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•• RybRyb áářřstvstv íí jako obor lidskjako obor lidsk éé ččinnosti je innosti je 
starstar éé jako lidstvo samojako lidstvo samo
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Význam pro spoleVýznam pro společčnost nost -- historickyhistoricky
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•• PrvnPrvníí osady na bosady na břřezezíích ch řřek a pek a přři moi mořřskskéém pobm pobřřeežžíí

•• RelativnRelativněě snadno dostupný zdroj vydatnsnadno dostupný zdroj vydatnéé potravypotravy

•• PrvnPrvníí popoččáátky chovu ryb v tky chovu ryb v ČČíínněě ppřřed 2.500 letyed 2.500 lety

•• Evropa: Evropa: ŘŘíímskmskáá řříšíše e –– piscinaepiscinae

•• PoPoččáátky rybnitky rybniččnníího chovu ho chovu –– Bavorsko (8. stoletBavorsko (8. stoletíí))
RybRybáářřstvstvíí je definovje definovááno jako uvno jako uvěědomdoměělláá ččinnost, kterinnost, kteráá je je 

zalozaložžena na rena na růůznzněě intenzivnintenzivníím vyum využžíívváánníí ppřřirozených nebo irozených nebo 

ccíílevlevěědomým chovem vytvodomým chovem vytvořřených zených záásob vodnsob vodníích ch 

organizmorganizmůů k pk přříímméé nebo nepnebo nepřříímméé vývýžživivěě ččlovlověěka.ka.
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RybRybáářřstvstvíí = akvakultura (= akvakultura (aquacultureaquaculture))

••Chov ryb a dalChov ryb a dalšíších vodnch vodníích organismch organismůů (korý(korýšši, mi, měěkkýkkýšši)i)

••V rybnV rybnííccíích = ch = rybnrybnííkkáářřstvstvíí

••Ve speciVe speciáálnlníích zach zařříízenzeníích ch –– klece, prklece, průůtotoččnnéé čči i 

recirkularecirkulaččnníí systsystéémymy

••ObhospodaObhospodařřovováánníí tekouctekoucíích vod pro sportovnch vod pro sportovníí rybolov rybolov 

= ryb= rybáářřstvstvíí v tekoucv tekoucíích vodch vodááchch

Lov ryb (Lov ryb (capturecapture))

••MoMořřský a jezernský a jezerníí rybolovrybolov
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Význam pro spoleVýznam pro společčnost nost –– hlavnhlavníí
funkce akvakulturyfunkce akvakultury

•• Produkce potravin (vodnProdukce potravin (vodníí žživoivoččichovichovéé a rostliny)a rostliny)
•• Produkce nProdukce náásadovsadovéého materiho materiáálu pro volnlu pro volnéé vody.vody.
•• ZZááchrannchrannéé chovy.chovy.
•• Produkce dekoraProdukce dekoraččnníích ryb a dalch ryb a dalšíších vodnch vodníích ch 

organizmorganizmůů..
•• Produkce potravnProdukce potravníích organismch organismůů pro chovanpro chovanéé

žživoivoččichy ichy –– krmnkrmnéé a na náástrastražžnníí ryby (druhy ryby (druhy 
menmenšíšího hospodho hospodáářřskskéého významu)ho významu)
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SvSvěětovtováá produkce vodnprodukce vodníích ch 
organismorganismůů (v(vččetnetněě korýkorýššůů a a 
mměěkkýkkýššůů) v akvakultur) v akvakulturáách (t)ch (t)

RegionRegion ProductionProduction

AsiaAsia 66 670 22666 670 226

EuropeEurope 2 609 9312 609 931

AmericaAmericass 2 484 5862 484 586

Africa,Africa, Australia, OceaniaAustralia, Oceania1 279 8611 279 861

TotalTotal 73 04473 044604604
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EvropskEvropskáá produkce rybprodukce ryb
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Produkce ryb V Produkce ryb V ČČR (t)R (t)

kaprkapr 17 25817 258

Pstruh duhový, Pstruh duhový, sivensiven 671671

LLíín, n, ssííhovhovéé 271271

BýloBýložžravravéé rybyryby 1 0101 010

DravDravéé rybyryby 228228

ostatnostatníí 633633

TotalTotal 20 07120 071
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Význam pro spoleVýznam pro společčnost nost -- od historie po od historie po 
sousouččasnostasnost

•• ČČeskeskáá republika se jako vnitrozemský strepublika se jako vnitrozemský stáát vyznat vyznaččuje uje 
historicky výjimehistoricky výjimeččnou tradicnou tradicíí v rybniv rybniččnníím chovu ryb a m chovu ryb a 
svsvůůj evropský vj evropský věěhlas hlas ččeskeskéé rybnrybnííkkáářřstvstvíí zzíískalo skalo 
ppřředevedevšíším dm dííky uznky uznáávanvanéé úúrovni chovu kaprarovni chovu kapra

•• PrvnPrvníí zzááznamy o rybnznamy o rybnííccíích z 10.ch z 10.--11. stolet11. stoletíí ((BBřřevnovskýevnovský
klklášášter, Ster, Sáázavský klzavský klášášter)ter)

•• JeJeššttěě ve stve střředovedověěku nejvku nejvííce rybnce rybnííkkůů zaklzakláádaly kldaly klášáštery tery 
(ryby postn(ryby postníí jjíídlo), na Moravdlo), na Moravěě zejmzejmééna na řřáád cistercid cisterciáákkůů ve ve 
ŽďŽďááru nad Sru nad Sáázavou (nejstarzavou (nejstaršíší rybnrybníík Konvent) a k Konvent) a řřáád d 
rajhradských benediktinrajhradských benediktinůů
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Význam pro spoleVýznam pro společčnost nost -- od historie po od historie po 
sousouččasnostasnost

•• NejvNejvěěttšíší rozmach rybnrozmach rybnííkkáářřstvstvíí v 15. a 16. stoletv 15. a 16. stoletíí, kdy , kdy 
plocha rybnplocha rybnííkkůů dosdosááhla 180.000 hahla 180.000 ha

•• NejvýznamnNejvýznamněějjšíší stavitelstaviteléé rybnrybnííkkůů::

ŠŠttěěppáánek Netolický, Jakub nek Netolický, Jakub KrKrččíínn (ji(jižžnníí ČČechy)echy)

VilViléém z Pernm z Pernšštejna a tejna a HelfenHelfenšštejnatejna (Pardubicko, (Pardubicko, 
ŽŽidlochovicko) a jeho syn Jan (jihomoravskidlochovicko) a jeho syn Jan (jihomoravskéé a pa přřerovskerovskéé
rybnrybnííky), který byl dokonce moravským zemským ky), který byl dokonce moravským zemským 
hejtmanemhejtmanem

•• Olomoucký biskup Johanes Olomoucký biskup Johanes DubraviusDubravius –– novnováátorsktorskéé
kniknižžnníí ddíílo lo De De piscinispiscinis
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Význam pro spoleVýznam pro společčnost nost -- od historie po od historie po 
sousouččasnostasnost

•• Na slNa sláávvěě moravskmoravskéého rybho rybáářřstvstvíí se dse dáále podle podíílely lely 
ššlechticklechtickéé rody rody ŽŽeroterotíínnůů, , LichtensteinLichtensteinůů a a DietrichsteinDietrichsteinůů

•• V pobV poběělohorsklohorskéé dobdoběě nastnastáávváá postupný hluboký postupný hluboký úúpadek padek 
rybnrybnííkkáářřstvstvíí::

--TTřřicetileticetiletáá vváálka, rulka, ruššeneníí klklášášterterůů Josefem II. v roce 1782Josefem II. v roce 1782

--Napoleonova taNapoleonova tažženeníí

--rozmach zemrozmach zeměědděělstvlstvíí v v úúrodných oblastech (Polabrodných oblastech (Polabíí, , 
Morava)Morava)

•• K K ččáástesteččnnéé obnovobnověě zruzruššených rybnených rybnííkkůů dodoššlo po 2. lo po 2. 
svsvěětovtovéé vváálce (dnelce (dneššnníí rybnirybniččnníí plocha dosahuje asi plocha dosahuje asi 
52.000 ha)52.000 ha)
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Význam pro spoleVýznam pro společčnost nost -- od historie po od historie po 
sousouččasnostasnost

•• Dnes naDnes našše produke produkččnníí rybrybáářřstvstvíí ppřředstavuje nejledstavuje nejléépe pe 
stabilizovanstabilizovanéé odvodvěětvtvíí ččeskeskéého zemho zeměědděělstvlstvíí s s 
dosahovanou rodosahovanou roččnníí produkcprodukcíí sladkovodnsladkovodníích ryb kolem ch ryb kolem 
20 500 tun20 500 tun
cca 85% zastoupencca 85% zastoupen íí kaprakapra

•• Polovina trPolovina tržžnníí produkce exportovprodukce exportováána do zahranina do zahraniččíí::
z toho pz toho přřeveváážžnnáá vvěěttššina jako ina jako žživivéé ryby ryby 
--NNěěmecko, Slovensko, Rakousko, Francie, Mamecko, Slovensko, Rakousko, Francie, Maďďarsko, arsko, 
Polsko, ItPolsko, Itáálie lie 

•• OchrannOchrannéé obchodnobchodníí znznáámky mky TTřřeboeboňňský kapr, ský kapr, ČČeský eský 
kaprkapr
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Význam pro spoleVýznam pro společčnost nost -- od historie po od historie po 
sousouččasnostasnost

