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Z výročí 
 

JčÚV JčÚS ČRS blahopřeje všem 

funkcionářům a dlouhodobým členům, kteří se 

v průběhu níže uvedených měsíců dožívají 

významného životního výročí. 

 

ČERVEN 2018: 

 

  2. Vařenka Václav MO Čimelice  75 let 

  6. Matějka Jiří MO Nové Hrady  65 let 

12. Kratochvíl Václav MO Volyně  75 let 

14. Vojtěch Milan MO Nové Hrady  60 let 

14. Ing. Lacina Václav MO Tábor  65 let 

30. Marek Jan MO Tábor   70 let 

30. Roupec František  MO Žirovnice  80 let 

  

ČERVENEC 2018: 

 

  2. Dušek Zdeněk MO Mladá Vožice 50 let 

  3. Stolz Karel MO Volyně   50 let 

  8. Kolář Vlastimil MO Čimelice  70 let 

10. Kosák Karel MO Mladá Vožice  85 let 

10. Samec Jan MO Těchobuz  50 let 

15. Kukla Pavel MO Počátky   65 let 

24. Klása Josef MO Čimelice  70 let 

 

SRPEN 2018: 

 

  1. Macát Karel MO Nové Hrady  60 let 

  6. Nacházel Ladislav MO Nová Bystřice 75 let 

  7. Černý Václav MO Tábor   90 let 

  7. Maděra Ladislav MO Humpolec  65 let 

10. Křemen Václav MO Planá nad Lužnicí 70 let 

10. Buřič Jiří MO Těchobuz   50 let 

13.  Mára Jakub MO Bechyně   34 let 

14.  JUDr. Vospěl Josef MO Jindřichův Hradec

      75 let 

17.  Krpálek Zdeněk MO Želiv   70 let 

17.  Rozkovec Vladimír MO Humpolec  70 let 

19.  Vichr František MO Počátky   70 let 

23.  Ing. Slavík Bohumil MO Humpolec 80 let 

27.  Lang Jaromír MO Bechyně  65 let 

29.  Vlček Josef MO Bechyně  50 let 

 

Všem jmenovaným děkuje výbor JčÚS ČRS, z. 

s., za práci obětavě věnovanou rozvoji 

sportovního rybářství v našem kraji. 

Děkujeme, přátelé!!!! 

x–x 

Kroužek rybolovné techniky v 

Pelhřimově 
 

Děti ze závodního rybářského kroužku MO 

ČRS Pelhřimov se zúčastnili několik jarních 

závodů v rybolovné technice a vůbec se jim 

nevedlo špatně. Všech 11 aktivních členů kroužku 

po celý rok pilně trénuje a svou šikovnost poté 

proměňují v četné poháry a medaile. 

Prvním letošním venkovním závodem byla 

velká cena města Lince v Rakousku. Zde 

zabodovali zejména nejmenší děti v trojboji. 

Zvítězil Tomáš Slavík (186,28), druhá skončila 

Michaela Hovorková (167,46), třetí místo 

vybojovala naše nejmladší rybářka Lucie Sobková 

(164,15). Krásný závod a povedené výsledky byly 

pro všechny skvělým vstupem do nové sezóny. 

Další závod se uskutečnil na domácím hřišti. 

Pořadatelství Mistrovství Jihočeského územního 

svazu již dlouhá léta patří neodmyslitelně do 

Pelhřimova. Domácí na této akci zabodovali 

ziskem 15 medailí a pohárů. Příjemně překvapili 

Filip Jančička a Kateřina Bílková. Oba svůj debut 

ve starší kategorii proměnili v několik medailí a v 

celkové umístění na stupních vítězů. 

Vrcholem dubnových závodů bylo jarní kolo 

celostátní Ligy mládeže v rybolovné technice ve 

Frýdlantu. 

 

 
 

MO ČRS Pelhřimov reprezentovali v této 

soutěži dokonce 3 družstva. Družstvo A mělo za 

cíl vybojovat stupně vítězů. Ostatní družstva 

sbírat cenné zkušenosti do budoucna. Vše se 

povedlo na jedničku. Jarní kolo jsme vyhráli se 

ziskem 1700 bodů. Druhá skončila Ostrava 

(1637), třetí Hořovice (1601). Parádní výsledek a 



slušný náskok do podzimního finále nás velmi 

potěšil. Potěšil nás o to více, že jako jediní na 

stupních vítězů jsme měli družstvo složené z 

našich dětí bez hostujících závodníků. 

