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Stručná 
charakteristika 
druhu
 Vydra patrí do čeľade 

lasicovité.

 Radíme ju k 
semiakvatickým 
živočíchom.

 Dorastá až do dĺžky 120 
cm aj s chvostom a 
hmotnosti 15 kg.

 Samica každoročne vrhne 
2 – 4 mláďatá. 

 Na Slovensku je 
pôvodným druhom.



Biotop
 Výskyt vydry je viazaný na vodné 

prostredie s dostatkom potravy a 

úkrytov.

 Osídľuje nížinné veľké rieky, vodné 
nádrže, podhorské rieky ale aj malé 

horské potoky.

 Brloh využíva predovšetkým samica 

s mladými. Situované sú spravidla 

vo vyšších brehoch, v spleti koreňov 

brehovej vegetácie.

 Vo vegetačnom období však vydra 

využíva ako úkryt len hustú spleť 

tŕstia alebo ostrice.



Potrava

 Až 85% - 95% potravy 
vydry tvoria ryby.

 Konzumuje aj 
obojživelníky, raky.

 Vzácnejšie 
skonzumuje vodné 
vtáctvo alebo ich 
vajcia.

 Spotreba rýb sa 
udáva na 1 – 1,5 
kg/deň.



Status ochrany na Slovensku

 Vydra riečna je na Slovensku zákonom chránená.

 Stupeň ohrozenia je „VU“ vulnerable – zraniteľný.

 Spoločenská hodnota je stanovená na 1840 €.

 Štátna ochrana prírody SR vypracovala v roku 2001 „Program 

záchrany chráneného ohrozeného druhu vydra riečna“.



Konflikt s človekom

V minulosti, kedy ľudia intenzívnejšie 
využívali krajinu, predstavovala vydra 
pre človeka potravného konkurenta. 
Preto bola intenzívne lovená a 
prenasledovaná.

V súčasnosti ako vrcholový predátor vo 
vodných ekosystémoch, ktorý nemá 
prirodzeného nepriateľa a je zákonom 
chránený, spôsobuje škody 
predovšetkým v hospodárskych 
chovoch rýb, na populáciách  rýb vo 
voľných vodách a u drobnochovateľov 
rýb.



Hlavné problémy

Kým pri hospodárskych chovoch rýb štát 
chovateľom čiastočne refunduje škody, 
na voľných vodách sa škody 
nepreplácajú.

Práve to predstavuje najväčšiu 
kontroverziu. Štát užívateľovi rybárskeho 
revíru ukladá každoročnú zarybňovaciu 
povinnosť, ale neprispieva na škody, ktoré 
spôsobujú rybožravé predátory.

Nejedná sa pritom iba o škody 
ekonomické, ale aj ekologické.

Z voľných vôd miznú niektoré pôvodné 
druhy rýb práve vplyvom nárastu 
početnosti rybožravých predátorov.



Malé toky sú 

najzraniteľnejšie

Najväčšie problémy reportujú 
rybárski hospodári z menších 
pstruhových potokov.

V minulosti preferovaný odchov 
násad v malých vlásočniciach sa už 
takmer nerealizuje kvôli nízkej 
efektivite.

Počet odchovaných násad totiž nie 
je úmerný vynaloženému úsiliu.

Bežne sa stávalo, že na toku, kde sa 
odchovalo 2000 ks rôčika pstruha 
potočného bolo po zaznamenaní 
výskytu vydry odlovených iba 150 ks.



.

Ochranárskou verejnosťou je často 
prezentovaný názor, že rybožravé 
predátory dokážu vyloviť len toky ktoré 
sú regulované.

V Žiari nad Hronom sme si ponechali 
dva menšie, neregulované toky ako 
zdroj generačných rýb a genofondu 
pstruha potočného.

Na týchto tokoch sa nezarybňovalo.

Na toku boli zaznamenané pobytové 
znaky vydry.

Výsledkom bolo odlovenie 3 ks pstruha 
na 2 km toku.



.

Kvôli takejto „efektivite“ 

hospodárenia sa upustilo od 

tradičného dvojročného 

odchovného cyklu pstruha 

potočného.

Zároveň sa upúšťa aj od 

zarybňovania pstruhových tokov 

pôvodným pstruhom potočným 

a nahrádza sa zarybňovaním 
konzumným pstruhom dúhovým.



.

Na väčších tokoch kde je 

pomerne vysoká biomasa rýb, 

nepredstavuje vydra až taký 

zásadný problém. Ten nastáva 

pri dosiahnutí takej výšky 

populácie, že mladé jedince sú 

nútené hľadať nové teritóriá a 
postupne osídľujú prítoky týchto 

tokov. Na nich je biomasa nižšia 

a dochádza k postupnému 

„odrybneniu“ menších tokov. 



.

Obdobná situácia je na vodných 

nádržiach. Na väčšine z nich je 

vysoká biomasa rýb, predačný 

tlak vydry preto nie je tak 

viditeľný.

V zimnom období väčšina z nich 

zamŕza, pre vydru je preto ťažšie 

uloviť potravu. V tomto období 

sa o to viac koncentrujú na 
tečúce vody, ktoré úplne 

nezamŕzajú.



Početnosť vydry na 

Slovensku

Pre vyčíslenie, resp. odhad škôd 

spôsobených vydrou, je nutné 

poznať veľkosť jej populácie.

Na Slovensku však 

nedisponujeme žiadnou 

relevantnou informáciou, iba 

odhadmi.

V roku 2001 sa vydra vyskytovala 

na väčšine územia SR /program 

záchrany/.

Odvtedy sa jej výskyt rozšíril 
zrejme na celé územie.



.

Na odhad početnosti je možné 

použiť historické záznamy a 

vlastné pozorovania. V 

súčasnosti v tomto smere 

dokáže pomôcť ľahko dostupná 

monitorovacia technika, 

predovšetkým fotopasce.

Z historických materiálov sú 

dostupné predovšetkým 

záznamy o love. Na Slovensku sa 

vydra oficiálne lovila do roku 

1945.



.

Podľa starých údajov sa v roku 1924 – 1929 
na Slovensku lovilo v priemere 185 vydier 
ročne.

V roku 1907 sa najviac vydier - 70 ulovilo v 
Trenčianskej župe, v Bratislavskej 32 a v 
Nitrianskej 22.

Po roku 1945 bol výskyt vydry ostrovčekovitý. 
Populácie boli zaznamenané v okolí 
Oravskej priehrady, na Bielom a Čiernom 
Váhu, všade odhadom po 25 ks.

