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1. Základní identifikační údaje 
 
1.1. Kategorie, název a kód ZCHÚ: přírodní rezervace Velký rybník, kód 774. 
 
1.2. Platný právní předpis nebo rozhodnutí o vyhlášení o ZCHÚ 
Okresní úřad v Děčíně* způsobil několika právními akty zmatek v přehlednosti o stavu 
přírodní rezervace. Z těchto důvodů jsou v této části uvedeny všechny dostupné právní normy, 
které zrušují a opět vyhlašují přírodní rezervaci. 
a) Vyhláška Okresního národního výboru v Děčíně ze dne 12.4. 1984 o vyhlášení 

„Chráněného přírodního výtvoru Velký rybník u Rybniště“. 
b) Zákon č. 114/1992 Sb. ustanovil nové kategorie ZCHÚ a Velký rybník byl přeřazen do 

kategorie přírodní rezervace. 
c) Vyhláška Okresního úřadu v Děčíně č. 2/94 ze dne 1.7. 1994 o zřízení přírodní rezervace 
d) Vyhláška Okresního úřadu v Děčíně č. 4/94 ze dne 24. října 1994 o zrušení přírodní 

rezervace (předmětem vyhlášky byly dva body o zrušení vyhlášky ze dne 12.4. 1984 o 
vyhlášení „Chráněného přírodního výtvoru Velký rybník u Rybniště“ a vyhlášky 
Okresního úřadu v Děčíně č. 2/94 ze dne 1.7. 1994 o zřízení přírodní rezervace) 

e) Dne 10. října 1994 vyšla pod totožným číslem předešlé vyhlášky číslo 4/94 vyhláška o 
zřízení přírodní rezervace Velký rybník s účinností od 1.11. 1994. 

f) Dne 31.5. 1995 vydal Okresní úřad v Děčíně nařízení č. 1/95 o zrušení vyhlášky číslo 
4/94 ze dne 10. října o zrušení přírodní rezervace Velký rybník. 

g) Dne 20. listopadu 1995 vydal Okresní úřad v Děčíně nařízení číslo 7/1995 o stanovení 
bližších ochranných podmínek v přírodní rezervaci Velký rybník v k.ú. Rybniště 
s účinností ze dne 15. prosince 1995. 

h) Dne 6.5. 1996 vydal Okresní úřad v Děčíně rozhodnutí (č.j. ŽP 2512/96/Kos) ve kterém 
mění bližší ochranné podmínky Přírodní rezervace Velký rybník a povoluje ve 
vymezeném prostoru výkon prává rybářství. V dalším rozhodnutí (č.j. ŽP 2511/96/Kos) 
Okresní úřad v Děčíně povoluje surfování a provoz plavidel v přírodní rezervaci. 

 
(* - zásluhu na této kauze měl osobně přednosta Okresního úřadu v Děčíně – Ing. Libor 
Holanda) 
 
1.3. ZCHÚ spadá pod správu: Krajského úřadu Ústeckého kraje 
 
1.4. Katastrální území: Rybniště 
 
1.5. Obec: Rybniště 
 
1.6. Parcelní vymezení: viz příloha – Tabulka č. 1 
 

1.7. Základní údaje o lese v ZCHÚ 
Přírodní lesní oblast: Lužická pahorkatina č. 20 
Lesní hospodářský celek: 405000 LHC Rumburk  
Platnost LHP: 2006 - 2015 
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Tabulka č. 2 
Porostní skupiny 
Porostní vymezení Rozloha (ha) 
Oddělení 138  
Dílec B 
Porostní skupina 4b 0,001 
 4c 0,123 
 5a 0,038 
Oddělení 138  
Dílec C 
Porostní skupina 2 0,475 
 5 2,595 
 5a 1,671 
 8 5,407 
 11 2,139 
Oddělení 138  
Dílec D 
Porostní skupina 9 1,16 
 Celkem 13,609 
 
Bezlesí 
Porostní vymezení Rozloha (ha) 
Oddělení 138 

0,582 Dílec C 
Bezlesí 105 
 
Jiné pozemky 
Porostní vymezení Rozloha (ha) 
Oddělení 138 

0,048 Dílec D 
Jiné pozemky 504 
 
Odborný lesní hospodář: Ing. Pavel Bik 
Organizace lesního hospodářství: LČR s.p.  
Nižší organizační jednotka: Lesní správa Rumburk 
 
1.8. Výměra ZCHÚ 
Celková výměra ZCHÚ: 826 827 m2 
z toho výměra lesních pozemků podle parcelního vymezení: 14 239 m2 
 výměra lesní půdy: 13,609 m2 
 bezlesí: 48 m2 
z toho výměra jiných pozemků podle parcelního vymezení:  
 výměra zemědělských pozemků: 216 059 m2 
 výměra vodních ploch a toků: 466 560 m2 (v manipulačním řádu z roku 1996 je uvedena výměra 40,4 ha) 
 výměra ostatních ploch: 3 727 m2 
 výměra zastavěných pozemků: 176 m2 
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2. Odborné a věcné odůvodnění zásahů a opatření 
 
2.1. Současné předměty ochrany v pořadí podle významu 
Vodní plocha s navazujícími litorálními porosty rákosu, vlhké, zrašelinělé a podmáčené louky 
s ohroženými a vzácnými druhy rostlin a živočichů, mokřadní olšina, keřovité porosty vrb, 
významná migrační cesta tažných druhů ptáků. 
 
2.2. Stručná charakteristika ZCHÚ a jeho přírodních podmínek 
Rybník se rozkládá na severozápadním okraji obce Horní Podluží vlevo od silnice Rybniště –
Varnsdorf a severovýchodně od obce Rybniště.  
 
Hydrologická data: 
a) plocha povodí: 10,5 km2 

b) dlouhodobý  průměrný roční úhrn srážek: 925 mm 
c) dlouhodobý  průměrný roční průtok: 130 l.s-1 
 
Technická data: 
a) Maximální výška hráze ze vzdušní strany: 4,3 m 
b) Min. šířka koruny hráze: 4,3 m 
c) kóta normální hladiny: 448,77 m n.m. 
d) délka hráze v koruně: 280 m 
 
Další technická data jsou uvedena v manipulačním řádu pro Rybnišťský Velký rybník 
z března roku 1996 (zakázka č. 402/0026/262/95 a archivní číslo VD/26-029-96). 
 
