
Zpráva z průzkumu biologicky cenných území v katastru obce Ostrá 
 
Terénní průzkum probíhal v katastru obce Ostrá (okres Nymburk) v období 27. března až 16. 
dubna 2017, celkem v průběhu čtyř návštěv (27. 3., 5. 4., 10. 4 a 16. 4). Některá území 
(lokality) byla navštívena opakovaně. Průzkum byl zaměřen na biologicky cenná území 
s cílem posoudit potenciál území jako biokoridory a biocentra a navrhnout možná opatření 
pro zvýšení biodiverzity v těchto lokalitách. Během průzkumu byl zaznamenáván výskyt 
především obojživelníků a plazů a potenciál území byl pak posuzován hlavně s ohledem na 
tyto ohrožené skupiny. Zjištěn byl výskyt některých zvláště chráněných druhů (dle zákona 
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění aktuálních předpisů), u kterých jsou 
chráněna všechna vývojová stadia. Pro zásahy na lokalitách těchto druhů je nutná výjimka ze 
zákona udělená příslušným orgánem ochrany přírody (dle stupně ohrožení ve vyhlášce 
395/1992 Sb. ve znění aktuálních předpisů). Druhy živočichů byly zjišťovány přímým 
pozorováním, na základě hlasových projevů a pobytových stop. 
Prozkoumána byla i jižní a východní část přírodní rezervace Mydlovarský luh. V případě 
Mydlovarského luhu šlo především o orientační průzkum aktuálního stavu, aby bylo možné 
ostatní území posoudit v celkovém kontextu. Režim v PR Mydlovarský luh se řídí vlastním 
plánem péče a navíc je území soukromým revírem. 
Fotodokumentace území a některých zjištěných druhů rostlin a živočichů je k dispozici ve 
veřejně přístupné fotogalerii: 
http://herpeta.rajce.idnes.cz/Ostra_2017/ 
 
Jednotlivá území (lokality) 
 
Protáhlá tůň (26.1) 
Západně od obce, jižně od silnice 331 
GPS: 50.1826666N 14.874209E 
Lokalita je součástí pásu dřevin (biokoridoru) mezi poli jižně od silnice 331. Tůň je 
v současnosti částečně zazeměná a rozdělená na severní a jižní část. Severní část přechází 
v terénní příkop směřující k silnici. Díky značnému opadu listí a větví z okolních dřevin a 
splachům z polí je tůň eutrofizovaná. Okolí je zarostlé, tůň je tak přes vegetační období 
značně zastíněná.  
Doporučená opatření: částečné odbahnění či alespoň vyhrnutí rostlinného opadu. Prořezání 
dřevin, zejména keřů. 
Lokalita je potencionálně vhodná pro obojživelníky za předpokladu provedení doporučených 
opatření, což by vedlo ke snížení eutrofizace.  
 
Druhy živočichů zjištěné na lokalitě a v nejbližším okolí: 
bažant polní (Phasianus colchicus), 1 pár, nepůvodní druh 
budníček menší (Phylloscopus collybita), 3 hlasy 
kachna divoká (Anas platyrhynchos), 4 ex. (pozn. pravděpodobně kříženci s kachnou domácí; 
stejně tak i další zjištěné kachny ve sledovaném území) 
kos černý (Turdus merula), 4 ex. 
skřivan polní (Alauda arvensis), 2 hlasy 
sojka obecná (Garrulus glandarius), 1 ex. 
krtek obecný (Talpa europaea), krtiny 
nutrie říční (Myocastor coypus), nora a stopy, nepůvodní druh 

http://herpeta.rajce.idnes.cz/Ostra_2017/


srnec obecný (Capreolus capreolus), stopy 
zajíc polní (Lepus europaeus), 2 ex. 
 