Na Rimave v r. 1963 bola odhadovaná 
populácia 30 – 50 ks.

Podľa poľovníckych štatistík sa v roku 1976 u 
nás vyskytovalo 397 jedincov.

V 80 rokoch bol zaznamenaný pokles na 
160 – 170 jedincov.

Podľa iných odhadov bola však početnosť 
vydier v skutočnosti vyššia.



.

Národné lesnícke centrum 
monitorovalo stav vydier do roku 
2011. V tomto roku uvádzajú, že 
za posledné decénium sa stavy 
vydry zvýšili 4,4 násobne /PaR 
3/17/, nanešťastie bez udania 
konkrétneho počtu.

SRZ žiadal ŠOP SR o informáciu o 
početnosti vydry pred 10 rokmi, v 
odpovedi bolo uvedené, že 
informácie o početnosti nie je 
možné poskytnúť, pretože tento 
údaj je dôležité verejne 
nepublikovať z hľadiska ochrany 
druhu na konkrétnych lokalitách.



.

Monitoring vydry je zložitejší, je 
aktívna prevažne v noci.

Preto je možné domnievať sa, 

že ani samotná ŠOP SR 

nedisponuje relevantnými 

informáciami.

Zrejmé je, že populácia vydry je 

vysoká, o čom svedčia časté 
pozorovania a nachádzanie 

pobytových znakov pri 

akomkoľvek vodnom útvare.

Za nárast jej populácie môže 
viacero faktorov. 



.

Prvým je samozrejme zvedenie 

jej celoročnej ochrany.

Druhým významným faktorom je 

zlepšenie kvality povrchových 

vôd. Ešte v 80tych rokoch sa až 

v štvrtine našich tokov kvalita  

vody neumožňujúca život rýb 

kvôli priemyselnému 

znečisťovaniu, teda ani vydry 

ako známky zdravého 

ekosystému.

K nárastu jej populácie prispeli 
aj rybári.  



.

Zlepšilo sa hospodárenie a zvýšilo 
zarybnenie rybárskych revírov.

Vytvorili s úseky Chyť a pusť a Chránené 
rybie oblasti.

Na mnohých malých pstruhových 
potokoch dochádza ku krátkodobému 
navyšovaniu biomasy pri nasádzaní 
pstruha dúhového.

Drobnochovatelia rýb taktiež významne 
podporujú potravovú základňu vydry a 
to tým, že odchovné rybníčky vôbec 
nezabezpečujú pred rybožravými 
predátormi. Opatrenia riešia až po prvej 
návšteve.



Odhad početnosti

Na základe pozorovaní je možné 
odhadnúť početnosť vydry len 
lokálne na základe vlastných 
terénnych pozorovaní.

Pokiaľ však berieme do úvahy 
vyššie spomenuté údaje, 
reportovaný výskyt z väčšiny 
rybárskych revírov ktorých má SRZ 
viac ako 1600,  môžeme 
odhadovať, že populácia vydry 
riečnej bude presahovať najmenej 
1000 ks.

Vydra sa totiž dokázala dobre 
prispôsobiť aj urbanizovanej  
krajine, nie je viazaná len na 
nenarušené prostredie.



.

Početnejší výskyt vydry je 
zaznamenávaný v 

blízkosti rybochovných 

zariadení.

Je to prirodzený jav, 

keďže dostatok potravy 

predátora priláka, je to 

len otázka času.



Čo by bolo vhodné v tejto 

problematike urobiť.

V podmienkach SRZ sú vydrou 

jednoznačne najohrozenejšie 

menšie podhorské rieky a potoky 

lipňového a pstruhového 

charakteru.

Je pravdou, že tieto biotopy 

dlhodobo trpia aj znižovaním 
prietokov, znečisťovaním, ale 

jedným z najvýraznejších faktorov 

úbytku predovšetkým pstruha 

potočného je vydra. 



.

Menšie rybochovné zariadenia 

je možné účinne chrániť 

kvalitným oplotením a 

elektrickým oplôtkom, pri 

voľných vodách je to nemožné.

Otázne je, do akej miery by malo 

zmysel žiadať štát o dotáciu na 
zarybňovanie lokalít s výskytom 

vydry. V podstate by sa vytvoril 

len uzavretý kruh dotovaného 

kŕmenia ich populácie. 



.

Jedným z cieľov rybárskeho 
hospodárenia v súčasnosti je 
zachovanie genofondu 
pôvodných druhov rýb, táto 
povinnosť je určená zákonom. 
Toto zabezpečujú užívatelia 
rybárskych revírov na vlastné 
náklady.

Štát však vôbec nereaguje na 
situácie, kedy sú rybie populácie 
likvidované 
neregulovanýmichránenými 
populáciami rybožravých 
predátorov, predovšetkým 
kormoránom a vydrou.



.

Ochrana rýb pred predátormi na 

Slovensku zo strany štátu neexistuje. Ryby 

sú legislatívne chránené iba pred 

samotnými rybármi a to zavedením 

lovných mier a povolenej doby lovu.

Štát by mal vytvoriť stratégiu na 

zachovanie a trvalé udržanie našej 

pôvodnej ichtyofauny.

Tá je taktiež prírodným bohatstvom 

Slovenskej republiky.

Ryby sú však aktuálne brané len ako 

potrava pre iné živočíchy a ich výskyt vo 
vode je považovaný za samozrejmý.



.

Pri Ministerstve životného 

prostredia mala v roku 

2021vzniknúť pracovná skupina, 

ktorá by riešila problematiku 

rybožravých predátorov. Do 

dnešného dňa však neprebehlo 

jediné pracovné stretnutie.

Netreba váhať, pre ryby môže 

byť neskoro.