•• ČČeskeskéé rybrybáářřstvstvíí bylo velmi dobbylo velmi dobřře pe přřipraveno na vstup ipraveno na vstup 
do EUdo EU

•• Pouze zhruba 8 % roPouze zhruba 8 % roččnníí produkce zpracovprodukce zpracováávvááno na no na 
rybrybíí polotovary a výrobky (12 rybpolotovary a výrobky (12 rybíích ch zpracovenzpracoven, 10 , 10 
mmáá povolenpovoleníí k vývozu do zemk vývozu do zemíí EU)EU)

•• Koordinace Koordinace ččinnosti v rinnosti v ráámci Rybmci Rybáářřskskéého sdruho sdružženeníí ČČRR

•• Evropský rybEvropský rybáářřský fondský fond
–– realizovrealizováán  operan  operaččnníí program program „„RybRybáářřstvství“í“ na obdobna obdobíí 20072007--

2013, který p2013, který přřinesl inesl ččeskeskéému rybmu rybáářřstvstvíí dotace v celkovdotace v celkovéé
ččáástce 36 mil. EUR (27 mil. EFF, 9 mil. stce 36 mil. EUR (27 mil. EFF, 9 mil. ČČR)R)

–– AktuAktuáálnlněě startuje novstartuje novéé programovacprogramovacíí obdobobdobíí 2014 2014 –– 2020 2020 
(v(věěttšíší objem penobjem peněěz, podpora pz, podpora přředevedevšíším do nových m do nových 
tevhnologitevhnologiíí))
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Význam pro spoleVýznam pro společčnost nost -- od historie po od historie po 
sousouččasnostasnost

•• RybRybíí maso pmaso přředstavuje ideedstavuje ideáálnlníí, lehce stravitelnou , lehce stravitelnou 
dietetickou potravinu: jemndietetickou potravinu: jemnáá svalovsvalováá vlvláákna , vysoký podkna , vysoký podííl l 
vody, jednoduvody, jednoduššíšší bbíílkoviny, vysoký obsah vlkoviny, vysoký obsah váápnpnííku a ku a 
vitaminvitaminůů A a DA a D

•• Tuk je olejovitTuk je olejovitéé konzistence s vysokým podkonzistence s vysokým podíílem lem 
polynenasycenýchpolynenasycených mastných kyselin 20:5, 22:6) mastných kyselin 20:5, 22:6) řřady n 3, ady n 3, 
kterkteréé majmajíí proti infarktový proti infarktový úúččinek, sniinek, snižžujujíí hladinu hladinu 
cholesterolu v krvi, pcholesterolu v krvi, přřííznivznivěě ovlivovlivňňujujíí vývoj lidskvývoj lidskéého plodu ho plodu 
a zpomaluja zpomalujíí postup postup AlzheimerovyAlzheimerovy choroby.choroby.

•• RybRybíí maso rychle podlmaso rychle podlééhháá zkzkááze, ze, ččerstverstváá ryba mryba můžůže být e být 
prodprodáávváána pouze 48 (72) hodin po zabitna pouze 48 (72) hodin po zabitíí
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Význam pro spoleVýznam pro společčnost nost -- od historie po od historie po 
sousouččasnostasnost

spotspotřřeba rybeba rybíího masaho masa
•• V poslednV posledníích desetiletch desetiletíích je spotch je spotřřeba ryb u neba ryb u náás ps přříílilišš

nníízkzkáá, p, přřestoestožže historicky rybe historicky ryb

•• vvžždy pdy přředstavovaly významnou souedstavovaly významnou souččáást jst jíídelndelnííččku ku 
nanaššich obyvatelich obyvatel

•• DlouhodobDlouhodoběě nedosahuje 6 kg na obyvatele a rok, z toho nedosahuje 6 kg na obyvatele a rok, z toho 
sladkovodnsladkovodníí ryby tvoryby tvořříí kolem 1kgkolem 1kg

•• NejvNejvěěttšíší ččáást spotst spotřřebyeby sladkovodnsladkovodníích ryb (kapra) je ch ryb (kapra) je 
realizovrealizováána v obdobna v obdobíí vváánonoččnníích a velikonoch a velikonoččnníích svch sváátktkůů

•• Propagace konzumu Propagace konzumu –– kampakampaňň Ryba domRyba domááccíí
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LegislativnLegislativníí rráámec rybmec rybáářřstvstvíí v v ČČRR
ZZáákladnkladníí ppřředpisyedpisy

–– ZZáákon 99/2004 Sb. o rybnkon 99/2004 Sb. o rybnííkkáářřstvstvíí, výkonu ryb, výkonu rybáářřskskéého prho prááva, va, 
rybrybáářřskskéé strstráážži, ochrani, ochraněě momořřských rybolovných zdrojských rybolovných zdrojůů a o a o 
zmzměěnněě nněěkterých zkterých záákonkonůů (z(záákon o rybkon o rybáářřstvstvíí) ve zn) ve zněěnníí
pozdpozděějjšíších pch přředpisedpisůů

•• VyhlVyhlášáška 197/2004 k provedenka 197/2004 k provedeníí zzáákona o rybkona o rybáářřstvstvíí ve znve zněěnníí
pozdpozděějjšíších pch přředpisedpisůů

–– ZZáákon 254/2001 Sb. o vodkon 254/2001 Sb. o vodáách a o zmch a o změěnněě nněěkterých zkterých záákonkonůů
(vodn(vodníí zzáákon) ve znkon) ve zněěnníí pozdpozděějjšíších pch přředpisedpisůů

•• VyhlVyhlášáška Ministerstva zemka Ministerstva zeměědděělstvlstvíí 471/2001 Sb. o 471/2001 Sb. o 
technickobezpetechnickobezpeččnostnnostníímm dohledu nad vodndohledu nad vodníími dmi dííly ve znly ve zněěnníí
pozdpozděějjšíších pch přředpisedpisůů

•• NaNařříízenzeníí vlvláády 61/2003 Sb. o ukazateldy 61/2003 Sb. o ukazatelíích a  hodnotch a  hodnotáách ch 
ppřříípustnpustnéého zneho zneččiiššttěěnníí povrchových vod a odpadnpovrchových vod a odpadníích vod, ch vod, 
nnááleležžitostech povolenitostech povoleníí k vypouk vypouššttěěnníí odpadnodpadníích vod do vod ch vod do vod 
povrchových a do kanalizacpovrchových a do kanalizacíí a o citlivých oblastech ve zna o citlivých oblastech ve zněěnníí
pozdpozděějjšíších pch přředpisedpisůů

•• NaNařříízenzeníí vlvláády 71/2003 Sb. O stanovendy 71/2003 Sb. O stanoveníí povrchových vod povrchových vod 
vhodných pro vhodných pro žživot a reprodukci pivot a reprodukci půůvodnvodníích druhch druhůů ryb a dalryb a dalšíších ch 
vodnvodníích ch žživoivoččichichůů a o zjia o zjiššťťovováánníí a hodnocena hodnoceníí stavu a jakosti tstavu a jakosti těěchto chto 
vod ve znvod ve zněěnníí pozdpozděějjšíších pch přředpisedpisůů
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LegislativnLegislativníí rráámec rybmec rybáářřstvstvíí v v ČČRR
dopldoplňňkovkovéé ppřředpisyedpisy

–– ZZáákon kon ČČeskeskéé nnáárodnrodníí rady 114/1992 Sb. O rady 114/1992 Sb. O 
ochranochraněě ppřříírody a krajiny ve znrody a krajiny ve zněěnníí pozdpozděějjšíších ch 
ppřředpisedpisůů

•• VyhlVyhlášáška Ministerstva ka Ministerstva žživotnivotníího prostho prostřřededíí
395/1992 Sb. kterou se prov395/1992 Sb. kterou se prováádděějjíí nněěkterkteráá
ustanovenustanoveníí zzáákona kona ČČeskeskéé nnáárodnrodníí rady rady čč. . 
114/1992 Sb., o ochran114/1992 Sb., o ochraněě ppřříírody a krajiny ve rody a krajiny ve 
znzněěnníí pozdpozděějjšíších pch přředpisedpisůů

–– ZZáákon 166/1999 Sb. o veterinkon 166/1999 Sb. o veterináárnrníí ppééčči a o zmi a o změěnněě
nněěkterých souvisejkterých souvisejííccíích zch záákonkonůů (veterin(veterináárnrníí
zzáákon) ve znkon) ve zněěnníí pozdpozděějjšíších pch přředpisedpisůů

–– ZZáákon kon ČČeskeskéé nnáárodnrodníí rady 246/1992 na ochranu rady 246/1992 na ochranu 
zvzvíířřat proti týrat proti týráánníí ve znve zněěnníí pozdpozděějjšíších pch přředpisedpisůů
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LegislativnLegislativníí rráámec rybmec rybáářřstvstvíí v v ČČRR
dopldoplňňkovkovéé ppřředpisyedpisy

–– ZZáákon 252/1997 Sb. o zemkon 252/1997 Sb. o zeměědděělstvlstvíí ve znve zněěnníí
pozdpozděějjšíších pch přředpisedpisůů

–– ZZáákon 449/2001 Sb. o myslivosti ve znkon 449/2001 Sb. o myslivosti ve zněěnníí
pozdpozděějjšíších pch přředpisedpisůů