Trojúhelníková tůň (26.2) 
Západně od obce, jižně od silnice 331, jižně od Protáhlé tůně 
GPS: 50.1808325N 14.8744536E 
Lokalita je součástí pásu dřevin (biokoridoru) mezi poli jižně od silnice 331. Pás dřevin 
propojuje lokalitu s Protáhlou tůní. Mělčiny tůně jsou v současnosti zazeměné a břehy tůně 
zarostlé dřevinami. 
Doporučená opatření: mírné prohloubení mělčin, tzn. severního, západního a jižního cípu 
tůně. Prořezání dřevin, zejména keřů. 
Lokalita je potencionálně vhodná pro obojživelníky za předpokladu provedení doporučených 
opatření. 
 
Druhy živočichů zjištěné na lokalitě a v nejbližším okolí: 
kachna divoká (Anas platyrhynchos), 1 pár 
pěnkava obecná (Fringilla coelebs), 2 hlasy 
nutrie říční (Myocastor coypus), 1 ex., nora a stopy, nepůvodní druh 
 
Kaluže na poli severně od silnice 331 (27.1) 
Západně od obce Ostrá 
GPS: 50.1834000N 14.8749364E 
Kaluže vytvářející se v zamokřené depresi na poli severně od silnice.  
Doporučená opatření: v rámci protierozních opatření je možné ponechat území v podobě 
deprese, do které se bude stahovat voda. Z ekonomického hlediska je nevýhodné plochu 
obhospodařovat. Určitě se nevyplácí plochu osívat, protože je zde výnos nulový nebo 
minimální. 
Lokalita by jako periodicky zavodňovaná deprese (mělká nádrž) byla vhodná pro některé 
ptačí druhy – zejména bahňáky, ropuchu zelenou a ropuchu krátkonohou. Došlo by tak k 
propojení pásů dřevin severně a jižně od silnice 331 a vytvoření biokoridoru i pro drobnější 
terestrické živočichy. 
 
Druhy živočichů zjištěné na lokalitě a v nejbližším okolí: 
konipas bílý (Motacilla alba), 2 ex. 
 
Travnatý pruh severně od silnice 331  (součást č. 3?)  
Západně od obce Ostrá 
GPS: 50.1838089N 14.8763419E 
Lokalita s písčitou a hlinitopísčitou půdou tvoří jižní okolí Oválné tůně. V prohlubních 
vzniklých ve stopách po kolech traktoru se vytvářejí mělké kaluže. 
Doporučená opatření: vytvoření malých vodních ploch a periodických kaluží. 
Lokalita by byla vhodná pro některé ptačí druhy – zejména bahňáky, ropuchu zelenou a 
ropuchu krátkonohou. Došlo by tak propojení pásů dřevin severně a jižně od silnice 331 a 
vytvoření biokoridoru i pro drobnější terestrické živočichy. 
 
Druhy živočichů zjištěné na lokalitě a v nejbližším okolí: 
strnad obecný (Emberiza citrinella), 1 samec 



Oválná tůň (26.3, ev. Součást č. 3) 
Západně od obce Ostrá, severně od silnice 331 
GPS: 50.1842400N 14.8771681E 
Tůň téměř bez mělčin, díky splachům z polí s eutrofizovanou vodou a porostem rákosu na 
březích. Z tůně vyúsťuje vodoteč směřující na sever, která je lemována pruhem (obloukem) 
dřevina a rákosin. 
Doporučená opatření: částečné zbavení břehů porostu rákosu. Další opatření se týkají pruhu 
dřevin severně od tůně, zejména porostu vrb, kde by bylo vhodné vytvoření malých vodních 
ploch. 
 
Druhy živočichů zjištěné na lokalitě a v nejbližším okolí: 
skokan štíhlý (Rana dalmatina), 1 snůška, druh silně ohrožený 
kachna divoká (Anas platyrhynchos), 1 mrtvý ex. 
 
