 
hadilka obecná (Ophioglossum vulgatum) 
kapradiník bažinný (Thelypteris palustris) 
kruštík modrofialový (Epipactis purpurata) 
lilie zlatohlávek (Lilium martagon) 
měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva) 
pérovník pštrosí (Matteuccia  struthiopteris) 
sněženka předjarní (Galanthus nivalis) 
žebratka bahenní (Hottonia palustris) 
 
 
 
Biogeograficky patří CHKO Poodří do podprovincie Polonské (na styku s podprovinciemi 

Hercynskou a Karpatskou), biogeografického regionu 2.3. Ostravského a 2.4. Pooderského. 
Z hlediska regionálně fytogeografického členění České republiky je území CHKO Poodří 

součástí fytogeografické oblasti  Mesophyticum, fytogeografického obvodu Karpatské 
mezofytikum (Mesophyticum carpaticum), fytogeografického okresu 76. Moravská brána, 
podokresu a) Moravská brána vlastní a fytogeografického okresu 83. Ostravská pánev. 

Současný vegetační kryt charakterizuje mimořádný ekologický význam území, chráněná 
krajinná oblast si zaslouží zařazení nejen mezi chráněné krajinné oblasti, ale vzhledem k 
rozsahu mokřadních ekosystémů mezinárodního významu také mezi významné mezinárodní 
biosférické rezervace.  

Jde o území s dosud poměrně dobře zachovaným přírodním prostředím s unikátní délkou 
neregulovaného toku řeky Odry. Náleží ke klimaxovým společenstvům lužních lesů, 
představujících primární vegetaci zaplavovaných a podmáčených poloh, dále dubohabrových 
a dubolipových hájů s velmi vzácným výskytem suťových a roklinových listnatých lesů (Tilio 
- Acerion) a květnatých bučin (Melico-Fagetum, Dentario glandulosae-Fagetum). 

Většina území byla od konce 13. století ovlivňována hospodářskou činností člověka 
(odlesňování velkých ploch, přeměna rozsáhlých lužních porostů na údolní louky, budování 
rybničních soustav). V současnosti jsou větší komplexy lužních lesů v  Suchdolském lese, 
Panském lese, Bažantule, Blücherově lese (Horní Polanský les)  a Polanském lese. 
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Přes značné odlesnění území zachovala se v CHKO Poodří přírodovědně i architektonicky 
velmi cenná krajina s bohatstvím luk, slepých ramen, periodických i trvalých tůní a rybníků, 
rozptýlenou zelení drobných remízků  i význačných solitér, druhově pestrými břehovými 
porosty Odry s kolmými hranami hlinitých břehů i rozsáhlými štěrkovými náplavy v 
meandrech i jejích přítoků, významnou doprovodnou zelení břehů rybníků, hrází i 
komunikací. 

Změny přírodních poměrů  způsobených člověkem tak umožnily rozvoj otevřených 
mokřadních a vodních společenstev stejně jako společenstev lučních. Soukromé  zemědělské 
hospodaření  však  podstatně neovlivnilo ekologickou rovnováhu území  Poodří. Vážně 
ohrožena byla teprve velkoplošným „intenzívním“ zemědělským využíváním krajiny. Bez 
ohledu na přirozenou existenci a pravidelnost záplav v nivě řeky (na rozdíl od dřívějších 
hospodářů), byly v průběhu sedmdesátých a osmdesátých let rozorávány luční porosty, 
ponechané pak přehnojovány strojenými hnojivy a dosevem „kulturních“druhů, případně 
rychloobnovou drnu převáděny na kvantitativně výnosové, ale kvalitativně zcela nevhodné 
(bez jakýchkoliv dietetických hodnot krmiva). 

Bezohledně byla zničena doprovodná zeleň napřímených toků a vytvářením 
odvodňovacích kanálů - Kletenský potok, Bílovka (Setina). Dřívější bohatě květnaté louky s 
častým zastoupením i druhů z čeledi Orchideaceae byly uvedenými způsoby hospodaření 
značně poškozeny a omezeny. Vyhlášením CHKO Poodří a změnou způsobu hospodaření v 
území (restituce, omezení hnojení, opětné zatravnění rozoraných luk), bylo poškozování 
rostlinných společenstev zastaveno. Částečně již došlo ke zlepšení druhové diverzity. 
Omezováním počtu chovaného skotu však vzniká nové nebezpečí  - nekosení většiny 
mokřadních luk, pokud nebudou zajišťovány finanční dotace k jejich zabezpečení. 

  
 Vodní a bahenní společenstva jsou však i nadále ohrožována nejen intenzifikací 

rybničního hospodaření, ale i snahami rybářského svazu o intenzívnější využívání přirozených 
vodních ploch v říčních ramenech a tůních. 

 
 
Přehled přirozených a přírodě blízkých společenstev CHKO Poodří  
  
Lemnion minoris  - společenstva okřehkovitých rostlin stojatých a mírně tekoucích vod, 

typická pro celé území Poodří. Indikační druhy Lemna minor, L.trisulca, Riccia fluitans, 
Ricciocarpus natans, Spirodela polyrhiza. Osídluje rybníky a tůně, luční příkopy. Pro Poodří 
charakteristické fytocenózy rybničních soustav i tůní  se Salvinia natans patří k mizejícím a 
kriticky ohroženým. Z celostátního pohledu představují izolovanou arelu výskytu v ČR. 

 
Utricularion vulgaris -  společenstva plovoucích mírně ponořených masožravých rostlin, 

která byla ještě před vyhlášením CHKO považována za nezvěstná, omezením hnojení na 
rybničních soustavách a vyloučením chovu býložravých ryb z vybraných rybníků  se 
zastoupením Utricularia australis opět  obnovila výskyt na více lokalitách. 

 
Hydrocharition - společenstva nezakořeněných rostlin vodních hladin s indikací druhů 

Ceratophyllum demersum, Hydrocharis morsus-ranae, ojedinělý výskyt v území CHKO. 
 
Nymphaeion albae - společenstva zakořeněných rostlin s listy plovoucími na hladině 

stojatých vod reprezentují pro Poodří regionálně velmi významné ekotopy. Jsou zastoupena 
především na hladinách přirozených tůní a slepých ramen, na rybnících s menší intenzitou 
hospodářského využívání. Zahrnují fytocenózy s výskytem Hottonia palustris, Myriophyllum 
spicatum, M. verticillatum, Nuphar lutea, Nymphaea candida, Nymphoides peltata, 
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Polygonum amphibium, Potamogeton natans, Trapa natans. Většina jmenovaných druhů  patří 
mezi vzácné a ohrožené taxony naší květeny. 

 
Magnopotamion - společenstva ponořených rostlin většinou s velkými listy, indikovaná 

druhy Ceratophyllum submersum,Myriophyllum spicatum, M. verticillatum, Potamogeton 
gramineus, Ranunculus circinatus patří k velmi vzácným společenstvům území Poodří. 

 
Potamenion lucentis- společenstva ponořených rostlin s velkými listy rostoucí v hloubce 

1-2 m, indikovaná druhy Alisma gramineum, Ceratophyllum submersum, Elodea canadensis, 
Potamogeton crispus, P.lucens, představují  fytocenózy velmi ohrožené zahušťováním rybích 
obsádek na rybnících i v tůních Poodří. 

 
Parvopotamion -  společenstva ponořených vodních rostlin s drobnými niťovitými a 

čárkovitými  listy, rostoucí v hloubce 0,5 - 1m. Fytocenózy, prezentované v Poodří druhy 
Najas marina, Najas minor, Potamogeton crispus, P. obtusifolius, P.pectinatus, P.trichoides, 
Zannichellia palustris patří k nejohroženějším společenstvům vodních ploch  vzhledem k 
současnému výskytu pouze na rybničních plochách Poodří, v nichž je snaha o intenzifikaci 
chovu ryb. 

 
Batrachion aquatilis - společenstva vzplývavých a ponořených vodních rostlin, podmíněná 

dočasným vynořením půdy patří v Poodří k velmi vzácným. Sdružují fytocenózy mělkých 
sníženin periodicky zaplavovaných luk s Batrachium aquatile, mělká slepá ramena a 
sníženiny s Hottonia palustris - v území kriticky ohrožená neuváženou zemědělskou činností, 
dále litorální území mělkých rybníků, využívaných dlouhodobě jako plůdkové rybníky s 
postupným napouštěním (charakter částečně letněných rybničních ploch), se skupinou druhů 
Butomus umbellatus, Batrachium circinatum,B.trichophyllum, Sagittaria 
sagittifolia,Sparganium emersum. Společenstva významná v celostátním měřítku. 

 
Phragmition communis  -  společenstva rákosin stojatých vod, především rybníků, tvoří 

fyziognomicky významné útvary litorálu rybníků provázené indikačními druhy Phragmites 
australis, Glyceria maxima, Galium palustre, Calystegia sepium, Iris pseudacorus, Lycopus 
europaeus, Polygonum amphibium, Scutellaria galericulata, Sparganium erectum, Stachys 
palustris, Typha angustifolia, T latifolia. V Poodří patří dosud k častým, ale přílišnou 
hospodářskou činností především na rybnících (odbahňování a likvidace litorálů ), byly v 
osmdesátých letech také omezeny. 

 
Oenantion aquaticae - přirozená i antropicky ovlivněná společenstva stojatých vod, ( v 

Poodří nejčastěji rybníků) i periodických vod s kolísající vodní hladinou. Indikační druhy 
Alisma lanceolatum, A.plantago-aquatica, Butomus umbellatus, Eleocharis palustris, 
Oenanthe aquatica, Sparganium emersum. V území patří dosud k poměrně častým 
fytocenózám,  zvláště tam, kde rybniční hospodaření není příliš intenzívní. Se zastoupením 
Butomus umbellatus však pouze na jediné lokalitě v CHKO. 

 
Phalaridion arundinaceae - říční rákosiny  se skupinou druhů Barbarea vulgaris, Mentha 

aquatica, Carex buekii, Phalaris arundinacea, Poa palustris, Veronica longifolia. 
Fragmentární výskyt v meandrech Odry s průvodními druhy Petasites hybridus, 

Chaerophyllum aromaticum, ojediněle i Petasites albus. Společenstva ohrožovaná v 
posledních letech šířením Reynoutria japonica splavováním z horních úseků toků  především 
Jičínky  a Lubiny. (Agresívnost uvedeného druhu již poškozuje i společenstva vrbových 
porostů).   
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Sparganio-Glycerion fluitantis - pobřežní  porosty  malých  vodních  toků  prezentované 

indikačními druhy Berula erecta, Epilobium hirsutum, Glyceria nemoralis, Myosotis palustris, 
Sparganium erectum, Veronica anagalis-aquatica, V. beccabunga. Společenstva s 
fragmentárním výskytem u krátkých přítoků Odry v pravobřežní zvýšené terase. 

 
Caricion gracilis -  společenstva vysokých ostřic při pobřeží stojatých vod (inundační 

pásma rybníků) a v aluviu Odry i slepých ramen, tůní a mokřadů v loukách. Skupina 
diagnostických druhů  Carex caespitosa, C. gracilis, C. riparia, C. vesicaria, C. vulpina, Iris 
pseudacorus, Mentha aquatica, Phalaris arundinacea, Poa palustris. Sdružují fytocenózy s 
dominancí Carex gracilis - tvořící především vlastní lemy pobřeží rybníků a tůní, porosty 
poměrně hojné a vitální, s dominancí Carex vulpina - nejčastěji v lučních mokřadech ve 
sníženinách, dnes velmi vzácně,  silně ohroženo zemědělskou činností. 

 
Arrhenatherion - mezofilní louky nížin , hospodářsky využívané pozemky na čerstvě 

vlhkých stanovištích se sporadickým výskytem nad inundačním územím. Indikační druhy 
Achillea millefolium, Arrhenatherum elatius, Campanula patula, Centaurea jacea, Crepis 
biennis, Dactylis glomerata, Daucus carota, Galium mollugo, Geranium pratense, Heracleum 
sphondylium, Leucanthemum vulgare, Ornithogalum umbellatum, Pastinaca sativa, Trifolium 
dubium, T. pratense.Vzhledem k hospodářskému využívání  jsou zastoupena jen 
fragmentárně, lemy příkopů podél komunikací, drobné loučky soukromých zemědělců. 

 
Alopecurion pratensis- vlhké až čerstvě vlhké louky vázané na krátkodobě zaplavované 

nebo podmáčené polohy představují velmi časté fytocenózy inundačního území Poodří. 
Charakterizují je druhy  Agropyron repens, Alopecurus pratensis, Deschampsia caespitosa, 
Festuca pratensis, Glechoma hederacea, Lychnis flos-cuculi, Lysimachia nummularia, 
Ranunculus acris, R. repens, Rumex acetosa,  R. crispus, R. obtusifolius, Sanquisorba 
officinalis, Symphytum officinale, Taraxacum officinale, Trifolium hybridum aj. Vlivem 
intenzívního hospodaření minulých let (přehnojování, umělá hnojiva) docházelo ke zřetelné 
degradaci, což se projevovalo ochuzováním druhové garnitury. Mizely i tak běžné průvodní 
druhy jako  např. Lychnis flos-cuculi. Omezením hnojení však opět dochází k obohacování 
společenstev  především o květnaté druhy. 

 
Calthion- eutrofní vysokostébelné a vysokobylinné louky s trvale zvýšenou vlhkostí , 

nepodléhající ve svrchní části půdního profilu velkým výkyvům indikuje skupina druhů 
Alopecurus pratensis, Angelica sylvestris, Caltha palustris, Carex caespitosa, Cirsium canum, 
C. oleraceum, C. rivulare,  Crepis paludosa, Deschampsia caespitosa, Equisetum palustre, 
Festuca rubra, Filipendula ulmaria, Geum rivale, Holcus lanatus, Juncus effusus, Lathyrus 
pratensis, Lotus uliginosus, Lychnis flos-cuculi, Myosotis palustris, Poa trivialis, Ranunculus 
acris, R. auricomus, Rumex acetosa, Scirpus sylvaticus, Senecio erraticus.V Poodří se 
vyskytují  v kontaktu s loukami předchozího svazu, v návaznosti na lokální hydrologické 
poměry. Společně vytvářejí hlavní fytocenózy lučních společenstev území.  Zahrnují typy s 
dominantní Cirsium rivulare (Cirsietum rivularis), na maloplošných enklávách, zvláště v 
mělkých sníženinách  s dominantní Scirpus sylvaticus (Scirpetum sylvatici), k velmi vzácným 
a ustupujícím společenstvům pak patří fytocenózy asociace Scirpo-Cirsietum cani. Další 
existence těchto společenstev je závislá na ustáleném půdním vlhkostním režimu, který 
bezprostředně ohrozí regulace toků i případné meliorační zásahy. 
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Filipendulenion - nepravidelně kosená vysokobylinná společenstva s dominancí 
Filipendula ulmaria a kromě jmenovaných se zastoupením Lysimachia vulgaris, Lythrum 
salicaria, Thalictrum lucidum se vyskytují okrajově v litorálu rybníků, při lesních lemech u 
stagnujíchích lučních toků. 

 
Berberidion -křoviny a keřová společenstva lesních plášťů se skupinou diagnostických 

druhů  Acer  campestre, Agrimonia eupatoria, Allium scorodoprasum, Campanula 
rapunculoides, C. trachelium, Cornus sanquinea, Coronilla varia, Corylus avellana, Crataegus 
macrocarpa, Euonymus europaea, Fragaria moschata, Geranium robertianum, Prunus spinosa, 
Rhamnus cathartica, Viburnum lantana  jsou zastoupena především v lesním zapláštění 
porostů říčních teras na styku s pastvinami i ornou půdou. 

 
Salicion triandrae -vrbové křoviny na často zaplavovaných březích toků s rychle proudící 

vodou. Společenstva vyvinuta v největší míře ve velkých meandrech Odry mezi Jistebníkem a 
Polankou nad Odrou. Skupina diagnostických druhů Agropyron caninum, Galium aparine, 
Heracleum sphondylium, Lysimachia vulgaris, Petasites hybridus, Phalaris arundinacea, 
Rumex obtusifolius, Salix fragilis, S. triandra, S. viminalis, Symphytum officinale, Urtica 
dioica, Veronica beccabunga.  Jejich existence přímo ohrožena regulací toků, v posledním 
období dále šířením invazních porostů Reynoutria japonica, zplavovaných především z 
přítoků Odry. 

 
Salicion eleagno-daphnoidis -společenstva keřovitých vrb na štěrkových náplavech  

podhorských  toků, vyvinuta v území Poodří v části mezi Mankovicemi a Jeseníkem nad 
Odrou.  Indikační druhy Aegopodium podagraria, Chaerophyllum hirsutum, Glechoma 
hederacea, Petasites hybridus, Ranunculus repens, Salix purpurea, Urtica dioica. Ohrožení 
představuje regulace Odry, případné odtěžování štěrkových náplavů z koryta řeky. 

 
Salicion albae - společenstva stromových vrb a topolů na nejvlhčích místech údolní nivy 

představují v Poodří fyziognomicky význačné útvary v blízkosti údolního toku. Druhovou 
garnituru tvoří  Alisma plantago-aquatica, Caltha palustris, Carex gracilis, C. riparia, Cuscuta 
lupuliformis, Humulus lupulus, Iris pseudacorus, Lysimachia nummularia, Phalaris 
arundinacea, Poa palustris, Polygonum hydropiper, Populus nigra, Rorippa amphibia, Rubus 
caesius, Salix alba, S. fragilis, Solanum dulcamara, Urtica dioica. Jejich plošný výskyt je 
omezen na pobřežní porosty podél údolního toku Odry, částečně Lubiny a Jičínky. K likvidaci 
došlo převedením na topolové monokultury (např. u mostu u Hladkých Životic, pod 
Studénkou, při regulaci Ondřejnice). Opětná rekonstrukce však ve jmenovaných úsecích není 
náročnou záležitostí. 

 
Alnion glutinosae - bažinné olšiny na zamokřených půdách v Poodří jsou v současnosti 

vyvinuty jen  fragmentárně vzhledem ke snahám lesního provozu v minulém období 
převádět tyto porosty na „kvalitnější“ typy tvrdého luhu. Skupina diagnostických druhů Alnus 
glutinosa, Caltha palustris, Carex gracilis, C. pseudocyperus, Cicuta virosa, Dryopteris 
cristata, Filipendula ulmaria, Glyceria maxima, Humulus lupulus, Iris pseudacorus, Lycopus 
europaeus, Myosoton aquaticum, Solanum dulcamara, Symphytum officinale, Thelypteris 
thelypteroides, Typha latifolia. Ohrožení převodem na jiná společenstva trvá. 

