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Nemohu již mlčet, nemohu se bez přičinění již dívat na genocidu ryb, kterou způsobují 
rybožraví predátoři na našich vodách. Musím reagovat na spoustu článků v myslivosti, ale i 
v jiných tiskovinách v posledních letech a hlavně musím reagovat na tvrdou realitu, kterou 
pozoruji na vlastní oči.  

Miluji p řírodu se vším co do ní patří, ale co je moc, to je moc. Jako dítě školou povinné 
jsem neustále upíral oči do vody. V každém potůčku bylo vidět spoustu pstruhů. Byli ale i ve 
znečistěné řece pod textilní barvírnou. Celá hejna lipanů a potočáků  plavala tu v modré, jindy 
v červené, zpěněné vodě. Byli mezi nimi i pořádné kusy, bohužel  někdy i zaplísněné, 
pravděpodobně se nedaly z důvodu znečistění ani konzumovat, ale ty ryby tam byly. A když 
přišla v těchto letech intenzivního průmyslu a zemědělství  otrava tu potoka, tam řeky- bylo to 
každou chvíli, tak se člověk nestačil divit, co ryb v těch vodách je. Otrava pominula a 
otrávené úseky se po krátké době znovu hemžily novými rybami, které do uvolněného 
prostoru vyjely. 

Ne nechtěl bych znovu barevné proudy v řekách, i když i to čištění odpadních vod se 
dle mého také již přehání. Sledují se výskyty mihulí jak ubývají a tak se voda čistí ještě víc a 
přitom jim bereme to úživné blátíčko v tišinách z domovních splašků. Tím nebojuji proti 
čištění odpadních vod měst a průmyslových aglomerací, ale myslím, že malé vesničky na 
potocích s pár popisnými čísly snad drahou a tím silně neekologickou kanalizaci a svody na 
čistírny mít ani nemají. Vždyť trochu živin do vody jen přispívá k rozmanitosti života v ní. 

Je tedy nádherné, jak máme dnes řeky a již i mnohé potoky čisté. Je úžasné na těch 
samých místech, kam jsem se v dětství díval na hejna ryb do přikalené, prošlemované vody a 
neviděl na dno, dnes vidět křišťálovou vodu. Jen jediné mně tam chybí! Musím mít moc velké 
štěstí, abych zahlédl nějakou tu rybičku!  

Přežije pstruh potoční rok 2000? O tom se spekulovalo v osmdesátých letech z důvodu 
saprolegniózy v silně znečištěných tocích. Přežil, ale ptám se dnes znovu. Přežije pstruh 
potoční a lipan podhorní ve pstruhových oblastech genocidu rybími predátory?  

Ano, nikdy není zničeno vše, ale apokalyptické úseky vod přibývají a pár ochranářů, 
kteří mají klapky na očích a nedokáží posuzovat ochranu přírody v celém komplexu, hájí 
jeden tohle, druhý tamto a nejede přes ně vlak. A pod vodní hladinu se podívat neumějí, spíš 
nechtějí! 

Bezhlavě se donedávna chránili kormoráni, kterých nad Evropou létají desetitisíce, 
možná statisíce. Řeší se složitě vyjímky k odstřelu, který nikdo nechce povolit a když už ano, 
tak to představuje neuvěřitelnou birokracii a mnohá omezení. A tak se musíme dál nečinně 
dívat na to, jak tito totálně přemnožení ptáci plundrují v kobercových náletech tu rybník, tu 
řeku uprostřed města. Ano již se nebojí ničeho a na mnohých místech jsme svědky výjevů 
jako z Hitchcockova hororu „Ptáci“. Hlad je donutil plundrovat i zde, protože jich je prostě 



moc. Teď ale k těm pstruhovým oblastem. Již i u nás v podhůří, jsem letos pozoroval 
kormorány, ale mají povětšinou smůlu, protože  na ně moc soust nezbylo. Totálně 
přemnožené volavky a prudce se zvyšující stavy černých čápů decimují posledních cca deset 
let pstruhové toky. Dříve tak opatrní ptáci dnes korzují 5 m od silnice a nechají se vyplašit až 
po příchodu do těsné blízkosti. Bohužel korunu všemu a totální záraz pod hladinou provedlo 
přemnožení vyder. Ty dokazují co umějí. Vyčistit drobnější tok od ryb prakticky úplně. 
Během posledních cca 10 let každý rok přibývají „takřka mrtvé“ úseky potoků a řek. Nejdřív 
to byla Šumava, pak Vysočina, můj Broumovský výběžek  to postihlo cca před 5-7 lety 
s prakticky totální devastací před 3-4 lety. A letos ani vloni při průběhu jara bez velkých vod 
ani na Orlici nevyjela početná hejna lipanů na trdliště, protože zmizela. Která řeka bude 
následovat? Je ještě vůbec nějaká plná ryb- jel bych se tam rád podívat. 

