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Novinky v pravidlech a administraci Žádostí o podporu 
OP Rybářství 2014 – 2020 pro podzimní kolo příjmu

V rámci implementace Operačního 
programu Rybářství 2014 – 2020 
(dále jen OP Rybářství) směřu-
je Řídící orgán OP Rybářství (dá-
le jen ŘO OP Rybářství) svoji čin-
nost k odstraňování nadbytečné 
administrativy a zjednodušení ce-
lého procesu administrace. Na zá-
kladě zhodnocení 1. výzvy OP Ry-
bářství 2014 – 2020 provedl ŘO OP 
Rybářství změny v pravidlech, ad-
ministraci a hodnotících kritériích 
za účelem zvýšení zájmu o podpo-
ru z OP Rybářství. Tato snaha ve-
de ke snížení nároků na žadatele při 
přípravě příloh k Žádosti o podpo-
ru, k prodloužení lhůt a k zjednodu-
šení formuláře Žádosti o podporu.
V rámci podzimního kola, které 
bude otevřeno v říjnu, bude vy-
hlášena 5. a 6. výzva OP Rybář-
ství 2014 – 2020. V rámci 5. a 6. 
výzvy budou moci žadatelé před-
kládat Žádosti o podporu na pro-
jekty v opatření 2.2. Produktivní 
investice do akvakultury, záměr a) 
Investice do akvakultury, opatření 
2.4. Recirkulační zařízení a prů-

České Budějovice

Ing. Pavel Pojer, 
Ing. Antonín Vavrečka, 
Ministerstvo zemědělství, Praha 

umožní žádat školám a příspěv-
kovým organizacím. Dále u opat-
ření 5.3. Investice do zpracování 
produktů dojde za stejným úče-
lem k rozšíření definice příjemce 
o zpracovatele ryb.
K dalším zjednodušením pro ža-
datele patří úprava způsobilosti 
výdajů z hlediska času. Způsobi-
lé výdaje bude možné realizovat 
z hlediska času od data registrace 
Žádosti o podporu do data předlo-
žení Žádosti o platbu. Za datum 
vzniku způsobilého výdaje se po-
važuje datum podpisu smlouvy, 
datum podpisu objednávky ne-
bo datum přímého nákupu. V ob-
lasti lhůt byl dále prodloužen pří-
jem Žádostí o podporu na 3 týdny 
a prodloužena lhůta k předlože-
ní příloh z výběrového/zadávací-
ho řízení z 2 měsíců na 10 týdnů.
Mezi neopomenutelné změny, 
které byly provedeny ve prospěch 
žadatele, patří úprava krácení 
podpory za nedodržování vykazo-
vání indikátorů. Nebude docházet 
ke krácení podpory, pokud žada-
tel písemně zdůvodní nedosažení 
hodnoty indikátoru. Ve formulá-
ři Žádosti o podporu bude odstra-
něno dělení na produktivní inves-
tici a modernizaci, obnovu a byly 
upraveny limity jednotlivých způ-
sobilých výdajů a hodnotící krité-
ria ve věcném hodnocení projektů.
Věříme, že výše popsané změny 
přispějí ke zvýšení zájmu o pod-
poru z OP Rybářství a zvýšení 
transparentnosti celého systému 
administrace. Zároveň bychom po-
tenciální zájemce o podporu z OP 
Rybářství ujistili, že v odstraňo-
vání nadbytečné administrativy 
a zjednodušení celého procesu ad-
ministrace bude ŘO OP Rybářství 
i nadále pokračovat.

točné systémy s dočišťováním, 
opatření 5.3. Investice do zpraco-
vání produktů a opatření 3.2. Sle-
dovatelnost produktů.
Mezi základní změny patří odstra-
nění podmínky minimální pro-
dukce ryb 0,5 tuny za rok, nebo 
minimální produkce raných vý-
vojových stadií ryb v hodnotě 
25 000 Kč z definice příjemce do-
tace a dále zařazení velkých pod-

niků mezi možné příjemce podpo-
ry. S touto změnou úzce souvisí 
odstranění povinné přílohy výpisu 
z Evidence o hospodaření vychá-
zející z vyhlášky č. 197/2004 Sb., 
kterou se dokládala výše uvedená 
produkce ryb. Od těchto změn si 
ŘO OP Rybářství slibuje vyšší po-
čet zaregistrovaných žádostí, kdy 
např. zařazením velkých podni-
ků mezi možné příjemce podpory 

Ředitel ŘO OP Rybářství z Ministerstva zemědělství Ing. Pojer představil 
na Plenárním zasedání zástupcům členských subjektů chystané novinky v žá-
dostech o podporu z OP Rybářství pro následující kola výzev.

