
  1. ABSTRAKT  

Kormorán velký patří mezi živočichy, kteří se díky svému způsobu obživy dostávají do konfliktu s 
hospodářskými zájmy člověka. Jako rybožravý predátor byl tento pták v minulosti pronásledován 
rybáři a hrozilo mu vážné nebezpečí vyhynutí. Proto byl ve 20. století zařazen mezi chráněné druhy 
živočichů. Tato ochrana spolu s dalšími faktory vedla k nebývalému vzestupu počtu kormoránů 
velkých a jejich šíření do celé Evropy. Počátkem 80. let našel kormorán velký ideální podmínky k 
hnízdění i v jižních Čechách v chráněné krajinné oblasti Třeboňsko. Tato oblast je ale nejen 
chráněnou oblastí, ale i místem proslaveným svou mnohasetletou tradicí rybníkářství a chovu ryb. 
Příchod kormorána velkého tak vyvolal konflikt mezi stranou ochránců přírody a stranou rybářů, pro 
něž výskyt kormorána velkého znamená finanční ztráty.  
Cílem mé práce byla snaha o přiblížení pozadí celého konfliktu a představení postojů a názorů 
zúčastněných stran. Za tímto účelem byla nejprve vyhotovena rešerše tisku a následně proběhl i 
dotazníkový průzkum, který se zaměřil na skupiny profesních rybářů, ochránců přírody, sportovních 
rybářů, místních obyvatel a návštěvníků Třeboňska. Tyto dotazníky byly později kvalitativně 
analyzovány.  
Ukázalo se, že konflikt mezi rybáři a ochránci přírody není pouze sporem o to, jestli a jak má být 
kormorán velký chráněn, alepředevším sporem o celou koncepci řízení oblasti Třeboňska mezi 
dvěma různými diskurzy. Mezi diskurzem ochrany přírody, který přichází s novými myšlenkami a 
diskurzem zastupujícím tradiční nakládání s krajinou.  
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Great Cormorant belongs to those animal species, whose feeding habits are in conflict with economic 
interests of humans. As predator feeding entirely on fish, Great Cormorants in Europe had been nearly 
hunted to extinction in the past and therefore classified as endangered species in 20th century. Because 
of conservation efforts and other positive factors involved, its numbers increased unprecedented and its 
distribution expanded across all Europe. From the early eighties ideal conditions for breeding were 
found also in Trebonsko Protected Land Area (PLA) in Southern Bohemia. Trebonsko is not only PLA 
but has been also known as center of Czech pond culture for many centuries. Appearance of Great 
Cormorant stirred up conflict between conservationist and fishermen, who suffered a financial loss.  

Purpose of this work was to approach background of this conflict and to present attitudes and opinions 
of all concerned parties. The study starded with media search and a set of questionnaires was 
completed by different groups as professional fishermen, conservationist, game fishermen, local 
citizens and tourists visiting the PLA. These questionnaires were qualitatively analyzed afterwards. 
Results revealed that the problem is not simply the controversy between fisherman and 
conservationists if the Great Cormorant should be protected at all or how this protection should be 
carried out. The main problem is the general concept of management of Třeboňsko PLA. There is a 
conflict between two doscourses – between progressive conservation concept and traditional concept 
of treating landscape.  
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 2. ÚVOD  

Tato práce o kormoránech velkých a konfliktu s nimi spojeném vznikla z popudu RNDr. Petra 

Musila v rámci projektu Ekologie kormorána velkého v ČR, jehož je řešitelem. Tento projekt se 

zabývá především biologickými aspekty života kormoránů v České republice, avšak jeho 

součástí je i mapování konfliktu mezi ochranou přírody a rybáři (Musil 2007).  

Když se před 27 lety podařilo kormoránům velkým zahnízdit v České republice, znamenalo to 

nejen úspěch pro ochranu přírody, ale i začátek dlouholetého konfliktu mezi ní a rybáři. Vždyť 

slovo kormorán je mezi rybáři synonymem slova škoda (Veldkamp 1997: 45) apřesto (nebo 

proto) je kormorán chráněným živočichem.  

Kormoráni velcí zahnízdili v České republice na místech pro ně ideálních s velkou potravní 

nabídkou -na Třeboňsku nacházejícím se v jihočeském kraji a na přehradě Nové Mlýny na jižní 

Moravě. Shodou okolností se ale jedná o místa člověkem uměle vytvořená za účelem 

hospodářského využití. Kormoráni patřící mezi chráněné živočichy české přírody, působí na 

těchto místech rybářům bezesporu ekonomické ztráty. V očích rybářů ovšem nesou vinu na těchto 

škodách nejen samotní kormoráni, ale i jejich ochránci.  

Ve své práci bych se chtěla věnovat podobě apříčinám vzniku tohoto konfliktu na Třeboňsku. 

Tento kraj je totiž oblastí se dvěma tvářemi, kdy jedna umožnila existenci té druhé, avšak 

jejichž zájmy stojí dnes tak daleko od sebe, že konflikt na sebe nemohl nechat dlouho čekat. 

Tradiční hospodářky využívaná krajina se dnes musí vyrovnávat s novou podobou Třeboňska 

jako chráněné krajinné oblasti, kde našli místo živočichové, kteří byli zpředchozí podoby 

Třeboňska vyloučeni.  

Mohly bychom říci, že se v tomto kraji setkávají dva odlišné diskurzy chápání přírody, které mezi 

sebou soupeří o možnost ovlivňovat další osudy této krajiny. A právě na tak konfliktním 

živočichu, jakým je kormorán velký, je možné sledovat povahu těchto diskurzů a jejich způsob 

prosazování se.  

Současně je na konfliktu mezi ochranou přírody a rybáři možno ukázat, jak různými způsoby 

může být nějaké zvíře viděno v závislosti na tom, kdo, kde a z jaké pozice se dívá.  

Tato práce těží především z rešerše příspěvků uveřejněných oběma zúčastněnými stranami 

konfliktu v médiích a dále pak i z vlastního empirického výzkumu, který je založen na kvalitativní 

analýze strukturovaných rozhovorů vedených pomocí předem připravených dotazníků.  



 3. Expanze kormorána velkého v Evropě  

Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) je vodní pták velikosti menší husy, jehož tělo je pokryto 

černým peřím. Jen tváře a krk má bílé. Na obloze se dá jeho silueta snadno rozeznat, protože 

působí dojmem kříže. V Evropě je rozšířen především jeho poddruh kormorán velký eurasijský 

(Phalacrocorax c. sinensis). (Hudec et al. 1994)  

Literární rešerži zabývající se biologickými aspekty života kormoránů můžeme najít v 

diplomové práci Renaty Martincové (1999).  

Dnes je tento pták rozšířen prakticky po celé Evropě a jeho počty jsou odhadovány ve statisících. 

V minulosti tomu bylo ovšem jinak. Kormoráni byli rybáři vždy považováni za škůdce 

rybničního hospodaření, a proto byla populace tohoto rybožravého ptáka v 19. a v první polovině 

dvacátého století takřka zdecimována záměrným ničením hnízdišť a odstřelem (Veldkamp 1997). 

V některých evropských státech byli kormoráni lidmi dokonce zcela vyhubeni. Mezi tyto země 

patří například Dánsko, kde poslední kolonie kormoránů velkých zanikla roku 1876. Trvalo 

dalších šedesát let, než na konci třicátých let dvacátého století vznikla kolonie nová (Diepering, 

Bregnballe, Andersen 2005).  

Ve dvacátém století se vedle záměrného ničení hnízdišť a pronásledování kormoránů podílely na 

klesající početnosti evropské populace těchto ptáků i mnohé další faktory. Jednalo se zejména o 

vysušování mokřadů, které jsou pro kormorány vhodným biotopem a o používání pesticidů 

snižujících jejich reprodukční úspěšnost (Veldkamp1997).  

Současný stav populace kormoránů velkých se ale nese ve zcela jiném duchu. Po celou druhou 

polovinu dvacátého století a zejména pak od počátku osmdesátých let je možné sledovat strmý 

vzrůst jejich početnosti. Zatímco v dřívějších letech se počet kormoránů velkých na evropském 

území pohyboval kolem 3000 – 5000 párů, byla v roce 1995 velikost hnízdící populace 

odhadována již na 194 000 párů. Po započítání juvenilních a nehnízdících ptáků se skutečný počet 

kormoránů v tomto roce pohyboval kolem 700 000 jedinců (Veldkamp 1997).  

Rostoucí počty kormoránů se projevily napříč celou Evropou a tento nárůst početnosti kormoránů 
měl v jednotlivých státech obdobný charakter. Například v jihozápadní Francii, v oblasti Malých 
Pyrenejí, kde vznikla vhodná stanoviště pro tyto vodní ptáky na místech bývalých štěrkoven, 
které byly po ukončení těžby zasypány, se počet kormoránů pohyboval v lednu roku 1970 pouze 
kolem 40 jedinců, zatímco v lednu roku 2000 jich zde bylo napočítáno již 2 886 (Santoul, Segura, 
Mastrorillo, 2004). Podobně se zvedaly počty  



kormoránů velkých i v Německu a Polsku. V Německu se během pouhých patnácti let počty zde 
žijících kormoránů zvedly až patnáctkrát. Jestliže v roce 1980 hnízdilo v Německu jen 955 párů 
kormoránů velkých, v roce 1995 to bylo již 14 800 párů (Keller, Seiche & Kleisinger 2005). 
Stejně tak polská populace kormoránů velkých čítala na počátku osmdesátých let 1470 párů 
kormoránů, avšak v současnosti jsou jejich počty odhadovány již na 15 000 párů (Gwiazda, 
Bzoma, 2005).  

Obrovský růst početnosti kormoránů není jen evropskou záležitostí. Podobně vypadá například i 

situace v severní Americe, kde je rozšířen kormorán ušatý (Phalacrocorax auritus). Ještě v roce 

1977 hnízdilo v oblasti Velkých jezer jen několik málo párů tohoto druhu, avšak v roce 2001 byl 

počet hnízd kormoránů odhadnut na neuvěřitelných 30 000 (Michigan Department of Natural 

Resources 2005).  

Takovýto nárůst početnosti populace nějakého druhu živočicha je spíše ojedinělý a nečekaný. 

Vidět je to například na tom, že nejen v rybářské literatuře, kde je možné tento přístup 

předpokládat, ale i v ekologické literatuře se v souvislosti s růstem početnosti kormoránů v 

Evropě mluví v termínech, jakými jsou „expanze“ (Martincová, Musil, 1999; Samek, Dušek, 

2003) nebo „dramatický růst“ (Proposal for a new COST action 2004-2008, 2004).  

Příčiny dnešního silného růstu populace kormoránů velkých v Evropě nejsou zcela jasné. Zdá se 

ale, že v pozadí vzestupu stojí několik hlavních faktorů. Patří sem zejména fakt, že kormoráni 

nejsou v současnosti limitovaní nedostatkem potravy. Ve dvacátém století došlo totiž díky 

intenzivnímu hospodaření k zvýšení úživnosti pobřežních i vnitrozemských vod a v souvislosti s 

tím i k navýšení početnosti rybí obsádky. Vedle toho je v Evropě rozšířeno i produkční rybářství, 

které nabízí kormoránům ideální podmínky pro obživu. Dále zde hraje svou roli i skutečnost, že v 

minulém století vzniklo mnoho nových vodních ploch buď přehrazením řek, nebo zatopením 

bývalých štěrkoven a pískoven a kormoráni tak mohou využívat nová stanoviště. V neposlední 

řadě napomohla růstu početnosti kormoránů v druhé polovině dvacátého století i legislativní 

ochrana (Carss, Marzano 2005, Veldkamp 1997). Jedná se například o Bernskou úmluvu (Bern 

Convention on the Conservation of European Wildlife and natural Habitats) z roku 1979, jejíž 

smluvní strany se zavázaly chránit celoevropsky významné druhy a poddruhy planě rostoucích 

rostlin a volně žijících živočichů nebo o Ramsarskou konvenci (Ramsar Convention on Wetlands 

of International Importance especially on Waterfowl Habitats), která platí od roku 1975, a na 

jejímž základě jsou chráněny mokřady jako významné biotopy vodního ptactva (Rubín et al. 

2006).  



