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Jan Hůda, předseda představenstva 
Rybářství Třeboň Hld., získal v taj-
ných volbách přes 91 procent hla-
sů a obhájil tak svůj minulý tříle-
tý mandát. Podobně jako Ladislav 
Vacek, ředitel Rybářství Chlumec 
nad Cidlinou. Ten obdržel více než 
76 procent hlasů. Zbylé získali Ro-
man Osička z Rybníkářství Poho-

Rybářské sdružení nadále povede tandem 
Jan Hůda a Ladislav Vacek
Nic nového pod sluncem. Rybář-
ské sdružení ČR povede i v dal-
ším tříletém období, vymezeném 
roky 2015 až 2018, dosavadní 
tandem - prezident Ing. Jan Hů-
da, Ph.D., pro kterého to bude 
už sedmé volební období, a vice-
prezident Ing. Ladislav Vacek. 
Rozhodli o tom členové sdru-
žení na prosincovém zasedání, 
které se konalo na Mendelově 
univerzitě v Brně. 

Brno
řelice a Ladislav Štercl z Rybářství 
Kardašova Řečice.
„Důvěry kolegů si velmi vážím. 
Mandát jsem získal velmi silný. 
Nejsilnější za všechna období, kdy 
jsem v čele našeho profesního sdru-
žení stál. Vynasnažím se ho využít 
při obhajobě oprávněných zájmů 
našich produkčních rybářů v Česku 
i Evropské unii,“ uvedl Jan Hůda. 
Tajné volby prezidenta a vicepre-
zidenta Rybářského sdružení ČR 

jsou specifické tím, že nejsou na-
vrženi žádní kandidáti, ale členo-
vé na hlasovací lístky píší vždy 
jméno podle svého výběru. Za-
tímco Jan Hůda takto získal re-
kordních 1400 hlasů, jednou byl 
jmenován Ladislav Vacek a je-
den hlas byl neplatný. To volba 
viceprezidenta nebyla tak jedno-
značná, i když převaha Ladisla-
va Vacka byla nakonec v porov-
nání s kolegy zřejmá. Získal 1171 

hlasů, zatímco další dva dohroma-
dy 176. Dva hlasovací lístky by-
ly neplatné. 
„Mě především těší, že naše sdru-
žení je jednotné a tak také vystupu-
je. Nejsou v něm žádné názorové 
proudy ani protiproudy. Když už 
se přeme nebo pohádáme, pak jedi-
ně v zájmu oboru, který patří k těm 
nejtradičnějším v zemi. Na politi-
kaření v něm prostě není místo,“ 
uzavřel staronový prezident.  

Poslanci viděli, jak kormoráni devastují obsádky
Chlumec nad Cidlinou

Výlov rybníka Říha, kterého se 
v listopadu zúčastnili na pozvání 
Rybářského sdružení ČR a Rybář-
ství Chlumec nad Cidlinou i ně-
kteří poslanci zemědělského vý-
boru Poslanecké sněmovny ČR, 
názorně ukázal, jak mohou rybo-
žraví kormoráni decimovat obsád-
ky rybníků. „Je to boj, který i díky 
dlouholeté ochraně, a nyní bene-
volenci státních orgánů  a chyb-

né legislativě, zatím prohráváme. 
Hlavně ke škodě nás, rybářů,“ ří-
kal šéf firmy Ladislav Vacek, 
když zákonodárcům ukazoval zo-
báky kormoránů poškozené vylo-
vené ryby. 
A jen on nejlépe věděl, že  prvních 
40 tisíc kusů K1 nasazených v lis-
topadu 2013 do dubna 2014 zcela, 
až na pouhých zhruba 500 kusů, 
kormoráni naprosto zlikvidova-
li, tedy vyžrali. Z druhých 45 ti-
síc kusů nasazených až v květnu 
2014 dokázali do listopadu sežrat, 

zabít anebo výrazně poškodit dal-
ších 25 tisíc kusů, aniž by stát fir-
mu za tyto prokazatelné ztráty od-
škodnil. A to nejde jen o přímé 
škody, ale i další výdaje na mar-
nou ostrahu, každodenní objíždění 
rybníků a tedy ztrátu času na pro-
duktivní práci.
Na jediném, zhruba 40 hektarovém 
rybníce, tak za rok, od listopadu 
2013 do listopadu 2014, přišla fir-
ma o 70 tisíc kusů plůdku a slabé 
násady od 0,08 do 0,50 kg/ks. 

Kormoráni zlikvidovali tisíce ryb

Prosincové zasedání se konalo na Mendelově univerzitě v Brně. Jan Hůda děkuje po zvolení za důvěru.
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Fakulta rybářství a ochrany vod 
získala v závěru listopadu v Čes-
kých Budějovicích nové, moderní 
zázemí. Našla ho v budově, posta-
vené s podporou evropských do-
tací za téměř 300 milionů korun, 
v níž sídlí Zemědělská fakulta Ji-
hočeské univerzity. Jejího otevření 
se zúčastnili i zástupci Rybářského 
sdružení ČR a rybářských firem. 
„Věříme, že nové podmínky 
v Českých Budějovicích přitáhnou 
další zájemce o studium, a to ne-
jen z České republiky, ale i z Ev-
ropy a vzdálenějších zemí, jako je 

Rybářská fakulta má v jihočeské metropoli nové zázemí
České Budějovice

například Vietnam, Rusko, Turec-
ko či Kazachstán,“ uvedl děkan ry-
bářské fakulty Otomar Linhart. 
Nová budova, která z větší čás-
ti slouží Zemědělské fakultě, má 
tři podlaží. Jsou v ní posluchár-
ny, učebny, laboratoře, pracov-
ny a konferenční sál. Vybavena je 
moderními přístroji a audiovizu-
ální technikou. „Naším cílem ne-
bylo jen postavit nový komplex, 
ale jeho vybavením výrazně při-
spět ke zkvalitnění výuky. Záze-
mí zde najde mimo jiné laboratoř 
Molekulární biologie rostlin a bio-
technologie, Rostlinolékařství či 
Agroekologie,“ řekl její děkan Mi-
loslav Šoch. Novou budovu využívají dvě fakulty - zemědělská a rybářská.

Po roční přestávce se ve dnech 
19.-20. února 2015 uskuteční už 
třetí ročník odborné konference 
Rybářského sdružení ČR. V je-
jím rámci bude připomenuta i vý-
jimečná osobnost zakladatele mo-
derního českého rybníkářství 
Josefa Šusty, od jehož úmrtí v lis-
topadu uplynulo rovných 100 let. 
Během dvou dnů vystoupí patnáct 
osobností, které se podělí o nej-
novější zkušenosti z oboru. Půjde 

Třetí ročník odborné konference Rybářského sdružení 
bude v únoru. Opět v Českých Budějovicích 
České Budějovice

například o představení amurské-
ho lysce, nového plemene kap-
ra v České republice nebo analýzu 
ekonomiky recirkulačních systé-
mů. Další z přednášek se bude vě-
novat potenciálu krmných směsí 
a obilovin, jako nástroje pro udr-
žení dobré produkce tržního kapra 
ve vztahu ke kvalitě vody a bilanci 
živin. Vedle toho se budou řeční-
ci věnovat také analýze povodňo-
vých událostí let 1997-2013 nebo 
vypořádávání pozemků pod rybní-
ky podle § 59a vodního zákona.
„Přesný program ještě dolaďuje-

