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Baroch
Přírodní rezervace Baroch leží jižně od obce Hrobice. Ochrana 
významného rybníku - hnízdiště ptactva a přilehlých slatinných luk 
s bohatou květenou a zvířenou. 

Hrozná
Přírodní památka Hrozná leží na pravém břehu Labe v blízkosti 

obce Opatovice nad Labem. 
Tvoří ukázku přirozených 
společenstev živočichů a rostlin 
v Polabí. 

Kunětická hora
Osamělá znělcová kupa 
(295 m) – dominanta Polabí. 
Chráněná významná geo-
logická, mineralogická a bo-
tanická lokalita (26,87 ha). 

Patří k nejdále vystupujícím vulkanickým tělesům třetihorního stáří 
v Českém masivu. Hora nebyla nikdy sopkou, křídové usazeniny 
(slínovce) byly vlivem žhavé lávy vypáleny v porcelanity a skvrnité 
spilosity. Nálezy vzácných minerálů. 

Libišanské louky
Chráněné slatinné louky a rákosiny. Známa botanická lokalita. 

Písník u Opatovic
Jedna z posledních chráněných lokalit výskytu sysla obecného ve vý-
chodních Čechách. 

Přesyp u Malolánského
Se nalézá v lese západně od obce Veská. Toto zvláště chráněné 
území je zajímavé především geologicky. Jde o zalesněné písečné 
duny. 

Přesypy u Rokytna 
Po pravé straně silnice z Rokytna do Býště se rozkládá chráněné 
území “Písečné přesypy u Rokytna” o rozloze 7,19 ha. Je to loka-
lita přírodních útvarů porostlých borovým lesem a sestává se ze 14 
vln různých tvarů a velikostí. Jedná se o  nejvýznamnější lokalitu 
navátých písků ve východním Polabí.

Staré Ždánice - Ekozahrada „Zelená oáza“
Nachází se v areálu Waldorfské mateřské školy v obci.

Tůň u Hrobic
Přírodní památka Tůň u Hrobic leží na 
pravém břehu Labe mezi elektrárnou 
Opatovice a obcí Hrobice. Staré Lab-
ské rameno,  představuje ukázku zbytku 
polabské krajiny. 

Úhřetická Lhota
Podél náhonu Zmínka leží lužní les s výskytem 
vzácných rostlin.

Vesecký kopec
Nejvyšší písečná duna v Čechách. Převyšuje okolí o 20 m.

Region leží v úrodném Polabí, čímž je dán jeho jednotný charakter území 
– převážně rovinatý terén s převažujícími zemědělskými plochami, místy les-
ními plochami. Výraznou dominantou regionu je Kunětická hora se stej-
nojmenným hradem. Vrchol této znělcové hory vystupuje 82 m nad okolní 
rovinatou krajinou a dále četné vodní toky: Loučná, Labe, Novohradka, Lo-
drantka. V oblasti je několik přírodních rezervací a přírodních památek.  
Řeka Labe a její přítoky jsou domovem většího počtu ryb. V rybnících 
je přirozeně chován kapr obecný, štika, lín a candát. Z významnějších 
obojživelníků zde žije mlok skvrnitý, blatnice skvrnitá. Oblast se řadí mezi 
přední regiony ČR především z hlediska bohatosti druhů ptáků.
Evropsky významných lokalit v rámci Soustavy chráněných území Natura 
2000 v České republice, je navržena k zapsání do národního seznamu území 
Kunětické hory. Na daném území je navržena ptačí oblast – Komárov. 
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NAtuRe

Baroch
The natural reserve Baroch is 
lying to the south from the vil-
lage Hrobice. The protection of 
a significant pond – a rookery, 
neighbouring boggy meadows 
with rich flora and fauna. 

Hrozná
The natural monument Hrozná 
is found on the left bank of 
the river Elbe near Opatovice 

nad Labem. It creates a 
demonstration of natural 
corporation of plants and 
animals in Polabí region.

Kunětická mountain
A solitary phonolite 
mound (295 m) – land-
mark of Polabí. Preserved 
remarkable geological, 

mineralogical and botanical locality (26.87 ha). It belongs to the 
farhest protuberant volcanic bodies of terciary age in the Czech 
massive. The mountain itself has never been a volcano, cetra-
ceous sediments (marlite) were burnt into porcelanits and spotted 
spilosits by hot magma. Deposit of rare minerals.

Libišanské meadows
Preserved boggy meadows and reeds. Famous botanical locality.

Sand-pit near Opatovice
One of the last preserved localities of appearance of European 
suslik in East Bohemia.

Sand-hill (dune) near Malolánské
Is found  in the woods to the west from the village Veská. This spe-
cially preserved locality is interesting mainly because of geology. 
There are woody sand dunes.

Sand-hills near Rokytno
Along the right side of the road from Rokytno to Býš 
there is found a reserved area “Sand-hills 
near Rokytno“ with the area 7.19 ha. This is 
a locality of natural formation covered with 
pine woods and consisting of 14 vawes in 
different sizes and shapes. It represents the 
most important locality of a drift sand in the 
eastern Polabí.

Staré Žáníce 
– Eco-garden “Green Oasis“
Is found in the territory of Waldorf kinder-
garten in the village.

Pool near Hrobice
The natural monument The Pool near Hrobice is lying on the right 
bank of the river Elbe between the powerstation Opatovice and 
the village Hrobice. An old Elbe branch presents the display of 
typical Polabí outskirts.

Úhřetická Lhota
Along the flume Zmínka there lies a flood-plain forest with pres-
ence of rare plants.

Vesecký hill
The highest sand-hill in Bohemia. It overtops its surroundings by 
20  m.

The region is located in a fertile Polabí, which provides its unified character of the area – predominantly flatland terrain with 
prevailing agricultural surface, sporadically with forest areas. The dominant landmark  of the region is Kunětická Mountain 
with the castle of the same name. The top of this phonolite mountain rises  82 m above the flat terrain. Other dominants 

are numerous streams and rivers: the Loučná,  the Elbe, the Novohradka, the 
Lodrantka. In the area there are a few natural reserves and natural monuments.
The river Elbe and its affluents are the homes of a larger number of fish. In the 
ponds there are naturally fed carps, pikes, tenches and pikeperches. From more 
important amphibians living there we can name salamanders and spadefoot 
toads. The region belongs among the most important regions within CR from the 
point of view of abundance of birds kinds.
European important localities within The System of Preserved Areas Natura 2000 in the 
Czech Republic, the surroundings of Kunětická Mountain is offered to be registered. In 
the given area the bird locality Komárov is proposed.
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