Zvyšující se počty kormoránů jasně ukázaly, jak je někdy náročné zkoordinovat ochranu přírody s 

ekonomickými zájmy člověka. Úspěch, představovaný růstem populace kormoránů, je paradoxně 

vykoupen faktem, že tento růst je příliš velký a je v rozporu s hospodářskými zájmy početné 

skupiny rozmanitých rybářských organizací. Konflikty, které výskyt kormorána v mnoha 

evropských zemích vyvolává, by mohly znamenat nejen ohrožení dalšího vývoje jeho populace, 

ale mohou mít i negativní vliv na vnímání ochrany přírody vůbec. Řešení konfliktů probíhalo 

dosud jen na regionální úrovni a bez úspěchu. Už od roku 1996 tedy existují snahy o řešení této 

problematiky na nadnárodní úrovni. Dřívější akce vedly ale vždy jen ke konstatování problému a 

schválení návrhu na vytvoření plánu řešení nebo alespoň mírnění konfliktu. Dál se tyto projekty 

ovšem nedostaly (Carss 2003, Kinderman 2008). Významnější posun nastal až roku 2000, kdy 

odstartoval program REDCAFE (Reducing the Conflict between Cormorants and Fisheries on a 

Pan-European Scale). Tento projekt si dal za úkol během jednoho roku sesbírat a syntetizovat 

informace o probíhajících konfliktech, metodách jejich řešení v jednotlivých zemích a určit ty 

faktory z ekologie kormoránů, které přispívají ke vzniku konfliktu. Tohoto projektu se zúčastnilo 

25 evropských států včetněČeské republiky a bylo přizváno sedm nejdůležitějších zájmových 

skupin, kam patří komerční rybáři, rekreační rybáři, vodohospodáři, ochránci ptáků a 

mokřadů,vědci, zabývající se rybami, ekologové a sociální vědci (Carss 2003).  

Výsledkem tohoto projektu mimo jiné bylo, že ukázal nutnost studia vzniku a průběhu konfliktů v 

co nejširším měřítku. V závěrečné zprávě je konstatováno, že: „The Redcafe Cormorant-conflict 

synthesis has demonstrated clearly that such conflicts are indeed complex, in terms of both 

biology and equally importent social and economic issues.“ (Carss 2003:76)  

Z tohoto důvodu na REDCAFE volně navázal projekt INTERCAFE (Interdisciplinary Initiative 

to Reduce pan-European Cormorant-Fisheries Conflicts). Cílem se stalo vytvoření takových 

strategií, které by bylo možno vhodně aplikovat na řešení regionálních konfliktů a díky vzájemné 

spolupráci mezi nimi tak účinně koordinovat řešení problematiky spojené s kormorány v 

celoevropském měřítku. Základem má být interdisciplinární přístup k této problematice. To 

znamená, že strategie řešení konfliktů by měly vycházet z poznatků jak biologických, tak 

sociologických studií, které by si mělybýt vědomy ekonomických a politických zájmů stojících v 

pozadí konfliktů aměly by brát v potaz specifické podmínky vzniku každého lokálního konfliktu 

(Carss, Marzano 2005).  



Obr. č. 1: Zeleně jsou vyznačeny evropské státy, kde probíhají konflikty způsobené kormorány velkými 

(Carss, Marzano 2005)  

 

Jak probíhá práce skupiny INTERCAFE jsme měli možnost sledovat i v České republice, neboť v 
dubnu 2008 se konalo v Jindřichově Hradci již deváté setkání zástupců zúčastněných zemí. 
Během tří dnů se jednotlivý odborníci z řad sociálních vědců, ornitologů, ichtyologů a rybářů 
seznamovali s místní problematikou konfliktu vyvolaného kormorány na základě přednášek, 
rozhovorů s místními ochránci přírody i zástupci rybářů a terénních exkurzí. Cílem této akce bylo 
vytvořit si představu o situaci v České republice a zasazení tohoto obrázku do širších souvislostí v 
rámci EU jak na základě výše popsaného programu, tak prostřednictvím diskuze o určitých 
problémech v rámci pracovních skupin. První skupina se zabývala ekologickými dopady 
vzniklého konfliktu na kormorány a ryby. Druhá část odborníků si dala za úkol prodiskutovat 
způsoby mírnění tohoto konfliktu a poslední oblast byla věnována konfliktu v širším kontextu 
sociálních, ekonomických, politických a kulturních otázek. Výsledkem tohoto setkání byla 
především identifikace otázek a úkolů, čekajících na další výzkum, mezi které patřítřeba dosažení 
lepších informací o dopadu predace kormoránů na rybí obsádku v českých řekách. Toto 
jindřichohradecké setkání se ale potýkalo s určitými  



obtížemi. Ačkoliv byli na pracovní sezení pozváni i zástupci hlavních rybářských subjektů v 
ji žních Čechách, nikdo z nich nedorazil a například v oblasti finančních ztrát proto ostatní 
účastníci postrádaly dostatečné množství podkladů (INTERCAFE 2008).  

Co vedlo zástupce rybářů k neúčasti, mi není známo. Možné vysvětlení ale vidím v článku, který 

vyšel na konci roku 2008. Zdá se, že proklamace nutnosti stanovování výzkumných otázek může 

být rybářskou veřejností považována za pouhé oddalování řešení: „Ošidný se jeví i požadavek 

(tlumočený mnohými mezinárodními orgány ochrany přírody) dalšího výzkumu, který by průkazně 

ukázal nejen škody způsobované na rybách samotných, ale také environmentální impakt 

razantních opatření v horizontu desetiletí. Takový vědecky se tvářící požadavek často není nic 

jiného, než odsunutí vlastního řešení do neurčita.“ (Rybníkářství 6/2008: 2)  

Ačkoliv byli rybářipřizváni ke spolupráci na mezinárodním projektu INTERCAFE, cítili potřebu 

vytvoření vlastní komise, která by se kormoránem zabývala. Pod záštitou EIFAC (European 

Inland Fisheries Advisory Commision) vyšly další plány řešení hospodářských škod způsobených 

kormorány velkými. Paradoxně byl vznik projektu EIFAC odůvodněn potřebou „dosud chybějící“ 

mezinárodní spolupráce: „There is no single coordination of compiled knowledge on 

pan-european population dynamics of great cormorants, neither behavioral nor ecological 

findings. There is a need for better and more efficient exchange of date between researcher 

institutions and stakeholders.“ (EIFAC 2007:9)  

Jakkoliv oba projekty proklamují snahu řešit konflikt mezi rybáři a kormorány a volají po nutnosti 

spolupráce mezi jednotlivými vědeckými disciplínami a zejména po spolupráci mezi různými 

zájmovými skupinami, mají odlišné názory, jak by toto řešení mělo vypadat. Na straně 

INTERCAFE stojí snaha vyvolat dialog, jehož prostřednictvím by se dala najít přijatelná řešení 

pro všechny strany: „Succesful conflict management depends on conflicting parties opening 

communication channels and developing networks of trust for effective participation, dialogue 

and collaboration.“ (Carss, Marzano 2005:7).  

Jak ale vyplývá z doporučení semináře konaného v Bonnu v prosinci 2007, vidí strana rybářů 

řešení nastalé situace především v redukci populace kormoránů velkých a z vyjmutí těchto ptáků 

ze skupiny chráněných živočichů (EIFAC 2007).  

Snahy o řešení problémů vyvolaných kormoránem velkým tedy existují, ale i mezi nimi panuje 
nesoulad. Strana rybářů jasně žádá regulaci počtu kormoránů velkých, zatímco druhá  



strana vidí řešení ve větší spolupráci, výměně zkušeností a dalších výzkumech. A protože 
problematika spojená s výskytem kormoránů dávno přesáhla hranice jednotlivých států, ujala se 
koordinace řešení tohoto konfliktu Evropská unie. Evropský parlament přijal v listopadu 2008 
návrh na vypracování evropského plánu na regulaci populace kormoránů s cílem snížit rostoucí 
škody, které kormoráni způsobují rybím populacím, rybolovu a akvakultuře (Kinderman 2008). Je 
jen otázkou, kolik projektů a plánů bude muset ještě vzniknout, aby došlo k přijatelnému 
kompromisu mezi ochranou kormoránů velkých a hospodářskými zájmy některých skupin.  



 

4. Kormorán velký v České republice  

V současné době hnízdí kormoráni velcí na několika místech České republiky. Otázkou je, jestli 

zde mohli hnízdit i v předchozích stoletích. Jsou autoři, kteří na základě zprávy Bohuslava 

Balbína z roku 1679 píší o kolonii kormoránů na ostrůvcích řeky Labe u Litoměřic (Hudec 1994, 

Ševčík 1985). Mlíkovský (2005) ale tuto interpretaci Balbínova textu považuje za chybnou, 

protože ačkoliv je tento text o kormoránech poměrně podrobný, není vněm žádná zmínka o 

aktivitách spojených s hnízděním.  

Hnízdění přímo na Třeboňsku, které je dnešním centrem výskytu kormoránů velkých u nás, se také 

nezdá být pravděpodobné. Před kolonizací této oblasti zde totiž nepanovaly pro kormorány 

příhodné podmínky. Třeboňsko bylo pokryto souvislými plochami lesů a malými rašeliništi, 

zatímco kormoráni potřebují větší vodní plochy. A po vzniku rybničních soustav, které jsou pro 

kormorány již lákavější lokalitou, by zase rybářský personál jen těžko strpěl, aby se zde tito 

rybožravý ptáci usadili (Janda 1988, Ševčík 1985).  

Jisté je pouze to, že se kormoráni na našem území občas vyskytovali. Patrné je to z již zmíněné 

zprávy Balbínovy, stejně jako z pozdějších poznámek Fričových, který píše o tom, že by se 

kormoráni jistě usadili u Pardubic v letech 1836 a 1843, kdyby jim v tom nebylo bráněno 

(Komárek 2007).  

Je možné považovat kormorány za původní druh české přírody? Mezi rybářipřevládá přesvědčení 

o nepůvodnosti kormoránů a toto přesvědčení je používáno jako argument proti ochraně 

kormoránů. Dokonce se o něm píše jako o druhu „invazním“, který znamená nebezpečí pro 

původní druhy ryb v českých a moravských vodách (Poupě 2007:80)  



Avšak v nedávno vyšlé knize „Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky“, kormorán 

zařazen není, neboť neodpovídá charakteristice nepůvodního druhu: „Druh, poddruh nebo nižší 

taxon, introdukovaný mimo svůjpřirozený, dřívější nebo současný areál.“ (Mlíkovský, Stýblo 

2006: 12). Ve dvacátém století totiž patřili kormoráni k pravidelně pozorovaným protahujícím 

druhůmpřes české území. Jednalo se ale pouze o malé počty ptáků. Například v jižních Čechách 

připadalo v období 1950 až 1974 v průměru 2,3 pozorování kormoránů na rok a 3,2 ptáků na 

jedno pozorování (Janda, Macháček 1990: 57).  

Jsou ovšem zaznamenány i případy, kdy se kormoráni velcí pokoušeli zahnízdit. Roku 1938 

postavily čtyři páry kormoránů na ostrůvku Mlýnského rybníka u Lednice svá hnízda. Avšak 

jejich další setrvání na tomto místě bylo ovšem znemožněno pokácením stromů, na kterých se 

hnízda nacházela (Hudec 1994).  

Kormoráni se pak opakovaně objevovali i na jiných místech jižní Moravy, ale další prokázané 

zahnízdění se uskutečnilo až roku 1982. Tato událost byla předznamenána zvyšujícím se 

počtem přetahujících kormoránů přes naše území na konci sedmdesátých a začátkem 

osmdesátých let a je dávána do souvislosti s dokončením výstavby Vodního díla Nové Mlýny 

(Janda, Macháček 1990).  

Roku 1982 zahnízdilo 30 párů kormoránů na topolu uprostřed střední nádrže právě dokončeného 

Vodního díla Nové Mlýny, čímž začal poměrně strmý růst populace kormoránů velkých na jižní 

Moravě. Tento růst kulminoval v roce 1990, kdy bylo v prostoru Novomlýnské nádrže napočítáno 

612 hnízd. V následujících letech ale došlo k prudkému poklesu početnosti zdejších kormoránů v 

souvislosti s odumíráním stromů, na kterých se usadili (Martiško 1994). Roku 1999 měla tato 

kolonie na Nových Mlýnech již jen 12 hnízd (Martincová 1999).  

V osmdesátých letech se kormoráni velcí začali objevovat i na jiných místech Moravy. Jednalo se 

například o přírodní rezervaci Křivé jezero na Břeclavsku, které v současnosti představuje 

nejvýznamnější hnízdní lokalitou kormoránů na Moravě vůbec. Kormoráni zde sice začali hnízdit 

až na konci devadesátých let, ale během krátké doby deseti let se počet hnízd zvýšil až 18x – z 

původních 5 hnízd na současných 90 (Musil 2008).  