–– ZZáákon 115/2000 Sb. o poskytovkon 115/2000 Sb. o poskytováánníí nnááhrad hrad šškod kod 
zpzpůůsobených vybranými zvlsobených vybranými zvlášášttěě chrchráánněěnými nými 
žživoivoččichy ve znichy ve zněěnníí pozdpozděějjšíších pch přředpisedpisůů
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LegislativnLegislativníí rráámec rybmec rybáářřstvstvíí v v ČČRR
ZZáákon o rybkon o rybáářřstvstvíí

•• ZZáákladnkladníí pojmypojmy
–– rybrybáářřstvstvíí, rybn, rybnííkkáářřstvstvíí, chov ryb, lov ryb, rybochovn, chov ryb, lov ryb, rybochovnéé

zazařříízenzeníí, ryb, rybíí obsobsáádka, metody lovu rybdka, metody lovu ryb
•• §§3 odst. 4 3 odst. 4 

–– RybnRybnííkkáářř je povinen vje povinen véést evidenci o hospodast evidenci o hospodařřeneníí, o , o 
dosadosažženenéém hospodm hospodáářřskskéém výsledku v rybnm výsledku v rybnííkkáářřstvstvíí,,……

•• §§ 12 ochrana rybn12 ochrana rybnííkkáářřstvstvíí a výkonu ryba výkonu rybáářřskskéého prho práávava
–– Odst. 3Odst. 3 StStáát mt můžůže poskytnout finane poskytnout finanččnníí prostprostřředky k edky k 

úúhradhraděě nnáákladkladůů na opatna opatřřeneníí ve veve veřřejnejnéém zm záájmu, zejmjmu, zejmééna pro na pro 
podporupodporu

•• a) a) mimoprodukmimoprodukččnnííchch funkcfunkcíí rybnrybnííkkůů a malých vodna malých vodníích nch náádrdržžíí,,
•• b) obnovy a udrb) obnovy a udržžovováánníí ppůůvodnvodníích druhch druhůů ryb zajiryb zajiššťťujujííccíích pch přříírodnrodníí

rozmanitost,rozmanitost,
•• c) výstavby a rekonstrukce zvlc) výstavby a rekonstrukce zvlášáštntníích rybochovných zach rybochovných zařříízenzeníí,,
•• d) výstavby rybd) výstavby rybíích pch přřechodechodůů..
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LegislativnLegislativníí rráámec rybmec rybáářřstvstvíí v v ČČRR
ZZáákon o rybkon o rybáářřstvstvíí

•• §§ 12 ochrana rybn12 ochrana rybnííkkáářřstvstvíí a výkonu ryba výkonu rybáářřskskéého prho práávava
–– Odst. 7Odst. 7 RybnRybnííkkáářř a ua užživatel rybivatel rybáářřskskéého revho revííru je povinen ru je povinen 

hospodahospodařřit tak, aby nedoit tak, aby nedoššlo ke zhorlo ke zhorššeneníí jakosti vod a aby jakosti vod a aby 
neporuneporuššoval proval práávem chrvem chráánněěnnéé zzáájmy jiných osob.jmy jiných osob.

–– Odst. 8Odst. 8 RybnRybnííkkáářř a a uužživatel rybivatel rybáářřskskéého revho revííru ru je povinen je povinen 
hospodahospodařřit tak, aby nebyla ohroit tak, aby nebyla ohrožžena rybena rybíí obsobsáádka, zarybndka, zarybněěnníí
navazujnavazujííccíího rybho rybáářřskskéého revho revííru a rybnru a rybnííkkáářřstvstvíí ppřříímo navazujmo navazujííccíí na na 
rybrybáářřský revský revíír.r.

–– Odst. 9Odst. 9 Osoba naklOsoba nakláádajdajííccíí s povrchovými vodami je povinna s povrchovými vodami je povinna 
nenarunenaruššovat ochranu ryb a vodnovat ochranu ryb a vodníích organizmch organizmůů, pop, popřříípadpaděě zdrojzdrojůů
jejich potravy. Kajejich potravy. Kažždý si musdý si musíí popoččíínat tak, aby nedochnat tak, aby nedocháázelo ke zelo ke 
zbytezbyteččnnéému ohromu ohrožžovováánníí, zra, zraňňovováánníí nebo runebo ruššeneníí ryb a vodnryb a vodníích ch 
organizmorganizmůů a poa pošškozovkozováánníí jejich jejich žživotnivotníích podmch podmíínek.nek.

–– odst. 10odst. 10 Je zakJe zakáázzááno pono pošškozovat nebo nikozovat nebo niččit rybit rybáářřskskáá zazařříízenzeníí
nebo jejich nebo jejich ččáásti, nebo zasti, nebo zařříízenzeníí ururččenenáá k jejich ochrank jejich ochraněě, ozna, označčeneníí
nebo vybavennebo vybaveníí..

–– Odst. 11Odst. 11 Za Za šškodu zpkodu způůsobenou na rybsobenou na rybíí obsobsáádce v rybdce v rybáářřskskéém m 
revrevííru nebo na rybnru nebo na rybnííku nebo ve zvlku nebo ve zvlášáštntníích rybochovných zach rybochovných zařříízenzeníích ch 
odpovodpovííddáá osoba, kterosoba, kteráá ji zpji způůsobila. K vymsobila. K vymááhháánníí šškody je oprkody je opráávnvněěn n 
uužživatel rybivatel rybáářřskskéého revho revííru nebo rybnru nebo rybnííkkáářř..
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LegislativnLegislativníí rráámec rybmec rybáářřstvstvíí v v ČČRR
vyhlvyhlášáška 197/2004 k provedenka 197/2004 k provedeníí zzáákona o rybkona o rybáářřstvstvíí

•• §§ 1 ochrana rybn1 ochrana rybnííkkáářřstvstvíí a výkonu ryba výkonu rybáářřskskéého ho 
prpráávava

•• §§ 2 Veden2 Vedeníí evidence o hospodaevidence o hospodařřeneníí
vv rybnrybnííkkáářřstvstvíí
–– Odst. 1Odst. 1 Evidence o hospodaEvidence o hospodařřeneníí a o dosaa o dosažženenéém m 

hospodhospodáářřskskéém výsledku pm výsledku přři chovu a lovu ryb nebo i chovu a lovu ryb nebo 
ppřři produkci vodni produkci vodníích organismch organismůů v rybnv rybnííku a ve ku a ve 
zvlzvlášáštntníím rybochovnm rybochovnéém zam zařříízenzeníí ……

–– Odst. 2Odst. 2 Evidence ulovenEvidence ulovenéého ho úúhohořře e řřííččnníího ho 
((AnguillaAnguilla anguillaanguilla) a lososa obecn) a lososa obecnéého (ho (SalmoSalmo
salarsalar))
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PovinnPovinnáá evidence v rybevidence v rybáářřstvstvíí
dle vyhldle vyhlášášky 197/2004 k provedenky 197/2004 k provedeníí zzáákona o rybkona o rybáářřstvstvíí
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•• VyplVyplňňuje kauje kažždý rybndý rybnííkkáářř s s 
produkcprodukcíí nad 100 kg, nebo s nad 100 kg, nebo s 
produkcprodukcíí vvííce nece nežž 150 ks 150 ks 
lososovitých ryb nebo lipana lososovitých ryb nebo lipana 
podhornpodhornííhoho

•• Eviduje se pro kaEviduje se pro kažždý typ dý typ 
rybochovnrybochovnéého zaho zařříízenzeníí

•• Produkce v kg pro kaProdukce v kg pro kažždý druh, dý druh, 
cena za kgcena za kg

•• ČČtytyřři oddi oddíílyly
•• Ryby, Ryby, 
•• korýkorýšši a mi a měěkkýkkýššii
•• JikryJikry
•• OstatnOstatníí vodnvodníí organismyorganismy

PovinnPovinnáá evidence v rybevidence v rybáářřstvstvíí
dle vyhldle vyhlášášky 197/2004 k provedenky 197/2004 k provedeníí zzáákona o rybkona o rybáářřstvstvíí
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•• PPřředkledklááddáá se pse přřííslusluššnnéému orgmu orgáánu nu 
ststáátntníí sprspráávy na vyvy na vyžžááddáánníí

•• Eviduje se pro kaEviduje se pro kažždý rybndý rybníík k 
•• ObsObsáádka v ks a kg pro kadka v ks a kg pro kažždý dý 

druh ryby druh ryby 
•• Výlovek v ks a kg pro kaVýlovek v ks a kg pro kažždý dý 

druh rybydruh ryby
•• DalDalšíší hospodhospodáářřskskáá opatopatřřeneníí, , 

tj. aplikace krmentj. aplikace krmeníí, v, váápnpněěnníí
čči hnojeni hnojeníí (v t za rok)(v t za rok)



PovinnPovinnáá evidence v rybevidence v rybáářřstvstvíí
dle vyhldle vyhlášášky 197/2004 k provedenky 197/2004 k provedeníí zzáákona o rybkona o rybáářřstvstvíí
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•• Evidence Evidence úúhohořře e řřííččnníího a lososa ho a lososa 
obecnobecnééhoho

•• UvUvááddíí se datum a mse datum a míísto ulovensto uloveníí
(katastr(katastráálnlníí úúzemzemíí), po), poččet ks, et ks, 
celkovcelkováá hmotnost v kg a hmotnost v kg a 
prprůůmměěrnrnáá ddéélka v cm, zplka v cm, způůsob sob 
daldalšíšího vyuho využžitit íí

