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Výskyt a početnost ryb v našich vodách 
jsou dány pestrou směsicí faktorů, které 
dohromady spoluvytvářejí zajímavou 
mozaiku různě hodnotných rybích 
společenstev. Pomineme-li obvykle 
dobře připravené stojaté soukromé 
vody, kde se nezřídka prohánějí i ryby 
z vod svazových (v lepším případě), 
nebo ryby ukradené při nelegálním 
rybolovu na vodárenských nádržích 
(v horším případě), pak není mnoho 
revírů, kam by se rybář opravdu rád 
vracel, kde by si skutečně skvěle 
zachytal. 

text: Martin Čech, grafy: autor 
foto: Martin Čech a Niels Jepsen

Příliš k  tomu nepřispívá ani 
úporná snaha Svazu a  míst-
ních organizací o  dodržování 

zarybňovacích plánů. Ta je na jednu 
stranu jistě chvályhodná, na stranu 
druhou, srdce každého opravdového 
rybáře nezměrně více zaplesá, pokud 
se povede úlovek zkušeného, krásně 
stavěného rezidenta než naivní ryby 
s potrhanými ploutvemi a odřenými 
boky, která nebyla v  revíru ještě ani 
týden. Díky vysazování, které je často 
velkorysé (několikrát do roka, ryby 
hned v lovné velikosti) také řada ry-
bářů zcela ztrácí pojem o skutečném 
stavu věcí a  o  fungování přírodních 
zákonitostí. Neuvědomují si, kolik 
ryb reálně ten který revír uživí a  jak 
dlouho ryba roste, než dosáhne nej-

menší lovné míry (nemluvě o trofejní 
velikosti).

Příčin neradostného stavu našich 
revírů je hned několik. Tu první v celé 
své nahotě odkryly loňské zářijové 
události na Bečvě. Ano, i více než 30 
let po sametové revoluci, která lidem 
vlila do žil často bezbřehý a  ničím 
nepodložený optimizmus, do našich 
vod tečou různé chemické koktejly, 
tu více, tu méně toxické pro vodní 
biotu. Dlouhodobě nejpostiženější 
úseky řek a potoků jsou zcela bez ryb 
nebo zde přežívají jen nej otrlejší dru-
hy, jako je jelec tloušť, plotice obecná 
nebo karas stříbřitý. Tyto chemické 
havárie jsou někdy dílem nešťastné 
náhody nebo souhry řady nepřízni-
vých okolností, někdy jde o  prostou 

Je kormorán velký 
pro ryby skutečně hrozbou?
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nedbalost. Jindy se tak děje zcela záměrně 
nebo jde o trvalý vedlejší produkt jiné čin-
nosti (např. hnojení polí, solení silnic, vy-
vážení digestátu z bioplynových stanic aj.).

Znečišťování vod se tedy zdaleka netýká 
jen průmyslu, ale i  zemědělství. Pozoru-
hodná směsice léčiv, hormonů, steroidů 
a drog se do volných vod dostává i čistič-
kami odpadních vod z městských aglome-
rací. To vše vytváří nevhodné podmínky 
pro výskyt ryb a  jejich rozmnožování, 
ovlivňuje jejich růst, přežívání i chování.

Změny v hydrologickém režimu
Další palčivou příčinou neradostného 

stavu našich revírů jsou změny v  hydro-
logickém režimu. Povodně vždycky byly 
a vždycky budou. Velké vltavské povodně 
pobořily Prahu v letech 1118, 1342, 1432, 

1784, 1845 a 1890, tedy v době, kdy o in-
tenzifikaci v zemědělství neměl nikdo ani 
ponětí, kdy neexistovala velká betonová 
sídliště, kdy nebyla krajina vylitá asfaltem. 
V  posledních třech desetiletích se však 
zdá, že se frekvence výskytu povodňových 
jevů zřetelně zvyšuje. Zatímco větší ryby si 
obvykle mohou vybrat, zda jít či nejít s vel-
kou vodou (ochota, zvláště některých dru-
hů, jít s vodou je značná), plůdek ryb do 
délky 3–5 cm povodňová vlna vypláchne 
vždy a spolehlivě.