Ďakujem za pozornosť!
 V Žiline 7.4.2022



Vyčíslenie škôd spôsobených kormoránom 

veľkým vo vodných tokoch a revíroch SRZ 

MVDr. Juraj Příhoda, CSc.
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Úvod

Slovenský rybársky zväz je občianske združenie, 
ktorému sú prideľované vodné toky, ako rybárske revíry 
s povinnosťou ich obhospodarovania, to znamená aj 
pravidelného zarybňovania. Finančné prostriedky na 
túto činnosť sa zabezpečujú z vydávajúcich povolení na 
rybolov pre členov SRZ, čiže zarybňovanie voľných vôd 
platia členovia rybárskej organizácie z vlastných 
prostriedkov a preto rybársky sponzoring dotovania 
potravou rybích predátorov rybármi je perspektívne 
nielen ekonomicky neúnosný, ale z pohľadu štátu aj 
vysoko nemorálny



Ing. Ján Kohút, v roku 2000 uverejnil v PaR článok „ Prestane byť 
kormorán hrozbou slovenského rybárstva?“

Rybník  

revír
Obdobie 

Kororán 

ks

Obsádka 

rýb v kg

Hmotnosť 1kg 

K1-K2  v g
Plán v kg Výlov kg 

Straty v 

kg
Straty v Sk

Paríž- Ľubá 1999 1 200 8 000 300 34 500 22 000 12 500 750 000

Paríž- Ľubá 1998-99 170 15 000 1 200 12 000 2 400 144 000

Čičov 1999 600 14 000 300 47 000 38 000 9 000 540 000

Čičov 1998-99 350 24 000 1 200 45 000 40 000 5 000 300 000

Revíry SR 4 500 173 000 1 734 000

spolu 201 900 6 754 000



Žilina -november 2004 konferencia 
Kormorán veľký a rybárstvo na Slovensku

pod záštitou MŽP SR

 Účastníci: 

 zástupcovia štátnej správy, Slovenského vodohospodárskeho podniku, 
Slovenského rybárskeho zväzu, Slovenského poľovníckeho zväzu, Štátnej 
ochrany prírody SR, vedecko-výskumných inštitúcií a mimovládnych 
organizácií

 Závery:

 zaviesť dlhodobý celoplošný monitoring populácií kormorána veľkého

 zaviesť celoplošný monitoring populácií rýb vyskytujúcich sa na území 
Slovenska

 zapojiť Slovensko do medzinárodných projektov týkajúcich sa kormorána 
veľkého

 iniciovať riešenie problémov revitalizácie vodných ekosystémov Slovenska

 navrhnúť konkrétne projekty.



Reakcia SRZ od roku 2006

požiadavka vo forme petície, 
vypracovanie kvalifikovanej analýzy situácie 

RNDr. Jaroslav Černý v roku 2008 vypracoval znalecký posudok vo veci škody 
spôsobenej kormoránom veľkým (Phalacrocorax carbo) v lipňových vodách 

voľných vôd, revíroch SRZ na Orave, Váhu a Hrone. 

 osvetou verejnosti, 
usporiadaním medzinárodnej konferencie



RNDr. Jaroslav Černý (2008):
„Škoda spôsobená kormoránom veľkým (Phalacrocorax carbo) 

v lipňových vodách voľných vôd, revíroch SRZ na Orave, Váhu a Hrone.

 najväčším úderom pre ichtyofaunu bola invázia tiahnucich a následne 
zimujúcich kormoránov, 

 zdecimovali obsádku rýb, najmä ryby, ktoré sa nedokázali ukrývať
 boli na voľnej vode 
 mali viditeľné zafarbenie tela 
 vhodnú veľkosť 200 – 300 g 
 najmä lipeň, podustva a mrena. 
 Za roky ich pôsobenia 2003 – 2006 kormorány ulovili a tým spôsobili 

rybárom škodu za 41 265 000.- Sk,.



Slovenský rybársky zväz ako užívateľ rybárskych revírov  je 
povinný ich zarybňovať podľa zarybňovacieho plánu, ktorý 
schvaľuje Ministerstvo životného prostredia SR
Schválený zarybňovací plán je pre užívateľa záväzný a musí 
zaručovať ochranu pôvodného genofondu rýb. 

Za týmto účelom má SRZ Rada: 

8 výrobných stredísk na nížinné druhy 

5 výrobných stredísk na ryby lososovité.
Na týchto výrobných strediskách je produkovaná prevažná väčšina násad na zarybňovanie, ktoré sú za 

zvýhodnené ceny predávané základným organizáciám SRZ.. Kapacita výrobných stredísk však nestačí 
v plnej miere pokryť požiadavky vyplývajúce zo zarybňovacích plánov a preto časť množstva a sortimentu 
musí byť nakupovaná od iných dodávateľov, predovšetkým od dcérskej  spoločnosti SLOVRYB a. s. 
Príbovce, ale aj ďalších tuzemských, prípadne zahraničných dodávateľov. V roku 1990 úplné vypustenie 
nádrže



Násady na zarybnenie rybárskych revírov

• 26 druhov v 59 vekových kategóriách sladkovodných rýb:

• amur biely, boleň dravý ,hlavátka podunajská, jalec hlavatý, jeseter 
malý, kapor rybničný, karas striebristý, lieň sliznatý, lipeň 
tymiánový, mieň sladkovodný, mrena severná, nosáľ sťahovavý, 
pleskáč vysoký, podustva severná, pstruh dúhový, pstruh potočný, 
sivoň potočný, sumec veľký, šťuka severná, tolstolobik sp., úhor 
európsky, zubáč veľkoústy ostatné ryby (plotica červenooká, 
červenica, hrúz škvrnitý)



uzavretom výrobnom cykle

• kapor rybničný (Cyprinus carpio)

• lieň sliznatý ( Tinca tinca)

• amur biely (Ctenopharyngodon idella)

• tolstolobik biely (Hypophthalmichthys 
molitrix) +tolstolobik pestrý 
(Hypophthalmichthys nobilis) a

• šťuka severná (Esox lucius), 

• zubáč veľkoústy (Stizostedion 
lucioperca)

• , sumec veľký (Silurus glanis)

• jeseter malý (Acipenser ruthenus)

• pstruh potočný (Salmo trutta m. fario)

• hlavátka podunajská (Hucho hucho)

• pstruh dúhový (Oncorhynchus 
mykiss)

• sivoň potočný (Salvelinus fontinalis) 

• lipeň tymianový (Thymallus thymallus



odlovom z voľných vôd

• pleskáč vysoký (Abramis brama)

• jalec hlavatý (Leuciscus cephalus)

• podustva severná (Chondrostoma nasus)

• mrena severná (Barbus barbus)

• nosáľ sťahovavý (Vimba vimba)

• karas striebristý (Carasius auratus)

• mieň sladkovodný (Lota lota )

• zubáč veľkoústy (Stizostedion lucioperca),



Ročná dynamika kormorána veľkého

 Ťažná populácia

 Početnosť populácie zimujúcich kormoránov na území 
Slovenska kolíše podľa aktuálnych klimatických 
podmienok

 pri silných mrazoch sú kormorány koncentrované na 
nezamŕzajúce úseky riek pod veľkými vodnými dielami 
(Orava, Váh pod VVN Bešeňová)

 pri miernej zime je tlak kormoránov rozložený na viac 
vodných plôch

 Kormorány spravidla prilietavajú v mesiaci september 

 na rodné hniezdiská odlietajú v marci.