V rybolovné technice a Zlaté udici se dětem z 

naší MO velmi daří a dosahují velkých úspěchů 

od místních závodů po juniorskou reprezentaci. Je 

zatím mnoho práce a času vedoucích kroužku 

Zdeňka Paula a Jiřího Gebarovského.  

Děkujeme celému kroužku a přejeme 

minimálně stejně úspěšný zbytek roku. 

 

Výbor MO ČRS Pelhřimov 

x–x 
  

Seminář Ochrana zdraví ryb 

Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské 

univerzity v Českých Budějovicích a mezinárodní 

environmentální vzdělávací a poradenské 

informační středisko ochrany vod, Vodňany 

pořádali 26 a 27 března seminář s názvem 

„Ochrana zdraví ryb 2018“.  Během dvou dnů 

zaznělo 19 zajímavých příspěvků vztahujících se 

k tématu konference. 

 

Jedním z témat konference bylo v České 

republice poměrně nové virové onemocnění 

v chovech kapra, za jehož původce je považován 

„Carp Edema Virus“ (CEV), známý z Japonska 

jako původce spavé nemoci koi kaprů (Koi Sleapy 

Disea, KSD). V České republice byl CEV poprvé 

potvrzen metodou PCR v roce 2015 z archivních 

vzorků odebraných z případů úhynů v letech 2013 

a 2014. Onemocnění se projevuje v jarním období 

(podzimní výskyt byl zaznamenán pouze v 1 

případu) při teplotě vody 8 až 18 °C. Ve všech 

vyšetřovaných případech úhyny ustaly a klinické 

příznaky vymizely po oteplení vody na 17 až 

20°C. K nejčastěji popisovaným příznakům patří 

apatie, zhoršený výživný stav, zrychlené dýchání, 

zdržování ryb u dna nádrže, zvýšené zahlenění, 

kožní léze v okolí úst, nekrózy žaber, enoftalmus 

a celkový edematózní stav. Nejvýraznějším 

klinickým projevem, popisovaným prakticky u 

všech případů tohoto onemocnění, je nápadná 

apatie ryb. Toto onemocnění bylo v ČR 

prokázáno v letech 2013 až 2017 v ČR v 16 

případech. Je velmi pravděpodobné, že 

podobných úhynů kaprů se na našem území 

odehrálo v posledních letech více, než bylo 

vyšetřeno. Podobnost příznaků s koi 

herpesvirózou a pochopitelná obava chovatelů ryb 

z možných restrikcí v případě pozitivního nálezu 

KHV však brání podrobnějšímu sledování tohoto 

nově se vyskytujícího onemocnění.  

První den přednášek uzavřel svým zábavným 

vystoupením prof. RNDr Tomáš Scholz, CSc. 

V příspěvku nazvaném Invazní paraziti včera a 

dnes si postěžoval na vymírání a zánik některých 

druhů parazitů.  

V závěru celé konference zazněli dva 

příspěvky věnujících se působení a výskytu 

farmak ve vodním prostředí. První výsledky 

vědeckých studií naznačují, že přítomnost těchto 

sloučenin ve vodních ekosystémech ovlivňuje celé 

potravní řetězce. Farmaka jsou v dnešní době stále 

více užívána jak v oblasti humánní, tak veterinární 

medicíny. Po jejich použití se dostávají do 

odpadních vod a následně, díky tomu, že je 

současné technologie čištění odpadní vody 

nedokáží zcela odstranit, vstupují společně i 

s dalšími chemickými látkami, které člověk často 

používá, do vodního prostředí. Zde nepůsobí na 

organismy samostatně ale v celém komplexu, 

vzniká tzv. „koktejl“ efekt.  Intenzita působení 

tohoto „koktejlu“ na exponované organismy 

závisí na finálních koncentracích přítomných 

sloučenin ve složkách vodního prostředí po 

naředění výtoků z čistíren odpadních vod vodou 

toku či nádrže, do kterých jsou tyto výtoky 

zaústěny. Z hlediska negativních vlivů na vodní 

organismy není nejhorší situace pod velkými 

aglomeracemi nacházejícími se na velkých tocích, 

ale pod běžnými obcemi situovanými na malých 

tocích, kde podíl „vyčištěných“ odpadních vod 



představuje více než cca 10 - 15% celkového 

průtoku daného recipientu.  