Další významnější centrum kormoránů na Moravě se nachází v CHKO Poodří. V malých 

počtech zde byli tito ptáci sice vídáni již po celá osmdesátá léta, avšak teprve v devadesátých 

letech se zde začali objevovat v mnohem vyšších počtech. Jestliže mezi lety 1980-1986 bylo v 

Poodří spatřeno pouze 51 jedinců, pak jen v roce 1999 bylo v této oblasti napočítáno 1491 

kormoránů. Kormoráni se pokoušeli zahnízdit i zde, ale tato snaha nebyla příliš úspěšná 

(Krestová, Musil 2001).  



V Čechách se kormoráni usadili jen o rok později než na Moravě. Jejich domovem se stala 

rybniční oblast Třeboňska, přesněji rybník Ženich, kde byla nalezena prví tři hnízda kormoránů 

velkých (Korbel, in verb.). V roce 1985 se hnízdní lokality kormoránů na Třeboňsku rozrostly o 

rybníky Nový Vdovec, Staré Jezero a Kaňov, ale kormoráni se nakonec vrátili na rybník Ženich, 

kde hnízdí dodnes. Stejně jako na Moravě, i zde došlo k rychlému zvyšování počtu hnízdících 

párů.Tři roky poté, co se kormoráni na Třeboňsku objevili, zde hnízdilo již 65 párů a za další tři 

roky dokonce 129 (Hudec 1994). S takovými počty ale rybáři nesouhlasili a na konci 80. let se jim 

povedlo prosadit regulaci kormoránů. Mezi správou CHKO Třeboňsko a rybáři byla uzavřena 

ústní dohoda, podle které mělo být kormoránům znemožněno zakládání nových kolonií, a na 

rybníce Ženich neměl počet hnízd přesáhnout  

100. Tato dohoda ale platila pouze do roku 1994 (Musil, in verb.). V současnosti počet hnízdících 

kormoránů na Třeboňsku opět mírně stoupá. V roce 2007 čítala kolonie na rybníce Ženich 205 

hnízd (Musil 2007).  

Celkový počet kormoránů hnízdících v celé České republice se v roce 2007 pohyboval kolem 313 

párů (Musil 2007). I přes jemný růst je tento počet stále o více než polovinu nižší než na přelomu 

osmdesátých a devadesátých let.  

Populace kormoránů, kteří u nás hnízdí, je z převážné části tažná. Zejména mladí jedinci v době 

po vyhnízdění odlétají severozápadním či severovýchodním směrem na svá shromaždiště v oblasti 

Pobaltí. Ukazují na to nálezy kormoránů kroužkovaných v České republice na území Německa, 

Dánska nebo třeba Polska. Začátkem podzimu, v zářía říjnu se pak tito mladí ptáci opět objevují v 

České republice, když přes ni přelétají během své cesty na zimoviště. O tom, jak se chovají v době 

po hnízdění dospělí jedinci, není mnoho zpráv, ale zpětná hlášení naznačují, že setrvávají v širším 

okolí hnízdiště, než na podzim odletí za potravou na svá zimoviště (Cepák et al. 2008). Počty 

kormoránů, kteřípřes území našeho státu přelétají na podzim do zimovišť a na jaře se tudy opět 

navrací zpět do své domoviny, je značně vysoký. Za jednu sezónu to mohou být i desítky tisíc 

ptáků (Martincová, Musil 1999).  

Někteří kormoráni ale zůstávají v České republice po celou zimu. Jsou vidět především na 

velkých řekách jako je Vltava, Labe a Berounka, které v zimě nezamrzají, ale i na přehradách 

nebo pískovnách (Mourková, Bergmann 2005)  
Oproti hnízdící populaci, jejíž velikost je v současnosti menší než na přelomu osmdesátých a 
devadesátých let, se počty zimujících kormoránů zvyšují. Zatímco v letech 1982 – 1985 se 
počet zimujících kormoránů v České republice odhadoval na 500 až 1500 jedinců (Bejček, 
Šťastný, Hudec 1995), v lednu roku 2003 bylo na různých nocovištích  



napočítáno 7 609 kormoránů velkých (Martincová, Musil& Musilová 2003). V roce 2007 to bylo 
ji ž 8 559 jedinců. V posledních letech je ale počet zimujících kormoránů vyrovnaný, což by 
mohlo poukazovat na nasycenost zdejších lokalit (Musil 2007).  

Z výše uvedených čísel je zřejmé, kde leží centrum problému s kormorány. Jsou to právě 

rychle rostoucí počty migrujících a zimujících kormoránů velkých, které vyvolávají negativní 

reakce rybářů.  

Obr.č.2. Na fotografii je zachycena část asi dvousethlavého hejna kormoránů na rybníce Dvořiště z 12.11. 

2007 (Foto Mráz)  

 



 5. Místo zvířete ve světě lidí  

Kormorán velký není ani zdaleka jediným zástupcem živočišné říše, který se dostává do konfliktu 

s ekonomickými nebo jinými zájmy člověka. Pro další příklady nemusíme chodit daleko. Jen na 

Třeboňsku si rybáři stěžují hned na dva další živočichy, kteří se živí „jejich“ rybami. Jsou slyšet 

stížnosti na vydru, která si už před více než sto lety na Jubilejní výstavě v roce 1891 vysloužila 

dokonce vlastní expozici nazvanou „Smrt vydrám“, kterýžto nápis tvořilo minimálně padesát 

vydřích lebek (Červený 2006) a na volavku, i když ta až takové vášně nevyvolává. Není to tak 

dávno, co se do české přírody začal vracet bobr a spolu s tím se objevily i titulky jako: „Když 

pláčou stromy, pláčou i rybáři“ (Rozsypal 2008). Slyšet jsou ale i mnohé jiné hlasy. Například již 

zmiňovaná vydra, která z pohledu rybáře patří mezi škodnou, je v podání třeboňské Nadace pro 

vydru naopak ohroženým symbolem zdejší přírody, zatímco myslivec – pamětník vzpomíná, jak v 

zimě na posedu hřály tak zvané „vydrovky“, což jsou čepice z vydříkůže.  

Zdá se tedy, že podob určitého živočicha existuje tolik, kolik lidí se na něj dívá. Je vůbec možné 

dívat se na zvíře jako na existenci „samu o sobě“? Antropolog Garry Marvin to popírá: „The 

animal is in the moment of our encounter always a social and culture animal. There is no asocial 

or acultural platform on which we can stand to see an animal as the animal really is.“ (Marvin 

2005: 6). Stejně tak i podle Wilsona je způsob, jakým je nějaké zvíře prezentováno především 

svědectvím o kultuře, níž se tak děje: „Similar, the presentations of baboons in zoos or movies as 

members of ´families´, or as ´aggressive´ or ´territorial´, tell us far more about our own culture 

than they do about captive or performing animals.“ (Wilson 1992: 13)  

Ideu sociální konstrukce zvířete sledují i tak zvané „Animal Geographies“, které ale současně 

pracují i s významem prostoru při utváření vztahu mezi člověkem zvířetem (Wolch, Emel 1998: 

xiii). Inspiraci čerpaly z kulturní geografie, která přišla s myšlenkou, že krajinu není možné 

charakterizovat jen výčtem jednotlivých prvků v ní, ale že obraz krajiny je tvořen souhrou mysli a 

pocitůčlověka. Pojem krajiny je výsledkem „vertikálního“ pohledu, ve kterém znamená krajina 

přirozenou a nutnou oblast praktického lidského života a „horizontálního“ pohledu, který je 

scénou pro lidské subjektivní rozvažování o krajině (Tuan 1979). Stejně tak i pro Animal 

Geographies je vztah člověka a zvířete výsledkem takového průniku „vertikálního“ a 

„horizontálního“ pohledu, kde důležitou roli hraje místo, které bylo zvířeti člověkem přiděleno: 

„The emhasis is on the setting up of classificatory schemes  



wherein each identified thing has its own ´proper place´ relative to all other things, and can be 

neatly identified.“ (Philo, Wilbert 2000: 6)  

Právě místo, jak ve smyslu reálného prostoru Třeboňska, tak abstraktního vymezení prostoru 

zvířete v něm, se ukazuje být důležitým faktorem i ve sporu kolem kormorána velkého.  

Původní krajina Třeboňska byla poměrně nehostinná a neskýtala mnoho příležitostí k rozvoji 

zemědělství. Nacházely se zde zejména mokřady, bažiny a lesy. Dokonce ještě ve dvanáctém 

století pokrývaly lesy takřka 100 % území, které bude později nazváno Třeboňskem (Albrecht et 

al. 2003). Třeboňsko bylo definitivně osídleno až na přelomu třináctého a čtrnáctého století. 

Zdejší lesy byly částečně vypáleny, čímž se otevřela cesta ke vzniku prvních umělých vodních 

nádrží. Na loukách vzniklých po žďáření a klučení lesa se totiž často hromadila voda dříve 

vázaná stromy. Takovéto louky se tak staly jakýmsi základem budoucích rybníků a je možné, že 

ji ž tenkrát byly místními lidmi využívány k chovu ryb. Mnohá místa dnešního Třeboňska ale 

zůstala neúrodná a rybníkářství a rybolov se brzy staly důležitým zdrojem obživy místních lidí 

(Dykyjová 2000).  

Tradice chovu ryb přišla na jih Čech nejspíš v třináctém století spolu s klášterními řády, které zde 

zakládaly svá sídla. Spolu s výstavbou klášterů byly často budovány i rybníky, kde mniši chovali 

ryby pro svůj postní jídelníček. V umění budování rybníků vynikali zejména členové řádu 

Německých rytířů, kteří sem byli kolem roku 1240 pozváni tehdy panujícím rodem Vítkovců 

(Hule 2000).  
Za vlády Karla IV. pak došlo k opravdovému rozkvětu rybníkářství na Třeboňsku. Právě z této 
doby se dochovaly nejstarší zmínky o prvních rybnících. Například rybník Dvořiště uměstečka 
Lomnice nad Lužnicí se připomíná již roku 1367 (Rameš 2002). Třeboňský chov ryb a 
stavitelské úsilí nabíralo postupně na síle, až dosáhlo svého vrcholu v šestnáctém století v 
postavách Štěpánka Netolického a Jakuba Krčína z Jelčan. Právě první ze jmenovaných stavitelů 
je považován za otce dnešní podoby Třeboňska, neboť vypracoval plán vodního systému, který 
se stal základem pro rozsáhlý chov ryb. Na jinak neplodné půdě budoval mělké rybníky, do nichž 
přiváděl potřebnou vodu z Lužnice přípojnými kanály. Nejdelší a nejvýznamnější kanál byl 
nazván Zlatou stokou a je dlouhý 47 km. Právě tento důmyslný systém početných mělkých 
rybníčků napojených na centrální stoku byl zásadním krokem, který změnil dříve „nehostinný 
charakter zdejší krajiny bažin a mokřin.“ (Rameš 2002: 16). Stejně jako Štěpánek Netolický 
měnil ráz zdejší krajiny i jeho následovatel Jakub Krčín. Jeho plány byly až neuvěřitelné. Tak 
například, aby mohl uskutečnit stavbu rybníka  



Rožmberk, neváhal převést přebytečnou vodu z řeky Lužnice, která by mu bránila ve 
vybudování kvalitního díla, do řeky Nežárky. Vytvořil tak nejen stoku dlouhou 13,4 km 
nazvanou Nová řeka, ale i největší rybník v Čechách (Míka, 1955).  

Chov ryb v této oblasti byl přerušen vlastně jen Třicetiletou válkou (Rameš 2002) a stále je 

nepřehlédnutelnou součástí zdejšího života. Rybníky jsou doslova na každém kroku, vždyť jich tu 

je 465 (Albrecht, 2003), a slova kapr a Třeboň dnes patří neodmyslitelně k sobě. „Třeboňský kapr“ 

je od roku 2007 dokonce chráněné zeměpisné označení a tato značka by měla zaručovat vysokou 

kvalitu rybího masa a jeho jedinečnou chuť (dostupné 

z:<http://www.rybarstvi.cz/trebonsky-kapr.html>). Výlovy známých a velkých rybníků Světa 

uTřeboně, Rožmberku nebo Dvořiště, je možné popsat jako oblíbenou společenskou událost, kde 

nechybí stánky s občerstvením a vodníci, se kterými se můžete nechat vyfotit. Rybáři jsou vidět 

ale i mimo sezónu výlovů. Každé léto se v srpnu konají v centru Třeboně tak zvané Rybářské 

slavnosti, které zahrnují rozmanité rybářské soutěže, přípravu rybích jídel, tématické výstavy a 

slavností pasování některého významného místního občana do cechu rybářského (viz obr. č. 3). 