Podloží je tvořeno horninami lužického žulového masivu zastoupeného středně zrnitým 
biotitickým granodioritem pravděpodobně assyntského stáří (proterozoikum až spodní 
paleozoikum). Půdy jsou rašeliništní a glejové, jílovitopísčité až jílovitohlinité, vyskytují se i 
sprašové hlíny.  
Z hlediska vegetace patří na lokalitě k frekventovaným ekosystémům pobřežní porosty 
rákosin a na ně navazující cenné podmáčené louky. Na nich roste řada zvláště chráněných a 
mizejících druhů rostlin, jako je např. prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), vachta 
trojlistá (Menyanthes trifoliata), všivec lesní (Pedicularis sylvatica), starček potoční 
(Tephroseris crispa), zábělník bahenní (Comarum palustre). Část lesních porostů byla 
ušetřena před melioracemi a zachovalá navazující slatinná olšina na vodní plochu hostí 
kapradiník bažinný (Thelypteris palustris), ostřice prodloužená (Carex elongata), kozlík 
dvoudomý (Valeriana dioica) a další. Jedná se o přírodovědecky nejvýznamnější lokalitu 
tohoto regionu. V samotném  rybníce roste z vodních makrofyt např. bublinatka (Utricularia 
sp.) 
Velmi významná tahová zastávka a hnízdiště nadregionálního významu. Z lokality se uvádí 
výskyt téměř 200 ptačích druhů. Pravidelně zde hnízdí jeřáb popelavý (Grus grus) a orel 
mořský (Haliaeetus albicilla). Velký rybník byl také jedním z prvních novodobých hnízdišť 
potápky rudokrké (Podiceps grisegena) v Čechách. Rozsáhlé rákosiny jsou hnízdištěm 
cvrčilky slavíkové (Locustella luscinioides), chřástala vodního (Rallus aquaticus), 
nepravidelně také bukače velkého (Botaurus stellaris), rákosníka velkého (Acrocephalus 
arundinaceus). Hnízdí zde také moudivláček lužní (Remiz pendulinus) a na vlhkých loukách 
také linduška luční (Anthus pratensis), bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), bekasína 
otavní (Gallinago gallinago) a hýl rudý (Carpodacus erythrinus).  
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Na tahu se zde, kromě jiných, můžeme setkat s husou velkou (Anser anser), ojediněle také 
s husou běločelou (Anser albifrons), zrzohlávkou rudozobou (Netta rufina), vodoušem šedým 
(Tringa nebularia), rybákem černým (Chlidonias niger), sokolem stěhovavým (Falco 
peregrinus), slavíkem modráčkem (Luscinia svecica), orlovcem říčním (Pandion haliaetus). 
Z měkkýšů zde bylo zjištěno pouze pět běžných vodních druhů. 
Z obojživelníků je nejvýznamnější pravidelně se rozmnožující populace skokana 
krátkonohého (Rana lessonae). Vlhké louky jsou vhodným biotopem pro myšici temnopásou 
(Apodemus agrarius) a myšku drobnou (Micromis minutus). Pravidelně se vyskytuje také 
vydra říční (Lutra lutra).  
 
2.3. Historie využívání území a další zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti 
Jméno rybníka se objevuje na mapě saského zeměměřiče Georga Oedera z r. 1571 
jako "Pelmensdorffer Teich". "Pelmensdorff" je pozdější Obergrund, čili Horní Podluží. 
"Belmsdorfer Teich" je uveden na listině k roku 1573, pojednávající o prodeji  Šlejnického 
panství. Listina je uložena ve státním oblastním archívu v Děčíně-Podmoklech (Opis vlastní 
Karel Stein). 
"Když byly teplé zimy, zaměřila se poptávka po ledu nejen z Prahy, ale i z mnoha německých 
měst k našemu severočeskému pohraničí. K roku 1884 se uvádí těžba ledu z Máchova 
jezera ("Hirschberger Großteich"), později z Jedlovských rybníků a z rybníku u 
Rybniště. Podobná situace nastala v roce 1898; s těžbou ledu se počalo již 11. února. 
Tentokrát bylo Máchovo jezero ("Hirschberger Großteich") zcela bez ledu, pouze Jedlovské 
rybníky, Hraniční rybník ("Waldsteinteich"), Bernsdorfský rybník a Mlýnský rybník 
("Mühlteich) u Svoru měly tlouštku ledu mezi 30 a 40 cm." (Výtah a překlad z Mitteilungen 
des Nordböhmischen Exkursionsklubs,  Jahrgang 22, tj. 1899, str. 124). 
České jméno rybníka je až z doby pozdní. K roku 1904 píše Šimák o potoku, "jež sbírá 
prameny své v rybníku Bernsdorfském pod severním Fladerberkem..."  (J. V. Šimák: Čechy, 
díl 15., Praha 1904, str. 61). 
Německé jméno rybníka je "Bernsdorfer Teich" či "Neudörfler Teich". Ve 20. století 
dávalo obyvatelstvo přednost jménu "Neudörfler Teich" (to potvrzuje článek G. Riedela: 
Wiederbegegnung mit dem Neudörfler Teich. Unser Niederland, roč. 2001, Folge 620, 
str.202)*1.  
Rybník byl údajně Státním rybářstvím v roce 1972 prodán Velvetě Varnsdorf n.p., která z něj 
používá vodu k technologickým účelům. K rybolovným účelům rybník sloužil i nadále a 
uživatelem bylo Státní rybářství v Chlumci nad Cidlinou*2. 
Do konce 50. let minulého století v okolí Velkého rybníka bylo provozováno malé sportovní 
letiště a dále do 60. let byl rybník zčásti využíván jako kachní farma. Tento údaj potvrdil i OÚ 
v Rybništi bez dalších podrobností*3.  
V roce 1982 Okresní muzeum v Děčíně pro potřebu rady ONV v Děčíně vydalo propagační 
materiál Chráněný přírodní výtvor Velký rybník k.ú. Horní Podluží – Cenná ornitologická a 
botanická lokalita (autor Severin Jungbauer). Severin Junbauer a prof. Emil Tuma byli 
hlavními iniciátory ochrany tohoto území*4. 
V srpnu roku 1994 došlo  v přírodní rezervaci k hromadnému úhynu ryb a tato kalamita byla 
silně medializována a částečně zneužita v neprospěch ochrany rezervace. Hromadný úhyn ryb 
způsobila vysoká teplota vody v rybníce (okolo 29° C) a snížení obsahu rozpuštěného kyslíku 
ve vodě a zbytkové množství kyslíku spotřebovali mikroorganismy. Hlavním argumentem 
proč uhynulo velké množství ryb byla nemožnost manipulace s vodní hladinou z důvodu 
ochrany přírody. V žádné vyhlášce o zřízení Přírodní rezervace se nehovoří o zákazu 
manipulace s vodní hladinou, odbahnění či letnění rybníka.  
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Na základě hromadného úhynu ryb zadal podnik Velveta Varnsdorf  zpracování 
manipulačního a provozního řádu firmě Vodní dílo Praha.  
Manipulační řád byl schválen  příslušným vodohospodářským orgánem (dne: pod 
č.j.:………..)je jednou z příloh plánu péče.  
Později, v roce 1996 bylo vydáno rozhodnutí pro povolení provozování vodních sportů 
z důvodu zlepšení kyslíkových poměrů vodní plochy (vyjádření tehdejšího přednosty 
okresního úřadu Ing. Libora Holandy)*5. 
Okolní zemědělské plochy byly intenzívně obhospodařovány, především východní partie 
okolí Velkého rybníka byly ornou půdou. Pastviny a louky v západní části díky silnému 
zamokření a nedostupnosti pro mechanizaci intensivně obhospodařovány nebyly, nicméně 
neřízená pastva a nekontrolovaný pohyb skotu způsoboval eutrofizaci břehových mokřadních 
ploch s vysokým stupněm disturbance porostů ostřic (Carex sp.) a zábělníku (Comarum 
palustre). Louky v jižní části byl především koseny, ale v některých (deštivých) letech zde 
byla ponechávána posečená hmota v řádcích a nebyla odklízena uživatelem pozemků, což 
vedlo k degradaci a ruderalizaci luk. 
Závažným a negativním faktorem na lesní půdě a severních lučních porostech jsou provedené 
meliorace, které velmi výrazně narušily vodní režim celého území a následně i druhovou 
skladbu lučních i lesních ekosystémů. 
V průběhu celé existence je rybník využíván k extenzivní rekreaci. Lze konstatovat, že je 
většinou při tomto využívání respektován ochranný režim PR. 
 