Oblouk dřevin a rákosin západně od obce (1) 
Západně od obce Ostrá, severně od silnice 331. Oblouk se táhne podél vodoteče z Oválné 
tůně od východu až přibližně po křižovatku silnic 331 a 272, respektive ústí vodoteče do 
Litolské svodnice na západě. 
GPS: 50.1888872N 14.8713422E (přibližný střed) 
Jedná se přibližně o 50 až 100 m široký pás, ve kterém se střídají dřeviny a rákosiny. Místy 
jsou zastoupeny i nezarostlé svahy a meze s písčitou půdou. 
Doporučená opatření: vytvoření malých vodních ploch a periodických kaluží. Prořezání 
dřevin, částečné zbavení plochy porostu rákosu a částečné stržení drnu na písčitých svazích a 
mezích. 
Území s potenciálem pro osídlení dalšími druhy živočichů, např. teplomilnými druhy hmyzu 
na písčitých místech a obojživelníky, plazy a ptáky. Teoreticky vhodné území pro návrat želvy 
bahenní.  
 
Druhy živočichů zjištěné na lokalitě a v nejbližším okolí: 
bažant polní (Phasianus colchicus), 1 pár, nepůvodní druh 
holub hřivnáč (Columba palumbus), 1 pár, přelet 
káně lesní (Buteo buteo), 1 pár 
sýkora koňadra (Parus major), do 20 ex. 
špaček obecný (Sturnus vulgaris), cca 10 hlasů 
hraboš polní (Microtus arvalis), nory 
srnec obecný (Capreolus capreolus), 1 samec, další 1 ex., stopy 
zajíc polní (Lepus europaeus), 2 ex. 
 
Šnepovská tůň (26.4.) 
Asi 500 m západně od vsi Šnepov, severně od silnice 331 
GPS: 50.1842525N, 14.9163183E 
Protáhlá tůň severojižním směrem na okraji pole a pásu dřevin, který se táhne podél 
Hronětického náhonu. Hronětický náhon je periodickou vodotečí, resp. západně od 
Šnepovské tůně jeho tok ve sledovaném období končil. Suchým korytem pod silničním 
mostkem tak mohou migrovat i terestričtí živočichové. 
Voda v nádrži je značně eutrofizovaná. Zjištěn byl úhyn ryb, karasů stříbřitých.  



Doporučená opatření: vyhrnutí rostlinných zbytků z tůně a prořezání okolních dřevin. 
Ponechání širšího pruhu zeleně mezi polem a nádrží. 
Lokalita je potencionálně vhodná pro více druhů obojživelníků a dalších živočichů. 
 
Druhy živočichů zjištěné na lokalitě a v nejbližším okolí: 
karas stříbřitý (Carassius gibelio), cca 100 mrtvých ex. (délka 20 – 25 cm), nepůvodní druh 
skokan štíhlý (Rana dalmatina), 10 snůšek, druh silně ohrožený 
budníček menší (Phylloscopus collybita), 2 hlasy 
 
Pískovna Ostrá (28) 
Východně od obce Ostrá, jižně od silnice 331 
GPS: 50.1821467N, 14.9082286E 
Zatopená bývalá pískovna sloužící v současnosti hlavně sportovnímu rybolovu. 
Doporučená opatření: vzhledem k probíhajícímu rybolovu a nekontrolovatelné rybí obsádce 
nemá smysl doporučovat nějaká opatření týkající se vodní nádrže. V první řadě by muselo 
dojít k zastavení vysazování ryb, které jsou potravními konkurenty a predátory obojživelníků. 
Na písčitém valu na severním okraji lokality by na jižním svahu bylo možné místy strhnout 
drn jako opatření pro větší osídlení lokality teplomilnými druhy hmyzu. 
 
Druhy živočichů zjištěné na lokalitě a v nejbližším okolí: 
ropucha obecná (Bufo bufo), 1 hlas, druh ohrožený 
skokan skřehotavý (Pelophylax ridibundus), 10 ex., druh kriticky ohrožený 
budníček menší (Phylloscopus collybita), 3 hlasy 
kachna divoká (Anas platyrhynchos), 1 pár 
potápka roháč (Podiceps cristatus), 1 pár, druh ohrožený 
sýkora koňadra (Parus major), 6 hlasů 
žluna zelená (Picus viridis), 1 hlas 
 