LegislativnLegislativníí rráámec rybmec rybáářřstvstvíí v v ČČRR
VodnVodníí zzáákonkon

•• ZZáákladnkladníí pojmypojmy
–– vodnvodníí úútvar povrchových vod tvar povrchových vod –– patpatřříí sem i rybnsem i rybnííkk

•• §§ 8  8  PovolenPovoleníí k naklk naklááddáánníí s povrchovými nebo podzemns povrchovými nebo podzemníími vodamimi vodami
–– Odst. 1Odst. 1 PovolenPovoleníí k naklk naklááddáánníí s povrchovými nebo podzemns povrchovými nebo podzemníími vodami mi vodami 

je tje třřebaeba
a) jdea) jde--li o povrchovli o povrchovéé vody a nejdevody a nejde--li pli přři tom o obecni tom o obecnéé naklnaklááddáánníí s nimis nimi

4. 4. k uk u žžíívváánníí ttěěchto vod pro chov ryb chto vod pro chov ryb nebo vodnnebo vodníí drdrůůbebežže, e, 
poppopřříípadpaděě jiných vodnjiných vodníích ch žživoivoččichichůů, , za za úúččelem podnikelem podnik áánníí,,

•• §§ 99
–– Odst. 8Odst. 8 PPřři povolovi povolov áánníí naklnakl ááddáánníí s vodami za s vodami za úúččelem chovu ryb elem chovu ryb 

nebo vodnnebo vodníí drdrůůbebežže, pope, popřříípadpaděě jiných vodnjiných vodníích ch žživoivoččichichůů [[§§ 8 odst. 1 p8 odst. 1 píísm. sm. 
a) bod 4 a 5], a) bod 4 a 5], stanovstanov íí vodoprvodopr áávnvn íí úúřřad v povolenad v povolen íí podmpodm íínky pro pounky pro pou žžitit íí
zzáávadných lvadných l áátek ke krmentek ke krmen íí ryb v jiných pryb v jiných p řříípadech nepadech ne žž stanovených v stanovených v §§
39 odst. 13 a k 39 odst. 13 a k úúpravprav ěě povrchových vod na npovrchových vod na n áádrdržžíích urch ur ččených pro ených pro 
chov rybchov ryb . V p. V přříípadpaděě, , žže jsou v povolene jsou v povoleníí stanoveny podmstanoveny podmíínky pro pounky pro použžititíí
nebezpenebezpeččných a zvlných a zvlášášťť nebezpenebezpeččných lných láátek, nesmtek, nesmíí být toto povolenbýt toto povoleníí
vydvydááno na dobu delno na dobu delšíší nenežž 4 roky. Na opr4 roky. Na opráávnvněěnnéého, který zachho, který zacháázzíí se se 
zzáávadnými lvadnými láátkami v rozsahu podmtkami v rozsahu podmíínek podle vnek podle věěty prvnty prvníí, se nevztahuje , se nevztahuje §§
39 odst. 1 v39 odst. 1 věěta druhta druháá..
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LegislativnLegislativníí rráámec rybmec rybáářřstvstvíí v v ČČRR
VodnVodníí zzáákonkon

•• §§ 1515StavebnStavebníí povolenpovoleníí k vodnk vodníím dm dííllůůmm
–– Odst. 6Odst. 6 PPřři povolovi povolováánníí vodnvodníích dch děěl, jejich zml, jejich změěn, zmn, změěn n 

jejich ujejich užžíívváánníí a jejich odstrana jejich odstraněěnníí musmusíí být zohlednbýt zohledněěna na 
ochrana vodnochrana vodníích a na vodu vch a na vodu váázaných ekosystzaných ekosystéémmůů. Tato . Tato 
vodnvodníí ddííla nesmla nesměějjíí vytvvytváářřet bariet bariééry pohybu ryb a vodnry pohybu ryb a vodníích ch 
žživoivoččichichůů v obou smv obou směěrech vodnrech vodníího toku. To neplatho toku. To neplatíí v v 
ppřříípadech,padech,
a) jdea) jde--li o rybnli o rybnííky nebo vodnky nebo vodníí nnáádrdržže pro chov ryb nebo o e pro chov ryb nebo o 
stavby k hrazenstavby k hrazeníí bystbystřřin a strin a stržžíí,,
b) vyb) vyžžadujeaduje--li to ochrana pli to ochrana přřed povodned povodněěmi nebo jiný vemi nebo jiný veřřejný ejný 
zzáájem, nebojem, nebo
c) kdy pohyb ryb a vodnc) kdy pohyb ryb a vodníích ch žživoivoččichichůů v obou smv obou směěrech rech 
vodnvodníího toku nelze zajistit z dho toku nelze zajistit z důůvodu vodu technicktechnickéé
neproveditelnosti nebo neneproveditelnosti nebo neúúmměěrných nrných náákladkladůů..
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LegislativnLegislativníí rráámec rybmec rybáářřstvstvíí v v ČČRR
VodnVodníí zzáákonkon

•• STAV POVRCHOVÝCH A PODZEMNSTAV POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍÍCH VODCH VOD
•• §§ 2121

Odst. 2Odst. 2 ZjiZjiššťťovováánníí a hodnocena hodnoceníí stavu povrchových a podzemnstavu povrchových a podzemníích vod ch vod 
zahrnuje zejmzahrnuje zejméénana
a) zjia) zjiššťťovováánníí mnomnožžstvstvíí a jakosti povrchových a podzemna jakosti povrchových a podzemníích vod vch vod vččetnetněě jejich jejich 
ovlivovlivňňovováánníí lidskou lidskou ččinnostinnostíí a zjia zjiššťťovováánníí stavu vodnstavu vodníích ch úútvartvarůů a ekologicka ekologickéého ho 
potencipotenciáálu silnlu silněě ovlivnovlivněěných a umných a uměělých vodnlých vodníích ch úútvartvarůů,,
b) vedenb) vedeníí vodnvodníí bilance (bilance (§§ 22 odst. 1),22 odst. 1),
c) zc) zřříízenzeníí, veden, vedeníí a aktualizace evidencea aktualizace evidence
1. vodn1. vodníích tokch tokůů a objekta objektůů na nich, jejich dna nich, jejich dííllččíích povodch povodíí, hydrogeologických , hydrogeologických 
rajonrajonůů a vodna vodníích nch náádrdržžíí,,
2. vodn2. vodníích ch úútvartvarůů vvččetnetněě silnsilněě ovlivnovlivněěných vodnných vodníích ch úútvartvarůů a uma uměělých vodnlých vodníích ch 
úútvartvarůů,,
3. mno3. množžstvstvíí a jakosti povrchových a podzemna jakosti povrchových a podzemníích vod, stavu vodnch vod, stavu vodníích ch úútvartvarůů a a 
ekologickekologickéého potenciho potenciáálu silnlu silněě ovlivnovlivněěných a umných a uměělých  vodnlých  vodníích ch úútvartvarůů,,
4. odb4. odběěrrůů povrchových a podzemnpovrchových a podzemníích vod, vypouch vod, vypouššttěěnníí odpadnodpadníích a dch a důůlnlníích vod ch vod 
a akumulace a akumulace povrchových vod ve vodnpovrchových vod ve vodníích nch náádrdržžíích,ch,
…………
12. povrchových vod, kter12. povrchových vod, kteréé jsou nebo se majjsou nebo se majíí ststáát trvale vhodnými pro t trvale vhodnými pro žživot a ivot a 
reprodukci reprodukci ppůůvodnvodníích druhch druhůů ryb a dalryb a dalšíších vodnch vodníích ch žživoivoččichichůů ((§§ 35),35),
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LegislativnLegislativníí rráámec rybmec rybáářřstvstvíí v v ČČRR
VodnVodníí zzáákonkon

•• §§ 3535 Podpora Podpora žživota rybivota ryb
–– (1) Povrchov(1) Povrchovéé vody, ktervody, kteréé jsou nebo se majjsou nebo se majíí ststáát trvale t trvale 

vhodnými pro vhodnými pro žživot a reprodukci pivot a reprodukci půůvodnvodníích druhch druhůů ryb a ryb a 
daldalšíších vodnch vodníích ch žživoivoččichichůů, s rozd, s rozděělenleníím na vody lososovm na vody lososovéé
a kaprova kaprovéé, ukazatele a hodnoty p, ukazatele a hodnoty přříípustnpustnéého zneho zneččiiššttěěnníí
ttěěchto vod, zpchto vod, způůsob zjisob zjiššťťovováánníí a hodnocena hodnoceníí stavu jakosti stavu jakosti 
ttěěchto vod a program snchto vod a program sníížženeníí znezneččiiššttěěnníí ttěěchto vod k chto vod k 
dosadosažženeníí hodnot phodnot přříípustnpustnéého zneho zneččiiššttěěnníí ttěěchto vod, chto vod, 
stanovstanovíí vlvlááda nada nařříízenzeníím.m.

–– (2) U vod(2) U vodáárenských nebo jiných vodnrenských nebo jiných vodníích nch náádrdržžíí nebo na nebo na 
úúsecsecíích vodnch vodníích tokch tokůů mmůžůže vodopre vodopráávnvníí úúřřad uload uložžit jejich it jejich 
vlastnvlastnííkovi, sprkovi, spráávci vodnvci vodníího toku a uho toku a užživateli rybivateli rybáářřskskéého ho 
revrevííru tru tééžž zpzpůůsob rybsob rybáářřskskéého obhospodaho obhospodařřovováánníí..