Zástupci Ministerstva zemědělství a Rybářského sdružení za předsednickým stolem během Plenárního zasedání.
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Statutární zástupci profesního Ry-
bářského sdružení ČR a České-
ho rybářského svazu se 1. června 
2016 v Poslanecké sněmovně se-
šli ke společnému jednání s před-
sedou Vlády ČR, Bohuslavem 
Sobotkou. Tohoto setkání se zú-
častnili i ministr životního pro-
středí Richard Brabec, za rezort 
zemědělství náměstci Patrik Mly-
nář a Pavel Veselý, a dále pak zá-
stupci Agrární a Potravinářské 
komory v čele s prezidentem Mi-
roslavem Tomanem, Agentury 
ochrany přírody a krajiny a Čes-
komoravské myslivecké jedno-
ty. Ústředním tématem diskuze 
byl současný neutěšený stav a ne-
ustále rostoucí škody způsobené 
jak rybožravými predátory, jaký-
mi jsou kormorán velký a vyd-
ra říční, tak také vzrůstající ško-
dy způsobené bobrem evropským 
na vodních dílech, které však ne-
jsou ze zákona hrazeny. Zdůraz-
něna byla také hrozba nekontro-
lovaného šíření bobra evropského 
napříč republikou, který se, nebu-
de-li řešen včas, může stát nemé-
ně stejně závažným problémem, 
jako je v současnosti kormorán. 
V případě bobra však reálně hro-
zí značné škody na rybničním ma-
jetku a tocích s dopadem na sníže-
ní bezpečnosti hrází a rizika škod 
na majetku i zdraví. Rybáři na jed-
nání jednotně požadovali nápravu 
při řešení této neúnosné situace 
a přistoupení ke konkrétním či-
nům, které zatím zůstávaly pou-
ze v oblasti teorie, přičemž snaha 
o změny vždy narazila na něja-
ký zádrhel. „Snaha pomoci z těch 
nejvyšších míst české politiky 
a naslouchání problémům, které 
trápí produkční i sportovní rybá-
ře, tady momentálně je, jen je po-
třeba ji převést do konkrétních či-
nů a věc dotáhnout až do úplného 
konce“, podotkl po jednání ředitel 
sdružení Michal Kratochvíl. Vý-
sledkem této schůzky, na kterou 
mělo návaznost další samostatné 
jednání s ministrem životního pro-
středí Richardem Brabcem a s ře-
ditelem Agentury ochrany přírody 
a krajiny, je snaha zařadit návrh 

Produkční a sportovní rybáři se sešli u předsedy 
Vlády České republiky
Praha

novely zákona č. 115/2000 Sb., 
o poskytování náhrad škod způ-
sobených vybranými zvláště chrá-
něnými živočichy, do legislativní-
ho procesu a umožnit tak znovu 
hradit škody způsobené kormorá-
nem velkým na rybách. Další po-
žadavky rybářů ke zjednoduše-
ní správních řízení při vydávání 
výjimek odchylného postupu pro 
plašení a odlov kormorána a také 
výjimek pro odlov bobra evrop-
ského v exponovaných místech 
s rybničními soustavami vyplynu-

ly zejména z dosud neuspokojivé 
rozhodovací praxe orgánů státní 
správy při udělování těchto výji-
mek. Jak doplnil prezident sdru-
žení Jan Hůda, Rybářské sdružení 
ČR věří, že současná vláda si ko-
nečně po mnoha letech uvědomu-
je závažnost situace a má zájem 
na tom, aby v našich řekách a po-
tocích zůstaly ještě původní druhy 
ryb a rybníky dále sloužily tomu, 
k čemu byly zbudovány, nikoliv 
ke krmení přemnožených škůdců. 
Hledání krizového řešení v sou-

časnosti neprobíhá pouze na tu-
zemské úrovni, ale z popudu 
ministra zemědělství Mariána Ju-
rečky se zástupci rybářských or-
ganizací sešli také na rezortním 
ministerstvu, kde byly s náměst-
kem ministra Patrikem Mlynářem 
diskutovány i náměty pro inter-
venci ministrů zemědělství Vise-
grádské skupiny směrem k Evrop-
ské komisi a ostatním zemím EU 
na řešení otázky kormorána na ev-
ropské úrovni, zejména snížení je-
ho početních stavů a náhrad škod.

Na jednání u předsedy Vlády ČR, Mgr. Bohuslava Sobotky, se sešli i zástupci životního prostředí, aby s rybáři probrali 
momentální situaci a dohodli se na dalším postupu.                                                                                  Foto Bohumil Pácl

Ředitel sdružení, RNDr. Michal Kratochvíl, Ph.D., se při setkání s premiérem snažil objasnit pozvaným zástupcům zain-
teresovaných institucí závažnost situace, která je pro české rybářství již neúnosná.                                   Foto Bohumil Pácl
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Co Vás přimělo k tak radikální 
změně zaměstnání?
Těch podnětů bylo víc. Rybařina 
je úžasná profese, ale na rybnících 
na okraji Prahy bývalo příliš mno-
ho překvapení jako vypuštěná vo-
da, lokální otravy, divoké dosazo-
vání dravých ryb, zastavený střik 
nebo rybožraví spoluobčané, a to 
nevydržíte dlouho. I přesto, že 
jsem měl velmi tolerantní nadříze-
né a spousta věcí se nám povedla, 
začal jsem motat doma po práci 
první sítě. Ale to už je čtvrt sto-
letí. Dnes je nás ve firmě se za-
městnanci deset a připadá mi to 
neuvěřitelné.

Jaký byl ten přerod z rybáře 
na síťaře?
No, nebylo to snadné. První taž-
nou síť jsem kompletoval mezi 
klikou vchodových dveří a kohou-
tem na topení v bytě ve 4. patře 
činžáku v centru Prahy. Ale by-
la taková doba. O podnikání jsme 
nic nevěděli a jediným moto-
rem byla neuvěřitelná vůle. Navíc 
jsem se ještě dva roky současně 
staral o rybníky a síťoval po no-
cích. Najednou se to ale už obojí 
nedalo zvládnout a musel jsem se 
rozhodnout. Jak, už víte.

