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Plán pé�e 
 
 

P�írodní rezervace Velká Kuš 
 
 

Pro období: 2011 – 2020 
 
 
 
1. Základní identifika�ní a popisné údaje 
 
1.1. Eviden�ní kód ZCHÚ dle úst�edního seznamu ochrany p�írody: 966  
 Kategorie a název: P�írodní rezervace Velká Kuš 
 Název a kategorie IUCN: IV. – �ízená rezervace 
 
 
 
1.2. Platný právní p�edpis nebo rozhodnutí o vyhlášení ZCHÚ: 
 

vydal:  Okresní národní výbor ve Strakonicích 
dne:   14. 11. 1985 

 
 
 
1.3. Územn� správní �len�ní, p�ekryv s jinými chrán�nými územími a 

p�íslušnost k soustav� Natura 2000 
 
Kraj: Jiho�eský 
Obec s rozší�enou p�sobností t�etího stupn�: Blatná 
Obec: Kadov 
Katastrální území: Lná�ský Málkov 
 
Národní park: nenachází se 
Chrán�ná krajinná oblast: nenachází se 
Jiný typ chrán�ného území: nenachází se 
 
Natura 2000 
Pta�í oblast: nenachází se 
Evropsky významná lokalita nenachází se 
 
 
Orienta�ní mapa a vymezení zájmového území viz P�ílohy �. 1 a 2. 
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1.4. Vymezení území podle sou�asného stavu katastru nemovitostí 
 
Zvlášt� chrán�né území 
 
Mapka katastru nemovitostí nad leteckým snímkem byla poskytnuta Krajským 
ú�adem a je P�ílohou �. 3. Mapky zam��ení rezervace s návrhem rozší�ení ve dvou 
variantách byly p�evzaty z podklad� pro p�ipravované p�ehlášení rezervace, které 
poskytl rovn�ž Krajský ú�ad, a jsou p�ílohami �. 4a a 4b. 
 
Plochy �ástí parcel, které budou spadat do PR, byly odm��eny pomocí programu 
Autocad LT2006. Informace o parcelách byly staženy z voln� p�ístupných stránek 
katastrálního ú�adu, které umož�ují nahlížení do katastru nemovitostí. P�ehled 
obsahující úplné údaje o každé parcele a vlastníkovi (celá jména všech vlastník� 
v�etn� titulu, úplné adresy, podíl spoluvlastnictví, BPEJ pozemku a další údaje) 
jsou P�ílohou �. 5. 
 
Zvlášt� chrán�né území  - sou�asné hranice 
 
Parcela 
�. dle 
KN 

 
Druh pozemku 

Vým�ra 
celková 
(m2) 

Vým�ra 
v ZCHÚ 
(m2) 

�íslo 
LV 

 
Vlastník 

Katastrální území: Lná�ský Málkov 
435/1 Ostatní plocha  73891  73 891 1 Obec Kadov 
Celkem   73 891 m2, tj. 7,3891 ha 

 
 
 

Zvlášt� chrán�né území – hranice pro navrhované p�ehlášení rezervace 
 
V roce 2006 bylo provedeno zam��ení hranic rezervace a lomové body byly 
v terénu ozna�eny plastovými geodetickými mezníky. Jelikož hranice byly 
zam��eny tak, aby odpovídaly reálnému stavu, nedrží se hranic stávajících parcel.  
 
Vymezení rezervace bylo provedeno ve dvou variantách. Varianta A je obdobného 
rozsahu jako stávající rezervace, jen hranice se nedrží hranic stávajících parcel, ale 
odpovídá reálnému stavu v terénu. Varianta B p�edstavuje navrhované v�tší 
rozší�ení rezervace zahrnující rybník Nad Kuší a pozemek na jeho jihozápadním 
b�ehu pod hrází rybníka Velká Lípa.  
 
Varianta A: 
 
Parcela 
�. dle 
KN 

 
Druh pozemku 

Vým�ra 
celková 
(m2) 

Vým�ra 
v ZCHÚ 
(m2) 

�íslo 
LV 

 
Vlastník 

Katastrální území: Lná�ský Málkov 
435/1 Ostatní plocha  73 891  72 519 1 Obec Kadov 
435/3 Ostatní plocha  16 994  2 293 1 Obec Kadov 
435/7 Lesní pozemek  3 135  142 1 Obec Kadov 
391/2 Trvalý travní porost  4 439  211 1 Obec Kadov 
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434 Vodní plocha  23 652  679 528 17 soukromých vlastník� 
435/8 Orná p�da  2 128  62 528 17 soukromých vlastník� 
435/12 Ostatní plocha  7 409  10 528 17 soukromých vlastník� 
435/14 Lesní pozemek  8 009  487 528 17 soukromých vlastník� 
431 Orná p�da  2 516  98 488 p. Vl�ek, Lná�ský Málkov 

pí Vl�ková, Horaž�ovice 
432 Orná p�da  2 786  33 295 p. Podlešák J., Chod. Planá 

p. Podlešák M., Chod. Planá 
Katastrální území: Kadov u Blatné 
448/1 Vodní plocha  523 729  1 249 538 17 soukromých vlastník� 
Celkem    77 783 m2,   tj. 7,7783 ha 

 
Z uvedeného vý�tu parcel jen první uvedená parcela spadá do nov� vymezeného 
ZCHÚ prakticky celá (krom� drobných okraj� vzniklých rozporem reálného stavu a 
hranic v map�) a druhá uvedená parcela má uvnit� nov� navržených hranic svoji 
významnou �ást. Všechny ostatní parcely jsou dot�ené pouze z d�vodu, že reálný 
stav, zam��ený v terénu, neodpovídá p�esn� hranicím parcel v map� a do nov� 
vymezeného území spadají jejich nepatrné okrajové �ásti (viz P�íloha �. 4). 
 
 
Varianta B: 
 
Parcela 
�. dle 
KN 

 
Druh pozemku 

Vým�ra 
celková 
(m2) 

Vým�ra 
v ZCHÚ 
(m2) 

�íslo 
LV 

 
Vlastník 

Katastrální území: Lná�ský Málkov 
435/1 Ostatní plocha  73 891  72 669 1 Obec Kadov 
434 Vodní plocha  23 652  23 616 528 17 soukromých vlastník� 
435/12 Ostatní plocha  7 409  6 342 528 17 soukromých vlastník� 
435/3 Ostatní plocha  16 994  2 293 1 Obec Kadov 
391/2 Trvalý travní porost  4 439  211 1 Obec Kadov 
435/4 Orná p�da  437  21 528 17 soukromých vlastník� 
435/5 Zahrada  86  11 528 17 soukromých vlastník� 
435/7 Lesní pozemek  3 135  428 1 Obec Kadov 
435/8 Orná p�da  2 128  62 528 17 soukromých vlastník� 
435/9 Lesní pozemek  4 306  590 528 17 soukromých vlastník� 
435/14 Lesní pozemek  8 009  487 528 17 soukromých vlastník� 
431 Orná p�da  2 516  98 488 p. Vl�ek, Lná�ský Málkov 

pí Vl�ková, Horaž�ovice 
432 Orná p�da  2 786  33 295 p. Podlešák J., Chod. Planá 

p. Podlešák M., Chod. Planá 
Katastrální území: Kadov u Blatné 
448/1 Vodní plocha  523 729  1 249 538 17 soukromých vlastník� 
Celkem  108 110 m2,  tj. 10,8110 ha 

 
Z uvedeného vý�tu parcel spadají první t�i uvedené parcely do nov� vymezeného 
ZCHÚ prakticky celé (krom� drobných okraj� vzniklých rozporem reálného stavu a 
hranic v map�) a �tvrtá uvedená parcela má uvnit� nov� navržených hranic svoji 
významnou �ást. Všechny ostatní parcely jsou dot�ené pouze z d�vodu, že reálný 
stav, zam��ený v terénu, neodpovídá p�esn� hranicím parcel v map� a do nov� 
vymezeného území spadají jejich nepatrné okrajové �ásti (viz P�íloha �. 4). 
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Pozn.: Pozemek p.�. 435/7 k.ú. Lná�ský Málkov je ve výpisu KN veden jako lesní 
pozemek. V reálu zde však lesní porost není a pravd�podobn� nikdy nebyl, jedná 
se tedy o mylnou informaci. P�ed procesem p�ehlášení rezervace je nutno na 
základ� místního šet�ení p�íslušného ú�adu (M�st.Ú Blatná) a rozhodnutí 
pochybnosti tohoto ú�adu vystavit písemný doklad pro Katastrální ú�ad, který 
zapíše zm�nu do katastru nemovitostí. 
 

Ochranné pásmo 
 

Ochranné pásmo není specieln� vyhlášeno. Podle ustanovení § 37 odst. 1 zákona 
�NR �. 114/92 Sb. je jím území do vzdálenosti 50 m od hranic zvlášt� chrán�ného 
území. Následující tabulka uvádí p�ehled parcel, které, nebo jejichž �ást, je 
sou�ástí tohoto ochranného pásma ze zákona (uvažováno je již navrhované 
rozší�ení rezervace). 
 

Parcela �. 
dle KN 

 
Druh pozemku 

Vým�ra 
celková 
(m2) 

 
Vlastník 

Katastrální území: Lná�ský Málkov 
435/18 Ostatní plocha 27018 Obec Kadov 
389/3 Trvalý travní porost 6155 p. Kubeš Blatná, pí Snášelová Brno 
391/1 Trvalý travní porost 3837 Obec Kadov 
435/23 Vodní tok 1843 Obec Kadov 
391/2 Trvalý travní porost 4439 Obec Kadov 
435/3 Ostatní plocha 16994 Obec Kadov 
430/1 Orná p�da 4819 p. Majer, pí Majerová, Lná�ský Málkov 
430/3 Orná p�da 5356 Pí Š�astná, Praha 
431 Orná p�da 2516 p. Vl�ek Málkov, pí Vl�ková 

Horaž�ov. 
432 Orná p�da 2786 p. Podlešák J.,p.Podlešák M. 

Ch.Planá 
433/1 Orná p�da 1720 Pí Ko�ovská, Praha 
433/2 Orná p�da 1727 p. Smetana, Lná�ský Málkov 
1019 Ostatní plocha 10039 Obec Kadov 
523 Vodní plocha 21938 17 soukromých vlastník� 
435/11 Lesní pozemek 1333 17 soukromých vlastník� 
435/2 Lesní pozemek 11445 17 soukromých vlastník� 
435/9 Lesní pozemek 4 306 17 soukromých vlastník� 
105 Zastav�ná plocha a nádvo�í 48 17 soukromých vlastník� 
435/10 Lesní pozemek 3960 17 soukromých vlastník� 
435/15 Lesní pozemek 6971 17 soukromých vlastník� 
435/13 Trvalý travní porost 16340 17 soukromých vlastník� 
435/14 Lesní pozemek 8009 17 soukromých vlastník� 
435/8 Orná p�da 2128 17 soukromých vlastník� 
435/5 Zahrada 86 17 soukromých vlastník� 
435/4 Orná p�da 437 17 soukromých vlastník� 
435/7 Lesní pozemek 3135 Obec Kadov 
58 Zastav�ná plocha a nádvo�í 795 17 soukromých vlastník� 
Katastrální území: Kadov u Blatné 
448/1 Vodní plocha 523 729 17 soukromých vlastník� 

 
V ochranném pásmu se rozkládají p�evážn� lesy, louky a rybníky. Problematická je 
orná p�da, jelikož splachy z pole zp�sobují ruderalizaci okraj�, v p�ípad� rezervace 
Velká Kuš je takto postižen pouze okraj jihozápadního cípu plochy. 
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1.5. Vým�ra ZCHÚ podle parcelního vymezení 
 
Sou�asný stav: 
 
Vým�ra všech lesních pozemk� (PUPFL) podle parcelního vymezení 0 
Vým�ra všech zem�d�lských pozemk� (ZPF) podle parcelního vymezení 0 
Vým�ra všech vodních ploch a tok� podle parcelního vymezení 0 
Vým�ra všech zastav�ných ploch v�etn� komunikací podle parcelního vymezení 0 
Vým�ra všech ostatních ploch podle parcelního vymezení 7,3891 ha 
Celková vým�ra ZCHÚ 7,3891 ha 

 
 
 
Po navrhovaném p�ehlášení rezervace: 
 
Varianta A: 
 
Vým�ra všech lesních pozemk� (PUPFL) podle parcelního vymezení 0 
Vým�ra všech zem�d�lských pozemk� (ZPF) podle parcelního vymezení 0 
Vým�ra všech vodních ploch a tok� podle parcelního vymezení 0 
Vým�ra všech zastav�ných ploch v�etn� komunikací podle parcelního vymezení 0 
Vým�ra všech ostatních ploch podle parcelního vymezení 7,7783 ha 
Celková vým�ra ZCHÚ 7,7783 ha 

 
 
 
Varianta B: 
 
Vým�ra všech lesních pozemk� (PUPFL) podle parcelního vymezení   0 
Vým�ra všech zem�d�lských pozemk� (ZPF) podle parcelního vymezení   0 
Vým�ra všech vodních ploch a tok� podle parcelního vymezení   2,3652 ha 
Vým�ra všech zastav�ných ploch v�etn� komunikací podle parcelního 
vymezení 

  0 

Vým�ra všech ostatních ploch podle parcelního vymezení   8,4458 ha 
Celková vým�ra ZCHÚ 10,8110 ha 
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1.6. Hlavní p�edm�t ochrany 
 
1.6.1. P�edm�t ochrany podle z�izovacího p�edpisu 
 
Ve vyhlášce Okresního národního výboru ve Strakonicích ze dne 14.11.1985 je ve 
�lánku 1: Popis a vymezení chrán�ných p�írodních výtvor� charakterizována 
plocha sou�asné p�írodní rezervace Velká Kuš jako „Komplex balvanitých pastvin a 
p�ilehlých mok�adních luk který je reprezentativní ukázkou typické krajiny 
Blatenska“. 
 