Splnění všech přání, 
zdraví a štěstí 

i plné sítě ryb přeje 
Rybářské sdružení 
České republiky

PF 2015

Návrh novely zákona o odpadech 
(169/2013 Sb.), který nyní pro-
cházel připomínkovým řízením, 
přiměl Rybářské sdružení ČR 
k předložení zásadní připomínky. 
Tu sdružení podalo prostřednic-
tvím Agrární komory ČR. 
„Požadujeme, aby byl z návrhu 
novely vypuštěn článek II, bod 4 
a ustanovení § 2 odst. 1 písm. h) 
bylo ponecháno v současném zně-
ní. Tedy, aby odtěžený sediment 
nebyl považován za odpad, jak 
to navrhuje připravovaná novela, 
a bylo ho možné vrátit zpět na ze-
mědělskou půdu, odkud pochází 
a kam patří,“ vysvětluje RNDr. Mi-
chal Kratochvíl, Ph.D., ředitel Ry-
bářského sdružení. Tuto, pro rybáře 

me a zajišťujeme. Zájem o účast 
je už nyní značný, a je zřejmé, 
že každému zájemci vyhovět ne-
půjde, protože konference je pře-
devším určena členům našeho 
sdružení. Až teprve kdyby oni ne-
naplnili místa v sále, nabídneme 
účast dalším zájemcům,“ vysvět-
luje hlavní organizátor Ing. Mar-
tin Urbánek. Ph.D., asistent ředi-
tele Rybářského sdružení ČR. 
Akce se uskuteční v českobudě-
jovickém Clarion Congress Hote-
lu a každý den se počítá s účastí 
zhruba 120 osob. 

Sediment z rybníků se má stát odpadem. Rybáře to poškodí  
Praha

kontroverzní úpravu, prosazuje Mi-
nisterstvo životního prostředí ČR, 
aby vyšlo vstříc Evropské komisi. 
Česká právní úprava totiž ukládá-
ní vytěžených sedimentů z vodních 
toků a vodních nádrží dosud na ze-
mědělské půdě umožňuje. Neodpo-
vídá však evropské směrnici o od-
padech z roku 2008.

„Soulad s evropskou směrnicí by 
měl být řešen vhodnějším způ-
sobem, nepoškozujícím ani vý-
znamný krajinný prvek rybník, 
ani zemědělský půdní fond,“ do-
dal Michal Kratochvíl. 
Stanou-li se vytěžené sedimenty 
odpady, výrazně totiž rybářské fir-
my  ekonomicky i byrokraticky za-

tíží a v podstatě téměř znemožní už 
tak extrémně nákladné odbahňová-
ní vodních nádrží. Rybníky se pak 
degradují nejen pro produkci ryb, 
ale i z vodohospodářského, ekolo-
gického a krajinotvorného hlediska. 
„Skládkování sedimentů by tyto 
odbahňovací práce výrazné prodra-
žilo. To by pozici rybářských firem 
na evropském trhu bezesporu zne-
výhodnilo a poškodilo, nemluvě 
o degradaci zemědělského půdní-
ho fondu,“ uzavřel ředitel sdružení. 
Proti navrhovanému znění zákona 
v souvislosti s využitím sedimen-
tů z vodních toků a vodních nádrží 
zpět na zemědělské půdě se v rám-
ci připomínkového řízení kromě 
rybářů také postavilo MZe a Hos-
podářská komora ČR. Do Vlá-
dy jde proto návrh novely zákona 
o odpadech s rozporem.

Uložit miliony kubíků sedimentů na skládky by přišlo na miliardy korun.
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Ing. Pavel Hartman, CSc. 
(1944) prožil celý život s ryba-
mi. V mládí začínal v Hlubo-
ké nad Vltavou jako asistent 
zootechnika, pracoval v cent-
rální laboratoři, byl hlavním 
zootechnikem někdejšího obo-
rového podniku Státní rybář-
ství. V letech 1992 až 2011 řídil 
společnost Lesy a rybníky měs-
ta České Budějovice, a byť je už 
v penzi, stále předává své zkuše-
nosti posluchačům Fakulty ry-
bářství a ochrany vod. 

Slyšel jsem vás někde říkat: když 
mám iniciály PH, tak se věnuji pH. 
To je vtipné. Jak se to takhle sešlo? 
Jako kluk jsem rybařil, pak jsem 
měl snahu ryby reprodukovat 
a bavilo mě to tak, že na střední 
zemědělské škole, což byla léta 
1958 až 1962, jsem se zmínil, že 
bych se třeba chtěl zabývat ryba-
mi. Ředitel to napsal do posudku 
a už to se mnou šlo… V Brně 
na Vysoké škole zemědělské jsem 
rybníkářství studoval u profeso-
ra Kostomarova, a jako čerstvý 
absolvent v roce 1967 nastoupil 
na Hlubokou jako asistent zo-
otechnika a pracoval v terénu 
a v provozní laboratoři. Byla vel-
mi skromně vybavená kolorimet-
rickými metodami, ale voda a vše 
kolem ní, mě začala provázet ži-
votem.

Připomeňme, že hodnota pH 
znamená zda vodný roztok je 
kyselý či zásaditý. A že neutrální 
voda má pH = 7. 
Zjednodušeně řečeno, ano.

Proč to je tak důležité? 
Pro ryby se musí vytvořit prostředí, 
v němž dobře tráví, přežívají, při-
růstají a rozmnožují se. Právě zde 
je pH vody „úzkým profilem“ ze-
jména při odchovu plůdku a násad 
kapra i doplňkových druhů ryb. 

Řeší produkční rybáři kvalitu vody? 
Vesměs ano, ale mají to složité. 
Hodně rybníků leží v chráněných 
oblastech a nelze na nich hospo-
dařit, jak by chtěli. Legislativa je 
zde velmi omezující. Pak nelze ani 
upravovat vodu, ryby chovat přimě-
řeně intenzivně nebo polointenziv-

Pavel Hartman, pedagog a bývalý ředitel Lesů a rybníků města Českých Budějovic říká: 

Některá omezení jsou na škodu rybářů 
a na závadu samotné přírody

ně s využitím přirozeného přírůstku. 
Ekonomicky je takové hospodaření 
málo efektivní. Omezené obsádky 
mají vytvořit potravní rezervy pro 
ptactvo a jiné živočichy, aby se udr-
žela biodiverzita přírody.  

Je to dobře nebo špatně? 
Z pohledu rybníkářství, které je 
přirozenou hospodářskou čin-
ností v krajině a v přírodě, to je 
skoro na škodu. Nikdo se nechce 
vrátit do 70. nebo 80. let, kdy se 
podporoval intenzivní chov ryb 
a úživnost rybníků byla zvyšo-
vána všemi možnými způsoby. 
Ale omezovat některá opatření je 
na škodu rybářů a na závadu i sa-
motné přírody. 

Pojďme k té rybniční vodě. Jak 
její pH ovlivňovat? 
Především přiměřeným orga-
nickým hnojením a vápněním, 
aby byla vytvořena vápenato-
uhličitanová rovnováha tedy opti-
mální poměr uhlíku a vápníku. Ta 
zajišťuje určitou úroveň přirozené 
produkce a stabilitu hodnot pH. Je 
to ale hodně zjednodušeno. Vodo-
právní úřady tento postup vesměs 
akceptují. 

Jaké hodnoty pH má mít voda, 
v níž se rybám dobře daří? 
Obecně řečeno blízké pH krve 
ryb, aby mohly žábrami vylučo-
vat čpavek. V době vegetace je to 
v rozmezí pH od 7 do 8,2.

Jak jste si s tím poradil, když jste 
byl ředitelem městského rybářství? 