Kaluže na poli severně od železniční zastávky (27.2) 
GPS: 50.1880131N 14.8922419E 
Kaluže vytvářející se v zamokřené depresi na poli severně od železniční zastávky. Území 
navazuje na pruh křovin, který leží severně podél polní cesty.  
Doporučená opatření: v rámci protierozních opatření je možné ponechat území v podobě 
deprese, do které se bude stahovat voda. Z ekonomického hlediska je nevýhodné plochu 
obhospodařovat. Určitě se nevyplácí plochu osívat, protože je zde výnos nulový nebo 
minimální. 
Lokalita by jako periodicky zavodňovaná deprese (mělká nádrž) byla vhodná pro některé 
ptačí druhy – zejména bahňáky, ropuchu zelenou a ropuchu krátkonohou. Došlo by tak 
propojení pásů dřevin severně od železniční trati a zeleně v obci a vytvoření biokoridoru i pro 
drobnější terestrické živočichy. 
 
Dřeviny a prohlubeň severně od obce (29) 
Severně od železniční zastávky a trati 
GPS: 50.1894969N 14.8929822E 
Pás dřevin západně podél polní cesty a severně od železniční trati představuje v současné 
době biokoridor. 



Doporučená opatření: výrazné prořezání dřevin a vytvoření malých vodních ploch a 
periodických kaluží v depresích. Instalace informačních tabulí či vytvoření naučné stezky jako 
cíl vycházek i pro místní obyvatele (blízký cíl navazující na obec). Na horním okraji svahu 
možnost vytvoření vyhlídkového místa na obec Ostrá. 
Lokalita s velkým potenciálem pro různé skupiny organismů jako lokální biocentrum. 
 
Druhy živočichů zjištěné na lokalitě a v nejbližším okolí: 
skřivan polní (Alauda arvensis), 4 hlasy 
srnec obecný (Capreolus capreolus), 1 ex. mrtvý, stopy 
 
Tůň u fotbalového hřiště (26.5) 
GPS: 50.1835769N 14.8941786E 
Malá vodní plocha představující vhodnou rozmnožovací nádrž pro obojživelníky. 
Doporučená opatření: udržovat vodní plochu nezarostlou rákosem, avšak místy ponechat 
ostrůvky a pásy rákosu, který slouží k přichycování snůšek některých druhů obojživelníků a 
jako kryt před některými predátory (např. kachna). Nevysazovat ryby. 
Lokalita potencionálně vhodná pro více druhů obojživelníků a dalších živočichů. 
 
Druhy živočichů zjištěné na lokalitě a v nejbližším okolí: 
ropucha obecná (Bufo bufo), 1 hlas, druh ohrožený 
skokan štíhlý (Rana dalmatina), 1 snůška, druh silně ohrožený 
kachna divoká (Anas platyrhynchos), 3 samci a 4 samice, evidentní kříženci s kachnou domácí 
 
Tůň u mostu (26.6) 
Tůň asi 150 m východně od Litolského mostu 
GPS: 50.1771739N, 14.8581564E 
Tůň v pramenné oblasti Litolské svodnice, v okolí terestrické porosty rákosu a ostřic a pás 
dřevin podél polní cesty severně od lokality. 
Doporučená opatření: částečné zbavení plochy porostu rákosu, vytvoření malých vodních 
ploch pro obojživelníky v okolí tůně. 
Lokalita potencionálně vhodná pro více druhů obojživelníků a dalších druhů. 
 
Druhy živočichů zjištěné na lokalitě a v nejbližším okolí: 
skokan skřehotavý (Pelophylax ridibundus), 2 ex., druh kriticky ohrožený 
budníček menší (Phylloscopus collybita), 2 hlasy 
pěnkava obecná (Fringilla coelebs), 3 hlasy 
strnad obecný (Emberiza citrinella), 1 hlas 
 
Litolský mokřad (25) 
Východně od silnice 272 
GPS (střed): 50.1785514N 14.8638911E 
Tůně, mokřady a podmáčené louky a další plochy bezlesí podél Litolské svodnice. Území 
navazuje na Tůň u mostu na jihu, na sever sahá asi 800 m podél Litolské svodnice. Dále 
směrem na sever ke křižovatce silnic 272 a 331 pokračuje biokoridor v podobě Litolské 
svodnice a pruhu rostlin podél této vodoteče. 
Voda v tůních je značně eutrofizovaná díky opadu listí a dřevní hmoty. Na dně tůní je mocná 
vrstva (až několik decimetrů) sedimentu. 