Co bylo v začátcích nejtěžší?
Určitě nepřestat věřit. Přes všech-
ny problémy, nezdary, pochyb-
nosti, nedostatek peněz. Prostě 
nepřestat věřit! Všechno ostatní 
už byla vlastně pohoda.

Věděl jste od samého začátku, ja-
ké výrobky chcete dodávat, nebo 
se to časem měnilo?
Jsem profesí i srdcem rybář, tak-
že původní směr byl jasný. Ry-
báři byli moji první klienti a jsou 
dodnes. Snažím se pro ně dělat 
nářadí a sítě tak, abych jim usnad-
nil práci. To je základní filozofie. 
Postupem času se sortiment roz-

Petr Dobeš sice vyměnil rybařinu za výrobu sítí, ale stále říká: 

Vypuštěný rybník mi nikdy nepřestane vonět
Petr Dobeš, dnes výrobce sítí a ná-
řadí pro chovatele ryb, je sám pů-
vodní profesí rybář. Po ukonče-
ní rybářské školy pracoval sedm 
let v Rybářství Hluboká nad Vl-
tavou a poté jako rybářský tech-
nik pro ÚS ČRS v Praze.

růstal a dnes je velmi málo oborů, 
kde sítě potřebují a my jim neumí-
me vyhovět.

V čem je tajemství dobré rybář-
ské sítě?
Speciálně u rybářské sítě je důle-
žité, aby ji vyráběl člověk, který 
ví, jak se používá. Pak může vy-
brat vhodné materiály a zkom-
pletovat síť, která bude fungovat. 
Na rybářské síti se dá pokazit mi-
lion věcí. 

Jaké suroviny používáte?
Materiálů je víc, vesměs poly-
mery. Na rybařinu je nejvhod-
nější polyamid, protože se nej-
méně odírá, je těžší než voda 
a je velmi pevný. Nemá moc rád 
slunce, takže se musí sušit ve stí-
nu. Na voliéry a sítě proti ptá-
kům používáme polyetylen. To-
mu nevadí ani slunce, ani mráz. 

Prostě máte na deset let pokoj. 
Na ryby ale nejde uplatnit, je 
hrozně tvrdý. Okrajově použí-
váme i polyester a polypropylen.

Jaký produkt děláte nejraději?
Zase se dostaneme k profesním 
sítím pro rybáře. Jsou sice velmi 
pracné a složité, ale je to řemes-
lo a ne každý síťař dá dohromady 
třeba dobrou vatku nebo prubní 
plot. Taky mám rád různé atypic-
ké voliéry. Co zakázka, to výzva. 
Například sovinec v Borové Ladě 
na Šumavě. Ale to se musí vidět, 
protože nic složitějšího jsme za-
tím nemontovali.

Lze ještě vymyslet něco nového?
V tvarech sítí, v materiálech 
a v použití určitě. Ale jinak je to 
už 12 tisíc let pořád stejné - šňůr-
ka, díra, šňůrka, díra....Jednodu-
ché a geniální.

Kolik kilometrů sítí za rok vlast-
ně vyrobíte?
Na kilometry to změřené nemám, 
ale ročně nám projde firmou asi 
30 tun síťovin plus další kompo-
nenty pro výrobu. Prodáváme ta-
ké hodně železa a nerezu.

Kde všude je prodáváte?
Asi 60 procent produkce zůstá-
vá u českých klientů, zbytek míří 
do velké části Evropy. Vyvážíme 
například do Norska, Německa, 
Rakouska, Dánska, Švýcarska, 
Maďarska, Litvy. A také na Slo-
vensko nebo do Ruska.

Má zahraniční zákazník ji-
né požadavky než ten domácí, 
český?
To závisí na typu výrobku a zvyk-
lostech při používání. Někdy mě 
velmi překvapí, jaké nářadí po nás 
chtějí v různých zemích. Ale sna-
žíme se vždy vyhovět.

Je výhodou, že jste poznal rybaři-
nu i z druhé strany?
O tom nemůže být pochyb. Po-
kud vyrábíte nářadí, se kterým jste 
pracoval, máte velký náskok před 
nerybáři.

Jak pak dnes vůbec vzpomínáte 
na časy rybářské?
Určitě s láskou a úctou jako k ře-
meslu, které mě hodně naučilo. 
Mám z té doby mnoho vzpomínek 
i přátel a vypuštěný rybník mi ni-
kdy nepřestane vonět.