Těžko, protože třeba Vrbenské 
rybníky jsou součástí národní pří-
rodní rezervace a tam platí řada 
omezení. Je to o hledání možných 
alternativ, v obsádkách, soustře-
děním se na doplňkové druhy ryb. 
Částečně to kompenzují náhrady 
škod. Významná část městských 
rybníků spadá i do ptačí oblasti, 
kde omezení nejsou až tak vý-
znamná. Snahou tedy bylo ma-
ximálně využít rybníky, které 
v chráněných lokalitách neleží. 

Jak na ty roky vzpomínáte? 
Docela rád. Žil jsem trojrozměr-
ným životem, protože městské 
hospodářství v Českých Budějovi-
cích zahrnuje kromě rybářství také 
zemědělství a lesnictví s myslivos-
tí.  Šlo o téměř tři tisíce hektarů 
městského historického agrárního 
majetku. To není zrovna málo.  

Jaké to bylo řídit městský podnik? 
Jste v neustálém střehu a napětí, 
protože rybníky, které obhospoda-
řujete, leží v 11 katastrálních úze-
mích a lesy dokonce ve 33 katas-
trech. A pozemky kolem krajské 
metropole jsou hojně navštěvova-
né a stavebně exponované liniový-
mi stavbami. Prakticky stále se ře-
šila věcná břemena, a člověk je víc 
úředníkem, než manažerem. Když 
jsem se jel podívat na rybník, jak 
prospívá, jaký je pořádek na sto-
kách, v lesních školkách, tak až 
po práci. 

Proč jste odešel? 
Relativně dlouho jsem přesluho-

val a sám už jsem měl pocit, že je 
na čase končit, měl jsem také váž-
né problémy se srdcem. Nemusel 
jsem, ale chtěl jsem. 

Teď patříte mezi kmenové aka-
demické pracovníky rybářské fa-
kulty. Jak k tomu došlo? 
Její děkan, profesor Linhart, mi tu 
možnost nabídl. Ale já se na aka-
demické půdě pohybuji už pár let. 
V 80. a 90. letech jsem po dohodě 
s docentem Hartvichem vypomá-
hal s výukou na Katedře rybářství 
a s hydrochemií současně na Ka-
tedře chemie tehdejší Zemědělské 
fakulty. Moji specializací je ryb-
níkářství a s tím i problematika 
pH v rybnících, kolísání, udržení 
neutralizační kapacity vody a po-
dobně. A musím říct, že o po-
sluchače nemám nouzi. Studenti 
chodí, aniž bych je na přednášky 
nutil. 

Teď vám vyšla nová publikace 
Praktika v rybníkářství. 
Napsali jsme ji s kolegou Jánem 
Regendou, abychom do výuky 
vnesli nový pohled. Neteoretizo-
vat, ale připravit metodické postu-
py, příklady poznatků a na nich 
ukázat rybníkářství jako multidis-
ciplinární vědní obor. A tak stu-
denty připravit na překážky, které 
budou muset zdolat z hlediska 
biotechnologie akvakultury. O to 
nám šlo. 

Když srovnáte předchozí dekády, 
jak se složení vody v přírodě 
měnilo? 
Velmi výrazně, zvláště z hlediska 
rostoucí trofie povrchových vod. 
Pamatuji, že v roce 1966, kdy 
jsem nastoupil na praxi, se na bu-
dějovických rybnících lovily živé 
marény. A v 70. letech rybáři mu-
seli čelit přílivu živin tím, že zvy-
šovali obsádky a dělali řadu opat-
ření, aby obsádky vůbec přežily 
bez žaberních nekróz. Tehdy byly 
splachy z polí obrovské. Obecně 
platilo, že zvyšování životní úrov-
ně a nároků lidí velmi zhoršilo 
kvalitu vody. Produkce ryb opro-
ti 50. a 60. letům minulého století 
vzrostla sedmkrát přičiněním ry-
bářů jako odpověď na vzrůstající 
úživnost rybníků, ale péče o kra-
jinu se za minulého zřízení příliš 
neřešila. 

(Pokračování na straně 4)

Pavel Hartman



Ing. Karel Báňa, 
vedoucí střediska Rybářství 
Maria Podstatzka-Lichtensteinová, 
Velké Meziříčí

I přesto, že 
bylo letos 
na jaře su-
cho a my 
některé ryb-
níky museli 
nasadit ji-
nak, než byl 
plán, byla 
p r o d u k c e 
celkem dob-

rá. Koncem léta naštěstí začalo 
pršet a rybníky se natáhly na pl-
nou vodu. Některé, které jsme 
lovili na podzim, mají nyní víc 
vody, než během léta. Kaprů 
jsme nalovili relativně hodně, 
kusové přírůstky byly příznivé. 
Línů a amurů jsme měli do-
statek. Jen dravců a síhů bylo 
málo. Problémem jsou stále 
kormoráni, jejichž nálety jsou 
větší než loni. Těžko předvídat, 
jak velké škody na obsádkách 
způsobí. Po naplnění rybníků 
vodou by mohly být i dobré 
podmínky pro komorování ryb. 
Vyjde-li tedy počasí, a bude 
i nadále dostatek vody, mohl by 
být i další rok příznivý.
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To platilo i v 80. letech? 
Samozřejmě. Třeba na Třeboň-
sku hospodařily velkovýkrm-
ny vepřů, které přinášely znač-
nou zátěž organickými látkami 
do rybníků. Dokonce se řešil stát-
ní úkol, jak využít prasečí kejdu 
k růstu produkce ryb a uvažova-
lo se o bikulturním hospodářství 
chovu prasat a ryb. Cílem rostlin-
né produkce bylo zvyšovat úrod-
nost, někdy až neúměrně. Po té-
hle vlně, provázené mimo jiné 
žaberními nekrózami a také my-
kózami ryb, se situace začala po-
čátkem 90. let měnit k lepšímu. 
Jak díky lepšímu využívání ze-
mědělské půdy, tak výstavbou 
čistíren odpadních vod. To příro-
dě pomohlo. Ale z hlediska přiro-

zeného přírůstku šlo o stagnaci. 
To se teď dohání přikrmováním, 
což vodohospodáři kritizují ja-
ko zatěžování povrchových vod 
fosforem.

Jak se s tím vypořádat? 
Obecný recept neexistuje. Firmy 
se musí přizpůsobit podmínkám, 
v nichž hospodaří. Platí však, že 
kvalita vody je klíčová pro při-
rozenou produkci ryb. Nedávno 
jsem byl v Rakousku a tam ry-
báře označili za „lékaře vody“ 
- měli by z ní vytáhnout živiny 
a převést je do přírůstků ryb. 
Přiměřené přikrmování pokláda-
jí za racionální podporu využití 
přirozené potravy. Kdo pečuje 
o rybníky, tomu se to daří. Stej-
ně jako tomu, kdo rozumí vodě 
a rybám. 

