
4. Přírodní památka Kamenná u Staříče 
 
Na území dávno opuštěných vápencových lomů v prostoru mezi obcí Staříč a dolem Staříč III, 
na severovýchodním svahu vrchu Kamenná (385 m n. m.) se vyvinula travnatá 
subxerothermní společenstva hostící řadu teplomilných druhů. Pro některé druhy je to 
nejsevernější místo výskytu na severovýchodní Moravě. K charakteru lokality přispívá 
zejména kamenité vápencové podloží, které je propustné a vytváří záhřevný substrát. Také 
porosty keřových porostů a remízků chrání lokalitu od okolí. Vyskytují se zde proto druhy, 
které jsou jinak obvyklé mnohem jižněji, třeba na střední a jižní Moravě. Jedná se o řadu 
druhů teplomilných rostlin a živočichů, zejména měkkýšů, brouků a ploštic. 
 
 

 
1. Celkový pohled na PP Kamenná u Staříče. 
 
Travinné porosty jsou vlivem vlastností lokality nízké a řídké. Umožňují tak existenci řady 
vzácných a ohrožených druhů rostlin. Tato stepní enkláva je nejsevernější lokalitou výskytu 
lnu žlutého na severovýchodní Moravě. Z dalších méně obvyklých druhů rostlin stojí 
za zmínku nápadný len rakouský, dále voskovka menší, orchidea bradáček vejčitý, ozdobná 
lilie zlatohlávek. Nápadně kvetoucí jsou další stepní druhy jako například černýš luční, 
vičenec ligrus, vítod větší, jetel bledožlutý nebo chrpa latnatá. Časně na jaře tu rozkvétají 
koberce prvosenky vyšší a dymnivky duté. 
 
Problematický je výskyt hořce brvitého, který je zde vysazeným nepůvodním druhem 
a značně se tu šíří. Pochází z Alp. Jedná se o léčivou rostlinu, jejíž kořeny byly využívány 
do žaludečních léků a hořkých likérů. 
 



 

 
2. Nízké a řídké subxerothermní trávníky na vápnitém podloží umožňují existenci teplomilných 
druhů. 

 
3. Rozkvetlá louka v časném létě. 



 
4. Len žlutý je hlavním předmětem ochrany. 

 
5. Skupina rostlin lnu žlutého. 



 
5. Černýš luční parazituje na okolních zelených rostlinách. 

 
6. Modře kvetoucí len rakouský. 



 
7. Vičenec ligrus se v teplejších krajích občas pěstuje také jako pícnina. 
 

 
8. Výjimečný je také výskyt voskovky menší. 
 



 
9. Jetel bledožlutý je častou součástí květnatých luk například v Bílých Karpatech, v okolí 
Frýdku-Místku však běžně neroste. 

 
10. Lilie zlatohlávek patří mezi druhy chráněné zákonem. 



 

 
11. Vítod větší patří mezi stepní a luční druhy. 
 

 
12. Chrpa latnatá roste v okolí Frýdku-Místku pouze zde. V teplejších krajích je však hojnější. 
Od všude běžné chrpy luční (s listy celistvými) se liší zpeřenými listy dělenými v úzké úkrojky. 



 
13. Hořec brvitý je statná, okrasná a léčivá rostlina, zde je však nepůvodním druhem a jeho 
výskyt se proto omezuje. 
 

 
14. Velké žluté květy hořce brvitého jsou velmi nápadné. 



 
Ze zoologického hlediska není lokalita příliš prozkoumána. Průzkum měkkýšů odhalil výskyt 
některých teplomilných druhů a výsledky inventarizace ploštic uvádějí přírodní památku 
Kamenná jako jedinou lokalitu některých teplomilných druhů na severní Moravě. Daří se zde 
také ještěrce obecné. Pozorována tu byla i zmije obecná. 
 
 
 
Popis z informačního systému ochrany přírody 
Kategorie ochrany: Přírodní památka 
Charakter: Travnaté porosty na kamenitém substrátu severovýchodního svahu 

vrchu Kamenná u obce Staříč. 
Katastrální území:  Staříč 
Výměra:   2,83 ha 
Nadmořská výška:  329 – 354 m 
Vyhlášeno:   1990 
 
Kudy tam: 
Lokalita se nalézá na severovýchodním úbočí kopce Kamenná (395 m n. m.)  
 
GPS:  střed 49°41'36"N, 18°16'42"E 
 
Doprava:  
Autobus:  příměstské linky směr Fryčovice a Brušperk, zastávka „Staříč kostel“. 

Ze středu obce Staříč, podél školy a hned za jejím areálem odbočit po místní 
komunikaci doleva, po ní pokračovat do kopce, kde se změní v panelovou 
cestu a po ní mezi polem a pastvinou až na vrchol stoupání, tam odbočuje cesta 
vlevo k vysílači na vrcholu kopce Kamenná. Asi 70 m za touto odbočkou 
odbočit vpravo, podél okraje keřového porostu a pastviny vede nezřetelná 
pěšina až k přírodní památce. Opačný konec téže panelové cesty začíná 
u vjezdu na parkoviště před dolem Staříč II a k vrcholu stoupání lze dojít i 
tímto opačným směrem. K dolu jezdí příměstská linka směr Důl Staříč II a III, 
zastávka „Důl Staříč II“. 

Auto:   z Frýdku-Místku směrem na Staříč do středu obce, kde je parkoviště u základní 
školy ve Staříči nebo v dolní části obce Staříč lze odbočit k dolu Staříč II, kde 
je velké parkoviště. Odtud stejně jako autobusem. 

Pěšky:  Od hráze přehrady Olešná po žluté turistické cestě až k hornickému skanzenu 
(„cvičná štola“) a odtud po asfaltce asi 250 m k dolu k vjezdu na parkoviště 
kde vlevo začíná panelová cesta 

 
 



 


