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Sites of Community Importace – SCI

in JESENÍKY (celkem 1082 v ČR)

Malá kotlina

Petrovy kameny

Praděd

Rašeliniště na Skřítku

Rejvíz

Keprník



• Chráněná krajinná oblast zaujímá v podstatě celý masív Hrubého 

Jeseníku.

• Geologicky je celá oblast součástí Českého masívu, ve kterém 

proběhly poslední mohutné horotvorné pohyby koncem prvohor.

• Třetihorní horotvorné pohyby, formující sousední karpatskou 

soustavu, vyzdvihly Hrubý Jeseník nad Hornomoravský úval.

• Podle geologického vývoje je oblast řazena do jednotky Hrubého 

Jeseníku neboli do jednotky pernicko-desenské.

Jeseníky



• K nejvyšším vrcholům náleţí Keprník (1423 m), Šerák (1351 m), Praděd 

(1492 m), Vysoká Hole (1464 m), Velký Máj (1385 m), Mravenečník 

(1343 m) a Orlík (1204 m). 

• Červenohorské sedlo (1010 m) dělí Hrubý Jeseník na dvě části: klenbu 

keprnickou a klenbu desenskou.

Jeseníky



Violka ţlutá sudetská

Viola lutea subsp. sudetica

Mochna zlatá

Potentilla aurea

Flora



Phegopteris connectilis

Bukovinec kapraďovitý

Mercurialis perennis, 

Baţanka vytrvalá, 

Baţanka trváca,

Szczyr  trwaly



• Malá kotlina (1955) Ledovcový kar s bohatou květenou horských 
pramenišť a holin – chudší obdoba Velké kotliny. Bučina se 
smrkem. Porosty kosodřeviny zde byly vysazeny uměle.

• Bohatá je květena pramenišť, kde převládá úpolín evropský, oměj 
šalamounek, pryskyřník omějolistý, violka dvoulistá, tučnice 
obyčejná, violka ţlutá sudetská, mochna zlatá, zvonek vousatý, 
lomikámen vţdyţivý,kopyšník tmavý, jalovec obecný nízký.

• Na holích převládá smilka tuhá, s rdesnem hadím kořenem, 
sasankou narcisokvětou a kýchavicí bílou Lobelovou.



Pinus mugo,

Borovice kleč

Trolius europaeus

Úpolín evropský,

Ţltohlav európsky,

Pelnik europejski



Pinguicula vulgaris,

Tučnice obyčejná

Campanula barbata,

Zvonek vousatý



Saxifraga peniculata,

Lomikámen vţdyţivý

Hedysarum hedysaroides

Kopyšník tmavý



Juniperus communis,

Jalovec obecný



Bistorta major,

Rdesno hadí kořen

Nardus stricta,

Smilka tuhá



• Petrovy kameny (1955) Výrazné pásmo trvalých holin od Pradědu 

k Vysoké holi s charakteristickou dominující skalkou Petrových kamenů 

tvořenou horizontálně uspořádanými xylitickými břidlicemi. 

• V nejvyšší partii je květena charakterizovaná porosty sasanky narcisokvěté, 

sítinou trojklannou, violky dvoukvěté, omějem šalamounkem. Na svazích 

převládá lipnice Chaixova, zvonek vousatý, violka ţlutá sudetská, sítina 

nitkovitá. 

• V rezervaci roste velmi vzácně vrba šípovitá a snad i vrba bylinná. Jde o 

ukázkový soubor rostlinných společenstev ve vrcholové partii Jeseníků.



Salix herbacea, Vrba bylinná



• Rašeliniště na Skřítku (1955) Nachází se za Klepáčovem při silnici 

Šumperk- Rýmařov.

• Jedná se o typické pšeniště tundrového typu. Kolem ţivých jezírek roste 

bříza pýřitá karpatská. Ve květeně je kropenáč vytrvalý a kamzičník 

rakouský.



Doronicum austriacum,

Kamzičník rakouský

Swertia perennis,

Kropenáč vytrvalý



Rejvíz (1955) Největší jesenické lesní rašeliniště s dvěma jezírky. 