(Dokončení ze strany 3)

Některá omezení jsou na škodu rybářů 
a na závadu samotné přírody

Po zkušenosti s počasím na pře-
lomu let 2013/14, kdy byla teplá 
zima, s rostoucím počtem těch-
to ptáků a s prodloužením jejich 
pobytu u nás, se letos proto Ry-
bářství Chlumec rozhodlo slo-
vit všechny vzdálenější rybníky 
s mladou rybou a svézt ji do ko-
mor, ležících co nejblíž sídlu fir-
my, aby byla lépe „hlídaná“. 
„Jsou to sice opět další náklady 
navíc, protože jde o neplánova-
né dvojí lovení - podzim a jaro 
a rozvozy, stejně jako porušení 
zásad našich předků o nemíchá-
ní obsádek. Ale snad pomůžeme 
tomu, aby i přes vyšší manipu-
laci s rybou, přežil vyšší počet 
mladých ryb,“ dodal Ladislav 
Vacek.
Mělo by to pomoci zvýšit i od-
střel kormoránů. Na většině ma-
gistrátů snad již pochopili, že 
tento zimující pták je vetřelec 
a narušitel našich původních eko-
systémů, které svým predačním 
vlivem rozvrací. Proto povolují 
odstřel, byť s různými omezující-
mi podmínkami. 
Poslanci, kteří viděli důsledky 
přemnožené kormorání popula-
ce, decimující české rybáře, ma-

Poslanci při výlovu viděli, jak kormoráni 
devastují obsádky rybníků 

jí tedy další argumenty ve snaze 
ochránit přírodu a také produk-
ci rybníkářů, která zemi ve světě 

Kam bude směřovat kvalita vody? 
Ta se bude zlepšovat. Je tu silný 
legislativní tlak státu, se kterým 
se rybáři musí smířit. Neřekl 
bych, že to musí být celoplošně, 
ale v některých regionech určitě. 
Zvláště tam, kde jsou povrcho-
vé vody určeny k vodárenským 
účelům. Ale rybáři by neměli být 
trestáni za to, že voda od nich 
v takovém stavu odtéká, protože 
často k nim v ještě horším stavu 
přitéká. Podle mne musí stát ne-
bo samospráva začít podporovat 
budování stabilizačních rybníků, 
tedy mezičlánků, mezi čistička-
mi obcí a rybníky. V takových 
stabilizačních nádržích by se ži-
viny přetvořily a vytěžily z vo-
dy pomocí alternativního chovu 
ryb. Fakulta na podobném pro-
jektu pracuje. 

(Dokončení ze strany 1)

proslavila. Je zřejmé, že bez změn 
v legislativě rybáři tento boj těž-
ko vyhrají. 

Ing. Libor Pitro, 
jednatel Rybářství Doksy, s.r.o. 

Rok to bude průměrný, pokud 
jde o produkci, i když kusová 
hmotnost je lehce nad průmě-
rem. Velkým problémem jsou 
podzimní nálety kormoránů, 
které decimují násady. Přilé-
tají k nám hlavně z německé 
části Podkrušnohoří, kde jsou 
velké vodní plochy po ukon-
čené důlní těžbě. 
Proto je i složité rok 2015 ně-
jak predikovat. Zvláště, když 
je u nás zatím obrovský nedo-
statek vody. Mám obavu, že 
když bude zima suchá jako 
vloni, zůstane spousta našich 
rybníků na poloviční nebo 
i menší kapacitě. Zatím ne-
jsou vyhlídky tak růžové, ale 
co půjde ovlivnit, to ovlivní-
me, abychom možné škody 
minimalizovali. 

ANKETA

Jak hodnotíte právě končící 
rok a co očekáváte od roku 
2015?, zeptali jsme se 
některých členů Rybářského 
sdružení ČR. 

(Pokračování na straně 8)

Kormoráni způsobují chlumeckým rybářům obrovské škody.

Při výlovu rybníka Říha.
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U Nového rybníka v Dlouhoňo-
vicích, což už je prakticky součást 
Žamberka, Plundrovi postavili rou-
benku, v níž je prodejna ryb s vesta-
věným bazénkem napájeným vodou 
přímo z přítoku rybníka, společen-
ská místnost s krbem k potkávání 
nejen rybářů, a v podkroví poko-
je pro zamýšlené ubytování turis-
tů. Teď se finišovalo na dokončení 
prodejny, aby byla do Vánoc, ostat-
ní chce rodina dobudovat v příštím 
roce. Tohle, jak by se v čase světo-
vé globalizace honosně řeklo, mul-
tifunkční sídlo firmy, má rozšířit na-
bídku služeb a diverzifikovat zdroje 
příjmů. Ty byly dosud závislé hlav-
ně na vánočním prodeji. 
Plundrovi už na začátku letošního 
roku začali s celoročním prode-
jem ryb, od příští sezóny se chys-
tají nabízet také sportovní rybo-
lov a v dalším roce by rádi završili 
služby nabídkou ubytování v oné 
malebné roubence. Nabízet zde 
nejen rybářské dovolené a spor-
tovní rybolov není špatný nápad, 
protože kraj tady pod Orlickými 
horami je klidný, na odpočinek 
vhodný a k lidem přívětivý.  
Plundrovo rybářství hospodaří 
na šesti rybnících o celkové ploše 
zhruba 25 hektarů. Nejvíc, patnáct, 
jich má Čermenský rybník, kterým 
vše před více než dvaceti lety za-
čalo. Pak je tu ještě jeden pětihek-
tarový, jeden téměř dvouhektarový 
a tři malé do jednoho hektaru. Ten 
největší a další dva Milan Plundra 
vlastní, ostatní si pronajímá. Chová 
v nich českou klasiku: hlavně kap-
ra a vedlejší druhy ryb. 
Když se ho ptám, co mu podni-
kání přináší, zasměje se a řekne: 
„Celý den na čerstvém vzduchu.“ 
A pak dodá. „A také splnění dět-
ského snu a přání táty.“ 
„Jsem moc rád, že se toho táta do-
žil. Zemřel v roce 2004 a zažil 
s námi počátky našeho rybníkaře-
ní, které sahají do roku 1993, kdy 
jsem koupil náš klíčový Čermen-
ský rybník. Ten byl k mání pře-

Plundrovo rybářství - rodinné rybářství 
z podhůří Orlických hor
Milan Plundra je živnostník. A také rybář, myslivec, veselý a odvážný chlapík. Jinak by se nemohl 
na „stará kolena“ pustit do budování vlastního Plundrova rybářství, kde je sám sobě ředitelem, baštý-
řem, rybářským dělníkem, řidičem, zootechnikem, nákupčím i obchodníkem. Prostě vším, neboť zaměst-
nance nemá. Hlavní chod rybářství zajišťuje sám s pomocí nejbližší rodiny, tedy dvou synů a manželky.

Žamberk

devším proto, že nešel v podstatě 
vypustit. Po revoluci zůstal totiž 
prázdný, ale dětem ze vsi se poda-
řilo výpusť ucpat a rybník napus-
tit,“ vrací se o pár desítek let zpět.
Právě tenhle rybník ukázal, jak to 
v přírodě funguje. Ač nenasazený, 
ptáci do něj nanosili na peří nale-
pené jikry z jiných vodních ploch, 
a tak v něm nakonec plavala štika, 
okoun či lín. Ale žádný kapr. „Do-
dnes jsem neviděl tak velké okou-
ny,“ dodává. 
V té době už opustil výrobu sajd-
kár ve Velorexu a počátkem 90. let 
otevřel provozovnu sběrných suro-
vin v Letohradu. Rybám se věnoval 
ve volném čase a postupně se sna-
žil dovést toto specifické podniká-
ní do stavu, kdy by se mohl věnovat 
jenom jemu. Ta doba nastala vlo-
ni, kdy svoji provozovnu sběrných 
surovin definitivně předal bratrovi. 