Skupina vědců pod vedením doc. Ing. Tomáše 

Randáka Ph.D. se věnovala výzkumu a zjišťování 

výskytu psychoaktivních látek (významná skupina 

zbytků léčiv ve vodním prostředí) ve vodních 

tocích ČR. Do této skupiny látek patří např. 

antidepresiva, psycholeptika, antiepileptika, 

analgetika a drogy. Jedná se vesměs o látky 

působící na nervovou soustavu včetně mozku. 

Přítomnost těchto látek ve vodním prostředí může 

ovlivňovat chování organismů, což může 

narušovat např. vztahy mezi predátory a jejich 

kořistí, sociální chování, reprodukční a migrační 

chování atp. V červnu až září 2016 bylo 

sledováno celkem 11 lokalit situovaných na různě 

velkých tocích. Výsledky studie prokázaly 

přítomnost významného počtu sledovaných látek 

ve všech sledovaných lokalitách. Nejvyšší 

koncentrace ve vodě byly zjišťovány v menších 

tocích pod většími aglomeracemi. Několik 

sloučenin bylo nalezeno i v tkáních ryb. Byla 

prokázána významná kumulace antidepresiva 

sertralin v mozku ryb. Na základě výsledků tohoto 

výzkumu lze konstatovat, že i organismy žijící ve 

vodním prostředí ČR mohou být těmito látkami 

ovlivňovány. 

Celá konference se těšila velkému zájmu 

odborné i široké veřejnosti a přednáškový sál 

s kapacitou 100 osob byl obsazen do posledního 

místečka. Prostor k prezentaci témat vztahujícím 

se k ochraně zdraví ryb zde dostali mladí vědci, 

ale také významné osobnosti vědy a také zástupci 

krajské veterinární správy a zástupci ústavu pro 

státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv.  

Pavel Moravec 

Rybářský technik ČRS, z. s., JčÚS 

x–x 

 

Humpolečtí rybáři slaví 110 let 
 

Tato kronika je psána, aby zachovala 

budoucímu pokolení obraz rybářského spolku 

v Humpolci. Několik milovníků přírody a 

rybářského sportu rozhodlo se založiti ve městě 

Humpolci roku 1908 rybářský spolek.,, 

Tak začíná první zápis v nejstarší dochované 

kronice. Od té doby do současnosti uplynula 

spousta vody v našich řekách a právě o 

současném dění v organizaci bych se s Vámi chtěl 

dnes podělit. Jak už nadpis napovídá, v letošním 

roce slaví humpolecká organizace 110 let od 

svého založení a k tomuto výročí je připravena 

bohatá nabídka kulturních, sportovních a 

společenských akcí. 

Hned v měsíci lednu jsme uspořádali besedu 

s důchodci na rybárně, kde se naši nejstarší 

členové mohli seznámit s výsledky práce výboru a 

celkovým hospodařením za uplynulý rok.  Celá 

prezentace byla doplněna videoprojekcí a byla 

zakončena drobným občerstvením. 

 

 
 

Začátkem února se uskutečnil tradiční rybářský 

ples, ke kterému neodmyslitelně patří mimořádně 

bohatá tombola, včetně ryb a rybích specialit. I 

přes chřipkovou epidemii si tanečníci cestu na 

ples našli a výborně se pobavili. 

 

 
 

Následovalo školení nových členů zakončené 

úspěšnými zkouškami z rybářských znalostí a 



nezbývá než nováčkům popřát bohaté úlovky a 

krásné zážitky u vody.  

A pak už přišla sobota 3. března, kdy se více 

než 100 humpoleckých rybářů sešlo na 

každoroční výroční členské schůzi. Z podrobné 

zprávy předsedy o činnosti za celý rok 2017 se 

přítomní třeba dozvěděli, že členové dohromady 

odpracovali 6913 brigádnických hodin. 