–– (3) Vypou(3) Vypouššttěět ryby a ostatnt ryby a ostatníí vodnvodníí žživoivoččichy nepichy nepůůvodnvodníích, ch, 
geneticky nevhodných a neprovgeneticky nevhodných a neprověřěřených populacených populacíí
ppřřirozených druhirozených druhůů do vodndo vodníích tokch tokůů a vodna vodníích nch náádrdržžíí bez bez 
souhlasu psouhlasu přřííslusluššnnéého vodoprho vodopráávnvníího ho úúřřadu, je zakadu, je zakáázzááno.no.
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LegislativnLegislativníí rráámec rybmec rybáářřstvstvíí v v ČČRR
VodnVodníí zzáákonkon

•• §§ 39 Z39 Záávadnvadnéé lláátkytky
–– (7) Vodopr(7) Vodopráávnvníí úúřřad mad můžůže pe přři poui použžititíí zzáávadných lvadných láátek povolit z ustanoventek povolit z ustanoveníí

odstavce 1 výjimku, nejdeodstavce 1 výjimku, nejde--li o ropnli o ropnéé lláátky, a to v nezbytntky, a to v nezbytněě nutnnutnéé mmíířře, na e, na 
omezenou dobu a za pomezenou dobu a za přředpokladu, edpokladu, žže jich bude poue jich bude použžitoito
a) k a) k úúpravpravěě a udra udržžovováánníí vodnvodníího toku,ho toku,
b) b) ke krmenke krmen íí ryb,ryb,
c) z dc) z důůvodvodůů zdravotnzdravotníích, ch, 
d) k d) k úúpravpravěě povrchových nebo podzemnpovrchových nebo podzemníích vod pro urch vod pro urččititéé zpzpůůsoby usoby užžíívváánníí, , 
napnapřřííklad srklad sráážženeníí anorganických anorganických žživin pivin přříímo ve vodnmo ve vodníím toku,m toku,
e) k odstrane) k odstraněěnníí nenežžáádoucdoucíí flflóóry nebo fauny ve vodnry nebo fauny ve vodníím toku,m toku,……

–– (13) (13) K pK p řřikrmovikrmov áánníí ryb krmivy rostlinnryb krmivy rostlinn éého pho p ůůvoduvodu provprováádděěnnéému na mu na 
rybnrybnííku tak, aby mnoku tak, aby množžstvstvíí podpodáávaných krmiv bylo rybvaných krmiv bylo rybíí obsobsáádkou dkou 
zkonzumovzkonzumovááno, a nedono, a nedoššlo tak ke zhorlo tak ke zhorššeneníí jakosti vodjakosti vod, nen, nen íí ttřřeba výjimka eba výjimka 
z pouz pou žžitit íí zzáávadných lvadných l áátektek . Krmivo pou. Krmivo použžititéé pro tyto pro tyto úúččely nesmely nesmíí obsahovat obsahovat 
nebezpenebezpeččnnéé nebo zvlnebo zvlášášťť nebezpenebezpeččnnéé zzáávadnvadnéé lláátky a ptky a přřikrmovikrmováánníí bez bez 
výjimky nesmvýjimky nesmíí být provbýt prováádděěno na povrchových vodno na povrchových vodáách uvedených v ch uvedených v 
seznamu pseznamu přříírodnrodníích koupalich koupališšťť podle zpodle záákona o ochrankona o ochraněě veveřřejnejnéého zdravho zdravíí a a 
na vodna vodáárenských nrenských náádrdržžíích. Za splnch. Za splněěnníí podmpodmíínek uvedených ve vnek uvedených ve věěttěě prvnprvníí a a 
druhdruhéé nennen íí ttřřeba proveba prov áádděět na rybnt na rybn ííku ani na odtoku z nku ani na odtoku z n ěěj sledovj sledov áánníí
jakosti vod. jakosti vod. V pV přříípadpaděě kontroly pkontroly přředloedložžíí rybnrybnííkkáářř vodoprvodopráávnvníímu mu úúřřadu nebo adu nebo 
ČČeskeskéé inspekci inspekci žživotnivotníího prostho prostřřededíí evidenci o hospodaevidenci o hospodařřeneníí vedenou podle vedenou podle 
zzáákona o rybkona o rybáářřstvstvíí..
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TechnickobezpeTechnickobezpeččnostnnostníí dohleddohled

•• §§ 61 vodn61 vodníího zho záákonakona
–– (1) (1) TechnickobezpeTechnickobezpeččnostnnostníímm dohledem nad vodndohledem nad vodníími mi 

ddííly se rozumly se rozumíí zjizji ššťťovov áánníí technicktechnick éého stavu vodnho stavu vodn íího ho 
ddíílala ke vzdouvke vzdouváánníí nebo zadrnebo zadržžovováánníí vody, a to z vody, a to z 
hlediska bezpehlediska bezpeččnosti a stability a monosti a stability a možžných pných přřííččin jejich in jejich 
poruch. Provporuch. Provááddíí se zejmse zejmééna pozorovna pozorováánníím a m a 
prohlprohlíídkami vodndkami vodníího dho dííla, mla, měřěřeneníím jejm jejíích deformacch deformacíí, , 
sledovsledováánníím prm průůsaku vod, jakosaku vod, jakožž i hodnoceni hodnoceníím výsledkm výsledkůů
vvššech pozorovech pozorováánníí a ma měřěřeneníí ve vztahu k pve vztahu k přředem edem 
ururččeným mezneným mezníím nebo kritickým hodnotm nebo kritickým hodnotáám. Soum. Souččááststíí
technickobezpetechnickobezpeččnostnnostnííhoho dohledu je i vypracovdohledu je i vypracováánníí
nnáávrhvrhůů opatopatřřeneníí k odstrank odstraněěnníí zjizjiššttěěných nedostatkných nedostatkůů

–– ZaZařřazenazeníí vodnvodníího dho dííla do I. ala do I. ažž IV. kategorie podle rizika IV. kategorie podle rizika 
ohroohrožženeníí lidských lidských žživotivotůů, mo, možžných ných šškod na majetku v kod na majetku v 
ppřřilehlilehléém m úúzemzemíí a ztra ztráát z omezent z omezeníí funkcfunkcíí a ua užžitkitkůů ve ve 
veveřřejnejnéém zm záájmu jmu –– VyhlVyhlášáška 471/2001 Sb.ka 471/2001 Sb.
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TechnickobezpeTechnickobezpeččnostnnostníí dohleddohled

•• O povinnosti zajistit O povinnosti zajistit technickobezpetechnickobezpeččnostnnostníí dohled, o dohled, o 
zmzměěnněě kategorie vodnkategorie vodníího dho dííla rozhoduje vodoprla rozhoduje vodopráávnvníí úúřřad ad 

•• Evidenci vodnEvidenci vodníích dch děěl I. l I. –– III. Kategorie vede Ministerstvo III. Kategorie vede Ministerstvo 
zemzeměědděělstvlstvíí

•• TechnickobezpeTechnickobezpeččnostnnostníí dohled provdohled provááddíí zpzpůůsobilsobiláá osoba osoba 
povpověřěřenenáá Mze (musMze (musíí mmíít odbornt odbornéé a materia materiáálnlníí vybavenvybaveníí a a 
splsplňňovat povat přředpoklady pro kvalifikovaný výkon edpoklady pro kvalifikovaný výkon ččinnostiinnosti
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TechnickobezpeTechnickobezpeččnostnnostníí dohleddohled
vyhlvyhlášáška 471/2001 Sb.ka 471/2001 Sb.

•• §§ 3 Vymezen3 Vymezeníí vodnvodníích dch děěl podll podlééhajhajííccíích dohleduch dohledu
–– Dohledu podlDohledu podlééhajhajíí
–– a) pa) přřehrady, hrehrady, hrááze a jezy, s výjimkou pze a jezy, s výjimkou přřííččných staveb v ných staveb v 

korytech vodnkorytech vodníích tokch tokůů a pa přřilehlých ilehlých úúzemzemíích, jejichch, jejichžž
vývýšška od paty hrka od paty hrááze po korunu je nize po korunu je nižžšíší nenežž 1 metr a 1 metr a 
celkový objem vzdutcelkový objem vzdutéé vody nepvody nepřřesahuje 1 000 m3, esahuje 1 000 m3, 
nebo pevných a nepohyblivých pnebo pevných a nepohyblivých přřííččných vzdouvacných vzdouvacíích ch 
staveb, v korytech vodnstaveb, v korytech vodníích tokch tokůů, jejich, jejichžž pevnpevnáá ppřřelivnelivnáá
hrana je phrana je přřevýevýššena nade dnem v podjezena nade dnem v podjezíí mméénněě nenežž 1,5 1,5 
m,m,
……....

–– g) jing) jinéé stavby sloustavby sloužžííccíí ke vzdouvke vzdouváánníí nebo zadrnebo zadržžovováánníí
vody, s výjimkou nvody, s výjimkou náádrdržžíí zcela zahloubených v zemi zcela zahloubených v zemi 
bez vzdouvacbez vzdouvacíího prvku, tho prvku, tůůnníí, lagun, slepých ramen, , lagun, slepých ramen, 
vodovodnvodovodníích ch řřadadůů a vodojema vodojemůů, kanaliza, kanalizaččnníích sch sííttíí a a 
rekrearekreaččnníích bazch bazéénnůů..
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TechnickobezpeTechnickobezpeččnostnnostníí dohleddohled
vyhlvyhlášáška 471/2001 Sb.ka 471/2001 Sb.