*1 - Data zpracoval Otto Chmelík a Karel Stein 
*2 - Vyhláška o zřízení CHPV Velký rybník u Rybniště ze dne 12.4. 1984 
*3 - Plán péče o PR Velký rybník (zpracovatel Mgr. Vít Friml, 1.10. 1994) 
*4 - Materiál vydaný jako podklad pro ONV v Děčíně, 1982 pro zřízení CHPV 
*5 - Novinové dobové výstřižky z místního tisku 
*6 -  Vlastní pozorování a postřehy 
 
2.4. Současné škodlivé vlivy a možná rizika  
Velký rybník je z největší vodní plochou v děčínském regionu a s různou intenzitou se 
objevují tlaky na komerční využívání vodní plochy k rekreačním účelům. Nestálost počasí, 
problémy s kvalitou vody a ochranný režim rezervace, prozatím neumožňují širší komerční 
využití území. Je důležité ocenit i dosavadní přístup orgánů samosprávy a státní správy, který 
i přes určitá úskalí „toleruje“ a respektuje zákonné a bližší ochranné podmínky přírodní 
rezervace. 
 
Přehled současných antropogenně podmíněných rizik a možných negativních vlivů na PR 
Velký rybník  (podle důležitosti): 
 
 Komerční využívání rybníka k rekreačním a sportovním účelům.  
 
 Zástavba a změna využití okolních pozemků navazujících na ZCHÚ. 
 
 Požadavky uživatele a vlastníka Velvety Varnsdorf velmi výrazně zakonzervovaly 

tradiční režim hospodaření a nakládání s vodní hladinou. Snižování průměrné hloubky 
vodního sloupce, zazemňování nádrže a kumulace živin ve vodním prostředí zvyšují 
riziko „katastrof“ v podobě „kvetení vody“ - nárůstu fytoplanktonu a následnému úhynu 
rybí obsádky a dalších doprovodných negativních jevů. Z tohoto důvodu je nutné 
zpracovat zvláštní projekt na odbahnění nádrže s variantním řešením, zejména na způsob 
provedení odbahnění a vymezení ploch určených k odstranění sedimentů. 
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 Meliorační kanály odvodňují severní část rezervace. Na eliminaci tohoto negativního 
vlivu je nutné zpracovat dílčí plán za účasti širšího spektra specialistů. Bude potřebné 
získat dokumentaci k minulosti realizovaným zásahům od správců a majitelů těchto 
zařízení. Cílem je Zlepšení a změna vodního režimu, která povede ke změně druhové 
skladby lesa a lučních porostů. Tyto následné změny je potřebné sledovat a monitorovat. 

 
 Zamezit nekontrolovanému pohyb skotu na zamokřených plochách PR, ochranného 

pásma a navazujících plochách. Je nutné zahájit jednání s uživateli a vlastníky pozemků a 
dohodnout vhodnější formy hospodaření, případně uhradit náklady nad rámec běžných 
způsobů hospodaření. 

 
 Důrazně kontrolovat hospodařící subjekty na pozemcích, zejména úklid posečené hmoty a 

likvidaci nedopasků (p.p.č. 860, 864). 
  
 Důležitým úkolem bude prověřit stav bývalé skládky a možnost průsaků do vodoteče 

tekoucí do rybníka.  
 
 Průběžná kontrola PR a dodržování ochranných podmínek v době hnízdění ptactva. 
 
 Změnit bližší ochranné podmínky a zrušit rekreační využívání (surfování) přírodní 

rezervace.  
 
 Neznalost velikosti a struktury rybí obsádky. 
 
 Invaze nepůvodních druhů (např. netýkavka žlaznatá – zjištěna v obci Horní Podluží) 
 
Součástí rozboru škodlivých vlivů a rizik přírodní rezervace je nutné zpracovat další dílčí 
studie, které upřesní jednotlivé činnosti a formy managementu v tomto ZCHÚ:  
 
 Celkový monitoring vody v nádrži a vod přitékajících, s ohledem na jejich kvalitu by měl 

určit zatížení splaškovou vodou. S ohledem na zjištěné výsledky přijmout opatření 
vedoucí k odstranění této zátěže. 

 
 Pro rybářství je nutné stanovit následující podmínky: 
 

o zjistit a stanovit skladbu rybí obsádky a její velikost 
o sledovat vliv pohybu rybářů v porostech rákosin s ohledem nejen na vegetaci, ale i  
 na avifaunu 
o vymezit plochu určenou k rybaření a omezit pohyb rybářů v litorálních porostech 
o prověřit používání prostředků ke zvýšení produkce ryb (krmení, vápnění apod.) 
 

 Provádět monitoring šíření nebo úbytku rákosu, např. leteckým snímkováním. 
 
 Aktualizovat biologické průzkumy (např.: botanika, zoologie, mykologie, algologie) a 

podle zjištěných výsledků upravit činnosti k udržení a zlepšení jednotlivých druhů a 
ekosystémů. 

 
 Průběžně kontrolovat a monitorovat výsledky prováděných opatření - bohužel nejsou 

k dispozici výsledky z minulých let. 
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2.5. Rozbor současného stavu podle dílčích ploch 
 
2.5.1 Lesní plochy  
 
Tabulka č. 3 
Oddělení, 

porost, 
porostní 
skupina 

Výměra 
(ha) 

Aktuální 
věk 

Lesní 
typ 

současná dřevinná 
skladba, zastoupení 

přirozená dřevinná 
skladba (Průša 1971) 

138 B 4b 0,001 32 5G1 SM 50, BR 45, OS 5 JD 6-8, BK +2, OL +1, 
SM 1 – 2, DBL + 

138 B 4c 0,123 41 5G1 SM 100 JD 6-8, BK +2, OL +1, 
SM 1 – 2, DBL + 

138 B 5a 0,038 42 5G1 SM 50, BO 20, MD 
20, BR 10 

JD 6-8, BK +2, OL +1, 
SM 1 – 2, DBL + 

138 C 2 0,475 13 5G1 OL 100 JD 6-8, BK +2, OL +1, 
SM 1 – 2, DBL + 

138 C 5 2,595 45 5G1 SM 60, OL 20, BR 
10, BO 5, MD 5 

JD 6-8, BK +2, OL +1, 
SM 1 – 2, DBL + 

138 C 5a 1,671 45 1G2 BR 95, OL 5 OL 10, keřové vrby 
138 C 8 5,407 72 1G2 SM 40, BR 40, OL 20 OL 10, keřové vrby 

138 C 11 2,139 102 1G2 OL 80, BR 20 OL 10, keřové vrby 

138 D 9 1,160 91 1G2 BO 50, BR 20, SM 
15, DB 15 OL 10, keřové vrby 

 
2.5.2 Nelesní plochy 
Nelesní pracovní plochy jsou vyznačeny pro snadnější orientaci v ortofotomapě. Po 
digitalizaci hranic chybějících katastrálních území bude vhodné doplnit i hranice jednotlivých 
parcel. 
V následující tabulce (č. 4) je označení pracovní plochy, přibližné parcelní vymezení a 
stručný popis. Tabulka č. 6 vysvětluje popis jednotlivých opatření na pracovní ploše. 
 
