
Poodří
Chráněná krajinná oblast

národní park
chráněná krajinná oblast Správu a péči o CHKO Poodří zajišťuje   

AOPK ČR, regionální pracoviště Správa chráněné krajinné oblasti Poodří,  
Trocnovská 2, 702 00 Ostrava, tel. 596 133 673, e-mail: poodri@nature.cz

Děkujeme Vám za ohleduplné chování k přírodě a za to, že...
• táboříte a rozděláváte oheň jen na vyhrazených místech
• vjíždíte a parkujete jen tam, kde je to povoleno
• v národních přírodních rezervacích se pohybujete pouze po vyznačených cestách
• při jízdě na kole berete ohledy na okolní přírodu i ostatní návštěvníky
• chráníte živočichy a rostliny v jejich přirozeném prostředí
• odnášíte z přírody své odpadky

Víte, že…
• řeka Odra si na většině délky toku v CHKO zachovává svou přírodní člověkem neregulovanou podobu?
• Oderská niva zadrží při stoleté vodě až 50 milionů kubíků vody a chrání tak před povodněmi níže 

položená lidská sídla? Pro představu: zadrží desetkrát víc než je objem vody v Rožmberku, našem 
největším rybníku.  

• v CHKO Poodří najdeme až 70 rybníků na ploše pouhých 82 km2?
• Mlýnka, náhon napájející většinu rybníků v CHKO Poodří, je starší než věhlasná Zlatá stoka na 

Třeboňsku? Měří úctyhodných 23 km. 
• v Poodří jsme pro Vás od roku 2013 připravili tři nové naučné stezky a mobilní aplikaci?

www.poodri.nature.cz
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Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky je státní instituce, která zajišťuje odbornou i praktickou péči o naši přírodu,  
zejména o chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace a národní přírodní památky. Více na www.nature.cz
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82 km2
chráněného území



Krajina rybníků, širých luk 
a lužních lesů, kterou se 
nespoutaný tok Odry vine 
v nesčetných meandrech 
jako had. Krajina, kde se 
řeka volně rozlévá do okolí, 
zaplavuje louky i lužní lesy, 
a spoluutváří tak unikátní 
mokřadní území  
‒ Oderskou nivu.

Ukrytá krása 
Skutečnou krásu Poodří oceníme až při 
pohledu shora. V nekonečných loukách 
se klikatí zelené hájky upomínající na za-
niklá říční ramena, pouze místy se objeví 
větší kus lužního lesa. Louky a lesy pře-
rušují četné rybniční soustavy s hrázemi 
posetými staletými duby. Na roztodivné 
tvary meandrů Odry s náplavy navazují 
odstavená říční ramena, to vše za dopro-
vodu lužních porostů vrb. Zdejší krajina 
je pestrá a díky zachovalému vodnímu 
režimu stále funguje její propojení s ne-
spoutanou řekou – Odrou. Kéž bychom se 
mohli nad krajinou kdykoliv proletět, ale  
i pohled do mapy udělá své.

Rozkvetlý les i zarostlý rybník
Jaro v Poodří je plné pestrobarevných 
květů. V únoru se pod neolistěnými stro-
my objeví bílá záplava sněženek, v dubnu 
fialové kyčelnice, žlutozelené hvězdnatce 
či dymnivky a nakonec v květnu rozkve-
tou i zavoní česneky medvědí. V létě pak 
najdeme ty nejzajímavější rostliny v ryb-
nících a tůních. Kotvice plovoucí s ostni-
tými „oříšky“ či vzácná vodní kapradina 
nepukalka rostou v takovém množství 
jen u nás v Poodří. Vzácný plavín štítnatý 
vystavuje na hladině rybníku své zlatavé 
květy a drobné živočichy zde chytá vodní 
„masožravá“ rostlina bublinatka. V tůních 
můžeme obdivovat především žluté květy 
stulíků.

Rosnička zelená  |  Foto M. Hykel Plavín štítnatý  |  Foto J. Bainar Naučná stezka Kotvice | Foto Z. Sovík

Životodárná voda
V Poodří je veškerý život vázán na vodu. 
Stovky tůní, starých říčních ramen a ryb-
níků umožňují rozmnožování četným oboj-
živelníkům. Uslyšíte tu především kuňky, 
rosničky a všudypřítomné skokany skře-
hotavé. Jarní rozlivy Odry jsou podmínkou 
pro složitý životní cyklus vzácného korýše 
žábronožky sněžní. Ta vyžaduje přeplave-
ní a opětovné vyschnutí tůní, ve kterých 
klade vajíčka. Rozsáhlé rybniční plochy 
hojně využívají vodní ptáci, ať už k hníz-
dění, nebo jako vítanou zastávku na tahu. 
Na obloze Vás může zaujmout kymácivý 
let motáka pochopa, který hnízdí v ráko-
sinách, a stal se proto symbolem zdejší  
rybničnaté krajiny. V posledních letech si 
Poodří oblíbili také bobři a vydry.

Bez lidí by to nešlo
Poodří je krajinou nesoucí výrazné stopy 
lidské činnosti. Lidé zakládali rybníky, 
sadili stromy, přepásali a kosili louky.  
A lidé musí krajinu udržovat i dnes. Jinak 
by se rybníky zanesly bahnem a louky za-
rostly náletem dřevin. O přírodu a krajinu  
v Poodří pečujeme také my. V zemědělské 
krajině vysazujeme stromy a  zajišťujeme 
pravidelné sečení luk. Budujeme nové 
tůně pro rozmnožování obojživelníků. 
Pomáháme s rozdělováním dotací, které 
mohou ve prospěch naší přírody a krajiny 
využívat obce, spolky i jednotlivci. Péče 
o Poodří se neobejde bez spolupráce  
s vlastníky, místními hospodáři a nadšen-
ci. Děkujeme také Vám, že nám Poodří 
pomáháte chránit.

Pěšky i na kole
Poodří je protkáno sítí turistických, cykli-
stických i naučných stezek. V roce 2015 
byla obnovena naučná stezka Kotvice 
u Studénky. Na třech kilometrech tu na-
jdete krom nových, poutavých infopanelů 
také unikátní ptačí pozorovatelnu. Mezi 
Jeseníkem a Suchdolem nad Odrou mů-
žete navštívit stezku Krajinou povodní, její 
komiksová grafika je určena především 
dětem. Celou oblast pak můžete projet na 
kole naučnou cyklostezkou Okolo Poodří, 
od Ostravy po Jeseník nad Odrou měří ne-
celých 50 km. Výlet Vám může zpříjemnit 
také mobilní turistický průvodce. Nezapo-
meňte navštívit expozice Domu přírody 
Poodří v Bartošovicích či věhlasný zámek 
v Kuníně. Vítejte v Poodří.
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