•• §§ 4 4 StanovenStanoveníí kritkritééririíí a postupa postupůů pro zapro zařřazenazeníí
vodnvodníích dch děěl do kategoril do kategoriíí
–– (1)(1) KritKritééria pro zaria pro zařřazenazeníí vodnvodníích dch děěl do I. al do I. ažž IV. IV. 

kategorie z hlediska dohledu stanovkategorie z hlediska dohledu stanovíí ppřřííloha loha čč. . 
vyhlvyhlášášky.ky.

–– 2) Za2) Zařřazenazeníí vodnvodníího dho dííla do jednla do jednéé ze ze ččtytyřř kategorikategoriíí se se 
provprovááddíí podle velikosti mopodle velikosti možžných ných šškod, ke kterým mkod, ke kterým můžůže e 
dojdojíít pt přři porui porušše stability a bezpee stability a bezpeččnosti vodnnosti vodníího dho dííla la 
doprovdoprováázenzenéé vznikem povodvznikem povodňňovovéé vlny zvlvlny zvlášáštntníí
povodnpovodněě. Vý. Výšše moe možžných ných šškod se vykod se vyččíísluje pomocsluje pomocíí
potencipotenciáálu lu šškod (P) jako soukod (P) jako souččet bodovet bodovéého ohodnocenho ohodnoceníí
z moz možžnnéého ohroho ohrožženeníí lidských lidských žživotivotůů, mo, možžných ztrných ztráát na t na 
majetku v pmajetku v přřilehlilehléém m úúzemzemíí a moa možžných ztrných ztráát z omezent z omezeníí
funkce a ufunkce a užžitkitkůů ve veve veřřejnejnéém zm záájmu, k nimjmu, k nimžž by doby doššlo plo přři i 
havhaváárii vodnrii vodníího dho dííla na dla na dííle samle saméém a v m a v úúzemzemíí pod npod níím.m.
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TechnickobezpeTechnickobezpeččnostnnostníí dohleddohled
vyhlvyhlášáška 471/2001 Sb.ka 471/2001 Sb.

•• §§ 6 Projekt m6 Projekt měřěřeneníí a jeho obsaha jeho obsah
–– technický dokument, který obsahuje rozsah a zptechnický dokument, který obsahuje rozsah a způůsob msob měřěřeneníí

a pozorova pozorováánníí ururččenenéého vodnho vodníího dho dííla, jakola, jakožž i ni náávrh zavrh zařříízenzeníí a a 
ppřříístrojstrojůů potpotřřebných pro zajiebných pro zajiššttěěnníí mměřěřeneníí..

•• §§ 7 Program dohledu a jeho obsah7 Program dohledu a jeho obsah
–– technický dokument, který obsahuje rozsah a zajitechnický dokument, který obsahuje rozsah a zajiššttěěnníí
ččinnostinnostíí, kter, kteréé jsou významnjsou významnéé pro bezpepro bezpeččnost a stabilitu nost a stabilitu 
ururččenenéého vodnho vodníího dho dííla.la.

•• §§ 88 ZpracovZpracováánníí výsledkvýsledkůů pozorovpozorováánníí a ma měřěřeneníí
–– výsledky pozorovvýsledky pozorováánníí a ma měřěřeneníí se ihned porovnse ihned porovnáávajvajíí s s 

ppřředem stanovenými mezemi bdedem stanovenými mezemi bděělosti nebo meznlosti nebo mezníími, mi, 
poppopřříípadpaděě kritickými hodnotami a jejich okritickými hodnotami a jejich oččekekáávaným vaným 
ččasovým vývojem.asovým vývojem.

–– výsledky vvýsledky vššech mech měřěřeneníí, pozorov, pozorováánníí a obcha obchůůzek se na zek se na 
vodnvodníím dm dííle uchovle uchováávajvajíí po celou dobu trvpo celou dobu trváánníí vodnvodníího dho dííla.la.
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TechnickobezpeTechnickobezpeččnostnnostníí dohleddohled
vyhlvyhlášáška 471/2001 Sb.ka 471/2001 Sb.

•• §§ 9 Obch9 Obchůůzkyzky
–– ProvProvááddíí obsluha urobsluha urččenenéého vodnho vodníího dho dííla po stanovenla po stanovenéé trase trase 

nejmnejméénněě jedenkrjedenkráát dennt denněě u uru urččenenéého vodnho vodníího dho dííla I. kategorie, la I. kategorie, 
nejmnejméénněě ttřřikrikráát týdnt týdněě u uru urččenenéého vodnho vodníího dho dííla II. kategorie, la II. kategorie, 
nejmnejméénněě jedenkrjedenkráát týdnt týdněě u uru urččenenéého vodnho vodníího dho dííla III. kategorie a la III. kategorie a 
nejmnejméénněě jedenkrjedenkráát mt měěssííččnněě u uru urččenenéého vodnho vodníího dho dííla IV. kategorie. la IV. kategorie. 

–– sleduje se ursleduje se urččenenéé vodnvodníí ddíílo a jeho bllo a jeho blíízkzkéé okolokolíí, pr, průůtokovtokovéé pompoměěry, ry, 
pravidelnost chodu vpravidelnost chodu vššech mechanismech mechanismůů, výskyt trhlin a viditelných , výskyt trhlin a viditelných 
deformacdeformacíí, posun, posunůů a sesuva sesuvůů, výskyt pr, výskyt průůsaksakůů, výv, vývěěrrůů a a 
zamokzamokřřených aených ažž zabahnzabahněělých mlých mííst, vlivy provozu a prostst, vlivy provozu a prostřřededíí na na 
technický stav objekttechnický stav objektůů a technologických zaa technologických zařříízenzeníí, zvl, zvlášášttěě
konstrukckonstrukcíí výpustných, výpustných, ppřřelivnýchelivných a odba odběěrných zarných zařříízenzeníí..

•• §§ 10 Zpr10 Zpráávy o dohleduvy o dohledu
–– Dle pDle přříílohy lohy čč. 3 vyhl. 3 vyhlášáškyky

•• §§ 11 Prohl11 Prohlíídky dky 
–– Dle pDle přříílohy lohy čč. 4 vyhl. 4 vyhlášáškyky

5.4.2014 Tomáš Vítek 2014 36



TechnickTechnickáá struktura rybnstruktura rybnííkkůů

•• RybnRybníík = umk = uměěle vybudovanle vybudovanáá
vypustitelnvypustitelnáá nnáádrdržž ururččenenáá k chovu rybk chovu ryb
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TechnickTechnickáá struktura rybnstruktura rybnííkkůů
RozdRozděělenleníí rybnrybnííkkůů

•• Podle polohyPodle polohy
–– vrchovinnvrchovinnéé a na níížžinninnéé

•• Podle okolPodle okolíí
–– polnpolníí, lu, luččnníí, lesn, lesníí, n, náávesnvesníí

•• Podle hlavnPodle hlavníích chovaných rybch chovaných ryb
–– kaprovkaprovéé a pstruhova pstruhovéé

•• Podle vedlejPodle vedlejšíších ch úúlohloh
–– zzáávlahovvlahovéé, biologick, biologickéé, po, požžáárnrníí, z, záásobsobáárny urny užžitkovitkovéé vody, vody, 

usazovacusazovacíí, rekrea, rekreaččnníí, apod., apod.

•• Podle zpPodle způůsobu napsobu napáájenjeníí
–– nebesknebeskéé, pramenit, pramenitéé, pr, průůtotoččnnéé a na nááhonovhonovéé
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TechnickTechnickáá struktura rybnstruktura rybnííkkůů
vedlejvedlejšíší funkce rybnfunkce rybnííkkůů

•• VodohospodVodohospodáářřskskáá
–– vodnvodníí bilance, retence vody v krajinbilance, retence vody v krajiněě, ochrana p, ochrana přřed povodned povodněěmimi

•• KlimatickKlimatickáá
–– stabilizuje teplotu, vlhkoststabilizuje teplotu, vlhkost

•• ZZáásobsobáárna vodyrna vody
–– uužžitkovitkováá voda, povoda, požžáárnrníí nnáádrdržžee

•• ČČististěěnníí odpadnodpadníích vod ch vod 
–– biologickbiologickéé rybnrybnííkyky

•• RekreaRekreaččnníí
–– omezenomezeníí hospodahospodařřeneníí

•• TTěžěžba rybniba rybniččnníích porostch porostůů
–– rráákos, orobineckos, orobinec

•• UtvUtváářřeneníí krajinykrajiny
–– traditradiččnníí venkovskvenkovskáá kulturnkulturníí krajina, chrkrajina, chráánněěnnáá úúzemzemíí
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TechnickTechnickáá struktura rybnstruktura rybnííkkůů
rybnrybníík jako stavba k jako stavba 
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TechnickTechnickáá struktura rybnstruktura rybnííkkůů
rozdrozděělenleníí rybnirybniččnníí plochyplochy
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HlavnHlavníí rybnrybn ííkyky
60 60 –– 65 %65 %
50 50 –– 150 ha150 ha