Český rybářský svaz – VČÚS plně cítí tento problém a snažil se v posledních letech pro 
záchranu pstruhů a lipanů udělat mnohé. Dokonce se zvýšila přechodně míra těchto ryb, aby 
se mohly samy minimálně jednou vytřít, u lipanů se prodloužilo hájení o 2,5 měsíce. Vše však 
bylo ve finále kontraproduktivní. Jediným výsledkem bylo, že se podařilo těmito rybami 
ukojit hladové žaludky predátorů! A tak dnes již silně omezení sportovní rybáři různými 
omezeními, jen nákupem povolenek z velké míry financují krmení křivých a dlouhých zobáků 
a roztomilých vyder. 

Rybářskému svazu a jeho líhním se již nedaří odchovávat  mladé násady, protože dřív 
než se sloví jsou už sežrané. Je problém shánět generační ryby a když už nějaké jsou 
v umělém chovu, tak je uhlídat před  nežádoucími hosty je skoro nemožné. A pak, když si  
přečtete v časopise Myslivost, že se řeší problém vysokého počtu přejetých vyder okolo Malé 
Fatry, ale i jinde, rozevírá se Vám nůž v kapse, když je to sváděno na všechno jiné, jen ne na 
pravdu- že migrují jak o závod a hledají, kde by se co dalo ještě sežrat. Tento fakt pouze a jen 
pouze dokazuje statisticky silný výskyt vyder v dané oblasti, protože kdyby jich tam bylo pár, 
měly by dostatek potravy, byly by lokalizované v klidných odlehlých partiích toků a nic by je 
nepřejíždělo. Teprve hlad je postupně donutil zvyknout si na civilizaci a lovit i ve vesnicích a 
ve městech. A co mě šokovalo ještě víc bylo to, že v nedalekém městě byl při opravě 
siničního mostu vybudován kamenitý přechod pro vydry pod mostem- úžasné, směšné- do 
nebe volající! Ona asi neumí podplavat?! A tak z našich daní opět tekly peníze nesmyslně a 
pro úplnou blbost. 

Z doslechu vím a vůbec se nedivím, že mnozí již vzali spravedlnost do svých rukou, 
protože když Vám kormoráni vyplení rybník za 30 minut, vydra učící mláďata lovit vám přes 
noc zlikviduje stovky ryb, zbývají jen oči pro pláč. Zamyslíte se nad tím, že výsledek činnosti, 
kterou jste bohulibě dělali je během pár okamžiků pryč. A to nemluvím o obrovském 
stresovém faktoru pro ryby, který tito nezvaní hosté způsobují. Když sečtu přejeté, ale i tzv. 
„přejeté“ vydry, když sečtu „uhynulé volavky, černé čápy a kormorány na ptačí chřipku“,za 
poslední roky o kterých jsem se doslechl, aniž bych se o to jakkoliv přičinil, je jich hodně a na 
velmi malém území opravdu šokující zjištění. Nikde však nechybí! A vody zatím dál zůstávají 
skoro prázdné, protože jich stále ubylo málo. Právem se pak společnost- spíše pár zarytých 
ochranářů, rozčiluje nad nelegálním lovem a trávením. Ani já s tímto principielně 
nesouhlasím, zejména pak s metodami nehumánní likvidace, ale jestliže člověk jako 
vrcholový predátor na této planetě bude chtít nějakou tu rybku i pro sebe, musí zákonitě 
omezit počet predátorů pod ním. Bohužel však nyní není vůle naslouchat těm co vidí tu 
spoušť pod vodní hladinou a tak tento fenomén bude přetrvávat tak dlouho, než se lov těchto 
predátorů stane oficiální a  tím v mezích zákona. 



