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Formy prezentace Formy prezentace 
přírodního přírodního 
bohatství bohatství 
OstravskaOstravska

a zprostředkování a zprostředkování 
ve vzdělávacích ve vzdělávacích 
programechprogramech



Dokumentace přírodního bohatství širšího Dokumentace přírodního bohatství širšího 
OstravskaOstravska 

základ pro ekologickou výchovuzáklad pro ekologickou výchovu

Botanické oddělení Botanické oddělení 
Ostravského Ostravského 
muzeamuzea soustřeďuje soustřeďuje 
historickéhistorické sbírky z 30. let sbírky z 30. let 
minulého století do minulého století do 
současnosti. současnosti. 
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OstravskaOstravska

Nejstarší sbírky jsou Nejstarší sbírky jsou 
okolo roku 1889okolo roku 1889

Mezi věhlasnými Mezi věhlasnými 
sběrateli jsou např. H. sběrateli jsou např. H. 
LausLaus nebo později první nebo později první 
kurátor přírodovědných kurátor přírodovědných 
sbírek J. Vodička nebo sbírek J. Vodička nebo 
Z. KiliánZ. Kilián
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Sbírka botaniky Sbírka botaniky 
obsahuje okolo 26 tisíc obsahuje okolo 26 tisíc 
položekpoložek
Cévnaté rostlinyCévnaté rostliny
HoubyHouby
Dendrologické sběryDendrologické sběry
AkvarelyAkvarely



Přípravné průzkumy k vyhlášení Přípravné průzkumy k vyhlášení 
rezervací v Ostravěrezervací v Ostravě

Oddělení se podílelo aktivně na Oddělení se podílelo aktivně na 
inventarizačních průzkumech v 90. letechinventarizačních průzkumech v 90. letech

PR Štěpán, PP PR Štěpán, PP TurkovTurkov, PR , PR RezavkaRezavka

PCHP PCHP MartinovskýMartinovský mokřadmokřad
PCHP Koráby tůněPCHP Koráby tůně



Přírodní rezervace ŠtěpánPřírodní rezervace Štěpán

Přípravné průzkumy Přípravné průzkumy 
pro vyhlášení pro vyhlášení 
rezervace 1994rezervace 1994--19951995
Vyhlášení v roce Vyhlášení v roce 
19981998
Návrh managementu Návrh managementu 
pro plán péče v pro plán péče v 
rezervacirezervaci



Po vstupu ČR do Evropské unie, rezervace Po vstupu ČR do Evropské unie, rezervace 

zaregistrována EVL zaregistrována EVL DěhylovskýDěhylovský potok Štěpánpotok Štěpán



Porosty kriticky ohrožených druhůPorosty kriticky ohrožených druhů
 nepukalka plovoucí, kotvice plovoucínepukalka plovoucí, kotvice plovoucí



Tradice vycházek se zaměřením na  Tradice vycházek se zaměřením na  
regionální ekologiiregionální ekologii

Unikátnost přírody Unikátnost přírody 
Ostravska, Ostravska, 
propagujeme na propagujeme na 

vycházkách v rámci vycházkách v rámci 
školního vyučováníškolního vyučování
rybniční soustava z rybniční soustava z 
14. století14. století



Přírodní památka Přírodní památka TurkovTurkov 
regionální biocentrumregionální biocentrum

Přípravné průzkumy Přípravné průzkumy 
pro vyhlášení pro vyhlášení 
přírodní památkypřírodní památky
19931993
zbytek lužního lesa zbytek lužního lesa 
na soutoku Opavy s na soutoku Opavy s 
Odrou v městské Odrou v městské 
zástavbě zástavbě TřebovicTřebovic a a 
MartinovaMartinova



TurkovTurkov, přírodní památka, přírodní památka 
uprostřed městauprostřed města



TurkovTurkov-- regionální biocentrumregionální biocentrum

Tradiční lokalita pro Tradiční lokalita pro 
ekolog. výchovu v ekolog. výchovu v 
terénuterénu