VýtaVýtažžnnííkyky
20 20 –– 25 %25 %
5 5 –– 10 ha10 ha

KomoryKomory
3%3%
0,3 0,3 –– 2 ha2 ha

PlPlůůdkovdkovéé výtavýtažžnnííkyky
10 %10 %
1 1 –– 5 ha5 ha

Pl. předvýtažníky
3 %; 0,5 – 1 ha

Sádky
1 %; 0,05 ha

Matečné
1%;2-3ha

TechnickTechnickáá struktura rybnstruktura rybnííkkůů
rybnrybníík jako stavba k jako stavba –– funkfunkččnníí prvkyprvky

•• KvalitnKvalitníí hrhráázz
–– doddodžžetet kvalitu materikvalitu materiáálu, parametry (lu, parametry (šíšířřka paty a koruny, ka paty a koruny, 

mocnost jmocnost jáádra) dle technickdra) dle technickéé dokumentacedokumentace
–– ZpevnZpevněěnníí stromystromy

•• SprSpráávný spvný spáád dna, hloubka stokd dna, hloubka stok
–– nezbytnnezbytnéé pro ppro přříípravu na výlov (pravu na výlov („„strojenstrojení“í“, ryba mus, ryba musíí „„sejsejíítt““))

•• VýpustnVýpustníí zazařříízenzeníí
–– Dvojitý poDvojitý požžereráák umok umožňžňuje vypouuje vypouššttěět spodnt spodníí i horni horníí voduvodu

•• LoviLoviššttěě a a kkáádidiššttěě
–– Dostatek prostoru pro ryby a techniku pDostatek prostoru pro ryby a techniku přři výlovui výlovu

•• ObvodovObvodováá stokastoka
–– UmoUmožňžňuje plynulou regulaci puje plynulou regulaci přříítoku, nadbytetoku, nadbyteččnou vodu odvnou vodu odvááddíí

prypryčč, ani, anižž by protekla rybnby protekla rybnííkemkem
•• BezpeBezpeččnostnnostníí ppřřeliv = jalový peliv = jalový přřepadepad

–– OdvOdvááddíí ppřřebyteebyteččnou vodu pnou vodu přři nadmi nadměěrných srrných sráážžkkáách, zabrach, zabraňňuje uje 
popošškozenkozeníí hrhrááze pze přři povodni povodníích a zch a zááplavplavááchch
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TechnickTechnickáá struktura rybnstruktura rybnííkkůů
bezpebezpeččnostnnostníí opatopatřřeneníí

•• PreventivnPreventivníí opatopatřřeneníí zabrazabraňňujujííccíí popošškozenkozeníí rybnrybnííka ka čči i šškodkodáám v m v 
okolokolíí rybnrybnííkaka

•• PravidelnPravidelněě kontrolovat stav hrkontrolovat stav hráázeze
–– ProProřříízkazka stromstromůů, kontrola prasklin a po, kontrola prasklin a pošškozenkozeníí ondatrou, nutriondatrou, nutriíí, , 

bobrem, apod.bobrem, apod.
•• VýpustnVýpustníí zazařříízenzeníí

–– Kontrolovat dluKontrolovat dlužže a e a ččistotu mistotu mřříížže a výpustne a výpustníího potrubho potrubíí
•• LoviLoviššttěě a a kkáádidiššttěě

–– Kontrolovat pevnost, zabahnKontrolovat pevnost, zabahněěnníí –– pravidelnpravidelněě karbovatkarbovat
•• ObvodovObvodováá stokastoka

–– PravidelnPravidelněě kontrolovat prkontrolovat průůchodnost, chodnost, ččistit, posekat porostyistit, posekat porosty
•• BezpeBezpeččnostnnostníí ppřřeliv = jalový peliv = jalový přřepadepad

–– Kontrolovat funkKontrolovat funkččnost a pravidelnnost a pravidelněě ččistitistit
•• Sledovat Sledovat meterologickmeterologickáá, p, přřííp. povodp. povodňňovováá hlhlášášeneníí a va vččas as 

ppřřizpizpůůsobit retensobit retenččnníí kapacitukapacitu
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TechnickTechnickáá struktura rybnstruktura rybnííkkůů
plplůůdkový výtadkový výtažžnnííkk
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TechnickTechnickáá struktura rybnstruktura rybnííkkůů
komorový rybnkomorový rybnííkk
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TechnickTechnickáá struktura rybnstruktura rybnííkkůů
hlavnhlavníí rybnrybnííkk
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TechnickTechnickáá struktura rybnstruktura rybnííkkůů
výpustnvýpustníí zazařříízenzeníí –– dvojitý podvojitý požžereráákk
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Chov ryb v rybnChov ryb v rybnííccííchch

•• Produkce ryb vychProdukce ryb vycháázzíí z vyuz využžíívváánníí nabnabíídky dky 
ppřřirozenirozenéé potravy, tj. zpotravy, tj. záástupcstupcůů planktonnplanktonníích a ch a 
bentickýchbentických spolespoleččenstev, penstev, přříípadnpadněě i dali dalšíších ch 
zdrojzdrojůů (vodn(vodníí rostliny, nrostliny, nááletovletováá potrava, detrit, potrava, detrit, 
ryby, apod.). Tyto zdroje jsou zryby, apod.). Tyto zdroje jsou záákladem kladem 
ppřřirozenirozen éé produkce.produkce.

•• Faktory ovlivFaktory ovlivňňujujííccíí vývýšši pi přřirozenirozenéé produkce produkce --
nadmonadmořřskskáá vývýšška, podloka, podložžíí -- dno, zdroj vody, dno, zdroj vody, 
morfologie, hloubka, aj.morfologie, hloubka, aj.
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Chov ryb v rybnChov ryb v rybnííccííchch
hlavnhlavníí chovanchovanéé rybrybíí druhy v druhy v ČČRR

•• Kapr obecný Kapr obecný 
–– ššupinatupinatáá forma, od 16. stoletforma, od 16. stoletíí se zase začčíínnáá objevovat takobjevovat takéé lyslysáá

forma (dforma (důůsledek geneticksledek genetickéé mutace)mutace)

•• DalDalšíší kaprovitkaprovitéé rybyryby
–– llíín obecný a od 60. let 20. stoletn obecný a od 60. let 20. stoletíí tzv. býlotzv. býložžravravéé ryby (ryby (amuramur bbíílý, lý, 

tolstolobiktolstolobik bbíílý a pestrý)lý a pestrý)

•• DravDravéé rybrybíí druhydruhy
–– šštika obecntika obecnáá, cand, candáát obecný (od konce 18. stolett obecný (od konce 18. stoletíí) a v teplej) a v teplejšíších ch 

oblastech i sumec velkýoblastech i sumec velký

•• ChladnomilnChladnomilnéé rybrybíí druhydruhy
–– pstruh duhový, pstruh duhový, ssííhh severnseverníí marmaréénana a a ssííhh pelepeleďď (v rybn(v rybnííccíích ch 

vyvyššíšších poloh)ch poloh)
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Chov ryb v rybnChov ryb v rybnííccííchch
hlavnhlavníí chovanchovanéé kaprovitkaprovitéé ryby v ryby v ČČRR
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Chov ryb v rybnChov ryb v rybnííccííchch
typy typy ooššupenupeníí u kaprau kapra
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•• Dnes chovDnes chováány ny 
ppřředevedevšíším m ššupinatupinatéé
formy a lysformy a lyséé formyformy

•• ŘŘada plemen pro ada plemen pro 
kakažždou formudou formu

•• VVžždy chovat dy chovat 
oddodděělenleněě (p(přři i 
kkřříížženeníí ššttěěpenpeníí))

Chov ryb v rybnChov ryb v rybnííccííchch
dravdravéé druhy ryb chovandruhy ryb chovanéé dopldoplňňkovkověě ke kaprovike kaprovi
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OdbahOdbahňňovováánníí rybnrybnííkkůů

•• Bahno je dBahno je důůleležžitou souitou souččááststíí rybnrybnííkaka
•• HornHorníí vrstva cca 10 cm vrstva cca 10 cm –– tzv. aktivntzv. aktivníí bahnobahno

–– OOžživenivenáá vrstva (vrstva (bentosbentos), obsah ), obsah žživin v pouivin v použžitelnitelnéé formforměě
•• RybniRybniččnníí chov ryb je zalochov ryb je založžen na pen na přřirozenirozenéé potravpotravěě, hlavn, hlavníím m 

intenzifikaintenzifikaččnníím faktorem mm faktorem máá být zvybýt zvyššovováánníí primprimáárnrníí produkce produkce 
(podporou rozvoje planktonu a (podporou rozvoje planktonu a bentosubentosu))

•• HlubokHlubokáá vrstva bahna je nevrstva bahna je nežžáádoucdoucíí
–– Komplikuje výlov (zabahnKomplikuje výlov (zabahněěnnéé loviloviššttěě, ryby nesjedou do lovi, ryby nesjedou do loviššttěě,,……
–– ZpZpůůsobuje kyslsobuje kyslííkovkovéé deficity, pdeficity, přřííp. i tvorbu toxickp. i tvorbu toxickéého metanu ho metanu čči i 

sulfanusulfanu
–– ZmenZmenššuje produkuje produkččnníí kapacitu (kapacitu (zzáárrůůststáánníí okrajkokrajkůů, mal, maláá hloubka)hloubka)
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OdbahOdbahňňovováánníí rybnrybnííkkůů
prevence zanprevence zanášášeneníí rybnrybnííkkůů

•• VlastnVlastníí odbahodbahňňovováánníí je nje náákladnkladnéé –– prevence je prevence je 
zzáásadnsadníí