Připříjezdu do Třeboně ve směru od Prahy vítá návštěvníky nepřehlédnutelný nápis na sídle 

Rybářství Třeboň a.s. „KapřizTřeboně patří do každé kuchyně“ a kapři provází návštěvníky 

Třeboně i dále, ať už jako poněkud bizardní sousoší na hlavní křižovatce nebo jako rytá ozdoba 

třeboňských laviček. I vietnamští obchodníci si všimli zdejší popularity rybolovu a před svými 

obchůdky nabízí ke koupi tričko s nějakým „vtipným“ rybářským motivem. Za zmínku stojí i 

zdejší rybí restaurace, jejichž návštěva je s trochou nadsázky skoro povinností každého, kdo do 

Třeboně vstoupí.  
Obr. č. 3. Pasování do cechu rybářského na Rybářských slavnostech 2007. Pasování je bráno jako čestná záležitost (Foto 
Ulrychová)  

 



Třeboňsko má ale ještě jednu, naprosto odlišnou, podobu. Zvláštností této oblasti je, že ačkoliv se 

jedná o krajinu, která byla člověkem do značné míry přetvořena, zůstaly zde zachovány některé 

její přirozené části jako rašeliniště nebo mokřadní lesy. Kromě toho, zásahy, které zde byly 

provedeny, jsou dnes hodnoceny jako mimořádně citlivé vůči krajině,a proto bylo Třeboňsko 

zařazeno v roce 1977 v rámci programu „Člověk a biosféra“ do sítě biosférických rezervací 

UNESCO. O dva roky později pak byla oblast kolem Třeboně vyhlášena chráněnou krajinnou 

oblastí (Jeník 1996). Tím ale výčet významnosti Třeboňska z hlediska ochrany přírody zdaleka 

nekončí. Na základě nařízení vlády č. 680/2004 Sb. zde byla na konci roku 2004 vyhlášena tak 

zvaná Ptačí oblast, která zahrnuje severní a centrální část chráněné krajinné oblasti. Uměle 

vybudované rybníky vytvářejí vhodné podmínky pro život vodních ptáků aTřeboňsko se tak stalo 

místem, kde žijí některé ohrožené druhy ptáků, mezi něž patří například kvakoš noční, lelek lesní 

nebo orel mořský. Třeboňsko je také významným shromaždištěm ptáků v době migrací (Albrecht 

2OO3). V rámci projektu NATURA 2000 bylo na Třeboňsku kromě Ptačí oblasti vyhlášeno ještě 

dalších 15 evropsky významných lokalit. Chráněna je tak například lokalita Cepské pískovny, kde 

žije čolek velký nebo staré dubové porosty v Třeboni, na něž jsou vázáni tesařík obrovský či 

páchník hnědý. Mimo to, když roku 1990 přistoupila Česká republika k Ramsarské konvenci na 

ochranu mokřadů, byla část zdejších rybníků a na ně navazujících mokřadních biotopů zapsána 

pod názvem „T řeboňské rybníky“ jako mokřad mezinárodního významu (dostupné z: 

http://www.trebonsko.ochranaprirody.cz).  

Přes svou nespornou významnost není tato podoba Třeboňska na první pohled ani zdaleka tak 

patrná jako Třeboňsko rybářské a musí se složitěji hledat. Okolo Třeboně sice vede naučná stezka 

stejného jména, kde si na informačních panelech může každý přečíst, jaké vzácné rostliny a 

živočichové se zde nacházejí a na třeboňském zámku je například expozice „Krajina a lidé“, ale 

sami ze své povahy jsou tyto akce méně nápadné a především nejsou propagovány tak silně, jako 

rybáři propagují svého kapra.  

Zpředchozího textu je patrné, že Třeboňsko má dvě podoby, které jsou ze své podstaty 
protikladné. Na jedné straně stojí rybáři, za kterými je vidět stoletá tradice úspěšného hospodaření. 
Jsou to oni, kdo z velké části určují povědomí široké veřejnosti o Třeboňsku. Relativně nedávno se 
ale proti nim postavila nová podoba Třeboňska. ZTřeboňska se stala chráněná krajinná oblast, jejíž 
správa má státem daný mandát určovat směr, jakým by se měl ubírat vývoj této oblasti. Tradiční 
způsoby hospodaření jsou najednou nevyhovující. Například v Ptačí oblasti Třeboňsko, která se 
rozprostírá na převážné části CHKO a zahrnuje i  



hospodářsky využívané rybníky, jsou nastaveny přísné podmínky pro způsoby hospodaření. 
Nařízením vlády č. 680/2004 Sb., kterým se Ptačí oblast Třeboňsko vymezuje, se mimo jiné 
zakazuje hnojení rybníků. Hnojení a přikrmování ryb je ale už od devatenáctého století důležitým 
prostředkem, jak zvýšit výnosnost rybníků (Šusta, 1997). Rybáři tak dnes musí žádat krajský úřad 
o povolení k činnosti, která je jedním ze základních kamenů produkce ryb. Fakt, že třeboňští 
rybáři toto povolení dostávají (viz příloha č.1), asi nijak nezmírňuje možný pocit rybářů, že ztrácí 
kontrolu nad způsobem svého hospodaření.  

Vliv CHKO se ale neprojevuje jen u omezení rybářského hospodaření. Příležitost k výdělku 

poskytovaly dříve i jiné oblasti hospodářské výroby, které byly po vzniku CHKO nuceny ustoupit 

do pozadí. Na území Třeboňska se například nachází nejmocnější ložisko živcových štěrkopísků v 

ČRapřed rokem 1989 tu probíhala jejich intenzivní těžba. Po revoluci v listopadu 1989 ale došlo 

díky účinnější ekologické legislativě k výraznému utlumení těžby. Stejně dopadla i zdejší těžba 

rašeliny (Dykyjová 2000). V oblasti, kde se práce nehledá úplně snadno, nemusí být takové 

zásahy ze strany správy CHKO přijímány lidmi vždy kladně a mohou vést k jisté nevraživosti. 

Svědčí o tom dopis čtenáře, který vyšel v dubnu 2009 v Suchdolském zpravodaji jako reakce na 

článek o CHKO Třeboňsko, které v roce 2009 slaví třicet let od svého založení. Pracovnice 

CHKO RNDr. Markéta Drábková se v únorovém čísle zamýšlela nad významem ochrany přírody: 

„A k čemu je dobré pomocí zákonů, vyhlášek, nařízení a zákazů uchovávat na vybraných 

plochách přírodní hodnoty a ráz krajiny? Možná proto, že jsme si už sami vyzkoušeli, jak nám 

samotným škodí příliš rychlé změny životního prostředí. Pokud si hodíme klacek pod nohy a 

zbrzdíme se alespoň někde v rozletu, máme čas zamyslet se, jestli to, co se jeví na první pohled 

jako pokrok a zvelebování, není spíše ke škodě. Má-li někdo lepší odpověď,může mi ji doručit.“ 

(Drábková 2009:3)  

Odpověď na sebe opravdu nenechala dlouho čekat:  

„Chci poukázat na vzniklý problém, vinou vydry, kterou CHKO pěstuje a již dříve vysadila do 

řeky… Obrovské škody, které páchá vydra, norek či kormorán na řekách, pískovnách, rybnících 

/i soukromých/, nevidí jistě nikdo rád, ale ochrana přírody asi ano, prostě nic slyšet nechtějí… 

Proto se ochranáři a nejen oficiální, k tomuto problému nestavte jednostranně, ne tak, jak to 

vyhovuje Vám, jakoby Vy jediní jste měli patent na rozum a všechno znali.“ (Březina 2009:8)  

Konflikt kolem kormorána velkého je nutné vidět na pozadí těchto dvou tváří Třeboňska. 
Ukazuje se, že zde proti sobě stojí dva různé přístupy k přírodě. Je to přístup  



 

hospodářský, založený na tradici a úspěchu dosaženém v minulosti a přístup ekologický 
přinášející nové způsoby nakládání s krajinou. Obě strany potřebují prokázat, že právě ony jsou 
tou pravou stranou, která „ví“ , jak nakládat s touto krajinou a získat tak na svou stranu„moc“ 
uvést své představy do reality (Foucault 2000: 65). Právě tak konfliktní zvíře jako je kormorán 
velký se může stát účinným nástrojem argumentace obou stran dokazujících svou pravdu.  

V tomto smyslu je konflikt vyvolaný kormoránem velkým odrazem již probíhajícího střetu mezi 

rybáři a správou CHKO o sféru vlivu. Zahnízdění a ochrana kormoránů může být rybářskou 

veřejností bráno jako další ze zásahů CHKO do tradičního způsobu hospodaření. Místo, které 

bylo kormoránům v této krajině kdysi vyměřeno rybáři, bylo stranou CHKO „svévolně“ 

změněno, stejně jako byly změněny i jiné tradiční postupy hospodaření na Třeboňsku.  

6. Otázka škod  

6.1. Škody aneb prostřený stůl  

Kormoráni velcí jsou rybožraví predátoři a lovu ryb je jejich tělo dokonale přizpůsobeno. Jsou 

skvělými plavci a potápěči. Veselovský uvádí, že se tento pták dokáže potopit až do hloubky 37 

metrů a pod hladinou vydrží dokonce i 130 sekund (Veselovský 2001: 107). Většinou se ale za 

rybami vydává do hloubky kolem jednoho až tří metrů a pod hladinou zůstává do třiceti sekund 

(Hudec 1994: 236). Dobrému potápění kormoránů napomáhá nejen štíhlé tělo ale i fakt, že tito 

vodní ptáci nemají promaštěné peří. Proto je můžeme vídat, jak bez pohnutí sedí na vodních 

březích v charakteristické poloze s roztaženými křídly a čekají, až jim mokré peří vyschne 

(Hanzal 1994).  

Tento ptačí druh se těší pověsti výkonného lovce i proto, že při lovu ryb spolu kormoráni někdy 

spolupracují. Hejno kormoránů vytvoří pod vodou klín, kterým ryby obklíčí a žene je na 

mělčinu, kde je může snáze pochytat (Adámek, Kortan 2003).  
Kormoráni loví zejména ten druh ryb, který v místě jejich výskytu převažuje, takže se složení 
jejich potravy může měnit v závislosti na aktuálním stanovišti i na ročním období. Celkově bylo 
Evropě v jejich potravě nalezeno až 115 druhů ryb, avšak základnu jejich  



potravy tvořilo většinou jen několik málo druhů (Veldkamp 1997). Toto tvrzení potvrdila 
například studie složení potravy kormoránů vněmeckém Bavorsku. Ve zkoumaných vývržcích 
byly nalezeny sice zbytky 24 různých druhů ryb, ale většinu potravy (89 – 95%) tvořilo pouze 
6 až 10 na tomto místě nejobvyklejších rybích druhů (Keller 1998).  

Na Třeboňsku je většina rybí obsádky rybníků tvořena kaprem a tak je tato ryba z pochopitelných 

důvodů i nejčastějším úlovkem kormoránů. Potravní studie, které byly v posledních letech na 

zdejších rybnících provedeny, to jen potvrzují. Výzkum složení potravy kormoránů zde probíhal 

kupříkladu na konci devadesátých let. Tehdejší analýza zbytků ryb posbíraných v hnízdní kolonii 

na rybníce Ženich, ukázala, že kapr obecný tvořil víc než dvě třetiny zkonzumovaných ryb. 

Dalšími rybami zastoupenými v potravě kormoránů žijících v této oblasti byl lín obecný a v 

zanedbatelném množství i okoun říční a plotice obecná. Velikost ulovených ryb se nejčastěji 

pohybovala v rozmezí 10 -20 cm (Martincová 1999). Jiná studie, probíhající na přelomu století, 

přinesla podobné výsledky. Tentokrát byly zkoumány obsahy žaludků zastřelených kormoránů na 

Českobudějovicku. Kapr se opět ukázal být hlavní složkou potravy kormoránů (51%), následován 

candátem (27,6%), okounem (9,2%) a ploticí (7%). Stejně jako v předchozí studii, i zde kormoráni 

preferovali ryby střední velikosti 10 -20 cm. Tato velikost odpovídá například násadě kapra ve 

věku do dvou let (Kortan 2006).  

Na Třeboňsku nejsou ekonomické ztráty rybářů stranou ochrany přírody nijak 

zpochybňovány. Zoolog CHKO se v rozhovoru se mnou vyjádřil takto: „Zcela jistě škody 

jsou. Řádově to jsou desítky metrických centů ryb.“ ( rozhovor č.1).  

Jak vysoko vyčíslují škody sami rybáři? Informace lze získat prostřednictvím žádostí o náhradu 

škod, protože od roku 2000 je problematika škod řešena zákonem 115/2000 Sb. o poskytování 

náhrad za škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy. V tabulce č. 1, kterou 

vypracovala Ing. Beňová z Odboru životního prostředí Krajského úřadu v Českých Budějovicích 

pro oblast jižních Čech, jsou uvedeny počty podaných žádostí o náhradu škody a výše 

vyplacených finančních částek v jednotlivých letech.  