Opačným extrémem jsou drastické pe-
riody sucha, jako jsme toho byli svědky 
v letech 2018 a 2019. Příroda je jedna věc 
a  těžko se proti jejím rozmarům bojuje, 
ale v  kombinaci se sobeckými, bezohled-
nými aktivitami člověka je výsledek ještě 
mnohem žalostnější, než by mohl být. 

Ačkoli byl v  oněch suchých letech vydán 
generální zákaz zalévání, zahrádkáři, cha-
taři a chalupáři kropili svoje záhony a po-
sečené anglické trávníky zcela beze studu. 
Nelegální odběry, tolik typické pro českou 
hydrologickou síť, doslova vycucaly po-
slední zbytky vody z říček a potoků. Kory-

Obr. 1. Srovnání složení úlovků sportovních rybářů na mimopstruhových revírech (průměr za roky 2003–2014) a nehnízdících kor-
moránů velkých na volných vodách (tj. primárně lovících na lokalitách mimo produkční rybníky) za stejné období. Data pro MP revíry 
převzata z volně dostupných, oficiálních úlovkových statistik ČRS na www.rybsvaz.cz. Data o složení potravy kormoránů převzata 
z prací Čecha a kol. – 2008 – Waterbirds, Čecha a Vejříka – 2011 – Folia Zoologica, Čecha – 2012 – Sylvia a Čecha – 2021 – 
Vodní hospodářství. V případě kormorána je uveden celkový počet diagnostikovaných jedinců kořisti (ryb). Obvyklá doletová vzdále-
nost kormoránů za potravou je 20–35 km, někdy i více (Platteeuw a van Eerden – 1995 – Ardea, Grémillet a Argentin – 1998 – Le 
Cormoran). Ptáci z jednoho nocoviště tedy každý den mohou, čistě teoreticky, lovit na různých lokalitách nacházejících se na ploše 
téměř 4000 km2! Orig. Martin Čech

 Skupina kormoránů velkých hřadujících na Labi. Foto: Martin Čech

Kormorán velký (Phalacrocorax carbo), úhlavní nepřítel všech 
rybářů, je velice elegantní pták. Foto: Martin Čech
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ty takových toků se dalo procházet suchou 
nohou (konstatováno zcela bez nadsázky), 
což je situace známá spíše z  mediteránu 
někde ve Španělsku nebo Maroku. A  kde 
není voda, těžko mohou být ryby!

Rybáři a kormorán
Vedle dalších, dobře známých strašáků, 

jako je eutrofizace (tj. nadměrné zvyšování 
úživnosti), fragmentace a kanalizace toků, 
degradace říčního dna, a tedy ztráty vhod-
ných třecích substrátů a  úkrytových sta-
novišť pro plůdek ryb, je často a s oblibou 
zmiňován i  vliv rybožravých predátorů. 
Mezi prvními pak vliv kormorána velké-
ho (Phalacrocorax carbo), který je jedním 
z  nejvýznamnějších rybožravých predá-
torů i  na panevropské úrovni, v  případě 
vnitrozemských sladkých vod pak jed-
noznačně nejvýznamnějším rybožravým 
predátorem Evropy vůbec (Čech – 2021 
– Vodní hospodářství). Je však otázkou, 
jak moc predační tlak kormorána velkého 
konkuruje predačnímu tlaku rybářů. Z ob-
rázku 1 je patrné, že tento překryv je pouze 
částečný.

Rybáři loví především kapra obecného, 
který na mimopstruhových vodách tvo-
ří v  dlouhodobém průměru 61 % všech 
úlovků (jeho hmotnostní podíl je dokonce 
81 %!). Početně druhou nejlovenější rybou 
je tradičně cejn velký. Kapr s cejnem tvoří 

dohromady přes 73 % všech úlovků rybá-
řů na mimopstruhových vodách, s  amu-
rem bílým pak 74 %. V úlovku kormoránů 
naopak dominuje plotice obecná (45 %), 
což je v  dobré shodě s  dnes již klasickou 
studií Sutera (1997 – Ardea) z  jezer a řek 
ve Švýcarsku. Dalšími klíčovými potravní-
mi druhy jsou okoun říční (14 %), ouklej 
obecná (9 %) a jelec tloušť (8 %). Tyto čtyři 
druhy s limitovaným významem pro spor-
tovní rybáře tvoří dohromady 76 % potra-
vy kormoránů velkých lovících na našich 
volných vodách (tzn. primárně mimo pro-
dukční rybníky, kde je z  pochopitelných 
důvodů hlavní potravou kormoránů kapr). 
Na volných vodách představují kapr a cejn 
jen 6 % potravy kormoránů, s amurem pak 
8 %.