Kormorán veľký na chovnej vodnej nádrži 
Hostice 

august 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 VIII.

kormorán veľký 6 7 7 9 6 9 44

september 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 IX.

kormorán veľký 7 6 7 4 4 6 4 4 4 7 13 12 12 14 13 14 13 14 10 8 12 14 202

október 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X.

kormorán veľký 13 12 13 12 13 14 15 13 14 13 12 15 13 15 14 15 14 15 16 13 14 15 145 150 152 46 154 162 150 178 232 1672

november 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 XI.

kormorán veľký 268 271 265 235 272 1311



Ročná dynamika kormorána veľkého

Hniezdiaca populácia 
 hniezdi v kolóniách v korunách stromov, ktoré 

často vysychajú v dôsledku pôsobenia 
agresívneho trusu vtákov

Znáška vajec prebieha v mesiacoch apríl až jún

 Samica znáša 3– 6 modrozelených vajec. 

Vtáky sa bežne dožívajú 20  rokov, no môžu sa 
dožiť až 25  rokov.



zimné sčítanie kormoránov 
na nocoviskách, ako súčasť 
medzinárodného sčítania 
vodného vtáctva, 
organizovaný Slovenskou 
ornitologickou spoločnosťou / 
BirdLife Slovensko, Štátnou 
ochranou prírody SR 
a Slovenským rybárskym 
zväzom Radou v Žiline



Sčítanie kormoránov v rokoch 2010 až 2021
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16.1.2010 6 753 21

11.1.2014 8 269 36

14.1.2012 6 793 20

12.1.2013 6 950 30

11.1.2014 6 003 30

  17.1.2015 3 024 16

16.1.2016 8 933 39

14.1.2017 4 950 37

13.1.2018 2 599 20

13.1.2019 5 088 21

12.1.2020 5 469 31

17.1.2021 5 398 24
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Invázia kormoránov v rokoch 2003 až 2007 (foto Ing. Šubjak)

Rieka Orava pod Sedliackou 
Dubovou 10.2.2004 9:30 hod.

Rieka Orava pod Sedliackou 
Dubovou 31.1.2005 15:28



Invázia kormoránov v rokoch 2003 až 2007 (foto Ing. Šubjak)

Rieka Orava pri Hornej Lehote 
31.1.2005 15:27 hod.

Rieka Orava pod Oravským 
Podzámkom 31.1.2005 15:27 hod.



Invázia kormoránov v roku 2021 (foto Gladis)

Rieka Poprad  12.2.2021 11:52:00 Rieka Poprad  12. 2. 2021, 11:53:00



Invázia kormoránov v roku 2021 (foto Gladis)

Rieka Poprad  8. marca 2021, 10:16:1 Rieka Poprad   8. marca 2021, 10:14:43



Invázia kormoránov v roku 2021 (foto Horčička)

Rieka Váh pri Bytči 1.2.2021
Hričovská priehrada 
23. februára 2021 11:50:00



Invázia kormoránov v roku 2021 (foto Horčička)

Rieka Váh pri Bytči  16. 2.2021, 9:41:34 Rieka Váh pri Bytči  16. 2.2021, 9:41:22



Invázia kormoránov v roku 2021 (foto Horčička)

Rieka Váh pri Bytči  26. 3.2021, 9:46:34 Rieka Váh pri Bytči  16. 2.2021, 9:41:22



Škody, ktoré vznikli užívateľom rybárskych revírov SRZ

• škoda priama – množstvo skonzumovaných rýb 
kormoránom veľkým;

• škoda následná - úhynom rýb poranených 
kormoránom veľkým

• Straty na reprodukcii ulovených a uhynutých rýb;

• Straty na produkcii rýb



Priame škody spôsobené kormoránom veľkým

• Počty získané pri sčítaní

• Pri ťažných vtákoch 90 dní

• za deň spotrebuje 500 g rýb

• Vestník Ministerstva životného prostredia S, ročník VIII, 2010

čiastka 1 cenník pre výpočet náhrady škody na rybách ako

najrozšírenejšej lovenej ryby kapra 5 EUR/kg (mrena 16 EUR, jalec

hlavatý 11 EUR, lipeň 24 EUR)



Priame škody spôsobené kormoránom veľkým

Počet
denná 

spotreba

Spotreba 

za 90 dní

Hodnota 

ulovených rýb 

vtákov kg kg EUR

2010 6 753 3 377 303 885 1 519 425 €

2011 8 269 4 135 372 105 1 860 525 €

2012 6 793 3 397 305 685 1 528 425 €

2013 6 950 3 475 312 750 1 563 750 €

2014 6 003 3 002 270 135 1 350 675 €

2015 3 024 1 512 136 080 680 400 €

2016 8 933 4 467 401 985 2 009 925 €

2017 4 950 2 475 222 750 1 113 750 €

2018 2 599 1 300 116 955 584 775 €

2019 5 088 2 544 228 960 1 144 800 €

2020 5 469 2 735 246 105 1 230 525 €

2021 5 398 2 699 242 910 1 214 550 €

15 801 525 €

rok

Škoda spôsobená ťažným kormoránom



Škody spôsobené hniezdiacim kormoránom  za rok

Hniezdniace páry ks 250

Hniezdniace vtáky ks 500

Spotreba rýb vtákom za 1 deň g 500

Spotreba rýb hniezdiacimi vtákmi za 1 deň kg 250

Spotreba rýb kormoránom veľkým za 270 dní kg 135 000

Hodnota ulovených rýb hniezdiacimi vtákmi za rok 675 000 €



Nepriame škody spôsobené kormoránom veľkým

• Počty vtákov získané pri sčítaní

• 20% poranených rýb z následným úhynom

• Vestník Ministerstva životného prostredia S, ročník VIII, 2010

čiastka 1 cenník pre výpočet náhrady škody na rybách ako

najrozšírenejšej lovenej ryby kapra 5 EUR/kg (mrena 16 EUR, jalec

hlavatý 11 EUR, lipeň 24 EUR)