Ten tak rozšířil své působení v su-
rovinách, zatímco on sám se už ko-
nečně věnuje jen a jen rybám.
Když si v těch časech s chovem 
ryb a prací kolem nich nevěděl ra-
dy, jezdil na rozumy k rybářům 
do Opočna nebo na Vysočinu, a jak 
říká, odnikud ho nevyhodili. „Asi 
ve mně neviděli konkurenci,“ smě-
je se tomu a dodává, že měl možná 
i štěstí na lidi. Ale protože je zvyklý 
dělat věci z gruntu, nedávno se stal 
členem Rybářského sdružení České 
republiky. Chce poznat další kolegy 
se stejnými zájmy a problémy, a mít 
také přehled o dění a aktuálních in-
formacích z oboru.  
„Asi by mě měli ukazovat ja-
ko raritu, protože sotva může být 
ve sdružení, kde jsou největší ry-
bářské firmy v zemi, ještě někdo 
menší,“ povídá pobaveně. 
Ale o tom, že rybařinu bere vážně, 

svědčí i to, že ještě jako obchod-
ník se železem dokázal zorgani-
zovat odbahnění zaneseného Čer-
menského rybníka. Došlo k němu 
v letech 2005 až 2007, dotace 
na akci sháněl neuvěřitelných de-
set let. Bylo to nejen kvůli hospo-
daření na rybníce, ale především 
jeho bezpečnosti velmi důleži-
té. Výpustní zařízení z 15. století, 
špatný stav bezpečnostního přeli-
vu, prosakující hráz a neuvěřitel-
ných 25 tisíc tater sedimentu, to 
byl stav před rekonstrukcí. Zvýši-
la se hráz a vybudovala se zcela 
nová výpusť. Obtížně slovitelný, 
silně zanesený a také pro obyva-
tele v obci nebezpečný rybník, se 
proměnil v chovný rybník s  vět-
ším retenčním prostorem a ta-
ké příznivým podložím. A to je 
na kvalitě masa znát. 
„Ryba je chutná, hlavně kapr je 
čím dál víc vyhlášený a chvála zá-
kazníků nás vždy nesmírně potě-
ší,“ poznamenává Milan Plundra. 
Další půlhektarový rybník zase ob-
novil a získal do vlastnictví v době, 
kdy byl zanesený do roviny a vy-
padal jak vysychající kaluž.  
V čase výlovů, když potřebuje víc 
rukou k práci, spoléhá na širší rodi-
nu a kamarády nebo kluky z hoke-
jového týmu Kapři Dlouhoňovice, 
který podporuje. „Pořád se učíme 
a jdeme za svou vizí rozšířit čin-
nost do více aktivit, které se budou 
navzájem doplňovat. Propojit chov 
ryb s turistikou, sportovním rybolo-
vem a nabídnout lidem čerstvé ryby 
po celý rok. To je cesta, za kterou 
jdeme. Roky přibývají, ale násle-
dovníka mám, a tak nemám obavu, 
že bychom za našimi cíli nedošli,“ 
říká na závěr Milan Plundra. 

Milan Plundra (vpravo) a synové Tomáš a Milan s kapitálním úlovkem.

Slovování sádky při vánočním prodeji. Roubenka s novou prodejnou ryb. 
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V České republice činí v po-
sledních letech spotřeba ryb 4,9 
(2011) až 5,8 (2007) kg rok.oby-
vatel-1 (MZe, 2006 a 2013). Z toho 
představují sladkovodní ryby jen 
0,9 až 1,5 kg rok.obyvatel-1. Roč-
ní produkce ryb v ČR se pohybu-
je na úrovni cca 20,5 tis. tun zís-
kaných chovem a cca 4,0 tis. tun 
získaných lovem z volných vod. 
Přičemž takřka polovina ryb půvo-
dem z akvakultury je exportována 
do zahraničí. Z toho plyne, že vět-
šina tuzemské spotřeby ryb je kryta 
dovozy ze zahraničí. Podívejme se 
tedy spolu na změny, které se udá-
ly mezi lety 2001 až 2012 v zahra-
ničním obchodu s rybami v ČR.
Při sledování zahraničního obchodu 
s „rybami“ je pracováno v základ-
ních podkapitolách celního sazeb-
níku - 03 ryby. Data jsou sledová-
na a hodnocena v tunách a členěna 
v těchto podkapitolách: 0301 - živé 
ryby (vyjma akvarijních); 0302 - ry-
by čerstvé a chlazené; 0303 - ryby 
zmražené; 0304 - ryby opracované, 
filé a jiné maso rybí, čerstvé, chla-
zené, mražené; 0305 - ryby sušené, 
solené, uzené a rybí moučka jed-
lá; 0306 - langusty, humři, krevety, 
krabi a raci; 0307 - měkkýši a jiní 
vodní bezobratlovci.

Import
Ve sledovaném období 2001 až 
2012 se do ČR dováželo 30,1 (2002) 
až 44,5 (2009) tis. tun ryb. Dovoz 
ryb byl na začátku nového milénia 
na úrovni cca 31 tis. tun a postup-
ně rostl s kulminací především v le-
tech 2008, resp. 2009 (43,8, resp. 
44,5 tis. tun), poté opět mírně po-
klesl na cca 40 tis. tun. Ekonomic-
ká hodnota dovozu ryb se pohybo-
vala v intervalu 1 433,0 (2003) až 
2 499,2 (2011) mil. Kč s průměrem 
1 918,1 mil. Kč. Jednotková cena 
za kilogram ryb postupně klesala 
až na polovinu a to z 125,6 Kč.kg-1 
(2001) na 65,2 Kč.kg-1 (2012). 
Hlavní část importu v tunách, přes 
60 %, představují ryby opracované 
(0304), jejich podíl však mírně kle-
sá z 65 na 60 %. Na druhém mís-
tě jsou ryby zmražené (0303), při-
čemž jejich podíl rovněž postupně 
klesá z necelých 30 % (2001-2003) 
na 17,6 % (2011), resp. 11,5 % 
(2012). Naproti tomu rostoucí po-

Ekonomická hodnota zahraničního obchodu s rybami v ČR
díl vykazují ryby čerstvé, chlazené 
(0302) jejichž podíl vzrostl z 2,1 % 
(2001) na 15,16 % (2012). Rostoucí 
trend mají rovněž langusty, humři, 
krevety, krabi a raci (0306) z 0,47 % 
(2001) na 2,06 % (2012), jakož i ry-
by sušené, solené, uzené (0305) 
z 1,12 % (2012) na 3,19 % (2011), 
resp. až na 22,8 % v roce 2012. Ob-
dobně roste také import měkký-
šů a jiných vodních bezobratlých 
(0307) z 0,91 % (2001) na 2,06 % 
s kulminací v roce 2008 (3,35 %). 
Ve finančním vyjádření je situa-
ce obdobná. Dominantní hodnotu 
představují ryby opracované (0304) 
s podílem 57-68 %, jenž vykazuje 
v čase mírný pokles. Druhou příč-
ku zaujímají ryby zmražené (0303) 
s postupným mírným poklesem 
z necelých 20 % (2002) na 10 % 
(2012). Na třetím místě jsou ryby 
čerstvé (0302), jejichž ekonomický 
podíl naopak roste z 4,74 % (2001) 
na 21,86 % (2011). Rostoucí trend 
vykazují rovněž ostatní segmen-
ty (0305, 0306, 0307). Podíl dovo-
zu živých ryb (0301) však stagnuje 
na úrovni pouhých 0,8-3,1 %.