Velikostní spektrum ryb lovených kor-
morány, které ukazuje obrázek 2, rovněž 
jen málo koresponduje s  úlovky rybá-
řů. Nejmenší lovná míra řady druhů ryb 
je 25  cm, v  případě kapra pak aktuálně 
40 cm, candáta 45 cm a štiky 50 cm. Prů-
měrná velikost ryb lovených kormorány je 
necelých 19 cm, 95 % ryb je loveno v dél-
ce do 30 cm. Pouze zcela výjimečně (0,08 
% případů) se kormoránům podaří ulovit 
rybu v délce nad 40 cm. V  rozsáhlé stu-
dii zimní potravy kormoránů na Labi, při 
které bylo diagnostikováno 5212 jedinců 
kořisti Lyach, Blabolil a Čech (2018 – Bird 

Study) zjistili, že ve výjimečných případech 
mohou tito ptáci ulovit i ryby o hmotnosti 
až 1 kg (parma obecná, amur). Zcela oje-
dinělý úlovek ostroretky stěhovavé byl od-
hadnut na hmotnost 1,4 kg!

Na tomto místě je vhodné připomenout, 
že v  zimních měsících kormoráni loví až 
5x větší ryby než v  letním období (Čech 
a kol. – 2008 – Waterbirds). Poslední vý-
sledky navíc ukazují, že i v rámci zimy kor-
moráni loví větší ryby na konci tohoto ob-
dobí než na jeho začátku (Lyach, Blabolil 
a Čech – 2018 – Bird Study). Tato skuteč-
nost pravděpodobně souvisí s  přípravou 
ptáků na náročnou tahovou cestu na hníz-
diště, možná je však jen čistě mechanic-
kou záležitostí, kdy v řekách už jednoduše 
vhodnější velikostní kategorie ryb chybějí.

Mobilní a spolupracující 
predátor
Kdekterý uvědomělý rybář po přečtení 

předchozích řádků pochopitelně namít-
ne, že každá ryba má v revíru svou cenu, 
i když je to ryba málo zajímavá z hlediska 
sportovního rybolovu nebo nedosahuje 
nejmenší lovné míry, případně oboje. Bude 
mít nepochybně pravdu. Malá ryba vyros-
te (pokud dostane šanci, třeba i od samot-
ných rybářů), rybáři opomíjená ryba se 
může stát potravou štik, sumců a candátů, 
a  tak „zhodnotit“ svoji existenci. Naopak 

Obr. 2. Velikostní složení všech ryb v potravě nehnízdících kormoránů velkých lovících na volných vodách ČR (tj. primárně mimo 
produkční rybníky). Data z prací Čecha a kol. – 2008 – Waterbirds, Čecha a Vejříka – 2011 – Folia Zoologica, Čecha – 2012 
– Sylvia a Čecha – 2021 – Vodní hospodářství. Nejmenší zaznamenanou rybou byl hrouzek obecný (3 cm), největší úhoř říční 
(46 cm) a dvě parmy obecné (51 a 55 cm). Průměrnou velikost souboru (cca 19 cm) vyznačuje červený sloupec. Ryby do 30 cm 
tvořily absolutní většinu potravy, naopak jen minimum ryb bylo chyceno ve velikosti nad 40 cm. Orig. Martin Čech
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ryba, kterou uloví a  sežere kormorán, už 
v revíru žádnou další službu neudělá.

Silně negativní vliv kormoránů na naše 
revíry je umocněn několika klíčovými 
vlastnostmi těchto velkých černých ptáků, 
se kterými se v podobném měřítku nese-
tkáváme u  žádného jiného rybožravého 
predátora. Předně, na rozdíl od silně teri-
toriální vydry říční, ledňáčka říčního nebo 
bytostně samotářského čápa černého, je 
kormorán velký v hejnech žijícím rybožra-
vým ptákem. Hejno, které napadne revír 
o  rozloze byť jen několika hektarů, může 
čítat stovky jedinců. Na velkých jezerních 
plochách nejsou výjimkou tisícihlavá hejna.