Nepriame škody spôsobené kormoránom veľkým

Napočítaných 

vtákov

Následný  úhyn  

poranených rýb

kusov kg

2010 6 753 60 777 303 885 €

2011 8 269 74 421 372 105 €

2012 6 793 61 137 305 685 €

2013 6 950 62 550 312 750 €

2014 6 003 54 027 270 135 €

2015 3 024 27 216 136 080 €

2016 8 933 80 397 401 985 €

2017 4 950 44 550 222 750 €

2018 2 599 23 391 116 955 €

2019 5 088 45 792 228 960 €

2020 5 469 49 221 246 105 €

2021 5 398 48 582 242 910 €

Škoda spôsobená ťažným kormoránom 3 160 305 €

rok
Hodnota 

uhynutých rýb 



Straty na reprodukcii ulovených a uhynutých rýb

• Počet pohlavne dospelých jedincov- keďže je známe, 
že najvyhľadávanejšou veľkostnou kategóriou kormoránmi sú ryby od 10 do 40 
cm, to znamená, že najmenej 50 % z ulovených a poranených rýb bude 
pohlavne dospelých;

• Pomer pohlavia pre všetky druhy 3:1 
v prospech samcov

• Relatívna plodnosť  (množstvo ikier na 1 kg hmotnosti rýb) –
keďže je veľmi rozdielna u jednotlivých druhov, budeme vychádzať zo 
strednej početnosti 50 000 ikier

• Straty počas inkubácie ikier ( 99,9%,) ;

• Straty počas odchovu  ( 99,9%,)



Straty na reprodukcii ulovených a uhynutých rýb

ikier

ks kg  ks ikier ks kg za kg spolu

182 331 45 583 22 814 314 228 372 22 837 68 511 5 € 342 555 €

223 263 55 816 27 935 936 279 639 27 964 83 892 5 € 419 460 €

183 411 45 853 22 949 449 229 724 22 972 68 916 5 € 344 580 €

187 650 46 913 23 479 980 235 035 23 504 70 512 5 € 352 560 €

162 081 40 520 20 280 280 203 006 20 301 60 903 5 € 304 515 €

81 648 20 412 10 216 216 102 264 10 226 30 678 5 € 153 390 €

241 191 60 298 30 179 179 302 094 30 209 90 627 5 € 453 135 €

133 650 33 413 16 723 223 167 400 16 740 50 220 5 € 251 100 €

70 173 17 543 8 780 280 87 891 8 789 26 367 5 € 131 835 €

137 376 34 344 17 189 189 172 064 17 206 51 618 5 € 258 090 €

147 663 36 916 18 476 476 184 950 18 495 55 485 5 € 277 425 €

145 746 36 437 18 236 737 182 550 18 255 54 765 5 € 273 825 €

158 015 39 504 50 000 19 771 772 197 916 19 792 3 59 376 5 € 296 880 €

Celkom straty na reprodukcii 3 562 470 €

relatívna 

plodnosť

prežívanie v roku
Počet  

výterov

Celková 

hmotnosť v 

kg

samice
dospelých

Cena

50 000 3



Straty na produkcii rýb

• zväčšenie hmotnosti rybieho tela za daný časový úsek

• časového obdobia 3 rokov po devastácii

• základ berie hodnota ichtyomasy pôvodného nedevastovaného 
biotopu

• V odbornej literatúre sa udáva produkčný potenciál ročného 
hmotnostného prírastku sumárne na úrovni 20 – 60 % z hodnoty 
ichtyomasy

• využívam sumárny literárny údaj na spodnej hranici predstavujúci 
20% -ný podiel z hodnoty ichtyomasy.



Straty na produkcii rýb

• Na základe týchto výpočtov 

• najnižšie straty na prírastkoch boli v roku 2018 

– za rok 84 207 kg, 

– za trojročné obdobie 252 621 kg 

– vo finančnom vyjadrení je to 350 865 € 

• najvyššie straty v roku 2016

– za rok 289 428 kg, 

– za tri roky 868 284 kg 

– finančnú škoda 1 447 140 €. 

Za sledované obdobie strata na produkcii  narástla na 

11 377 050 €

• .



Zdravotné nebezpečenstvo migrujúcich vtákov

• prispievajú k šíreniu chorôb ľudí a zvierat najmä rýb

– Vírusy  (vtáčia chrípka.) 

– mikromycéty 

– baktérie  (ornitóza – psitakóza a pod.)

– parazitov rýb, kde ryby sú ako medzihostitelia

– cestodózy (ligulóza) 

– trematodózy (diplostomóza)

– nematodózy.



Zdravotné nebezpečenstvo migrujúcich 
vtákov

C. rudolphii prekonáva zložitý vývojový cyklus
Jedným z najčastejšie sa 

vyskytujúcich parazitov je nematód

Contracaecum rudolphii. 

Ak dôjde ku konzumácii nedostatočne 
tepelne upraveného rybieho mäsa 
obsahujúceho larvy parazita človekom, 
môže dochádzať k bolestiam žalúdka, 
zvracaniu, hnačkám, zvýšenej teplote a 
alergickým reakciám



Rekapitulácia škôd spôsobených kormoránom veľkým 
na rybárskych revíroch SRZ v rokoch 2010 – 2021

2010 1 519 425 € 675 000 € 303 885 € 342 555 € 1 093 986 € 3 934 851 €

2011 1 860 525 € 675 000 € 372 105 € 419 460 € 1 339 578 € 4 666 668 €

2012 1 528 425 € 675 000 € 305 685 € 344 580 € 1 100 466 € 3 954 156 €

2013 1 563 750 € 675 000 € 312 750 € 352 560 € 1 125 900 € 4 029 960 €

2014 1 350 675 € 675 000 € 270 135 € 304 515 € 972 486 € 3 572 811 €

2015 680 400 € 675 000 € 136 080 € 153 390 € 489 888 € 2 134 758 €

2016 2 009 925 € 675 000 € 401 985 € 453 135 € 1 447 146 € 4 987 191 €

2017 1 113 750 € 675 000 € 222 750 € 251 100 € 801 900 € 3 064 500 €

2018 584 775 € 675 000 € 116 955 € 131 835 € 421 038 € 1 929 603 €

2019 1 144 800 € 675 000 € 228 960 € 258 090 € 824 256 € 3 131 106 €

2020 1 230 525 € 675 000 € 246 105 € 277 425 € 885 978 € 3 315 033 €

2021 1 214 550 € 675 000 € 242 910 € 273 825 € 874 476 € 3 280 761 €

Spolu 15 801 525 € 8 100 000 € 3 160 305 € 3 562 470 € 11 377 098 € 42 001 398 €
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• Filozofická otázka:

• Väčšina ochrancov prírody chráni stvorenia 
na súši a na vode

• Rybári  chránia stvorenia vo vode a pod 
vodou. 

•Sú preto podvodníci? 



Foto. V. Kováč

Odkaz monitoringu rybích 

spoločenstiev Slovenska 2011-2020: 

Ryby volajú o pomoc

Vladimír Kováč

Slovenská ichtyologická spoločnosť

AQ-BIOS, spol. s r. o.