V centrální části roste borovice kleč blatka s břízou pýřitou karpatskou, 

na okrajích je smrk. V podrostu je hojný rojovník bahenní, kyhanka 

sivolistá, suchopýr pochvatý, vlochyně, rašeliníky.

• Na volnějších místech je rosnatka okrouhlolistá, klikva ţoravina, ostřice 

zobánkatá. Roste zde i vzácná blatnice bahenní. Z orchidejí je třeba 

vzpomenout vstavač širolistý a vstavač plamatý. Dále zde roste mečík 

střechovitý a vachta trojlistá.

• Důvodem ochrany je uchování přirozeného rázu rašeliništních biocenóz.



Sphagnum rubellum,

Rašelinník 



Drosera rotundifolia,

Rosnatka okrouhlolistá



Ledum palustre,

Rojovník bahenní



Orchis latifolia,

Vstavač širolistý

Orchis maculata,

Vstavač plamatý,

Vstavač škvrnitý,

Storczyk plamisty



Eriophorum vaginatum,

Suchopýr pochvatý,

Páperník pošvatý,

Welnianka pochwowata

Vaccinium uliginosus

Vlochyně bahenní



Fauna Jeseníky

Rupicapra rupicapra, Kamzík 

horský

Martes martes ,Kuna lesní



Srnec obecný, Capreolus 

capreolus

Jelen evropský, Cervus 

elaphus



Lynx lynx, Rys ostrovid



Sites of Community Importace – SCI

in district Opava

Hněvošický háj

Děhylovsky potok, Štěpán

Jakartovice

Jilešovice, Děhylov

Ostrava Šilheřovice

Údolí Moravice

Černý důl

Staré Oldřůvky

Záluţná

Čermná



Mapa EVL

Opava district - overlap of protected areas



Flora Hněvošický háj



Isopyrum thalictroides, Zapalice ţluťuchovitá, 

Veterník ţltuškovitý, Zdrojóvka retewkowata



Carex pilosa, Ostřice chlupatá, Ostrica chlpatá, Turzica 

orzesiona



Hacquetia epipactis, Hvězdbatec čemeřicový, Hvieznatec 

čemericový, Cieszynianka wiosenna



Glechoma hederacea,

Popenec břečťanovitý,

Zádušník brečtanovitý,

Blusczyk kurdybanek

Daphne mezereum,

Lýkovec jedovatý,

Lykovec jedovatý,

Wawrrzynek wilczelyko



Anemone nemorosa,

Sasanka hajní,

Veternica hajna,

Zawilec gajowy

Primula elatior,

Prvosenka vyšší,

Prvosienka vyššia,

Pierwiosnka wyniosla



Rana temporaria, 

Skokan hnědý
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„Puzzle for businessmen in agriculture carrying business in a permanently maintainable way“
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Non-governmental organization 

Natura Opava – Czech Republic

Activities in Greece

Since 1992 cooperation with a 

Greek city Preveza and the 

local organization 

Environmental Society of 

Preveza on nature research in 

Preveza region. Establishment 

of the Regional Museum of 

Natural History in Neohori, 

establishment of botanical 

garden by the museum, a 

nature trail called „The ten 

stops in the nature of Preveza 

region“, international meeting of 

young naturalists and artists on 

the base of Natura in Agii 

Apostoli.

Activities in Poland

Since 2000 a common project 

„Nature without boundaries“ 

(nature research of the agricultural 

region along the Czech/Poland 

border in the Opava and Raciborz 

districts. The outcome of this 

research is a suggestion of the 

bio-corridor between the two 

cities)

Exhibitions from the common 

events (bio-corridor, international 

meeting in Greece)

Activities in the Czech

Republic

Nature trails building

Publication activity

Environmental activities for 

schools and public, nature 

walks, trips, international 

expeditions, excursions 

(botanical, ornithological, 

hydrobiological, etc.)

www.natura-opava.org

www.jakubkubacka.cz

http://www.natura-opava.org/
http://www.natura-opava.org/
http://www.natura-opava.org/
http://www.jakubkubacka.cz/


Nature trail Hvozdnice

Information boards 

present birds in 

protected area 

Hvozdnice, near 

Opava.



Publications issued