 

Tab. č. 1. Přehled počtu podaných žádostí o náhradu škody způsobené kormorány a výše vyplaceného 

odškodnění na území jihočeského kraje  

Zdroj: Krajský úřad České Budějovice, odbor životního prostředí, Ing . Beňová  

Žádosti o poskytnutí náhrad škod způsobených kormoránem velkým podává i Rybářství Třeboň. 

K žádosti je vždy připojen znalecký posudek, kde je výše škod vypočítána. V žádosti za období 1. 

8. 2005 -31. 1. 2006 byla například výše škod stanovena na 1 914 640,5O Kč (viz příloha č. 2) a 

Krajský úřad žádosti vyhověl (viz příloha č. 3).  

Výpočet škod se dnes řídí přesně danými pravidly, která byla stanovena na jednání v září roku 

2006. Podle slov Ing. Beňové to bylo nutné s ohledem na to, že různé metody výpočtu škod vedly 

k různým výsledkům, které se mohly lišit až o několik set tisíc korun. Dnešní postup při 

stanovování výše škod by také měl omezit zneužívání náhrad. Ze zápisu z výše zmíněného 

jednání za účelem stanovení způsobu náhrady škod vyplývá, že výpočet se odvíjí od počtu 

sledovaných kormoránů na určitém místě a pozorování musí být prováděna minimálně osmkrát 

během jednoho měsíce. Sjednocena byla i výše denní spotřeby kormoránů na 0,5 kg ryb na den 

pro dospělé jedince a 0,25 kg pro mláďata. Při stanovování výše škod se také bere ohled na to, 

kterého rybníku se pozorování týkají, protože tržní hodnota ryb v jednom rybníku se může lišit od 

druhého.  

Jednotná metodika, na jejímž stanovování se podíleli rybáři i ochránci přírody, je jistě dobrým 

krokem, jak zmírnit konflikt, který mezi nimi probíhá, ale stále to ještě neznamená, že stanovená 

výše škod bude odpovídat škodám skutečným. Kormoráni jsou živí tvorové, kteří se mohou 

volně pohybovat po krajině, a nikdo nemůže zaručit, že se tento pták bude chovat podle instrukcí 

stanovených k výpočtu výše škod.  

Kromě toho, je slyšet i kritika vyplácení náhrad a překvapivě ze strany rybářů. Některým 

rybářům se zdá, že částka, kterou dostanou, nepokrývá celou škodu: „Náhrady, které 

dostáváme od státu za omezení hospodaření, jsou nedostatečné.“ To jsou slova šéfa 

společnosti Rybářství Třeboň, která se objevila v tisku (Mf Dnes/Jižní Čechy 2009, 18. 2.).  

 
ROK  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  

počet 
žádostí  

0  4  7  11  20  19  18  18  21  

vyplaceno 
v mil K č  

0  1,7  2,8  7,1  12,7  11,9  11,7  8,2  14,2  

 2001  2002  2003  2004  2005  2006  



Je toz toho důvodu, že kormoráni působí i tzv. sekundární škody. Jedná se o ztráty na rybách, 

které jsou kormorány zraněny při nepodařeném útoku. Kormorán má totiž zobák zakončený 

ostrým hákem, kterým může rybu pouze poranit a ta na následky tohoto poranění uhyne později 

nebo neprospívá tak dobře, jak byměla.  

Zraněných ryb přičítají rybáři kormoránovi hodně.Někteří dokonce tvrdí, že kormoráni poraní ryb 

víc, než jich uloví. Jistý rybář zTřeboně to popsal takto: „Von po tý rybě chňapne, vona se mu 

vysmekne a von jí obrovsky poškodí, protože na konci toho zobáku má takovej ostrej zejk. Von 

třeba tři čtyři kapry poškodí, než toho jednoho chytí“ ( rozhovor č. 4). Těžko zodpovědět, jak 

velké procento ryb je opravdu zraněno. Studie uskutečněná v Číně ukázala, že kormoránům 

velkým unikla polovina z ryb, na které podnikly útok. Bohužel se ale nedalo zjistit, kolik z 

uniklých ryb bylo zraněno (Grémillet, Enstipp, Boudiffa, Liu 2006). V České republice se 

poraněním ryb během nepodařených útoků kormoránů zabýval Doc. Adámek, jehož studie 

prokázala snížení kondice zraněných ryb a jejich menší odolnost vůči nepříznivým podmínkám. V 

uveřejněném článku se také píše, že sekundární ztráty na obsádkách dosahují v závislosti na 

dalších okolnostech od 20 do 100% ztrát způsobených přímou predací (Adámek, Kortan, 

Flajšhans 2007). Studii Doc. Adámka využívají rybáři jako podpůrný argument při svých 

stížnostech na nedostatečnost finančních kompenzací: „Autoři doporučují, aby údaje o rybách 

poraněných kormorány byly prezentovány současně s údaji o objemu jejich přímé konzumace ryb 

ve vztahu k výskytu těchto ptáků vdané lokalitě. Taková komplexně pojatá informace by mohla 

přispět k širší diskuzi o neodůvodněné ochraně kormoránů a nedostatečné náhradě škod jimi 

způsobených.“ (Rybníkářství 4/2008:3)  

Otázka škod může být nadnesena i stranou ochránců přírody. Neškodí rybáři naopak kormoránům 

nebo jiným druhům ptáků? V osmdesátých letech byl zjištěn pokles početnosti u mnohých druhů 

vodních ptáků včetně kormoránů na území České republiky, který pokračoval i v následujícím 

desetiletí (Musil 2OOO). Vysvětlení je možné hledat v kombinaci několika faktorů, mezi které 

patří právě intenzivní chov ryb (Musil, Cepák 2004). Například hojně chovaný kapr se živí 

bezobratlými živočichy stejně jako potápivé kachny a jeho příliš intenzivní chov může znamenat 

málo potravy pro tyto druhy a vést k jejich omezenému výskytu (Sádlo, Štorch 2000). Jeden 

pracovník správy CHKO k tomu dokonce řekl, že: „Když přiletí tisícihlavé hejno na Velký Tisý, 

teoreticky, když kormoráni sežerou polovinu obsádky, tak rybníku to prospěje, protože bude víc 

planktonu a víc potravy i pro jiné ptáky.“ ( rozhovor č. 1)  



Příliš vysoká hustota rybí obsádky v rybnících je používána ochránci jako argument vůči 

rybářským stížnostem z ještě jednoho důvodu. Tato skutečnost totiž kormoránům maximálně 

ulehčuje obživu. Ekologové mluvili o rybnících jako o „dobře zásobených supermarketech“ 

nebo „lákavě prostřeném stolu“, který kormorán jednoduše nemůže přehlédnout. Cesta za 

potravou je kormoránům rybáři usnadněna i dalšími způsoby. Není to jen bohatá rybí obsádka, 

ale i její složení, co umožňuje kormoránůmpůsobit velké škody. Podle slov technika rybářství 

Třeboň je v rybnících, které spravují, hlavní rybou vždy kapr stejného věku. Pro rybník, kde je 

násada kormoránem oblíbeného dvouletého kapra, pak hejno kormoránů znamená skutečnou 

zkázu (Mráz in verb.).  

Na problém přerybněnosti hospodářsky využívaných rybníků poukazuje i zpráva Státní 

veterinární správy z 11. listopadu 2008, ve které její mluvčí Ing. Josef Duben zpochybňuje 

tvrzení rybářů, že za všechny škody může kormorán:  

„Je třeba si uvědomit, že současný intenzivní chov ryb je pro predátory prostě bohatě 

prostřeným talířem. Není se čemu divit. Nicméně určitě není v současné době moc vhodné 

rozdělovat živočišné druhy na užitečné a neužitečné, toto rozlišení zavání příliš technokratickým 

a ekonomickým poměřováním života a přírody.“ (Duben 2008)  

Co si o tom myslí jeden člen rybářské veřejnosti si můžeme přečíst v listu 

Rybníkářství:  

„Pokud by takovou zprávu, nereflektující realitu, vydala skupina zanícených, neobjektivních 

aktivistů, nestálo by za to si jí všimnout. Pokud ale vzejde z prostředí vysoce odborné instituce 

.... pak je to přinejmenším na pováženou.“ (Berka 2009:3)  

6.2. Chráněný živočich. Nebo ne?  

Když se na začátku osmdesátých let dvacátého století kormorán velký objevil v tehdejším 

Československu, byl zařazen mezi kriticky ohrožené druhy české přírody (Sedláček, 1988). V 

současném Červeném seznamu je zapsán do kategorie VU – zranitelný. Sem byl zařazen díky již 

zmiňovanému poklesu početnosti hnízdících párů vdůsledku jejich umělé redukce (Šťastný, 

Bejček 2003).  

Z mysliveckého hlediska kormorán byl a stále je lovnou zvěří (Hromas 2003), avšak podle 

vyhlášky Ministerstva zemědělství ČR č. 245/2002 Sb. je druhem zvěře, který nelze lovit s 

ohledem na mezinárodní smlouvy, na které Česká republika přistoupila (Červený a kol. 2003).  



Kormorán je chráněn i zákonem 114/1992 Sb., protože tento zákon zaštiťuje skupinu volně 

žijících ptáků na území Evropského společenství jako takovou. Na základě tohoto zákona se 

zakazuje úmyslné usmrcování nebo odchyt ptáků, poškozování a ničení hnízd a úmyslné 

vyrušování ptáků zejména během rozmnožování a odchovu mláďat.  

Zároveň je ale možné získat výjimku z tohoto zákona, jestliže neexistuje jiné uspokojivé 

řešení potíží vzniklých díky výskytu nějakého živočicha. Mezi oblasti, kde je možné 

výjimku dostat, patří mimo jiných právě i rybářství a vodní hospodářství.  

Třeboňsko je oblastí, kde je odstřel kormoránů povolen v mimohnízdní době v nelimitovaném 

počtu jedinců. Tento odstřel byměl být prováděn jen na rybnících mimo zvláště chráněná území. 

Použití podmiňovacího způsobu je zcela na místě. Rybáři si jsou velmi dobřevědomi toho, že není 

možné zjistit, na jakém místě byl který kormorán zastřelen, a zneužívají toho. Důvodem může být 

nejen horlivost při ochraně rybníků, ale i finanční odměna, která je společností Rybářství Třeboň 

střelcům vyplácena. Za zastřeleného kormorána, respektive za jeho horní zobák (viz obr. č. 4) je 

totiž vyplácena peněžní odměna tzv. zástřelné 300 Kč. Nejedná se o nějakou pokoutní výplatu, ale 

o oficiální příkaz předsedy představenstva Rybářství Třeboň a.s., který se řídí sepsanými pravidly 

(viz příloha č.4). Tato pravidla například říkají, že odměnu je možné vyplatit jen za kormorána 

uloveného na rybnících obhospodařovaných rybářstvím Třeboň, protože na jiných lokalitách 

nemusí být jeho lov povolen. Jak ale přiznal technik Rybářství Třeboň, tato podmínka se nedá 

uhlídat: „Je nám jasný, že vykupujeme i od jinejch, nejenom co se střelí u nás, ale v každém 

případě se nám to vyplatí, protože 300 korun to je vlastně zhruba, když si to vemem půl kila denně 

násady, která je zhruba 60, 65 korun, tak si vemte, že je to víc, co on sežere.“ (rohovor č. 2)  

Tento technik také odhadoval, že jen na třeboňském podniku se lovu kormorána může věnovat 

tak 20 zaměstnanců. S jedním z největších lovců kormoránů jsem i osobně mluvila. V roce 2007 

prý zastřelil 167 kormoránů. Tímto způsobem si přivydělal kolem padesáti tisíc korun! Zdá se, že 

jediné štěstí kormoránů je v tom, že jsou tak zvaně „těžcí na ránu“ a jejich střelba je časově dost 

náročná.  



 

Obr. č. 4. Tento kormorán byl střelen 17. března 2009 na rybníku Služebný u Lomnice nad Lužnicí. Za 

povšimnutí stojí uřezaný horní zobák, který slouží jako doklad pro vyplacení zástřelného (Foto Mráz) 

 

Že jsou udělované výjimky k odlovu kormoránů velkých opravdu využívány, je vidět v 

následujícím přehledu zastřelených kormoránů v letech 2001 – 2006 v okrese Jindřichův Hradec. 