 
Alnion incanae- lužní lesy představují fyziognomicky významné útvary v zaplavovaných 

a podmáčených  polohách inundační zóny oderského aluvia. Ve srovnání s celkovou rozlohou 
území zaujímají poměrně malé části. Vedle větších komplexů - Horní a Dolní Polanský les, 
Bažantula, Panský les, Suchdolský les - lze k těmto fytocenózám přiřadit pobřežní lemy a 
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břehové porosty podél menších vodních toků rozsáhlé hydrologické sítě území, situované ve 
vlastním aluviu Odry. Zároveň též (fragmentárně) erozní rýhy drobných přítoků, zvláště na 
pravém břehu Odry (okolí Bernartic nad Odrou - především Bařiny, mezi Kunínem a 
Bartošovicemi při patě svahů Liščího a Bartošovického kopce). Skupina diagnostických druhů 
Aegopodium podagraria, Alnus glutinosa, Circea lutetiana, Deschampsia caespitosa, Festuca 
gigantea, Fraxinus excelsior, Galium aparine, Glechoma hederacea, Lamium maculatum, 
Lysimachia nummularia, L. vulgaris, Padus avium, Poa trivialis, Ranunculus ficaria, R. 
repens, Rubus caesius, Rumex sanquineus, Stachys sylvatica, Stellaria nemorum, Urtica 
dioica, Viburnum opulus. 

  
Alnenion glutinoso-incanae - společenstva lužních lesů údolních poloh a okolí pramenišť  

tohoto podsvazu jsou vyvinuta v území Poodří převážně v jižní části (vyšší polohy a užší 
údolnice řeky).Indikační druhy zastoupeny Alnus incana, Cardamine amara, Carex brizoides, 
C. remota, Chaerophyllum hirsutum, Chrysosplenium alternifolium, circea alpina, C. 
intermedia, Crepis paludosa, Equisetum arvense, E. sylvaticum, Lysimachia nemorum, 
Matteucia struthiopteris, Petasites albus, Poa remota, Primula elatior, Senecio fuchsii. 

Tyto fytocenózy reprezentovány především asociacemi Pruno-Fraxinetum, Stellario-
Alnetum glutinosae a okrajově Carici remotae-Fraxinetum a Carici-Quercetum. 

 
Ulmenion - lužní lesy širokých aluvií reprezentované indikačními druhy  Alliaria 

petiolata, Alium scorodoprasum, A. ursinum, Anemone ranunculoides, Campanula 
trachelium, Corydalis cava, Gagea lutea, Quercus robur, Symphytum officinale, Ulmus 
glabra, Ulmus laevis (vzácně), U. minor. Tvoří floristicky bohaté porosty s uplatněním 
Fraxinus excelsior, Tilia cordata, Carpinus betulus. Z keřů se uplatňují mezofilnější druhy 
Crataegus laevigata, Cornus sanquinea i Acer campestre. K charakteristice bylinného 
podrostu přispívají Milium effusum, Mercurialis perennis, Anemone nemorosa, Pulmonaria 
obscura, Ranunculus lanuginosus, Brachypidium sylvaticum, Galeobdolon luteum i G. 
montanum, Galium aparine . Vlivem sezónní periodicity se vyznačují několika fázemi 
květnatých aspektů (stádium s dominancí Galanthus nivalis, stádium s Allium ursinum). 
Přítomnost některých karpatských prvků - Dentaria glandulosa, Hacquetia epipactis, které zde 
tvoří západní hranici celkového areálu, zvyšuje i jejich fytogeografický význam. Stejně tak je 
pozoruhodný výskyt některých oreofytů - Veratrum lobelianum nebo Veronica montana. 
Fytocenózy prezentovány asociací Querco-Ulmetum. 

 
Carpinion - dubohabrové, častěji dubolipové lesy, situované ve svahových polohách nebo 

i na vyvýšených místech aluvia, představují fragmentární fytocenózy se zřetelným 
hydrofilním rázem. Dominantní postavení zaujímá hlavně Tilia cordata s vtroušeným 
Carpinus betulus a Quercus robur.Jako diferenciální druhy, odlišující tato společenstva od 
luhů (vedle ekologie stanovišť) lze uvést Hepatica nobilis, Stellaria holostea, Galium 
schultesii, Carex digitata. Také zvýšená pokryvnost některých druhů  zastoupených i v luzích 
např. Lathyrus vernus, Brachypodium sylvaticum, Poa nemoralis, Melica nutans aj. 
Charakteristické druhy pro lipové habřiny Poodří jsou Circea lutetiana, Galeobdolon luteum, 
Primula elatior, Polygonatum multiflorum, Phyteuma spicatum, Campanula trachelium, 
Mycelis muralis, Galium odoratum. V území zastoupena asociace Tilio-Carpinetum. I v 
současné době jsou tato společenstva ohrožena přímou těžbou  (výběrem nejkvalitnějších 
mohutných stromů). 
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Tilio-Acerion -  suťové a roklinové lesy představují maloplošná společenstva , vytvořená 
na prudkých svazích s kamenitou půdou. Geomorfologie území  podmiňuje jejich velmi 
vzácný výskyt. Jsou indikována výskytem druhů Acer platanoides, A. pseudoplatanus, 
Aconitum vulparia, Actea spicata, Circea alpina, Isopyrum thalictroides, Lunaria rediviva, z 
ohrožených druhů pak Corydalis solida. Nutno zabezpečit přísnou ochranu a obnovu tam, kde 
byla lesním hospodářstvím poškozena.  

 
Fagion - květnaté bučiny, představující primární vegetaci submontánního až montánního 

stupně jsou v území Poodří zastoupeny jen okrajově v nejjižnější části (Bernartice nad Odrou 
- Stříbrná skála). Indikovány druhy Actea spicata, Dentaria glandulosa, Galium odoratum, 
Melica nutans, Senecio fuchsii, Veronica montana. 

  
Eu-Fagenion - květnaté bučiny, lipové bučiny a jedlobučiny tohoto podsvazu byly v 

minulosti zastoupeny i přítomností Abies alba v porostech uvedené lokality. V současnosti 
vyvinuty v asociacích Melico-Fagetum a  Dentario glandulosae-Fagetum zcela ojediněle, 
nutná bezpodmínečná ochrana. 

 
Sambuco-Salicion capreae - křovinná společenstva lesních pasek, lesních plášťů  a 

ruderalizovaných stanovišť se skupinou diagnostických druhů  Betula pendula, Rubus idaeus, 
Salix capraea, Sorbus aucuparia  se uplatňují na malých plochách pasek, především po těžbě 
nepůvodních smrkových výsadeb. Sukcesním stadiím po obnově porostů na přirozenou 
dřevinnou skladbu bude věnována pozornost. 

 
Bidention tripartitae - přirozená až ruderální nitrofilní společenstva obnažených půd 

stojatých vod se v Poodří vyvíjejí na okrajích periodických tůní a při snižování hladin rybníků 
při nedostatečné vodní dotaci v suchých letech.  Indikují je Bidens cernua, B. tripartitus, 
Chenopodium polyspermum, Ch. rubrum, Myosoton aquaticum, Ranunculus sceleratus, 
Rumex maritimus . 

 
 
 
Fauna CHKO Poodří 
 
 
Fauna bezobratlých 
 
Cílem je zachovat a rozvíjet co nejrozmanitější společenstva s důrazem na co nejmenší 

narušení hospodaření člověka. Druhová ochrana bez těchto zásad nemá smysl. Mimořádně 
hodnotné jsou populace žábronožek sněžních (Siphonophones grubii), které se vyskytují v 
periodických tůních v záplavovém území CHKO. Do současné doby se předpokládá výskyt 
1500-2000 druhů brouků, z toho je 16 chráněných a jako modelové skupiny pro bioindikaci 
prostředí slouží čeledi střevlíkovití (Carabidae), drabčíkovití (Staphylinidae) a nosatcovití       
(Elateridae). Čeleď Carabidae, která stojí na úrovni konzumentů druhého řádu, signalizuje 
obecně kvalitu půdního povrchu. Čeleď Elateridae je výskytem závislá na kvalitě rostlinného 
pokryvu.  

V letech 1994-96 proběhl výzkum epigeonu lužního lesa metodou liniových pastí. Celkem 
zde bylo zachyceno 30 druhů střevlíků, z nejnápadnějších druhů to byli Carabus ullrichi,  

C. granulatus a C. scheidleri helleri, který je typickým karpatským prvkem. Práce, která 
se zabývala výskytem střevlíků na písčitoštěrkových náplavech řeky Odry v severní části 
CHKO, shrnula celkem 124 determinovaných druhů brouků této čeledi. Jde především o 
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druhy citlivé na jakoukoliv regulaci toku. Spolu s čeledí Elateridae vytváří psamofilní 
společenstva v náplavech a hlinitopísčitých březích v okolí Polanky nad Odrou. Ze vzácných 
až raritních druhů se zde objevují druhy, které se vyskytují pouze v Poodří, v Ostravské pánvi 
anebo sem byly zavlečeny s těžbou uhlí a rud z Východu (Abax schueppeli rendschmidti, 
Amara majuscula, Bembidion foraminosum, Dromius laeviceps, Trechus rubens). Průzkum 
probíhá již od roku 1987.  

Fauna motýlů je středně bohatá. Dosud bylo nalezeno anebo se předpokládá výskyt  
650 až 700 druhů. Některé druhy se již nevyskytují, snad vlivem kolísání spodních vod 

anebo přirozenou sukcesí hlavně lužních lesů. Průzkum byl zaměřen pouze na severní část 
CHKO, na oblast PR Polanský les. Dobře zdokumentovaná je skupina motýlů -  
Macrolepidoptera. Zastoupení čeledí je následující: Hepialidae-60%, Cossidae-40%, 
Limacodidae-50%, Sphingidae-35%, Saturniidae -25%, Drepanidae-62,5%, Geometridae-
31,5%,  

Notodontidae-43%, Lymantriidae-28%,Arctiidae-8,8%, Noctuidae-31,2% a dalších. Chybí 
především společenstva stepních a lesostepních formací, lužní společenstvo je tak vyhraněno 
ve smyslu cenobiontních druhů. Pozoruhodným fenoménem je poměrně vysoké zastoupení 
eurosibiřského prvku (63-70%, Kuras, 1997, nepubl.), který vznikl v důsledku specifické 
geografické polohy území a geomorfologického utváření okolní krajiny. 

Společenstva vodních rostlin představují ohraničené biotopy, vyskytují se zde čeledi 
zavíječovitých, např. tzv. vodní zavíječi Cataclysta lemnata, Paraponyx stratiotatum.  

Rákosiny jsou chudá společenstva, která hostí druhově, avšak jasně vyhraněná 
společenstva motýlů. Na tzv. měkký luh, tvořící jádro lužního lesa, jsou vázány cenobiontní a 
cenofilní druhy. Aktuálně se vyskytují Drepana curvata, Archiearis puella, to jsou druhy 
nejvýznamnější. 

Přechodový stupeň  mezi měkkým a tvrdým luhem je nejrozsáhlejší, objevují se zde druhy 
jako např. Cyclophora portata, Catocala elocata, Spilosoma urticae, Apamea unanimis.  

Významné jsou také aluviální louky  s výskytem druhu Papilio machaon.  Maculinea 
nausithous je modrásek, jehož největší populace se nalézají v oblasti severní Moravy, kam 
CHKO zasahuje a jedná se o mezinárodně ohrožený druh. Několik významných druhů motýlů 
je vázáno na okraje lesních cest lužního lesa (Apatura iris, A. Ilia, Limenitis populi).       

Výzkumný projekt zabývající se motýlí faunou pokračuje až do r. 1999, pak budou 
stanoveny priority pro ochranu druhů motýlů v rámci disertační práce, která je jeho součástí. 

Doposud bylo svým výskytem doloženo 154 druhů pavouků ze 17 čeledí. Výzkum 
arachnofauny probíhal v letech 1993-1997 nezávisle na sobě dvěmi institucemi.  Hlavní 
pozornost byla soustředěna na ekosystém lužního lesa a jeho okolí, polopřirozenou mokřadní 
louku, kulturní louku, upravený břeh řeky a původní vyschlé koryto řeky. Dále byly 
prováděny doprovodné výzkumy v rákosinách a jiných biotopech širšího území. Byly 
zastoupeny čeledi Agelenidae, Araneidae, Clubionidae, Dictynidae, Hahniidae, Linyphiidae, 
Liocranidae a další. Z ekologického hlediska měl nejvyšší druhovou diverzitu lužní les a 
blízká polopřirozená  mokřadní louka. Velmi vzácný druh z těchto lokalit je plachetnatka 
Porrhomma lativelum , která byla dosud zjištěna jen na jižní Moravě v lužním lese. Jde o druh 
s úzkou ekologickou nikou, vyskytující se pouze v lužním lese. Další vzácné druhy jsou např. 
Walckenaria unicoris, Theridion melanurum. Zde zastoupený křižák proužkovaný Argiope 
bruennichi je doposud nezařazený do některé z kategorií ohroženosti. V porovnání s 
předchozími studiemi arachnofauny bylo na území CHKO Poodří zjištěno 28 nových druhů. 
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Tab. č.1 - Přehled čeledí a počtu druhů nalezených v Poodří v 1994 - 1997 (převzato 

Řehák, 1997, nepubl.) 
Čeleď luh 

Bažantula 
polopřiroz

ená louka 
kultu

rní 
louka

stará 
Bílovka 

nová 
Bílovka 

Bartošovice 

Agelenidae      + 
Araneidae + + +   + 
Clubionida

e 
+ +  +   

Dictynidae +      
Hahniidae  +     
Linyphidae + + + +  + 
Liocranida

e 
 +     

Lycosidae + + + + + + 
Nesticidae    +   
Philodromi

dae 
     + 

Pisauridae  +    + 
Salticidae      + 
Tetragnath

idae 
+ + +  +  

Therididae + +  +  + 
Thomisidae + + + + + + 
Zoridae +      
       
Celkem 9 10 5 6 3 9 
 
V roce 1996 proběhl jednosezónní průzkum vážek. Jde o významnou bioindikační 

skupinu hmyzu, využívanou ke stanovování kvality vodních a mokřadních biotopů a 
ekosystémů. Dosavadní dílčí výsledky potvrdily výskyt 36 druhů vážek, mezi nimi jsou druhy 
velmi vzácné (šídlatka vekoskvrnná Lestes macrostigma-35 let nebyl na našem území 
zaznamenán její výskyt), vzácné (Gomphus vulgatissimus, Sympetrum fonscolombii, 
Croccothemis erythraea). Z hlediska ekologických společenstev vážek se na tekoucích 
vodách objevuje Gomphus-Calopteryx cenóza, na slepých ramenech, tůních a eutrofizovaných 
rybnících Erythromma-Anax imperator cenóza, popř. Lestes-Sympetrum.-Aeschna mixta 
cenóza. 

Při posledním průzkumu měkkýšů bylo celkem zjištěno 103 druhů, z toho 36 vodních. 
Stabilní jsou populace kriticky ohroženého velevruba malířského (Unio pictorum). K velice 
vzácným patří místy se vyskytující velevrub tupý (Unio crassus) a škeble plochá 
(Pseuanodonta complanata). Oba druhy jsou zařazeny do červeného seznamu UICN. 
Lištovka hladká (Segmentina nitida) a svinutec (Anisus spirorbis) zjištění na vybraných 
lokalitách, jsou zahrnuti do návrhu Červeného seznamu vodních měkkýšů ČR. Neoendemický 
poddruh vřetenatka moravská (Vestica ranojevi moravica) uvedená v Červeném seznamu ČR 
má v bezprostřední blízkosti CHKO svůj nejníže dokumentovaný výskyt. 

V jižní části CHKO, v řece Odře byly potvrzeny rozmnožování schopné populace kriticky 
ohroženého raka říčního (Astacus fluviatilis). Ochrana bude stanovena až po dokončení 
průzkumu v r. 1998.  
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Fauna obratlovců 
 
Fauna ryb a kruhoústých je prozatím nejméně prozkoumanou skupinou obratlovců. 

Poslední inventarizační průzkumy ichtyofauny řeky Odry prováděl prof. Oliva v r. 1953. 
Doložil výskyt přes 30 druhů ryb.  Řeka Odra je v rámci CHKO Poodří rozdělena na několik 
vzájemně se prolínajících rybích pásem, která jsou stanovena na základě přítomnosti 
některých  druhů ryb.   

Při jednorázovém inventarizačním průzkumu v září 1997 bylo zjištěno přes 15 druhů ryb 
v první třetině CHKO (mezi 75 a 65 ř km). Výsledky odlovů se zpracovávají a porovnávají s 
výkazy úlovků Krajského rybářského svazu. Lipanové pásmo ještě zasahuje do horního toku 
Odry, v jižní části  CHKO. Charakteristickými druhy jsou lipan podhorní (Thymallus 
thymallus), pstruh obecný (Salmo trutta m. fario), střevle potoční (Phoxinus phoxinus) a 
vranka obecná (Cottus gobio). Až po soutok Odry s Jičínkou (nejvíce znečišťující přítok 
Odry) zasahuje parmové pásmo Odry s druhy parmou obecnou (Barbus barbus) a ostroretkou 
stěhovavou (Chondrostoma nasus).  Severně přechází v cejnové, charakterizované především 
jelci tloušti (Leuciscus cephalus), hrouzky obecnými (Gobio gobio), okounem říčním (Perca 
fluviatilis), štikou obecnou (Esox lucius). Jediný druh - střevličku východní (Pseudorazbora 
parva) jsme nalezli na všech odběrných profilech. 

Mimo CHKO se vyskytuje i vranka pruhoploutvá (C. poecilopus), která by mohla  
pronikat až na území CHKO. Vzácněji byl v několika exemplářích potvrzen jelec proudník 
(Leuciscus leuciscus) a výjimečně karas stříbřitý (Carassius auratus). V některých lučních 
tůních je zastoupen piskoř pruhovaný (Misgurnus fossilis), u něhož bude třeba prokázat v jak 
velkých populacích se vyskytuje. Na 65 ř.km Odry jsou životaschopné populace ouklejky 
pruhované (Alburnoides bipunctatus) v počtu několika desítek vitálních exemplářů. Nad jižní 
hranicí CHKO je registrováno trdliště mihule potoční (Lampetra fluviatilis), dá se proto 
předpokládat možný průnik do CHKO. 