 
 
1.6.2. Hlavní p�edm�t ochrany – sou�asný stav 
 
A. spole�enstva 
 

 
Název spole�enstva 

Podíl 
plochy 
v ZCHÚ 

 
Popis biotopu spole�enstva 

Vlhké louky svaz� Calthion a Molinion, 
drobná mozaika svaz� a �etné p�echody 

 
cca 20 % 

Plošn� nejrozsáhlejší, do zna�né míry 
degradované, ochuzené, nicmén� dosud 
oka druhov� bohatá s typickými taxony 

Caricion fuscae maloplošn� s p�echody k 
Sphagno recurvi – Caricion canescentis 

 
cca 2% 

Rašelinná louka až drobné rašeliništ� ve 
východní �ásti PR od okraj� zar�stající 
orobincem, t�tinou a náletem d�evin 

Suché trávníky svaz� Koelerio - Phleion 
phleoidis, Hyperico perforaci – Sclerantion 
perennis a Violion caninae 

 
cca 25% 

Pestré semixerotermní spole�enstvo na 
žulovém substrátu, nejlépe vyvinuté 
v severní �ásti PR  

 
 
 
B. druhy 
 
Mechorosty: 
 

 
Název druhu  

Aktuální 
po�etnost nebo 
vitalita populace 
v ZCHÚ 

 
Stupe� 
ohrožení  

 
Popis biotopu 
druhu 

 
Zdroj údaj� 

 
Srpnatka fermežová 
Hamatocaulis 
(Drepanocladus) 
vernicosus) 

 
r.2010: t�i malé 
plochy o celkové 
velikosti n�kolik 
m2 

Druh 
za�azený do 
P�ílohy II 
Sm�rnice o 
stanovištích 
(�. 92/43 EHS) 
 
Zranitelný 
dle �S 

Rašelinná louka ve 
V �ásti PR 
Sou�adnice: 
1: N49°23'39.48" a 
E013°47'41.53" 
2: N49°23'39.90" a 
E013°47'41.97" 
3: N49°23'40.11" a 
E013°47'41.95" 

 
V�decký výzkum 
katedry botaniky 
P�F J�U �. 
Bud�jovice 
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Rostliny cévnaté: 
 

 
Název druhu  

Aktuální 
po�etnost nebo 
vitalita populace 
v ZCHÚ 

 
Stupe� 
ohrožení  

 
Popis biotopu 
druhu 

 
Zdroj údaj� 

 
Všivec lesní 
Pedicularis sylvatica 

 
r. 2004: n�kolik ex. 
r. 2010: neov��en 
Mizející populace 

Siln� 
ohrožený 
dle zákona 
Ohrožený 
dle �S 

 
Rašelinná louka ve 
V �ásti PR 

Vlastní pr�zkum 
2004 a 2010 

 
Rosnatka okruhlolistá 
Drosera rotundifolia 

 
r. 1995 desítky  
r. 2010: neov��en 
Mizející populace 

Siln� 
ohrožený 
dle zákona 
Ohrožený 
dle �S 

 
Rašelinná louka ve 
V �ásti PR 

Inventariza�ní 
pr�zkum 1995 

 
Vstava� kuka�ka 
Orchis morio 

 
r. 1995 ojedin�lý  
r. 2010: neov��en 
Mizející populace 

Siln� 
ohrožený 
dle zákona 
Siln� 
ohrožený 
dle �S 

 
Suché balvanité 
vyvýšeniny 

Inventariza�ní 
pr�zkum 1995 

 
Tolie bahenní  
Parnasia palustris 

 
r. 2010: desítky  
Vitální populace  

Ohrožený 
dle zákona 
Siln� 
ohrožený 
dle �S 

Hojn� rašelinná louka 
ve V �ásti PR, mén� 
vlhké louky pestré 
v SZ, Z a J �ásti PR 

 
Vlastní pr�zkum 
2010 

 
Prstnatec májový 
Dactylorhiza majalis 

 
r. 2010: desítky  
Vitální populace  

Ohrožený 
dle zákona 
Ohrožený 
dle �S 

Hojn� rašelinná louka 
ve V �ásti PR, mén� 
vlhké louky pestré 
v SZ, Z a J �ásti PR, 
ojedin�le ochuzené p. 

 
Vlastní pr�zkum 
2010 

 
Vachta trojlistá 
Menyanthes trifoliata 

r.1995 porosty 
r. 2010: porosty  
Vitální populace 

Ohrožený 
dle zákona 
Ohrožený 
dle �S 

 
Rašelinná louka ve 
V �ásti PR 

Vlastní pr�zkum 
2010 

 
Upolín nejvyšší 
Trollius altissimus 

r. 2010: n�kolik 
mohutných trs�  
Vitální populace 

Ohrožený 
dle zákona 
Siln� 
ohrožený 
dle �S 

 
Pod hrází rybníka 
Velká Lípa 
v nejjižn�jším 
výb�žku 

Vlastní pr�zkum 
2010 

 
Vemeník dvoulistý 
Platanthera bifolia  

r. 1995 hojn� 
r. 2010: neov��en 
Mizející populace 

Ohrožený 
dle zákona 
Ohrožený 
dle �S 

 
Suché balvanité 
vyvýšeniny 

Inventariza�ní 
pr�zkum 1995 

 
Ost�ice blešní 
Carex pulicaris 

 
r. 2010: Neov��en 
Mizející populace 

Ohrožený 
dle zákona 
siln� 
ohrožený 
dle �S 

 
Rašelinná louka ve 
V �ásti PR 

Inventariza�ní 
pr�zkum 1995 

Ba�i�ka bahenní 
Triglochin palustre 

r. 1995 jediný ex. 
r. 2010: neov��en 
Mizející populace 

Kriticky 
ohrožený  
dle �S 

Rašelinná louka ve 
V �ásti PR 

Inventariza�ní 
pr�zkum 1995 

Pta�inec bahenní 
Stellaria palustris 

r. 2010: n�kolik  
Slabá populace 

Siln� 
ohrožený  
dle �S 

Rašelinná louka ve 
V �ásti PR a na V 
b�ehu ryb. Nad Kuší 

Vlastní pr�zkum 
2010 
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Kociánek dvoudomý 
Antennaria dioica 

r. 2010: Porost  
1 m2, malá a 
izolovaná 
populace 

Siln� 
ohrožený  
dle �S 

Suché balvanité 
vyvýšeniny 
N49°23,750' a 
E013°47,488' +/-4m 

Vlastní pr�zkum 
2010 

Ost�ice dvoumužná 
Carex diandra 

r. 2010: ojedin�le 
Slabá populace 

Siln� 
ohrožený  
dle �S 

Rašelinná louka ve 
V �ásti PR 

Vlastní pr�zkum 
2010 

Jalovec obecný 
Juniperus communis 

Cca 10 ke�� 
Spíše staré ke�e 

Ohrožený 
dle �S 

Suché balvanité 
vyvýšeniny 

Vlastní pr�zkum 
2010 

 
Ost�ice Hartmanova 
Carex hartmanii 

 
r. 2010: porosty  
Vitální populace 

 
Ohrožený 
dle �S 

Rašelinná louka ve 
V �ásti PR, vlhké 
louky pestré v SZ, Z a 
J �ásti PR, mén� ve 
V �ásti rezervace 

 
Vlastní pr�zkum 
2010 

Ost�ice stinná 
Carex umbrosa 

r. 2010: místy  
Slabá populace 

Ohrožený 
dle �S 

Rašelinná louka ve 
V �ásti PR 

Vlastní pr�zkum 
2010 

Hadí mord nízký 
Scorzonera humilis 

r. 1995 n�kolik ex. 
r. 2010: neov��en 
Mizející populace 

Ohrožený 
dle �S 

Suché balvanité 
vyvýšeniny 

Inventariza�ní 
pr�zkum 1995 

 
Záb�lník bahenní 
Comarum palustre 

 
r. 2010: stovky  
Vitální populace  

 
Ohrožený 
dle �S 

Rašelinná louka ve 
V �ásti PR, vlhké 
louky zvl. ve V �ásti, 
litorál ryb. Nad Kuší 

 
Vlastní pr�zkum 
2010 

Kozlík dvoudomý 
Valeriana dioica 

r. 2010: stovky 
Vitální populace 

Ohrožený 
dle �S 

Rašelinná louka ve 
V �ásti PR a vlhké 
louky pestré 

Vlastní pr�zkum 
2010 

Pomn�nka �ídkokv�tá 
Myosotis caespitosa 

r. 2010: neov��en 
Mizející populace 

Ohrožený 
dle �S 

Na b�ehu rybníka 
Velká Kuš 

Inventariza�ní 
pr�zkum 1995 

 
Ve sloupci stupe� ohrožení je uvedeno za�azení druhu do jedné ze t�í kategorií dle vyhlášky �. 
395/1992 k zákonu �NR �. 114/1992 Sb. o ochran� p�írody a krajiny a za�azení do jedné ze �ty� 
kategorií dle �erveného seznamu - publikace Komentovaný �ervený seznam kv�teny jižní �ásti 
�ech (Chán a kol. AOPK 1999). 
 
 
 
 
Živo�ichové 
 
 
Název druhu  

Aktuální po�etnost 
nebo vitalita populace 
v ZCHÚ 

 
Stupe� ohrožení  

 
Zdroj údaj� 

�olek obecný  
Triturus vulgaris 

�íjen 2004: odchycen 1 
exemplá� 

Siln� ohrožený dle zákona 
Málo dot�ený podle �S 

Biologický pr�zkum 2004 

Ropucha obecná  
Bufo bufo 

�íjen 2004: odchycen 1 
ex. 

Ohrožený dle zákona 
Málo dot�ený podle �S 

Biolog. pr�zkum 2004, 
údržba PR 2005, 2006 

Skokan zelený  
Rana esculenta 

�ervenec 2009 – hojný 
v rybníku Nad Kuší 

Siln� ohrožený dle zákona 
Tém�� ohrožený dle �S 

Vlastní pozorování 2009 

Skokan hn�dý 
Rana temporaria 

bez údaje o po�etnosti Tém�� ohrožený dle �S Údržba PR 2005, 2006 

Rosni�ka zelená 
Hyla arborea 

bez údaje o po�etnosti Siln� ohrožený dle zákona 
Tém�� ohrožený dle �S 

Údržba PR 2005, 2006 

Ropucha zelená 
Bufo viridis 

bez údaje o po�etnosti Siln� ohrožený dle zákona 
Tém�� ohrožený dle �S 

Údržba PR 2005, 2006 

Ješt�rka obecná 
Lacerta agilis 

bez údaje o po�etnosti Siln� ohrožený dle zákona 
Tém�� ohrožený dle �S 

Údržba PR 2005, 2006 
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Slepýš k�ehký 
Anguis fragilis 

bez údaje o po�etnosti Siln� ohrožený dle zákona 
Málo dot�ený podle �S 

Údržba PR 2005 

Užovka obojková 
Natrix natrix 

bez údaje o po�etnosti Ohrožený dle zákona 
Málo dot�ený podle �S 

Údržba PR 2005, 2006 

Orel mo�ský  
Haliaeetus albicilla 

�íjen 2004 – 1 exemplá� Kriticky ohrožený dle zákona 
Kriticky ohrožený dle �S 

Údržba PR 2004 

Lu�ák �ervený 
Milvus milvus 

�ervenec 2010 – 1 ex. 
zalétá za potravou 

Kriticky ohrožený dle zákona 
Kriticky ohrožený dle �S 

Vlastní pozorování 2010 

Lu�ák hn�dý 
Milvus migrans 

�ervenec 2009 – 2 ex. 
zalétá za potravou 

Kriticky ohrožený dle zákona 
Kriticky ohrožený dle �S 

Vlastní pozorování 2009 

Krahujec obecný 
Accipiter nisus 

r. 2005 
zalétá za potravou 

Siln� ohrožený dle zákona 
Zranitelný dle �S 

Údržba PR 2005 

Moták pochop  
Circus aeruginosus 

hnízd�ní 1995 Ohrožený dle zákona 
Zranitelný dle �S 

Inventariza�ní pr�zkum 
1995 

Volavka bílá  
Egretta alba 

duben 2004 –1 exempl. 
�íjen 2004 –2 exempl. 
2005 n�kolik Velká Kuš 

Siln� ohrožený dle zákona  Údržba PR 2004 
Biologický pr�zkum 2004 
Údržba PR 2005 