Hospodářský odbor místní organizace odchoval 

mimo jiné celkem 732 metráků kapra, 16 metráků 

amura, 2,5 metráku lína a 2 metráky tolstolobika. 

Část produkce byla odprodána, 103 metráků kapra 

a 11 000 kusů candáta bylo použito k osazení 

místních sportovních revírů. Další, většinou tržní 

ryby pak putovaly do rybníka Hadina, na kterém 

byl a je po zakoupení zvláštní povolenky 

umožněn rybolov všem zájemcům bez výjimky. 

 

  

Ve zprávě také zaznělo, že v průběhu celého 

loňského roku rybáři do Hadiny nasadili  9 485 

kusů různých druhů ryb, převážně kapry, amury, 

štiky, candáty a jesetery v celkové hmotnosti 201 

metráků. Zvýšený zájem o rybolov na Hadině 

přinesl i mnohem vyšší počet odnášených úlovků 

a nutnost dalšího pravidelného doplňování 

obsádky v průběhu sezony. Od dubna do října 

loňského roku bylo na Hadině uloveno celkem 

4404 kusů ryb v celkové váze 136 metráků. 

Za zmínku jistě stojí, že největší dosud ulovený 

kapr vážil 25 kg, amur měřil 112 cm, štika  103cm 

a jeseter 143cm. Všechny tyto ryby byly vráceny 

zpět vodě a určitě potěší i další šťastné rybáře. 

(více na www.hadina.cz ) 

V průběhu výroční členské schůze došlo i na 

ocenění zasloužilých členů. U příležitosti 80. 

narozenin byl čestnému předsedovi Ing. Bohumilu 

Slavíkovi udělen odznak Za významnou pomoc 

ČRS a věcný dar. Odznak Za dlouholeté členství a 

věcný dar byl udělen Miloslavu Dvořákovi a 

Jaroslavu Matouškovi. Zlatý odznak ČRS putoval 

na klopu panu Jaroslavu Volavkovi, stříbrný 

odznak ČRS obdrželi Marian Dvořák, Jaroslav 

Matoušek a Vladimír Rozkovec. Držitelem 

bronzového odznaku ČRS se stal Roman Puš. 

Další jubilanti pak obdrželi čestná uznání místní 

organizace. 

 

 

 
 

Většinou velmi pozitivně je veřejností 

přijímána široká nabídka kulturních a 

společenských akcí. V letošním roce máme již 

úspěšně za sebou také dva závody na Hadině. Po 

jarním kole Humpoleckého cejnobraní, jehož 

vítězem se stal Vojtěch Jungvirt ze Strakonic 

s celkovým počtem 151 kusů cejnů, následoval 

další tradiční závod Hadina Cup 2018. Vítězi se 

tentokrát stala dvojice Martin Ledvinka, Stanislav 

Bošek z Brna, kteří v průběhu dvaceti čtyř hodin 

ulovili 57 kusů bodovaných ryb v délce 3076 cm. 

Za zajímavost jistě stojí, že dohromady všichni 

http://www.hadina.cz/


závodníci ulovili 1410 kusů kaprů a amurů 

v celkové délce 730 metrů. Z tohoto množství pak 

bylo 846 kusů nad 50centimetrů. 

 
 

Největší společenskou akcí tohoto jara se 

nepochybně stal Den otevřených dveří.  

 

 
  

V pátek 4. května jsme na humpolecké rybárně 

přivítali několik set návštěvníků různých 

věkových kategorií od dětiček z mateřských škol, 

až po nejstarší seniory. Na rybárnu si našlo cestu i 

vedení města Humpolce v čele se starostou a další 

významní hosté, jako radní města, sponzoři i 

zástupci okolních rybářských organizací. Přítomní 

si mohli prohlédnout výstavu živých ryb i rybích 

trofejí, historii i současnost v psané podobě, na 

fotografiích i promítané v klubovně rybárny, na 

dvoře byla vystavena technika a na přilehlém 

rybníku probíhala ukázka lovu ryb při závodní 

plavané. Zájemci si také mohli vyzkoušet své 

dovednosti při ukázkách RT a na simulátorech 

v lovu ryb a odstřelu kormorána. Celkový průběh 

akce byl velmi zdařilý, a kdo na rybárnu dorazil, 

určitě neprohloupil.  

