
Příloha č. 1
ÚZEMÍ VÝZNAMNÉ Z HLEDISKA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY

Typ území

Přírodní parky
Omezují činnosti, jež by mohly vést k rušení, poškození nebo k zničení dochovaného stavu území, 
cenného pro svůj krajinný ráz a soustředěné estetické a přírodní hodnoty.

Národní přírodní rezervace
Poskytuje ochranu unikátním přírodním ekosystémům s vzácnými a ohroženými organismy 
i anorganickými fenomény.

Národní přírodní památka
Přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický útvar nebo naleziště 
nerostů s národním nebo mezinárodním ekologickým, vědeckým či estetickým významem.

Přírodní rezervace
Chráněné území, které je obdobou národní přírodní rezervace, avšak pouze s regionálním významem. 
Má obvykle menší rozlohu než národní park nebo chráněná krajinná oblast.

Chráněné území Území, které je chráněno pro svou zachovalost z hlediska ochrany přírody, kultury apod.

Přírodní památky
Chráněné území obvykle menší rozlohy zřízené k právní ochraně určitých přírodních objektů 
místní až státní hodnoty

Památné stromy
Vynikají nad ostatní stromy především svou jedinečností, která je daná například vzácností výskytu, 
vzrůstem, stářím nebo připojenou legendou.

Naučné stezky
Druh venkovní značené turistické trasy, seznamující návštěvníky s přírodovědnými či kulturními 
zajímavostmi okolí.

Evropsky významné lokality (EVL)
Druh chráněného území soustavy Natura 2000, které je vyhlášené k ochraně přírodních stanovišť, 
volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.

Ptačí oblasti

Ptačí oblasti nejsou zvláště chráněnými územími. Ptačí oblasti jsou vymezovány podle výskytu 
druhů uvedených v přílohách směrnice o ochraně volně žijících ptáků, nebo jako shromaždiště 
(hnízdiště, zimoviště) ptáků libovolného druhu v počtu vyšším než 10 000 ks.

ORP OPAVA
Typ území Názvy území

Přírodní parky Moravice Mariánské louky
Národní přírodní rezervace Kaluža



Národní přírodní památka

Přírodní rezervace

Hněvošický háj 
Hvozdnice 
U Leskoveckého chodníka 
Hořina

Chráněné území

Přírodní památky

Heraltický potok 
Hůrky 
Jakartovice 
Otická sopka 
Údolí Moravice 
Úvalenské louky

Památné stromy

Alej dubů v Raduni 
Břízy tmavé u Raduňských rybníků 
Dub červený 
Dub letní u Pusté Polomi 
Dub letní v Deštné 
Dub v Raduni 
Dub za skalkou 
Jasan v Opavě 
Jasan ztepilý 
Lípa v Chabičově 
Lípa v Jakubčovicích 
Metasekvoj čínská 
Platan javorolistý 
Tis červený 
Třešeň ptáčnice

Naučné stezky

NS kolem potoka Hvozdnice 
Přírodovědná a vlastivědná lesní stezka Hanuše 
Bezručova stezka

Evropsky významné lokality (EVL)

Hněvošický háj 
Jakartovice Štola 
Jakartovice 
Údolí Moravice



Ptačí oblasti

ORP VÍTKOV
Typ území Názvy jednotlivých
Přírodní parky Přírodní park Moravice

Národní přírodní rezervace
NPR Kaluža
Nové Těchanovice

Národní přírodní památka
Přírodní rezervace Nové Těchanovice
Chráněná území Valach
Přírodní památky Svatoňovice – Černý důl

Památné stromy

Březová – U Dubu v Březové,
Lípa u kostela
Melč –  Lípa srdčitá
Lipová alej z Radkova do Dubové
Dub u Nových Těchanovic
Vítkov – lípa velkolistá p. č. 2084, lípa velkolistá p. č. 1740, jilm drsný (u nemocnice)

Naučné stezky

NS Břidlicová stezka 
NS Dědictví břidlice Zálužné 
NS Čermákova stezka Kružberk 
NS Moravice Vítkov 
Školní NS Vítkov 
NS Nýtek

Evropsky významné lokality (EVL)
Ptačí oblasti

ORP KRAVAŘE
Typ území Názvy jednotlivých



Přírodní parky
Národní přírodní rezervace
Národní přírodní památka Odkryv v Kravařích

Přírodní rezervace
Chráněná území
Přírodní památky
Památné stromy Kravaře – Lípa u fary

Naučné stezky

NS Bolatice
NS po devíti suchých poldrech – Bolatice
NS za sportem, přírodou a dějinami Kravař
NS Chuchelenský les

Evropsky významné lokality (EVL)
Ptačí oblasti

ORP HLUČÍN
Typ území Názvy jednotlivých
Přírodní parky
Národní přírodní rezervace Vřesina – Dařenec

Národní přírodní památka

Píšť – Hranečník
Landek (Hať)

Přírodní rezervace

Děhylov – Štěpán
Dolní Benešov – Koutské a Zábřežské louky
Černý les u Šilhéřovic I. 
Černý les u Šilhéřovic II.

Chráněná území
Přírodní památky



Památné stromy

Bohuslavice – Dominikův dub, Struhalův dub
Dobroslavice – Lípa velkolistá u Sýkorů
Hať – Dub u zdravotního střediska, Hluchníkův dub
Hlučín – Buk lesní v parčíku u polikliniky, Buk u městského parku, 
Javor u Domu dětí a mládeže, Lípa u Krömerova mlýna
Ludgeřovice – Janova lípa
Šilheřovice – Tisovec u hájenky
Závada – Dub v lese Sedliska 

Naučné stezky

Stezka po hlučínských hradbách
NS československého opevnění Hlučín-Darkovičky 
NS Píšť
NS Okolo Vřesiny
NS Šilheřovice

Evropsky významné lokality (EVL)
Ptačí oblasti
Nezařazené Dolní Benešov – Stezka stromů – muzeum v přírodě (Lesní 226, 747 22)

ORP OSTRAVA
Typ území Názvy jednotlivých
Přírodní parky
Národní přírodní rezervace
Národní přírodní památka
Přírodní rezervace
Chráněná území
Přírodní památky

Památné stromy

Lípa v Čavisově –  V zahradě u domu č.p. 3.
Lípa ve Velké Polomi – na hřbitově u kostela



Naučné stezky
Evropsky významné lokality (EVL)
Ptačí oblasti

Zdroj: vlastní šetření