Tabulka č. 4 

Dílčí plocha číslo Parcelní vymezení Stručný popis 
1A,B 856/1, 854 Mokřadní louka s výskytem vachty trojlisté 

(Menyanthes trifoliata). 
2 856/1, Mezofilní louka. 
3 854, 2547/1, 2555/1 Mezofilní a částečně mokřadní louka. 

4A 854 Plocha zarostlá dřevinami. 
4B 854 Zbytek rašelinné plochy s výskytem 

prstnatce májového (Dactylorhiza majalis). 
5 855, 857, 861, 856/1 Meliorační kanály (rýha). 
6 860 část, 853 Mezofilní louka v minulosti pasena. Dnes 

bez hospodářské činnosti. Na ploše se šíří 
třtina křovištní (Calamagrostis epigeios) a 
pcháč oset (Cirsium arvense). 

7 860 část, 875/1, 875/2 Litorální porosty navazující na vodní plochu. 
8A 860 část Mokřadní louka. 
8B 860 část Mokřadní louka. 
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Dílčí plocha číslo Parcelní vymezení Stručný popis 
9 860 část, 864 část Mokřadní louka. 

10 860 část, 875/10,  Mokřadní louka. 
11 860 část Mokřadní louka. 

12 OP 860 část Z velké části ostřicová louka v ochranném 
pásmu PR. 

13 875/2,  860 část Kombinace suché louky (Nardus stricta, 
Succisa pratensis) s mokřadní plochou 
(Comarum palustre, Dactylorhiza majalis, 
Angelica sylvestris). 

14 907, 909 Střídavě vlhké a suché louky. 
15 882/2 Mezofilní dvousečné louky. 
16  875/1, 875/3,875/4, 

875/5, 875/6, 875/7, 
875/8, 875/9, 875/10, 
875/11, 875/12 

Vodní plocha s litorálními porosty. 

17 876/1, 876/2, 877, 878, 
879, 880, 881, 

Lesní porosty a bezlesí. 

18  865, 875/11, 875/10, 
875/3 

Lesní porosty a bezlesí. 

 
2.6. Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních zásahů, závěry pro další postup 
 Z předané dokumentace a podkladů není zřejmé, že byly v minulosti nějaké zásahy 

prováděny. Nebyla vedena pravděpodobně žádná dokumentace zásahů a činností 
vyplývající z minulého plánu péče. 

 
 Součástí plánu péče je návrh na úpravu stávající hranice ZCHÚ, které nutné upravit na 

základě: 
 

o výsledků mapování Natura 2000 (autor Mgr. Martin Bílý – 2003?) 
o výskytu cenných mokřadních luk mimo přírodní rezervace 
o plánovaných změn a úprav hydrologických poměrů 
o stávajících znalostí a informací z území 

 
Autoři doporučují omezit platnost plánu péče na dobu pěti let s ohledem na nevyřešené body 
ve vedení hranice PR. 
  
2.7. Dlouhodobý cíl péče o ZCHÚ 
Velký rybník vzniknul před více než 400 lety v příhodné lokalitě pro vodní nádrž. Okolní 
podmínky, zejména pak reliéf terénu a přírodní prostředí vytvořilo postupem času mimořádně 
cenné ekosystémy, přesahující svým významem region severních Čech. 
 
Cílem přírodní rezervace je zachování současného stavu a vytvoření podmínek pro 
dlouhodobé přežití a rozvoj populací ohrožených druhů fauny a flóry.  
 

Za klíčové je nutné považovat změnu druhového složení lesních porostů, obnovu vodního 
režimu, zajištění kosení lučních porostů a zachování klidu na lokalitě. 
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Zejména vhodné formy managementu budou směřovány k udržení, obnově a rozvoji 
narušených biotopů a populací druhů, které byly způsobeny nevhodnými technickými 
opatřeními a hospodářskou činností.  
 
Úprava hranic PR Velký rybník je v souladu s přípravou soustavy chráněných území Natura 
2000 s ohledem na prioritní stanoviště, které byly identifikovány a vymezeny v nově 
navržených hranicích ZCHÚ a novými poznatky. 
 
2.8. Stanovení prioritních zájmů ochrany přírody v případě kolize 
Pro komplexní stanovení všech cílů a rizik je nutné zahájit průzkum a monitoring různých 
složek přírodního prostředí a podle výsledků upravit konkrétní cíle a požadavky.  
Za klíčové je nutné považovat druhovou změnu lesních porostů, obnovu vodního režimu, 
zajištění kosení lučních porostů a vytěsnění pastvy z blízkosti vodní plochy a vytvoření 
pufračního pásma. Stanovení rybí obsádky a limitů pro sportovní rybaření, které by mělo být 
lokalizováno na hráz a její blízké okolí. 
 

2.9. Návrhy na doplnění označení a vymezení hranic ZCHÚ, návrhy na řešení 
majetkových (např.vykoupení pozemků) a nájemních vztahů, návrhy na rozšíření 
(zmenšení) území: 
1. Uvést do souladu vyhlášku a parcelní vymezení, je možné použít stávající vymezení (viz 

geometrický plán) nebo návrh na rozšíření PR. Je potřebné celou PR přehlásit! 
 
2. Prověřit možnost rozšířit rezervaci o cenné území na severu p.p.č. 854 – výskyt prstnatce 

májového (Dactylorhiza majalis) a zahrnutí do PR parcel č. 855, 856/1, 856/2 v k.ú. 
Rybniště, 2547/1, 2555/1, v k.ú. Krásná Lípa - prioritní stanoviště v rámci mapování 
Natura 2000 – druhově bohaté smilkové luční porosty. Další cenná plocha leží při JZ 
hranici PR (segment č.11) – parcela č. 860 v k.ú. Rybniště, která navazuje na segment č. 14 
– prioritní stanoviště v rámci mapování Natura 2000 – parcela č. 907, 909, 867 v k.ú. 
Rybniště. 