 

 

 

 

 



 
 

 

A co dalšího ještě chtějí rybáři veřejnosti 

v roce 2018 nabídnout? 

Po výše popsaných akcích, které máme již 

úspěšně za sebou, si Vás dovoluji pozvat na 

rybářské závody dětí i dospělých 16. června na 

rybnících Dvorák a Dusilák a další závody dvojic 

v lovu kapra Humpolecká třicítka na Hadině ve 

dnech 8. a 9.září. 

Protože se jedná o rok slavnostní, nesmí 

v nabídce chybět ani veřejností tolik žádané Rybí 

hody, které se letos uskuteční v prostorách 

rybárny v pátek 2. listopadu. 

Veškeré rybářské akce jsou vždy prezentovány 

na plakátovacích plochách ve městě, ve vývěsních 

skříňkách organizace, na facebooku a na 

webových stránkách organizace. 

(www.rybarihumpolec.cz nebo www.hadina.cz ) 

Všichni jste srdečně zváni. 

Petrův zdar!     

                  Jaromír Slavík 

předseda MO ČRS Humpolec 
x–x 

  
Přehled hospodaření na Hadině 

v roce 2017 

Vlastní rybářská sezona na Hadině trvala od 1. 

dubna do 31. října. Z důvodu zvýšené 

návštěvnosti vyvstala naléhavá nutnost, zajistit 

další dosazení tržních kaprů ještě několikrát v 

průběhu roku. A to se také nakonec k velké 

spokojenosti rybářů podařilo. 

 

Porovnání plánu, skutečného zarybnění a 

dosažených úlovků na Hadině v roce 2017 

Druh 

Plánované 

množství 
Skutečné množství 

Dosažené 

úlovky 

ks kg ks kg pr. ks kg 

Kapr 2 400 200 400 200 0,50 -------  -------  

Kapr 3 3 000 4 500 3528 4540 1,29 ------- ------- 

Kapr 4    4 600 

   

10300 4 221 112106 2,87 4 005 13111 

Kapr 6 80 500 104 625 6,01 ------- ------- 

Kapr 

trofejní 40 500 10 80 8,15 ------- ------- 

Amur 500 500 650 1165 1,79 122 345 

Amur 

trofejní      12 100 

        

40        320 

     

8,00 ------- ------- 

Okoun 

      ----

-- 100  -----    100 

     ----

- -------- -------- 

Lín 50 50 70 50 0,71 8 9 

Candát 50 50 110        50 

     

0,45 30 60 

Štika 250 250 308     290 

    

0,94 25 57 

Jeseter 20 100 20 50 2,50 -------- -------- 

Úhoř ------- ------- ------- ------- -------- 2 2 

Plotice ------- ------- ------- ------- -------- --------- -------- 

Cejn 

velký ------- ------- ------- ------- -------- 212 61 

 

http://www.rybarihumpolec.cz/
http://www.hadina.cz/


Celkem bylo v roce 2017 do Hadiny 

vysazeno 9 485 kusů ryb o celkové váze 20 084 

kg. Z navrácených povolenek bylo následně 

vysčítáno, že se v roce 2017 na Hadině ulovilo, 

respektive odneslo 4 404 kusů ryb o celkové 

váze 13 645 kg. 

 

Kontrolou rybolovu byla pověřena Rybářská 

stráž a správce rybárny. Celkem bylo provedeno 

423 kontrol, bylo zkontrolováno 2737 rybářů, 

uděleno 41 napomenutí a zadrženy 3 povolenky. 

Výbor MO opětovně rozhodl, že všem hříšníkům 

z let 2015, 2016 a 2017 nebude ani v letošním 

roce vydána povolenka. A už jich je na černém 

seznamu 28. 

Před vlastním zahájením rybolovu v dubnu 

bylo nutné dodělat nezbytné úpravy terénu, 

značení revíru, rozmístění odpadkových košů a 

propagaci rybolovu. Nově byly instalovány 

dřevěné palisády okolo parkovišť a dřevěné 

obložení okolo WC.  