Export
Vývoz ryb z ČR vykazuje v sledova-
ném období rovněž rostoucí tenden-
ci a to z přibližně 12 tis. tun v letech 
2001-2003 až na 19,3 tis. tun v roce 
2012. Obdobně došlo k nárůstu hod-
noty exportovaných ryb na dvojná-

sobek z přibližně 700 mil. Kč (2001-
2003) až na 1 418,2 mil. Kč (2012). 
Jednotková cena exportovaných ryb 
se držela po celou dobu na úrovni 
průměru 113,9 Kč.kg-1.
Hlavní část exportu z ČR předsta-
vují ryby živé (0301), jejich podíl 
se však dramaticky propadá z cca 
80 % (2001-02) na 44,3 % (2012) 
v hmotnosti, resp. ze 70 % na 30 % 
ve finančním vyjádření. Napro-
ti tomu výrazně roste podíl ex-
portu ryb opracovaných (0304), 
jenž se zvyšuje v tunách z 11,7 % 
(2001) na 25 % (2012), s kulmina-
cí na úrovni 38 % v roce 2010. Ob-
dobný je nárůst u téže komodity 
i při finančním vyjádření z 12,7 % 
(2003) na 35,9 % (2012). Růst 
ve vývozu z ČR je možné pozoro-
vat rovněž u ryb čerstvých (0302), 

jejichž podíl se zvýšil z 0,92 % 
(2001) až na 19,15 % (2012) v tu-
nách, resp. z 2,2 % na 22,4 % v pe-
nězích. Export ostatních komodit 
(0303, 0305, 0306 a 0307) je po-
měrně rozkolísaný, ale se zřetelnou 
kulminací v letech 2008 a 2009.

Závěr
Ve sledovaném období je zřetelný 
mírný pokles importu u ryb opra-
covaných (0304) a ryb zmražených 
(0303), jak v tunách, tak i v ekono-
mické hodnotě komodit. Naproti to-
mu je možné pozorovat růst podílů - 
vyjádřeno, jak v absolutním (tuny), 
tak i relativním poměru (%) impor-
tu u ryb čerstvých (0302); ryb su-
šených, uzených, solených (0305); 
korýšů (0306) a měkkýšů a jiných 
vodních bezobratlých (0307), jak 
v tunách, tak i v penězích.
V exportu ryb z ČR dominují pře-
devším živé ryby (0301), ale jejich 
význam výrazným způsobem kle-
sá. Byl zjištěn propad o polovinu, 
jak v hmotnosti, tak i ve finančním 
vyjádření. Naproti tomu zřetelně 
roste podíl v segmentu ryb opra-
covaných (0304) a ryb čerstvých 
(0302). Obdobně patrný je nárůst 
exportu u ryb sušených, uzených, 
solených (0305), korýšů (0306) 
a měkkýšů a jiných vodních bez-
obratlých (0307) s výraznou kul-
minací v letech 2008 a 2009. Jejich 
podíl na exportu je však malý.

Vývoz ryb z ČR 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 průměr
0301 - vývoz živých ryb tuny 10 100,0 9 657,0 9 416,0 9 812,0 9 460,0 9 934,0 10 326,3 9 849,5 8 256,1 8 896,0 8 910,2 8 568,5 9 432,1

% 81,43 80,58 78,64 75,20 63,99 59,50 63,06 56,77 49,03 49,22 48,18 44,36 60,42
0302 - ryby čerstvé, 
chlazené

tuny 114,0 135,0 393,0 331,0 504,0 268,4 468,0 546,8 268,2 570,8 2 123,3 3 699,2 785,1
% 0,92 1,13 3,28 2,54 3,41 1,61 2,86 3,15 1,59 3,16 11,48 19,15 5,03

0303 - ryby zmrazené tuny 410,0 479,0 406,0 636,0 691,6 816,9 766,4 1 037,9 1 321,7 982,0 856,1 939,5 778,6
% 3,31 4,00 3,39 4,87 4,68 4,89 4,68 5,98 7,85 5,43 4,63 4,86 4,99

0304 - ryby opracované 
- filé a jiné maso rybí 
čerstvé, chlazené, mrazené 

tuny 1 456,0 1 476,0 1 488,0 1 801,0 3 444,9 5 000,0 3 965,8 4 469,6 5 835,1 6 878,4 6 010,0 5 455,8 3 940,1

% 11,74 12,32 12,43 13,80 23,30 29,95 24,22 25,76 34,65 38,06 32,50 28,25 25,24

0305 - ryby sušené, solené, 
uzené, moučka rybí jedlá

tuny 33,0 18,0 52,0 272,0 441,9 499,0 585,7 678,1 559,3 375,4 318,7 355,3 349,0
% 0,27 0,15 0,43 2,08 2,99 2,99 3,58 3,91 3,32 2,08 1,72 1,84 2,24

0306 - langusty, humři, 
krevety, krabi a raci 

tuny 44,0 24,0 22,0 9,0 13,9 16,9 25,2 18,3 23,8 30,0 38,0 72,9 28,2
% 0,35 0,20 0,18 0,07 0,09 0,10 0,15 0,11 0,14 0,17 0,21 0,38 0,18

0307 - měkkýši a jiní vodní 
bezobratlovci 

tuny 246,0 196,0 197,0 187,0 227,0 161,4 236,8 749,0 576,3 339,9 237,6 224,4 298,2
% 1,98 1,64 1,65 1,43 1,54 0,97 1,45 4,32 3,42 1,88 1,28 1,16 1,91

suma tuny 12 403,0 11 985,0 11 974,0 13 048,0 14 783,3 16 696,6 16 374,2 17 349,2 16 840,5 18 072,5 18 493,9 19 315,6 15 611,3

Dovoz ryb do ČR 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 průměr

0301 - dovoz živých ryb
tuny 348 465 484 434 858 697,9 451,1 427 226,9 271,9 646,9 540,6 487,6
% 1,10 1,54 1,55 1,22 2,21 1,79 1,16 0,97 0,51 0,67 1,67 1,29 1,29

0302 - ryby čerstvé, 
chlazené

tuny 668,0 728 969 1 000 1 291 1 359,5 1 835,8 2 857 1 992,7 2 533,8 4 831,5 6 359,8 2 202,2
% 2,11 2,42 3,11 2,81 3,33 3,50 4,72 6,52 4,48 6,25 12,48 15,16 5,81

0303 - ryby zmrazené
tuny 9 068,0 8 912,0 8 621,0 9 187,0 9 783,0 9 649,7 9 587,1 9 514,7 10 231,5 8 048,1 6 813,3 4 829,0 8 687,0
% 28,65 29,59 27,65 25,79 25,25 24,81 24,67 21,71 22,98 19,85 17,60 11,51 22,93

0304 - ryby opracované 
- filé a jiné maso rybí 
čerstvé, chlazené, mrazené

tuny 20 770,0 19 185 19 995 23 566 24 144 25148 24 098,1 27 653 28 653,6 27 091,8 23 599,9 19 292,5 23 599,7

% 65,63 63,69 64,13 66,17 62,32 64,66 62,00 63,10 64,36 66,81 60,97 45,99 62,29

0305 - ryby sušené, solené, 
uzené, moučka rybí jedlá

tuny 355,0 405,0 569,0 826,0 1 964,0 1 091,0 1 460,0 1 401,4 1 321,4 1 208,6 1 234,8 9 261,3 1 758,1
% 1,12 1,34 1,82 2,32 5,07 2,81 3,76 3,20 2,97 2,98 3,19 22,08 4,64

0306 - langusty, humři, 
krevety, krabi a raci

tuny 150,0 143,0 160,0 186,0 237,1 267,6 486,2 502,4 623,7 552,6 691,2 862,8 405,2
% 0,47 0,47 0,51 0,52 0,61 0,69 1,25 1,15 1,40 1,36 1,79 2,06 1,07