 
3. Zahájit jednání o převodu pozemků ležících v ZCHÚ a jeho ochranném pásmu na AOPK 

ČR a pozemky zajistit tak, aby nedošlo k jejich privatizaci. 
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3. Plán zásahů a opatření 
 
3.1. Výčet, popis a lokalizace plánovaných zásahů a opatření 
 
3.1.1. Zásahy a opatření v lesních porostech  
Tabulka č. 5 

Oddělení, 
porost, 

porostní 
skupina 

Výměra 
(ha) 

Navrhovaný zásah (pro období 
platnosti PP) Dlouhodobý záměr 

 
138 C 2 

 
0,53 

Jednotlivě, do oplůtků podsadit JD, 
na okraje DBL 

Přiblížit současnou 
dřevinnou skladbu 

přirozené, pak ponechat bez 
zásahu 

 
138 C 5 

 
2,66 

Vychovávat standardními 
lesnickými zásahy, redukovat 

stanovištně neodpovídající dřeviny 
ve prospěch dřevin přirozené 

skladby 

Dopěstovat do mýtního 
věku, možné podsadby JD 

(oplůtky, oplocenka - 
ochrana před zvěří nutná) 

138 C 5a 1,67 přirozený vývoj přirozený vývoj 
 

138 C 8 
 

5,57 přirozený vývoj přirozený vývoj 

 
138 C 11 

 
2,14 přirozený vývoj přirozený vývoj 

 
138 D 9 

 
1,16 

přirozený vývoj (možnost do kraje 
porostu vnést DBL) přirozený vývoj 

Opatření na lesní půdě budou po odsouhlasení plánu péče prováděna v rámci LHP. 
 
3.1.2. Zásahy a opatření na pozemcích mimo lesní porosty a na rybnících, včetně ochranného 
pásma, případně pozemků navržených na rozšíření PR 
 
Tabulka č. 6 

Dílčí 
plocha 
číslo 

Plocha 
(ha) Stručný popis opatření a dlouhodobý cíl péče 

1A 1,063 
Odstranění náletu z plochy, ponechat stromovou vegetaci pouze v okolí 
melioračního kanálu. Nálet odstranit v předjaří a pařízky natřít 
herbicidním prostředkem např. Roundupem. Na všech plochách provádět 
likvidaci dřevní hmoty mimo plochu PR. První dva roky po odstranění 
náletu kosit 2x ročně. Plochu dále kosit v druhé polovině srpna až první 
polovině září. Odstranit pokosenou biomasu z plochy pozemku. 

1B 0,617 

2 2,663 Mechanizované kosení pozemku 1x za rok ke konci července. Odstranit 
pokosenou biomasu z plochy pozemku. 

3 4,459 Kosit pozemek mechanizací 1x ročně na přelomu července a srpna. 
Odstranit pokosenou biomasu z plochy pozemku. 

4A 0,313 Ponechat stromovou vegetaci. 

4B 0,212 Odstranit nálet z míst výskytu Dactylorhiza majalis a ručně kosit 
(červenec-srpen) pozemek. Odstranit pokosenou biomasu z plochy 
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Dílčí 
plocha 
číslo 

Plocha 
(ha) Stručný popis opatření a dlouhodobý cíl péče 

pozemku. Sledovat populaci Dactylorhiza majalis. 

5 0,617 
0,117 

Vytvoření přehrážek na melioračních kanálech a obnova vodního 
režimu. 

6 2,349 

Louka je eutrofizována a je nutné v prvních třech letech segment kosit  
2x ročně (v případě přechodu na jednu seč důsledně sledovat výskyt 
ruderálních druhů) a o mezit výskyt ruderálních druhů – třtinu křovištní 
(Calamagrostis epigeios) a pcháč oset (Cirsium arvense). Pro první seč 
(červen), po dlouhodobém zanedbání pozemku je možné použít i 
mulčovat a srovnat terénní nerovnosti.Druhou seč realizovat v měsíci 
srpnu. V dalších letech používat rotační sekačku za traktor nebo malou 
mechanizaci ve vlhkých letech. Posečenou hmotu důsledně odstraňovat. 

7 13,911 Sledovat vývoj plochy a ponechat samovolnému vývoji. 

8 3,622 
Vlhčí část segmentu 8 postačí pokosit alespoň 1x za tři roky. Bude nutné 
odstraňovat pokosenou hmotu ručně. Doporučený termín v průběhu 
měsíce srpna. 

9 2,574 

Smilková louka v mozaice s vlhčími partiemi. Postačí 1x za dva roky 
pokosit (v na přelomu srpna a září) mechanizací ve vlhčích letech zvážit 
použití křovinořezu nebo ruční rotační sekačky. Bude nutné odstraňovat 
pokosenou hmotu ručně. 

10 1,234 
Mechanizované sečení (v závislosti na dešťových srážkách) a ruční 
odstranění – sběr pokosené biomasy. Sečení segmentu provádět na 
přelomu července a srpna. 

11 1,728 

Na 50 % plochy je nutné kosit křovinořezem podmáčenou louku 
s výskytem sítiny ostrokvěté (Juncus acutiflorus), skřípiny lesní (Scirpus 
sylvaticus) a zbytek sušší plochy s výskytem čertkusu lučního (Succisa 
pratensis) kosit mechanizací. Sečení segmentu provádět na přelomu 
července a srpna. 

12 3,433 
Mechanizované sečení (v závislosti na dešťových srážkách) a ruční 
odstranění – sběr pokosené biomasy. Sečení segmentu provádět na 
přelomu července a srpna 

13 1,378 

Odstranit nálet (0,1 ha) a dále sledovat zarůstání plochy náletovými 
dřevinami. Střídavě vlhkou louku s charakterickými zástupci – smilkou  
tuhou (Nardus stricta) a mochnou nátržníkem (Potentilla erecta), (50 % 
plochy) kosit mechanizací s ohledem na zamokření pozemku. Druhá 
polovina je trvale podmáčená a vyskytují se zde rostlinné druhy - např.: 
zábělník bahenní (Comarum palustre), prstnatec májový (Dactylorhiza 
majalis), děhel lesní (Angelica sylvestris) a v této části je nutné použít 
křovinořez a ručně vynášet pokosenou hmotu v druhé polovině srpna 

14 15,921 
Souvislý segment vhodný pro mechanizované kosení. Vhodné je 
zachování keřovitých vrb a odklízení posečené biomasy. Termín kosení 
přelom července a srpna. 

15 2,512 Kosit pozemek mechanizací 2x ročně v červnu a v průběhu měsíce 
srpna. Odstranit pokosenou biomasu z plochy pozemku. 

16 30,209 Viz kapitola 2.4 
17 18,004 Viz kapitoly 1.7 a 2.5 
18 1,821 Viz kapitoly 1.7 a 2.5 
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3.1.3. Ostatní zásahy a opatření 
1. Odbahnění rybníka je prioritním a klíčovým opatřením pro ZCHÚ. Na realizaci tohoto 

opatření musí být zpracován samostatný projekt, včetně dalšího navazujícího „vodního 
management“ plánu s manipulací vodní hladiny. Technický zásah nesmí narušit cenné 
litorální porosty a sousední mokřadní louky. 

 
2. Funkční oplocení západní hranice PR zamezí nekontrolovanému pohyb skotu z pastvin  

na zamokřené plochy PR.  
 
3. Jednání s uživateli a vlastníky pozemků musí vést k vhodnějším formám hospodaření 

v ochranném pásmu, případně uhradit náklady nad rámec běžných hospodářských opatření. 
 
4. Za účasti dotčených subjektů a orgánů státní správy kontrolovat hospodařící subjekty na 

pozemcích ležících v ochranném pásmu (p.p.č. 860, 864), zejména úklid posečené hmoty a 
likvidaci nedopasků. 

 
5. Zmírnění následků starých melioračních úprav povede ke zlepšení a změně vodního režimu 

povede současně i ke změně druhové skladby lesa a lučních porostů. Realizace tohoto 
opatření bude provedeno podle samostatného projektu. 