Obojživelníci vytváří velmi kvalitní populace v rámci republiky, především skupiny 
zelených skokanů, celkem se v Poodří vyskytuje 12 ohrožených druhů obojživelníků. Čolek 
velký (Triturus cristatus), čolek obecný (T. vulgaris), kuňka obecná(Bombina bombina), 
kuňka žlutobřichá (Bombina variegata), ropucha obecná(Bufo bufo), r. zelená (Bufo viridis), 
skokan hnědý (Rana temporaria), skokan štíhlý (Rana dalmatina), skokan ostronosý (R. 
arvalis), skokan skřehotavý (Rana ridibunda), skokan zelený (Rana esculenta), rosnička 
zelená (Hyla arborea). 

Limitujícím faktorem pro výskyt je změna vodního režimu, znečištěné prostředí (hnojení 
luk, postřiky, znečištění vody) a nevhodné složení rybích obsádek. 

Plazi jsou charakterizováni hojně zastoupenou užovkou obojkovou (Natrix natrix), která 
nepotřebuje specifickou ochranu, pouze ekologicky cílenou výchovou ji přiblížit jako druh 
užitečný. Dále se vyskytuje slepýš křehký (Anguis fragilis), u kterého není dokončen základní 
průzkum, v místech výskytu je třeba ve větší míře zabránit narušování prostředí hospodařením 
člověka obecně. V jižní části CHKO, na prosluněných terasách, se předpokládá výskyt 
užovky hladké (Coronella austriaca). 

Ptáci patří k nejlépe sledované složce fauny Poodří. Sledování a vyhodnocování probíhá 
dlouhou dobu  v celém Poodří skupinou ornitologů, kteří jsou členy pracovní skupiny 
IBA(mezinárodní organizace), pod vedením koordinátora pro Poodří RNDr. Pavelky z 
Vlastivědného muzea ve Vsetíně. Sledovány jsou především rybniční soustavy v prvních a 
druhých zónách a podmáčené louky. Vyskytují se zde druhy vodního ptactva, které jsou 
uvedeny ve vyhlášce 395/1992 a řada dalších , např. velká hejna racků křiklavých (Larus 
ridibundus), kteří hnízdí na celých plochách rybníků, včetně deponií, např. v PR Kotvice. 
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Drobní zemní savci (Insectivora, Rodentia) jsou vzhledem ke své početnosti a trofické 
specializaci důležitou funkční složkou ekosystémů. Společenstva lužních lesů se vyznačují 
vysokou dominancí myšice lesní (Apodemus flavicolis) a norníka rudého (Clethrionomys 
glareolus) , tyto dva druhy tvoří až 75% společenstev drobných obratlovců v luž. lesích. 
Charakteristické je nízké zastoupení agrikolních druhů, zejména hraboše polního (Microtus 
arvalis) a myšice křovinné (Apodemus sylvaticus), což signalizuje nízký stupeň narušenosti 
lesního ekosystému. Nejzřetelněji lze toto pozorovat v lužním lese Bažantula, o jehož 
zachovalosti svědčí i výskyt typicky mokřadních druhů, jako jsou rejsec vodní (Neomys 
fodiens), rejsec černý(Neomys anomalus), hraboš mokřadní(Microtus agrestis) a částečně 
myšice temnopásá (Apodemus agrarius). Snad nejvýznamnější lokalitou je polopřirozená 
louka v navrhované NPR Oderský luh. Na této ploše byl zjištěn  nejvyšší výskyt druhů 
(11).Zajímavý je výskyt poměrně početné populace hraboše mokřadního, hrabošíka 
podzemního (Microtus subterraneus), rejska obecného (Sorex araneus) a rejska malého 
(Sorex minutus). Dále zde byli zjištěni ježek západní (Erinaceus europaeus) a ježek východní 
(E. Concolor), jejichž hranice areálů se zde překrývají., dále ohrožená veverka obecná 
(Sciurus vulgaris) rezavá i černá forma, křeček polní (Cricetus cricetus) a myška drobná 
(Micromys minutus). 

V blízké budoucnosti lze očekávat průnik bobra (Castor fiber), který byl vysazen nejen do 
Litovelského Pomoraví, ale také do vojenského prostoru Libavá (přibližně 4 kusy) ku 
pramenům Odry a k přítokům. Správa CHKO nemá zájem o rozšíření bobra do Poodří. Jeho 
absence je plně nahrazena ondatrou (Ondatra zibethica), která jej úspěšně supluje. 

Ze sudokopytníků (Artiodactyla)je nejčastěji zastoupen srnec (Capreolus capreolus), 
vzácně jsou myslivci pozorovány skupiny prasat divokých (Sus scrofa), ojediněle i v 
třicetikusových stádech. Daněk evropský(Corvus dama) je chován v oboře.  

Stavy zajíců polních (Lepus europaeus) jsou nízké vlivem intenzivní zemědělské výroby v 
minulosti a stále se nelepší, králík divoký (Oryctolagus cuniculus) je vzácnější než předchozí 
druh a žije skrytějším způsobem života.   

Malé šelmy jsou nejčastěji zastoupeny čeledí lasicovitých (Mustelidae). Jde převážně o 
druhy nechráněné, které lze střílet. Jsou to lasice kolčava (Mustela nivalis) a lasice hranostaj 
(M. erminea), jejichž populace pravděpodobně klesají (může být dáno i zmenšeným zájmem 
ze strany myslivců). Naopak v posledních dvou až třech letech narůstají stavy kuny skalní 
(Martes foina) - ta bude v Poodří zastoupena nejpočetněji, protože preferuje členitou krajinu, 
na rozdíl od kuny lesní (Martes martes), které vyhovují rozsáhlejší celky jehličnatých lesů 
(Anděra, 1996). 

Dobře prokazatelný je i svou aktivitou jezevec lesní (Meles meles), který obývá i 
pravidelně zaplavovaný lužní les v PR Polanský les a vždy se po povodních vrací zpět na 
stejná místa. V roce 1997 byla objevena nová nora v oboře u Kunína.  

Jedinou ohroženou lasicovitou šelmou v Poodří je silně ohrožená vydra říční (Lutra lutra). 
Prokazatelně byly zjištěny stopy v září tohoto roku na soutoku Odry a Jičínky, jedná se o 

ojedinělé nálezy, které se ale opakují, dá se předpokládat výskyt 1 exempláře anebo migrující 
mladší kusy, které jsou adultními jedinci vytlačováni na okraje areálů rozšíření z 
Moravskoslezských Beskyd anebo z Polska.  

Psovité šelmy (Canidae) jsou zastoupeny liškou obecnou (Vulpes vulpes) a psíkem 
mývalovitým (Nyctereutes procyonoides), vzácně evidovaným ze zástřelů. Raritně byl v 
blízkosti CHKO Poodří pozorován mladý jedinec medvěda hnědého(Ursus arctos) a migrující 
exemplář rysa ostrovida (Lynx lynx) v posledních dvou letech. 
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Seznam ohrožených druhů živočichů vyskytujících se v CHKO Poodří dle vyhlášky  
č. 395/1992 Sb. 
 
Tab.č.2 - Přehled kriticky ohrožených druhů živočichů CHKO Poodří  
Druh A B C T M R N Poznámka 
rak říční  
Astacus fluviatilis 

  +   +  prokázán v r. 1997 

velevrub malířský  
Unio pictorum 

 +    +   

Žábronožka 
Siphonophones grubii 

  +   +   

čolek velký 
Triturus cristatus 

+     +   

blatnice skvrnitá 
Pelobates fuscus 

+        

skokan skřehotavý 
Rana ridibunda 

  +   +   

volavka červená 
Ardea purpurea 

 +  +   + pozorovány přelety  
v r. 1997 

bukáček malý 
Ixobrychus minutus 

 +    +   

bukač velký 
Botaurus stellatus 

 +    +   

kolpík bílý 
Platalea leucorodia 

 +  +   +  

ostralka štíhlá 
Anas acuta 

  + +   +  

polák malý 
Aythya nyroca 

 +  +   + pravděpodobně 
hnízdil v 80. letech     

morčák velký 
Mergus menganser 

 +  +   +  

luňák hnědý 
Milvus migrans 

  + +  +
? 

  

luňák červený 
Milvus milvus 

 +  +   +  

orel křiklavý 
Aquilla pomarina 

 +      oba druhy orlů byly 
pozorovány  v blízkosti 
nPR Bartošovický luh 
v r. 1996 

orel mořský 
Haliaeetus albicilla 

 +       

raroh velký 
Falco cherrug Gray 

 +   +  + vzácné zálety 

chřástal malý 
Porzana parva 

 +  +  +
? 

  

břehouš černoocasý 
Limosa limosa 

  + +  +
? 

  

dytík úhorní 
Burhinus oedicnemus 

+        

rybák černý   +   +  zaznamenány 
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Chlidonias niger ? pokusy  
o hnízdění v r. 

1996 
mandelík hajní 
Coracius garrulus 

 +    +
? 

  

strnad zahradní 
Emberiza hortulana 

+        

Celkem 3 1
1 

7 9 1 1
1 

7  

Vysvětlivky: 
A        pravděpodobný výskyt ( vzhledem k typickému prostředí a pozorování z okolí) 
B        vzácný (vzácně se objevuje, víceméně pravidelně) 
C        pravidelný výskyt (běžně se vyskytuje víceméně po celý rok) 
T        tažný druh (jarní a podzimní období tahů) 
M      migrant (zatoulanec, migrující kusy v zimním období, apod.) 
R       rozmnožuje se / hnízdí (rozmnožování bylo ověřeno výzkumem)  
N      nerozmnožuje se / nehnízdí (rozmnožování nebylo prozatím potvrzeno) 
?        pravděpodobně, byly sledovány pokusy o hnízdění, rozmnožování 
Celkem se v CHKO Poodří vyskytuje 24 kriticky ohrožených druhů živočichů 
 
 
 
 
  
Tab.č.3 - Přehled silně ohrožených živočichů CHKO Poodří 
Druh A B C T M R N Poznámka 
kovařík 
Ludium ferrugineus 

 +    +   

páchník hnědý 
Osmoderma eremita 

 +    +   

zdobenec 
Gnorissimus sp. 

 +    +   

škeble rybničná 
Anodonta cygnea 

  +   +   

ouklejka pruhovaná 
Alburnoides bipunctatus 

 +    +   

čolek horský 
Triturus alpestris 

 +       

čolek obecný 
Triturus vulgaris 

  +   +   

mlok skvrnitý 
Salamandra salamandra 

+        

rosnička zelená 
Hyla arborea 

  +   +   

skokan ostronosý 
Rana arvalis 

 +    +   

skokan štíhlý 
Rana dalmatina 

  +   +   

skokan zelený 
Rana esculenta 

  +   +   
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ještěrka obecná 
Lacerta agilis 

  +   +   

ještěrka živorodá 
Lacerta vivipara 

 +    +   

slepýš křehký 
Anguis fragilis 

 +    +   

užovka hladká 
Coronella austriaca 

+        

potápka rudokrká 
Podiceps griseigena 

  +   +   

volavka bílá 
Casmerodius albus 

 +     +  

volavka stříbřitá 
Egretta garzetta 

 +     +  

kvakoš noční 
Nyctiocorax nyctiocorax 

  +    + nejbližší hnízdící 
ex. jsou v Polsku 

čáp černý 
Ciconia nigra 

  +    +  

čírka modrá 
Anas querquedula 

 +    +   

lžičák pestrý 
Anas clypeata 

 +    +   

      hohol severní 
Bucephala clangula 

  +   +   

včelojed lesní 
Pernis apivorus 

  +   +   

krahujec obecný 
Accipiter nisus 

  +   +   

ostříž lesní 
Falco subbuteo 

 +    +
? 

 

  

dřemlík tundrový 
Falco columbarius 

 +   +  + sledován v zimě 
1996 

jeřábek lesní 
Bonasia bonasia 

+        

křepelka polní 
Coturnix coturnix 

 +    +
? 

  

chřástal vodní 
Rallus aquaticus 

  +   +   

chřástal kropenatý 
Porzana porzana 

 +    +
? 

  

chřástal polní 
Crex crex 

 +    +
? 

  

pisík obecný 
Actilis hypoleucos 

  +   +   

vodouš kropenatý 
Tringa ochropus 

 +    +
? 

  

bekasina otavní 
Galinago gallinago 

 +    +   

racek černohlavý   + +     
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Larus melanocephalus 
rybák obecný 
Sterna hirundo 

  +   +
? 

  

holub doupňák 
Columba oenas 

  +    +  

sova pálená 
Tyto alba 

  +   +   

sýček obecný 
Athene noctua 

+        

kalous pustovka 
Asio flammeus 

+        

sýc rousný 
Aegolinus funereus 

+        

lelek lesní 
Caprimulgus europeus 

 +     +  

ledňáček říční 
Alcedo atthis 

  +   +   

vlha pestrá 
Merops apiaster 

 +    +   

dudek chocholatý 
Upups epops 

 +    +
? 

  

krutihlav obecný 
Jynx torqilla 

+        

strakapoud jižní 
Dendrocopos syriacus 

 +    +
? 

  

strakapoud bělohřbetý 
Dendrocopos leucotos 

 +     +  

skřivan lesní 
Lullula arborea 

 +     +  

linduška úhorní 
Athus campestris 

 +     +  

linduška horská 
Athus spinoleta 

+        

konipas luční 
Motacilla flava 

  +   +   

slavík modráček 
Luscinia svecica 

 +  +   + potvrzen při 
podzimních tazích 
odchytem do sítí 

slavík tmavý 
Luscinia luscinia 

 +    +   

bělořit šedý 
Oenanthe oenanthe 

 +    +
? 

  

drozd cvrčala 
Turdus iliacus 

 +     +  

rákosník velký 
Acrocephalus        

scirpaecus 

  +   +   

pěnice vlašská 
Sylvia nisoria 

 +    +
? 

  

lejsek malý  +    +   
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Ficedula parva ? 
sýkořice vousatá 
Panurus biarmincus 

  +   +   

žluva hajní 
Oriolus oriolus 

 +    +   

ťuhýk menší 
Lanius minor 

 +    +   

kavka obecná 
Corvus monedula 

  +   +   

netopýr velkouchý 
Myotis bechstini 

+        

netopýr velký 
Myotis myotis 

+       nálezy kosterních 
pozůstatků v sovích 
vývržcích 

netopýr stromový 
Nyctalus leisleri 

  +  +   typický druh pro 
Poodří 

netopýr parkový 
Pipistrelus nathusii 

  +  +   typický druh pro 
Poodří 

netopýr černý 
Barbastella barbastella 

 +   +    

tchoř světlý 
Putorius eversmanni 

+       dle Anděry a 
Hanzala, 1996 

vydra říční 
Lutra lutra 

 +   +   stopy potvrzeny 
21.9.1997 u řeky 
Odry 

Vysvětlivky: 
A        pravděpodobný výskyt ( vzhledem k typickému prostředí a pozorování z okolí) 
B        vzácný (vzácně se objevuje, víceméně pravidelně) 
C        pravidelný výskyt (běžně se vyskytuje víceméně po celý rok) 
T        tažný druh (jarní a podzimní období tahů) 
M      migrant (zatoulanec, migrující kusy v zimním období, apod.) 
R       rozmnožuje se / hnízdí 
N      nerozmnožuje se / nehnízdí 
?        pravděpodobně, pokusy o hnízdění, rozmnožování 
Celkem se v CHKO Poodří vyskytuje 73 silně ohrožených druhů živočichů. 
 
 
 
Tab.č.4 - Přehled ohrožených druhů živočichů CHKO Poodří 
Druh A B C T M R N Poznámka 
batolec duhový 
Apatura iris 

  +   +  stabilní populace 

atolec červený 
Apatura ilia 

  +   +  stabilní populace 

čmelák 
Bombus sp. 

  +   +  vyskytují a 
rozmnožují se zde min. 
4 druhy 

chrobák ozbrojený 
Odontaeus arminger 

 +    +   

chroust mlynařík   +   +   
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Polyphylla fullo 
krajník hnědý 
Calosoma inquisitor 

 +    +   

lišaj pryšcový 
Celerio euphorbiae 

  +   +   

mravenec 
Formica sp. 

  +   +  stabilní populace 

nosorožík kapucínek 
Oryctes nasicornis 

+        

otaakárek fenyklový 
Papilio machaon 

  +   +   

prskavec 
Brachinus sp. 

+        

roháč obecný 
Lucanus cervus 

 +    +   

střevlík 
Carabus scheidleri 

  +   +   

střevlík  
Carabus ullrichi 

  +   +   

svižník  
Cicindella campestris 

  +   +   

rak bahenní 
Astacus leptodactylus 

+        

střevle potoční 
Phoxinus phoxinus 

  +   +   

piskoř pruhovaný 
Misgurnus fossilis 

 +    +   

vranka obecná 
Cottus gobio 

  +   +   

kuňka žlutobřichá 
Bombina variegata 

 +    +   

kuňka obecná 
Bombina bombina  

  +   +   

ropucha obecná 
Bufo bufo 

  +   +   

ropucha zelená 
Bufo viridis 

  +   +   

užovka obojková 
Natrix natrix 

  +   +   

potápka roháč 
Podiceps cristatus 

  +   +   

potápka černokrká 
Podiceps nigricollis 

  +   +   

potápka malá 
Tachybaptus ruficollis 

  +   +   

kormorán velký 
Phalacrocorax carbo 

  +    + stálé celoroční 
populace 

čítající okolo 20 ex. 
čáp bílý 
Ciconia ciconia 

  +   +  přes 30 pravidelně 
hnízdících párů 
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kopřivka obecná 
Anas strepera 

  +   +  nejhojnější kachna 
v Poodří 

čírka obecná 
Anas crecca 

 +    +
? 

  

jestřáb obecný 
Accipiter gentilis 

  +   +   

moták pochop 
Circus aeruginosus 

  +   +  nejhojnější dravec 

koroptev polní 
Perdix perdix 

 +    +
? 

  

sluka lesní 
Scolopax rusticola 

+        

bekasina větší 
Galinago media 

 +    +   

výr velký 
Bubo bubo 

 +   +    

       strakapoud prostřední 
       Dendrocopos medius 

 
 

 +   +   

chocholouš obecný 
Galerida cristata 

 +    +
? 

  

břehule říční 
Riparia riparia 

  +   +  v Poodří ubývají, 
celostátní trend 

vlaštovka obecná 
Hirundo rustica 

  +   +   

brkoslav severní 
Bombycilla garrulus 

  +  +   pravidelně 

slavík obecný 
Luscinia megarhynchos 

  +   +   

bramborníček hnědý 
Saxicola rubetra 

  +   +   

bramborníček černohlavý 
Saxicola torquata 

  +   +   

crvčilka slavíková 
Locustella luscinioides 

 +    +
? 