Nabízeno školám a Nabízeno školám a 
skupinámskupinám



Přírodní rezervace Přírodní rezervace RezavkaRezavka, , 
dnes součástí EVL Poodřídnes součástí EVL Poodří

Přípravné průzkumy pro Přípravné průzkumy pro 
vyhlášení rezervace vyhlášení rezervace 
19961996

Na základě průzkumu Na základě průzkumu 
vydán „Průvodce starým vydán „Průvodce starým 
SvinovemSvinovem a PR a PR 
RezavkouRezavkou““



EVL  Poodří, část EVL  Poodří, část RezavkaRezavka 
Soustava lužního lesa na regulované Odře s mrtvým Soustava lužního lesa na regulované Odře s mrtvým 

průtočným ramenem staré Odryprůtočným ramenem staré Odry



Jarní lužní les na Jarní lužní les na RezvaceRezvace 
hvězdnatechvězdnatec zubatý, dymnivka dutázubatý, dymnivka dutá



Výstavy zaměřené na dokumentaci Výstavy zaměřené na dokumentaci 
přírodního bohatství Ostravskapřírodního bohatství Ostravska

Květena chráněných Květena chráněných 
území Ostravskaúzemí Ostravska

v roce 1999v roce 1999



Výstavy zaměřené na dokumentaci přírodního Výstavy zaměřené na dokumentaci přírodního 
bohatství širšího Ostravskabohatství širšího Ostravska

Vzácné a chráněné Vzácné a chráněné 
druhy rostlin na SV druhy rostlin na SV 
Moravě a SlezskuMoravě a Slezsku

Putovní výstava od roku Putovní výstava od roku 
20022002

Kolekce akvarelů ze Kolekce akvarelů ze 
sbírek OMsbírek OM



Výstavy zaměřené na dokumentaci přírodního Výstavy zaměřené na dokumentaci přírodního 
bohatství širšího Ostravskabohatství širšího Ostravska

HoubyHouby-- mykologické výstavy v Ostravěmykologické výstavy v Ostravě

Poklady Poklady MoravskoslezkéhoMoravskoslezkého kraje, 190. let kraje, 190. let 
muzejnictvímuzejnictví-- rok 2004rok 2004

Léčivé rostliny a jejich dvojníciLéčivé rostliny a jejich dvojníci
Putovní výstava od roku 2012Putovní výstava od roku 2012



Poklady Moravskoslezkého kraje 
190. let muzejnictví (2004) 
Galerie výtvarného umění



Léčivé rostliny a jejich dvojníciLéčivé rostliny a jejich dvojníci 
putovní výstavaputovní výstava

Muzeum v Muzeum v OpoleOpole-- dubenduben--
červen 2013červen 2013
Muzeum ValašskaMuzeum Valašska--
červenčerven-- říjen 2013říjen 2013
Muzeum v LitoměřicíchMuzeum v Litoměřicích--
květem 2014květem 2014
Muzeum v Ústí nad Muzeum v Ústí nad 
LabemLabem-- červenec 2014červenec 2014
Muzeum Muzeum TěšínskaTěšínska
Září 2014Září 2014



Příroda pro život Příroda pro život 
19961996--20022002

Příroda a krajina Ostravska Příroda a krajina Ostravska 
od roku od roku 2009od roku od roku 2009

městská krajina,městská krajina,
průmyslová krajinaprůmyslová krajina
lesy teras a pahorkatinlesy teras a pahorkatin
mokřadní biotopymokřadní biotopy
lužní lesy na Odřelužní lesy na Odře
zemědzeměd. krajina. krajina
Informace na www.Informace na www.ostrmuzostrmuz..czcz

Budování expozicBudování expozic



Expozice „Příroda a krajina Ostravska“ zahrnuje Expozice „Příroda a krajina Ostravska“ zahrnuje 
zahrnuje oboryzahrnuje obory

MykologieMykologie
BryologieBryologie
BotanikaBotanika
EntomologieEntomologie
ZoologieZoologie
Ochrana přírodyOchrana přírody