 
6. V pracovním segmentu číslo 15 (východní část PR) je možné vybudovat pozorovací věž 

pro ornitologické účely. Projekt a samotný výběr konkrétního místa je nutné konzultovat 
s širší skupinou odborníků. 

 
7. Na ploše rezervace je možné po dohodě s příslušným orgánem ochrany přírody umístit 

zařízení pro zlepšení nebo inicializaci a podporu ptáků, zejména hnízdění. 
 
8. V určitých případech (nepříznivé klimatické podmínky) je možné zimní přikrmování orla 

mořského rybami a dalšími živočišnými zbytky na ledové ploše rybníka. 
 
9. V pracovních segmentech číslo 7 a 16  je experimentálně možné vyzkoušet zimní 

vypalování porostů rákosu obecného za dodržení všech bezpečnostních předpisů. Cílem 
opatření je odstranění stařiny a zhuštění porostu v následujících letech (zlepšení světelných 
poměrů). 

 
3.2. Odborná dokumentace jednotlivých zásahů 
Doposud nebyla prováděna a je povinností příslušného orgánu ochrany přírody založit 
v rezervační knize složku na vyhodnocení managementových opatření a každoročně sledovat 
populace vybraných druhů rostlin a živočichů. 
 
3.3. Návrhy na zpřístupnění nebo vzdělávací využití ZCHÚ 
1. Současný informační systém je v neuspokojivém stavu a je nutné ho obnovit v souladu 

s vyhlášením SPA, případně s vyhlášením pSCI na tomto území. Odborným garantem 
tohoto úkolu bude příslušná SOP SCHKO nebo Krajský úřad Ústeckého kraje. 

 
2. Značení PR rovněž dosluhuje a v západní části je již nefunkční. V nejbližším možném 

termínu (jaro 2005) je nutná jeho obnova v souladu s platnými hranicemi ZCHÚ. 
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3. PR Velký rybník je nedoceněnou lokalitou v rámci bývalého okresu Děčín a zasluhuje 
prezentaci v podobě informačního materiálu. Poslední dostupný informační materiál pro 
orgány státní správy byl vytvořen v roce 1982. Dále je o Velkém rybníce pojednáno 
v publikaci Ústecko (Kuncová 1999), kde k omezenému počtu výtisků nedošlo 
k prezentaci území. 
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4. Realizace a kontrola 
 
4.1. Péči o ZCHÚ po odborné stránce garantuje, finanční prostředky z dotačních titulů 
MŽP ČR nárokuje, uzavírá smlouvy v rozsahu přidělených prostředků, dohlíží na 
provedení a hotové práce protokolárně přejímá: 
 
Krajský úřad Ústeckého kraje, AOPK ČR v Ústí nad Labem, SCHKO Lužické hory a 
Patronátní skupina pro SPA Labské pískovce (jehož je Velký rybník součástí). 
 
4.2. Práce odborně dokumentuje a jejich výsledky vyhodnocuje: 
Krajský úřad Ústeckého kraje a AOPK ČR v Ústí nad Labem. 
 
4.3. Předpokládané náklady hrazené příslušným orgánem ochrany přírody a 
harmonogram jednotlivých činností: 
 
Pravidelné zásahy: 
Tabulka č. 7 - Harmonogram prací  
Rok Plocha Druh opatření Náklady Kč/rok 

2005 

1A,1B Ruční kosení 1,48 ha a odstranění náletu 0,2 ha. 23.700,- + 
12.000,- 

2 Mechanizované kosení a odklizení biomasy 2,66 ha. 8.000,- 
3 Mechanizované kosení a odklizení biomasy 4,46 ha. 13.400,- 

4B Odstranění náletu v předjaří 0,2 ha a ruční kosení 0,2 
ha. 12.000,- + 3.200,- 

6 Mechanizované sečení 2x na ploše 2,35 ha. 7.100,- 
8 Ruční kosení 3,6 ha. 57.600,- 
9 Mechanizované kosení 2,57 ha. 7.700,- 

10 
Mechanizované kosení a ruční odstranění posečené 
biomasy (v závislosti na podmáčení pozemku) - 1,22 
ha. 

14.600,- 

11 Mechanizované kosení a kosení křovinořezem – 1,73 
ha. 20.800,- 

12 
Mechanizované kosení a ruční odstranění posečené 
biomasy (v závislosti na podmáčení pozemku) – 3,43 
ha. 

41.200,- 

13 Kombinované kosení 1,27 ha a odstranění náletu 0,1 
ha. 15.200,- + 6.000,- 

14 Mechanizované kosení a odklizení biomasy (1x za rok) 
15,9 ha. 47.700,- 

15 Mechanizované kosení a odklizení biomasy 2,5 ha. 7.500,- 
Celkem za rok  297.700,- 

 
Rok Plocha Druh opatření Náklady Kč/rok 

2006 
1A,1B Ruční kosení 1,48 ha. 23.700,-  

2 Mechanizované kosení a odklizení biomasy 2,66 ha. 8.000,- 
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Rok Plocha Druh opatření Náklady Kč/rok 

3 Mechanizované kosení a odklizení biomasy 4,46 ha. 13.400,- 
4B Ruční kosení 0,2 ha. 3.200,- 
6 Mechanizované sečení 2x. 7.100,- 

10 
Mechanizované kosení a ruční odstranění posečené 
biomasy (v závislosti na podmáčení pozemku) - 1,22 
ha. 

14.600,- 

11 Mechanizované kosení a kosení křovinořezem – 1,73 
ha. 20.800,- 

12 
Mechanizované kosení a ruční odstranění posečené 
biomasy (v závislosti na podmáčení pozemku) – 3,43 
ha. 

41.200,- 

13 Kombinované kosení 1,27 ha. 15.200,- 

14 Mechanizované kosení a odklizení biomasy (1x za rok) 
15,9 ha. 47.700,- 

15 Mechanizované kosení a odklizení biomasy 2,5 ha. 7.500,- 
Celkem za rok  202.400,- 

 
Rok Plocha Druh opatření Náklady Kč/rok 

2007 

1A,1B Ruční kosení 1,48 ha. 23.700,-  
2 Mechanizované kosení a odklizení biomasy 2,66 ha. 8.000,- 
3 Mechanizované kosení a odklizení biomasy 4,46 ha. 13.400,- 

4B Ruční kosení 0,2 ha. 3.200,- 
6 Mechanizované sečení 2x. 7.100,- 
9 Mechanizované kosení 2,57 ha. 7.700,- 

10 
Mechanizované kosení a ruční odstranění posečené 
biomasy (v závislosti na podmáčení pozemku) - 1,22 
ha. 

14.600,- 

11 Mechanizované kosení a kosení křovinořezem – 1,73 
ha. 20.800,- 

12 
Mechanizované kosení a ruční odstranění posečené 
biomasy (v závislosti na podmáčení pozemku) – 3,43 
ha. 

41.200,- 

13 Kombinované kosení 1,27 ha. 15.200,- 

14 Mechanizované kosení a odklizení biomasy (1x za rok) 
15,9 ha. 47.700,- 

15 Mechanizované kosení a odklizení biomasy 2,5 ha. 7.500,- 
Celkem za rok  210.100,- 

 
Rok Plocha Druh opatření Náklady Kč/rok 

2008 
1A,1B Ruční kosení 1,48 ha. 23.700,-  

2 Mechanizované kosení a odklizení biomasy 2,66 ha. 8.000,- 
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Rok Plocha Druh opatření Náklady Kč/rok 

