Polanka nad Odrou – Polanská niva – Jistebník
12.3.2017
Vlakem v 9.32 jsme vyjeli směr Ostrava Kunčice, kde
byla naše první zastávka. Při čekání na přípoj směr
Svinov jsme se osvěžili horkou čokoládou v čekárně
Kunčického nádraží. Ve vestibulu je také umístěná
mozaika Josefa Hvozdenského, předního českého
medailéra. Mozaika představuje Vlakovou dopravu
v hutnické výrobě a byla vytvořena v letech 19671968.

10.21 jsme nastoupili na vlak City Elefant směr Svinov.
Tentokrát jsme jeli „Adélkou“ ;-). Ve Svinově povinná
zastávka v infocentru a čekání na přípojný autobus č.46
směr Dolní Polanka. Na náměstí Dr. Brauna před
Svinovským nádražím se nachází bronzová plastika
Levitace 2010 sochaře Davida Moješčíka.

A ještě povinná prezenčka u
Svinovského nádraží

Od autobusové zastávky Dolní Polanka jsme se vydali po červené turistické značce směr
Polanská niva. Cestou jsme procházeli kolem rybníků NPR Polanská niva. Jedním
z rybníků je i Zimní rybník, který je nejmenším rybníkem v NPR Polanská niva. Všechny
rybníky jsou významným rozmnožištěm obojživelníků, protože jsou zde pro ně vytvořeny
příhodné podmínky. Rybník se na jaře napouští pozvolně, čímž je podpořen růst vodní
vegetace a voda se dostatečně prohřívá.

Kromě Zimního rybníku do NPR Polanská niva patří také rybníky Malý Vaček, Velký Vaček
a Kačírek. Nahoře rybník Malý Vaček
My jsme pokračovali až na rozcestí „Polanská niva“,
odtud jsme odbočili ze značené turistické značky a
pokračovali chvíli podél potoka Polančice, později podél
hranice Blücherova lesa až k meandrům Odry.
Blücherův les je lužním lesem. Dříve než vyraší listy
stromů, je zde dostatek světla, kterého využívají
některé druhy rostlin pro své kvetení – tzv. jarní aspekt.
Zde vydatně roste sněženka podsněžník, v dubnu potom
v hojném počtu česnek medvědí.

Řeka Odra, ke které jsme došli, zde vytvořila svým prouděním krásné meandry se dvěma

odlišnými břehy: jeden vysoký s prudkým srázem, druhý mělký se štěrkovým náplavem.
Oba břehy řeky poskytují domov různým živočichům, především ptákům. Ve strmém
břehu si svými nožičkami vyhrabávají nory
břehule říční. Na štěrkových náplavech podél
Odry je možné při troše štěstí uvidět pisíka
obecného nebo kulíka říčního, sedícího na
vajíčkách. Ty kulík snáší jen tak na zem do dolíku,
který si vyhrabe.
Při chůzi podél meandrů jsme narazili také na
známky výskytu jednoho z obyvatel tohoto
prostředí, a to na bobra evropského. Bobři se
vyskytují v oblasti Poodří od roku 2003.
Pokračovali jsme dál podél Blücherova lesa až
k cestě, která by nás vrátila zpět na začátek
k rozcestníku „Polanská niva“. Jelikož byla
dosavadní procházka opravdovým zážitkem,
rozhodli jsme se, že budeme pokračovat

s ostatními směrem na Jistebník. Vydali jsme se tedy loukou směrem k rybníku Kukla.
Cestou jsme narazili na památný strom. Jedná se o topol černý, jehož stáří je
odhadováno na 100 let. Z pohledů topolů se jedná
o krásný věk, jelikož topoly jsou dřeviny
krátkověké. Na tomto stromě neroste žádné jmelí
jako na dřevinách v okolí. Jmelí se na topolech
černých neuchytí.
Hned u topolu černého se nachází také soutok
Odry s Lubinou

Mezi Odrou a rybníky jsme
pokračovali dále až ke hrázi
rybníka Bezruč. Ten je největším
rybníkem v CHKO Poodří a
každoročně na podzim zde probíhá
výlov.
Rybníky v Poodří jsou charakteristické tím, že mají malou hloubku (průměrná hloubka
kolem 1 m) a jsou ohrazované ze všech stran. Proto bylo výhodné jednotlivé rybníky
spojovat v rozsáhlé
rybniční soustavy.
Než jsme přešli hráz
rybníka Bezruč do
Jistebníka, zastavili
jsme se, posilnili a
rozloučili se s Karlem
Láskou a Evou
Trčkovou, kteří
pokračovali dále směr
Brušperk.
V Jistebníku v tzv.
Bezručově osadě ( ta

dostala své jméno u příležitosti 80.narozenin básníka Petra Bezruče, který Jistebník
navštívil v roce 1947), kde je také nádraží, jsme se posilnili v restauraci U Matěje.
U Matěje byla reklama na „Galerijní ulici“ – což je spojení sousedů jedné ulice
v Jistebníku, které pojí umístění velkoplošných fotografií na domech vystihující jejich
obyvatele. Součástí je také „Galerie u foťáka“, kde se pořádají výstavy současného
českého umění a různé kulturní akce. Asi by nebylo marné někdy tuto ulici navštívit.
Z restaurace U Matěje jsme
se oddělili od skupinky. My
šli na vlak, ostatní
pokračovali zpět do Polanky
nad Odrou pěšky.
Nádraží v Jistebníku pochází
z roku 1902 a je vyhlášeno
národní kulturní památkou
(nyní je ale pusté, škoda).
Přímo na nástupišti hnízdívá
již několik desítek let pár
čápů bílých.
Vlakem jsme pokračovali do Svinova, kde jsme si udělali povinnou zastávku v infocentru
pro odložené pexeso. Potom jsme pokračovali vlakem na hlavní nádraží a odtud už našim
klasickým vlakem do Frýdku. Cestou jsme vystřídali celkem 4 různé druhy vlaků, ale
děcka byly nadšené hlavně z vlaku, kterým jsme jeli z Jistebníka. Byl to vlak z letiště
Mošnov a co že na něm bylo nejlepší? No přece tam měli wifi!!!!!!
Výlet byl fájny, sluníčko sice
nesvítilo, modrá obloha byla
schovaná, ale procházka byla
pohodová, krásnou přírodou, nešlo
se pořád po silnici ale hodně
v přírodním terénu. A ten klid.
Bomba. Musíme to zopakovat ještě
v dubnu, když pokvetou medvědí
česneky ;-).
Ušli jsme asi 11 km. Výlet byl
organizovaný KČT Frýdlant nad
Ostravicí a vedl ho Pepík Kroča.