0307 - měkkýši a jiní vodní 
bezobratlovci

tuny 289,0 284,0 383,0 418,0 466,8 677,6 949,4 1 467,3 1 467,6 840,9 887,2 802,7 744,5
% 0,91 0,94 1,23 1,17 1,20 1,74 2,44 3,35 3,30 2,07 2,29 1,91 1,97

suma tuny 31 648,0 30 122,0 31 181,0 35 617,0 38 743,9 38 891,3 38 867,7 43 822,8 44 517,4 40 547,6 38 704,8 41 948,7 37 884,4
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Zatímco středoškolské vzdělání 
v oboru vzniklo ve Vodňanech, za-
ložením Střední rybářské školy, už 
v roce 1920, vysokoškolský stupeň 
tohoto specializovaného vzdělání 
se nedařilo dlouho prosadit. Přes-
tože takový požadavek vznesl už 
I. sjezd rybářů Československé re-
publiky v roce 1938. Záměr však 
byl naplněn až po válce, kdy byla 
na Vysoké škole zemědělské v Br-
ně v roce 1948 zřízena první pro-
fesura rybářství a hydrobiologie, 
reprezentovaná Prof. Dr. Borisem 
Kostomarovem. 
Vlastní specializační studi-
um začalo v akademickém roce 
1949/1950 a jeho učební plán zpo-
čátku zahrnoval 7 odborných před-
mětů. Na jejich výuce se podílelo 
6 externistů: Dr. Dobšík, Dr. Fran-
těk, Prof. Cablík, Dr. Marvan, 
Prof. Dyk a Ing. Václavík. Vý-
znamným počinem v rozvoji speci-
alizace bylo převedení Biologické 
stanice brněnských vysokých škol 
v Lednici (založené 1922 z ini-
ciativy Prof. Emila Bayera, dr. h. 
c.) do správy brněnské VŠZ v ro-
ce 1952. Z tohoto základu vybudo-
val Dr. Bohumil Losos specializo-
vanou Hydrobiologickou stanici, 
která se stala součástí ústavu ry-
bářství a hydrobiologie. Její odbor-
nou úroveň rozvíjel Dr. Jiří Heteša.
Během dalších let byla výu-
ka rybářské specializace rozvíje-
na v rámci pětiletého inženýrské-

Rybářství se na Mendelově univerzitě studuje 65 let

Prof. Ing. Petr Spurný, CSc. 
Ústav zoologie, rybářství, 
hydrobiologie a včelařství 
Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně, která patří k nejstarším zeměděl-
ským univerzitám ve střední Evropě, oslavila letos 95. výročí za-
ložení. A také 65 let od vzniku specializačního, vysokoškolského 
studia sladkovodního rybářství a navazujících oborů. Dosud ho ab-
solvovalo 433 osob v denním studiu (z toho 29 zahraničních, dříve 
převážně z Vietnamu, dnes ze Slovenska) a 48 při zaměstnání.

ho studia zootechnického oboru 
na Agronomické fakultě VŠZ se 
samostatným studijním progra-
mem od 3. ročníku. Jejím garan-
tem byl ústav rybářství a hydrobi-
ologie. Zajišťovali ji zejména jeho 
kmenoví pracovníci Prof. Hoch-
man, Prof. Jirásek, Doc. Adámek, 
Doc. Sukop, Dr. Heteša a Ing. Ze-
man, z externistů Prof. Lucký 
a Dr. Jurák. Posluchač zootechni-
ky, který zvolil rybářskou speci-
alizaci, absolvoval vedle základ-
ních zootechnických disciplin i 13 
specializačních předmětů.
Aktuálně, od akademického ro-
ku 2006/07, se výuka díky zave-
dení třístupňového vysokoškol-
ského studia, realizuje formou 
samostatného dvouletého magis-
terského oboru Rybářství a hyd-
robiologie. Po změně organizač-
ní struktury Agronomické fakulty 
Mendelovy univerzity (2005), je 
jejím garantem oddělení rybářství 
a hydrobiologie, které je součástí 
Ústavu zoologie, rybářství, hyd-
robiologie a včelařství AF MEN-
DELU v Brně. Student tohoto 
magisterského oboru absolvuje 
povinné předměty Hydrochemie 
a Hydrobotanika (Doc. Kopp), 
Ichtyologie obecná a Ichtyolo-
gie systematická (Prof. Spur-
ný), Ekologie vodního prostředí 
(Mgr. Řezníčková), Základy ryb-
níkářství a Technologie chovu ryb 
(Prof. Mareš), Rybářství v tekou-
cích vodách (Prof. Spurný), Vý-
živa a krmení ryb (Prof. Mareš), 
Akvakultura (Prof. Mareš), Apli-
kovaná hydrobiologie (Mgr. Řez-
níková), Choroby ryb (Prof. Na-
vrátil), Jakost a zpracování ryb 
(Prof. Jarošová) a Právní předpi-
sy v rybářství (Prof. Spurný). Ja-
ko povinně volitelné jsou zařaze-
ny předměty Chov vodní drůbeže 
(Doc. Lichovníková), Chov deko-
račních druhů ryb (prof. Mareš) 
a Odborný jazyk - rybářství. Di-
plomovou práci zpracovává na ry-
bářské nebo hydrobiologické té-
ma. Studium je zakončeno státní 
závěrečnou zkouškou ze tří povin-

ných předmětů (Ekologie vodního 
prostředí, Chov ryb a Rybářství 
v tekoucích vodách) a jedno-
ho předmětu povinně volitelné-
ho (Hydrobotanika, Jakost a zpra-
cování ryb nebo Výživa a krmení 
ryb). Výuka Rybářství a hydrobi-
ologie je proložena řadou prak-
tických cvičení a terénních výjez-
dů. V zimním semestru 2. ročníku 
je její součástí osmitýdenní od-
borná praxe v rybářských provo-
zech Rybářství Třeboň, Rybářství 
Chlumec nad Cidlinou, Rybářství 
Kardašova Řečice a Pstruhařství 
Biely potok společnosti Slovryb.
Absolventi oboru Rybářství 
a hydrobiologie se i v současných 
složitých podmínkách pracovního 
trhu velmi dobře uplatňují nejen 
v rybářské praxi, ale také v rybář-
ském výzkumu, školství a dal-
ších souvisejících oborech nebo 
ve státní správě. Jiní v oboru sou-
kromě podnikají. 
Oddělení zajišťuje také výu-
ku dalších volitelných předmě-
tů pro studenty jiných programů 
zejména z agronomické fakulty, 
a také z lesnické a dřevařské fa-
kulty a zahradnické fakulty. V po-
sledních pěti letech šlo o voli-
telné předměty Hydrobiologie 
a rybářství, Rybářství, Rybářské 
hospodaření, od roku 2008 také 
Chov dekoračních ryb a Sportov-
ní rybolov. 
Od roku 2006 je pro zahranič-
ní studenty přednášen v anglič-
tině předmět Fish Culture. Vý-
znamnou součástí pedagogické 
činnosti je také pořádání odbor-
ných kvalifikačních kurzů a zkou-
šek (na základě pověření Minister-
stva zemědělství ČR) rybářských 

hospodářů a rybářské stráže pro 
uživatele rybářských revírů. Kur-
zy rybářských hospodářů absol-
vovalo v letech 2005 - 2014 cel-
kem 98 a kurzy rybářské stráže 
227 účastníků.
Součástí práce je vedle pedago-
gické také vědecko-výzkumná 
a publikační činnost, pokrývající 
celou oblast sladkovodního rybář-
ství, ekologie vodního prostředí 
a aplikované hydrobiologie. V le-
tech 2010 - 2014 bylo na oddělení 
rybářství a hydrobiologie řešeno 
šest vědecko-výzkumných pro-
jektů a pět výzkumných zakázek. 
Publikační činnost oddělení je 
za uvedené období reprezento-
vána 61 původními vědeckými 
pracemi (z toho 7 monografií), 4 
uplatněnými metodikami, 57 pří-
spěvky ve sbornících z vědeckých 
konferencí a 9 odbornými články.
Oddělení rybářství a hydrobiolo-
gie tak představuje stabilizované 
vysokoškolské pracoviště, uzná-
vané vědeckou komunitou i ry-
bářskou praxí doma i v zahraničí. 
Od akademického roku 2013/2014 
probíhá výuka v novém Mendelo-
vě biotechnologickém pavilonu 
v Brně - Černých Polích. Právě 
zde také naše oddělení sídlí. Zís-
kalo zde unikátní moderní výu-
kové a experimentální zázemí pro 
výuku i vědu. Sídlo zde našlo také 
lednické hydrobiologické praco-
viště. Celková plocha nového pra-
coviště dosahuje 1.351 m2, z to-
ho učebny 201,6 m2, laboratoře 
156,2 m2, experimentální chovné 
systémy 238,7 m2, skleník 54 m2, 
pracovny učitelů, techniků a dok-
torandů 174,6 m2 a technické a so-
ciální zázemí 479.3 m2.