Tab. č. 1. Přehled počtu zastřelených kormoránů velkých v okrese Jindřichův Hradec mezi roky 2001 –  

Zdroj: OMS ČMMS v Jindřichově Hradci  

Bohužel se mi nepodařilo zjistit, jak velký podíl z těchto zastřelených ptáků patří 

kormoránůmztřeboňské kolonie a jaký kormoránům z jarních a podzimních přeletů. Díky 

kroužkování mláďat kormoránů v kolonii na rybníce Ženich a zpětným hlášením, pokud jsou tito 

práci nalezeni, je ale jisté, že třeboňští ptáci mezi zastřelenými jedinci skutečně jsou (viz obr. č. 

5).  

 
ROK  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  

počet 
žádostí  

0  4  7  11  20  19  18  18  21  

vyplaceno 
v mil K č  

0  1,7  2,8  7,1  12,7  11,9  11,7  8,2  14,2  



Obr. č. 5. Na Třeboňsku kroužkované mládě kormorána velkého bylo zastřeleno již po pěti měsících 

života jen 11 km daleko od místa, kde bylo kroužkováno.  

 

Zdroj: Česká společnost ornitologická  

Se střelbou souhlasí i ochránci přírody a ornitologové. Odstřel kormoránů je brán jako jediná 

účinná metoda, která může vést k účinnému plašení ptáků a tím i zabránění škodám a to i přesto, 

že se jedná o krátkodobé řešení. Krátkodobé proto, že nový ptáci rychle obsazují „uvolněné“ 

lokality nebo se pouze přesouvají z místa na místo. Evropská populace kormoránů je dnes 

považována za natolik stabilní, že by jí lov neměl ohrozit (Martincová, Musil, Cepák 2000).  

Přes tento souhlas se ale na straně ochrany přírody objevuje jedna závažná výtka. Nesouhlasí se 

situací, kdy je současně možné kormorány lovit a nad to ještě dostávat peněžní kompenzace: 

„Rybáři totiž můžou střílet i žádat o náhrady. Ale já si myslím, že by měli žádat jen o odstřel, 

protože takhle maj ty kompenzace vlastně zdvojený. Podle mého názoru jsou ty náhrady příliš 

vysoké.“ (viz rozhovor č. 3)  

Viděli jsme, že oba prostředky sloužící jako kompenzace škod způsobených kormorány má svá 

pro a proti. Mají náhrady škod a povolení odlovu reálnou šanci zmírnit konflikt mezi ochranou 

přírody a rybáři? I to je otázka, kterou bych se chtěla zabývat v analýze dotazníkových 

rozhovorů.  



 7. Mediální obraz kormorána velkého  

„Právě kormorán nese vinu na katastrofálním úbytku 

lipana na Vltavě. Ale nejen tam. Kolonie kormoránů se 

šíří jako smrtící lavina. Kde jednou přezimují, na jaře 

mnoho ryb nezbude.“
1 

Z článku Proč pstruzi a lipani mizí.  

Neúspěšná „ Hnízdní historie tohoto druhu v 

našich zemích patříktěm nejsmutnějším kapitolám, 

které byly v naší přírodě napsány.“ 
2 

Z knihy Ž ivá 

voda pod Pálavou. Zločin. 

Práce o kormoránovi velkém by nebyla úplná bez rozboru jeho mediálního obrazu. Tisk, televize 

či rozhlas dnes nejsou jen místem, kde jsou prezentovány názory jednotlivých zájmových 

skupin, ale jsou i místem, která má možnost díky svému širokému dosahu ovlivňovat názory 

širší veřejnosti. Média se stala prostorem, ve kterém se v případě kormoránů mohou nejen 

prezentovat, ale i utkat názory rybářů s postoji ochránců přírody ve snaze získat podporu pro 

prosazení svých cílů. A to vše prostřednictvím vhodně volených slov vyvolávajících pozitivní či 

negativní asociace spojené s tímto živočichem.  

Že média mohou do jisté míry ovlivnit názory veřejnosti na určitého živočicha a tím i jeho osud, 

ukázala mediální studie konfliktu, který se odehrával v osmdesátých letech dvacátého století v 

americkém státě Kalifornia (Wolch, Gullo, Lassiter 1997:139 -161). Jednalo se o spor ochránců 

přírody se sportovními lovci, kteří se tehdy snažili prosadit možnost lovu státem chráněné pumy. 

Obě zúčastněné strany se snažily získat podporu veřejnosti na svou stranu mimo jiné i 

prostřednictvím článků v nejčtenějším denníku této oblasti, prostřednictvím Los Angeles Times. 

Lovecká lobby se pokoušela vyvolat v lidech strach z této šelmy. Její příspěvky záměrně 

používaly takový slovník, který měl útočit na obavy veřejnosti z rozšířené kriminality. A tak se o 

pumě psalo jako o sériovém zabijákovy či vraždícím stroji.  

1 

(Rukavička, J., Proč pstruzi a lipani mizí, Kajman 6/2004, str. 50 – 51) 
2 

(Šebela, M., Živá voda pod Pálavou. Zločin, 2005, str. 148)  



Proti tomu ovšem stály novinové články zastánců pumy, které pro změnu spoléhaly na romantické 

touhy a představy lidí, a předváděly proto pumu jako vznešený symbol mizející divočiny a 

volnosti. Úspěšnější nakonec byla strana ochránců přírody, která dosáhla odmítnutí návrhu na 

obnovení sportovního lovu těchto šelem.  

Jak je to s kormoránem? I o něm vyšel poměrně velký počet novinových článků. Mezi roky 2000 

a 2006 jsem našla v různých celostátních i regionálních českých médiích 173 příspěvků, které se 

kormoránům velkým buď přímo věnovaly, nebo se v nich o těchto ptácích objevila alespoň 

zmínka.  

Na první pohled byla patrná jasná převaha článků, které byly hlasem rybářů a vodohospodářů 

apředstavovaly kormorány velké pouze v negativním světle hospodářských škod (115 článků). 

Pozitivně laděných textů, které v kormoránech viděly vzácnost či obohacení české přírody, bylo 

oproti tomu již citelně méně (39). Tato propast mezi pozitivním a negativním hodnocením 

kormoránů se ukázala být ještě výraznější poté, co jsem v obou skupinách porovnala počet článků, 

které se kormoránem zabývaly jen okrajově, s počtem článků, kde byl kormorán hlavním 

tématem. Zatímco na straně odpůrců dominovaly články přinášející zprávy výhradně o 

kormoránech velkých a jejich škodlivosti (87:28), v pozitivních příspěvcích tomu bylo naopak. 

Pouze kormoránům totiž patřil jen zlomek textů  

(5 : 39).  

Zbývající počet nalezených článků pak vyzníval neutrálně (19), protože autoři textů dokázali 

přiblížit problematiku kolem kormoránů velkých z pohledu obou zainteresovaných skupin.  

.  
7.1. Obraz kormorána (a nejen jeho) podle rybáře  

7.1.1. Kormorán hospodářský škůdce  

Vůbec nejsilnějším dojmem, který negativně laděné články zprostředkovávaly, byl obraz 

kormorána škodícího rybářům po celé republice, na řekách, rybnících i přehradách. Tak jen v roce 

2005 kormoráni trápili rybáře na Českobudějovicku a Jindřichohradecku, nerovný boj s nimi 

sváděli rybáři na Přerovsku, stejně jako na Valašsku a náletům škodících kormoránů se nevyhnuly 

ani střední Čechy či Karlovarský kraj.  



Takovéto novinové články ukazovaly kormorány pouze jako starost, které musí rybáři čelit. 

Vážnost hospodářských škod byla umocňována několika způsoby. Například tím, že autoři 

popisovali rybáře jako ty, kteří se celý dlouhý rok poctivě starají o své svěřence, aby co nejlépe 

prospívali („Milióny miminek chovají rybáři jako v bavlnce“. Listy Strakonicka, 5. června 2003) a 

kormorány jako ty, kteří jen bezostyšně ničí výsledky takové práce („Staráme se o ryby celý rok a 

pak přijde taková katastrofa a všechna práce je pryč“ Mf Dnes/Střední Čechy, 23. března 2002). 

Pocit marnosti, který prý rybáři pociťují, doprovázela slova o „spoušti“ či „hr ůze“, která má 

nedozírné následky („…denně uhynou v řece Bečvě po náletu kormoránů stovky ryb a stovky 

mrtvých tělzůstávají ve vodě.“ Olomoucký den, 12. ledna 2005)  

Rybáři si v těchto novinových článcích také často stěžovali, že nemají možnost, jak se proti 

kormoránůmúčinně bránit. Ačkoliv některá rybářství měla povolení k odstřelu určitého množství 

ptáků, proti kormoránům byla toto opatření neúčinná. Kormoráni byli totiž popisováni jako 

„mazaní“ či „inteligentní“ ptáci, díky čemuž vypadali jako opravdový soupeř („Že kormorány 

není snadné přelstít, potvrzuje i Zajíček.“ Rovnost – 21. října 2004, …“je velmi mazaný a umí se 

o sebe včas postarat.“ Naše Valašsko 24. ledna 2005).  

Oblíbeným způsobem, který také napomáhal vyniknout závažnosti škod, byly i přesně vyčíslené 

ztráty připočítávané kormoránům, ať už se jednalo o počty slovených ryb („V případě kapra jsme 

nasadili 20 tisíc kusů plůdku a pětapůl tisíce násady. Slovili jsme ale jen zhruba dva až tři tisíce 

kusů této ryby.“ Deník Lučan, 29. října 2004) nebo o přesnou finanční částku („…čtyři rybářské 

svazy, kterým kormoráni sežrali ryby za 629 049 korun. EkoList,  

15. ledna 2004). Ve skutečnosti se ztráty dají pouze odhadnout a vždy se na nich podílejí další 

faktory. Problém je v tom, že přibližný, neurčitý odhad, který by přiznával i vlivy jiných faktorů 

na ztráty je v podstatě bezcenný. Pádným argumentem je pouze přesná částka nedávající prostor 

pochybám.  

Škoda, ať už jakkoliv vysoká, sama o sobě až tak zajímavá není. Je-li ale doprovázena krátkým 

příběhem, popisujícím útrapy, jimž jsou rybáři vystaveni, stává se podstatně působivější.  

7.1.2. Kormorán zločinec  

„Na padesát mrtvých rybích těl objevil v úterý ráno chodec u přehrady České údolí na okraji 

Plzně. Záchranáři zjistili, že některé ryby mají na tělech stopy po zásazích ptačími zobáky.“ (MF 

Dnes, 26. ledna 2006) Tento krátký novinový úryvek s kriminální zápletkou  



není z černé kroniky o mnohonásobném vrahovy řádícím v Plzni, ale o hejnu kormoránů, kteří zde 

přečkávali zimu. V tomto článku bylo sice o něco níže uvedeno, že kormoráni ryby na místě 

zanechali nejspíše proto, že byli vyrušeni při lovu, avšak použití stylu černé kroniky evokuje pocit, 

že se kormoráni svým chováním dopustili vážného zločinu. Přirozené predační chování kormorána 

kriminalizovaly i jiné články. O několik měsíců později vyšel v Mf Dnes článek, kde se psalo, že 

kormoráni jsou horší než ukrajinští dělníci, kteří pytlačí ryby tak zvanou ruskou metodou. Ta 

spočívá v tom, že se do vody hodí ruční granát. A autor tohoto příspěvku dokonce napsal, že podle 

rybářů jsou kormoráni ještě větším zlem než únik kyanidu z továrny do Labe (Mf Dnes, 3. března 

2006).  

Jak je vidět, stačí jen zasadit otázku kormorána do vhodných kulis, v tomto případě 

kriminálních, a otázka škod zdaleka nepůsobí nevinně.  

7.1.3. Kormorán nepřítel  

Dalším ze způsobů, jak vylíčit kormorána velkého jako škodnou českých řek a rybníků je i jeho 

představení jako cizího nepřítele drancujícího naše vody.  

Slovník, který autoři článků používali, byl plný výroků o„invazích“ a„náletech“, které evokovaly 

válečné obléhání a strádání během něj („Společnost sice občas získá výjimku na odstřel 

chráněných ptáků, ale jejich hromadným invazím čelit nedokáže.“ Mf Dnes/Ze západních Čech, 

23. září 2000). Tak, jako v minulosti cizí vojska, i kormorán „drancuje“ naši zem („ Kormoráni na 

Dřevnici, drancování řeky začalo“ Zlínské noviny, 11. února 2005)  

A stejně jako s nepřítelem, i s kormoránem je tedy nutné bojovat („Na tzv. zástřelném neboli 

odměně v boji s kormorány a volavkami….“ EkoList, 30. srpna 2000).  