Systém náhrad za škody způsobené rybožravými predátory, který  některé rybářské 
podniky a organizace využívají při vzniklých škodách, přináší jen malou finanční kompenzaci 
a je  dle mého názoru v tomto stadiu přemnožení již kontraproduktivní a nesmyslný, protože 
zase všichni ze svých daní, již podruhé nakrmíme hladové krky a jejich počet bude dál růst- 
ovšem pokud budeme chovat ryby. Ty až dojdou, nebudou ani vydry, ani kormoráni. Volavky 
se možná uživí na myších, žábách, vydry požerou i raky, kachní vejce a mláďata. Měli 
bychom tedy všichni rybáři, ať již sportovní, tak produkční, zmobilizovat síly a chtít: Ne 
náhrady, ale naředění predátorů. Ano pouze naředění! Nikdo z nás nechce likvidaci vyder, 
čápů, volavek… Víme že vše od pradávna do přírody patřilo a patří. Ne však v takovém 
počtu, aby to opravdu decimovalo rybí obsádky v takové míře, že budeme nuceni za pár let 
pracně zachraňovat populace některých rybích druhů. Vždyť na co nám budou  náhrady za 
škody, když během chvíle přijdete třeba o  generační hejno ryb?  

Jsem milovníkem zvířat a právě i proto jsem si vystudoval veterinární lékařství. 
Nestydím se však říct, že vydry by měly být ve pstruhových oblastech škodnou lovnou zvěří a 
to z důvodu, že tyto chudé a méně úživné vody s několika málo rybími druhy dokáží vyplenit 
prakticky úplně až k pramenům. Kormoráni a volavky by měly být díky svému evropskému 
přemnožení lovnou pernatou zvěří na celém území a celoročně, bez stanovování jakýchkoliv 
počtů a omezení, protože absolutně nemám strach, že by se je podařilo díky jejich schopnosti 
ostražitosti vystřílet natolik, že by se staly ohroženými druhy. Nyní se nám rybožraví ptáci 
zdají být pomalu ochočení, ale až by se do nich párkrát střelilo, hned si budou držet patřičný 
odstup. A rozlišovat při tomto celoevropském přemnožení hnízdící a migrující populace 
považuji za zcela zbytečné a alibistické. Nejsem proti tomu, aby na území Krnapu, Šumapu , 
ve vojenských újezdech a na některých velkých přehradách  byl bezzásahový prostor, ptačí i 
vydří rezervace. Vždyť od toho národní parky jsou. Ale proč si necháme vyžrat ryby na celém 
území republiky? Vím že většina pstruhových oblastí je v horách a podhůří, kde jsou 
povětšinou chráněná území, ale žije tu i člověk a proto je i na něj nutno brát zřetel. Prosazuji 
názor, že zastoupeno by mělo být v přírodě vše, ale v rozumném množství! Vždyť jen 
informace ze článku „Pes a kořist“ v časopise Myslivost (4/2011) mluví mimo jiné o 132 
zastřelených vydrách na schwarzenberském panství v letech 1710-1720. Ano lidský druh 
reguloval výskyt predátorů od doby, kdy se stal lovcem, ale nikdy je lovem nevymítil- pouze 
reguloval. Silně mnohé populace ohrozila až chemická industrializace zemědělství a toxické 
exhalace a splašky z průmyslu v minulém století. V době po sametové revoluci určitě bylo 
správné chránit mnohé ohrožené druhy a umožnit jim opětovné rozšíření. K tomu přispělo 
výrazné zlepšení životního prostředí v posledních cca 15 letech. Dnes se však u již 
zmiňovaných druhů rybožravých predátorů ocitáme během pár let tam, kde tyto silně 
přemnožené druhy neškodí jen člověku- rybářovi- snížením úlovkovosti a produkce, ale škodí 
některým rybím společenstvím natolik, že je tento predační tlak likviduje až výrazně za míru 
přirozené reprodukční schopnosti a tyto rybí společenstva zejména ve pstruhových a 
lipanových pásmech, se pak stávají silně ohrožená a jejich početní stavy ukazují každoroční 
silný pokles. Letošní průběh zimy a nástup jara bez velkých vod by byl vynikající pro 
přirozený výtěr ryb a řeky by se za stejné situace před deseti a více lety hemžily hejny plůdku. 
Není tam však nic, protože se nemělo co vytřít. 

A tak závěrem snad ještě to, že jsem byl nedávno v ZOO v Praze a i já se kochal spolu 
s mnoha dalšími návštěvníky nad plaveckým uměním vyder. Vydra si koupila lidi 
večerníčkem. Mě svou ladností pohybu. Ale od pavilonu jsem odcházel se slovy až 500kg ryb 
ročně. A tak vlastně po přepočtu na cca 15 dkg pstruhy můžu říct, že 1 vydra ve pstruhových 
oblastech ročně zabije přes 3000 ryb. To je zabiják, co? To již lidem ve večerníčku pan 
Chaloupek neřekl. Uvedu jen pár příkladů genocidy ryb v oblasti Broumovského výběžku. Na 