  

lejsek šedý 
Muscicapa striata 

  +   +   

moudivláček lužní 
Remiz pendulinus 

  +   +   

ťuhýk obecný 
Lanius collurio 

  +   +   

ťuhýk šedý 
Lanius excubitor 

 +    +
? 

  

ořešník kropenatý 
Nucifraga carycatactes 

  +  +  +  

krkavec velký 
Corvus corax 

  +    + teritorium pokrývá i 
část severu CHKO 

hýl rudý 
Carpodacus erythrinus 

  +   +
? 

  

netopýr brandtův 
Myotis brandti 

  +   +   
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netopýr dlouhouchý 
Plecotus austriacus 

  +   +   

veverka obecná 
Sciurus vulgaris 

  +   +  černá i rezavá forma

křeček polní 
Cricetus cricetus 

 +    +   

plch velký 
Glis glis 

 +    +
? 

  

plch lesní 
Dryomys nitedula 

 +    +
? 

  

bělozubka bělobřichá 
Crocidura alveolescens 

  +   +   

Vysvětlivky: 
A        pravděpodobný výskyt ( vzhledem k typickému prostředí a pozorování z okolí) 
B        vzácný (vzácně se objevuje, víceméně pravidelně) 
C        pravidelný výskyt (běžně se vyskytuje víceméně po celý rok) 
T        tažný druh (jarní a podzimní období tahů) 
M      migrant (zatoulanec, migrující kusy v zimním období, apod.) 
R       rozmnožuje se / hnízdí 
N      nerozmnožuje se / nehnízdí 
?        pravděpodobně, pokusy o hnízdění, rozmnožování 
 
 
 
 
Tab. č.5 – Přehled jednotlivých kategorií ohrožených druhů CHKO Poodří 
Druhy zvláště chráněné podle vyhl. 395/1992 

Sb. 
vyskytující se v CHKO Poodří 

kriticky ohrožené 93 24 
silně ohrožené 108 73 
ohrožené 91 56 
 
 
 
Kromě 153 živočišných taxonů zahrnutých ve vyhlášce byly při průzkumných pracích v 

CHKO zjištěny další druhy, u kterých odborníci zjišťují jejich ohroženost na území naší 
republiky teprve v současné době 

Měkkýši   (Mollusca):    se zhoršující se kvalitou vody aktuální           
velevrub nadmutý (Unio tumidus) 
velevrub tupý (Unio crassus) - vzácnější než v. malířský (uvedený ve vyhlášce) 
škeble plochá (Anodonta complanata) 
 
Hmyz (Coleoptera): 
Dyschirius intermedius Putz - na severní Moravě jen jednotlivě 
Thalassophilus longicornis (Sturm)- vyskytuje se jen jednotlivě 
Bembidion foraminosum Sturm - více než 50 let nesbírán 
Trechus rubens (Fabr) - nalezen v Poodří pouze 1 ex. 
Harpalus progrediens Schaub - vzácný druh s jednotlivým výskytem 
Amara majuscala Chaud. - v dřívějších letech rarita, v současnosti většinou vzácný. 
Dromius laeviceps Motsch. - druh ostravské pánve, šířící se k nám z Polska. 
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Vážky (Odonata): 
šidlatka brvnatá (Lestes barbarus ) - v okolních státech považovaná za ohrožený druh 
šidlatka velká (Lestes viridis) - dtto 
šidlatka velkoskvrná (Lestes macrostigma) - jeden z nejvzácnějších druhů naší  republiky 
klínatka obecná (Gomphus vulgatissimus) - druh silně ohrožený nejen v naší republice 
vážka bělořitná (Orthethrum albistylum) - druh velmi vzácný. 
vážka červená (Croccothemis erythraea) - jižní druh, na našem území ojediněle 
vážka jarní (Sympetrum fonscolombei) - poměrně vzácný druh, v CHKO se vyskytuje 

autochtonní populace. 
Pavoukovci (Arachnida) 
křižák proužkovaný Argiope brunnei - druh podmáčených nivních luk, nový nález pro 

CHKO Poodří při výzkumu z r. 1997. 
 
 
 
Vývoj krajiny CHKO Poodří v kvartéru 
 
Vývoj krajiny před osídlením 
Terciér - území CHKO Poodří bylo v miocénu součástí vněkarpatské mořské předhlubně a 

sedimentovala zde klastika karpatu a badenu. Násunem podslezské a slezské příkrovové 
jednotky byly dány hlavní morfologické znaky celého území, včetně říční sítě.  

Kvartér - pleistocén - povrch nivy byl na počátku pleistocénu poměrně členitý, v mindelu 
během halštrovského zalednění se ukládaly glacilakustrinní jíly, písky a varvy a glacifluviální 
štěrkopísky, jež vyplňovaly povrchové deprese. Interglaciál mindel-riss byl charakteristický 
mohutnou sedimentací fluviálních štěrků a štěrkopísků hlavní terasy Odry. Během sálského 
zalednění vzniklo jedno či více vzdutých jezer před čelem k jihu postupujícího ledovce. 
Ukládaly se glacilakustrinní písky a jíly. Během dalšího postupu ledovce vzduté jezero 
zaniklo, byly odstraňovány uloženiny halštrovského zalednění a naopak se vytvářela bazální 
moréna souvkových hlín. Ústupové stádium sálského zalednění bylo charakteristické lokální 
sedimentací glacilakustrinních uloženin, výraznou erozní činností a následnými půdotvornými 
procesy. Odra tekla Porubskou branou k jihu. Interglaciál riss-würm byl obdobím erozního 
klidu, vytvářely se organogenní sedimenty a probíhala tvorba půd. Ve würmu po další 
mohutné hloubkové erozi sedimentovaly pískoštěrky údolní terasy, střídaly se období 
erozního klidu, v nichž se opět vytvářely polohy půd s obdobími zvýšené erozní činnosti, 
vznikaly polohy eolických sedimentů (spraší).  

Holocén - povrch nivy byl výrazně členitější než dnes s množstvím erozních rýh, 
pískových a štěrkových přesypů, které zarůstaly řídkou vegetací. V depresích vznikala 
bažinná společenstva slatinných výplní. Od středního holocénu (subatlantiku) začínalo 
docházet k pozvolnému osídlování širšího okolí lidmi, které bylo spojeno s místním 
odlesňováním krajiny. Začínaly se pozvolna ukládat aluviální hlíny tvořící v současnosti 
povrch nivy. Stále však byl povrch nivy členitý, zarostlý souvislým lesním krytem tvrdého 
luhu. K výrazné změně došlo až v době hradištní (r. 600 - 1200 n.l.) a především v období 
středověku. Z této doby pochází převážná část akumulací povodňových hlín, jež nyní 
pokrývají a zároveň nivelizují povrch údolní terasy. Hlavním důvodem bylo rozsáhlé 
odlesňování krajiny spojené s rozvojem zemědělského hospodaření. Docházelo tak ke stále 
častějším záplavám, mocnost povodňových hlín narůstala a zároveň se prohlubovala koryta 
vodních toků. Hlavní terasa (patrná dnes na pravém břehu Odry) byla dotvářena boční erozí 
Odry a přítoků, sesuvnými pohyby, zpětnou erozí na pramenech a dešťovým ronem. 
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Vývoj osídlení a kultivace krajiny 
Poodří bylo systematicky osidlováno poměrně pozdě. První stopy člověka souvisí spíše s 

využitím Moravské brány - a tedy i Poodří jako průchozího území. Poprvé se uplatnila 
průchozí a následně obchodní funkce Moravské brány pravděpodobně v období gravettienu 
(mladého paleolitu) - 40 000 - 20 000 př. n. l. - lze tak soudit podle nálezů pazourkových 
nástrojů, radiolaritů (z Pováží), obsidiánu (jihovýchodní Slovensko) např. u Landeku v 
Ostravě. Do nástupu doby římské stále vedly stezky Moravskou branou, pravděpodobně 
zejména po terasách řeky a v římské době (od počátku n. l. do roku 500), kdy se na území 
Moravy začaly prosazovat germánské kmeny, byla tzv. jantarová cesta vedoucí z Aquileie 
přes Dunaj (u římského tábora Carnuta) k Baltskému moři - vedle Dunaje - nejdůležitější 
středoevropskou komunikací. Ze severu se vedle nejrůznějších výrobků dovážel zejména 
Římany velmi ceněný jantar ( z této doby pravděpodobně pochází nález u Pustějova - obec v 
rámci CHKO Poodří). Z Itálie pak se mimo jiné dovážela například ušlechtilá keramika terra 
sigillata. Významná byla rovněž tzv. dobytčí cesta. Stezky vedly po zvýšeninách podél Odry 
(po fluvioglaciálních terasách), uvedená stará baltsko - adrijská cesta vedla po levém břehu 
Odry - od Studénky přes Butovice, Pustějov, Kujavy, Hladké Životice, Suchdol nad Odrou, 
Mankovice, Vražné a Hynčice k Bělotínu.      

Historické osidlování postupovalo pravděpodobně jednak z nitra Moravy - z jihozápadu 
od dnešních Hranic, jednak z území slovanského kmene Holasiců (z prostoru mezi Vidnavou 
a Těšínem) - ze severovýchodu. Intenzivní osidlování však znamená až tzv. veliká středověká 
kolonizace, která byla důsledkem nájezdů Tatarů v roce 1241 a dvou polsko-uherských vpádů 
v letech 1251 - 1252. Noví obyvatelé byli jednak Slované, ale i němečtí osadníci. Začaly 
vznikat desítky vesnic lánového neboli lesního typu charakteristické podlouhlým tvarem 
zpravidla kolem vodotečí (pravobřežní i levobřežní přítoky Odry - téměř kolmo k toku Odry) 
- Suchdol nad Odrou, Bernartice nad Odrou, Hladké Životice, Kunín, Bartošovice, Jistebník. 
Od tohoto směru osídlení se liší Mankovice, Petřvaldík a Proskovice ležící na terasách podél 
toku Odry a Košatka nad Odrou na terase mezi Odrou a Lubinou. 

Člověk měnil údolní nivu klučením původních lužních lesů a s rozvojem zemědělství 
vznikaly v nivě řeky louky, rybníky a rybniční soustavy. Orná půda pak byla na terasách - až 
za hranicí záplav. 

Budování osad se vyhýbalo zaplavovanému území v nejbližším okolí řeky Odry a dolních 
toků jejích přítoků, s rozvojem osídlení zde vznikaly pouze stavby související s využitím 
vodní energie (mlýny, valchy, pily). V lukách pak stály stodoly. 

Ani intenzivní rozvoj zemědělské výroby od 50. let 20. století provázený výstavbou 
velkokapacitních areálů a rozvoj rekreační zástavby v návaznosti na ostravskou průmyslovou 
aglomeraci se údolní nivy řeky Odry negativně nedotkl. 

 
Kultivace krajiny v posledním období 
Zemědělskou krajinu a vlastně celé přírodní prostředí oblasti výrazně ovlivnily změny v 

agrotechnice, osevních postupech a používání produktů průmyslu v zemědělství uplatňované 
zejména od začátku dvacátého století. Z tohoto důvodu se zaměříme na změny v zemědělství 
v CHKO především od začátku první pozemkové reformy (r. 1919). Přibližně do poloviny 19. 
století se ustálily plochy lesa a zemědělské půdy. V roce 1875 se ve správním okrese Nový 
Jičín uvádí 25 380 ha rolí, 1 736 ha zahrad, 6 650 ha luk, 1 328 ha pastvin, 9 869 ha lesů. 
Uvedené plochy pak byly zhruba stejné až do roku 1950. 

Oblast (region Kravařsko, částečně Valašsko a Lašsko) měla veliký význam pro rozvoj 
zemědělství na celé Moravě. Už v roce 1636 je doloženo zušlechťování domácího červeného 
sudetského skotu na Novojičínsku s cilerským a duxským skotem chovajícím v sobě prvky 
plemene pincgavského (od něhož se rovněž odvozuje typické zbarvení skotu kravařského) z 
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Tyrolska. Od roku 1790 do 1850 se tu chovali býci bernského a freiburského plemene, načež 
byl dovoz zastaven a byl prováděn výběr a čistokrevná plemenitba.  

Na Novojičínsku vznikaly v 60. letech 19. století nejstarší zemědělské spolky a 
zemědělské školy na Moravě. Hospodářský spolek v Novém Jičíně vznikl v roce 1862. V roce 
1863 vznikl Hospodářský spolek ve Fulneku. Rozvojem zemědělství se intenzivně zabývaly 
obce Kunín a Suchdol nad Odrou. Roku 1872 vznikl Hospodářský spolek v Kuníně a roku 
1873 v Suchdole. Zásluhou uvedených hospodářských spolků byl na výstavě ve Vídni roku 
1873 uznán kravařský skot jako samostatné plemeno. Spolky měly zásluhy i na rozvoji 
zemědělského školství. Již v roce 1864 byl v Žilině otevřen jednoroční zemědělský kurs, který 
byl v roce 1866 přeměněn na dvouletou rolnickou školu a 1875 na střední školu. 

Po vzoru kunínského panství byly zakládány ovocné školky i na jiných místech, takže v 
první polovině 19. století dosáhlo ovocnářství velkého rozmachu a dodnes se uchovaly 
některé odrůdy ovoce z té doby (u jabloní např. Kunínská reneta, Kardinál žíhaný, 
Rozmarýnové, Míšeňské, Jadernička moravská aj.). Ve zprávě z roku 1825 líčí farář Schreiber 
z Dolního Vrážného, známý propagátor ovocnářství, značný rozvoj ovocnářství na kunínském 
panství a zmiňuje se o založení ovocných školek v Odrách a ve Fulneku. V roce 1833 bylo již 
vyspělé ovocnářství i na panství Jeseník nad Odrou, Hukovice, Bartošovice a v Nové Horce. 

Hospodářský rozvoj stavu po roce 1898 ale měl za následek úpadek ovocnářství, které 
ustoupilo výnosnému řepařství a chovu skotu. V roce 1896 byl v Suchdole založen 
Ovocnářský spolek pro Kravařsko. Spolek podporoval i pěstování zeleniny, které se postupně 
soustředilo do Kunína a Šenova. Již v roce 1827 byla zelenina z Kunína vyvážena na trh do 
Opavy a Valašského Meziříčí. V roce 1854 se pěstováním zeleniny v Kuníně zabývalo 20 
rodin a v roce 1927 byla zelenina pěstována na 40 ha a pěstovalo ji 39 domkářů a 14 sedláků. 
Po roce 1945 pěstování zeleniny v Kuníně a v Šenově téměř úplně zaniklo. 

Zemědělské závody v oblasti existovaly za první republiky v několika typických formách: 
velkostatky obhospodařované soukromým vlastníkem nebo nájemcem a velkostatky v 
majetku institucí. Dále to byla soukromá větší hospodářství - venkovské statky, pak 
hospodářství středních rolníků spočívající na osobní práci vlastníka - zemědělce a jeho rodiny 
a nakonec hospodářství drobných rolníků a poloproletářů. 

Po roce 1918 jako výsledek první pozemkové reformy vznikl relativně rozsáhlý státní 
majetek spravovaný přímo ministerstvem zemědělství, jednak zbytkové velkostatky a část 
půdy byla rozparcelována. 

Na území oblasti šlo o následující soukromé velkostatky: 
1. Velkostatek Bartošovice na Moravě - jeho majitelem byl v době kolem roku 1935 dr. 

Artur Czoczovicska. Ve vlastnictví měl zámek s parkem v Bartošovicích. Před rokem 1920 
mu patřilo 887,5 ha půdy. Zemědělská půda byla obdělávána z těchto dvorů: Zámecký dvůr, 
Střední dvůr, Velký dvůr, Loučky. Lesy v polesí Bartošovice a Sedlnice. Místní průmyslové 
podnikání představoval lihovar, pila a rafinerie lihu v Bartošovicích. Při pozemkové reformě 
bylo rozparcelováno 86,69 ha, později dalších 47,1926 ha půdy. Byl založen jeden zbytkový 
statek o rozloze 93,10 ha. V roce 1935 vlastnil velkostatek 660,4674 ha půdy. 

2. Velkostatek Bravantice - vlastníkem byl Hugo Blücher z Wallstattu, v jehož majetku 
byly rovněž zámky ve Studénce a Bravanticích. Celková výměra půdy před první 
pozemkovou reformou (r. 1919) byla 1 580,42 ha půdy. Po reformě zůstaly velkostatku pouze 
dva dvory - Bravantice a Jistebník. Z průmyslových podniků velkostatku je zaznamenána 
parní pila ve Zbyslavicích, pila v Polance nad Odrou a mlýn ve Studénce. Z bývalých dvorů 
velkostatku byly vytvořeny tyto zbytkové statky: Bílov I - 87 ha, Bílov II - 42,26 ha, Zámecký 
dvůr I (Polanka) - 70,80 ha, Zámecký dvůr II - 33,80 ha, Nový dvůr I (Studénka) - 65 ha, 
Nový dvůr II - 52,70 ha, Zámecký dvůr (Studénka) - 125 ha, Zbyslavice 31,59 ha. 

3. Velkostatek Fulnek - byl spolu se zámkem a parkem ve Fulneku od roku 1928 v 
majetku Jaromíra Špačka a jeho původní rozsah před první pozemkovou reformou byl 2 
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636,19 ha půdy. Reformou byly rozparcelovány někdejší dvory Stachovice, Nový dvůr, 
Karlov, Velký dvůr o celkové výměře 940,67 ha. Jediný průmyslový podnik - lihovar - byl 
přičleněn ke vzniklému zbytkovému statku. Městský dvůr (127,30 ha).  Ostatní zbytkové 
statky byly tyto: Zámecký dvůr (73,41 ha), Pohořílky (81,90 ha), Valtéřovice (34,44 ha). 
Zbytkové statky měly celkem 316,75 ha půdy, velkostatku Fulnek zůstalo 1 126,9367 ha 
půdy. 

4. Velkostatek Klimkovice - vlastnil Jan Vilczek spolu se zámkem v Klimkovicích. 
Původní rozsah půdy před první pozemkovou reformou byl 3 061,53 ha. Půda byla 
spravována ze tří dvorů - Svinov, Přemyšov a Poruba. Průmyslová zařízení představovala pila 
v Horní Lhotě a lihovar Svinov. Rozparcelovány byly bývalé dvory Horní Lhota a Vřesina o 
celkové výměře 992 ha. Vznikly zbytkové statky o celkové výměře 276,53 ha, a to z bývalých 
dvorů Hýlov (71,5 ha), Klimkovice (83,03 ha), Velká Polom (77 ha), Pustkovec (45 ha). Po 
provedení pozemkové reformy zůstalo při velkostatku 1 793 ha půdy. 