Vodouš kropenatý 
Tringa ochropus 

sb�r potravy, pravidelný 
výskyt, hnízd�ní v okolí 
možné, 2003 - 2004 

Siln� ohrožený dle zákona 
Ohrožený dle �S 

faunistické pozorování 
2003 a 2004 

Kormorán velký 
Phalacrocorax carbo 

bez údaje o po�etnosti Ohrožený dle zákona 
Zranitelný dle �S 

Údržba PR 2005 

Žluva hajní  
Oriolus oriolus 

hnízd�ní 1995, hnízd�ní 
v blízkosti 2005 

Siln� ohrožený dle zákona 
Málo dot�ený podle �S 

Inventariza�ní pr�zkum 
1995, údržba PR 2005 

Potápka �ernokrká 
Podiceps nigricollis 

duben 2004: 7 ex. Ohrožený dle zákona 
Ohrožený dle �S 

Údržba PR 2004 

Potápka malá 
Tacchybaptus ruficollis 

hnízd�ní 1995, 2005 Nad 
Kuší 

Ohrožený dle zákona 
Zranitelný dle �S 

Inventariza�ní pr�zkum 
1995, údržba PR 2005 

Potápka rohá�  
Podiceps cristatus 

hnízd�ní 1995, 2005 
Mimo hnízd�ní r. 2004 
10 ks, r.2005 55 ks Kuš 

Ohrožený dle zákona 
Zranitelný dle �S 

Inventariza�ní pr�zkum 
1995, biolog. pr�zkum 
2004, údržba PR 2005 
 

Kop�ivka obecná  
Anas strepera 

hnízd�ní 1995, 2005 na 
Velké Kuši 

Ohrožený dle zákona 
Zranitelný dle �S 

Inventariza�ní pr�zkum 
1995, údržba PR 2005 

�írka modrá 
Anas querquedula 

Hnízd�ní na rybníku 
Velká Kuš 

Siln� ohrožený dle zákona 
Kriticky ohrožený podle �S 

Údržba PR 2005 

�írka obecná 
Anas crecca 

Hnízd�ní na rybníku 
Velká Kuš 

Ohrožený dle zákona 
Kriticky ohrožený podle �S 

Údržba PR 2005 

K�epelka polní 
Coturnix coturnix 

2005: 1 pár v loukách 
sm�rem k Málkovu 

Siln� ohrožený dle zákona 
Tém�� ohrožený podle �S 

Údržba PR 2005 

B�ehule �í�ní  
Riparia riparia 

duben 2004 – 3 ex. Ohrožený dle zákona 
Tém�� ohrožený dle �S 

Údržba PR 2004 

Rorýs obecný 
Apus apus 

zalétá Ohrožený dle zákona 
 

Údržba PR 2005 

Vlaštovka obecná 
Hirundo rustica 

zalétá Ohrožený dle zákona 
Málo dot�ený dle �S 

Údržba PR 2005 

Ji�i�ka obecná 
Delichon urbica 

zalétá Tém�� ohrožený dle �S Údržba PR 2005 

	uhýk obecný  
Lanius collurio 

duben 2004 – 1 pár , 
2005 - hnízd�ní 

Ohrožený dle zákona 
Tém�� ohrožený dle �S 

Údržba PR 2004, 2005 

	uhýk šedý 
Lanius excubitor 

Pozorovaný, nehnízdící Ohrožený dle zákona 
Zranitelný dle �S 

Údržba PR 2005 

Bramborní�ek hn�dý 
Saxicola rubetra 

hnízd�ní 1995 
hnízd�ní 2004, 2005, 
2006 – 1 pár 

Ohrožený dle zákona 
Málo dot�ený podle �S 

Inventar. pr�zkum 1995, 
údržba PR 2004, 2005, 
2006 

Krkavec velký  
Corvus corax 

�íjen 2004 – 4 ex.  Ohrožený dle zákona 
Zranitelný dle �S 

Údržba PR 2004 

Vrána obecná 
Corvus corone 

bez údaje o po�etnosti Tém�� ohrožený dle �S Údržba PR 2005 
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Volavka popelavá  
Ardea cinerea 

�íjen 2004 – 6 ks Tém�� ohrožený dle �S Biologický pr�zkum 2004 

Labu� velká  
Cygnus olor 

hnízd�ní 1995 Zranitelný dle �S Inventariza�ní pr�zkum 
1995 

�ejka chocholatá 
Vanellus vanellus 

2005 - hnízd�ní 
v loukách k Málkovu 

Zranitelný dle �S Údržba PR 2005 

Racek chechtavý 
Larus ridibundus 

Zalétá nad rybníky Zranitelný dle �S Údržba PR 2005 

Datel �erný  
Dryocopus martius 

�íjen 2004 – 1 ex. Málo dot�ený dle �S Biologický pr�zkum 2004 

Linduška lu�ní  
Anthus pratensis 

hnízd�ní 1995 
hnízd�ní 2004, 2005, 
2006 – 2 páry 

 
Málo dot�ený dle �S 

Inventar. pr�zkum 1995, 
údržba PR 2004, 2005, 
2006 

Sýkora paruká�ka 
Parus cristatus 

2005 - hnízdící v blízkém 
okolí 

Málo dot�ený dle �S Údržba PR 2005 

Vrabec polní 
Passer montanus 

Pozorovaný, nehnízdící Málo dot�ený dle �S Údržba PR 2005 

Žluna zelená 
Picus viridis 

Pozorovaný, nehnízdící Málo dot�ený dle �S Údržba PR 2005 

 
Ve sloupci stupe� ohrožení v tabulce je uvedeno za�azení druhu do jedné ze t�í kategorií dle 
vyhlášky �. 395/1992 k zákonu �NR �. 114/1992 Sb. o ochran� p�írody a krajiny ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis� a za�azení dle �erveného seznamu ohrožených druh� �eské republiky (Plesník 
a kol. , 2003). 
 
 
 
 
 
1.7 Dlouhodobý cíl pé�e 
 
Území rezervace Velká Kuš je územím, kde dlouhodobým cílem je zachování 
hodnotného ekosystému druhotného bezlesí, který je sou�asn� biotopem �ady 
zvlášt� chrán�ných druh� rostlin a živo�ich�. Zachování tohoto ekosystému je 
možné pouze prost�ednictvím trvalé pé�e. 
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2. Rozbor stavu zvlášt� chrán�ného území s ohledem na p�edm�t ochrany 
 
2.1. Stru�ný popis území a charakteristika jeho p�írodních pom�r� 
 
P�írodní rezervace Velká Kuš se nachází na jihozápadním b�ehu stejnojmenného 
rybníka v severozápadní �ásti bývalého okresu Strakonice zhruba mezi obcemi 
Lná�ský Málkov a Vrbno (P�ílohy �. 1 a 2). Jedná se o bývalou pastvinu na 
balvanitém pahorku na kterou navazují zbytky mok�adních luk na b�ehu rybníka.  
 
Dle geomorfologického �len�ní pat�í území do soustavy �eskomoravské, 
geomorfologického celku Blatenská pahorkatina, na rozhraní okrsk� Kasejovická 
pahorkatina a Blatenská kotlina. Nadmo�ská výška území se pohybuje v rozmezí 
cca 480 - 486 m n.m. Terén se nevyzna�uje jednotnou expozicí, by� nepatrn� 
p�evládající je mírný úklon k severovýchodu (k rybníku Velká Kuš), ale spíše 
�lenitým mikroreliéfem a vytvá�í tak velmi p�sobivý p�kný krajiná�ský prvek.  
 
Podložím zájmového území je blatenský granodiorit st�edo�eského plutonu 
(hlubinné prvohorní vyv�eliny). Na kamenitém pahorku v severní �ásti rezervace je 
granodiorit zv�tralý, rozložený na hrubozrnné, pís�ité eluvium. Dosah intenzivního 
zv�trání horniny je velmi prom�nlivý, ovlivn�ný mechanickým rozpadem žuly, 
zv�trávací proces postupuje od puklin a ploch nespojitosti. Kameny a balvany dnes 
rozeseté na ploše pahorku byly uloženy p�vodn� v žulovém eluviu. Následkem 
jeho odplavení plošnou erozí vytvá�ejí na povrchu terénu popsané, pohledov� 
velmi p�kné, charakteristické tvary. Ve sníženinách je skalní podloží p�ekryto 
deluviofluviálními pís�itými hlínami a hlinitými písky. P�dním typem je kambizem 
typická kyselá, v terénních depresích kambizem pseudoglejová a glej. 
 
Rezervace se nachází v povodí 1-08-04-018 Mra�ovský potok po Blatenku (P�íloha 
�. 6). Klimaticky spadá území rezervace do mírn� vlhkého vrchovinového okrsku 
mírn� teplé oblasti, suma srážek pod 600 mm, pr�m�rná ro�ní teplota cca 7°C. 
 
Vegetaci je podrobn� v�nován rozbor v kapitole 2.5.2 Základní údaje o nelesních 
pozemcích. Zhruba 20 % plochy rezervace zaujímají mírn� degradovaná 
vysokobylinná spole�enstva svazu Calthion na trvale podmá�ených stanovištích 
spolu s p�echody ke svazu Molinion na st�ídav� vlhkých stanovištích. Nejcenn�jším 
vegeta�ním typem jsou maloplošné fragmenty ost�icovomechových rašelinných luk 
(Caricion fuscae) roztroušené ve výše uvedených vlhkých loukách. Souvislejší 
porosty charakteru rašelinných luk až s p�echody k oligotrofnímu rašeliništi 
(Sphagno recurvi – Caricion canescentis) se nacházely, a �áste�n� ješt� 
nacházejí, ve východní �ásti území. Zhruba 25% plochy na vyvýšeném pahorku 
s balvanitými výchozy zaujímají acidofilní suché trávníky svazu Koelerio - Phleion 
phleoidis s prvky krátkostébelných smilkových trávník� (Violion caninae), na 
suchých pís�itých a kamenitých stanovištích až travobylinné porosty m�lkých p�d 
(Hyperico perforati – Scleranthion perennis). Zbytek plochy zaujímají ostatní typy 
vegetace, v nichž již p�edm�ty ochrany nejsou p�ítomny nebo jsou p�ítomny 
sporadicky. 
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P�ehled zvlášt� chrán�ných druh� doložených z lokality: 
 
Rostliny: 
 

 
Název druhu  

Aktuální po�etnost 
nebo vitalita 
populace v ZCHÚ 

Kategorie podle 
vyhlášky �. 
395/1992 Sb.  

 
Zdroj údaj� 

Všivec lesní 
Pedicularis sylvatica 

r. 2004: n�kolik  
r. 2010: neov��en 
Mizející populace 

 
Siln� ohrožený 

Vlastní pr�zkum 2004 a 
2009 

Rosnatka okruhlolistá 
Drosera rotundifolia 

r. 1995 desítky  
r. 2010: neov��en 
Mizející populace 

 
Siln� ohrožený 

 
Inventariza�ní pr�zkum 
1995 

Vstava� kuka�ka 
Orchis morio 

r. 1995 ojedin�lý  
r. 2010: neov��en 
Mizející populace 

 
Siln� ohrožený 

 
Inventariza�ní pr�zkum 
1995 

Tolie bahenní  
Parnasia palustris 

r. 2010: desítky  
Vitální populace  

Ohrožený  Vlastní pr�zkum 2009 

Prstnatec májový 
Dactylorhiza majalis 

r. 2010: desítky  
Vitální populace  

Ohrožený  Vlastní pr�zkum 2009 

Vachta trojlistá 
Menyanthes trifoliata 

r.1995 porosty 
r. 2010: porosty  
Vitální populace 

 
Ohrožený  

 
Vlastní pr�zkum 2009 

Upolín nejvyšší 
Trollius altissimus 

r. 2010: n�kolik 
mohutných trs�  
Vitální populace 

 
Ohrožený  

 
Vlastní pr�zkum 2009 

Vemeník dvoulistý 
Platanthera bifolia  

r. 1995 hojn� 
r. 2010: neov��en 
Mizející populace 

 
Ohrožený  

 
Inventariza�ní pr�zkum 
1995 

Ost�ice blešní 
Carex pulicaris 

r. 2010: Neov��en 
Mizející populace 

Ohrožený  Inventariza�ní pr�zkum 
1995 

 
 
Výskyt zvlášt� chrán�ných druh� rostlin v ploše p�írodní památky je zobrazen 
v grafické P�íloze �. 9. 
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Živo�ichové: 
 

 
Název druhu  

Aktuální po�etnost 
nebo vitalita 
populace v ZCHÚ 

Kategorie podle 
vyhlášky �. 
395/1992 Sb.  

 
Zdroj údaj� 

�olek obecný  
Triturus vulgaris 

�íjen 2004: odchycen 1 
ex. 

Siln� ohrožený  Biologický pr�zkum 2004 

ropucha obecná  
Bufo bufo 

�íjen 2004: odchycen 1 
ex. 

Ohrožený  Biolog. pr�zkum 2004, 
údržba PR 2005, 2006 

skokan zelený  
Rana esculenta 

�ervenec 2009 – hojný 
v rybníku Nad Kuší 

Siln� ohrožený Vlastní pozorování 2009 

Rosni�ka zelená 
Hyla arborea 

bez údaje o po�etnosti Siln� ohrožený Údržba PR 2005, 2006 

Ropucha zelená 
Bufo viridis 

bez údaje o po�etnosti Siln� ohrožený Údržba PR 2005, 2006 

Ješt�rka obecná 
Lacerta agilis 

bez údaje o po�etnosti Siln� ohrožený Údržba PR 2005, 2006 

Slepýš k�ehký 
Anguis fragilis 

bez údaje o po�etnosti Siln� ohrožený Údržba PR 2005 

Užovka obojková 
Natrix natrix 

bez údaje o po�etnosti Ohrožený Údržba PR 2005, 2006 

orel mo�ský  
Haliaeetus albicilla 

�íjen 2004 – 1 ex. Kriticky ohrožený  Údržba PR 2004 

Lu�ák �ervený 
Milvus milvus 

�ervenec 2010 – 1 ex. Kriticky ohrožený  Vlastní pozorování 2010 

Lu�ák hn�dý 
Milvus migrans 

�ervenec 2009 – 2 ex. Kriticky ohrožený Vlastní pozorování 2009 

Krahujec obecný 
Accipiter nisus 

r. 2005 
zalétá za potravou 

Siln� ohrožený Údržba PR 2005 

Moták pochop  
Circus aeruginosus 

hnízd�ní 1995 Ohrožený Inventariza�ní pr�zkum 
1995 

volavka bílá  
Egretta alba 

duben 2004 –1 ex. 
�íjen 2004 –2 ex. 

