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Věc: návrh k registraci významného krajinného prvku Žabák 

Mokřad Žabák a přilehlé louky jsou tímto navrženy jako registrovaný významný krajinný prvek 

(VKP) dle zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. v platném znění (dále jen zákon). 

Dle zákona VKP viz § 3 odst. 1 písm. b, § 4 odst. 2, § 6, § 77 odst. 1 písm. a.  

 

Vymezení území 

Kraj: Středočeský, obec: Lysá nad Labem, katastrální území: Lysá nad Labem 

Parcely: 3262, 3268/1, 3269, 3270/1, 3271/1, 3271/2, 3272/13, 3272/15, 3272/2, 3272/3, 

3610, 3611/1 

 

Území o celkové rozloze cca 18,5 ha se nachází na východním okraji Lysé nad Labem, severně 

od silnice směrem na Stratov. 



Důvodem návrhu je zajištění ochrany mokřadu a jeho okolí v převážně zemědělské krajině. 

Lokalita je významná jako biotop pro druhy rostlin a živočichů, které by v okolní zemědělské 

krajině nepřežily. Dále slouží jako přechodné stanoviště pro tažné druhy ptáků. Mokřad 

příznivě ovlivňuje zadržování vody v krajině. 

Na základě vlastního terénního průzkumu v jarním období 2020 zaměřeného na zjišťování 

výskytu druhů obojživelníků a plazů byl potvrzen výskyt těchto zvláště chráněných druhů 

(kategorie ohrožení je uvedena podle vyhlášky 395/1992 Sb. ve znění vyhl. 175/2006 Sb.): 

Obojživelníci:  

kuňka ohnivá (Bombina bombina) – druh silně ohrožený 

ropucha zelená (Bufotes viridis syn. Bufo viridis) – druh silně ohrožený 

skokan skřehotavý (Pelophylax ridibundus syn. Rana ridibunda) – druh kriticky ohrožený 

skokan štíhlý (Rana dalmatina) – druh silně ohrožený 

Plazi: 

ještěrka obecná (Lacerta agilis) – druh silně ohrožený 

užovka obojková (Natrix natrix) – druh ohrožený 

 

Pozorování byla zaznamenána do Nálezové databáze ochrany přírody (NDOP), kterou spravuje 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Níže jsou uvedeny identifikační čísla záznamů (akcí) ID 

v NDOP: 11116196, 11116198, 11116200, 11116205, 11116207. 

Populace výše uvedených druhů se v lokalitě rozmnožují. Ekologické nároky a provázanost 

obojživelníků a plazů s lokalitou neumožňují samovolné nebo nepřirozené přemístění 

(přestěhování) jejich populací na jinou lokalitu. 

Terénní průzkum mokřadu Žabák ukázal, že pro zachování mokřadu je v nejbližší době nutná 

revitalizace vodních ploch, zejména v západní části. Mokřad postupně zarůstá vegetací a 

zazemňuje se. Poloha mokřadu na okraji města a umístění navážky nabízejí dobrou dostupnost 

a přístupnost alespoň části lokality a možnost vybudování naučné stezky a využití pro 

doplňkovou výuku pro školy v podobě exkurzí. Navážka by umožňovala i případné umístění 

aklimatizačního zařízení pro želvu bahenní při návratu tohoto původního druhu do Polabí. 

 

 

 

V Praze, 16. června 2020       

 