Monitoring rybích spoločenstiev (2011 - 2020)

Mapa: M. Čistý



Rámcová smernica o vodách EÚ
(SMERNICA 2000/60/ES EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY z 23. októbra 2000)

Stav povrchovej vody je celkové vyjadrenie stavu útvaru 

povrchovej vody, ktorý je určený jeho                         

ekologickým stavom alebo jeho chemickým stavom,                   

podľa toho, ktorý je horší

Ekologický stav                                                                        

je vyjadrenie kvality štruktúry a funkcie vodných 

ekosystémov, ktoré sú spojené s povrchovými vodami



Rámcová smernica o vodách EÚ
(SMERNICA 2000/60/ES EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY z 23. októbra 2000)

Ekologický stav                                                                        

je vyjadrenie kvality štruktúry a funkcie vodných 

ekosystémov, ktoré sú spojené s povrchovými vodami

Biologické prvky ekologického stavu

1. Fytobentos

2. Fytoplanktón

3. Makrofyty

4. Makrozoobentos

5. Rybie spoločenstvá



Rámcová smernica o vodách EÚ
(SMERNICA 2000/60/ES EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY z 23. októbra 2000)

Ekologický stav                                                                        

je vyjadrenie kvality štruktúry a funkcie vodných 

ekosystémov, ktoré sú spojené s povrchovými vodami

Biologické prvky ekologického stavu

1. Fytobentos

2. Fytoplanktón

3. Makrofyty

4. Makrozoobentos

5. Rybie spoločenstvá



Národná metóda hodnotenia ekologického stavu vôd 

na základe rybích spoločenstiev

Fish Index of Slovakia (FIS)

Kováč  (2010, 2015)

Rámcová smernica o vodách EÚ

1. Relatívna denzita bentických druhov

2. Relatívna denzita reofilných druhov

3. Relatívna denzita litofilných druhov

4. Relatívna denzita fytofilných druhov

5. Relatívna denzita insektivorných druhov

6. Relatívna denzita piscivorných druhov

7. Relatívna denzita potamodromných druhov

8. Relatívna denzita lososovitých druhov

9. Relatívna denzita inváznych druhov

10. Index ekvitability

Metriky na výpočet FIS (multimetrický index; 0 -1 )



Národná metóda hodnotenia ekologického stavu vôd 

na základe rybích spoločenstiev

Fish Index of Slovakia (FIS)

EQR=0

high

good

moderate

poor

bad

0.710

0.570

0.430

EQR=1

0.290

FIS

Rámcová smernica o vodách EÚ

Kováč  (2010, 2015)
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Národná metóda hodnotenia ekologického stavu vôd 

na základe rybích spoločenstiev

Fish Index of Slovakia (FIS)

Rámcová smernica o vodách EÚ

Kováč  (2010, 2015)

očakávané (referenčné) hodnoty: 

-stav bez antropogénneho ovplyvnenia („panenská príroda“)

-stav s minimálnym ovplyvnením



Národná metóda hodnotenia ekologického stavu vôd 

na základe rybích spoločenstiev

Fish Index of Slovakia (FIS)

Rámcová smernica o vodách EÚ

Kováč  (2010, 2015)

vzdialenosť medzi 

očakávanými hodnotami a nameranými hodnotami



Národná metóda hodnotenia ekologického stavu vôd 

na základe rybích spoločenstiev

Fish Index of Slovakia (FIS)

Rámcová smernica o vodách EÚ

Kováč  (2010, 2015)

FIS reflektuje zmeny,                                                              

ktoré sa odohrali za posledné desaťročia
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5
Makovinská et al. (2015)

Jarmila Makovinská1, Emília Mišíková Elexová1, Elena Rajczyková1,

Peter Baláži1, Mária Plachá1, Vladimír Kováč2, Dana Fidlerová1, Soňa

Ščerbáková1, Margita Lešťáková1, Miroslav Očadlík1, Zuzana Velická1,

Gabriela Horváthová1, Vladimíra Velegová1



Monitoring rybích spoločenstiev (2011 - 2020)

1 227 vzoriek, všetky typy tokov na Slovensku

Mapa: M. Čistý













Monitoring rybích spoločenstiev (2011 - 2020)

1 227 vzoriek, všetky typy tokov na Slovensku

Aktualizovaný index FIS21 
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Mapa: M. Čistý
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Monitoring rybích spoločenstiev (2011 - 2020)

1 227 vzoriek, všetky typy tokov na Slovensku

2%
18%

23%
33%

24%

Aktualizovaný index FIS21

20 %

23%
80 %

24%

Mapa: M. Čistý



…„[uvedený] stav vytvára ilúziu, že stav

ichtyocenóz na Slovensku nie je najhorší. 

V skutočnosti je podľa môjho názoru stav

viac než katastrofálny. Početnosť

ichtyocenóz je pri porovnaní s rokmi, 

kedy som ako elév v ichtyológii začínal

(1976) niekoľkonásobne nižšia...

RNDr. Jaroslav Černý, CSc.

oponent DP K. Jakubčinovej:



RNDr. Jaroslav Černý, CSc.

oponent DP K. Jakubčinovej:

...na niektorých lokalitách je početnosť

ichtyocenózy viac ako 10-násobne a niekde

viac ako 100-násobne nižšia. Bolo mi do 

plaču, keď som v roku 2015 v Hrone pri

Závadke zistil na 100 m úseku 4 pstruhy 

potočné, 4 lipne tymiánové a 20 hlaváčov. 

Pred 40 rokmi sme na podobné lokality 

chodili so štyrmi košmi na zemiaky, aby sme

to kvantum ulovených rýb udržali do 

spracovania živé.”



Prečo je to také zlé?



Čomu čelia naše ryby?

Foto. V. Kováč

1. Znečistenie (rôzne formy)

2. Rybožravé predátory

3. Hydromorfologické úpravy 



Čomu čelia naše ryby?