5. Velkostatek Kunvald - Suchdol - vlastnili dr. Viktor a Markéta Bauerovi spolu se 
zámkem a parkem v Kuníně (Kunvald). Před rokem 1919 měl velkostatek 688,55 ha půdy, 
spravované ze dvorů Suchdol a Kunvald. Průmyslová zařízení velkostatku představoval 
lihovar, cihelna, mlýn, pekárna a elektrárna. V souvislosti s první pozemkovou reformou byl 
rozparcelován bývalý Horní dvůr v Suchdole (176 ha). Velkostatku zůstalo 512,55 ha půdy. 

6. Velkostatek v Německém Jeseníku (Jeseník nad Odrou) - vlastnila Carolina Cischini, 
jíž patřil rovněž zámek s parkem v Jeseníku a v roce 1919 měl celkem 276,95 ha půdy, jež 
byla spravována ze dvora Jeseník. Jediný průmyslový podnik - sladovna - byl ve dvacátých a 
třicátých letech propachtován, v průběhu pozemkové reformy byl rozparcelován dvůr Dolní 
Vrážné (90 ha). Velkostatku pak zůstalo 186,95 ha půdy. 

7. Velkostatek Nová Horka - patřil dr. Mořici Vetterovi z Lilie spolu se zámky Nová 
Horka, Sedlnice a Trnávka. Před rokem 1919 měl celkem 1 546,96 ha půdy. Dvory 
velkostatku byly v Mošnově a v Nové Horce, v drobném byl propachtován dvůr Sedlnice. V 
průběhu pozemkové reformy byly rozparcelovány dvory Kateřinice, Stikovec a Trnávka o 
celkové výměře 675,96 ha půdy. Po ukončení reformy r. 1935 velkostatku zbylo celkem 871 
ha půdy. 

8. Velkostatek Odry - byl v majetku dr. A. Potockého, jemuž patřil i tamní zámek. 
Původní rozsah půdy před první pozemkovou reformou byl v r. 1919 1 875,45 ha půdy. 
Dvory Mankovice a Josefův dvůr byly ve dvacátých a třicátých letech propachtovány. 
Průmysl představovala parní pila, a cihelna, kamenolom byl propachtován. V drobném bylo v 
průběhu reformy rozparcelováno 43,50 ha a byl současně vytvořen i zbytkový statek Vitberk 
o 130 ha. Po skončení reformy v roce 1935 zůstalo velkostatku 1 701,95 ha půdy. 

9. Velkostatek Petřvald na Moravě patřil kapitule olomoucké, původně byl lenním statkem 
a měl ke konci roku 1918 185,4 ha půdy. K velkostatku patřil zámek a dvůr, který byl zcela 
rozparcelován mezi drobné nabyvatele z Dvorku, Petřvaldíka, Trnávky a Petřvaldu, z nichž 
dva získali 1,43 ha i od dvora ze Staré Vsi nad Ondřejnicí. 

10. Třetí typ velkostatků představovaly velkostatky ve vlastnictví společenstev. Byl jím 
novojičínský statek patřící studentské nadaci, jež byla za první republiky spravována státem - 
ministerstvem školství a národní osvěty v Praze. Původní rozsah v roce 1919 byl 2 668,74 ha. 
V průběhu reformy byl rozparcelován původní dvůr Bernartice nad Odrou (246,62 ha), takže 
velkostatku po ukončení reformy zůstalo 2 422,12 ha půdy. 

Za první republiky byla tendence posilovat nejen již existující statky střední velikosti, ale i 
někdejší velká fojtství (Bernartice n. O. - 97 ha) a bývalé menší šlechtické statky (Hukovice 
109 ha), které nebyly podrobeny pozemkové reformě. 

V roce 1946 - po druhé světové válce byl stav zemědělské výroby dost žalostný. V okrese 
Nový Jičín z původních 28 944 ks hovězího dobytka zůstalo jen 10 000 kusů, z 12 921 vepřů 
něco přes 4 000, z 23 565 koní necelých 1 000 kusů. Co se týče zemědělské půdy bylo v 
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okrese 27 678 ha rolí, 1 539 ha zahrad, 7 676 ha luk, 1 814 ha pastvin, 8 296 ha lesů. Podle 
výměry bylo 896 podniků do 2 ha, 734 do 5 ha, 382 do 10 ha, 207 do 15 ha, 210 do 20 ha, 
135 do 30 ha, 99 nad 30 ha. 

V roce 1949 bylo na území dnešního okresu Nový Jičín založeno prvních 8 JZD. 
Zakládání dalších družstev rychle následovalo, takže v roce 1958 již v každé obci hospodařilo 
družstvo nebo státní statek. V dalším období docházelo k částečnému slučování družstev a 
zvětšování státních statků.  

K 1. 5. 1970 byla výměra zemědělské půdy okresu Nový Jičín (62 776 ha) 
obhospodařována takto: 

Jednotná zemědělská družstva    41 390 ha 
Státní statek Odry        2 924 ha 
Ústředně řízené podniky - Velkovýkrmny Bílovec     
a Školní statek Vysoké školy veterinární  12 479 ha 
Ostatní zemědělské podniky a organizace    2 278 ha 
Samostatně hospodařící rolníci     3 705 ha 
Jednotných zemědělských družstev bylo v okrese 67 s průměrnou velikostí 555 ha. 
Vlastní zemědělská výroba se v období do roku 1960 rozvíjela pomalu, nerovnoměrně a s 

velkými meziročními výkyvy. Příčiny spočívaly v politických a následně sociálních změnách 
a ve výrazném úbytku vesnického obyvatelstva. 

Z hlediska posouzení intenzity vlivů zemědělství na okolní přírodní prostředí je zajímavé 
časové srovnání některých charakteristik a ukazatelů. V širším zájmovém území Poodří (ve 
všech katastrálních územích zasahujících do oblasti) byl jejich průběh v období let 1970 - 
1980 následující: 

 1.  podíl orné půdy ze zemědělské půdy se zvýšil   ↑           81  →  85% 
 2.  podíl luk ze zemědělské půdy poklesl     ↓!!!           14  →  11% 
 3.  podíl pastvin ze zemědělské půdy poklesl    ↓!             3  →    2% 
 4.  zastoupení obilnin na orné půdě se zvýšilo    ↑!!!           51  →  55% 
 5.  zastoupení jednoletých pícnin na orné půdě se zvýšilo    ↑             9  →  17% 
 6.  zastoupení víceletých pícnin na orné půdě se snížilo   ↓           26  →  12% 
 7.  hektarové výnosy pšenice se zvýšily     ↑              3,11 t  →   3,99 

t.ha-1 
 8.  hektarové výnosy brambor se zvýšily     ↑             14,40 t →   25,00 

t.ha-1 
 9.  hnojení dusíkem v průmyslových hnojivech se zvýšilo    ↑!!!          50 kg  →   93 

kg.ha-1   
10. hnojení NPK v průmyslových hnojivech se zvýšilo     ↑!!!        151 kg  →   273 

kg.ha-1  
11. stav skotu na 100 ha zemědělské půdy se zvýšil              ↑           72,5 ks →   95 ks 
12. stav prasat na 100 ha zemědělské půdy se zvýšil             ↑           97,5 ks →   143 ks 
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Následující tabulka uvádí přehled o vývoji půdního fondu v okresech Nový Jičín a Frýdek 

Místek (ha): 
 
Tab.č.6 - Vývoj půdního fondu v letech 1976 – 1980 v oblasti dnešní CHKO Poodří 
 
 Nový Jičín      Frýdek – Místek 
 1976 1980 1976 1980 
celkem (ha) 87.770 87.770  134.311 134.311 
orná 46.136 45.990   31.345   31.100 
zahrady   3.528    3.502     4.299     4.300 
sady      143      141        166        170 
louky   8.612   8.458     8.681     8.090 
pastviny   3.551   3.520     9.399     9.040 
zeměd. 

půda 
61.997 61.701   53.890   52.700 

ostatní půda 25.773 26.069   80.421   81.611 
 
Z uvedených charakteristik je nejvíce patrný úbytek ploch víceletých pícnin na orné půdě 

(jetel, vojtěška) a jejich nahrazování jednoletými pícninami (kukuřice na siláž). Dost nerovno-
měrné bylo i zvyšování stavu skotu. Na jedné straně se jeho stavy snižovaly a v určitých 
lokalitách úplně vymizel, na druhé straně docházelo k jeho značné koncentraci (velkochovy). 
Velké koncentrace skotu vyžadovaly pak velký podíl krmných plodin na orné půdě (kukuřice 
na siláž). 

V konkrétních podmínkách oblasti to pak vedlo až k paradoxu - na původních nivních 
loukách se pěstovala kukuřice pro krmení skotu ve velkochovech vzdálených 10-15 km. 
Velké koncentrace skotu v určitých lokalitách pak negativně znovu působily na luční porosty, 
které byly v období od podzimu do jara extrémně přehnojovány kejdou (zejména při 
poruchách na jímkách, resp. při jejich nedostatečné kapacitě). V ne ojedinělých případech 
docházelo dokonce k aplikaci kejdy i do periodických tůní a mrtvých ramen. K likvidaci 
mrtvých ramen docházelo i jejich zavážením domovními odpady obcí - v bocích, kde nebyl 
dořešen hromadný odvoz domovního odpadu. 

Používání těžké mechanizace, omezení sečí, odvodňování, rozorávání luk, intenzivní 
hnojení, vápnění a další intenzifikační zásahy narušily do značné míry vodní režim, přispěly k 
likvidaci četných mrtvých ramen, tůní a menších toků. Období let 1950 - 1980 výrazně 
ochudilo druhovou rozmanitost oblasti a změnilo původní ekosystémy. Nejvíce byly 
ovlivněny a změněny nivní louky. 

Při rekognoskaci terénu, prováděné koncem srpna roku 1955 (Preslia 41, 1969) a v červnu 
roku 1996 RNDr. Balátovou - Tuláčkovou, bylo možno v pooderských nivách zaznamenat 
následující typy travních porostů: 

a) mokřadní typy s převahou Phalaris arundinacea, Glyceria  maxima, event. Phragmites 
communis, jejich plošná rozloha  není veliká, vesměs lemují rybníky, meandry, úpady, terénní  
deprese 

b) vlhké louky, které se váží na tu část reliéfu nivy, kde se  stále nebo po větší část roku 
uplatňuje v horní části půdního  profilu vliv hladiny podzemní vody 

c) louky mesofytního charakteru s převládajícím ovsíkem (Arrhenatherum elatius) nebo 
trojštětem (Trisetum falvescens). Fyziologický půdní profil je zde hlubší než u předcházející 
skupiny luk. Hladina podzemní vody se bezprostředně uplatňuje jen u vlhčích variant, u 
sušších variant je zdrojem půdní vlhkosti pouze voda srážková 
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d) pastviny mesofytního charakteru, které lze převážně přiřadit k  asociaci Lolio -
Cynosuretum Tx. 1937. Jejich výskyt je poměrně  řídký (vyskytovaly se mezi Košatkou n. 
Odrou a Proskovicemi) 

 
Dosud zjištěná luční společenstva uvedená b) a c) se řadí do: 
Třída: Molinio-Arrhenatheretea Tüxen 1937 
 Řád: Arrhenateretalia Tüxen 1931 
  Svaz: Arrhenatherion Koch 1926 
    As. Arrhenatheretum elatioris J. Braun 1915 
 Řád: Molinietalia Koch 1926 
  Svaz: Alopecurion pratensis Passarge 1964 
    As. Alopecuretum pratensis (Regel 1925) Steffen 1931 
    As. Stellario-deschampsietum caespitosae Freitag 1957 
  Svaz: Calthion Tüxen1937 em. Leburn et al. 1949 
                          Podsv.: Calthenion Balátová-Tuláčková 1978 
    As. Angelico-cirsietum oleracei Tüxen 1937 
    As. Cirsietum rivularis Nowinski 1927 (Bal.-Tul. 1959) 
     subas. caricetosum gracilis Bal.-Tul. 1980 
     subas. typicum Bal.-Tul. 1966 
    As. Scirpo-cirsietum cani Balátová-Tuláčková 1973 
     Podsv.: Filipendulion (Lohmeyer in Oberdorfer et al. 1967)   
                                          Balátová - Tuláčková 1978 
    As. Lysimachio vulgaris-filipenduletum Bal.-Tul. 1978 
  Svaz: Molinion Koch 1926 
    As. Sanguisorbo-festucetum commutatae Bal.-Tul. 1959   
 
Největší zastoupení v lučních společenstvech oblasti měla asociace Sanguisorbo-

Festucetum commutatae Balátová-Tuláčková 1959 (syn. Succiso-festucetum-commutatae 
Balátová-Tuláčková 1965). Optimálního rozvoje dosahuje ještě i dnes na minerálních, 
humózních půdách s přijatelnými fyzikálními poměry v půdním profilu, vesměs jílovito-
hlinitých až jílovitých, kyselé až mírně kyselé reakce. V oblasti je rozšířena na nivní půdě 
typické (fluvizem typická), nivní půdě glejové (fluvizem glejová), glejové půdě typické (glej 
typický) a na glejové půdě zrašelinělé (glej organozemní). Asociaci charakterizuje dominance 
kostřavy načernalé (Festuca nigricans, syn. Festuca rubra subsp. commutata) a totenu 
lékařského Sanguisorba officinalis), dnes jen ojediněle i Succisa pratensis. Počet druhů ve 
společenstvu je vysoký. Důsledkem kolísavých vláhových poměrů (střídají se kratší periody 
vlhka s delšími periodami sucha), se zde vedle sebe uplatňují druhy řádů Arrhenatheretalia a 
Molinietalia, ojediněle sem pronikají i ostřice. Vysokou stálost vykazuje Campanula patula, 
Daucus carota, Chrysanthemum leucanthemum, Trifolium dubium, Agrostis vulgaris, A. alba, 
Deschampsia caespitosa, Angelica sylvestris, Geum rivale, Lotus uliginosus. Uvedené 
společenstvo mělo ve Slezsku a na severní Moravě značné rozšíření. 
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3.2. Ptačí oblast Poodří 
 
 
Kód lokality:   CZ0811020 
Rozloha:  8.063,04 ha 
 
 
Ptačí oblast Poodří byla vymezena nařízením vlády ČR č.25/2005 Sb. (dále jen „nařízení 

vlády“) na ploše 8042,5881 ha. 
Hranice „ptačí oblasti Poodří“ odpovídá hranici „chráněné krajinné oblasti Poodří“. 
Ptačí oblast Poodří je charakteristická zachovalou, každoročně zaplavovanou nivou řeky 

Odry, soustavami rybníků, systémem ramen a tůní a vlhkými loukami. ornitologicky je území 
významné především pro vodní a bažinné ptáky jak v době hnízdění, tak při tahu. Je 
významným místem odpočinku na jedné z hlavních evropských tahových cest. Rybníky jsou 
soustředěné do pěti soustav (více než 50 rybníků o celkové ploše 700 ha). Jedná se nejčastěji 
o eutrofní nížinné rybníky s průměrnou hloubkou 1 m a bohatými litorálními porosty 
orobinců, zblochanu či rákosu. Hnízdí zde potápka černokrká (Podiceps nigricollis), bukač 
velký (Botaurus stellaris), husa velká (Anser anser), zrzohlávka rudozobá (Netta rufina), 
hohol severní (Bucephala clangula), čírka modrá (Anas querquedula) a lžičák pestrý (Anas 
clypeata). Na tahu jsou hojní kromě kachen a racků také bahňáci, především čejka chocholatá 
(Vanellus vanellus). Charakteristickými ptáky vázanými svým hnízdištěm na vodní toky jsou 
ledňáček říční (Alcedo athis) a pisík obecný (Actitis hypoleuca). Na vlhkých loukách je 
význačným druhem chřástal polní (Crex crex).  

 
 
Druhy, jež jsou předmětem ochrany ptačí oblasti Poodří : 
Bukač velký 1 - 5 párů 
Kopřivka obecná 400 - 450   (počet protahujících jedinců) 
Ledňáček říční 15 – 25 párů 
Moták pochop 30 – 35 párů 
Počet párů odpovídá stavu v době vymezování ptačí oblasti, v současnosti je stav 

s minimálními odchylkami stejný. 
 
 
Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů významných pro 
druhy ptáků, pro které je oblast vyhlášena, v jejich přirozeném areálu rozšíření a 
zajištění podmínek pro zachování populací těchto druhů ve stavu příznivém z hlediska 
ochrany (§1 příslušného nařízení vlády). 
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Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody, lze v ptačí oblasti, 
mimo současně zastavěné a zastavitelné území obcí (§3 nařízení vlády): 
 
a) provádět činnosti vyvolávající změnu výše ustálené hladiny povrchové a 
podzemní vody, která by mohla způsobit změnu biotopu druhu, pro který je 
ptačí oblast zřízena, 
b) měnit druh pozemků a způsoby jejich využití, 
c) vstupovat do litorálních porostů rybníků v době od 1.4. do 31.7., kromě 
vlastníků a nájemců pozemků, 
d) měnit výši vodní hladiny v době od 1.4. do 31.7. o více než 20 cm v časovém 
úseku kratším než 14 dní na rybnících Velký Okluk, Kotvice a Horní 
Bartošovický, 
e) při obhospodařování rybníků používat hnojiva a biocidy, 
f) odstraňovat litorální porosty, 
g) vytyčovat nové turistické a cyklistické trasy, 
h) provádět činnosti vykonávané správci toků při zásazích do břehů a břehových 
porostů, s výjimkou zásahů v havarijní situaci, kdy bezprostředně hrozí škody 
na majetku či bezpečnosti a zdraví osob 
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3.3. Evropsky významná lokalita  Poodří 
 
Název:  Poodří   
Kód lokality:  CZ0814092   
Rozloha:  5.235,03 ha   
 
Poloha 
Údolní niva řeky Odry JV od Ostravy v úseku Jistebník - Studénka - Mankovice, včetně 

jejích říčních teras. 
 
Ekotop 
Geologie: Na rozhraní dvou geologických celků - Českého masívu a Západních Karpat. 