3 Mechanizované kosení a odklizení biomasy 4,46 ha. 13.400,- 
4B Ruční kosení 0,2 ha. 3.200,- 
6* Mechanizované sečení 2x. 7.100,- 
8 Ruční kosení 3,6 ha. 57.600,- 

10 
Mechanizované kosení a ruční odstranění posečené 
biomasy (v závislosti na podmáčení pozemku) - 1,22 
ha. 

14.600,- 

11 Mechanizované kosení a kosení křovinořezem – 1,73 
ha. 20.800,- 

12 
Mechanizované kosení a ruční odstranění posečené 
biomasy (v závislosti na podmáčení pozemku) – 3,43 
ha. 

41.200,- 

13 Kombinované kosení 1,27 ha. 15.200,- 

14 Mechanizované kosení a odklizení biomasy (1x za rok) 
15,9 ha. 47.700,- 

15 Mechanizované kosení a odklizení biomasy 2,5 ha. 7.500,- 
Celkem za rok  260.000,- 

 
Rok Plocha Druh opatření Náklady Kč/rok 

2009 

1A,1B Ruční kosení 1,48 ha. 23.700,-  
2 Mechanizované kosení a odklizení biomasy 2,66 ha. 8.000,- 
3 Mechanizované kosení a odklizení biomasy 4,46 ha. 13.400,- 

4B Ruční kosení 0,2 ha. 3.200,- 
6* Mechanizované sečení 2x. 7.100,- 
9 Mechanizované kosení 2,57 ha. 7.700,- 

10 
Mechanizované kosení a ruční odstranění posečené 
biomasy (v závislosti na podmáčení pozemku) - 1,22 
ha. 

14.600,- 

11 Mechanizované kosení a kosení křovinořezem – 1,73 
ha. 20.800,- 

12 
Mechanizované kosení a ruční odstranění posečené 
biomasy (v závislosti na podmáčení pozemku) – 3,43 
ha. 

41.200,- 

13 Kombinované kosení 1,27 ha. 15.200,- 

14 Mechanizované kosení a odklizení biomasy (1x za rok) 
15,9 ha. 47.700,- 

15 Mechanizované kosení a odklizení biomasy 2,5 ha. 7.500,- 
Celkem za rok  210.100,- 

 
Rok Plocha Druh opatření Náklady Kč/rok 

2010 1A,1B Ruční kosení 1,48 ha. 23.700,-  
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Rok Plocha Druh opatření Náklady Kč/rok 

2 Mechanizované kosení a odklizení biomasy 2,66 ha. 8.000,- 
3 Mechanizované kosení a odklizení biomasy 4,46 ha. 13.400,- 

4B Ruční kosení 0,2 ha. 3.200,- 
6* Mechanizované sečení 2x. 7.100,- 

10 
Mechanizované kosení a ruční odstranění posečené 
biomasy (v závislosti na podmáčení pozemku) - 1,22 
ha. 

14.600,- 

11 Mechanizované kosení a kosení křovinořezem – 1,73 
ha. 20.800,- 

12 
Mechanizované kosení a ruční odstranění posečené 
biomasy (v závislosti na podmáčení pozemku) – 3,43 
ha. 

41.200,- 

13 Kombinované kosení 1,27 ha. 15.200,- 

14 Mechanizované kosení a odklizení biomasy (1x za rok) 
15,9 ha. 47.700,- 

15 Mechanizované kosení a odklizení biomasy 2,5 ha. 7.500,- 
Celkem za rok  202.400,- 

 
Rok Plocha Druh opatření Náklady Kč/rok 

2011 

1A,1B Ruční kosení 1,48 ha. 23.700,-  
2 Mechanizované kosení a odklizení biomasy 2,66 ha. 8.000,- 
3 Mechanizované kosení a odklizení biomasy 4,46 ha. 13.400,- 

4B Ruční kosení 0,2 ha. 3.200,- 
6* Mechanizované sečení 2x. 7.100,- 
8 Ruční kosení 3,6 ha. 57.600,- 
9 Mechanizované kosení 2,57 ha. 7.700,- 

10 
Mechanizované kosení a ruční odstranění posečené 
biomasy (v závislosti na podmáčení pozemku) - 1,22 
ha. 

14.600,- 

11 Mechanizované kosení a kosení křovinořezem – 1,73 
ha. 20.800,- 

12 
Mechanizované kosení a ruční odstranění posečené 
biomasy (v závislosti na podmáčení pozemku) – 3,43 
ha. 

41.200,- 

13 Kombinované kosení 1,27 ha. 15.200,- 

14 Mechanizované kosení a odklizení biomasy (1x za rok) 
15,9 ha. 47.700,- 

15 Mechanizované kosení a odklizení biomasy 2,5 ha. 7.500,- 
Celkem za rok  267.700,- 
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Rok Plocha Druh opatření Náklady Kč/rok 

2012 

1A,1B Ruční kosení 1,48 ha. 23.700,-  
2 Mechanizované kosení a odklizení biomasy 2,66 ha. 8.000,- 
3 Mechanizované kosení a odklizení biomasy 4,46 ha. 13.400,- 

4B Ruční kosení 0,2 ha. 3.200,- 
6* Mechanizované sečení 2x. 7.100,- 

10 
Mechanizované kosení a ruční odstranění posečené 
biomasy (v závislosti na podmáčení pozemku) - 1,22 
ha. 

14.600,- 

11 Mechanizované kosení a kosení křovinořezem – 1,73 
ha. 20.800,- 

12 
Mechanizované kosení a ruční odstranění posečené 
biomasy (v závislosti na podmáčení pozemku) – 3,43 
ha. 

41.200,- 

13 Kombinované kosení 1,27 ha. 15.200,- 

14 Mechanizované kosení a odklizení biomasy (1x za rok) 
15,9 ha. 47.700,- 

15 Mechanizované kosení a odklizení biomasy 2,5 ha. 7.500,- 
Celkem za rok  202.400,- 

 
Rok Plocha Druh opatření Náklady Kč/rok 

2013 

1A,1B Ruční kosení 1,48 ha. 23.700,-  
2 Mechanizované kosení a odklizení biomasy 2,66 ha. 8.000,- 
3 Mechanizované kosení a odklizení biomasy 4,46 ha. 13.400,- 

4B Ruční kosení 0,2 ha. 3.200,- 
6* Mechanizované sečení 2x. 7.100,- 
9 Mechanizované kosení 2,57 ha. 7.700,- 

10 
Mechanizované kosení a ruční odstranění posečené 
biomasy (v závislosti na podmáčení pozemku) - 1,22 
ha. 

14.600,- 

11 Mechanizované kosení a kosení křovinořezem – 1,73 
ha. 20.800,- 

12 
Mechanizované kosení a ruční odstranění posečené 
biomasy (v závislosti na podmáčení pozemku) – 3,43 
ha. 

41.200,- 

13 Kombinované kosení 1,27 ha. 15.200,- 

14 Mechanizované kosení a odklizení biomasy (1x za rok) 
15,9 ha. 47.700,- 

15 Mechanizované kosení a odklizení biomasy 2,5 ha. 7.500,- 
Celkem za rok  210.100,- 
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Rok Plocha Druh opatření Náklady Kč/rok 