Siln� ohrožený  Údržba PR 2004 
Biologický pr�zkum 2004 

Vodouš kropenatý 
Tringa ochropus 

sb�r potravy, 
pravidelný výskyt, 
hnízd�ní v okolí 
možné, 2003 - 2004 

 
Siln� ohrožený  

faunistické pozorování 2003 
a 2004 

Kormorán velký 
Phalacrocorax carbo 

bez údaje o po�etnosti Ohrožený Údržba PR 2005 

žluva hajní  
Oriolus oriolus 

hnízd�ní 1995, 
hnízd�ní v blízkosti 
2005 

Siln� ohrožený  Inventariza�ní pr�zkum 
1995, údržba PR 2005 

potápka �ernokrká 
Podiceps nigricollis 

duben 2004: 7 ex. Ohrožený  Údržba PR 2004 

potápka malá 
Tacchybaptus ruficollis 

hnízd�ní 1995, 2005 
Nad Kuší 

Ohrožený Inventariza�ní pr�zkum 
1995, údržba PR 2005 

potápka rohá�  
Podiceps cristatus 

hnízd�ní 1995, 2005 
Mimo hnízd�ní r. 2004 
10 ks, r.2005 55 ks Kuš 

 
Ohrožený 

Inventariza�ní pr�zkum 
1995, biolog. pr�zkum 2004, 
údržba PR 2005 

kop�ivka obecná  
Anas strepera 

hnízd�ní 1995, 2005 na 
V. Kuši 

Ohrožený Inventariza�ní pr�zkum 
1995, údržba PR 2005 

�írka modrá 
Anas querquedula 

Hnízd�ní na rybníku 
Velká Kuš 

Siln� ohrožený Údržba PR 2005 

�írka obecná 
Anas crecca 

Hnízd�ní na rybníku 
Velká Kuš 

Ohrožený Údržba PR 2005 

K�epelka polní 
Coturnix coturnix 

2005: 1 pár v loukách 
sm�rem k Málkovu 

Siln� ohrožený Údržba PR 2005 
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b�ehule �í�ní  
Riparia riparia 

duben 2004 – 3 ex. Ohrožený Údržba PR 2004 

Rorýs obecný 
Apus apus 

zalétá Ohrožený Údržba PR 2005 

Vlaštovka obecná 
Hirundo rustica 

zalétá Ohrožený Údržba PR 2005 

�uhýk obecný  
Lanius collurio 

duben 2004 – 1 pár , 
2005 - hnízd�ní 

Ohrožený Údržba PR 2004, 2005 

	uhýk šedý 
Lanius excubitor 

Pozorovaný, nehnízdící Ohrožený Údržba PR 2005 

bramborní�ek hn�dý 
Saxicola rubetra 

hnízd�ní 1995, 2004, 
2005, 2006 – 1 pár 

Ohrožený Inventariza�ní pr�zkum 
1995 údržba PR 2004, 2005, 
2006 

krkavec velký  
Corvus corax 

�íjen 2004 – 4 ex.  Ohrožený Údržba PR 2004 

 
 
 
2.2. Historie využívání území a zásadní pozitivní a negativní vlivy lidské 

�innosti v minulosti 
 
V minulosti byla v�tšina plochy p�írodní rezervace využívána jako pastvina, n�které 
�ásti jako jednose�né louky. Upušt�ní od obhospoda�ování ve druhé polovin� 20. 
století zp�sobilo postupnou degradaci lu�ních porost�. N�které �ásti postupn� 
zarostly náletovými d�evinami a místy se objevily expanzní kolonie t�tiny k�ovištní. 
Na druhou stranu lokalita z�stala ušet�ena plošných meliorací, které práv� na 
Blatensku byly v 80. letech provedeny. P�ežila pravd�podobn� díky své obtížné 
p�ístupnosti, chrán�né poloze na b�ehu rybníka i možná díky blízké hranici kraj� a 
okres�, pom�rn� malé rozloze a obtížné možnosti rekultivace.  
 
Chrán�né území bylo vyhlášeno v roce 1985. V rezerva�ní knize, která k je uložena 
na Krajském ú�ad� Jiho�eského kraje, jsou dokladovány udržovací zásahy, které 
byly na ploše rezervace provedeny od roku 1994. Jejich p�ehled je uveden 
v kapitole 2.6. Zhodnocení výsledk� p�edchozí pé�e a dosavadních zásah� do 
ZCHÚ a záv�ry pro další postup.  
 
 
 
 
2.3. Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní p�edpisy 
 
Zájmové území p�írodní rezervace Velká Kuš je sou�ástí nadregionálního 
biocentra, které je vymezeno na nadregionálním mezofilním bu�inném biokoridoru. 
 
Zájmové území p�írodní rezervace Velká Kuš je evidováno jako lokáln� významná 
lokalita v seznamu mok�adních biotop� �eské republiky (Hudec K. a kol., 1995: 
Mok�ady �eské republiky, �eský ramsarský výbor, T�ebo�) 
 
Zájmové území p�írodní rezervace Velká Kuš nezahrnuje lesní pozemky, 
nevztahuje se na ni LHP.  
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Zájmové území p�írodní rezervace Velká Kuš v sou�asných hranicích nezahrnuje 
rybník. Po p�ehlášení v p�ípad� rozší�ení dle navrhované varianty „B“ bude 
zahrnovat rybník Nad Kuší. Jmenovaný rybník je majetkem soukromých vlastník� a 
hospoda�í na n�m firma Dv�r Lná�e, spol. s r.o. Více informací viz kapitola 2.5.1. 
Základní údaje o lesích, rybnících, vodních nádržích a tocích.  
 
 
 
 
2.4. Škodlivé vlivy a ohrožení území v sou�asnosti 
 
Území rezervace není v sou�asné dob� žádným hospodá�ským zp�sobem 
využíváno, pouze rybník Nad Kuší, který je sou�ástí území navrženého k rozší�ení 
rezervace, je využíván pro chov ryb.  
 
Prakticky všechny zásahy, které byly v ploše rezervace za posledních 15 let 
uskute�n�ny, jsou zásahy �ízeného managementu. Zásahy jsou formou dlouhého 
vý�tu uvedeny v kapitole 2.6. Zhodnocení výsledk� p�edchozí pé�e a dosavadních 
zásah� do ZCHÚ a záv�ry pro další postup. Rozsah zásah� je úm�rný množství 
pen�z, které byly na údržbu vy�len�ny. Do roku 2003 byly v rezervaci provedeny 
jen ty nejnutn�jší zásahy, kosena byla t�tina a malá �ást celkové vým�ry. 
Nejcenn�jší �ásti – rašeliništ� a rašelinná louka, kde je zásah p�íliš náro�ný, byly 
ponechány svému vývoji a skoro zarostly. P�irozená sukcese postupovala rychleji, 
než ji údržba stihla pozastavit. Od roku 2004 se rozsah managementu zvyšoval a 
poslední t�i roky je již na takové úrovni, že již posta�uje k udržení sou�asné kvality.  
 
Nejv�tší škodou na kvalit� rezervace je pravd�podobné vymizení n�kterých zvlášt� 
chrán�ných druh� rostlin. Ješt� p�ed 15 lety rostla v rezervaci rosnatka 
okrouhlolistá, všivec lesní, vstava� kuka�ka, vemeník dvoulistý a ba�i�ka bahenní, 
které se v roce 2010 již nepoda�ilo za celou vegeta�ní sezónu ov��it. Nelze zcela 
jednozna�n� tvrdit, že všechny jmenované druhy zde vyhynuly, nicmén� u 
n�kterých z nich je to velmi pravd�podobné. Vinou je zejména ponechání velké 
�ásti plochy rezervace po mnoho let ladem, nejcenn�jší plochy zarostly d�evinami a 
vzácné rostliny v zastín�ní vymizely. P�esto i v sou�asné podob� je rezervace 
druhov� pom�rn� bohatá. Stále zde vegetují p�kné porosty vachty a záb�lníku, 
hojný je prstnatec májový, tolie bahenní, kozlík dvoudomý a další druhy.  
 
I v sou�asné dob� p�edstavuje nejv�tší ohrožení pro rezervaci zar�stání náletovými 
d�evinami. V podzimním a zimním období let 2007 a 2008 byl na území rezervace 
proveden razantní zásah odstran�ní d�evin na n�kolika plochách v celkovém 
rozsahu více než 1 ha. V listopadu a prosinci roku 2007 byly vy�ezány suché 
pahorky, krušina a nálety kolem nich, v �íjnu roku 2008 byla vy�ezána plocha 
rašelinné louky pod hrází rybníka Nad Kuší a jižní výb�žek plochy navržené 
k rozší�ení pod hrází rybníka Velká Lípa. Plochám po vy�ezání d�evin je nutno 
následujících n�kolik let v�novat zvýšenou pé�i. 
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Dalším škodlivým vlivem, který p�edstavuje zna�né nebezpe�í pro kvalitu 
rezervace, je expanze konkuren�n� silných druh� rostlin. Jedná se zejména o t�tinu 
k�ovištní (Calamagrostis epigeios) což je agresivní tráva široké ekologické valence, 
vytvá�ející monocenotické porosty s vysokým stupn�m pokryvnosti, její ohniska jsou 
potenciáln� nebezpe�ná pro celou rezervaci. Nejv�tší plocha zarostlá t�tinou se 
nachází p�ímo uprost�ed rezervace, menší plochy pak roztroušen� nejmén� na 
deseti dalších místech. Nepotírané porosty t�tiny se rychle vegetativn� rozr�stají a 
generativn� se ší�í i daleko od p�vodního ohniska. T�tinu je nutno oslabovat 
opakovaným kosením 2x – 3x ro�n�. 
 
Dalším druhem, který m�že být velice nebezpe�ný, je orobinec širolistý (Typha 
latifolia). V rezervaci Velká Kuš zatím tvo�í jen t�i malé kolonie, které vypadají 
celkem neškodn�, nicmén� zkušenosti z jiných ZCHÚ (nap�. PR Dolejší rybník, 
okres Strakonice) ukazují, že orobinec umí mokrou louku prakticky zlikvidovat. 
Nejvíce orobince roste p�ímo v sousedství nejcenn�jších ploch rašelinné louky u 
východní hranice rezervace. Porosty orobince je nutno potírat stejn� razantn� jako 
t�tinu, kosením nejmén� 2x ro�n�.  
 
Z ostatních ruderálních druh� se v rezervaci místy uplat�uje kop�iva dvoudomá, 
pchá� oset a kerblík lesní (Urtica dioica, Cirsium arvense, Anthriscus sylvestris). Ve 
východní �ásti rezervace mezi rybníky Nad Kuší a Velká Kuš prochází strouha, 
která byla v zim� roku 2004 prohloubena. Vyhloubený materiál byl uložen na levý 
b�eh strouhy a zhutn�n. V sou�asnosti je tato deponie zarostlá kop�ivou a pchá�em 
(Urtica dioica, Cirsium arvense). Pod hrází rybníka Nad Kuší se hojn� uchytil 
kerblík lesní (Anthriscus sylvestris), u západní hranice rezervace bylo nalezeno 
pom�rn� velké oko pchá�e osetu (Cirsium arvense) a ruderální plocha se nachází 
také v severozápadním cípu rezervace.  
 
Posledním zvláš� jmenovaným negativním vlivem je celková degradace a snižování 
druhové diverzity porostu rezervace. Uvedenému negativnímu jevu by m�lo 
zabránit pravidelné kosení, s nímž je do budoucna po�ítáno.  
 
 
2.5. Sou�asný stav ZCHÚ a p�ehled díl�ích ploch 
 
2.5.1. Základní údaje o lesích, rybnících, vodních nádržích a tocích 
 
Stávající rezervace nezahrnuje žádný pozemek ur�ený k pln�ní funkce lesa 
(PUPFL). Ani po p�ehlášení nebude rezervace zahrnovat PUPFL. 
 
Zájmové území p�írodní rezervace Velká Kuš v sou�asných hranicích nezahrnuje 
žádnou vodní plochu ani vodní tok. Po p�ehlášení v p�ípad� rozší�ení dle 
navrhované varianty „B“ bude zahrnovat rybník Nad Kuší p.�. 434 k.ú. Lná�ský 
Málkov. Jmenovaný rybník je majetkem soukromých vlastník� (viz kapitola 1.4. 
Vymezení území podle sou�asného stavu katastru nemovitostí) a hospoda�í na 
n�m firma Dv�r Lná�e, spol. s r.o.  
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Následující údaje k rybníku Nad Kuší byly získány z podniku Dv�r Lná�e spol. 
s r.o.: 
 
 
Název rybníka (nádrže) Nad Kuší 
Katastrální plocha 2,3652 ha 
Vlastník rybníka 17 soukromých vlastník� (viz P�íloha �. 5) 
Uživatel rybníka Dv�r Lná�e spol. s r.o. 
Nájemní smlouva uzav�ena dne 31. 10. 1997 
Platnost nájemní smlouvy do Na dobu neur�itou 
Využitelná vodní plocha 2,3 ha 
Plocha litorálu 0,2 ha 
Pr�m�rná hloubka rybníka 1 m 
Maximální hloubka rybníka 2 m 
Vodní tok a �HP 1-08-04-018 Mra�ovský potok po Blatenku  
Poloha rybníka v rybni�ní soustav� * 4 
Manipula�ní �ád ** ne 
 
Hospodá�sko provozní �ád ** 

Rozhodnutí krajského ú�adu J�K ze dne 1.9.2008,  
�.j. KUJCK 21923/2008 OZZL/3 
Platnost rozhodnutí do 31.8.2013 

Zp�sob hospoda�ení Chovný – výtažník + komora 
Intenzita hospoda�ení Polointenzivní 
Rybí obsádky nasazované do rybníka (druh, po�ty) 
v pr�b�hu posledních n�kolika let 

2004: K2   2 000 ks 
2005: K2   1 500 ks 
2006: K1 10 000 ks 
2007: K2   1 300 ks 
2008: K2   3 500 ks, Š0 20 000 ks 

Manipulace s vodní hladinou Jednohorkový, výlov na podzim 
Výlov  Kapr K2, K3 1 200 kg, štika Š1 
Letn�ní nebo zimování ne 
Odbah�ování ne 
Hnojení rybníka v pr�b�hu posledních n�kolika let ne 
 
P�ikrmování ryb v pr�b�hu posledních n�kolika let 

2004: 2,8 t obilí 
2005: 3,2 t obilí 
2006: 2,2 t obilí 
2007: 3,8 t obilí 
2008: 6,9 t obilí 
2009: 5,6 t obilí 

Výjimka k aplikaci látek zne�iš�ujících vodu 
(krmiva, hnojiva) ** 

Rozhodnutí krajského ú�adu J�K ze dne 1.9.2008,  
�.j. KUJCK 21923/2008 OZZL/3 
Platnost rozhodnutí do 31.8.2013 

Používání chemických látek ne 
Rybá�ský revír ** ne 
Zaryb�ovací plán ** ne 

 
* uvádí se jen u rybník�, které jsou sou�ástí rybni�ní soustavy 
**pokud tyto dokumenty existují, uvede se jejich �íslo a datum jejich schválení rozhodnutím 

p�íslušného ú�adu a doba jejich platnosti.  
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2.5.2. Základní údaje o nelesních pozemcích 
 
Z hlediska charakteru vegeta�ního pokryvu a zp�sobu navržené údržby byla 
plocha p�írodní rezervace rozd�lena na dev�t díl�ích ploch: 
 

1. Rašelinná louka 
2. Vlhké a st�ídav� vlhké louky 
3. Ochuzené travobylinné porosty fádní 
4. Ruderalizované porosty 
 4a: oka t�tiny k�ovištní 
 4b: oka orobince 
 4c: ostatní ruderální dominanty (kop�iva, pchá�, kerblík) 
5. Suché balvanité vyvýšeniny 
6. Vodní plocha rybníka 
7. B�ehové porosty rybníka 
8. Plochy �erstv� vy�ezaných d�evin 
9. Porosty d�evin 

 
Díl�í plochy pokrývají celé území rezervace v�etn� území, které bude rezervace 
zahrnovat po p�ehlášení v p�ípad� rozší�ení dle navrhované varianty „B“. 
V následujícím textu je pro jednotlivé díl�í plochy uvedena jejich p�ibližná rozloha a 
stru�ný popis sou�asného stavu. Mapka díl�ích ploch na podklad� ortofotomapy je 
P�ílohou plánu pé�e �. 8. 
 