Za rozhovor poděkoval 
Zdeněk Zuntych 

Petr Dobeš, majitel společnosti

Výrobna sítí Petra Dobeše v Radlíku u Prahy.
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Český rybářský svaz, z. s., místní 
organizace Přelouč se na jaře to-
hoto roku stala novým členským 
subjektem Rybářského sdružení 
ČR. Ačkoliv by se mohlo zdát, že 
jako jedna z organizačních složek 
Českého rybářského svazu je již 
ve sdružení v podstatě zastoupe-
na, důvody jejího členství napří-
mo jsou naprosto logické. Organi-
zace je součástí Východočeského 
územního svazu v Hradci Králo-
vé. Zaujímá třetí místo v počet-
nosti členské základny z celkem 
97 místních organizací východ-
ních Čech. V současné době sdru-
žuje 1520 rybářů, kteří jsou pod-
le místa bydliště rozděleni do tří 
územních obvodů – místních 
skupin - v Přelouči, v Heřmano-
vě Městci a v Lázních Bohdaneč. 
V Přelouči je oficiální sídlo, kan-
celář i technická základna. ČRS 
MO Přelouč vykonává rybářské 
právo, zajišťuje ochranu životní-
ho prostředí a sportovní rybolov. 
Vedle péče o sportovní rybářské 
revíry mimopstruhové (rozloha 
296 ha) a pstruhové (1 ha), kde 
uživatelem těchto revírů je územ-
ní svaz v Hradci Králové, se pře-
loučská organizace stará také o re-
víry místního významu, jakými 
jsou stará říční ramena, rybníky, 
propadliny vzniklé po těžbě pís-
ku, ať již v nájemném vztahu ne-
bo ve vlastnictví. 
ČRS MO Přelouč vydává povo-
lenky k rybolovu, ve spolupráci 
s Domem dětí a mládeže Přelouč 
organizuje rybářské kroužky pro 
děti, pořádá rybářské závody pro 
děti a dospělé, v posledních le-
tech i závody pro hendikepované 
spoluobčany Pardubického kra-
je. Pro tuto činnost má organiza-
ce k dispozici pouhé dva stálé za-
městnance, nicméně značnou část 
pracovních povinností si odbydou 
také členové organizace, kteří ma-
jí dle stanov organizace povin-
nost odpracovat ročně 10 hodin, 
např. v podobě péče o rybochov-
ná zařízení. 
To, co dělá přeloučskou míst-
ní organizaci ve srovnání s ji-
nými ojedinělou, je její rybnič-
ní hospodářství. Přestože se svým 
charakterem jedná o mikropod-
nik akvakultury, je přeloučská 

Rybniční hospodářství v Přelouči je výjimečné
Přelouč

organizace akceptována okolní-
mi, mnohem většími rybářskými 
společnostmi, jakými jsou napří-
klad Rybářství Litomyšl, Rybnič-
ní hospodářství Lázně Bohda-
neč nebo Rybářství Chlumec nad 
Cidlinou. Organizace hospodaří 
na celkem 15 rybnících o celkové 
výměře přes 76 ha, z nichž většinu 
tvoří pro přeloučské rybáře nejvý-
znamnější hlavní rybník Buňkov, 
dále pak výtažníky a plůdkové 
výtažníky, přičemž většina těch-
to rybníků je pronajata. Chov ryb 
přeloučské organizace v rybnících 
a zvláště pak odchov kapra začí-
ná nákupem váčkového plůdku 
a končí za tři až čtyři roky výlov-
kem tržního kapra v rybníce Buň-
kov. Ve většině rybníků organi-
zace chová polykulturní obsádky 
a vedle kapra se odchov soustředí 
také na doplňkové druhy ryb, ja-
kými jsou štika, candát, amur, lín 
nebo tolstolobik.

Rybník Buňkov sice svou velikos-
tí nepatří mezi největší rybníky 
v České republice, avšak je největ-
ším, na kterém rybničně hospoda-
ří místní organizace Českého ry-
bářského svazu. Zatopená plocha 
při normální hladině rybníka do-
sahuje 53 ha, objem zadržené vo-
dy je 610 000 m3. Hráz rybníka je 
dlouhá 766 m o šířce 3 - 8 m. Stav-
ba zdejšího rybníka byla započa-
ta až v 60. letech 20. století a byl 
dostavěn v roce 1973. Rybník je 
průtočný a napájen Neratovským 
potokem, který má nepravidel-
né průtoky v závislosti na vege-
tačním období. Nízkým průtokům 
Neratovského potoka bylo zame-
zeno vybudováním přívodu vo-
dy z Opatovického kanálu, kte-
rý byl postaven v době vlády pánů 
z Pernštejna. Do provozu byl uve-
den v roce 1514, je dlouhý 32 km 
a i v současnosti je využíván jako 
důležitá napájecí struha velkého 

množství okolních rybníků. Ryb-
ník Buňkov je využíván jako kla-
sický polointenzifikační, na kte-
rém je striktně zakázáno provádět 
sportovní rybolov. Tradiční vý-
lov rybníka probíhá každoročně 
na konci měsíce října, přičemž se 
samotným vypouštěním se začíná 
na samém počátku října. Výlovu 
se účastní členové místní organi-
zace Přelouč, kteří si tak touto na-
máhavou prací odpracovávají bri-
gádní povinnost. V převážné míře 
ryba putuje do okolních sportov-
ních rybářských revírů pro účely 
rekreačního rybolovu a část obsád-
ky se nabízí k prodeji zákazníkům 
v okolních obcích. Průměrný vý-
lovek z rybníka činí 700–750 q. 
Loňský rok byl ve srovnání s tě-
mi předešlými slabší, což bylo dá-
no především zvýšeným výskytem 
a predací rybožravých predátorů, 
zejména kormoránem velkým.
Kromě rybníka Buňkov jsou pro 
stabilní ekonomiku chovu v or-
ganizaci velmi důležité plůdkové 
výtažníky a výtažníky, na kterých 
přeloučští hospodaří. Organizace 
každoročně potřebuje pokrýt do-
statečné množství plůdku i násad, 
které jsou však v případě nákupu 
od jiných rybářských společnos-
tí nákladnou záležitostí. I proto se 
v místní organizaci rozhodli vydat 
cestou vlastního nebo dlouhodobě 
pronajatého majetku, který by za-
jistil stabilitu a ekonomickou nezá-
vislost, a tak v roce 2013 z vlast-
ních zdrojů nechali vybudovat 
dva výtažníky. Jednalo se o stav-
bu nového rybníka o rozloze 2,5 
ha a sloučení dvou již existujících 
rybníků a jejich rozšíření o nakou-
pený okolní pozemek. Výsledkem 
akce jsou čtyři hektary nové vodní 
plochy při investici v celkové výši 
5,5 mil. Kč z vlastních prostředků.
Přestože nejčastějšími žadate-
li z OP Rybářství jsou větší pro-
dukční subjekty, zabývající se 
převážně rybničním chovem ryb 
a organizace rybářských svazů 
žádají na produktivní investice 
omezeně, se stále se rozvíjejícím 
rybničním hospodářstvím míst-
ní organizace Přelouč stoupá její 
potřeba vlastnit i kvalitní techni-
ku a nářadí. Proto se přeloučští ry-
báři snaží pravidelně žádat o pod-
poru z evropských strukturálních 
fondů, nejnověji prostřednictvím 
OP Rybářství 2014-2020.