Doporučená opatření: odbahnění tůní nebo alespoň vyhrnutí rostlinných zbytků. Odstranění 
některých uschlých kmenů. Prořezání dřevin. Vytvoření malých vodních ploch na 
podmáčených plochách. Částečné zpřístupnění lokality pro veřejnost – vybudování naučné 
stezky. Návrh na vyhlášení Přechodně chráněné plochy (výskyt kuňky ohnivé a skokana 
skřehotavého), v budoucnu případně návrh na vyhlášení zvláště chráněného území (přírodní 
památka). 
Biologicky cenná lokalita s potenciálem pro výskyt vyššího počtu druhů s aktuálním výskytem 
i vyššího počtu dalších druhů organismů. Teoreticky vhodné území pro návrat želvy bahenní.  
 
Druhy živočichů zjištěné na lokalitě a v nejbližším okolí: 
kuňka ohnivá (Bombina bombina), nižší stovky hlasů, druh silně ohrožený 
skokan skřehotavý (Pelophylax ridibundus), vyšší desítky hlasů, druh kriticky ohrožený 
skokan štíhlý (Rana dalmatina), 1 snůška, druh silně ohrožený 
užovka obojková (Natrix natrix), 2 samice, druh ohrožený 
bažant polní (Phasianus colchicus), asi 10 ex., nepůvodní druh 
budníček menší (Phylloscopus collybita), 4 hlasy 
čáp černý (Ciconia nigra), 1 ex. přelet, druh silně ohrožený 
jeřáb popelavý (Grus grus), 2 hlasy, druh kriticky ohrožený 
káně lesní (Buteo buteo), 1 ex. 
kos černý (Turdus merula), 10 ex. 
střízlík obecný (Troglodytes troglodytes), 1 ex. 
žluna zelená (Picus viridis), 1 hlas 
ježek západní (Erinaceus europaeus), 1 mrtvý ex. 
krtek obecný (Talpa europaea), krtiny 
srnec obecný (Capreolus capreolus), asi 20 ex., stopy 
zajíc polní (Lepus europaeus), asi 10 ex. 
 
Liščí díry (23) 
Jihozápadně od Ostré 
GPS (střed): 50.1753700N 14.8736408E  
Slepé rameno na pravém břehu Labe jihozápadně od Ostré využívané k rybolovu a s vysokou 
rybí obsádkou. 
Doporučená opatření: prořezání dřevin. Stržení drnu na písčitých plochách. Omezení rybí 
obsádky. 
Lokalita s potenciálem pro vyšší výskyt teplomilných druhů hmyzu vázaných na písčiny a 
plazů (zejména ještěrka obecná a slepýš křehký). Teoreticky vhodné území pro návrat želvy 
bahenní. 
 
Druhy živočichů zjištěné na lokalitě a v nejbližším okolí: 
užovka obojková (Natrix natrix), 1 ex., druh ohrožený 
kachna divoká (Anas platyrhynchos), 1 pár 
kormorán velký (Phalacrocorax carbo), 1 ex., druh ohrožený 
krtek obecný (Talpa europaea), krtiny 
 
Jezero Ostrá (7) 
Jihovýchodní okraj obce Ostrá 
GPS: 50.1767511N 14.8987436E 



Vodní plocha na slepém rameni sloužící pro rybolov a rekreaci. 
Doporučená opatření: vzhledem k probíhajícímu rybolovu a nekontrolovatelné rybí obsádce 
nemá smysl doporučovat nějaká opatření týkající se vodní nádrže. V první řadě by muselo 
dojít k zastavení vysazování ryb, které jsou potravními konkurenty a predátory obojživelníků. 
 
Druhy živočichů zjištěné na lokalitě a v nejbližším okolí: 
želva nádherná (Trachemys scripta scripta), asi 25 cm, 1 samice, nepůvodní druh 
polák velký (Aythya ferina), 4 páry 
potápka roháč (Podiceps cristatus), 1 pár, druh ohrožený 
racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus), 1 ex. 
 