Povrch je tvořen kvartérními uloženinami (nejstarší jsou glacilakustrinní písky a jíly, v 
nadloží fluviální štěrky a pískoštěrky wűrmského stáří, zcela na povrchu mladoholocenní 
povodňové hlíny). Pravobřežní terasy jsou tvořeny na bázi fluviálními štěrky a štěrkopísky 
/mindel-riss/, na nich glacilakustrinní písky, jíly a glacifluviální štěrkopísky sálského 
zalednění. Povrch tvořen sprašovými hlínami wűrmského stáří o mocnosti 1-5 m. 

Geomorfologie : Protáhlá říční niva orientovaná ve směru JZ - SV s nejnižší nadmořskou 
výškou v Ostravě - Zábřehu 212 m n. m. na řece Odře a nejvyšší opět na řece v Mankovicích 
283 m n. m. Maximální výška je na říční terase v jižní části území, při hranici CHKO Poodří v 
Hůrce (298 m n. m.) 

Krajinná charakteristika: Specifický charakter lužní parkové krajiny, v níž se kolem 
meandrujícího toku řeky Odry střídají lužní lesy s loukami s bohatou rozptýlenou zelení 
remízků a soliterních stromů. Krásu této krajiny podtrhují lužní tůně a drobné meandrující 
přítoky řeky, stejně jako rybníky a rybniční soustavy s velkým množstvím rostlinstva na 
hladinách i v litorálech, s četnými druhy živočichů, především ptáků a obojživelníků. 
Rovinatá krajina, ze které jsou krásné výhledy na hřebeny Beskyd i mírné svahy Oderských 
vrchů. Naopak i při pohledu ze svahů jmenovaných horských celků tvoří Poodří výrazný 
krajinný útvar, podstatný pro krajinný ráz Moravské brány, její oderské části. 

 
Biota 
Pro vegetaci Poodří je podstatný přirozeně zachovalý hydrologický systém řeky Odry s 

unikátní délkou neregulovaného toku. V nivě se uplatňují především společenstva lužních 
lesů, představujících primární vegetaci zaplavovaných a podmáčených poloh (Carici 
acutiformis-Alnetum, Pruno-Fraxinetum, Stellario-Alnetum glutinosae, Carici remotae-
Fraxinetum, Querco-Ulmetum, Querco-Populetum, Salici-Populetum,Salicetum albae, 
Salicetum triandrae), Svahy říčních teras a částečně také starých vysokých rybničních hrází 
jsou porostlé dubohabrovými a dubolipovými lesy (Tilio-Carpinetum, Carici pilosae-
Carpinetum), s velmi vzácným výskytem suťových a roklinových listnatých lesů (Tilio-
Acerion) a květnatých bučin (Melico-Fagetum, Dentario glandulosae-Fagetum) na prudkých 
svazích jížní části území v Bernarticích nad Odrou. Kromě lesních společenstev jsou 
významně zastoupena společenstva vodní a mokřadní, zařazená především do svazů Lemnion 
minoris, Utricularion vulgaris, Hydrocharition, Nymphaeion albae, Magnopotamion, 
Potamenion lucentis, Parvopotamion, Batrachion aquatilis, Phragmition communis, 
Oenanttion aquaticae, Phalaridion arundinaceae, Sparganio-Glycerion fluitantis, Caricion 
gracilis. Pplopřirozenou vegetaci různých typů vlhkých, podmáčených a mokrých luk 
představují Arrhenatherion, Alopecurion pratensis, Calthion, Filipendulenion. Křoviny pak 
prezentují v nivě řeky mokřadní vrbiny Salicion cinereae a vrbové křoviny Salicetum 
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triandrae, Chaerophyllo hirsuti-Salicetum fragilis. Na vysychavých místech nivy (na kolmých 
hlinitých březích meandrů řeky) a říčních terasách v okrajích lesních porostů a na mezích pak 
mezofilní a xerofilní křoviny Rhamno catharticae-Cornetum sanquineae. 

Pro krajinu Poodří je typické střídání meandrujícího toku Odry, lužních lesů, luk a rybníků 
s drobnými toky přítoků. Solitérní zeleň a remízky v lukách, stejně jako porosty hrází rybníků 
a aleje podél cest většinou odpovídají druhovým složením okolním přirozeným 
společenstvům. Výjimku tvoří staré vysoké rybniční hráze, na nichž se vyvinula společenstva 
dubohabřin, přestože ve vedlejší nivě jsou porosty lužní. 

 
Kvalita 
Mozaika společenstev vodních toků, lužních lesů, luk, rybníků , trvalých i periodických 

tůní a močálů vytváří velmi příznivé podmínky pro trvalou existenci celé řady chráněných a 
ohrožených druhů rostlin, mj. Salvinia natans, vyskytující se u nás pouze na severní Moravě, 
má v tomto území nejpočetnější populace. Stejně početné populace má i Trapa natans. Častým 
druhem s pěknými populacemi je na rybničních soustavách Bartošovic, Studénky i Polanky 
nad Odrou Caulinia minor.Význam lokality podtrhuje i výskyt Elatine alsinastrum (SCHKO 
Poodří vytváří příznivé podmínky pro existenci pravidelným letněním rybníků), Mezi kriticky 
ohroženými rostlinami je dále například Nymphoides peltata, Cyperus flavescens. Mezi silně 
ohroženými jsou například Ceratophyllum submersum, Cornus australis, Nymphaea candida, 
Orchis mascula, Potamogeton trichoides, Scirpus radicans, Valeriana simplicifolia, přičemž 
Epipactis albenis se vyskytuje na četných lokalitách. 

Velmi významné je území Poodří i z hlediska zoologického. Mokřady jsou nejen 
významnou ptačí tahovou cestou střední Evropou. Je zde 700 ha rybníků, na nichž se zdržuje 
průměrně 1000 kachen r.Anas, 1000 exemplářů r.Aythya, 100-170 ex. Fulica atra, 1500-2000 
ex. Vanellus vanellus, 6500-19.600 ex. Larus ridibundus, 50-100 ex Podiceps cristatus, 50-
120 ex. Ardea cinerea. Rovněž veškerý další život je vázán na přirozený hydrologický režim 
řeky Odry, která ovlivňuje mokřadní ekosystémy výskytem vzácných společenstev 
bezobratlých i obratlovců, specifických pro podmáčené biotopy. Louky hostí například až 
několik tisíc čejek chocholatých (Vanellus vanellus), opět se zvyšují stavy křepelky (Coturnix 
coturnix) a koroptve (Perdix perdix). Je potvrzován nárůst zástupců řádů Lepidoptera a 
Ortoptera - bioindikátorů vyváženosti lučních společenstev. Tůně a slepá ramena tvoří 
biotopy pro žábronožky (Anostraca) a obojživelníky (Amphibia). Četné populace zde mají 
především druhy Pelobates fuscus, Triturus cristatus, Rana lessonae, Rana ridibunda (C1), 
Triturus vulgaris, Hyla arborea, Rana arvalis, Rana dalmatina, Rana aesculenta (C2), 
Bombina bombina, méně častější Bombina variegata, dále Bufo viridis, a Bufo bufo (C3). 
Řeka Odra si díky přirozenému toku zachovala vysokou samočistící schopnost. Čistotu vody 
dokazuje přítomnost populací raka říčního (Astacus fluviatilis) a zvláště chráněných druhů 
ryb (Alburnoides bipunctatus, Phoxinus phoxinus, Cottus gobio a Misgurnus fossilis). Savce 
zastupují Barbastella barbastellus, Pipistrellus nathusii, Nyctalus leisleri, Myotis bechsteini, 
Myotis myotis, Lutra lutra (C2) a Cricetus cricetus, Myotis brandti, Plecotus austriacus, 
Dryomys nitedula, Glis glis, Sciurus vulgaris (C3). 

Na zájmovém území je několik lokalit součástí CHKO Poodří (vyh.č.155/91 Sb.,o zřízení 
chráněné krajinné oblasti Poodří), od r. 1993 Ramsarskou lokalitou mezinárodního významu, 
v územních systémech ekologické stability je část také součástí nadregionálního biocentra 
Oderská niva a nadregionálního biokoridoru Poodří-jih. V rámci Natury 2000 je území 
součástí SPA Ptačí území a SAC živočichové.  
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Stanoviště a druhy, které jsou hlavním předmětem ochrany EVL : 
 
 
 
Přehled stanovišť : 
 
- 3130  Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně 
kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd 
Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea  6,9505 ha 
- 3140  Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek  0,7839 ha 
- 3150  Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo 
Hydrocharition  126,1551 ha 
- 6440  Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii  14,1803 ha 
- 6510  Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio 
-Centaureion nemoralis)  198,7884 ha 
- 7140  Přechodová rašeliniště a třasoviště  0,2622 ha 
- 9170  Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum  85,6794 ha 
- 91E0  Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae)  328,1929 ha 
- 91F0  Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) 
a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo 
jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek atlantské a 
středoevropské provincie (Ulmenion minoris)  367,3523 ha  
 
 
 
Přehled druhů : 
  
1166   čolek velký       
1188   kuňka ohnivá       
1061   modrásek bahenní       
1060   ohniváček černočárý       
1084   páchník hnědý       
1145   piskoř pruhovaný       
4056   svinutec tenký       
1032   velevrub tupý       
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Charakteristika stanovišť : 
 
 
3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně 
kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd 
Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea: 
Uvedené přírodní stanoviště se vyskytuje na obnažených dnech letněných rybníků, 
periodických tůní a mrtvých ramen s kolísající výškou vodního sloupce, vzácněji na 
říčních náplavech, mechanicky narušených a zaplavovaných místech v loukách. Na 
území EVL Poodří se uvedené stanoviště vyskytuje maloplošně (6,95 ha, 0,13% 
rozlohy EVL). 
Stanoviště má na území EVL Poodří dobrou reprezentativnost (kategorie B), dobrou 
zachovalost (kategorie B), celkově patří tato lokalita mezi velmi významné z hlediska 
ochrany daného typu stanoviště (kategorie B). 
Biotop je předmětem ochrany na čtyřech lokalitách v ČR. 
 
 
3140 Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek: 
Popisované přírodní stanoviště se vyskytuje v čistých tocích, prameništích, 
periodických mokřadech, ale především ve stojatých vodách (různé hloubky vodního 
sloupce). Na území EVL Poodří se uvedené stanoviště vyskytuje v malé rozloze (0,78 
ha, 0,01% rozlohy EVL). 
Stanoviště má na území EVL Poodří vynikající reprezentativnost (kategorie A), 
dobrou zachovalost (kategorie B), celkově patří tato lokalita mezi velmi významné 
z hlediska ochrany daného typu stanoviště (kategorie B). 
Biotop je předmětem ochrany na pěti lokalitách v ČR. 
 

 
Obr. 4 Mokřad s parožnatkami 
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3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo 
Hydrocharition: 
Jedná se o porosty ponořených nebo na hladině plovoucích rostlin, které se buď ve 
vodě volně vznášejí nebo jsou zakořeněny v substrátu dna. Osidlují eutrofní až 
mezotrofní přirozené a polopřirozené stojaté nebo pomalu tekoucí vody s pH větším než 
6. Na území EVL Poodří se uvedené stanoviště vyskytuje poměrně rozsáhle (126,16 ha, 
2,41% rozlohy EVL). 
Stanoviště má na území EVL Poodří dobrou reprezentativnost (kategorie B), dobrou 
zachovalost (kategorie B), celkově patří tato lokalita mezi vysoce významné z hlediska 
ochrany daného typu stanoviště (kategorie A). 
Biotop je předmětem ochrany ve 24 lokalitách v ČR. 
 
 
6440 Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii: 
Jedná se o porosty na hlinitých až jílovitých půdách, na dlouhodoběji zaplavovaných 
místech oglejených až glejových, dobře zásobených živinami. Nezbytným 
předpokladem pro rozvoj tohoto typu luk jsou pravidelné jarní záplavy. Na území EVL 
Poodří se uvedené stanoviště vyskytuje roztroušeně (14,18 ha, 0,27% rozlohy EVL). 
Stanoviště má na území EVL Poodří významnou reprezentativnost (kategorie C), 
dobrou zachovalost (kategorie B), celkově patří tato lokalita mezi významné z hlediska 
ochrany daného typu stanoviště (kategorie C). 
Biotop je předmětem ochrany v osmi lokalitách v ČR. 
 
 
6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio- 
Centaureion nemoralis): 
Dané přírodní stanoviště se vyskytuje na území EVL Poodří roztroušeně a poměrně 
hojně (198,79 ha, 3,8% rozlohy EVL) na lokalitách extenzivně hnojených, jedno- až 
dvojsečných luk v aluviích řek, na svazích, náspech, v místech bývalých polí, na 
zatravněných úhorech. 
Stanoviště má na území EVL Poodří významnou reprezentativnost (kategorie C), 
dobrou zachovalost (kategorie B), celkově patří tato lokalita mezi významné z hlediska 
ochrany daného typu stanoviště (kategorie C). 
Biotop je předmětem ochrany na šedesáti lokalitách v ČR. 
 
 
7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště: 
Uvedené přírodní stanoviště se vyskytuje na území EVL Poodří vzácně (0,26 ha, 
0,01% rozlohy EVL) na biotopech s vysokou hladinu podzemní vody s kyselou až mírně 
zásaditou reakcí, chudou až středně bohatou na minerální látky. 
Stanoviště má na území EVL Poodří dobrou reprezentativnost (kategorie B), skvělou 
zachovalost (kategorie A), celkově patří tato lokalita mezi velmi významné z hlediska 
ochrany daného typu stanoviště (kategorie B). 
Biotop je předmětem ochrany v třicetisedmi lokalitách v ČR. 
 
 
9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum: 
Jedná se o lesy tvořené habrem obecným a dubem zimním nebo dubem letním, v 
podúrovni stromového patra s častou příměsí lípy srdčité nebo babyky. Podíl hlavních 
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dřevin kolísá od porostů čistě habrových k čistě dubovým. Keřové patro může ale 
nemusí být dobře vyvinuto; tvoří je druhy stromového patra a dále např. líska obecná a 
hlohy. V bylinném patře se pravidelně vyskytují druhy listnatých lesů běžné i v 
bučinách a dále poměrně teplomilnější mezofilní lesní druhy. 
Rozloha tohoto stanoviště na území EVL Poodří činí 89,35 ha (1,71% rozlohy EVL). 
Stanoviště má na území EVL dobrou reprezentativnost (kategorie B), dobrou 
zachovalost (kategorie B), celkově patří tato lokalita mezi velmi významné z hlediska 
ochrany daného typu stanoviště (kategorie B). 
Biotop je předmětem ochrany v padesátiosmi lokalitách v ČR. 
 
 
91E0* Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae): 
Jedná se o prioritní přírodní stanoviště lužních lesů v nejnižších částech aluvií řek a 
potoků, kde jsou hlavním ekologickým faktorem pravidelné záplavy způsobené 
povrchovou vodou nebo zamokření způsobené podzemní vodou. 
Na území EVL Poodří se jedná se o druhý plošně nejrozšířenější biotop. Rozloha 
tohoto stanoviště zde činí 328,19 ha (6,27% rozlohy EVL). Stanoviště má na území 
EVL dobrou reprezentativnost (kategorie B), dobrou zachovalost (kategorie B), celkově 
patří tato lokalita mezi vysoce významné z hlediska ochrany daného typu stanoviště 
(kategorie A). 
Biotop je předmětem ochrany v šedesátitřech lokalitách v ČR. 
 

 
Obr. 5 Měkký luh 
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91 F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus 
laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. 
úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie 
(Ulmenion minoris): 
Jedná se o lužní lesy tvořené dubem, jasanem a olší (tvrdé luhy) na vyšších a 
relativně sušších polohách údolních niv s méně častými a kratšími povrchovými 
záplavami. 
Na území EVL Poodří se jedná se o plošně nejrozšířenější biotop. Rozloha tohoto 
stanoviště zde činí 367,35 ha (7,02% rozlohy EVL). Stanoviště má na území EVL 
vynikající reprezentativnost (kategorie A), skvělou zachovalost (kategorie A), celkově 
patří tato lokalita mezi vysoce významné z hlediska ochrany daného typu stanoviště 
(kategorie A). 
Biotop je předmětem ochrany ve dvacetitřech lokalitách v ČR. 
 
 
 
Charakteristika druhů : 
 
 
Svinutec tenký (Anisus vorticulus): 
 
Ekologie a biologie: 
Svinutec tenký obývá zejména hustě zarostlé tůně v nivách velkých řek, odstavená ramena 

a zřejmě je náročnější na obsah vápníku. Můžeme se s ním výjimečně shledat i v rybnících či 
hustě zarostlých drobných pískovnách. Nejsilnější výskyt je udáván z nadmořských výšek 
160-180 m, výrazně slabší pak v rozmezí 140-160 m a 180-240 m. Výskyt nad 240 m (max. 
400 m n.m.) je pouze ojedinělý. Živí se nárosty řas a odumřelými částmi rostlin. Je 
obojetného pohlaví. 

 
Ohrožení a management 
V současnosti je svinutec tenký silně ohrožen mizením vhodných biotopů v souvislosti s 

regulacemi velkých vodních toků, vzrůstající eutrofizací, postupným zánikem (zazemněním) a 
znečištěním zbývajících biotopů. 

 
Ochrana 
Na lokalitách s životaschopnou populací svinutce tenkého je podstatné zajistit i do 

budoucna tradiční management pro dané stanoviště. Jedná se zejména o citlivé odstraňování 
biomasy. Mnohem vhodnější než údržba stávajících lokalit (při výraznějších zásazích typu 
odbahnění nelze vyloučit vymizení druhu) je tvorba nových vhodných lokalit – mělkých a 
osluněných drobných vodních ploch v blízkosti původních. Vhodným opatřením je i 
introdukce svinutce na vhodné lokality (např. menší a zarostlé pískovny) v oblasti výskytu. 

 
Celkové rozšíření 
Svinutec tenký je považován za evropský druh. Na území České republiky to byl typický 

obyvatel tůní v Polabí a v Pomoraví, avšak v současné době je velmi vzácný a je znám pouze 
z několika málo lokalit. V Čechách existuje jen jediná známá lokalita v pískovně u Kelských 
Větrušic. Na Moravě se tento svinutec vyskytuje v širší oblasti soutoku Moravy a Dyje a v 
oblasti Pálavy. Izolovaně pak rovněž v okolí Týna nad Bečvou, v Poodří a Litovelském 
Pomoraví. Druh je předmětem ochrany v osmi lokalitách v ČR. 
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Velevrub tupý (Unio crassus): 
 
Ekologie a biologie: 

Velevrub tupý obývá vodní toky od potoků po největší řeky. Rovněž se s ním můžeme setkat i 
v málo úživných tocích ve vyšších nadmořských výškách, které často obývá spolu s 
perlorodkou říční. Nejsilnější výskyt je udáván z nadmořských výšek 200-250 m, silný pak v 
rozmezí 150-200 m a 250-300 m. Výskyt nad 300 m (max. 610 m n.m.) je již výrazně slabší. 
Druh se živí filtrací planktonu z vody. Je odděleného pohlaví a samice v létě vypouští do vody 
velké množství glochidií. Jejich hostiteli jsou perlín ostrobřichý, jelec tloušť, ježdík obecný, 
střevle potoční a vranka obecná. Velevrubi se dožívají obvykle 10 až 15 let, přičemž v méně 
úživných tocích mohou dosáhnout věku až kolem 50 let.  