7.1.4. Nenasytný nesyt černý  

Nesyt černý je jedno ze starších označení kormorána velkého (Komárek 2007: 44). S tímto 

jménem by soudě podle novinových článků jistě souhlasili i dnešní rybáři. Kormoránům je totiž 

v některých našich denících připisována neutuchající chuť k jídlu („Rybáři tu vídají více než sto 

nenasytných zobáků“ Příbramský deník, 27. října 2004). Tato nenasytnost spolu s plýtvavým 

způsobem, jímž kormoráni zachází se svou kořistí („Mnoho ryb kormoráni poranili drápy a 

nechali uhynout.“ Mf Dnes/Střední Čechy, 23. března 2002) pak může být snadno použita, jako 

další argument proti výskytu těchto opeřenců na našem  



území a jako ospravedlnění k jejich redukci („Vzhledem k obrovské chuti těchto opeřenců se 

nelze divit tomu, že rybáři usilují o jejich odstřel“ Listy Jindřichohradecka, 4. dubna 2005).  

7.1.5. Kormorán ekologický škůdce  

Nakonec novinové články odhalily ještě jeden způsob, jak kormorány ukázat ve špatném světle a 

dokázat, že nemají místo v naší přírodě. Stačilo převzít argumenty druhé strany a namířit je proti 

kormoránovi. Z chráněného živočicha se rázem stal nepůvodní druh, který představuje nebezpečí 

pro vzácné druhy ryb našich řek a říček. Jeho sporadický výskyt v minulosti ukazuje podle 

mnohých rybářských příspěvků na to, že se jedná o nepůvodní druh české přírody („Tento 

ochránci přírody obhajovaný, chráněný mořský pták je u nás v podstatě cizinec…“ Naše Valašsko, 

24. ledna 2005). Tedy o druh, který by mohl být nebezpečný skutečným původním živočichům, 

zejména těm chráněným. A podle některých vodohospodářů se již jeho nebezpečnost opravdu 

ukázala například na úbytku pstruha potočního či ouklejky pruhované („Ještě před pár lety jich 

byly v západočeských řekách tisíce. Dnes jsou to ale nejohroženější druhy ryb. Rybáři mluví 

hlavně o ostroretce stěhovavé, parmě obecné, podoustvi říční. Ty z řek mizí kvůli znečištění vody, 

vystavěným jezům a hlavně kvůli kormoránům.“ Mf Dnes/Kraj Plzeňský 24. října 2006).  

Mimo to, některé články naznačovaly, že skutečnými ochránci našich vod jsou rybářia ne 

ekologové. Rybáři byli totiž popisováni jako ti, kteří se zde snaží o udržení a návrat některých 

druhů ryb, ale tento cíl jim ochrana kormorána znemožňuje („Snažíme se do řeky Jihlavy vrátit 

původní ryby, které zde měly svoje místo, ale naše práce přichází vniveč.“ Noviny Třebíčska – 

Vysočina, 5. dubna 2003).  

Ekologická argumentace už tedy není namířena pouze proti samotnému kormoránovi, ale snaží se 

zdiskreditovat i skupinu lidí, která za ním stojí. Ukázat, že ačkoliv se tato skupina lidí domnívá, 

že ví, jak chránit přírodu, ve skutečnosti jí svými zásahy poškozuje.  

7.1.6. Co se povídá…  
V souvislosti s tím, že některé novinové příspěvky svým čtenářům jemně podsouvaly myšlenku 
podílu viny ochrany přírody na rozsáhlých hospodářských škodách, bych se ráda zmínila i o tom, 
co se mezi rybáři „povídá“. Vždyť nejrůznější zvěsti či fámy jsou vhodným zdrojem názorů 
veřejnosti na nějakého živočicha. Během doby, kdy jsem dělala rozhovory s rybáři, jsem narazila 
na určité stereotypní zvěsti, které rybáři vyprávěli o ochráncích  



přírody. Opakovaně jsem vyslechla příběhy, které se odehrávaly pokaždé jinde, pokaždé s jinými 
aktéry a přesto byla jejich základní osnova stejná. Jednalo se o vždy o nedomyšlenou 
ochranářskou akci, kterou bylo něco vzácného zničeno. Příkladem může být vyprávění 
moravského rybáře, podle kterého ekologové zničili místní kolonii ledňáčků tím, že vyhloubili 
příliš malé otvory v betonovém břehu řeky, která měla sloužit jako budoucí hnízda. Otvory byly 
prý ovšem připraveny jako dokonalá past. Ptáci sice mohli vlézt dovnitř, ale ven se již nedostali.  

Tato i další fámy, které jsem slyšela, mají podobnou strukturu, jakou popsal již J. N. Kapferer, 

když se zabýval „ekologickými“ fámami, které se svého času šířily po Francii. Kapferer ukázal, 

že fámy o neuvážlivých a škodlivých akcích ochránců přírody se mezi lidmi nešíří náhodně.„Je to 

výsledek příslušnosti ke společenské skupině, jejíž názory, hodnoty a postoje sdílíme.“ (Kapferer 

1992: 75) V tomto smyslu znik, šíření a přijímání fámy tedy jen odhaluje názory, které v té které 

skupině již dávno jsou. Ať už se jedná o francouzské venkovany nebo české rybáře, úspěšná fáma 

je cestou, jak ukázat protistranu jako nekompetentní a naznačit, kdo je povolán řešit celou 

záležitost.  

7.2. Obraz kormorána velkého podle ochránce přírody  

Jak už bylo zmíněno výše, články, které vyznívaly pro kormorány dobře, byly v denním 

tisku zastoupeny mnohem slaběji než články negativní. Přesto se najít daly.  

Slova o hospodářských škodách a likvidaci ryb v nich byla nahrazena slovy o vzácnosti a 

zajímavosti těchto živočichů a kormoráni se objevovali tam, kde se psalo o kráse přírody a o její 

ochraně. Kormorán zde přestal být hrozbou pro českou faunu, a naopak se stal jedním z 

živočichů, které se díky ochraně podařilo vrátit do naší přírody. Zatímco rybářské články psaly o 

kormoránech jako o zhoubě některých druhů ryb v našich vodách, například pstruhů, v 

ochranářských článcích se kormorán i pstruh do české přírody navraceli bok po boku („…zlepšila 

se kvalita vodních toků natolik, že se k nám vrátili raci, pstruzi, vydry a kormoráni.“ Mf 

Dnes/Vysočina, 17. července 2003). Kormoráni velcí byli dokonce viděni jako pozitivní faktor při 

dalším obohacování naší přírody („Určitě je dobře, že tady jsou. Je možné, že se na ně budou 

vázat i další živočišné druhy,“, Mf Dnes/Severní Čechy, 14. února 2003).  



Někdy se o kormoránech psalo, jako o zajímavých ptácích, kteří stojí za povšimnutí („Novou 

atrakcí se na břehu dolního Labe stal v těchto končinách dříve vzácný ptačí druh, kormorán 

velký.“ Mf Dnes, 14. února 2003), většinou ale hlavní pozornost patřila jiným tvorům a kormorán 

se jen epizodicky objevoval jako jejich doprovod. Centrem pozornosti byli jmenovitě například 

orel mořský či orlovec říční („Nebývalou vzácnost objevili ochránci přírody v minulých dnech na 

Kařezských rybnících na Rokycansku. Zahnízdil tu vzácný dravec – orloven říční.“ ), a 

kormoránům patřila pouhá zmínka na okraji textu („Začínají se objevovat i první kormoráni 

velcí.“, Mf Dnes/Plzeňský kraj, 14. října 2003).  

Objevovaly se i články, kde byl kormorán vnímán i jako estetická součást krásné krajiny, která 

nebyla poničena člověkem nebo kam se po dlouhé době mohl vrátit přirozený řád, jak se tomu na 

chvíli stalo třeba po povodni z roku 2002 („Na padlých stromech si sušili peří kormoráni. 

Člověkměl pocit, jak spokojení jsou ptáci a ryby v takto členitém prostředí, kde si každý nalezne 

svoji niku.“ Cílek 2004: 145)  

To, že se jednalo o příspěvky pozitivní, neznamenalo, že by se v nich nedostala prostor strana 

rybářů se svými stížnostmi. Ekologové nijak nezastírali, že problém škod skutečně existuje 

(„Jiná situace je na rybnících zaměřených na chov kaprů. Tam mohou napáchat velké škody.“ 

Mf Dnes/Karlovarský kraj, 20. ledna 2003) ‚ Avšak jedním dechem dobodávali, že za výší škod 

stojí i způsob, jakým rybáři hospodaří a ve světle argumentu náhrady škod způsobených 

kormorány vyznívaly tyto stížnosti poněkud naprázdno.  

7.3. Závěrem  

Převaha článků ukazující kormorány jako škodnou nad články jejich příznivců se odrazila i v 

odpovědích respondentů na otázky z dotazníku, který jsem s nimi vyplňovala. Uvádím zde 

výsledky ze skupiny turistů, která nebyla do problematiky kolem kormorána přímo zatažena a je 

pravděpodobné, že právě média se mohla podílet na její znalosti o kormoránech. Na otázku „Kde 

jste o kormoránech slyšel/slyšela?“ polovina turistů skutečně odpověděla, že viděla nějaký 

televizní program nebo o kormoránech četla v novinách. A až na turistu z Děčína, který o 

kormoránech četl jako o nové zajímavosti naší přírody, si všichni zbývající respondenti vybavili 

informaci v tom smyslu „že si rybáři stěžovali“.  
Proč o kormoránech velkých vychází tak velké množství negativních článků a jen zlomek 
pozitivních? Jistě je to do velké míry dáno tím, že kormorán škody skutečně působí a  



rybářská lobby má silný hlas. Ale jiná z možných příčin se ukazuje i v článcích, které patří hlasu 
ochrany přírody. Zdá se, že kormorán velký není dostatečně atraktivním zvířetem, aby mu byl 
věnován větší prostor. Jako chráněný druh, je zajímavý natolik, aby se objevil tam, kde se píše o 
ochraně přírody, ale už ne natolik, aby byl hlavním námětem těchto článků nebo abyse o něm 
psalo víc.  

Obrat ovšem nastává ve chvíli, kdy jde o hospodářské škody. Tento typ události v sobě skrývá 

jistou dramatičnost, která je atraktivní pro čtenáře a z kormorána velkého se rázem stává 

„ žádané“ téma.  

Probírané články jasně ukázaly existenci dvou diskurzů, které doprovází výskyt kormorána 

velkého v České republice. Každý z nich představuje jeden způsob, jakým se člověk dívá na 

přírodu a zachází s ní. Ukázalo se, že diskurz ekologický je laděn v pozitivním duchu. Kormorán 

zde není pouze obohacením naší přírody, ale přináší i kladné, například estetické hodnoty do 

našeho života. Naproti tomu se diskurz hospodářských škod nese pouze v negativní tónině. 

Kormorán velký v něm má jen jeden rozměr – rozměr škůdce, který nikým nezván likviduje 

výsledky něčí práce a je hrozbou pro českou přírodu.  



 8. Dotazníkový průzkum a jeho výsledky  

8.1. Výzkum  

Ze závěrečné zprávy projektu REDCAFE vyplývá, že k pochopení důvodů, které vedou ke 

vzniku lokálních konfliktů, mohou přispět nejen poznatky z ekologie kormoránů velkých, tak 

také informace ze studia kulturních aspektů těchto konfliktů (Carss 2003). Praktická část mého 

výzkumu se proto snažila přiblížit některé názory a postoje vybraných společenských skupin 

vůči kormoránům.  

Za tímto účelem byly stanoveny tři tematické oblasti otázek. Skupina první měla za úkol zjišťovat, 

zdali lidé vůbec o kormoránech na Třeboňsku ví a dokáží ho poznat. Druhá oblast otázek se 

soustředila na obecnější povědomí o způsobu života kormoránů a na jejich pověst, zatímco 

poslední skupina otázek se věnovala osobnímu vnímání a hodnocení kormoránů.  

Zajímal mě především způsob, jakým budou lidé na moje otázky odpovídat, a co by to mohlo 

prozradit o jejich postojích a názorech, stejně jako o kulturním pozadí celého konfliktu 

vyvolaného kormoránem velkým. Proto byl vybrán kvalitativní výzkum.  

Sběr dat byl naplánován pro oblast CHKO Třeboňsko, která v současnosti představuje 

nejvýznamnější centrum kormoránů velkých v České republice, a do studie byly zahrnuty 

následující skupiny:  

1)Profesní rybáři. Tuto skupinu měli tvořit plnoletí rybáři pracující na území CHKO Třeboňsko, 

pro které představoval rybolov hlavní zdroj jejich obživy.  