 
 
1. Rašelinná louka z okruhu spole�enstev svazu Caricion fuscae (Koch 1926 em. 

Klika 1934) maloplošn� s prvky rašeliniš� spole�enstva svazu Sphagno recurvi – 
Caricion canescentis [Passarge (1964) 1978] 

 
Rozloha cca 0,3 ha 
 
Rašelinná louka se rozkládá ve východní �ásti rezervace pod hrází rybníka Nad 
Kuší. Rašelinná louka je floristicky bohatá, místy až charakteru malého lu�ního 
rašeliništ�. V jarním aspektu jsou nápadné porosty druh� vachta trojlistá a p�esli�ka 
�í�ní (Menyanthes trifoliata, Equisetum fluviatile), hojný je prstnatec májový, kozlík 
dvoudomý, blatouch bahenní, vrbina obecná, záb�lník bahenní, violka bahenní 
(Dactylorhiza majalis, Valeriana dioica, Caltha palustris, Lysimachia vulgaris, 
Comarum palustre, Viola palustris). Bohaté spektrum ost�ic: ost�ice Hartmanova, 
prosová, �erná, šedavá, liš�í, m�chý�katá aj. (Carex hartmanii, C. panicea, C. nigra, 
C. canescens, C. vulpina, C. vesicaria). Na rašeliništi oko suchopýru (Eriophorum 
angustifolium), roztroušen� pta�inec bahenní (Stellaria palustris). V letním aspektu 
dominuje porostu vrbina obecná (Lysimachia vulgaris), dále je nápadný d�hel lesní 
(Angelica sylvestris) a trsy bezkolence (Molinia caerulea), hojná je t�eslice 
prost�ední (Briza media), p�esli�ka �í�ní (Equisetum fluviatile), pod nadrostem 
mohutných bylin porosty vachty a záb�lníku (Menyanthes trifoliata, Comarum 
palustre). V letním aspektu je nápadná pom�rn� po�etná populace bíle kvetoucí 
tolie bahenní (Parnasia palustris).  
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Nejcenn�jším taxonem, který v popisované formaci vegetuje, je mech srpnatka 
fermežová (Hamatocaulis (Drepanocladus) vernicosus). Jedná se o druh požívající 
evropské ochrany, za�azený do P�ílohy II Sm�rnice o stanovištích (�. 92/43 EHS), 
podle �erveného seznamu �R o druh kategorie „zranitelný“. Jeho výskyt je doložen 
na území �eské republiky z pouhých 24 lokalit. Jmenovaný druh mechu roste 
v rašelinné louce ve východní �ásti PR na t�ech malých plochách, sou�adnice jsou 
uvedeny v tabulce v kapitole 1.6.2 Hlavní p�edm�t ochrany – sou�asný stav. 
Uvedené aktuální údaje jsou získány od zpracovatel� výzkumu mechorost� katedry 
botaniky P�írodov�decké fakulty Jiho�eské univerzity v �eských Bud�jovicích. 
 
Tato z hlediska výskytu vzácných rostlinných druh� nejcenn�jší plocha rezervace 
byla d�íve pravd�podobn� mnohem v�tší a druhov� pest�ejší (inventariza�ní 
pr�zkum z r. 1995), ale mnoho let zar�stala d�evinnými nálety, druhová pestrost se 
snížila a �ada druh� nebyla po 15 letech již nalezena. V �íjnu roku 2008 byly 
d�eviny razantn� potla�eny, vy�ezány byly okraje popisované plochy a pom�rn� 
velká plocha pod hrází rybníka Nad Kuší, která má šanci pozvolné obnovy. I p�es 
uvedený zásah je rašelinná louka ohrožena ze všech stran: P�i východní stran� 
vegetují nebezpe�ná oka t�tiny k�ovištní a orobince širolistého (Calamagrostis 
epigeios, Typha latifolia), od jihu obrážejí vy�ezané d�eviny, zejména krušina 
(Frangula alnus), na západ� a severozápad� porosty kop�ivy doprovázející potok 
z rybníka Nad Kuší do rybníka Velká Kuš.  
 
 
 
2. Vlhké a st�ídav� vlhké louky z okruhu spole�enstev svaz� Calthion (Tüxen 1937 

em. Balátová – Tulá�ková 1978) a Molinion (Koch 1926)  
 
Rozloha cca 2,0 ha 
 
Vlhké louky v mozaice se suchými balvanitými vyvýšeninami utvá�ejí charakter 
rezervace Velká Kuš. Jedná se o mozaiku kontrast� typickou práv� pro krajinu 
Blatenska. Spektrum druh� popisovaných luk tvo�í prvky luk trvale vlhkých a luk 
siln� kolísající hladiny podzemní vody. Ve spektru se uplat�ují zejména: metlice 
trsnatá, d�hel lesní, bezkolenec modrý, blatouch bahenní, pchá� bahenní, sítina 
rozkladitá a sítina klubkatá, vrbina obecná, mochna nátržník, �ertkus lu�ní, ost�ice 
Hartmanova a ost�ice prosová, kozlík dvoudomý, hrachor lu�ní (Deschampsia 
caespitosa, Angelica sylvestris, Molinia caerulea, Caltha palustris, Cirsium palustre, 
Juncus effusus, Juncus conglomeratus, Lysimachia vulgaris, Potentilla erecta, 
Succisa pratensis, Carex hartmanii, Carex panicea, Valeriana dioica, Lathyrus 
pratensis). Spektrum dopl�ují nap�. prysky�ník prudký, kohoutek lu�ní, krvavec 
toten, �eb�í�ek bertrám, pomn�nka bahenní a další druhy. Ze vzácn�jších druh� se 
roztroušen� vyskytuje prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), a to zejména ve 
vlhkých loukách v západní �ásti rezervace, nebo tolie bahenní (Parnasia palustris). 
V nejjižn�jším výb�žku rezervace v �ásti navržené k rozší�ení p�ímo pod cestou na 
hrázi rybníka Velká Lípa bylo nalezeno n�kolik velkých kvetoucích trs� upolínu 
nejvyššího (Trollius altissimus). 
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Plocha vlhkých a st�ídav� vlhkých luk v rezervaci je nespojitá. Velká louka se 
rozkládá v centrální �ásti. Spektrum louky je ochuzené, ale zajímavá je jemná 
mozaika stanoviš� – krom� vlhkých a st�ídav� vlhkých se zde vyskytují prohlubn� a 
díry se stojatou vodou, v nichž vegetuje nap�. záb�lník bahenní (Comarum 
palustre), ale také suché bulty, na nichž se uchytil ovsík a mate�ídouška 
(Arrhenatherum elatius, Thymus pulegioides). Pom�rn� p�kné louky charakteru 
spíše moliniových luk se nacházejí u západní a severozápadní hranice rezervace, 
hojná je zde nap�. ost�ice Hartmanova (Carex hartmanii) nebo prstnatec májový 
(Dactylorhiza majalis). Nepatrný zbytek vlhké louky se zachoval v nejižn�jším cípu 
rezervace, p�ežívá zde malá populace tolie bahenní a prstnatce májového 
(Parnasia palustris, Dactylorhiza majalis), nalezen zde byl výše zmín�ný upolín 
nejvyšší (Trollius altissimus).  
 
 
3. Ochuzené travobylinné porosty fádní  
 
Rozloha cca 2,3 ha 
 
Pom�rn� velké plochy rezervace zaujímá travobylinný porost, jehož spektrum je 
velice chudé. V centrální �ásti a v severovýchodní �ásti jsou to velké plochy, na 
nichž dominuje metlice trsnatá a medyn�k vlnatý (Deschampsia caespitosa, Holcus 
lanatus), ze spektra vlhkých luk p�ežívá nap�. mochna nátržník, sítina klubkatá, 
svízel slatinný (Potentilla erecta, Juncus conglomeratus, Galium uliginosus). U 
východní i západní hranice jsou menší plochy, na nichž dominanuje psárka 
(Alopecurus pratensis), v níž p�ežívá d�hel lesní (Angelica sylvestris) a druhové 
spektrum je také velice chudé. V popsaných plochách byla zaznamenána invaze 
pchá�e rolního (Cirsium arvense).  
 
 
 
4. Ruderalizované porosty 
 
Rozloha cca 0,2 ha 
 
Ruderalizované porosty jsou pro chrán�né území nebezpe�né, nebo� plochy se p�i 
ponechání samovolnému vývoji obvykle pomalu zv�tšují, semena produkovaná 
ruderálními porosty mohou zamo�ovat i další území uvnit� rezervace a vznikají tak 
nová ohniska, která se zase pomalu zv�tšují. S nár�stem vitality ruderálních druh� 
klesá druhová bohatost floristicky cenných taxon� v lu�ním porostu, citlivé druhy 
vymizí a kvalita porost� zvlášt� chrán�ného území se snižuje. Nejnebezpe�n�jšími 
expanzivními druhy jsou v biotopech charakteru rezervace Velká Kuš t�tina 
k�ovištní a orobinec širolistý (Calamagrostis epigeios, Typha latifolia), proto jsou 
v plánu pé�e vy�len�ny zvláš�.  
 
Nejnebezpe�n�jším expanzním druhem je t�tina k�ovištní (Calamagrostis epigeios). 
Nejv�tší plocha zarostlá t�tinou se nachází p�ímo uprost�ed rezervace, menší 
plochy pak nejmén� na deseti dalších místech roztroušen� v rezervaci. Nepotírané 
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porosty t�tiny se rychle vegetativn� rozr�stají a generativn� se ší�í i daleko od 
p�vodního ohniska. T�tinu je nutno oslabovat opakovaným kosením 2x – 3x ro�n�. 
 
Dalším druhem, který m�že být velice nebezpe�ný, je orobinec širolistý (Typha 
latifolia). Nejvíce orobince roste p�ímo v sousedství nejcenn�jších ploch rašelinné 
louky u východní hranice rezervace. Porosty orobince je nutno potírat stejn� 
razantn� jako t�tinu, kosením nejmén� 2x ro�n�.  
 
Z ostatních ruderálních druh� se v rezervaci místy uplat�uje kop�iva dvoudomá, 
pchá� oset a kerblík lesní (Urtica dioica, Cirsium arvense, Anthriscus sylvestris). Ve 
východní �ásti rezervace mezi rybníky Nad Kuší a Velká Kuš prochází strouha, jejíž 
b�ehy jsou zarostlé kop�ivou a pchá�em (Urtica dioica, Cirsium arvense). Pod hrází 
rybníka Nad Kuší se hojn� uchytil kerblík lesní (Anthriscus sylvestris), u západní 
hranice rezervace bylo nalezeno pom�rn� velké oko pchá�e osetu (Cirsium 
arvense) a ruderální plocha se nachází také v severozápadním cípu rezervace.  
 
 
 
5. Suché balvanité vyvýšeniny - teplomilná travobylinná spole�enstva svaz� 
Koelerio - Phleion phleoidis (Korneck 1974), Hyperico perforaci – Sclerantion 
perennis (Moravec 1967) a Violion caninae (Schwickerath 1944) 
 
Rozloha cca 2,2 ha 
 
Relativn� teplomilné travobylinné porosty z okruhu spole�enstev Koelerio - Phleion 
phleoidis, Violion caninae, na nejsušších místech s prvky acidofilních trávník� 
m�lkých p�d Hyperico perforaci – Sclerantion perennis se v rezervaci uplat�ují na 
n�kolika terénních vyvýšeninách. V jarním aspektu se uplat�ují p�edevším druhy 
jako mochna jarní, ost�ice jarní, violka psí, zb�hovec lesní (Potentilla 
tabernaemontani, Carex caryophyllea, Viola canina, Ajuga genevensis), v letním 
aspektu mate�ídouška, v�es, devaterník velkokv�tý, hvozdík kropenatý, jest�ábník 
chlupá�ek, svízel sy�iš�ový, jetel horský, vítod obecný, chmerek vytrvalý (Thymus 
pulegioides, Calluna vulgaris, Helianthemum grandiflorum, Dianthus deltoides, 
Hieracium pilosella, Galium verum, Trifolium montanum, Polygala vulgaris, 
Scleranthus perennis). Travní dominantu tvo�í místy ovsí� pý�itý, sm�lek 
jehlancovitý, kost�ava ov�í, metli�ka k�ivolaká, ovsík vyvýšený, psine�ek obecný 
nebo smilka tuhá (Avenula pubescens, Koeleria pyramidata, Festuca ovina, 
Avenella flexuosa, Arrhenatherum elatius, Agrostis capillaris, Nardus stricta).  
 