 
Ohrožení a management 

V současnosti je velevrub tupý považován za ohrožený druh. Jeho výskyt je ovlivněn několika 
negativními příčinami. Jeden z hlavních negativních vlivů představuje znečištění toků 
(prokázáno u dusičnanů). Dalším závažným faktorem jsou vodohospodářské zásahy. Jedná se 
o regulační úpravy na tocích, které většinou znamenají sníženou diverzitu mikrohabitatů 
koryta a tím i negativní vliv nejen na mlže samotné, ale i rybí hostitele glochidií. S regulacemi 
je spojeno často i čištění a prohlubování koryta, při kterém dochází v dotčených úsecích k 
likvidaci většiny organismů. V neposlední řadě je velkým problémem přehrazení toků 
vodními stupni či jezy, které zamezují protiproudové migrace ryb.  

 
Ochrana 

V prvé řadě je důležité zachovat existující hydrologické podmínky na stávajících lokalitách 
výskytu velevruba tupého. Z opatření směřujících ke zlepšení stavu populací druhu je 
podstatné odstraňování či zprůchodňování migračních bariér na vodních tocích. Toho lze 
dosáhnout výstavbou vhodně zvolených typů rybích přechodů či obtokových kanálů 
(bypassů). Žádoucí je rovněž snížení znečištění zejména z bodových zdrojů, protierozní 
opatření v říčních nivách, případně zatravnění pásu podél toků, čímž by měl být snížen možný 
vliv používaných chemických prostředků na orné půdě v bezprostředním okolí toku. Z dalších 
opatření lze uvažovat rovněž o posilování populací zmiňovaného druhu o jedince z blízkých a 
početných populací.  

 
Celkové rozšíření 

Velevrub tupý je považován za evropský druh. Na území České republiky byl druh v 
minulosti velmi hojně rozšířen, dnes je však znám pouze z několika málo lokalit. Stabilní 
populace jsou známy z toků Cidlina a její přítoky, náhony Bečvy, Blanice, Odra, Ohře, 
Klíčava, Nežárka, Lužnice, Sázava, Rokytná, Dyje, Kyjovka a Velička  

Druh je předmětem ochrany v třinácti lokalitách v ČR. 
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Obr.6 Velevrub tupý 
 
 
 
 
Modrásek bahenní (Maculinea nausithous): 
 
Ekologie a biologie: 

Typický druh podmáčených luk, bionomie je podobná jako v případě příbuzného druhu M. 
teleius, hostitelským druhem mravenců je však Myrmica rubra. Dospělci se vyskytují od 
června do srpna. Hostitelskou rostlinou housenek je toten, jehož semeníky se živí v prvních 
třech instarech, ve čtvrtém pak padají na zem, kde jsou vyhledány dělnicemi hostitelských 
mravenců, které je odnáší do svých mravenišť. Tam se živí larvami a kuklami mravenců, 
zhruba podobu 10 měsíců. Po přezimování se v hnízdech mravenců i kuklí.  

 
Ohrožení a management 

Ohrožení spočívá především v likvidaci vlhkých krvavcových luk jako vhodných biotopů 
melioracemi, hnojením či sukcesí.  

 
Celkové rozšíření 

Rozšíření modráska bahenního sahá od východní Francie přes střední Evropu až do Japonska. 
V ČR je lokálně rozšířen a lokálně hojný. Nejvíce rozšířen je v jižních Čechách, poněkud 
méně na Českomoravské vrchovině a na jihovýchodní Moravě, kde je však vzácnější než 
příbuzný M. teleius.  

Druh je předmětem ochrany v třicetitřech lokalitách v ČR. 
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Ohniváček černočárý (Lycaena dispar): 
 
Ekologie a biologie: 

Ohniváček černočárný je druh vlhkých luk a mokřadů. Dospělci se vyskytují ve dvou 
generacích od dubna do září. Létají za teplého počasí a sají nektar, mají poměrně velkou 
disperzní schopnost. Hostitelskými rostlinami housenek jsou šťovíky, rdesno hadí kořen, aj. 
Vývoj trvá až jeden rok. Populace žijící na jižní Moravě je spíše eurytopní, často jej lze 
zastihnout i mimo jeho preferovaná stanoviště, tedy i na ruderálech, v intravilánech obcí, 
okrajích polí, apod.  

 
Ohrožení a management 

Druh v současnosti není ohrožen.  
 
Celkové rozšíření 

Euroasijský druh (rozšířený od západní Evropy až k Amuru, na sever až do jižního Finska), v 
rámci svého areálu rozdělený do několika poddruhů s rozdílným stavem ohrožení (ohrožen 
především v západní Evropě, kde např. nominátní poddruh ve Velké Británii vyhynul). V 
České republice (ssp. rutilus) na Moravě, zejména jižní a jihovýchodní, častý, osidluje místy i 
ruderální biotopy. Jeho rozšíření v současnosti sahá až do Slezska a jižních a východních 
Čech.  

Druh je předmětem ochrany v devíti lokalitách v ČR. 
 
 
 
Páchník hnědý (Osmoderma eremita *): 
 
Ekologie a biologie: 

Páchník hnědý je saproxylofágem, typickým druhem osídlujícím stromové dutiny. Larvy mají 
víceletý vývoj v trouchu v dutinách živých listnatých stromů, především ve střední a horní 
části kmene. preferuje pravděpodobně osvětlené dutiny, proto lze často nalézt populace 
páchníka v solitérních stromech či alejích. Imaga se objevují od května do září. Aktivují večer 
a v noci, dutinu však opouštějí jen výjimečně, létat jsou schopni pouze na velmi krátké 
vzdálenosti. Živí brouci se vyznačují charakteristickou vůní.  

 
Ohrožení a management 

Páchník hnědý se vyskytuje na dvou typech stanovišť. Jednak jsou to původní listnaté lesy 
(lokality na jižní Moravě (Soutok, Křivé jezero), a v ostatních částech našeho území jsou to 
staré parky a aleje. Tyto antropogenní biotopy představují dnes většinu lokalit, z čehož lze 
odvodit i příčiny ohrožení druhu. Je jím především odstraňování starých stromů (jak 
osídlených, tak k osídlení vhodných - v parcích i lesích, kde se vyskytuje) a související 
likvidace alejí (často z "bezpečnostních" důvodů). Dalším významným faktorem je 
vypalování a sanace dutin stromů, rovněž nadměrné využívání larev jako rybářských návnad. 
Vzhledem k tomu, že došlo k fragmentaci původního areálu (odlesnění) má Osmoderma 
eremita sklon k vytváření mikropopulací, které jsou o to více náchylné k vymření z vnitřních 
příčin, je zachování alejí klíčovým faktorem umožnění komunikace mezi mikropopulacemi.  
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Celkové rozšíření 
Druh evropských listnatých lesů se v České republice vyskytuje v současnosti lokálně. 

Největší počet lokalit a nálezů je znám z jižní Moravy a Třeboňska. Řada dalších lokalit 
(celkem přes 200) je však známa z celého území ČR.  

Druh je předmětem ochrany v padesátitřech lokalitách v ČR. 
 

 
Obr. 7 Páchník hnědý 
 
 
 
Piskoř pruhovaný (Misgurnus fossilis): 
 
Ekologie a biologie: 

 
Piskoř pruhovaný vyhledává zabahněné pomalu tekoucí či stojaté vody včetně některých 

rybníků. Žije o dna, kde se zahrabává do substrátu, má schopnost doplňkového střevního 
dýchání, jehož pomocí dokáže přijímat i atmosférický kyslík. Za potravu mu slouží 
živočichové žijící u dna a také detrit. V okolí úst má deset vousků, dosahuje velikosti do 35 
centimetrů.  

 
Ohrožení a management 

V současnosti je piskoř chránění pouze coby druh ohrožený, ale vzhledem ke zranitelnosti 
jednotlivých izolovaných populací vyžaduje přísnější ochranné podmínky. Po ztrátě vhodného 
biotopu nemá totiž příležitost stanoviště znovu osídlit z blízké lokality.  

 
Ochrana 

Místa s výskytem piskoře pruhovaného je zapotřebí chránit komplexním zachováním 
vhodných podmínek se zaměřením na vyhovující substrát a kvalitu vody. V případě rybníků 
je nutné navrhnout hospodaření a rybí obsádku, jež populaci piskoře neohrozí.  

Celkové rozšíření 
Druh žije v Evropě až po povodí Volhy, neosídlil území většiny poloostrovů a ostrovů. 
V České republice byl jeho mozaikovitý výskyt ověřen na více než sedmdesáti lokalitách.  

Druh je předmětem ochrany v deseti lokalitách v ČR. 
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Obr. 8 Biotop piskoře pruhovaného 
 
 
 
Čolek velký (Triturus cristatus:) 
 
Jedná se o druh nižších poloh. Těžiště jeho výskytu v ČR se nalézá ve výškách 200-600 m 

n.m. Na jaře žije ve vodě, kde dochází k páření a kladení vajíček. Druh žije v rybnících, 
jezírkách v lomech a pískovnách, tůních, vzácněji i v zatopených příkopech, závlahových 
kanálech, požárních nádržích a vybetonovaných koupalištích. Obecně čolek velký a jemu 
příbuzné druhy (tj. čolek podunajský a čolek dravý, tzv. velké druhy čolků) preferují hlubší a 
větší vody než malé druhy. Čolci setrvávají v rozmnožovací fázi života (tzv. vodní fázi) 
přibližně 3-4 měsíce. Dospělí čolci pak vodu opouštějí a žijí na souši pod kameny, padlým 
dřevem, v mechu, v úkrytech v zemi apod. Z vajíček se zhruba po dvou týdnech líhnou larvy, 
které se živí planktonem a přibližně třech i více měsících se proměňují v čolky. Velké druhy 
čolků jsou více vázány na vodu než malé, proto i nedospělé čolky nalezneme jak ve vodě, tak 
i na souši. Čolci zimují v zemních úkrytech: puklinách skal, opuštěných norách hlodavců, ve 
sklepích a na dně vodních nádrží zahrabáni v bahně. Rozmnožování předcházejí složité, 
druhově specifické svatební tance, jejichž smyslem je mj. předejít mezidruhovému křížení. 
Přesto byli popsáni kříženci s čolkem dravým i s čolkem dunajským, a to dokonce i z našeho 
území.  

Ohrožení a management 
Druh ustoupil především v důsledku změn vodního režimu v krajině jako jsou: odvodňování 
luk a lesů, regulace potoků a zatrubňování drobných vodotečí, proměna luk v pole, meliorace, 
chemizace v zemědělství a podobné zásahy. V neposlední řadě přistupují faktory jako 
automobilismus, nešetrné rybářské obhospodařování rybníků (vysoké rybí osádky) a 
zarybňování jezírek v lomech a pískovnách, Obecně lze shrnout, že čolci trpí  

a) zánikem biotopů  
b) zásahem do biotopů.  
Dravé druhy ryb čolky přímo požírají, ryby živící se planktonem čolkům potravně 

konkurují a čolci jako méně pohyblivá a hůře přizpůsobivá skupina živočichů ustupuje až 
vymírá.  
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Celkové rozšíření 
Kromě menších oblastí na jižní Moravě byl původně čolek velký na našem území rozšířen 
prakticky plošně od nížin do nadmořské výšky 800 m. V současnosti je počet jeho lokalit 
značně zredukován. Hojnější je dosud v Podkrušnohoří, Doupovských horách a jejich 
předhůří, na Ostravsku, mezi Kladnem a Rakovníkem, místy v jižních Čechách, na střední 
Moravě a v okolí Chebu a Plzně. 

Druh je předmětem ochrany v šedesátijedné lokalitě v ČR. 

 
 
Kuňka ohnivá (Bombina): 
 
Ekologie a biologie: 

Je více vodomilná než kuňka žlutobřichá a naprostou většinu roku tráví ve vodě, kde dochází 
k páření a kladení vajíček většinou v několika vlnách v závislosti na deštích (od dubna do 
srpna). Žije v jezírkách v lomech a pískovnách, tůních, avšak nejčastěji v rybnících, 
především v mělkých, zarostlých okrajích extenzivně obhospodařovaných či 
neobhospodařovaných rybníků. Z vajíček se zhruba po jednom až dvou týdnech líhnou larvy 
živící řasami a organickými zbytky. Přibližně po dvou měsících se proměňují v žabky, které 
se zdržují rovněž ve vodě a žijí podobným způsobem jako dospělí jedinci. Počátkem podzimu 
žáby vodu opouštějí a migrují k zimním úkrytům. Zimují v puklinách skal, opuštěných norách 
hlodavců, pod návějemi listí, v ruinách, ve sklepích atp. Rozmnožování předcházejí hlasové 
projevy. Byli popsáni kříženci s kuňkou žlutobřichou a to i z našeho území. Areály obou 
druhů kuněk se nepřekrývají, avšak v zóně dotyku areálů vzniká tzv. hybridní zóna, kde 
nalezneme prakticky výhradně křížence obou druhů.  

 
Ohrožení a management 

Druh ustoupil především v důsledku změn vodního režimu v krajině jako jsou: odvodňování 
luk a lesů, regulace potoků a zatrubňování drobných vodotečí, proměna luk v pole, 
zasypávání jezírek v lomech a pískovnách komunálním odpadem, meliorace, chemizace v 
zemědělství a podobné negativní zásahy. V neposlední řadě přistupují faktory jako nešetrné 
rybářské obhospodařování rybníků (vysoké rybí osádky) a zarybňování jezírek v lomech a 
pískovnách, Obecně lze shrnout, že kuňka obecná trpí a) zánikem biotopů b) zásahem do 
biotopů ať již z hlediska chemického, či mechanického. Před predátory chrání kuňky poměrně 
účinně mělké zarostlé břehy. V rybnících bez takovýchto břehů kuňky zpravidla nežijí.  

 
Ochrana 

Podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, resp. prováděcí vyhlášky 395/1992 
Sb. jmenovaného zákona je kuňka obecná zařazena mezi druhy ohrožené. Nejen tedy přímá 
likvidace žab, ale i jakýkoli zásah do jejich biotopu (např. vysazování ryb do zatopených 
lomů), jsou v rozporu se zákonem.  

 
Celkové rozšíření 

Kuňka obecná chybí v západních Čechách, v Libereckém kraji, v centrálních partiích 
Českomoravské vysočiny, v karpatských pohořích a kromě okolí Ostravy na severní Moravě a 
ve Slezsku. Na ostatních místech republiky je rozšířena víceméně plošně ve výškovém rozpětí 
150-650 m n.m. Druh je předmětem ochrany v sedmdesátiosmi lokalitách v ČR. 
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3.4. Evropsky významná lokalita Cihelna Kunín 
 
Název:   Cihelna Kunín  
Kód lokality  CZ0813438  
Rozloha  26,88 ha  
 
Poloha a charakter : Vytěžený prostor cihelny jižně od silnice Kunín - Suchdol. 
 
Vytěžený a částečně rekultivovaný prostor cihelny. Pestrý mikroreliéf, který vznikl těžbou 

s množstvím terénních depresí a svahů různých sklonů. Nadmořská výška: 268 - 282 m n. m. 
Krajinná charakteristika: Pískovna a jíloviště se zvodnělými jámami částečně zarůstajícími 
vodními rostlinami, nízký listnatý lesík, travní porost s dominancí třtiny křovištní, pomístními 
mokřady a řídkým náletem křovin, v okolí orná půda. 

Zvodnělé jámy částečně zarůstající vegetací rákosin eutrofních stojatých vod M1.1 s 
orobincem úzkolistým, širolistým, parožnatkami, rdesty a vláknitými řasami. Nevelký 
vysýchavý mokřad s mokřadními vrbinami K1. Na rekultivované ploše travní porost s 
několika drobnými vysýchavými mokřady a s řídkým náletem křovin, listnatý lesík. 
Vzhledem ke krátké historii existence lokality (do 10 let) nejsou dosud rostlinná společenstva 
ustálená a podléhají sukcesnímu vývoji. 
Jde o regionálně významné středisko rozmnožování obojživelníků v blízkosti nadregionálního 
biokoridoru a nadregionálního biocentra ÚSES. 

 
Druh, který je na lokalitě předmětem ochrany: 

1166 čolek velký  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ochrana území EVL Poodří a Cihelna Kunín 
 
Ze zákona číslo 114/1992 Sb. v platném znění vyplývá, že poškozování evropsky 

významné lokality zařazené do „národního seznamu“ je zakázáno. Za poškozování se 
nepovažuje řádné hospodaření prováděné v souladu s platnými právními předpisy a 
smlouvami uzavřenými dle § 69 zákona 114/1992 Sb. Výjimku z tohoto zákazu může udělit 
orgán ochrany přírody pouze z naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu (§45b cit. 
zákona) za podmínek stanovených v § 45h a 45i. 
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3.5. Lokalita  dotčená posuzovaným záměrem 
 
Charakter lokality je patrný z fotodokumentace na obr.9 – 11, mapové schéma umístění 

dotčené lokality vzhledem k CHKO Poodří, Ptačí oblasti Poodří a evropsky významným 
lokalitám je zobrazeno na obr.12 a 13. Pracovní název lokality uvádíme jako „Mankovice“. 
 

 
Obr. 9 Pohled na severní část zájmového území lokality Mankovice, v pozadí silo a 

železnice Bohumín - Přerov  
 

 

 
Obr. 10 Východní až jihovýchodní část lokality Mankovice, v pozadí Suchdolský les 
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Obr. 11 Jižní část lokality Mankovice, v pozadí Meandry staré Odry, obzor tvoří 

EVL Beskydy 
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Obr. 12. Schéma umístění zájmové lokality Mankovice 
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mapové podklady © GEODIS Brno, s.r.o.
© Seznam.cz

 
Obr. 13. Vymezení zájmového území lokality Mankovice na ortofotomapě 
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Obr. 14 Rozmístění MZCHÚ v okolí posuzované lokality Mankovice 
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Maloplošná ZCHÚ a památné stromy v nejbližším okolí posuzované lokality 
Mankovice 

 
Přírodní památka Pusté nivy  
Dochovaný zbytek lužního výmladkového lesa s mohutnými "trsy" lip a periodickými 

tůněmi. 
Výměra: 0,74 ha 
Katastrální území: Kunín 
 
Přírodní památka Meandry Staré Odry 
Staré meandrující a dnes z větší části zazemněné koryto Odry s množstvím periodických a 

trvalých tůní a pestrou dřevinnou skladbou bývalých břehových porostů. Celé území se 
nachází v inundaci Odry. 