Foto. V. Kováč

1. Znečistenie (rôzne formy)

2. Rybožravé predátory

3. Hydromorfologické úpravy 
Protipovodňové opatrenia

Malé vodné elektrárne



Monitoring rybích spoločenstiev (2011 - 2020)

Index hydromorfologickej zmeny (VÚVH)
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Monitoring rybích spoločenstiev (2011 - 2020)

Výrazne zmenené vodné útvary (HMWB)

Index hydromorfologickej zmeny (VÚVH)
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Protipovodňové opatrenia na rieke Myjava

WWF Slovakia, blog R. Pado



WWF Slovakia, blog R. Pado

Protipovodňové opatrenia na rieke Myjava



zdroj: Vladimír Škuta, https://myliptov.sme.sk

Protipovodňové opatrenia na rieke Belá



zdroj: Vladimír Škuta, https://myliptov.sme.sk

Protipovodňové opatrenia na rieke Belá

Róbert Hok, riaditeľ Správy povodia horného 

Váhu Ružomberok: „Robíme iba to, čo nám 

prikazuje zákon, teda chrániť majetok ľudí.“



http://www.srzrada.sk/aktuality/rybovod-v-presove-pred-dokoncenim/

Malé vodné elektrárne



Čo je malá vodná elektráreň?

výrobňa elektrickej energie s inštalovaným výkonom 
do 10 MW premieňajúca energiu vodného zdroja na 

energiu elektrickú (STN 73 6881) 

environmentálne prijateľný spôsob získavania 
elektrickej energie, znižovanie emisií skleníkových 

plynov a škodlivín 

diverzifikácia energetických zdrojov

obnoviteľná energia

Hlavné prínosy MVE



AKVHEP 2030

(2015)



Čo je malá vodná elektráreň?

výrobňa elektrickej energie s inštalovaným výkonom 
do 10 MW premieňajúca energiu vodného zdroja na 

energiu elektrickú (STN 73 6881) 

malý výkon, veľké škody

zmeny v tvare vodného toku (hydromorfologické zmeny)
zmeny hydrologických pomerov 

prerušenie pozdĺžnej spojitosti (kontinuity toku)...

Hlavné negatíva MVE

obnoviteľná, nie však 
zelená energia



Photo: J. Černý



zvýšenie teploty vody
zníženie koncentrácie kyslíka
zníženie samočistiacej schopnosti
zvýšenie usadzovania jemných sedimentov
narušený odtok splavenín a transport sedimentov
erózia a prehlbovanie dna po prúde v úseku vzdutia

Photo: D. Gruľa

Hlavné negatíva MVE

Pokles rýchlosti prúdenia: 



https://bbonline.sk/blog/male-vodne-elektrarne-na-hrone-su-biznis-pre-uzku-skupinu-ludi/

Hlavné negatíva MVE

https://bbonline.sk/blog/male-vodne-elektrarne-na-hrone-su-biznis-pre-uzku-skupinu-ludi/


riečne biotopy tečúcich vôd zanikajú a sú nahrádzané 
biotopmi stojatých vôd... 

v dôsledku toho sa menia ekologické niky a následne 
aj rybie spoločenstvá, početnosť pôvodných populácií 

klesá, napokon celkom zanikajú



Monitoring VDG
Zmeny ukazovateľa FIS na úseku Čunovo – Sap

Values of FIS express the deviation from
the expected value, i.e. 1.000. 

Dáta J. Černý, L. Pekárik, V. Kováč, D. Gruľa 

Negatívne efekty sa neprejavia hneď, ale po rokoch... 

Kováč  (2015)



Čo s tým?
Zarybňovanie?

https://www.srzrada.sk/tag/zarybnenie/page/7/



http://www.srzrada.sk/aktuality/z-cinnosti-sekretariatu/cinnosti-sekretariatu-rady-srz-1-a-2-tyzden/

Čo s tým?
Rybovody?





https://www.energie-portal.sk/Dokument/vodne-elektrarne-v-sr-100207.aspx

Aké druhy rýb budú prechádzať cez rybovody, keď 
z riek urobíme sériu „rybníkov“ so stojatou vodou?

Čo s tým?



Ryba nie je vec

Ryba nie je spotrebný tovar

Ryba je živá bytosť, vníma, cíti, trpí, 

prežíva... 



Čo s tým?

Prevencia

Koncepcia zdôrazňuje zásadu predchádzania znečisťovaniu 

alebo poškodzovaniu životného prostredia pri zdroji. Činnosti, 

ktoré majú vplyv na kvalitu a kvantitu vôd sa uskutočňujú tak, 

aby minimalizovali nepriaznivé dôsledky na ich stav. Každý, 

kto využíva územie alebo vodné zdroje, je povinný také 

činnosti vykonávať len po zhodnotení ich vplyvov na životné 

prostredie a zaťaženie územia...



Čo s tým?

Environmentálne funkcie vody

Voda ako prírodné bohatstvo má nezastupiteľné funkcie pre 

fungovanie spoločnosti, ktoré musia byť zachované v 

dlhodobom horizonte, vrátane uznania funkcií vody pre 

zachovanie na vode závislých ekosystémov



Čo s tým?

Využívanie poznatkov vedy a výskumu

Koncepcia sa opiera o najlepšie dostupné poznatky v oblasti 

vodného hospodárstva a podporuje dlhodobý rozvoj vedy a 

výskumu na všetkých úrovniach vzdelávania



Záver

Naše rieky čelia viacerým hrozbám, pričom asi 
najzávažnejšou z nich sú hydromorfologické úpravy

Stav rybích spoločenstiev na Slovensku je alarmujúci

Je najvyšší čas prehodnotiť spôsob vodohospodárskeho 
spravovania našich vodných tokov tak, aby sa zohľadňoval 

ich kritický súčasný stav a aby sa využívalo vedecké 
poznanie na úrovni 21. storočia



Záver

Jedinou možnosťou, ako zabrániť ďalšej devastácii je 
vhodné nastavenie vodnej politiky na nasledujúce 

desaťročia 

Takáto vodná politika musí zohľadňovať skutočnosť, že 
príroda (vrátane vodných tokov)                                                               

nie je len akýsi priestor na rekreáciu časti ľudskej populácie, 
ale neoddeliteľná súčasť prostredia, v ktorom žijeme,  

súčasť prostredia, od ktorej závisí naša existencia



Záver

Je najvyšší čas dôsledne rešpektovať  a uplatňovať všetky 
zásady Rámcovej smernice o vodách EÚ

Pri revitalizáciách vodných tokov  bariéry v prvom rade 
odstraňovať, a iba vo výnimočných prípadoch,                         

čiže tam, kde to nie je možné, ich spriechodnovať

Pri obnove rybích populácií sa nespoliehať na zarybňovanie, 
ale na obnovu ich prirodzených habitatov



Záver

Pri plánovaní ekonomických aktivít, ako napríklad 
hydroenergetický potenciál či vodná doprava uplatňovať 
princíp „hodnota za peniaze“ a do kalkulácie zahŕňať aj 

ocenenie ekosystémových služieb

Akékoľvek straty v jednej ekonomickej oblasti, či už 
virtuálne alebo skutočné, možno nahradiť benefitmi v inej 

ekonomickej oblasti. Životné prostredie však máme iba 
jedno a nemožno ho rovnocenne nahradiť ničím iným. 