2014 

1A,1B Ruční kosení 1,48 ha. 23.700,-  
2 Mechanizované kosení a odklizení biomasy 2,66 ha. 8.000,- 
3 Mechanizované kosení a odklizení biomasy 4,46 ha. 13.400,- 

4B Ruční kosení 0,2 ha. 3.200,- 
6* Mechanizované sečení 2x. 7.100,- 
8 Ruční kosení 3,6 ha. 57.600,- 

10 
Mechanizované kosení a ruční odstranění posečené 
biomasy (v závislosti na podmáčení pozemku) - 1,22 
ha. 

14.600,- 

11 Mechanizované kosení a kosení křovinořezem – 1,73 
ha. 20.800,- 

12 
Mechanizované kosení a ruční odstranění posečené 
biomasy (v závislosti na podmáčení pozemku) – 3,43 
ha. 

41.200,- 

13 Kombinované kosení 1,27 ha. 15.200,- 

14 Mechanizované kosení a odklizení biomasy (1x za rok) 
15,9 ha. 47.700,- 

15 Mechanizované kosení a odklizení biomasy 2,5 ha. 7.500,- 
Celkem za rok  260.000,- 

Celkem náklady za dobu platnosti plánu péče 2.322.900,- 
 
* - za podmínek uvedených v kapitole 3.1.2. (tabulka č. 5) je možné částku snížit o 50% na 
3.550,- Kč 
 
Tabulka č. 8 - Orientační ceny za prováděné úkony  
Pracovní úkon Cena za jednotku (ha) 
Ruční kosení a odklizení biomasy z plochy 16.000.- 
Odstranění náletu včetně chemického ošetření pařízků 
(předjaří) 60.000.- 

Mechanizované kosení a ruční odnos biomasy 12.000.- 
Mechanizované kosení (na 50% plochy) a ruční kosení (na 
50% plochy) 12.000.- 

2x mechanizované kosení a sběr biomasy (v prvních letech na 
nerovných pozemcích je možné stanovit i o 50% vyšší cenu). 2.500 – 3.000.- 

 
Jednorázové zásahy: 
Tabulka č. 9 - Přehled prací  

Rok Plocha 
číslo Druh opatření Náklady v Kč za rok 

2005 

obvod 
rezervace 

Úprava hranic PR, geometrické vytýčení, 
mezníky, geometrický plán 100.000,- 

obvod 
rezervace 

Obnova pruhového značení, likvidace 
neplatného označení PR, nátěr stávajících 
tabulí a stojanů 

12.000,- 
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Rok Plocha 
číslo Druh opatření Náklady v Kč za rok 

obvod 
rezervace 

Výroba nových stojanů a hraničních sloupků 
(maximální počet 7 + 7 kusů) 10.500,- + 6.300,- 

obvod 
rezervace 

Výroba smaltovaných tabulí se státním 
znakem (7 ks). 7.000,- 

obvod 
rezervace 

Zabudování nových stojanů a hraničních 
sloupků (maximální počet 7 + 7 kusů) 12.000,- 

2006 
 

15 Vybudování věže pro ornitologická 
pozorování. 20.000 – 100.000,- 

obvod 
rezervace 

Oprava a výroba informačních tabulí, včetně 
grafického zpracování. 20.000,- 

2009 obvod 
rezervace 

Obnova pruhového značení, nátěr stávajících 
tabulí a stojanů. 12.000,- 

2014 obvod 
rezervace 

Obnova pruhového značení, nátěr stávajících 
tabulí a stojanů, oprava poničených hraničních 
a informačních.  

10.000,- 

Celkem náklady za dobu platnosti plánu péče 209.800- až 289.800,- 
 
Tabulka č. 10 - Orientační ceny za prováděné úkony  
Pracovní úkon Cena za 1 kus/1 úkon 
Výroba hraniční tabule včetně nátěru 1.500,- 
Výroba hraniční sloupků včetně nátěru 900,- 
Zabudování značení (stojan nebo hraniční sloupek) - cena zahrnuje 
dopravu, výkop, přesun materiálu, zabetonování železného profilu 
a upevnění stojanu. 

800,- 

Výroba smaltovaných tabulí se státním znakem. 500 - 1000.- 
Oprava a výroba informačních tabulí, včetně grafického 
zpracování. 10.000,- 

 
Uvedené ceny (kalkulace ke konci roku 2004) jsou orientační a je předpoklad úpravy 
podle aktuálních nabídek a vývoje cen materiálu a pohonných hmot. 
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5. Závěrečné údaje 
 
5.1. Použité podklady a informace 
Bauer P., Härtel H. (1992-1993) – Floristický průzkum PR Velký rybník - Ms. (Depon.: 

Okresní úřad Děčín). 
Bílý M. (2003): Výsledky mapování pro vytváření soustavy Natura 2000 v ČR. 

Hlava J. (1979): Květena okolí Velkého rybníka a Světlíku - Ms. (Depon.: SCHKO Labské 
pískovce). 

Kuncová J. et al. (1999): In: Mackovčin P & Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek 
I.,Ústecko.-Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 350 pp. 

Marschner H. (1982) : Květena Šluknovského výběžku - Sborník  severočeského muzea, 
přírodní vědy, 12:45-108,13:25-61,14:41-83. 

Mitteilungen des Nordböhmischen Exkursionsklubs,  Jahrgang 22, tj. 1899, str. 124 
Šimák J.V. (1904): Čechy, díl 15., Praha 1904, str. 61. 

Riedel G. (2001): Wiederbegegnung mit dem Neudörfler Teich. Unser Niederland, roč. 2001, 
Folge 620, str.202)  

 
LHP – data od LČR, s.p. – Lesní správy Rumburk 

Historické údaje zpracované Otto Chmelíkem a Ing. Karlem Steinem 
Vyhláška o zřízení CHPV Velký rybník u Rybniště a PR Velký rybník  

Plán péče o PR Velký rybník (zpracovatel Mgr. Vít Friml, 1.10. 1994) 
Materiál vydaný jako podklad pro ONV v Děčíně, 1982 pro zřízení CHPV 

Novinové dobové výstřižky z místního tisku 
Vlastní pozorování a postřehy 

 
5.2. Vztah k jiným plánům péče: 
 
-- 
5.3. Plán péče zpracovali: 
 
Ing. Petr Bauer (editor, obecná část, botanika, management), Ing. Marek Klitsch (lesní část), 
Ing. P. Benda (zoologie), Ing. Zbyněk Hýzler (koordinace). Autoři plánu péče děkují za 
vstřícnost a připomínky Ing. K. Steinovi.  
 
5.4. Odborné posouzení ústředního pracoviště AOPK ČR: 
 
5.5. Schválení orgánem ochrany přírody 
 
 
 
V ……………   dne ……….                                Podpis a razítko …………………….. 
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6. Přílohy 
 
 


