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Poodří – harmonicky utvářená krajina oderské nivy mezi Jeseníkem nad Odrou a Ostra-
vou. Vzácné rostliny a živočichové zde nalézají útočiště díky dosud zachovalému vodnímu 
režimu i tradičnímu lučnímu a rybničnímu hospodaření. Přirozené vodní toky doplnili staří 
hospodáři řadou náhonů a struh, které poháněly mlýny, valchy a pily a zásobovaly vodou 
rozsáhlé rybniční soustavy, z nichž mnohé zdobí krajinu Poodří dodnes. Stín pocestným 
často poskytují aleje ovocných stromů podél cest a vodní toky zde mnohdy provázejí stro-
mořadí hlavatých vrb či mohutných dubů a lip. Lužní lesy rozkvétají na jaře květy milionů 
sněženek a česneků medvědích. Unikátní jsou bohaté populace korýše žábronožky sněžní, 
vážek, obojživelníků a rostlinstva mokřadních a vlhkých stanovišť a stojatých vod. Oblast 
je významnou zastávkou jarního a podzimního tahu ptáků, místního krasavce, ledňáčka, 
můžeme uvidět po celý rok. 

z á k l a d n í  ú d a j e :
Rok vyhlášení: 1991
Rozloha: 81,5 km2

k o n t a k t :
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 
Správa CHKO Poodří a KS Ostrava, 
2.května 1, 742 13 Studénka 
www.poodri.nature.cz
tel.: 556 455 055
e-mail: poodri@nature.cz
H l a v n í  p ř í r o d o v ě d n é  z a j í m a v o s t i :
Mendrující tok Odry, zaplavované louky, 
lužní les, rybníky s vodními ptáky 
a porosty kotvice plovoucí, orel mořský, 
moták pochop, ledňáček říční, 
bobr evropský, vydra říční, 
sněženka 
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6.  Rozcestník na okraji národní přírodní re-
zervace – počátek naučné stezky, odtud se 
vydají na zpáteční cestu rezervací ti, kteří se 
chtějí vrátit zpět do Hranic po zelené značce.

7.  Železniční zastávka Teplice nad Bečvou – 
možnost návratu z výletu vlakem či přesunu 
do Hranic pro ty, kterým už procházka stačila.

8.  Teplice nad Bečvou – lázně. Příjemný pře-
sun (s možnostmi občerstvení) lázeňským  
areálem.

9.  Zbrašovské aragonitové jeskyně – vznikly 
podobně jako Hranická propast působením 
teplé uhličité kyselky na devonské vápence 
(hydrotermální krasový proces) a jsou jedinou 
jeskynní soustavou toho druhu v ČR. Unikát-
ní výzdoba a teplé klima v jeskyních jsou pří-
mým důsledkem působení vyvěrajícího oxidu 
uhličitého. V jeskyních bychom marně hledali 
netopýry – je zde na ně moc teplo.

10.  Ti, kteří se vydají zpět 
do Hranic po zelené 
značce, absolvují znovu 
zastavení 8, 7 a 6, pro-
jdou méně navštěvova-
nými kouty rezervace 
a na místě třetího vstu-
pu se s rezervací roz-
loučí. 

Pozvánka:
Na okraj nejhlubší propasti v ČR
Vydáme se na procházku v oblasti Hranického krasu, při 
níž nahlédneme do nejhlubší propasti v ČR. V národní pří-
rodní rezervací Hůrka u Hranic můžeme zblízka sledovat 
přeměnu na místě ponechaného polomu v mladý les plný 
života a zjistíme, jak živé a lesu užitečné může být „mrt-
vé“ dřevo. Na své si na Hůrce přijdou i milovníci vzrostlého 
lesa. Černé kmeny jeřábů břeků kontrastují na skalnatých 
svazích s šedí buků a skvrnitou borkou klenů pod balda-
chýnem svěže zeleného jarního listí či ohňostrojem barev 
podzimu. Kromě pohledu do zemské hlubiny zaručeně pře-

kvapí i záhony volně rostoucích lilií zlatohlavých, které v rezervaci nalezly ideální podmínky k živo-
tu. Mezi vápencovými skalami sestoupíme k řece Bečvě a navštívíme unikátní Zbrašovské ara-
gonitové jeskyně, vzniklé, stejně jako propast, působením minerálních vod. Budou nás provázet 
zastavení naučné stezky i průvodci labyrintem jeskyní pod Zbrašovem. 

Popis k mapě:
1.  Železniční stanice Hranice město – odtud po červené značce.
 
2.  Vstup do národní přírodní rezervace Hůrka – chrání unikátní přírodu Hranického krasu, 

cenná lesní společenstva a vzácné druhy rostlin a živočichů, reprezentovaných lilií zlatohla-
vou, kapradinou jelení jazyk či několika druhy netopýrů. 

3.  Vyhlídka se sochou svatého Jana – vyhlídka 
nad údolím Bečvy na slepencovém skalním vý-
chozu. 

4.  Hrádek Svrčov – turistický rozcestník. Na skalna-
tém ostrohu zbytky strážního hrádku, mezi vlastní-
ky i páni z Kravař a Pernštejnové.

5.  Hranická propast – zatím známá hloubka vody 
373 m (nejhlubší ponor potápěče 225 m) celko-
vá hloubka 442,5 m. Propast vznikla (a dosud 
se vyvíjí) působením vod obohacených kysliční-
kem uhličitým na vápence Hranického krasu. 
Na svazích a stěnách propasti roste vzácná 
kapradina jelení jazyk, které vyhovuje chladné 
a stinné prostředí. V rozsáhlé jeskyni, která je 
součástí propasti, žije početná letní kolonie ne-
topýrů velkých.