chovném potoku dlouhém 4 km, kde se v dobách minulých lovívalo kolem 3500 dvouletých 
pstruhů ze 20000 kusů plůdku, jsme v roce 2011 při stejném systému slovili 114 pstruhů. Na 
3 km úseku potoka vedoucího přes 2 vesnice s krásnými tůněmi, kde jsme drželi generační 
pstruhy v počtu cca 800-1000 kusů, jsme při posledním pokusu o jejich slovení před výtěrem 
v roce 2010 slovili pouze 2 generační ryby a velmi výrazně v tomto úseku ubyly i vranky 
obecné, kterými se to tu dřív jen hemžilo. Na nedalekých rybníčcích zaměřených na chov 
ohrožených raků vydry sežraly už i ty raky, takže já bych tedy v dnešní době pod vodní 
hladinou nechtěl žít ani minutu. Nechci už  dál tento článek a zamyšlení zatěžovat čísly, 
myslím, že pro ukázku to stačí a hodně to vypovídá. Chtěl bych spíš, aby se ortodoxní  
ochránci určitých druhů zvířat s klapkami na očích pro podvodní svět, také začali dívat pod 
vodní hladinu, ale třeba i na výskyt drobné zvěře pernaté, zajíců, zpěvných ptáků, protože 
nešetrná chemizace zemědělství je pryč, a oni také chybí. Z vysokých dotací pro zemědělce 
udržujeme krajinu v chráněných oblastech povětšinou v neuvěřitelném bordelu, zarostlou 
stařinou kvůli hmyzu a chřástalům a přitom hájíme početná hejna krkavců, kormoránů, 
volavek a ostatních dravců. Nevím čím si ochrana dravých ptáků a dravců všeobecně 
vybojovala to vyjímečné právo veta, před všemi ostatními druhy. Nevím proč ornitolog , který 
je přizýván na jednání v oblasti Východních Čech, ohledně povolení odstřelu volavek, 
kormoránů a krkavců za českou ornitologickou společnost, má jako jediný právo veta, které se 
projevuje tím, že dokola a dokonale omílá svoji gramofonovou desku, že jich tolik není a není 
potřeba je regulovat a že hlavní potravní složkou volavek jsou myši.  

Nevím proč je vydra ještě považována za silně ohrožený druh, když je silně 
přemnožená? Opravdu přestávám chápat v dnešní době jakýkoliv program na její ochranu a 
zápis v knize ohrožených druhů, vždyť po přepočtu výskytu vyder na našem území si každá 
rybářská organizace krmí necelé 3 vydry dospělé, pak letošní a loňská mláďata. Takže 
odhadem kolem 8 kusů. Přepočet z druhé strany zní 2-3 tuny ryb do jejich chřtánů. Pstruhové 
řeky jsou prázdné, chovné potoky vlévající se do nich také a tak se zaměřily již na všechny 
rybníky a rybníčky v okolí, kde prakticky beze zbytku dokončují zkázu. To je stav ke kterému 
jsme dospěli během pár posledních let. Pro bezhlavou ochranu několika druh ů, budeme za 
pár let zapisovat do červené knihy pstruha obecného a lipana podhorního? A zase za to 
ve finále může člověk- vlastně jen pár fanatiků. Proto vyhlašuji budovatelské heslo: Rybáři 
všech zemí spojte se! Je nás přeci mnohem víc! Je nás čtvrt milionu.  Přestaňme se bát 
vyslovit svoje názory, vždyť my jsme ti, kteří rozumí stavu pod vodní hladinou a kolem ní. 
My jsme ti, kteří nejlépe rozumí tekoucím vodám. My chráníme co ostatní nevidí a vůbec 
nám nejde jen o kus rybího masa! Snažme se nasadit ornitologům a „vydrologům“ potápěčské 
brýle, aby se začali na ochranu živočišných druhů dívat v celém kontextu přírody, včetně 
člověka, který do ní také patří.  

Myslím, že pro ochranu přírody a všech ohrožených druhů se v Evropě udělalo již 
mnoho. Zbudovaly se čistírny odpadních vod, čistí se exhalace z továren, zemědělství je 
mnohem šetrnější k životnímu prostředí. Rybářské svazy dbají na biodiverzitu  ryb, prodlužují 
se doby hájení i lovné míry ryb donedávna hojných, za účelem jejich ochrany. Z mnoha 
stran se tedy dělají ústupky, ale již dle mého není kam ustupovat, protože spotřeba 
predátory přesáhla významně zdroje. A řešení by bylo přitom tak jednoduché:  Povolení 
legálního naředění predátorů, které by zachránilo ryby v našich vodách. Protože jiné 
řešení neexistuje. A bylo by to řešení nejlevnější a nejefektivnější. 