Pracovní listy do expozicePracovní listy do expozice

Omalovánky v expozici pro nejmenší Omalovánky v expozici pro nejmenší 
návštěvníkynávštěvníky



Pracovní listy pro žáky ZŠPracovní listy pro žáky ZŠ



Pracovní listy pro střední školyPracovní listy pro střední školy

Jsou vypracovány formou diplomové Jsou vypracovány formou diplomové 
práce obhajované na práce obhajované na PřFPřF Ostravské Ostravské 
univerzityuniverzity

Na webových stránkách Na webových stránkách www.ostrmuz.czwww.ostrmuz.cz
Naleznete v PDF všechny typy Naleznete v PDF všechny typy 
pracovních listůpracovních listů

http://www.ostrmuz.cz/


Základy Základy herbářováníherbářování rostlinrostlin

Detašované pracoviště Detašované pracoviště 
OM OM LechowiczovaLechowiczova 44

Zpracování a uložení Zpracování a uložení 
sbírkysbírky
Sbírka rostlinSbírka rostlin
Sbírka mykologickáSbírka mykologická



Sbírky muzea Sbírky muzea 
uchovávají uchovávají pamětpamětˇ krajiny ˇ krajiny 

a dokumentují současný stav působení člověkaa dokumentují současný stav působení člověka



Práce na naučných stezkáchPráce na naučných stezkách

PP PP TurkovTurkov
PR PR RezavkaRezavka, nyní nahrazena, nyní nahrazena
ŠenovŠenov-- velký okruhvelký okruh
BartoviceBartovice -- obecobec



Terénní výjezd pro učitele Terénní výjezd pro učitele 
na na RezavkuRezavku a haldu Emu 2008a haldu Emu 2008



Semináře k EVVO Semináře k EVVO 
pro učitele a pracovníky SVČ 2012pro učitele a pracovníky SVČ 2012--20142014

PracPrac. listy v . listy v 
expozicíchexpozicích
Ukázky Ukázky pracprac. dílen s . dílen s 
přírodními materiálypřírodními materiály

Téma v roce 2015Téma v roce 2015
Voda a vodní Voda a vodní 
prostředíprostředí



Přírodovědné dílnyPřírodovědné dílny

Den ZeměDen Země
Muzejní nocMuzejní noc
Festival v ulicíchFestival v ulicích
EkofilmEkofilm



Muzejní nocMuzejní noc

Květen 2015Květen 2015

Vycházka Vycházka 
pro veřejnost na Černou pro veřejnost na Černou 
louku, historie místa a louku, historie místa a 
základní dřeviny na základní dřeviny na 
Černé louceČerné louce
Vycházka do TurkovaVycházka do Turkova



ČČerná loukaerná louka



Samostatný program pro rodiče s dětmi Samostatný program pro rodiče s dětmi 
na Černé loucena Černé louce



Festival v ulicích Festival v ulicích IV. ročníkIV. ročník

Rostliny v hudběRostliny v hudbě

WorkshopWorkshop a hrací a hrací 
koutek pro veřejnost koutek pro veřejnost 
s rostlinnými nástrojis rostlinnými nástroji



Festival v ulicíchFestival v ulicích



PřednáškyPřednášky

Příroda a krajina OstravskaPříroda a krajina Ostravska

Dřeviny sadů a parkůDřeviny sadů a parků

Rezervace Rezervace TurkovTurkov, Štěpán, , Štěpán, RezavkaRezavka



Mykologická poradnaMykologická poradna

V přízemí muzeaV přízemí muzea
každé pondělí od každé pondělí od 
května do říjnakvětna do října

Podzimní cyklus Podzimní cyklus 
přednášekpřednášek--listopad listopad 
až prosinecaž prosinec



Cílem přírodovědného vzdělávání veřejnosti Cílem přírodovědného vzdělávání veřejnosti 
v muzeu v muzeu 

je kultivování citlivosti k příroděje kultivování citlivosti k přírodě

Připravila Zdenka Připravila Zdenka RozbrojováRozbrojová
Foto Foto RozbrojováRozbrojová, , GřondělováGřondělová
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