Navíc je kormorán pták velice mobilní. 
Při cestách za potravou urazí denně de-
sítky kilometrů. Hejno kormoránů z  jed-
noho konkrétního hřadoviště může jeden 
den lovit na přehradě, druhý den na řece 
vzdálené od předchozí lokality 40–70 km 
nebo i více.

A pokud loví v hejnu, je kormorán i pták 
spolupracující. Tvoří jednotlivé formace 
a  ryby si navzájem nahánějí před lačné 
zobáky. Připočteme-li k tomu všemu prů-
měrnou denní spotřebu ryb na úrovni při-
nejmenším 400 g (Čech a Vejřík – 2011 – 
Folia Zoologica), je zřejmé, proč jsou jeho 
návštěvy sportovních revírů i produkčních 
rybníků málo vítané a mezi rybáři nevyvo-
lávají žádné pozitivní emoce. Tím spíše, že 
škody nevznikají jen samotným žírem ryb, 
ale i jejich zraňováním a stresováním.

Kde výskyt kormoránů prospívá
Přesto existují vodní plochy, kde ani 

značný predační tlak kormoránů nemusí 
nutně vadit a za určitých podmínek může 
být dokonce prospěšný. Těmito vodními 
plochami jsou vodárenské nádrže, např. 
VN Želivka, nebo obecně vody, kde je 
žádoucí udržovat rybí obsádku na nízké 
úrovni. V ČR do této kategorie patří pře-
devším velká jezera vzniklá zcela nedávno 
vlivem důlní činnosti v  severočeské a  so-
kolovské hnědouhelné pánvi, jako jsou 
jezera Milada, Most nebo Medard, jejichž 
primárním účelem je (bude) rekreace oby-
vatelstva (na jezeře Medard jsou doposud 
zakázány veškeré vodní sporty – pozn. au-
tora). Všechna tato jezera jsou kormorány 
pravidelně navštěvována, na všech těchto 
jezerech kormoráni prokazatelně loví. 
Čech (2021 – Vodní hospodářství) zjistil, 

že kormoráni z  uvedených jezer odtěží  
20–40 kg převážně planktonožravých ryb 
denně, čímž výrazně přispívají k udržová-
ní vysoké kvality vody v  těchto specific-
kých vodních tělesech. Svými loveckými 
aktivitami do určité míry nahrazují ná-
kladné biomanipulační zásahy člověka.

Situace v zahraničí
Vraťme se ale ještě k opačné situaci – tedy 

za jakých okolností představují kormorá-
ni pro ryby (a rybářství) skutečnou hroz-
bu. Zdá se, že přijatelné ztráty na rybách 
vznikají na velkých a  dostatečně hlubo-
kých nádržích (např. ÚN Slapy, ÚN Orlík 
aj.). Naopak na středně velkých a zejména 
menších tocích mohou ztráty na rybích 
obsádkách dosahovat apokalyptických 
rozměrů. Nejvíc skličující zprávy přicháze-
jí v tomto ohledu z Dánska. Kormoráni se 
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Zcela vyschlý Křešický potok, levostranný 
přítok Sázavy, cca 500 m od ústí 
(17. srpna 2018). Foto: Martin Čech

Kormorán velký s kapitálním úlovkem pstruha jen několik desítek metrů pod instalo-
vanou provazo-fáborkovou zábranou (Dánsko, 23. prosince 2020, záznam fotopasti). 
Foto: Niels Jepsen

Síťové a provazo-fáborkové zábrany používané proti kormoránům na řekách a potocích 
v Dánsku. Foto: Niels Jepsen



44

zde v posledních letech zaměřili i na menší 
toky a  na mnoha lokalitách byli schopni 
během jednoho roku jen za období od říj-
na do března zdecimovat obsádku pstruhů 
potočních a lipanů podhorních o 75–95 %. 
Nebýt vracejících se mořských pstruhů, 
nezbylo by v  těchto tocích již vůbec nic. 
Přesto vědci z Dánské technické univerzi-
ty (DTU – AQUA) v Silkeborgu zjistili, že 
v době před kormorány se ze sta pstružích 
strdlic opouštějících řeku 30 z nich vrátilo 
ke tření zpět do řeky. V době intenzivního 
predačního tlaku kormoránů se z těchto 30 
velkých ryb vrací ke tření jen jedna jediná! 
Žádné ryby už nejsou ani u dánského po-
břeží. Jen nebývalé množství krabů (Niels 
Jepsen, DTU – AQUA, osobní sdělení).