Výlov rybníku Buňkov.

Jednoletý plůdek. Násada kapra do hlavního rybníka.
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Setkání cechů s předsedou vlády

Předseda vlády Bohuslav Sobot-
ka jednal ve čtvrtek 19. května 
2016 ve Strakově akademii se zá-
stupci profesních spolků a se zá-
stupci Asociace malých a střed-
ních podniků a živnostníků České 
republiky.
Za Rybářské sdružení se ho 
účastnil prezident Ing. Jan Hů-
da, Ph.D. Hlavními tématy jed-
nání byly novela živnostenského 
zákona, zavádění mistrovských 
zkoušek, podpora technické-
ho vzdělávání již na mateřských 
a základních školách i systémo-
vější podpora výuky řemesel. 
Společným tématem jednání by-
la také problematika sucha, kte-
ré působí rozsáhlé škody zejména 
malým zemědělcům, a kterému 
se vláda intenzivně věnuje a či-
ní potřebné kroky. Do projektu 
se zapojilo 23 profesních spol-
ků, které reprezentují desítky ti-
síc živnostníků a mikrofirem. Cí-
lem projektu je zvýšení prestiže 
řemeslné práce a také motivace 
mladé generace k návratu do ře-
meslných profesí.

Praha

Fakulta rybářství a ochrany vod 
Jihočeské univerzity otevřela 
nový výukový pavilon v areá-
lu Mezinárodního environmen-
tálního vzdělávacího, poraden-
ského a informačního střediska 
ochrany vod. Areál známý od-
bornou rybářskou veřejností ví-
ce jako “Mlýn” tak získal další 
zajímavé prostory pro pořádá-
ní odborných konferencí, semi-
nářů a workshopů. Náklady 
na výstavbu pavilonu ve výši 9,5 
milionu korun byly z 90 % finan-
covány z dotačních prostředků 
skrze Operační program Životní 
prostředí, na zbývajících 10 % se 
podílela sama fakulta. Slavnost-
ní křest pavilonu proběhl v sobo-
tu 14. května 2016 během Vod-
ňanských rybářských dnů.
Foto. Zuzana Dvořáková

Otevření nového výukového pavilonu ve Vodňanech
Vodňany

Předseda vlády se setkal se zástupci profesních spolků, s Asociací malých a středních podniků a živnostníků.

Nový výukový pavilon byl otevřen ve Vodňanech.
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Stanovení cíle
Úrodnost rybníků je velmi roz-
dílná. Závisí na poloze, klimatu 
a například na zásobování živi-
nami. Velmi důležitým faktorem 
je přitom kvalita dna rybníka. 
O této souvislosti jsme měli do-
posud málo poznatků. Cílem 
průzkumu bylo získat přehled 
o kvalitě dna bavorských ryb-
níků, neboť tyto souvislosti jsou 
zásadní pro úrodnost rybníka, 
péči o rybník, jakož i pro desin-
fekci po vypuknutí nemoci. Ja-
ko částečný projekt v projektu 
„Opatření proti virózám v eko-
logické akvakultuře“, který byl 
proveden společně s Univerzi-
tou Friedricha-Alexandra v Er-
langenu (FAU-Erlangen), kated-
rou biotechnologií a Bavorským 
zemským úřadem pro zdraví 
a bezpečnost potravin, proběh-
lo v průběhu projektu mapo-
vání kvality dna rybníků. Pro-
jekt byl podporován spolkovým 
programem Ekologické polní 
hospodářství.
Ze čtyř důležitých rybničních 

Průzkum kvality dna bavorských rybníků

2/2016 Teichwirtschaft

M. Oberle, R. Buchholz, 
J. Christian, A. Mletzko, 
A. Becker a H. Wedekind

oblastí v Bavorsku (Tirschen-
reuth, Schwandorf, Aischgrund, 
Ansbacher Land) byly cel-
kem z 86 rybníků po vypuštění 
na podzim odebrány v časovém 
úseku od října do půlky prosin-
ce vzorky dna.
Jeden rybník z regionu byl vždy 
zevrubně prozkoumán (průzkum 
bahna a podloží na čtyřech mís-
tech měření).
U ostatních rybníků byl odebrán 
směsný vzorek ze svrchních vrs-
tev dna důležitých pro úrodnost 
rybníka. Přitom byly odebrány 
čtyři vzorky ze středu daných 
kvadrantů každého rybníka. 