Nový biotechnologický pavilon v Brně - Černých Polích.
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Lubomír Zvonař, 
jednatel Rybářství Nové Hrady, s.r.o. 

Pro nás byl 
velmi dob-
rý už tím, že 
jsme slovili 
asi 700 me-
tráků kap-
ra nad plán. 

Pečlivě jsme se věnovali jarním 
i letním odlovům a do podzim-
ních výlovů jsme šli se 4000 
metráky, což je na nás velmi 
slušný výsledek. Takže celko-
vě lepší průměr a spokojenost. 
Rok 2015 ovlivní přezimování, 
protože teď čelíme velkým ná-
letům kormoránů. Při odchy-
tech jsme zaznamenali i menší 
přírůstky, takže těch vlivů, kte-
ré další rok ovlivní, bude víc. 
Nicméně osvědčuje se nám, 
že už 15 let prakticky nezdra-
žujeme, hodně jsme toto česko 
- rakouské pomezí naučili ry-
by konzumovat. Svědčí o tom 
i rostoucí drobný prodej ryb. 

Ing. Ladislav Štercl, 
výrobní ředitel 
Rybářství Kardašova Řečice, s.r.o.

Byl mírně 
podprůměrný 
a nebudeme 
na něj nijak 
zvlášť vzpo-
mínat. Ce-
lý rok nám 

v rybnících chyběla zhruba tře-
tina vody - byli jsme na tom 
v Česku nejhůře. A s 65 procen-
ty kapacity nelze dělat ve výro-
bě ryb zázraky. Při plánování 
i jarních výlovech jsme museli 
myslet na to, jak zachránit vodu 
v „nebeských“ rybnících. Ta no-
vá spadla až v září a říjnu. Ny-
ní ji máme, ale produkční vo-
da nám celkově chyběla. Obavy 
máme z kormoránů, kteří ještě 
neodletěli. Věříme, že rok 2015 
bude lepší. Minimálně proto, že 
násady pro tržní produkci má-
me připraveny. Raději jsme na-
sadili při nedostatku vody méně 
na tržní produkci a soustředili se 
na roky další - bez extrémů. Je-
den rok lze s tržní rybou zako-
lísat, ale další generace, roční, 
dvouleté, se musí zachránit. O to 
nám šlo především.

(Dokončení ze strany 4)

Historické město Tábor může mít 
další turistickou atrakci. Společnost 
Štičí líheň Esox připravuje obno-
vu unikátního vodárenského mlýna 
a vybudování vodárenského muzea. 
To by vzniklo přestavbou tří histo-
rických objektů, které budou vzá-
jemně propojeny. Vedle „starého“ 
vodárenského mlýna ze 16. století, 
jde o „nový“ vodárenský mlýn z 19. 
století a další objekt, kdysi využíva-
ný jako kotelna. Projekt, jehož sta-
vební náklady se odhadují na mili-
ony korun, se zamlouvá i táborské 
radnici, neboť by do města přivedl  
další turisty a návštěvníky. 
„Máme zpracovanou studii a dál 
na té myšlence pracujeme. Nyní 
s městem Tábor řešíme, jak a kde 
získat prostředky na financová-
ní stavby a vybudování expozic. 
Myslím, že rok 2015 bude pro re-
alizaci záměru rozhodující,“ říká 
Ing. Mgr. Oldřich Pecha, majitel 
společnosti Štičí líheň Esox.
Největší atrakcí muzejního kom-
plexu má být obnovený unikátní 
vodárenský mlýn, který zajišťo-
val dopravu vody z údolní nádrže 
Jordán na „horní“ město a svým 
stářím a délkou provozu nemá 
ve střední Evropě obdoby. 

V Táboře, v areálu Štičí líhně Esox 
vznikne unikátní muzeum
Tábor Tábor, který byl založen na skalna-

tém ostrohu nad údolím řeky Luž-
nice a potoka Tismenice, se totiž 
od počátku potýkal s nedostatkem 
vody. Proto také vzniklo lidové 
úsloví „Nedovedeš vody na Tá-
bor,“ jak zaznamenal Jan Amos 
Komenský v díle Moudrosti sta-
rých Čechů. Hluboké studny, kopa-
né ve sklepích domů k zásobování 
obyvatel ani hašení častých požá-
rů, které středověk provázely, ne-
stačily. Proto na přelomu 15. a 16. 
století byla v těsné blízkosti měst-
ských hradeb postavena mohutná 
sypaná hráz, v té době zcela ojedi-
nělá, která přehradila údolí Tisme-
nice. Vodní hladinu a městský ry-
nek ale dělilo 32 metrů převýšení. 
Řešení nalezl táborský mistr Jan, 
zvaný též „vody vůdce“, který ro-
ku 1508 za pomoci náchodského 
mlynáře Matouše Zycha postavil 
pod hrází obecní vodárenský mlýn. 
Z něho se voda tlačila do městské 
vodárenské věže, dodnes zacho-
vané, z níž se sváděla do rybníč-
ku a později městských kašen. Ře-
šení to bylo natolik pokrokové, že 
mistr Jan podobná zařízení postavil 
ještě v Kouřimi, Klatovech a Lin-
ci.  A v Táboře sloužilo s různými 
úpravami neuvěřitelných 365 let až 
do roku 1873.
„Je to historické dědictví, o které 

bychom neměli přijít. Dodnes se 
třeba dochovaly kamenné součás-
ti původního dřevěného vodního 
stroje,“ říká Oldřich Pecha.
Projekt počítá s propojením tří ob-
jektů v jeden funkční muzejní ce-
lek s venkovními plochami, vý-
hledy na hráz a plochu pod hrází. 
Z ní by byl vstup do foyeru muzea. 
Jeho hlavním exponátem bude re-
konstruované vodní kolo s čerpa-
dlem mistra Jana a mlynáře Zy-
cha, umístěné v původním místě 
starého mlýna. Zde bude začínat 
návštěvnický okruh, který připo-
mene i zdejší historii rybníkářství. 
Součástí objektu bude také multi-
mediální sál. Do venkovní expo-
zice by byly zahrnuty i sádky a re-
staurace s rybími specialitami.
„Starý mlýn chceme obnovit 
do podoby co nejvíc se podobající 
stavu ze 16. století. Bude mít i vod-
ní kolo a čerpadlo. Přestavba No-
vého mlýna bude náročnější a his-
torická podoba se promítne jen 
do obnovy štítu podle dochované 
dokumentace. Přestavba „kotelny“ 
bude znamenat demolici cihlové-
ho komína a ubourání části jižního 
křídla, aby vznikla nová parkovací 
místa,“ dodává Oldřich Pecha. Pů-
jde-li vše podle předpokladů, prv-
ní návštěvníci by mohli do nového 
muzea přijít v roce 2016. 

Celková perspektiva muzejního komplexu podle studie Ing. Arch. Tomáše Haroma z Ateliéru VAS.