Podobnou frustraci zažívají i  v  Rakous-
ku. Do říčních revitalizací zde vložili ob-
rovské peníze z evropských fondů, ale kvůli 
kormoránům teď v těchto krásných řekách 

a  potocích nemají žádné ryby (obvyklá 
biomasa jen 14–20 kg/ha, tzn. minimál-
ně o řád nižší, než by měla být). V mnoha 
úsecích těchto toků jsou původně hojní 
pstruzi a  lipani hodnoceni jako vymize-
lí! Z  vysazených lipanů je 50 % okamžitě 
sežráno místními kormorány, ale značky 
pocházející od vysazených lipanů jsou na-
cházeny i na hřadovištích kormoránů, kte-
rá jsou od místa vysazení vzdálena až 50 
km (Kurt Pinter, BOKU, osobní sdělení).

Brutální zásah, ale účinný
Vedle přímé, masivní likvidace kormo-

ránů, která, vzhledem k  tomu, že zatím 
není prováděna na panevropské úrovni 
a je dlouhodobě jen minimálně účinná, se 
jako jediná možnost efektivní ochrany ry-
bích společenstev před predačním tlakem 
kormoránů jeví instalace fyzických ba riér. 
V  nejjednodušším případě v  podobě za-

síťování řeky anebo instalace provazo-fá-
borkových bariér. Ty zabraňují přistávání 
kormoránů a odrazují je od vstupu do za-
jištěného úseku. Tento postup je sice bru-
tálním zásahem do ekosystému, navíc ho 
lze použít jen do určité velikosti toku, ale 
přináší již první výsledky.

V Dánsku v takto ošetřených úsecích řek 
ryby 3x lépe přežívají než na úsecích volně 
přístupných kormoránům. Jde o  jakou-
si poslední, zoufalou, záchrannou brzdu. 
Podobně zajišťovat některé vybrané toky 
se pro letošní zimu chystají i v Rakousku. 
Cílem není ani tak přijmout tato opatření 
proti kormoránům jako trvalou součást 
krajiny (to je z  dlouhodobého hlediska 
čirý nesmysl), jako získat tvrdá, nezpo-
chybnitelná data o  vlivu kormoránů na 
rybí společenstva. A s nimi potom inicio-
vat diskuzi přímo v Bruselu, aby se otázka 
kormorána začala konečně efektivně řešit.

Přes dvacet let nejrůznějších snah a mezi-
národních platforem (REDCAFE, INTER-
CAFE, CorMan) se totiž s  kormoránem 
stále chodí jen okolo horké kaše. K  této 
pozoruhodné snaze Dánů a Rakušanů by 
se jednoznačně měla přidat i  Česká re-
publika, a především pak Český rybářský 
svaz. Jedině silná, panevropská data mo-
hou pomoci vyřešit bolestný, panevropský 
problém, kterým je pro rybářství ve všech 
jeho formách kormorán velký.

(Výzkum byl podpořen Akademií věd Čes-
ké republiky v  rámci programu Strategie 
AV 21 /projekt č. VP21 - Záchrana a obno-
va krajiny/. Autor děkuje svému otci, Mgr. 
Pavlu Čechovi /† 16. března 2021 – CO-
VID-19/, za vytipování hřadovišť kormo-
rána velkého a pomoc při sběru a následné 
analýze potravních vývržků těchto ptáků.)

(Doc. RNDr. Martin Čech, Ph.D. půso-
bí v Oddělení ekologie ryb a zooplanktonu 
Biologického centra AV ČR, v.v.i., Hydro-
biologického ústavu, kde se, kromě jiného, 
zabývá i potravní ekologií rybožravých pre-
dátorů.) 

věda

Příklad spodních čelistí štik obecných nalezených ve vývržcích kormoránů velkých. 
Uvedena je původní velikost ryb dopočítaná z velikosti diagnostické kosti (v tomto 
případě z dentale) 

Detail provazo-fáborkové zábrany proti 
náletům i vplouvání kormoránů. 
Foto: Niels Jepsen

Sluncem vypražený vývržek kormorána velkého se zřetelně vyčnívajícím párem spod-
ních čelistí štiky obecné. Foto: Martin Čech