Pohledov� velice p�kné jsou soliterní granodioritové balvany od okraj� zarostlé na 
ja�e kvetoucí mochnou (Potentilla tabernaemontani), v lét� rozkvetlým v�esem 
(Calluna vulgaris) a mezi nimi soliterní ke�e jalovce (Juniperus communis). Dost 
siln� se uplat�uje nálet zejména borovice (Pinus sylvestris), b�ízy (Betula pendula), 
osiky (Populus tremula) a krušiny (Frangula alnus), který je zde pravideln� 
odstra�ován. 
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6. Vodní plocha rybníka 
 
Rozloha cca 1,9 ha 
 
Polointenzivn� obhospoda�ovaný rybník. Vodní plocha je oproti p�vodní vým��e 
katastrální mapy zmenšena o zazemn�nou západní �ást zarostlou vysokými 
ost�icemi. P�ímo ve vod� vegetují úzkolisté rdesty, u b�ehu halucha vodní, rdesno 
obojživelné (Oenanthe aquatica, Persicaria amphibia). Podrobné údaje k režimu 
rybníka jsou v tabulkové form� uvedeny v p�edcházející kapitole.  
 
 
7. B�ehové porosty rybníka - vegetace vysokých ost�ic svazu Magnocaricion elatae 
(Koch 1926) 
 
Rozloha cca 0,5 ha 
 
Plocha zahrnuje siln� podmá�ené okraje rybníka Nad Kuší v�etn� zazemn�né 
západní �ásti rybníka. V porostu jsou dominantní vysoké ost�ice (Carex gracilis, 
Carex rostrata, Carex vesicaria), p�imíseny jsou další druhy: zblochan vodní, 
orobinec širolistý, sítina rozkladitá, karbinec evropský, lilek potm�chu�, chrastice 
rákosovitá (Glyceria maxima, Typha latifolia, Juncus effusus, Lycopus europaeus, 
Solanum dulcamara, Phalaris arundinacea), pom�rn� hojný je záb�lník bahenní 
(Comarum palustre), ojedin�le byl nalezen pta�inec bahenní (Stellaria palustris). 
Roztroušen� se objevují náletové d�eviny, nej�ast�ji vrby a b�íza (Salix fragilis, S. 
aurita, S. cinerea, S. caprea, Betula pendula). 
 
Na okraji nezpevn�né cesty, která ohrani�uje rybník z východu, byl nalezen 
v n�kolika trsech om�j, pravd�podobn� se však jedná o p�stovaný druh Aconitum x 
cammarum pocházející ze zahrady neobydleného stavení v bezprost�edním 
sousedství, do n�hož cesta vede. 
 
 
8. Plochy �erstv� vy�ezaných d�evin 
 
Rozloha cca 1,1 ha 
 
Prakticky celá plocha rezervace je vystavena silnému tlaku zar�stání náletovými 
d�evinami. V plánu pé�e vypracovaném v roce 2004 je konstatováno, že za 10 let 
od p�edchozího pr�zkumu (Hadinec 1995) se plocha náletových d�evin zv�tšila 
zhruba 6x. Spektrum náletu tvo�í p�evážn� b�íza, borovice, smrk, osika, krušina, 
stromové a ke�ové vrby (Betula pendula, Pinus sylvestris, Picea abies, Populus 
tremula, Frangula alnus, Salix fragilis, S. cinerea, S. aurita, S. caprea). Zatímco 
v suché �ásti rezervace byly nálety ob�as odstra�ovány, vlhké �ásti rezervace byly 
ponechány ladem a d�eviny už tu p�sobily dojmem zapojeného lesa. Nejv�tší 
škodu zp�sobily náletové d�eviny ve východní �ásti rezervace, kde p�erostly 
nejcenn�jší plochy rašeliništní louky a rašeliništ� a unikátní druhy uvád�né 
v pr�zkumu z roku 1995 do zna�né míry zdecimovaly, n�které zcela zni�ily. 
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Z popsaných d�vod� p�istoupil orgán ochrany p�írody k razantnímu odstran�ní 
d�evin v podzimním období let 2007 a 2008. Vy�ezáno bylo p�t velkých ploch. 
Nejv�tší a nejrazantn�jší zásahy byly provedeny v �íjnu 2008 ve východní �ásti 
rezervace pod hrází rybníka Nad Kuší a v nejjižn�jším výb�žku pod hrází rybníka 
Velká Lípa. Zde byly na pom�rn� velkých plochách odstran�ny zapojené k�oviny a 
stromy a ponechány byly jen soliterní d�eviny, nej�ast�ji dub nebo b�íza. Na 
ostatních plochách byly odstran�ny spíše zapojené k�oviny, zejména porosty 
krušiny, výmladky pa�ízk� po minulých zásazích. 
 
Provedené odstran�ní d�evin je prvním krokem k obnov� lu�ního porostu, jehož 
obnova je reálná. Ve východní �ásti rezervace pod zapojenými d�evinami p�ežívaly 
porosty vachty a záb�lníku, které po odstran�ní nadrostu rychle regenerují. V jižním 
výb�žku již z louky zbýval jen nepatrný proužek pod hrází, v n�mž dožívaly tolie a 
prstnatce. Na ja�e roku 2009 byly porosty �ídké a hojn� prosvítala obnažená p�da, 
v letním období roku 2009 byl porost již zapojen a dominovala nej�ast�ji vrbina 
obecná (Lysimachia vulgaris), hojný byl pchá� bahenní, sítina klubkatá, bezkolenec 
modrý, d�hel lesní, blatouch bahenní (Cirsium palustre, Juncus conglomeratus, 
Molinia caerulea, Anthruscus sylvestris, Caltha palustris), ve východní �ásti i 
p�esli�ka �í�ní (Equisetum fluviatile) a již zmín�ná vachta trojlistá a záb�lník 
bahenní (Menyanthes trifoliata, Comarum palustre). V roce 2010 byly porosty 
zapojeny a zásah nebyl na první pohled patrný. 
 
Odstran�ní d�evin však není jen jednorázový zásah, plochám je nutné následujících 
n�kolik let v�novat zvýšenou pé�i. Odstran�né d�eviny obrážejí z kmínk�, zejména 
krušina olšová obráží hojn� a dlouhodob�. Kde byl v plochách spálen klest, 
objevují se obvykle ruderální druhy jako kop�iva, pchá� oset nebo maliník. 
Nezbytné je výmladky systematicky odstra�ovat bu� vyst�íháním nebo kosením 
k�ovino�ezem nebo kmínky ru�n� nat�ít Roudupem a porost pravideln� kosit. 
Z d�vodu zvláštní pé�e jsou plochy zvláš� vy�len�ny.  
 
 
9. Porosty d�evin 
 
Rozloha cca 0,2 ha 
 
Zapojená plocha d�evin byla ponechána pouze v jihozápadním cípu rezervace, kde 
je barierou odd�lující rezervaci od sousedního pole a plní ochrannou funkci. 
V zapojeném porostu se uplat�ují zejména trnka, krušina, ke�ové vrby, mladé b�ízy 
(Prunus spinosa, Frangula alnus, Salix cinerea, Betula pendula), podrost je 
ruderální, dominuje zejména kop�iva a t�tina k�ovištní (Urtica dioica, Calamagrostis 
epigeios). Ostatní d�eviny v rezervaci nemají v sou�asné dob� po razantním 
vy�ezání roku 2009 charakter lesa nebo ke�ového zápoje, ponechány byly jen 
soliterní d�eviny, pod nimiž m�že vegetovat odpovídající travobylinný pokryv.  
 
 
Rozbor sou�asného stavu ZCHÚ podle díl�ích ploch (mapka) je P�ílohou �. 8 plánu 
pé�e. Tabulka doporu�ených zásah� podle díl�ích ploch je obsahem kapitoly 3.1. 
Vý�et, popis a lokalizace plánovaných zásah� ve ZCHÚ. 
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2.6. Zhodnocení výsledk� p�edchozí pé�e a dosavadních zásah� do ZCHÚ a 
záv�ry pro další postup 
 
Chrán�né území bylo vyhlášeno v roce 1985. V Rezerva�ní knize, kterou spravuje 
Krajský ú�ad Jiho�eského kraje, jsou dokladovány zásahy �ízeného managementu. 
od roku 1994. Dokladovány jsou následující zásahy: 
 

Termín provedení Druh zásahu Lokalizace a rozsah v rámci PR Poznámka 
Kv�ten 1994 Likvidace náletu Severní �ást, 0,6 ha Firma INVEA Strakonice 
�ervenec 1994 Kosení porostu Západní �ást, 0,5 ha Firma INVEA Strakonice 
B�ezen 1996 Likvidace náletu Z, S a centrální �ást, 1,1 ha Firma INVEA Strakonice 
Zá�í 1996 Kosení porostu Centrální �ást, 1,15 ha Firma INVEA Strakonice 

íjen 1996 Výsev semen ho�e�ku 

drsného z lokality PP 
Kocelovické pastviny 

Semixerotermní porosty, p�i jejich 
Z okraji v mírné depresi, 20 m2 , 
15 plošek 

Informace z Plánu pé�e 
pro období 1999 – 2003 
Introdukce se nezda�ila. 

B�ezen 1997 Likvidace náletu S a V �ást, celkem 0,9 ha Firma INVEA Strakonice 
�erven 1997 Kosení kolonií t�tiny T�i ohniska v S a centr. �., 0,1 ha Firma INVEA Strakonice 
Zá�í 1997 Kosení porostu Centrální �ást, 1,4 ha Firma INVEA Strakonice 
Srpen 1998 Kosení kolonií t�tiny T�i ohniska v S a centrální �ásti �SOP Strakonice 
�ervenec a �íjen 
2001 

Kosení kolonií t�tiny T�i ohniska v S a centrální �ásti �SOP Strakonice 

�erven, srpen, �íjen 
2002 

Kosení kolonií t�tiny T�i ohniska v S a centrální �ásti �SOP Strakonice 

�ervenec a zá�í 
2004 

Kosení kolonií t�tiny T�i ohniska v S a centrální �ásti ORCHIS Strakonice 

Zá�í, �íjen 2004 Kosení porostu Centrální �ást, cca 2,5 ha ORCHIS Strakonice 
Zá�í, �íjen 2004 Likvidace náletu Severní �ást, cca 1 ha ORCHIS Strakonice 
�ervenec,zá�í 2005 Kosení kolonií t�tiny �ty�i ohniska v S a centrální �ásti ORCHIS Strakonice 
Zá�í-listopad 2005 Kosení porostu SZ �ást, cca 2,5 ha ORCHIS Strakonice 
Listopad 2005 Likvidace náletu Pod hrází ryb Nad Kuší a SZ 

okraj 
ORCHIS Strakonice 

�erven a zá�í 2006 Kosení kolonií t�tiny �ty�i ohniska v S, centr. a J �ásti ORCHIS Strakonice 
�erven - zá�í 2006 Kosení porostu centrální �ást a rašelinná louka, 

cca 3 ha 
ORCHIS Strakonice 

�erven a zá�í 2007 Kosení kolonií t�tiny sedm ohnisek roztroušených  ORCHIS Strakonice 
�erven - zá�í 2007 Kosení porostu Celá Z polovina plochy a 

rašelinná louka, cca 4 ha 
ORCHIS Strakonice 

Listopad – prosinec 
2007 

Likvidace náletu a 
redukce d�evin 

S a centrální �ást, cca 1 ha ORCHIS Strakonice 

�erven, �ervenec a 
zá�í 2008 

Kosení kolonií t�tiny p�t ohnisek roztroušených  ORCHIS Strakonice 

�erven – listopad 
2008 

Kosení porostu Tém�� celá plocha PR, cca 7 ha ORCHIS Strakonice 


íjen 2008 Razantní likvidace 
d�evin a kosení 

Rašelinná louka a plocha pod 
hrází ryb. Velká Lípa, cca 1,5 ha 

p. Bláha Ma�kov 

duben, �ervenec a 
zá�í 2009 

Kosení kolonií t�tiny Cca 0,2 ha celkem Revita CZ, o.p.s.  
�eské Budejovice 

�ervenec – zá�í 
2009 

 
Kosení porostu 

Tém�� celá plocha PR v�etn� 
louky u hájovny a jižní plochy pod 
hrází V. Lípy, cca 8 ha 

Revita CZ, o.p.s. 
�eské Budejovice 

Duben, �erven a 
zá�í 2010 

Kosení kolonií t�tiny p�t ohnisek roztroušených, cca 
0,2 ha celkem 

p. Bláha Ma�kov 

 
Srpen – zá�í 2010 

 
Kosení porostu 

Tém�� celá plocha PR v�etn� 
louky u hájovny a jižní plochy pod 
hrází V. Lípy, cca 8 ha 

 
p. Bláha Ma�kov 



 
P�írodní rezervace Velká Kuš  Strana 26 
 
 

 
 
Plán pé�e  EIA SERVIS s.r.o. 

Ostatní zásahy, které nebyly sou�ástí �ízené pé�e o rezervaci: 
 
Na za�átku roku 2002 byl upraven p�íjezd na hráz rybníka Nad Kuší. V úseku od 
hájovny na konec hráze rybníka byly vy�ezány ke�ové vrby a byly odstran�ny 
n�které kmeny stromových vrb. (Zápis z kontroly Ing. Trejbala 21.5.2002). 
 