•• PravidelnPravidelněě vysekvysekáávat pobvat pobřřeežžnníí porostyporosty
•• VVáápnpněěnníí pro urychlenpro urychleníí mineralizacemineralizace
•• ZimovZimováánníí v kombinaci s vv kombinaci s váápnpněěnníím na dnom na dno
•• LetnLetněěnníí
•• ZZřříízenzeníí obvodovobvodovéé stoky, kterstoky, kteráá odvede kaly mimo odvede kaly mimo 

rybnrybnííkk
•• VVěětrolamy a trolamy a řřáádndnéé vystokovvystokováánníí dna brdna bráánníí

zanzanášášeneníí loviloviššttěě
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OdbahOdbahňňovováánníí rybnrybnííkkůů
technicktechnickáá realizacerealizace

•• OdtOdtěžěženeníí bahna z celbahna z celéého dna ho dna čči jen z i jen z ččáástisti
•• ProvProváádděět pt přři zimovi zimováánníí čči letni letněěnníí, kdy je bahno , kdy je bahno 

vymrzlvymrzléé/vyschl/vyschléé a unese technikua unese techniku
•• VyvezenVyvezeníí –– pozor na slopozor na složženeníí bahna (toxický odpad)bahna (toxický odpad)
•• Ponechat 20 Ponechat 20 –– 30 cm vrstvu nad spodinou30 cm vrstvu nad spodinou
•• HlHlíídat spdat spáád dnad dna
•• Po odbahnPo odbahněěnníí ddůůkladnkladněě nakypnakypřřit, povit, pováápnit a vyhnojitpnit a vyhnojit
•• LoviLoviššttěě lze lze ččistit karbovistit karbováánníím m –– zvzvíířřeneníí bahna a odtok bahna a odtok 

pod hrpod hrááz, bahno z odpadnz, bahno z odpadníí stoky odtstoky odtěžěžíímeme
•• OdbahOdbahňňovováánníí na plnna plnéé vodvoděě –– pomocpomocíí sacsacíího bagruho bagru
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VVáápnpněěnníí rybnrybnííkkůů

•• Aplikace Aplikace CaOCaO, CaCO, CaCO33, Ca(OH), Ca(OH)22

•• ve smyslu zve smyslu záákona o vodkona o vodáách se jednch se jednáá o o 
vnvnášášeneníí cizorodých lcizorodých láátek do vodytek do vody
–– Nutno Nutno žžáádat o výjimku pdat o výjimku přřííslusluššný sprný spráávnvníí úúřřadad

•• CCííle vle váápnpněěnníí
–– MelioraMelioraččnníí –– doplndoplněěnníí vváápnpnííku jako ku jako makroprvkumakroprvku, , 

stabilizace stabilizace pHpH; podpora prim; podpora primáárnrníí produkce produkce 
rybnrybnííkaka

–– ProfylakProfylakččnníí –– preventivnpreventivníí ochrana ryb proti ochrana ryb proti 
infekcinfekcíímm

–– DesinfekDesinfekččnníí –– likvidace likvidace patogenpatogenůů
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VVáápnpněěnníí rybnrybnííkkůů
melioramelioraččnníí vváápnpněěnníí

•• PouPoužžíívvááme mletý vme mletý váápenec, nebo mletpenec, nebo mletéé vváápno, pno, 
ppřříípadnpadněě vváápenatý hydrpenatý hydráátt

•• Aplikace nejAplikace nejččastastěěji na jaji na jařře, cca 3 týdny pe, cca 3 týdny přřed ed 
nasazennasazeníím rybm ryb

•• DDáávkovvkováánníí cca 0,5 t/ha vcca 0,5 t/ha váápna pna čči vi váápenatpenatéého hydrho hydráátu, tu, 
nebo ekvivalentnnebo ekvivalentněě cca 1t/ha mletcca 1t/ha mletéého vho váápencepence

•• Na 1 m hloubky je tNa 1 m hloubky je třřeba dodat do vody 280 kg/ha pro eba dodat do vody 280 kg/ha pro 
zvýzvýššeneníí alkality o 1 alkality o 1 mmolmmol

•• VVáápnpněěnníí optimoptimáálnlněě na dno pna dno přři zimovi zimováánníí, alternativn, alternativněě
na hladinu nebo do pna hladinu nebo do přříítokutoku
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VVáápnpněěnníí rybnrybnííkkůů
profylakprofylakččnníí vváápnpněěnníí

•• Ochrana v prOchrana v průůbběěhu vegetahu vegetaččnníí sezony proti plsezony proti plííssňňovým ovým 
a parazita parazitáárnrníím nm náákazkazáámm

•• MletMletéé ppáálenlenéé vváápno aplikovat rovnompno aplikovat rovnoměěrnrněě na hladinuna hladinu
•• VytvoVytvořřit mrak/zit mrak/zóónu, kterou ryby musnu, kterou ryby musíí projet (napprojet (napřř. p. přři i 

krmenkrmeníí
•• DDáávkovvkováánníí 20 20 –– 50 kg/ha, lze opakovat v týdenn50 kg/ha, lze opakovat v týdenníích ch 

intervalechintervalech
•• NepouNepoužžíívat pvat přři i pHpH nad 8nad 8
•• AlternativnAlternativněě lze poulze použžíít chlorovt chlorovéé vváápno cca 15 kg/hapno cca 15 kg/ha
•• Vhodnost aplikace konzultovat s veterinVhodnost aplikace konzultovat s veterináárnrníím lm léékakařřemem
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VVáápnpněěnníí rybnrybnííkkůů
desinfekdesinfekččnníí vváápnpněěnníí

•• PouPoužžíívváá se pse páálenlenéé vváápnopno
•• DDáávkovvkováánníí 3t/ha, v siln3t/ha, v silněě zabahnzabahněěných rybnných rybnííccíích ach ažž 5t/ha5t/ha
•• PPřři desinfekci lovii desinfekci loviššttěě čči krmných mi krmných mííst lze poust lze použžíít chlorovt chlorovéé

vváápnopno
•• Aplikace na dno krAplikace na dno kráátce po vyputce po vypuššttěěnníí
•• LoviLoviššttěě a jeho okola jeho okolíí lze rulze ruččnněě, jinak letecky, jinak letecky
•• PPřři styku s vodou se vi styku s vodou se váápno haspno hasíí –– kombinace kombinace žžííravravéého ho 

úúččinku a vysokinku a vysokéé teplotyteploty
•• Pozor na vPozor na víítrtr
•• PPřři aplikaci na vodu bez ryb, zamezit i aplikaci na vodu bez ryb, zamezit úúniku vody pod hrniku vody pod hrááz, z, 

nenežž dojde k vyhadojde k vyhaššeneníí
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Dotační možnosti v rybářství

• Hlavním zdrojem dotační podpory je v letech 2007 –
2013 Operační program Rybá řství .

• Vychází z nařízení Rady (ES) č.1198/2006 o Evropském 
rybářském fondu

• Cílem programu je vymezit oblasti dotací odvětví
rybářství v ČR tak, aby opatření učiněná podle nařízení
o EFF přispěla k dosažení obecných cílů stanovených v 
článku 33 Smlouvy o Evropském společenství a cílů
definovaných jako součást Společné rybářské politiky



Dotační možnosti v rybářství
OP Rybářství

• Řídícím orgánem je Ministerstvo zemědělství ČR.
• Zprostředkujícím subjektem je Státní zemědělský 

intervenční fond (SZIF). 

• Žádost o podporu se vyplňuje elektronicky 
prostřednictvím tzv. Portálu farmáře.

• Kontaktním místem pro žadatele pro předložení
veškeré dokumentace k Žádosti o dotaci je 
podatelna na příslušných regionálních odborech 
SZIF dle místa realizace projektu.

Prioritní osa 2
Opatření 2.1. Opatření pro produktivní investice do akvakultury
Opatření 2.2. Opatření na ochranu vodního prostředí
Opatření 2.3. Opatření v oblasti zdraví zvířat
Opatření 2.4. Investice do zpracování a uvádění na trh

Prioritní osa 3
Opatření 3.1. Společné činnosti
Opatření 3.2. Opatření na ochranu a rozvoj vodních živočichů a rostlin
Opatření 3.3. Podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně
Opatření 3.4. Pilotní projekty

Prioritní osa 5
Opatření 5.1. Technická pomoc

Dotační možnosti v rybářství
OP Rybářství – prioritní osy

Dotační možnosti v rybářství
OP Rybářství

• Nutno sledovat tzv. Výzvy pro dané Opatření

• Reflektovat vždy
– NA CO LZE ŽÁDAT (Jaké jsou způsobilé výdaje 

projektu),
– Jaká je MÍRA PODPORY, VÝŠE DOTACE,
– KDY lze žádat o dotaci,
– KDO může žádat o dotaci (způsobilost žadatele)

• Postupovat dle pravidel pro dané kolo Výzvy, 
kterými se stanovují podmínky pro poskytování
dotace

Dotační možnosti v rybářství
OP Rybářství_doporučení

• Neopomenout jaké jsou formy financování
• Dodržovat kritéria přijatelnosti projektu

• Další podmínky (doba realizace projektu, 
udržitelnost projektu, publicita projektu apod.)

• POZOR na přílohy projektu v mnoha jeho fázích
• Reflektovat bodovací kritéria daného Opatření

• POZOR na případná výběrová řízení na dodavatele

Děkuji za pozornost !!!