 

Bohužel i v roce 2017 postihl Hadinu masívní 

jarní úhyn ryb. V průběhu měsíců duben, květen a 

červen bylo sebráno více jak 25 metráků všech 

druhů ryb.  Je to krutá daň za řádění kormoránů 

po celou zimu i následné výkyvy počasí 

v průběhu jarního období, kdy už byla dosazena 

nová násada. Uhynulé ryby byly neprodleně 

sebrány a zlikvidovány. V reakci na výše popsané 

skutečnosti výbor MO ČRS Humpolec rozhodl o 

dosazení 10 metráků mírových kaprů 

financovaných z vlastních zdrojů MO.  

 

Závěrem je tedy možno konstatovat: 

• Zájem o rybolov na Hadině se díky masívní 

reklamě a kvalitnímu osazení opět meziročně 

mírně zvýšil. 

• Vývoj nákladů a tržeb, včetně veškeré 

organizace a dění na rybníce, byl průběžně 

sledován garantem Jaromírem Slavíkem a byl 

projednáván i při zasedáních výboru JčÚS. 

 

Tato zpráva byla již také doplněna o celkové 

úlovky za rok 2017. 

I když se nepodařilo vrátit, a tedy ani spočítat, 

veškeré vydané povolenky (chybí cca 18% ks), 

z výše uvedených výsledků se dá jednoznačně 

usoudit, že tento zvláštní rybářský revír JčÚS plní 

i nadále původní záměr. 



 

Vedle téměř jistých úlovků kapra a amura 

poskytuje rybářům i nevšední zážitky při 

zdolávání trofejních ryb. 

A to byl a stále bude náš hlavní cíl. 

Jaromír Slavík  

garant rybolovu na rybníce Hadina 

  x–x 
 

Územní kolo Zlaté udice 

Ve dnech 11. – 13. 5. 2018 ve Smetanově Lhotě a v 

Písku proběhlo územní kolo dětské rybářské 

soutěže „Zlatá udice 2018“. Mladí rybáři zde 

otestovali své rybářské vědomosti formou 

teoretického testu, poznáváním ryb, rostlin a 

živočichů žijících kolem našich vod. Dále na ně čekala 

zkouška v podobě lovu ryb udicí, kde nejvíce záleží na 

váze ulovených ryb během dvouhodinového závodu. 

Závěrečnou disciplínou byla rybolovná technika, kde 

jsou nejvíce prověřeny závodníkovy schopnosti a 

dovednosti manipulace s rybářským náčiním při 

nahazování. 

 

Vítězné družstvo ČRS MO Písek ve 

složení: Jakub Štěpán, Karolína Benešová, Kryštof 

Moroz, Tomáš Jícha, Elen Šafářová a Libor Volf nedalo 

soupeřům šanci a po mnohaletém čekání na triumf 

zvítězilo. Navíc tři členové této vítězné sestavy 

postoupili dále a ve dnech 15. – 17. června budou v 

severočeské Bílině reprezentovat Jihočeský územní 

svaz na Národním kole zlaté udice 2018. Jmenovitě (J. 

Štěpán, K. Benešová a L. Volf). 

 

Nezbývá, než závodníkům z ČRS MO Písek 

pogratulovat a popřát družstvu JčÚS co nejvíce 

úspěchů na Národním kole zlaté udice 2018. 

 

Držíme palce  

                  Jiří Marek 

předseda MO ČRS Písek 
x–x 

 

 

 



Perlorodka na Malši 
 

V rámci projektu ATCZ-37 Malsemuschel 

„Podpora přirozeného prostředí a výskytu 

perlorodky říční (Margaritifera margaritifera) 

v povodí Malše“ proběhl 22. května seminář. 

Perlorodka říční je ohrožený druh v celém svém 

areálu rozšíření. Tento projekt tak navazuje na 

záchranný program zvláště chráněného druhu 

s cílem vytvořit podmínky umožňující takové 

posílení populací tohoto druhu, které by vedlo ke 

snížení stupně jeho ohrožení.  Projekt navazuje na 

aktivity vyvíjené již od konce 80. let na řece 

Blanici a poté na dalších lokalitách výskytu 

perlorodky na našem území.  