Zvolená místa měla vykazovat 
na první pohled typické podmín-
ky hlavní plochy rybníka. Odběr 
rybničního dna byl proveden po-
mocí naběračky. Odebrána při-
tom byla nejvyšší svrchní vrstva 
dna do hloubky 5 cm.
Zkoumány byly následující pa-
rametry rybničního dna: kapa-
cita výměny kationtů, celkový 
obsah P, C, N, P využitelného 
rostlinami, N min. (snadno vy-
užitelného), rozvržení zrnitosti 
dna a půdní typ.
Vedle složení rybničního dna 
byly sledovány ještě následují-
cí parametry: poloha v rybnič-
ním systému (horní, střední, dol-
ní), další údaje (čistička vody, 
bioplynová stanice apod.: ano/
ne), obhospodařování ve spádo-
vé oblasti rybníka (les, louka, 
pole, smíšené), doba od posled-
ního odbahnění a další specifika.

Výsledky
Výsledky z 86 rybníků vykazu-
jí v mnoha měřených veličinách 
široké rozpětí. Průměrná suši-
na v rybničním bahně všech 86 
zkoumaných rybníků dosahu-
je 35 % (17-58 %). Průměrná 
hloubka vrstvy bahna je 22 cm 
(0-200 cm). Mnohé rybníky ne-
byly od doby své stavby před 
staletími ještě nikdy odbahně-
ny. Poslední odbahnění proběh-
lo průměrně před 80 lety. Me-
zi rybničními oblastmi existují 
v mnoha parametrech výrazné 
rozdíly. Významným se stal ta-
ké vliv podloží na složení ryb-
ničního bahna. Obsah organic-
kých látek je silně variabilní 

a tvoří v průměru 8,75 % sušiny 
(2,1–23,3 %). Vzhledem k něko-
likráte nižší hustotě organických 
látek tvoří však jejich objem ví-
cenásobek hmotnostních podí-
lů. Tento aspekt má význam ob-
zvláště pro snížení vrstvy bahna 
provzdušňováním rybničního 
dna (vyschnutím, vymrznutím, 
úpravou rybničního dna) ne-
bo mineralizací. Z rybníkářské-
ho hlediska jsou zajímavé také 
signifikantní rozdíly v hodnotě 
pH. V průměru je pH 6,3. Roz-
pětí je však v rozmezí hodnot 
od 4,8 do 7,8. pH hodnota dna 
má význam především při desin-
fekčním vápnění proti nemocem 
ryb. Abychom například účinně 
usmrtili rybí viry, je třeba do-
sáhnout pH vysoké hodnoty ko-
lem 12. K dosažení tohoto cíle 
musí být na pH jednotku rozme-
tán pětinásobek páleného vápna. 
Znalost pH hodnoty půdy je pro-
to důležitá. Pro úrodnost rybníka 
je důležitý objem půdy obsahu-
jící fosfor využitelný rostlina-
mi. Objemy jsou zde také vel-
mi rozdílné. V průměru tvoří 
hodnoty 23 mg P2O5 CAL/100g. 
Rozpětí je velmi velké, od 1 mg 
až do 97 mg. Rybniční oblasti 
ve Francích (Franken) mají sig-
nifikantně více fosforu využitel-
ného rostlinami než rybniční ob-
lasti v Horní Falci (Oberpfalz), 
viz tabulka. Stejně tak je z vý-
sledků patrné, že dna rybníků, 
které jsou obklopeny poli, vyka-
zují svými 27,4 mg signifikantně 
více fosforu než rybníky obklo-
pené převážně lesem (18,0 mg). 
U tří rybníků bylo zaznamená-
no, že jsou ovlivněny čističkami 
vody. Tam se pohybuje obsah 
rostlinami využitelného fosforu 
v hodnotě 63 mg/100 g přibližně 
třikrát výše, než je průměr ostat-
ních rybníků. 
Průzkumy mimoto ukázaly, že 
kvalita závisí na podloží, na vy-
užití okolních ploch, jakož 
i na poloze v rybniční sousta-
vě. Čím níže v rybniční sousta-
vě rybník leží, tím vyšší je obsah 
fosforu v rybničním dně.
Získané výsledky umožňují po-
rovnání dna rybníků a jejich za-
řazení (klasifikaci). K tomu se 
ukazuje řada poznatků, které ma-
jí význam při odbahňování, péči 
o rybník a při jeho desinfekci.