Tůň na východním břehu Jezera Ostrá, jižní 
GPS: 50.1756483N 14.9009914E 
Malá vodní plocha s břehy zarostlými dřevinami a postupně se zazemňující.  
Doporučená opatření: odbahnění (vyhrnutí sedimentů) a prořezání dřevin na březích. 
Lokalita s potencionálním výskytem obojživelníků a dalších druhů. 
 
Tůň na východním břehu Jezera Ostrá, severní – nenalezeno 
GPS: 50.1766689N 14.9017103E 
Malá vodní plocha s břehy zarostlými dřevinami a postupně se zazemňující.  
Doporučená opatření: odbahnění (vyhrnutí sedimentů) a prořezání dřevin na březích. 
Lokalita s potencionálním výskytem obojživelníků a dalších druhů. 
 
Druhy živočichů zjištěné na lokalitě a v nejbližším okolí: 
budníček menší (Phylloscopus collybita), 2 hlasy 
kachna divoká (Anas platyrhynchos), 1 samec 
sýkora koňadra (Parus major), 2 ex. 
špaček obecný (Sturnus vulgaris), cca 10 hlasů 
 
Polní tůň (26.7) 
Tůň v polích jihovýchodně od obce Ostrá 
GPS: 50.1777681N 14.8840078E 
Izolovaná tůň v polích s podmáčenými plochami (kalužemi) severně a jižně od tůně. 
Doporučená opatření: prořezání dřevin na březích tůně. Mírně prohloubit podmáčené 
plochy a ponechat je jako periodické vodní plochy vhodné pro některé obojživelníky a ptáky. 
 
Druhy živočichů zjištěné na lokalitě a v nejbližším okolí: 
kachna divoká (Anas platyrhynchos), hejno, asi 20 ex. 
zajíc polní (Lepus europaeus), 1 ex. 
 
Oblouk dřevin mezi Litolským mokřadem a Liščími dírami (30) 
GPS: 50.1764283N 14.8686172E 
Soustava menších tůní v pásu dřevin, který se táhne západovýchodním směrem jako 
biokoridor mezi Litolským mokřadem a Liščími dírami. 
Doporučená opatření: vyhrnutí sedimentů a opadu z tůní. Prořezání dřevin. 
Lokalita s potenciálem trvalého osídlení některými druhy obojživelníků a plazů. 
 



Druhy živočichů zjištěné na lokalitě a v nejbližším okolí: 
kuňka ohnivá (Bombina bombina), 1 hlas, druh silně ohrožený 
skokan skřehotavý (Pelophylax ridibundus), 1 ex., druh kriticky ohrožený 
užovka obojková (Natrix natrix), 1 samice, druh ohrožený 
 
Mydlovarský luh (31) 
Jihovýchodně od obce Ostrá 
GPS: 50.1692886N 14.9196436E 
Lužní les a soustava tůní na Farském potoce. 
Možná opatření – viz plán péče. 
 
Druhy živočichů zjištěné na lokalitě a v nejbližším okolí: 
ropucha obecná (Bufo bufo), 1 hlas, druh ohrožený 
kachna divoká (Anas platyrhynchos), asi 10 ex. 
sýkora koňadra (Parus major), asi 10 ex. 
 
Celkové zhodnocení 
Mydlovarský luh byl jako biologicky cenné území vyhlášen jako zvláště chráněné území již 
dříve. Na území katastru obce Ostrá se nacházejí další cenná území, která mají potenciál svojí 
biodiverzitou překonat Mydlovarský luh. Pro zvýšení celkové biodiverzity (ekosystémové, 
druhové a genové) je žádoucí realizovat doporučená opatření v příslušných územích 
(lokalitách). Každý pruh dřevin nebo vodoteč má svůj význam jako biokoridor a některé 
uvedené lokality jsou významnými biocentry nebo se jimi po realizaci navrhovaných opatření 
mohou stát. Jako nejcennější lokalita se jeví Litolský mokřad a území na něj navazující. 
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