V b�eznu r. 2004 bylo provedeno prohloubení stávající odtokové strouhy z rybníka 
Nad Kuší do rybníka Velká Kuš p�es pozemek rezervace na hloubku 70 cm, 
vyt�žený materiál byl uložen na levý b�eh stoky a zhutn�n. Dále bylo provedeno 
odstran�ní náletu b�ízy a vrby na ploše 90 m2 a provedení zdravotní probírky vrby a 
odstran�ní souše b�ízy. (Protokol o ústním jednání ze dne 20.1.2004) 
 
Vy�ezání vrb a úprava p�íjezdu se do dvou let prakticky ztratilo. Deponie bahna ze 
strouhy je v sou�asnosti zarostlá pchá�em a kop�ivou. Je tak zdrojem diaspor 
t�chto agresivních druh�. 
 
 
 
2.7. Stanovení prioritních zájm� ochrany p�írody v p�ípad� možné kolize 
 
Prioritní zájmy ochrany území se odvíjejí od p�edm�tu ochrany stanoveného 
vyhláškou. P�edm�tem ochrany je dle vyhlášky Okresního národního výboru ve 
Strakonicích „Komplex balvanitých pastvin a p�ilehlých mok�adních luk, který je 
reprezentativní ukázkou typické krajiny Blatenska“. Prioritním zájmem je tedy 
zachování ekosystému a druhové bohatosti rezervace, což je možné pouze za 
p�edpokladu trvalého managementu.  
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3. Plán zásah� a opat�ení 
 
3.1. Vý�et, popis a lokalizace plánovaných zásah� ve ZCHÚ 
 
V následujících dvou kapitolách jsou popsány jednotlivé navrhované zásahy. 
V kapitole 3.1.1. Rámcová sm�rnice pé�e jsou zásahy popsány obecn� pro celé 
území, v kapitole 3.1.2. Zásahy a opat�ení na pozemcích mimo lesní porosty jsou 
tabulkovou formou rozepsány konkrétní zásahy pro jednotlivé díl�í plochy uvnit� 
p�írodní rezervace. 
 
 
3.1.1. Rámcová sm�rnice pé�e 
 
Pé�e o porosty na nelesní p�d�: 
 
Typ managementu Kosení, shrabání a odvoz hmoty 

Pro�ezávky d�evin 
Vhodný interval Rašelinná louka (plocha 1): mozaikovit� každoro�n� cca 1/2 plochy, st�ídat 

Vlhká louka (plocha 2a): mozaikovit� každoro�n� cca 1/2 plochy, st�ídat 
Vlhké a st�ídav� vlhké louky (plochy 2b, 2c, 2d, 2e): mozaikovit� 1x ro�n� 
Ochuzené fádní (plochy 3a, 3b, 3c, 3d): mozaikovit� 1x ro�n�  
Ruderalizované porosty (plochy 4a, 4b, 4c): 3x ro�n�  
Suché balvanité (plocha 5): mozaikovit� každoro�n� cca 1/2 plochy, st�ídat 
Plochy �erstv� vy�ezaných d�evin (plocha 8): 1x ro�n� 

Minimální interval Rašelinná louka (plocha 1): mozaikovit� každoro�n� cca 1/3 plochy, st�ídat 
Vlhká louka (plocha 2a): mozaikovit� 1x za n�kolik let 
Vlhké a st�ídav� vlhké louky (plochy 2b, 2c, 2d, 2e): mozaikovit� 1x za 2 roky 
Ochuzené (plochy 3a, 3b, 3c, 3d): mozaikovit� 1x za dva roky  
Ruderalizované porosty (plochy 4a, 4b, 4c): 2x ro�n�  
Suché balvanité (plocha 5): mozaikovit� 1x za n�kolik let 
Plochy �erstv� vy�ezaných d�evin (plocha 8): 1x ro�n� 

Pracovní nástroj Lehké motorové seka�ky, k�ovino�ez, motorová pila  
Kalendá� pro 
management 

Plocha 1: kosení mozaikovité, každoro�n� cca 1/2 plochy konec �ervence - zá�í 
Plocha 2a: kosení mozaikovité, každoro�n� cca 1/2 plochy konec �ervence - zá�í 
Plochy 2b, 2c, 2d, 2e: kosení mozaikovité 1x ro�n� konec �ervence - zá�í 
Plochy 3a, 3b, 3c, 3d: kosení mozaikovité 1x ro�n� konec �ervence - zá�í 
Plochy 4a, 4b, 4c: kosení 2x ro�n� v �ervnu a srpnu 
Plocha 5: kosení mozaikovité, každoro�n� cca 1/2 plochy konec �ervence - zá�í  
 Pro�ezávka d�evin 1x za 5 let podzim - zima 
Plocha 8: kosení 1x ro�n� konec �ervence - zá�í 

Up�es�ující 
podmínky 

Viz kapitola 3.1.2. Zásahy a opat�ení na pozemcích mimo lesní porosty  

 
 
 
Pé�e o rostliny: 
 
Pé�e o rostliny je realizována údržbou jejich biotopu. Ruderální druhy a nálety 
budou potla�ovány pravidelným kosením a pro�ezávkami. Kosení je provád�no 
selektivn� a mozaikovit�, ru�n� nebo strojov� s ru�ním do�išt�ním okraj�,  
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Pé�e o živo�ichy: 
 
Fauna p�írodní památky je p�izp�sobena stávajícímu charakteru vegeta�ního 
pokryvu. Její zachování je spjato se zachováním p�ibližn� stejného charakteru 
vegetace. Zárukou jeho zachování je údržba biotopu (kosení a pro�ezávky). 
Vzhledem k výskytu pták� hnízdících na zemi (linduška lu�ní a bramborní�ek 
hn�dý) bude kosení lu�ních porost� realizováno mozaikovit� a v pozd�jším termínu 
(od konce �ervence do zá�í). 
 
V roce 2010 byl na základ� požadavku krajského ú�adu vypracován projekt „Tvorba 
t�ní v PR Velká Kuš“, zpracovatel EKOSERVIS �eské Bud�jovice (P�íloha �. 10). 
V zájmovém území jsou navrženy t�i t�n�: 
 

� T1 na pozemku p.�. 435/1 k.ú. Lná�ský Málkov v severovýchodní �ásti 
� T2 na pozemku p.�. 391/2 k.ú. Lná�ský Málkov za západní hranicí PR 
� T3 na pozemku p.�. 435/1 k.ú. Lná�ský Málkov v jihozápadní �ásti  

 
Všechny dot�ené pozemky jsou ve vlastnictví obce Kadov. Materiál vyt�žený p�i 
tvorb� t�ní bude odvezen na pozemek p.�. 449/1 k.ú. Kadov (na severním b�ehu 
rybníka Velká Kuš) a tam uložen.  
 
T�n� budou velké 452 m2, 352 m2 a 179 m2, jejich objem je projektován na 172,5 
m3, 138,5 m3 a 68,5 m3. Odpov�dný orgán ochrany p�írody podporuje zám�r tvorby 
t�ní z d�vodu zlepšení životních podmínek obojživelník�, vodních pták� a dalších 
vodních živo�ich� i rozší�ení vodní a mok�adní vegetace. 
 
 
3.1.2. Zásahy a opat�ení na pozemcích mimo lesní porosty  
 
Jednorázové: 
 

� Realizace t�ní dle projektu „Tvorba t�ní v PR Velká Kuš“, zpracovatel: 
EKOSERVIS �eské Bud�jovice, r. 2010 

 
V rámci stavby budou z�ízeny 3 t�n�, o celkové vodní ploše 983 m2 a objemem 
vody 379,5 m3. P�i této �innosti bude odt�žen a p�emíst�n výkopek 
v projektovaném objemu 424 m3, odvezen bude mimo lokalitu (viz výše). Staveništ� 
dot�ené zemními pracemi nebude v�tší než plocha navrhovaných t�ní a 
manipula�ního pruhu kolem nich o ší�ce max. 3 m. Nejvhodn�jší dobou realizace je 
podzimní období, kdy ptáci již vyhnízdili a obojživelníci jsou ješt� natolik aktivní, že 
se z místa zásahu mohou p�emístit. Náklady na realizaci všech t�ní dle rozpo�tu 
citovaného projektu �iní 250 788 K�. 
 

� Pruhové zna�ení 
 
Po p�ehlášení rezervace bude vyzna�ena hranice po obvodu �erveným pruhovým 
zna�ením na stávajících d�evinách nebo na k�lech. 
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Pravidelné: 
 
Plo-
cha �. 

Vým�ra 
cca (ha) 

Stru�ný popis Doporu�ený zásah Naléha
vost 

Interval 
provád�ní 

Termín 
provedení 

 
1 

 
0,3 

 
Rašelinná louka 

Mozaikovité kosení 
1x za 2 roky, 
vyhrabání, odvoz 
(každoro�n� ½) 

 
1 

každoro�n� 
mozaikovit� 
½ a st�ídat 

 
Srpen - zá�í 

 
2a 

 
0,8 

 
Vlhké a st�ídav� 
vlhké louky 

Mozaikovité kosení 
1x za 2 roky, 
vyhrabání, odvoz 
(každoro�n� ½) 

 
1 

každoro�n� 
mozaikovit� 
½ a st�ídat 

 
konec �ervence 
až zá�í 

2b 
2c 
2d 
2e 

 
1,2 

 
Vlhké a st�ídav� 
vlhké louky 

 
Mozaikovité kosení 
vyhrabání, odvoz 

 
2 
1 

 
1x ro�n� 
1x za 2 roky 

 
konec �ervence 
až zá�í 

3a 
3b 
3c 
3d 

 
2,3 

Ochuzené 
travobylinné 
porosty fádní 

Mozaikovité kosení 
1x ro�n�, 
vyhrabání, odvoz 

 
2 

 
1x ro�n� 

 
konec �ervence 
až zá�í 

 
4a 
4b 
4c 

 
0,2 

Ruderalizované 
porosty 
4a: oka t�tiny  
4b: oka orobince 
4c: ostatní 
ruderální 
 dominanty  

Kosení 2x – 3x 
ro�n�, první kosení 
na vysoké strništ� 
(20-30 cm), další 
kosení standardní, 
vyhrabání, odvoz 

 
2 
 
1 

 
3x ro�n� 
 
2x ro�n� 

 
M�síce: 5., 7., 9  
nebo 
�erven a srpen 

Pro�ezání d�evin 2 1x za 5 let podzim - zima 5a 
5b 
5c 
5d 

 
2,2 

 
Suché balvanité 
vyvýšeniny 

Mozaikovité kosení 
1x za 2 roky, 
vyhrabání, odvoz 
(každoro�n� ½) 

 
2 

každoro�n� 
mozaikovit� 
½ a st�ídat 

 
konec �ervence 
až zá�í 

6 1,9 Vodní plocha 
rybníka 

Tolerovat sou�asné 
hospoda�ení 

   

7 0,5 B�ehové porosty 
rybníka 

Ponechat    

8a 
8b 
8c 
8d 
8e 

 
1,1 

 
Plochy �erstv� 
vy�ezaných d�evin 

Kosení výmladk� 
k�ovino�ezem nebo 
ru�ní vyst�íhání, 
poté kosení, odvoz 
hmoty mimo PR 

 
1 

 
1x ro�n� 

 
konec �ervence 
až zá�í 

9 0,2 Porosty d�evin Ponechat    
 
Stupn� naléhavosti: 1. stupe�: zásah naléhavý, nezbytný pro zachování p�edm�tu ochrany 
   2. stupe�: zásah vhodný, doporu�ený 
   3. stupe�: zásah odložitelný 
Pokud jsou v tabulce uvedeny dva stupn� naléhavosti, je chápán zásah s nižším 
stupn�m jako vhodný, zásah s vyšším stupn�m jako nezbytný pro zachování 
p�edm�tu ochrany (p�.: Kosení 3x ro�n� je vhodné, nicmén� lze jej omezit na 
kosení 2x ro�n�, to však je již nezbytné). 
 
Kosení je v sou�asné dob� realizováno mozaikovit� a doba provedení trvá n�kolik 
týdn�. Tento zp�sob realizace je velmi vhodný, nebo� živo�ichové mají dost �asu 
se p�emístit z pose�ené hmoty zp�t do biotopu, kde z�stávají nepokosené kousky 
skýtající úkryt. Doporu�ujeme i nadále realizovat kosení tímto zp�sobem. 
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3.2. Zásady hospodá�ského nebo jiného využívání ochranného pásma v�etn� 

návrhu zásah� a p�ehledu �inností 
 
Ochranné pásmo rezervace není specieln� vyhlášeno. Podle ustanovení § 37 odst. 
1 zákona �NR �. 114/92 Sb. je jím území do vzdálenosti 50 m od hranic zvlášt� 
chrán�ného území. V ochranném pásmu jsou zastoupeny p�evážn� lesy, louky a 
rybníky, pouze u krátké jihozápadní hranice je v ochranném pásmu orná p�da. 
V roce 2009 byla na poli kulturou ozimá �epka. Orná p�da v ochranném pásmu je 
obvykle problematická, protože splachy živin a pesticid� z pole do chrán�ného 
území p�sobí jeho degradaci. I v rezervaci Velká kuš je zna�n� patrná ruderalizace 
okrajových partií v tomto úseku. Z d�vodu snížení popsaného negativního vlivu je 
zde podél hranice rezervace cílen� ponechán pás zapojených k�ovin, které slouží 
jako bariéra v�tšímu ovlivn�ní rezervace, nicmén� zatravn�ní ochranného pásma 
v tomto úseku by bylo vhodné.  
 
P�i obhospoda�ování pozemk� ochranného pásma je nutno dbát na obecné 
zásady, jako je nevjížd�ní do rezervace mechanizací, nepoškození travního drnu 
t�žkou technikou, ohn�m apod. 
 
 
 
3.3. Zam��ení a vyzna�ení ZCHÚ v terénu 
 
V sou�asné dob� je po obvodu rezervace (již s navrženým rozší�ením) umíst�no 
p�t tabulí se státním znakem. Tabule jsou umíst�ny 
 

� Na jihovýchodním cípu parcely 435/7 k.ú. Lná�ský Málkov 
� Na východním okraji parcely 435/9 k.ú. Lná�ský Málkov 
� Na jižním okraji parcely 435/12 k.ú. Lná�ský Málkov 
� Na jižním okraji parcely 435/3 k.ú. Lná�ský Málkov 
� Uvnit� parcely 391/2 k.ú. Lná�ský Málkov 

 
Po p�ehlášení rezervace bude nutná obnova pruhového zna�ení po obvodu PR. 
 