Mnohé rybníky nebyly ještě nikdy odbahněny, nebo pouze částečně

Střední hloubka bahna v cm

Rybniční 
oblast 

n průměr minimum maximum

Aischgrund 25 18±11 0 40

Ansbacher 
Land

21 21±16 2 80

Tirschenreuth 20 33±50 5 200

Schwandorf 20 16±7 1 30

Celkem 86 22±26 0 200
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Naše oddělení se před třemi lety 
přestěhovalo do nového Mendelo-
va biotechnologického pavilonu, 
vybaveného nejen laboratořemi ale 
hlavně dvěma velkými akvarijními 
místnostmi s několika recirkulač-
ními systémy. Účastníci konferen-
ce „65 let výuky rybářství na Men-
delově univerzitě v Brně“ konané 
v prosinci 2014 je mohli navštívit, 
pro případné další zájemce je naše 
oddělení vždy otevřeno. 
Jedna z akvarijních místností je tr-
vale temperována na 16°C, což 
umožňuje využití experimentál-
ních RAS k chovu lososovitých 
ryb a realizaci řešení jak kvalifi-
kačních prací (bakalářských a di-
plomových), tak i vědeckých pro-
jektů. V současnosti zde probíhá 
řešení dvou projektů NAZV, za-
měřených na optimalizaci chovu 
pstruha duhového. Jeden z nich ře-
ší zdravotní aspekty jejich chovu, 
momentálně efektivní postup při 
vakcinaci chovaných ryb. Porov-
návána je vakcinace formou kou-
pele s injekční vakcinací, efekt 
revakcinace apod. Projekt řeší-
me v těsné spolupráci s VFU Br-
no a provozním partnerem. Dru-
hý projekt by měl ověřit vhodnost 
chovu lososovitých ryb různého 
původu v rozdílných podmínkách 
konkrétních chovatelských sub-
jektů. Každá farma má specifické 
podmínky zejména v kvalitě vyu-
žívané vody, technologii chovné-
ho systému, sezónní dynamice jed-
notlivých fyzikálně chemických 
parametrů vody. Nezbytnou pod-
mínkou je ovšem přesná genetic-
ká identifikace chovaných ryb. 
V současnosti jsou v ČR chovány 
ryby jak vytírané u jednotlivých 
chovatelů, tak ryby pocházející 
z dovozů z různých částí Evropy, 
zpravidla ve stadiu jiker v očních 
bodech. Hodnoceny jsou standard-
ní produkční parametry i např. re-
akce na stresové podněty. Genetic-
kou determinaci zajišťují kolegové 
z UBO AV ČR v.v.i. a získávání 
provozních dat i odběry vzorků se 

Mendelova univerzita disponuje moderním 
experimentálním zařízením pro chov ryb

Brno

neobejdou bez spolupráce s jednot-
livými chovateli. Oblast chovu lo-
sosovitých ryb je výzkumně dopl-
něna standardními krmnými testy. 

Kromě produkčních parametrů je 
hodnocen i vliv použitého krmiva 
na složení masa ryb, kvalitu vnitř-
ního prostředí (tedy hematologic-

ké a biochemické parametry) a pa-
rametry imunologické. Zvyšující 
se podíl rostlinných komponen-
tů v krmivech pro lososovité ryby, 
resp. změny ve složení nebo použi-
tí aditiv tyto parametry ovlivňuje. 
V oblasti „teplovodního“ rybář-
ství, tedy v naší „teplé“ akvarijní 
místnosti, se zaměřujeme na růz-
né aspekty chovu kapra, sumce, 
jeseterů nebo keříčkovce (Clarias 
gariepinus). V chovu kapra tes-
tujeme efekt vybraných přídav-
ků do krmiva, které by měly zlep-
šit produkční parametry, nicméně 
hodnocena je i kvalita produko-
vané potraviny a dopad na orga-
nismus ryb. Jedním ze zajímavých 
komponentů jsou produkty ze 
zpracování konopí. Další oblas-
tí je pak snížení zatížení prostředí 
fosforem z chovu ryb, a to jak ces-
tou zlepšení retence přijatého fos-
foru, tak i využití nízkofytátových 
odrůd obilovin. U ostatních dru-
hů ryb se jedná o standardní krm-
né testy, realizované ve spolupráci 
i se zahraničními subjekty. Někte-
ré z poznatků získaných v experi-
mentálním zařízení jsou ověřovány 
v provozních podmínkách. V ob-
lasti výživy ryb je stále co zlepšo-
vat. Na všech aktivitách se podílejí 
i naši studenti. Technologii chovu 
keříčkovce se učí zvládat od repro-
dukce až po tržní hmotnost. 
Samostatná pozornost je na našem 
oddělení věnována problematice 
sedimentů, jejich tvorbě a slože-
ní v závislosti na povodí a způso-
bu hospodaření. V rámci labora-
torních analýz je sledován obsah 
živin, zejména fosforu a dusí-
ku. Analyzovány nejsou jen ryb-
niční sedimenty, ale i sedimenty 
z intenzivních chovů ryb včetně 
recirkulačních systémů. Vyhod-
nocujeme jejich tvorbu a kvali-
tu s ohledem na použité krmivo. 
Na samém počátku jsou techno-
logie s jejich využitím a odbourá-
váním. V návaznosti na intenzivní 
chovy ryb se naši hydrobiologové 
věnují i hodnocení výskytu a vý-
znamu bezobratlých v těchto sys-
témech. Podrobnější informace 
o našich aktivitách i výstupech, 
včetně volného stahování vy-
tvořených materiálů, naleznete 
na stránkách www.rybarstvi.eu.