VEGA, APVV-16-0253 

VÚVH, ŠOP SR, Daphne, 

Environmental Institue, AQ-BIOS

K. Hensel, J. Černý, J. Koščo, V. Mužík,  J. Andreji, 

J. Kautman, T. Krajč, P. Beleš, D. Gruľa, K. Jakubčinová, 

B. Števove, K. Švolíková, K. Hôrková, J. Makovinská,   

D. Haruštiaková, P. Kováč,                            

a ďalší

Poďakovanie



Rybožraví predátoři v ČR:
historický vývoj a současný stav

Český rybářský svaz, z. s., Nad Olšinami 282/31, Praha 10, 100 00

Ing. Pavel Vrána, Ph.D.

Mezinárodní konference Vplyv rybožravých predátorov na populácie rýb v revíroch SRZ, 7. 4. 2022, Žilina



Kormorán velký = problém velký

• 1. dubna 2013 vyřazen ze zvláště chráněných druhů



Kormorán velký: odstřel a plašení

• 2 výjimky:

• zákon o ochraně přírody (§ 5 zák. č. 114/1992 Sb.)

• zákon o myslivosti (§ 39 zákona č. 449/2001 Sb.)

• opatření obecné povahy



Opatření obecné povahy



Kdo může střílet kormorána?

• ten, kdo má povolení:

• lovecký lístek + zbrojní průkaz = myslivec

• s vystavenou povolenkou na lov kormorána



co mám udělat s kormoránem?

• dolů s ním…

• do mléka

• do soli

• do koření

• do zeleniny

• do pekáče

• do trouby

• a na stůl…



co mám udělat se zobákem?

• horní část odstřihnout na úrovni ozobí

• dobře vysušit

• zabalit po 5 kusech

• do rychlouzavíracích plastových sáčků („na zip“)

• zatavit do plastového sáčku 



Kdy mám zobáky odevzdat?

• každý rok vždy v druhé polovině srpna

• všechny zobáky najednou



Komu mám zobáky odevzdat?

• Státní veterinární správa (SVS)

• pracoviště místně příslušné k honitbě  



Zástřelné 500 Kč za zobák

• nařízení vlády č. 684/2018 Sb. 

• platné od 1. 11. 2018

• 2019: 5410 ks = 2 705 000 Kč = 110 861 €

• 2020: 9589 ks = 4 790 000 Kč = 196 312 €

• 2021: 9717 ks = 4 858 500 Kč = 199 119 €



Náhrady škod v rybníkářství

• v akvakultuře: dle zák. 115/2000 Sb.

• zákon o poskytování náhrad škod způsobených 

vybranými zvláště chráněnými živočichy

• do 2023 se platí 100% výše škod

• připravuje se novela zák. 115/2000 Sb. 

• Evropský soudní dvůr – Lotyšsko – nutnost notifikace EK 

kvůli souladu s evropským vnitřním trhem 



Náhrady škod v rybářských revírech

• se neposkytují

• DT 2015: podpora mimoprodukčních funkcí ryb. revírů 

• 2021: 23 mil. Kč = 942 622 €



Vydra říční



naše společnost je rozdělena

lutrofilové lutrofóbové

= § =

(vydromilci)



George Orwell

Všechna zvířata 

jsou si rovná….



naše společnost je rozdělena

lutrofilové lutrofóbové

(vydromilci)







Veřejnost má raději vydru…

Vydra

• pěkná na pohled
• hravá
• obratná
• hebký kožich
• vydává zvuky
• je zajímavé ji pozorovat
• hvězda dětských filmů

Ryba

• studená
• slizká
• lidem páchne
• nevydává žádné zvuky
• je obtížné ji spatřit 

Veřejnost má idealizované 
představy o vydrách a přírodě 
obecně.

Veřejnost nemá o ryby a vodní 
prostředí příliš velký zájem.



Byli naši předkové hloupí?



děda leze ven



vývoj situace

predační tlak na rybí obsádku - historie

vydra populační záloha



vývoj situace

predační tlak na rybí obsádku

rybáři vydra populační záloha



vývoj situace

predační tlak na rybí obsádku - současnost

rybáři vydra populační záloha chybí



Co se děje v přírodě?dokonalá 

rovnováha



Co se děje v přírodě?
nedokonalá 

rovnováha



Co se děje v přírodě?
dokonalá

katastrofa



fenomén zlaté klece



jak jsme na tom…



matka příroda si poradí…



matka příroda si poradí…



Přírodě selhal autopilot…

…naší vinou.



přístup ČR



Kapři si rybník nevypustí



reakce ČRS



!Kolik tu vlastně máme 
vyder?



Konflikt

Neřáde, proženu Ti 

kuli játry!

Pomóc!

Vražda!



Odstřel nemůže být povolen.

EU si to nepřeje.



Nedotýkati se, prosím!





náhrady škod

Rybářské revíry Rybníky

X náhrady se neposkytují ! Náhrady jsou možné



nemožnost legální regulace

• odstřel

• pasti

• trávení 

Zboj?



OBECNÉ
• ztráta generačních a remontních ryb
• ohrožení lokálních populací původních druhů
• v konečném důsledku ohrožení celých druhů
• výpadky celých ročníků ryb 
• nemožnost řádného obhospodařování kapilár
• špatná ekonomika pstruhového hospodaření
• dramatický pokles biomasy a abundance ryb v revírech
• trvale neudržitelný stav
• není povolen management početních stavů odlovem
• bez možnosti finanční kompenzace (náhrad)

DŮSLEDKY



V RÁMCI ČRS:
• ztráta zájmu MO o rybářské hospodaření
• stížnosti na péči o rybářské revíry
• stížnosti na nečinnost ve věci vydry 

DŮSLEDKY



Proč OOP nezakročí?



Paradise lost



Odstřel = zlo



Fetiš



Co by tomu řekli?

• naši
• cizí
• Houston?

Ktož sú vydří bojovníci…



Chyba v propočtu:

=

=+

+ +



Chyba v propočtu:

=

=+

+



Mnoho psů – zajícova smrt



Na co čekáme?



Na co čekáme?



Naše pozůstalé ryby děkují 
za Vaší pozornost.

Ing. Pavel Vrána, Ph.D., Český rybářský svaz, z. s. Nad Olšinami 282/31, 
Praha 10, 100 00, mobil: 728 701 379, e-mail: vrana@rybsvaz.cz
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