Perlorodka říční je tzv. deštníkový druh 

chladných, čistých a málo úživných vod toků ve 

vyšších polohách. Při zajištění správných 

podmínek pro vývoj perlorodky budou tak 

zajištěny vhodné podmínky pro mnoho dalších 

ohrožených druhů živočichů v této oblasti. Podle 

posledního sčítání perlorodek na Malši čítá tato 

populace cca 1 000 zvířat. Více jak 10% této 

populace tvoří mladí jedinci, což je ukazatelem, 

že tato populace je nadále životaschopná a 

úspěšně zde probíhá rozmnožovací cyklus. 

 
Pro rozmnožovací cyklus perlorodky je 

nezbytně nutná přítomnost místní formy pstruha 

potočního. Celý rozmnožovací cyklus začíná 

vypouštěním spermií samci do vody. Spermie jsou 

nasávány samicemi, ve kterých dojde k oplodnění 

vajíček a v žaberním aparátu samice dojde 

k dozrání v glochidie. Za určitých podmínek jsou 

perlorodky schopné i hermafroditismu (když se 

velikost populace sníží pod kritickou mez, nebo 

když vzdálenost mezi jedinci neumožní transport 

spermií od samce k samici). V srpnu jsou 

glochidie vypouštěny do vodního prostředí. Do 

několika dnů se musí zachytit na žábrách pstruha 

potočního, kde až do dubna (května) parazitují. Po 

odpadnutí z pstruha ve velikosti přibližně 0,5mm 

žijí skryté v sedimentu 5 až 10 let a poté teprve 

začínají filtrovat vodu na povrchu dna. Pokud zde 

mají vhodné podmínky zůstávají na stejném místě 

po celý život. Perlorodky jsou dlouhověké pomalu 

žijící organismy, které se mohou dožít až140 let. 

 

 
 

Na semináři jsme se také dozvěděli, že pstruh 

po setkání s glochidiemi vytváří určité obranné 

protilátky, které jsou měřitelné v krvi. Z rozborů 

krve odchycených pstruhů obecných je tak možné 

zjistit, zda se tento jedinec již dříve setkal 

s glochidiemi perlorodky či nikoliv. Lze tak 

poměrně rychle stanovit, zda se v dané oblasti 

perlorodka úspěšně rozmnožuje.   

Vzhledem k rozmnožovacímu cyklu 

perlorodky je zdravá populace pstruha obecného 

potočního jedním z klíčových faktorů pro posílení 

populace perlorodky. Proto také jednou z mnoha 

aktivit projektu Malsemuschel je podpora 

populace pstruha potočního v této oblasti. 

S velkým úspěchem zde byly použity plovoucí 

zařízení k odchovu jiker přímo v toku.  

 

 
 

Jedním z dalších faktorů, které ohrožují 

populace perlorodky je eroze v povodí i 

samotném toku. Jemné sedimenty ucpávají dno a 

zhoršují tak kyslíkové poměry ve dně toku. Proto 

je nutné v celém povodí správným způsobem 

hospodařit. Problémem bývá pasení dobytka 

v pramenných oblastech kdy je pramenná stružka 

(pokud není vyplocena) dobytkem rozšlapána. Do 

vody se tak dostává velké množství jemných 

částic. Stejný problém nastává při špatném 

postupu těžby lesních porostů. V okolí vodotečí a 

v pramenných oblastech je nutné přijímat 

standartní opatření zamezující zásahům do toků 

(nekácet přes toky, nekácet do pramenišť, úklid 

větví po těžbě z toků, zamezit při transportu dřeva 



přejíždění toků, soustředěný odtok z vyvážecích 

linek zavést do zásaku, skládkování dřeva 

provádět na suchých zpevněných skládkách atd.). 

Mezi další příčiny ohrožení perlorodky patří 

chemické znečištění vod, eutrofizace (nadměrné 

zatížení živinami), okyselování půd, nedostatek 

kvalitní potravy, příliš nízká teplota vody, 

nevyrovnaný vodní režim, narušená morfologie 

toků a také sběr perel a perleti. Najít však dnes 

perlu je velká vzácnost. Podle Roberta Oředníka, 

který seminář vedl, je perla v jedné perlorodce 

z tisíce. Pro nalezení jedné perly by jste tedy 

museli vybít celou populaci na řece Malši.  

 

Pavel Moravec 

Rybářský technik ČRS, z. s., JčÚS 

x–x 
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