Výzkum aspektů chovu jeseterů

Projekt NAZV zaměřený na optimalizaci chovu pstruha duhového

prof. Ing. Jan Mareš, Ph.D.
Mendelova univerzita Brno
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Školu jste jako její nový ředitel 
převzal po Ing. Karlovi Vávřem, 
který odešel po dlouhých letech 
do penze. Mohl byste čtenářům 
Rybníkářství představit svojí mi-
nulost? Jak jste se dostal k učení 
na této škole?
Jsem z rybářské rodiny... Tak-
že směr, kterým se budu ubírat, 
už byl dán. Získal jsem rybářské 
vzdělání a během práce na SŠRV 
jsem dokončil doktorské studium 
na ČVUT, obor Inženýrství život-
ního prostředí. Než jsem nastoupil 
na školu, pracoval jsem na Rybář-
ství Třeboň jako ekonom. Od roku 
2000 jsem začal pracovat na ško-
le jako mistr odborného výcvi-
ku, později jako učitel odborných 
předmětů a od roku 2007 jako zá-
stupce ředitele.

S čím nejste spokojen a co byste 
chtěl změnit? 
Nelze říct, že jsem s něčím vyslo-
veně nespokojen, ale určitě je stá-
le na čem pracovat. V současné 
době se snažíme o větší provázá-
ní s praxí u oboru Vodohospodář. 
V dubnu byl založen „Poradní 
sbor ředitele školy“, který je slo-
žen jak ze zástupců firem, akade-
mické obce, tak i ze státní správy. 
Jeho posláním je zejména aktua-
lizace učebních plánů a pomoc se 
zajištěním smysluplné praxe.

Co byste naopak vyzdvihnul?
Aktuálně 1. místo v mezinárod-
ní soutěži v Rybářských doved-
nostech. Z dlouhodobého hlediska 
určitě vysokou úspěšnost gran-
tových žádostí, která se odráží 
ve vybavení školy a možnosti žá-
ků vyjet do zahraničí. Jen v letoš-
ním školním roce vyšleme na po-
byt za hranice více než 45 žáků. 
Jako další bych rád uvedl pro-
jekt za cca 4 mil. korun do učeb-
ny hydrologie a revitalizace vodo-
tečí. Je to učebna, kterou se může 
pochlubit snad jen ČVUT a VUT 
Brno, (www.ssrv.cz).
V neposlední řadě spolupráci se 
zaměstnavateli. Pro žáky a bu-

Ing. Aleš Vondrka, Ph.D., nový ředitel Střední školy rybářské a vodohospodářské 
Jakuba Krčína v Třeboni, říká:

Spolupracujeme s největšími zaměstnavateli 
v oboru rybářství po celé ČR

doucí absolventy naprosto zá-
sadní skutečnost. Spolupracuje-
me s největšími zaměstnavateli 
v oboru po celé ČR. Díky tomu 
mají naši absolventi velmi dob-
rou uplatnitelnost a i nám se da-
ří přímo zajistit práci pro naše 
absolventy.
Unikátní samostatné obory, které 
se na škole vyučují. Jinak je to ur-
čitě tradice, kterou škola má a vy-
chází z tradice rybářství a ryb-
níkářství, která je na Třeboňsku 
velmi silná.

V neposlední řadě musím vy-
zdvihnout své kolegy, kte-
ří jsou na vysoké profesní úrov-
ni a své práci se věnují s velkým 
nasazením.

Co připravujete za projekty?
Revitalizaci objektu nově získa-
ných budov od našeho zřizova-
tele. Získáme nově vybudované 
prostory pro ubytování a připra-
vujeme jeden velký projekt, ale 
o tom raději, až bude ve finální 
podobě.

V současnosti se školy potýka-
jí s nedostatkem studentů, obec-
ně jsou slabší ročníky. Jaká je si-
tuace u Vás?
Škola si drží stabilně stejný po-
čet žáků řadu let. Vypovídá o jisté 
úrovni školy. Několik let se počet 
žáků drží stále na stejném počtu 
a to není při klesající demografic-
ké křivce úplně samozřejmé. 

Je možnost získat praxi také v za-
hraničí, případně kde?
Spolupráci se zahraničními ško-
lami považuji za naprostou ne-
zbytnost. Žáci, ale i pedagogové 
získávají větší nadhled. Studenti 
rozvíjejí jazykové znalosti a zís-
kávají odborné dovednosti, kte-
ré jim pomůžou uplatnit se nejen 
na českém trhu práce. V letoš-
ním roce jsme hostili první pro-
jektové setkání s partnerský-
mi školami z Norska a Francie. 
Koncem května odjíždí skupi-
na žáků do Francie. Projekt má 
název „Treasure“ - Bohatství re-
gionu, kde si partnerské ško-
ly představují, to co považují 
za nej z regionu... Vše je samo-
zřejmě spojeno s vodou. 

Jaké je uplatnění absolventů va-
ší školy, pokračují třeba ve studiu 
na VŠ?
Vzhledem k tomu, že škola má 
smlouvy o spolupráci s VŠ a pří-
mo na škole vyučují některé od-
borné předměty učitelé z VŠ je 
propojení celkem přirozené. 

V jakých oborech zaměstnání se 
nejčastěji uplatňují?
Naše absolventy můžete potkat 
v rybářských provozech jak v ČR 
tak Rakousku, Německu, Švýcar-
sku a Norsku, dále na odborech ži-
votního prostředí, v laboratořích, 
rybářských svazech, tak i na uni-
verzitě. Zrovna v nedávné do-
bě mě potěšilo nečekané setkání 
na odboru ŽP v Kaplici, kde jsem 
měl domlouvat praxi s vedoucím 
odboru a proti mně stál můj býva-
lý žák.Slavnostní předávání maturitních vysvědčení