Z á k l a d n í  ú d a j e  o  t r a s e :
Délka trasy: 5 km (prodloužení 10 km)
Začátek cesty je na železniční stanici 
Hranice město.
Většina trasy vede po lesních cestách 
a pěšinách, část prochází ulicemi 
Hranic a lázeňskými chodníky lázní 
Teplice nad Bečvou.
Fyzicky málo náročné, s mírným 
převýšením. 
Dostupnost veřejnou dopravou – ano,
vlak i bus.
Možnost občerstvení – ano, v Hrani-
cích, v lázních Teplice nad Bečvou. 
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Pozvánka:
Cyklistický výlet do Poodří
Moravská brána je odedávna místem pohybu a setká-
vání. Ve směru putování tlup lovců mamutů, karavan 
obchodníků s jantarem či formanských vozů projedeme 
Poodřím téměř v celé jeho délce. Cestu nám ukáže zna-
čení cyklotrasy KČT číslo 5 (Jantarová stezka), souběž-
ně s ní nás povede i značení Greenways. Po asfaltových 
cestách lemovaných jabloňovými stromořadími pojede-
me mírnou pahorkatinou, která nabízí výhledy na místní 
dominanty – hrad Starý Jičín či kopec Pohoř. Říční niva, 
do které sestoupíme, místo dalekých výhledů nabídne 
zcela jiný zážitek – pohled do krajiny formované řekou 
a rukama dobrých hospodářů s bohatstvím luk a vzrostlé zeleně připomínající anglický park. 
Můžeme nahlédnout do zákrutů meandrující Odry a pozorovat lovícího ledňáčka, pod prastarý-
mi duby na hrázích rybníků naslouchat trylkům žluvy, na jaře i počátkem podzimu sledovat tah 
tisíců vodních ptáků i ochutnat věhlasné jablko Jaderničku moravskou.

Popis k mapě:
1.  Jeseník nad Odrou – z kopečka u želez-

niční stanice pěkný výhled na kostel, níže 
u palírny zpřístupněny prameny chutné Je-
senické kyselky.

2.  Odpočívka nad obcí – pěkné výhledy 
na Oderské vrchy a Moravskou bránu,  
v krajině nová stromořadí vysazená místní-
mi obyvateli podél obnovených polních cest, 
rovněž nové výsadby remízků, které poskytu-
jí úkryt i potravu zvířecím obyvatelům země-
dělské krajiny.

3.  Křižovatka na okraji obce Hůrka – hned 
po průjezdu nejkrásnějším jabloňovým stro-
mořadím v Poodří tvořeným krajovou a velmi 
oblíbenou odrůdou Jaderničkou moravskou.

4.  Křižovatka v Bernarticích – milovníkům li-
dové architektury se doporučuje krátká pro-
jížďka obcí (obzvláště směrem do kopce, 
kde jsou zachovány původní statky obklope-
né ovocnými sady a živými ploty).

Z á k l a d n í  ú d a j e  o  t r a s e :
Délka trasy: 40 km (do Ostravy – 
Svinova 50 km)
Začátek v obci Jeseník nad Odrou, 
která je dostupná po železnici. 
Doporučuje se cyklistům, kteří si 
rádi popojedou vlakem. Výlet je 
možno absolvovat v obou směrech, 
jede se po cyklotrasách s dobrým 
asfaltovým povrchem.
Fyzicky nenáročné, převýšení 
zanedbatelné. Pozor! Všechny 
komunikace jsou určeny 
i k provozu motorových vozidel. 
Možnost občerstvení – ano, 
ve většině obcí na trase výletu.
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  5.  U Odry – výhled do koryta meandrující Odry, informační panel poskytne informace o kraji-
ně a přírodě oderské nivy, často se dá spatřit lovící ledňáček, který si zde ve vysokých bře-
zích buduje hnízdní nory.

  6.  Zámek v Kuníně – skvost mezi panskými sídly v Poodří, stálé expozice jsou často obohaco-
vány výstavami a kulturními akcemi. 

  7.  Odpočívka u zastavení Zámecké naučné stezky – místo s pěkným výhledem na bartošovic-
ké rybníky, které jsou nejen významnou tahovou zastávkou vodního ptactva, ale i význam-
ným hnízdním okrskem symbolu Poodří – motáka pochopa a sídlem hlučné hnízdní kolonie 
racka chechtavého, možnost krátkého odbočení k mlýnu, jezu a občerstvení. 

  8.  Záchranná stanice a zámek v Bartošovicích – během komentované prohlídky se můžeme 
seznámit s prací stanice známé svým projektem návratu orla skalního. Zaměřena je přede-
vším na péči o opeřené dravce, v prostorných voliérách uvidíme její chovance, veliké (orel 
skalní) i úplně maličké (sovička kulíšek nejmenší).

  9.  Podliští – zastavení u lesního prameniště podzemních vod na výstupu štěrkových vrstev 
ve svahu terasy.

10.  Jistebnické rybníky – zastavení na hrázi největšího rybníka v Poodří (Bezruč), známého ne-
jen rozlohou (75,99 ha) a slavnostními výlovy, ale i častým výskytem orla mořského. 
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Albrechtičky, roubenka Volavka bílá

Polák velký Bartošovice zámek
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