
Zatímco výše uvedené druhy osídlily nádrž 
Řečiska přirozenou cestou, jiné sem byly 
uměle vysazeny a nejsou pro takovéto 
nádrže právě typické. A tak zde můžete vidět 
i rostliny známé z nížin, jako je stulík žlutý,  
leknín bělostný, kosatec žlutý. Do nádrže se 
bohužel dostaly i ryby neznámého původu, 
které mohou mít negativní vliv především 
na obojživelníky.

Nacházíte se v Chráněné krajinné oblasti 
Beskydy. Slouží k ochraně přírody a krajiny 
Moravskoslezských Beskyd, Vsetínských 
vrchů a Javorníků. 

Evropsky významná lokalita Beskydy slouží např. k ochraně 
velkých šelem, květnatých luk nebo přírodních lesů.    

Děkujeme, že se zde chováte ohleduplně.

Celá CHKO je součástí evropské soustavy chráněných území Natura 
2000. Ta chrání rostliny, zvířata a přírodní stanoviště, která jsou 
ohrožená v rámci celé Evropské unie. Některá z nich najdete i na tomto 
panelu. Jsou označené logem Natura 2000.

Více se o přírodě a krajině CHKO Beskydy dozvíte na www.valasskakrajina.cz

Informační systém o přírodě Beskyd pro vás vytváří Správa CHKO Beskydy (www.beskydy.ochranaprirody.cz)

Tento panel byl vyroben v rámci projektu „Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko”.

Projekt je realizován s přispěním finančního nástroje Evropského společenství LIFE.
Spolufinancováno Moravskoslezským krajem.
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Během několika let se z nádrže a jejího okolí 
stala hodnotná přírodní lokalita. Nalezneme zde 
typické mokřadní druhy rostlin, jako je rákos  
obecný, orobinec širolistý či vrba křehká.  Ve vodě 
žije chráněná škeble říční a rak říční. 
Lze tu pozorovat i slyšet  skokany zelené, ropuchy 
obecné. Při lovu potravy zde byla zastižena 
například užovka obojková, volavka popelavá, 
čáp černý. Od nedaleké Bečvy sem za potravou 
zalétá i ledňáček říční  a přichází vydra říční.  

Tato necelý hektar velká nádrž byla vybudována v letech 1996–1998 v rámci 
Programu revitalizace říčních systémů.  Vodní plocha s výsazenými stromy 
a keři na březích  výrazně zpestřila zemědělsky využívanou krajinu na kraji 
obce Janová a dnes slouží především jako útočiště řady rostlin a živočichů. 
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Nádrž není určena k rekreaci (vč. koupání) ani 
rybářskému využívání. Lidé mohou okolí nádrže 
využívat k procházkám, pozorování a poznávání 
přírody.
Nádrž a její bezprostřední okolí jsou majetkem 
obce Janová, která o ně pečuje.
Kontakt: Obecní úřad Janová,  
Janová 200, 755 01   
tel. 571 434 140, e-mail: obec@janova.cz
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