Výměra: 25,7639 ha 
Katastrální území: Mankovice a Jeseník nad Odrou 

¨ 
Přírodní rezervace Bartošovický luh 
Rezervace zahrnuje přirozeně meandrující tok Odry, ekosystém Horního Bartošovického 

rybníka s litorálními porosty a s přilehlými drobnými vodními plochami, mokřady a 
rákosinami, souvislý pás aluviálních luk se zvodnělými příkopami a se skupinami rozptýlené 
mimolesní zeleně, zalesněnou terasu s četnými prameništi a lesními mokřady a ovocný sad 
v terase s tradičními ovocnými odrůdami zdejšího regionu. Jednotlivé ekosystémy tvoří 
harmonicky a funkčně propojený krajinný celek se zachovalým režimem přirozených 
povrchových rozlivů Odry a se soustředěním zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. 

Výměra: 296,9088 ha 
Katastrální území: Bartošovice, Hukovice, Hladké Životice a Pustějov 
 
Přírodní rezervace Bařiny 
Část pravobřežní říční terasy Odry s porosty dubohabřin na svazích, s četnými prameništi 

a lesními porosty střemchových jasenin, obohacenými prvky karpatské květeny při patě 
terasy. Rovinná část území je protkána řadou drobných vodotečí, mokřadů s vodními 
plochami, na prosvětlených místech i s rákosinami. V severní části na jaseniny navazují 
bažinné olšiny se stálou vodní hladinou nad úrovní terénu, v okrajích s porosty vysokých 
ostřic. Vytváří harmonický celek se zachovalým vodním režimem a bohatým výskytem 
zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. 

Výměra: 42,2041 ha 
Katastrální území: Bernartice nad Odrou, Kunín. 
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Památné stromy : 
 
Horákův dub u Bernartic - Dub letní (Quercus robur), k.ú. Bernartice nad Odrou, na okraji 

lesního komplexu „Jesenický díl“. 
Stáří: cca 200 let 
Obvod kmene: 410 cm 
Výška: 34 m 
 
Jesenický dub „u hřiště“ - Dub letní (Quercus robur), k.ú. Jeseník nad Odrou, mohutný 

trojkmen nacházející se vedle hřiště. 
Stáří: cca 200 let 
Obvod kmene: 450 cm 
Výška: 22 m 
 
Dub „na výletišti“ u centra obce - Dub letní (Quercus robur), k.ú. Kunín. 
Stáří: cca 250 let 
Obvod kmene: 540 cm 
Výška: 23 m 
 
Mankovická lípa - Lípa srdčitá (Tilia cordata), k.ú. Makovice, mohutný solitér vedle 

železniční zastávky v Mankovicích. 
Stáří: cca 200 let 
Obvod kmene: 420 cm  
Výška: 26 m 
 
 

#

#

#

#
Jesenický dub, u hřiště

Mankovická lípa

"dub na výletišti", Kunín

Horákův dub, u Bernartic

podklad © datový sklad SOP ČR

 
Obr. 15 Schéma rozmístění památných stromů v okolí lokality Mankovice 
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ÚSES v lokalitě Mankovice a okolí 
 
Územní systém ekologické stability pro řešené území byl vymezen v Generelu LÚSES 

Odry, Suchdol nad Odrou, Jeseník nad Odrou, zpracovatel ÚHUL Brandýs n.Labem a tento 
generel byl zapracován do územního plánu obce Jeseník (1998) a SÚ Odry (1994). 

Významným podkladem, který nebyl do územních plánů dotčených obcí v plném rozsahu 
zapracován je oborově závazný územně technický podklad Nadregionální a regionální ÚSES 
ČR (Bínová, 1996), který trasuje, avšak jednoznačně nevymezuje v zájmovém území 
regionální biokoridor podél řeky Odry a nadregionální biocentrum Oderská niva 92. 

 
 
 
 

mapové podklady © datový  sklad SOP
© GEODIS Brno, s.r.o.
© Seznam.cz

zájmové území

lokální biokoridor
lokální biocentrum

regionální bokoridor

nadregionální biokoridor

 
 
Obr. 16 Územní systém ekologické stability v okolí zájmového území Mankovice 
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Výskyt vzácných nebo zajímavých rostlin a živočichů v lokalitě Mankovice 
 
Samotná lokalita Mankovice je tvořena ornou půdou, územím procházejí odvodňovací 

příkopy s minimem doprovodné zeleně. 
Dle hodnocení metodikou LANDEP v rámci diplomové práce Řondíkové (2006), jehož 

cílem bylo zjistit vhodnost momentálního využití území je asi 90 % zájmové lokality 
navrženo k zatravnění, přičemž přibližně 70 % plochy je přiřčena priorita 2 (zatravnění 
vhodné) a přibližně  30 % je přiřčena priorita 3 (nejvyšší – zatravnění nutné). 

V těsném sousedství zájmové lokality se nachází Suchdolský les – zachovalý fragment 
lužního lesa (přibližně do třicátých let využíván ještě jako pastevní les) se soustavou 
periodických i trvalých tůní s výskytem kriticky ohrožené žábronožky sněžní, či žebratky 
bahenní.V blízkém okolí lze nalézt také kruštík polabský. Lužní lesy v Poodří spolu 
s množstvím mimolesní zeleně jsou významným biotopem netopýrů – průzkumy prokázaly 
v Poodří 15 druhů netopýrů, což je cca 68% druhů evidovaných v České republice.Nízké je 
zastoupení synantropních druhů využívajících lidská sídla, naopak vysoké je zastoupení 
lesních druhů. Z biogeografického hlediska je toto území silněji ovlivněno montánními prvky 
migrujícími po vodním toku z Nízkého Jeseníku. 

Lesní komplex navazuje na aluviální louky, tvořící víceméně souvislý pruh vinoucí se 
Poodřím vymezený jako nadregionální biokoridor. 

 
 

zájmové území
suchdolský les

 
Obr. 17 Lokalizace Suchdolského lesa vzhledem k lokalitě Mankovice 
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3.6. Vlastní posouzení předpokládaných vlivů záměru 
 
 
 
Lokality soustavy Natura 2000 v území a nejbližším okolí lokality Mankovice, 

dotčené posuzovaným záměrem  
 
Lokalita leží uvnitř EVL Poodří a Ptačí oblasti Poodří. Poblíže lokality se nachází EVL 

Cihelna Kunín, další lokality soustavy Natura 2000 jsou již naprosto mimo jakýkoli reálný 
dosah tohoto záměru. 

EVL Cihelna Kunín a její předmět ochrany nebude záměrem vzhledem k jeho lokalizaci a 
charakteru nijak významně dotčena. Proto je v dalším textu posuzován vliv jen na předmět 
ochrany EVL Poodří a Ptačí oblasti Poodří. 

 
 
 
 
 
Přítomnost předmětu ochrany ptačí oblasti na posuzované lokalitě : 
 
Zájmové území je lovištěm motáka pochopa, pro ostatní druhy ptáků chráněné v rámci 

ptačí oblasti je toto území neatraktivní, resp. nevhodné. 
 
 
 
 
 
Přítomnost předmětu ochrany evropsky významné lokality na posuzované lokalitě : 
 
V zájmovém území se s vysokou pravděpodobností pravidelně či stále nevyskytuje žádný 

z předmětů ochrany EVL Poodří. 
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Identifikace předpokládaných významných vlivů záměru na předměty ochrany EVL 
a ptačí oblasti : 

 
A) Přímé vlivy záměru  
(během těžby a po jejím ukončení) 

 
Vlivy na EVL : 
Hluk – narušení celistvosti lokality, stres hlukem může být limitujícím faktorem pro 

některé druhy, jejich absence pak narušuje vazby v ekosystému a způsobuje nižší stabilitu. Ve 
stejnorodém prostředí se hladina hluku 90 dB se vzdáleností 50 m od zdroje redukuje 
přibližně na 45 – 51 dB, ve vzdálenosti 100 m od zdroje pak na 39 – 48 dB. 

Okraj PP Meandry staré Odry fungující jako biokoridor, jehož narušení by mohlo mít vliv 
na celistvost EVL Poodří, se nachází průměrně 220 m od okraje zájmové lokality, nejmenší 
vzdálenost činí cca 170 m, těžiště zájmového území je pak od okraje PP vzdáleno přibližně 
700 m. 

O relativní významnosti hluku lze hovořit především v jižní a jihovýchodní části 
zájmového území. 

 
Zásah do hladiny podzemní vody – zvýšení výparu, ochuzení biotopů ležících ve směru 

proudění podzemní vody – povrch reliéfu je tvořen sprašovými hlínami, které se chovají jako 
částečný izolátor,podložní štěrky jsou hydraulicky spojeny s řekou Odrou a často tak vzniká 
napjatá hladina podzemní vody. Ztráta vody výparem z volné hladiny bude činit při 100% 
pokrytí vytěženého území vodní hladinou přibližně 20 l.s-1. Při 70 % pokrytí plochy vodní 
hladinou se jedná přibližně o 14 l.s-1 z celé plochy zájmového území, tedy asi z jednoho sta 
hektarů.Tato hodnota byla určena odborným odhadem s pomocí běžných empirických vzorců 
pro určení výparu z vodní hladiny a pro určení evapotranspirace a dále s pomocí údajů o 
klimatu lokality obsažených ve studii společnosti Arvita. Ztráta výparem pak byla určena jako 
rozdíl hodnoty výparu z vodní hladiny a hodnoty evapotranspirace. Nejedná se o hodnoty, 
které by měly, vzhledem k poměrům v území, významný vliv na území soustavu Natura 2000. 

Taktéž lokální zvýšení, či snížení hladiny podzemní vody v těsném okolí těžené lokality 
nelze považovat za významné z hlediska vlivu na území soustavy Natura 2000. 

Za významné lze považovat případné narušení vodního režimu jihozápadní části 
Suchdolského lesa. 

 
Ropné havárie - úniky závadných látek do půdního prostředí. 
 
 
Vlivy na ptačí oblast : 
Vyrušování motáka pochopa hlukem mechanismů při těžbě štěrkopísku, případně 

rekreačními aktivitami na vzniklém jezeře po těžbě štěrkopísku.  
K přímému zničení loviště motáka pochopa záměrem nedojde, naopak lze předpokládat 

vznik nových biotopů, které budou pro pochopa rákosního z hlediska jeho lovecké strategie 
výhodnější než dnešní souvislý blok orné půdy. 
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B) Nepřímé vlivy záměru  
 
nepřímé vlivy záměru nejsme schopni identifikovat, žádné významné nepředpokládáme 
 
 
 

C) Kumulativní a synergické vlivy záměru 
 
Hluk z železnice + hluk z těžby štěrkopísků = jedoucí vlak vytváří akustický tlak přibližně 

90 dB, běžné stroje a zařízení pracující na těžbě štěrkopísku vytvářejí akustický tlak 85 – 90 
dB součtem hodnot např. 80 a 90 dB v jednom bodu ( Lcelk = 10*log∑10Li/10 ) získáme 
hodnotu 90,4 dB. 

Kumulace hluků je tedy z hlediska vlivů na soustavu Natura 2000 zanedbatelná. Určitý 
vliv může mít v čase různě distribuovaný hluk, kdy železnice produkuje periodicky se 
opakující zátěž, naproti tomu hluk z těžby bude konstantní po delší časové údobí. 
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4. Návrh podmínek pro případnou realizaci posuzovaného 
záměru s ohledem na zachování předmětu ochrany 
dotčených lokalit soustavy Natura 2000  
 
Z výše provedeného posouzení předpokládaných přímých, nepřímých a kumulativních 
vlivů posuzovaného záměru na předmět ochrany Evropsky významné lokality Poodří a 
Ptačí oblasti Poodří vyplývá následující výčet limitujících podmínek, při jejichž 
striktním dodržení nedojde k významnému negativnímu vlivu na předmět ochrany 
těchto lokalit soustavy Natura 2000 : 
 
 

1. Investor zpracuje podrobný preventivní a havarijní plán pro předcházení havarijních 
situací vedoucích k případném úniku závadných (zejména ropných) látek do prostředí 
v dotčené lokalitě. 

2. V rámci rekultivace území investor vytvoří podmínky pro vznik a trvalou existenci 
minimálně jedné větší souvislé rákosiny (minimální výměry 5 ha) a dalších několik 
(minimálně 5) rákosin menších (o výměře 0,5 – 1 ha), s trvalou hloubkou hladiny 
vody kolem 30 cm. Rákosiny se mohou stát hnízdním biotopem bukače velkého a 
motáka pochopa.  

3. Investor dále v rámci rekultivace území vytvoří podmínky pro vznik pásů litorálních 
porostů podél většiny břehů budoucího jezera (minimálně v délce 80% celkové délky 
břehů budoucího jezera), přičemž šířka litorálního pásu musí být minimálně 3 m. 

4. Pro ochranu ptáků budou realizována na všech stožárech elektrického vedení 
v dotčené lokalitě na náklady investora odpovídající technická opatření, spočívající 
především v tom, že u nosných sloupů budou použity závěsné svislé izolátory a 
konzole nad nimi bude osazena ochrannými tyčemi proti dosedání velkých druhů 
ptáků. 

5. Dále bude na náklady investora instalována na vodiče optická či opticko - akustická 
signalizace např. dle metodické příručky Českého svazu ochránců přírody č.15 
„Ochrana ptáků před zraněním na venkovních elektrických vedeních“. 

6. Provozní a technologické zázemí těžebny štěrkopísků, semimobilní úpravna, 
meziskládka těženého kameniva, dílny a provozní skládky hotových výrobků budou 
umístěny v severní části ložiska u železniční trati. Těžba štěrkopísku v ložisku bude 
probíhat postupně ve směru od Suchdolského lesa k železniční trati tak, aby se 
stresování ekosystémů v EVL Poodří hlukem postupně snižovalo, zároveň bude 
vytěžené území průběžně rekultivováno. Rekultivované území pak bude tvořit 
ochrannou zónu mezi aktuálně těženou lokalitou a EVL Poodří. 

7. Těžba i rekultivace budou provedeny tak, aby se nesnížila dotace vodou v území 
východně od těžené lokality (v jihozápadní části Suchdolského lesa). K zajištění 
monitoringu úrovně podzemní vody v Suchdolském lese a v dotčené EVL během 
těžby štěrkopísků zajistí investor na svůj náklad trvalý (pravidelný) hydrologický 
monitoring formou řádně vystrojených monitorovacích sond, rozmístěných ve dvou 
dvojicích na jižní a východní straně lokality a s odečtem 1x týdně.; údaje z tohoto 
monitoringu bude investor bezplatně předávat orgánu ochrany přírody v dohodnutých 
intervalech. 

8. Práce na těžbě štěrkopísku nebudou prováděny v nočních hodinách (tj. po setmění), 
případné osvětlení technologického zázemí bude provedeno po předchozí konzultaci 
se Správou CHKO Poodří tak, aby světelně neznečišťovalo EVL Poodří. 
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9. Při rekultivaci a následném využití jezera, vzniklého těžbou štěrkopísků, nebude 
uvažováno s rekreačním ani jiným intenzivním využitím území (koupání, chov ryb, 
přikrmování zvěře apod.).  

10. Při rekultivaci území bude kladen důraz na podporu a umožnění samovolných 
sukcesních přírodních procesů, sadební materiál dřevin a travní osivo, použité při 
rekultivaci, bude pocházet ze zdrojů (od dodavatelů), kteří budou dohodnuti se 
Správou CHKO.  

11. Důležitým principem při rekultivaci bude co nejčlenitější úprava reliéfu a ponechání 
vybraných ploch samovolné sukcesi. V plánu rekultivace lze počítat s výsadbami, či 
vysazováním některých druhů organismů, avšak nemělo by se tak dít ve velkém 
měřítku. Výjimku tvoří výsadba stromů a keřů, která místně urychlí sukcesi a mj. 
napomůže rychlejšímu zapojení vytěženého prostoru do okolní krajiny. Základním 
podkladem pro plán rekultivace musí být „Studie následného využití dobývacího 
prostoru Mankovice“, zpracovaná společností Arvita P (2005). 

12. Plán rekultivace bude předložen ke schválení Správě CHKO Poodří. 
13. Při těžbě štěrkopísku nebude snižována odkrytá ustálená hladina vody ve vznikajícím 

těžebním jezeře. 
14. V případě progrese invazních neofytů (křídlatka sp, netýkavka žlaznatá apod.) budou 

tyto průběžně likvidovány. 
15. Investor zajistí na své náklady po celou dobu probíhají těžby štěrkopísku v intervalech 

jedenkrát za čtyři roky komplexní biologický monitoring celé lokality s cílem 
dokumentovat a hodnotit vývoj bioty v dotčeném území, zejména z hlediska ochrany 
soustavy Natura 2000. 
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5. Závěrečné stanovisko posouzení 
 

Vliv záměru „Těžba štěrkopísků v lokalitě Mankovice, CHKO Poodří“ na jednotlivé 
lokality a celistvost (integritu) soustavy Natura 2000 z hlediska cílů ochrany ve smyslu 
Směrnice Rady 92/43/EHS a zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
v platném znění : 

Posuzovaný záměr „Těžba štěrkopísků v lokalitě Mankovice, CHKO Poodří“  nebude mít 
negativní vliv na Evropsky významnou lokalitu Poodří, na Ptačí oblast Poodří a na integritu 
soustavy Natura 2000 za předpokladu splnění všech podmínek pro případnou realizaci 
záměru, uvedených v předcházející kapitole (č.4) tohoto posudku. 
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Konzultace se Správou CHKO Poodří. 
 
http://stanoviste.natura2000.cz/ 
http://ptaci.natura2000.cz 
http://www.env.cz 
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www.poodri.ochranaprirody.cz 
 
 
 
 
 
 
7. Přílohy 
 
Kopie nařízení vlády č. 25/2005 Sb. 
Kopie nařízení vlády č.132/2005 Sb. – lokalita CZ 0814092 
Kopie nařízení vlády č.132/2005 Sb. – lokalita CZ 0813438 
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