 
 
3.4. Návrhy pot�ebných administrativn� – správních opat�ení v území 
 
P�ipraveno je p�ehlášení p�írodní rezervace. Hranice byly zam��eny v terénu a 
lomové body opat�eny geodetickými mezníky. P�ehlášení je p�ipraveno zatím ve 
dvou variantách. Varianta A je obdobného rozsahu jako stávající rezervace, jen 
hranice se nedrží hranic stávajících parcel, ale odpovídá reálnému stavu v terénu. 
Varianta B p�edstavuje navrhované v�tší rozší�ení rezervace zahrnující rybník Nad 
Kuší a pozemek na jeho jihozápadním b�ehu pod hrází rybníka Velká Lípa. 
Stávající rozsah rezervace 7,3891 ha se po p�ehlášení ve variant� A zv�tší na 
7,7783 ha, v p�ípad� varianty B na 10,8110 ha. Podrobnosti v�etn� seznamu 
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dot�ených parcel jsou uvedeny v kapitole 1.4. Vymezení území podle sou�asného 
stavu katastru nemovitostí.  
 
Pozemek p.�. 435/7 k.ú. Lná�ský Málkov je ve výpisu KN veden jako lesní 
pozemek. V reálu zde však lesní porost není a pravd�podobn� nikdy nebyl, jedná 
se tedy o mylnou informaci. P�ed procesem p�ehlášení rezervace by bylo vhodné 
tento omyl napravit: na základ� místního šet�ení p�íslušného ú�adu (M�st.Ú Blatná) 
a rozhodnutí pochybnosti tohoto ú�adu je nutno vystavit písemný doklad pro 
Katastrální ú�ad, který zapíše zm�nu do katastru nemovitostí. 
 
 
 
3.5 Návrhy na regulaci rekrea�ního a sportovního využívání území ve�ejností 
 
Plocha p�írodní rezervace není využívána pro rekreaci a sport. Výkon práva 
myslivosti není na ploše rezervace omezen, myslivecké stavby sem ale nesmí být 
umis�ovány bez souhlasu p�íslušného orgánu p�írody. 
 
 
 
3.6. Návrhy na vzd�lávací využití ZCHÚ 
 
Využití ke vzd�lání je možné nap�. formou odborné exkurze (pro více�lenné 
skupiny) nebo formou dlouhodobé studie na ur�ité téma (pro jednotlivce) za 
p�edpokladu souhlasu orgánu ochrany p�írody. 
 
Na okraji p�írodní rezervace je vhodné umístit 1 – 2 tabule s informa�ním textem. 
Nejlepší by bylo umíst�ní dvou tabulí – jednu k p�íjezdové cest� od hájovny a 
druhou na jižní okraj k cest� na hrázi rybníka Velká Lípa. 
 
 
 
3.7. Návrhy na pr�zkum �i výzkum ZCHÚ a monitoring 
 

� Periodická kontrola výskytu zvlášt� chrán�ných druh� rostlin. 
� Inventarizace populace mechu Hamatocaulis (Drepanocladus) vernicosus – 

srpnatka fermežová 
� Inventariza�ní pr�zkum bezobratlých živo�ich� 
� Vyhodnocení zásahu vyhloubení t�ní s odstupem n�kolika let, kontrola 

výskytu vodních rostlin, obojživelník�, hmyzu, pop�. plaz�, pták� 
 
 
 
 



 
P�írodní rezervace Velká Kuš  Strana 32 
 
 

 
 
Plán pé�e  EIA SERVIS s.r.o. 

 
4. Záv�re�né údaje 
 
4.1. P�edpokládané orienta�ní náklady hrazené orgánem ochrany p�írody 

podle jednotlivých zásah� (druh� prací) 
 
 
Jednorázové zásahy 
 
 
 
Druh zásahu 

Odhad 
plochy, 
délky 

 
Náklady na 

jednotku (K�) 

Orienta�ní náklady za 
provedený úkon (K� 

cca ) 
Realizace t�í t�ní (údaje p�evzaty z projektu)  983 m2   250 788 
Pruhové zna�ení po obvodu na nov� 
instalovaných k�lech p�i hustot� do 2 k�l� / 100 m 

900 m 700 K� / 100 m  6 300 

Pruhové zna�ení po obvodu na stávajících 
d�evinách 

550 m 300 K� / 100 m  1 650 

Nákup a instalace dvou tabulí s informa�ním 
textem 

2 ks 15 000 K�/tabuli  30 000 

Celkem    288 738 

 
 
 
 
Opakované zásahy 
 
Pro výpo�et orienta�ních náklad� spojených s údržbou rezervace byly použity 
náklady v následující výši: 
 

� Kosení v lehkém terénu 15 000 K�/ha 
(Použito pro rovné plochy kosené seka�kou – plocha 3a) 
 

� Kosení ve st�edním terénu 20 000 K�/ha 
(ochuzené travobylinné porosty - 3b, c, d) 
(suché balvanité pahorky – plochy 5) 
 

� Kosení v t�žkém terénu 30 000 K�/ha 
(mokré a rašelinné louky – plochy 1 a 2) 
(ruderální porosty  - plochy 4) 
(plochy �erstv� vy�ezaných d�evin – plochy 8) 
 

� Likvidace náletu 30 000 K�/ha 
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Odhadované náklady: 
 
 
Druh zásahu 

Odhad 
plochy, délky  

Orienta�ní 
náklady za 

rok (K�) 

Orienta�ní 
náklady za 

období 10 let 
platnosti 

plánu pé�e 
(K�) 

Plocha 1 (rašelinné louka):  
Mozaikovité kosení 1x ro�n� cca 1/2 plochy 
Termín: konec �ervence - zá�í, shrabání, odvoz 

0,3 ha 
(0,15 ha/rok) 

 
  4 500 

 
  45 000 

Plocha 2a (vlhká až st�ídav� vlhká louka):  
Mozaikovité kosení 1x ro�n� cca 1/2 plochy  
Termín: konec �ervence - zá�í, shrabání, odvoz 

0,8 ha 
(0,4 ha/rok) 

 
12 000 

 
120 000 

Plochy 2b, 2c, 2d, 2e (vlhké až st�ídav� vlhké louky): 
Mozaikovité kosení 1x ro�n�  
Termín: konec �ervence - zá�í, shrabání, odvoz 

 
1,2 ha 

 
36 000 

 
360 000 

Plocha 3a (ochuzené porosty fádní – rovný terén):  
Mozaikovité kosení 1x ro�n�  
Temín: konec �ervence - zá�í, shrabání, odvoz 

 
1,1 ha 

 
16 500 

 
165 000 

Plochy 3b, 3c, 3d (ochuzené porosty fádní – 
nerovné):  
Mozaikovité kosení 1x ro�n�  
Temín: konec �ervence - zá�í, shrabání, odvoz 

 
1,2 ha 

 
24 000 

 
240 000 

Plochy 4a, 4b, 4c (ruderalizované porosty – t�tina, 
orobinec, kop�iva, pchá�, kerblík): Kosení 3x ro�n�, 
první kosení na vysoké strništ� (20-30 cm) koncem 
kv�tna, další kosení standardní v �ervenci a zá�í, 
vyhrabání, odvoz 

 
0,2 ha 

(0,6 ha/rok) 

 
18 000 

 
180 000 

Plochy 5a, 5b, 5c, 5d (suché balvanité vyvýšeniny): 
Mozaikovité kosení 1x ro�n� cca 1/2 plochy  
Termín: konec �ervence - zá�í, shrabání, odvoz 

2,2 ha 
(1,1 ha/rok) 

 
22 000 

 
220 000 

Plochy 5a, 5b, 5c, 5d (suché balvanité vyvýšeniny): 
Pro�ezání d�evin 1x za 5 let podzim - zima, odvoz 

2,2 ha 66 000 
1x za 5 let 

132 000 

Plochy 8a, 8b, 8c, 8d, 8e (plochy �erstv� vy�ezaných 
d�evin): Kosení 1x ro�n� k�ovino�ezem 
Termín: od konce �ervence - zá�í, shrabání, odvoz 

 
1,1 ha 

 
33 000 

 
330 000 

Celkem  166 000 1 792 000 
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4.2. Použité podklady a zdroje informací 
 
� Albrecht J. a kol.: �eskobud�jovicko. In: Mackov�in P. a Sedlá�ek M. (eds.): 

Chrán�ná území �R, svazek VIII. AOPK �R a EkoCentrum Brno, Praha, 2003 
� Mikyška R a kol.: Geobotanická mapa �SSR, Academia, Praha 1972 
� Neuhauslová Z., Moravec J.: Mapa potenciální p�irozené vegetace �eské 

republiky, Botanický ústav Akademie v�d �R, Praha 1997 
� Hejný S., Slavík B.: Kv�tena �SR 1. Academia , Praha 1988 
� Moravec J. a kol.: Rostlinná spole�enstva �SR a jejich ohrožení, Severo�eskou 

p�írodou, P�íloha 1983/1, Litom��ice 1983 
� Chytrý M., Ku�era T., Ko�í M.: Katalog biotop� �R, AOPK �R, Praha 2001 
� Kubát k.: Klí� ke kv�ten� �eské republiky, Academia Praha 2002. 
� Chán: Komentovaný �ervený seznam kv�teny jižní �ásti �ech, AOPK, Praha 

1999 
� Plesník J., Hanzal V., Brejšková L.: �ervený seznam ohrožených druh� �eské 

republiky – obratlovci. AOPK �R, Praha, 2003 
� Rezerva�ní kniha p�írodní rezervace Velká Kuš uložená na Krajském ú�ad� 

Jiho�eského kraje 
� Ku�era J., Vá�a J.: Seznam a �ervený seznam mechorost� �eské republiky, 

AOPK, Praha, 2005 
� Vlastní terénní pr�zkum kv�ten 2009  - srpen 2010 
 
 
 
4.3. Seznam mapových list�, do kterých ZCHÚ a jeho OP zasahují 
 

� Základní mapa �eské republiky 1 : 10 000 
�ísla mapových list�: 22-14-17, 22-14-18, 22-14-22, 22-14-23 
 

� Státní mapa 1 : 5 000 odvozená 
�íslo mapového listu: Blatná 9-6 
 

� Katastrální mapa 1 : 2 880 
�íslo mapového listu: ZS-IV-26-03 
 
 
 
4.4. Vztah k jiným plán�m pé�e pro ZCHÚ 
 
Tento plán pé�e pro PR Velká Kuš navazuje na plán pé�e na období 2005 – 2010.  
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4.5. Plán pé�e zpracoval 
 
Zpracovatel: 
 
 EIA SERVIS s.r.o., U Malše 20, 370 01, �eské Bud�jovice 
 RNDr. Vojt�ch Vyhnálek CSc. 
 
Zpracoval: 
 
 Ing. Alexandra �urnová, EIA SERVIS s.r.o., U Malše 20, �eské Bud�jovice 
 autorizovaná osoba k provád�ní biologického hodnocení ve smyslu § 67 

podle § 45i zákona �NR �. 114/1992 Sb. ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, 
autorizace �.j. OEKL/1284/05 ze dne 3.5.2005 

 
 
 
 
Datum: 25. 10. 2010 
 

 
 
 
Podpis:   ______________________ 
 

 
 
4.6. Odborné posouzení AOPK �R 
 
Plán pé�e vyhovuje po odborné i v�cné stránce. Doporu�ujeme, aby byl schválen a 
realizován. 
 
V   _______________________ 
 
 
Dne:  _____________________   Podpis:   __________________ 
 
               razítko 
 
 
4.7. Schválení orgánem ochrany p�írody 
 
Potvrzení o schválení plánu pé�e pro p�írodní rezervaci Velká Kuš na období 2011 – 
2020 vydáno pod �íslem jednacím: 
        ________________ 
 
 
V   _______________________ 
 
 
Dne:  _____________________   Podpis:   __________________ 
 
               razítko 
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P�ílohy plánu pé�e 
 
 

P�íloha �. 1: Orienta�ní mapa  
 Turistická mapa 1 : 50 000 
 
P�íloha �. 2: Zájmové území 
 Základní mapa 1 : 10 000 
 
P�íloha �. 3: Mapa parcelního vymezení  
 Kopie katastrální mapy 1 : 3 000 nad leteckým snímkem 
 
P�íloha �. 4: Podklady p�ipravené pro p�ehlášení rezervace 

4a:   zam��ení reálného stavu pro variantu A 
4b:   zam��ení reálného stavu pro variantu B 

 
P�íloha �. 5: Informace o parcelách KN  
 Informace z internetových stránek katastrálního ú�adu 
 
P�íloha �. 6:  Vodohospodá�ská mapa 
 1 : 50 000 
 
P�íloha �. 7: Letecký snímek 
 cca 1 : 3 000 
 
P�íloha �. 8: Rozbor sou�asného stavu ZCHÚ podle díl�ích ploch  
 cca 1 : 2 000 
 
P�íloha �. 9: Výskyt zvlášt� chrán�ných druh� rostlin v ZCHÚ 
 cca 1 : 3 000 
 
P�íloha �. 10: Umíst�ní plánovaných t�ní na území rezervace 
 p�evzato z projektu „Tvorba t�ní v PR Velká Kuš“,  
 EKOSERVIS �eské Bud�jovice, r. 2010 
 
P�íloha �. 11: Fotodokumentace 
 
P�íloha �. 12: Zápisy z projednání plánu pé�e 
 
P�íloha �. 13:  Protokol o zp�sobu vypo�ádání p�ipomínek, kterým se zárove� 

plán pé�e schvaluje 
 
 
 
