2)Sportovní rybáři. Jako sportovní rybáři byli určeni lidé, kteří se věnují rybolovu ve svém 

volném čase na řekách, rybnících a pískovnách. Neměli mezi nimi být profesní rybáři ani 

ekologové.  

3)Skupina ekologů byla připravena jako skupina přírodovědecky vzdělaných, dospělých 

lidí, kteří mají k Třeboňsku vztah díky své práci nebo předmětu studia.  

4)Místní obyvatelé. Do studie měli být zahrnuti dospělí lidé trvale žijící na území CHKO 

Třeboňsko, ale nepracují ani jako rybáři, ani jako ekologové.  

5)Poslední skupinou se stali turisté. Tato skupina byla definována tak, aby její členové byly pouze 

náhodnými návštěvníky Třeboňska v tom smyslu, že zde neměli chatu či chalupu.  



Stejně tak mezi nimi neměli být lidé věnující se nějakým způsobem rybolovu nebo pracující v 

ochraně přírody.  

Při výběru respondentů jsem nezohledňovala věk ani pohlaví, protože ve skupinách profesních a 

sportovních rybářů, stejně jako ve skupině ekologů je pravděpodobné, že názor jedince bude 

ovlivněn skupinou, k níž náleží.  

Respondenti ve výše zmiňovaných skupinách byli vybíráni dvěma způsoby. Ve skupině 

profesních rybářů, ekologů i místních obyvatel bylo možné uplatnit tzv. „snow ball“ techniku, 

kdy jsou nový respondenti získáváni na základě předchozího doporučení. Tato metoda ale 

nebyla uplatnitelná pro zbývající dvě skupiny. Proto jsem u skupiny sportovních rybářů a turistů 

volila metodu účelového výběru vzorku (Disman 2006).  

Sběr dat byl prováděn technikou strukturovaného rozhovoru na základě předem připraveného 

dotazníku (viz příloha č. 5.) Tato technika měla zaručit, že se dostane na všechna důležitá 

témata, ale současně zůstane zachována volnost přizpůsobovat rozhovor situaci a dá prostor 

dotazovanému k vlastnímu vyjádření. Při pozdějším hodnocení pak také ulehčuje srovnávání 

jednotlivých rozhovorů (Hendl, J., 2005:174).  

Samotný sběr dat probíhal během letních měsíců v letech 2005 a 2006.  

Celkem se podařilo získat 88 rozhovorů. Bohužel ve skupinách profesních rybářů a ekologů byl 

počet poskytnutých rozhovorů nižší než v ostatních skupinách. Bylo to zřejmě způsobeno časovou 

náročností rozhovorů. U profesních rybářů sehrál svou roli nejspíše i fakt, že někteří z nich vůbec 

nechtěli o kormoránech mluvit bez vědomí podnikového vedení. Bohužel se jednalo o 

nejvyhlášenější nepřátele kormoránů.  

8.2. Charakteristika jednotlivých skupin respondentů  

8.2.1. Skupina: sportovní rybáři  

Skupinu sportovních rybářů tvořilo devatenáct mužů ve věku od 18 do 63 let. Většina 

sportovních rybářů pocházela z Jižních Čech (42%) nebo z Prahy (31,5%).  



Jen tři z nich dosáhli vysokoškolského vzdělání nebo právě vysokou školu studovali. Ostatní 

získali nějaký typ středoškolského vzdělání. Ze zaměstnání se objevovalo vše, od úředníka, přes 

zemědělce a dělníka až po podnikatele.  

Až na dva, chodili rybáři k vodě pravidelně.Ačkoliv jsem tuto skupinu nazvala sportovní rybáři, 

hodilo by se pro ni možná lépe označení rekreační rybáři, protože takové rybaření v jejich pojetí 

bylo. Chytání ryb pro ně bylo především odpočinkem v hezkém prostředí nebo zpestřením 

důchodu či volného času. Mnozí z nich měli u sebe dalekohled a čekání na rybu si krátili 

pozorováním okolí vody. Stejně tak pro ně bylo rybaření i možností, jak se setkat s kamarády 

nebo vzít vnoučata na výlet. Opravdu zapáleného rybáře, pro kterého bylo ctí nechat se vyfotit se 

známou televizní ikonou sportovního rybaření Rudolfem Hrušínským, jsem potkala vlastně jen 

jednou u rybníka Nový Kanclíř. Kousek od břehu měl postavený poměrně dobře vybavený 

přístřešek, kde trávil celou svou dovolenou a „přijímal“ různé známé, kteří si taky přijeli zarybařit. 

Rozhovory jsem vedla jak s rybáři, kteří chytali ryby u řek, tak s rybáři u rybníků a 

pískoven.  

8.2.2. Skupina: místní obyvatelé  

Ve skupině místních obyvatel se podařilo získat dvacet rozhovorů od lidí ve věkovém rozmezí 18 

až 66 let. Převážnou část rozhovorů poskytly ženy (70%), které byly ochotnější odpovídat na 

otázky o kormoránech velkých než muži. V jednom případě bylo odmítnutí rozhovoru 

zdůvodněno tím, že dotyčnýse přátelí s rybáři a proto o nich nechce mluvit.  

V sedmi případech se jednalo o studenty středních a vysokých škol, dále byli zastoupeni 

důchodci a soukromí živnostníci, ale mluvila jsem například i s místostarostou Třeboně. Dva z 

respondentů se věnovali myslivosti. Jeden ale od myslivců posléze odešel.  

8.2.3. Skupina: profesní rybáři  
K vyplnění dotazníků se uvolilo třináct rybářů zTřeboňska a přilehlých oblastí. Věkově se jednalo 
o různorodou skupinu, ve které byli jak mladí rybáři kolem dvaceti, třiceti let, tak čtyřicátníci a 
padesátníci. Dva rybáři vystudovali vysokou školu lesnickou, ostatní dosáhli středoškolského 
vzdělání na rybářských školách. Osm z nich pracovalo pro místní společnost Rybářství Třeboň a.s. 
a jeden byl zaměstnancem Rybářství Kardašova Řečice. Další rybář  



v tomto oboru samostatně podnikal, dva mladíci ještě studovali střední rybářskou školu 
vTřeboni a poslední respondent z této skupiny pracoval pro soukromého zemědělce.  

Šest profesních rybářů se aktivně věnovalo myslivosti. Dva další rybáři byli členy mysliveckého 

sdružení v minulosti, ale nakonec odešli kvůli nesouhlasu s činností sdružení. Tito rybáři – 

myslivci měli vesměs povolení k odlovu kormoránů a také ho využívali. Jeden z nich však žil v 

trochu schizofrenní situaci. Jako ornitolog již několik let pomáhal s kroužkováním mláďat 

kormoránů na jejich hnízdišti, avšak jako zaměstnanec Rybářství Třeboň měl současně 

povinnost kormorány střílet.  

8.2.4. Skupina: ekologové  

Tato skupina zahrnovala dvanáct vysokoškolsky vzdělaných nebo vzdělávajících se lidí. 

Jednalo se o devět mužů atři ženy ve věku od 19 do 55 let.  

Přímo kormoránem se v této skupině zabýval pouze jeden člověk, který je koordinátorem české 

části celoevropského projektu INTERCAFE věnujícího se problému kormoránů. S 

problematikou kormoránů v České republice se ale někdy setkali i jiní členové této skupiny, kteří 

se k němu dostali díky své práci. Jednalo se zejména o zoologa z CHKO Třeboňsko, pracovníka 

Agentury pro ochranu přírody nebo inspektorku životního prostředí, která o kormoránech a jejich 

životu napsala diplomovou práci a nějaký čas proto strávila v kolonii kormoránů na rybníce 

Ženich. Další rozhovory poskytli zaměstnanci Nadace pro vydru, učitel na přírodovědecké 

fakultě Jihočeské univerzity či vedoucí oddílu mladých ochránců přírody v Třeboni, který svého 

času pracoval pro CHKO Třeboňsko. Ostatní respondenti patřili mezi studenty přírodovědecké 

fakulty v Praze nebo byli členy výše zmíněného oddílu.  

8.2.5. Skupina: turisté  

Poslední skupinu tvořilo dvacet tři turistů, jejichž věk se pohyboval v rozmezí 18 až 60 let. 

Ženy (43%) a muži (57%) zde byli zastoupeni poměrně rovnoměrně.Převážná většina turistů 

bydlela v (83%) v nějakém větším městě. Objevovala se zejména Praha, ale i jiná města, jako 

Brno, Liberec, Cheb a další.  

Na Třeboňsko přijeli na dovolenou a nikdo z nich tu neměl žádnou chatu nebo chalupu. Během 

vyplňování dotazníků se ukázalo, že dva turisté měli na Třeboňsku mezi známými i rybáře, se 

kterými o kormoránech mluvili.  



8.3. „Kormorán, a to je co?“  

Tato skupina otázek zjišťovala, mají-li respondenti nějaké povědomí o výskytu kormoránů 

velkých na Třeboňsku, popřípadě na území České republiky. Zajímalo mě, zdali lidé tohoto 

ptáka již někdy viděli a jestli ho vlastně vůbec poznají. Tuto oblast otázek jsem nazvala podle 

reakce jednoho jihočeského mladíka, když jsem ho prosila o vyplnění dotazníku. Naštěstí to 

byla jen ojedinělá reakce.  

8.3.1. Vyskytuje se kormorán velký na Třeboňsku?  

Výskyt kormoránů na Třeboňsku byl naprosto znám všem dotázaným profesním rybářů (100%) i 

ekologům (100%). Stejně tak o jeho výskytu v této oblasti věděla i převážná většina sportovních 

rybářů (95%) a místních obyvatel (85%). Pouze u dotazovaných turistů bylo toto povědomí 

mnohem slabší (30%).  

Při rozboru odpovědí skupiny turistů na tuto první otázku se jasně ukázalo, že mnou oslovení 

návštěvníci Třeboňska nemají kormorána nijak výrazně spojeného se zdejší oblastí. Jen jedna 

třetina turistů odpověděla v tom smyslu, že o kormoránech na Třeboňsku ví. Třiz těchto turistů se 

ale o výskytu kormoránů dozvěděli až na místě prostřednictvím informačních panelů, které jsou 

umístěny u rybníků nebo díky stálé expozici „Lidé a krajina“ a odpověděli v zásadě stejně jako 

tato paní z Prahy: „Víme, přečetli jsme si to na naučné tabuli na stezce Okolo Třeboně a mám 

pocit, že jsme ho viděli i na tý výstavě na zámku.“ A tak vlastně jen čtyři lidé odpověděli tak, že 

bylo zřejmé, že o kormoránech na Třeboňsku věděli dřív, než sem přijeli na dovolenou.  

Mezi turisty, kteří o kormoránech na Třeboňsku nikdy předtím neslyšeli se ale našli tři uvažující 

nad odpovědí stejným způsobem, jako jistý starší podnikatel shodou okolností také z Prahy: „ Řek 

bych, že kormorán je vodní pták, ne? Tak si myslím, že by se tu vyskytovat měl.“  

Na rozdíl od turistů, byl pro ostatní skupiny respondentů výskyt kormoránů na Třeboňsku 
spíše známou skutečností. Přesto se charakter odpovědí jednotlivých skupin značně lišil. Asi 
nejvýrazněji se rozdíl projevil mezi profesními rybáři a ekology. Zatímco ekologové 
odpovídali pouze krátce a neosobně: „Ano, je tu. Jeho kolonie se nachází na Ženichu“, 
odpovědi profesních rybářů zněly, jakoby kormorán byl jedním z nejběžnějších  



ptáků Třeboňska: „Je všude kolem“ nebo „B ěžně kdykoliv a kdekoliv“. Je možné, že neosobnost 
odpovědí na jedné straně a zaujatost na straně druhé vyplývala z míry, se kterou tento pták 
zasahuje do života lidí v jednotlivých skupinách. Ono rybářské „Je všude kolem“ by v tomto 
smyslu mohlo být vyjádřením, jak moc jim kormorán zasahuje do života a práce. Z ekologů, se 
kterými jsem mluvila, se v té době přímo kormoránem zabýval pouze jeden a pro některé další byl 
kormorán jen občasným předmětem zájmu, například při mapování jeho počtů kvůli odhadům 
škod. Především ale pro ekology neznamenal kormorán práci a starosti navíc, jak tomu bylo v 
případě rybářů. Jeden baštýř to vyjádřil takto: „Je to problém v tom, že když chceš stíhat plán, 
kterej ti zadal podnik, tak díky kormoránovi se musíš snažit dohnat ty ztráty na násadách a 
podobně. Musíme je furt plašit. Když jsou hájený, tak petardama, jinak je střílím.“  

Odpověď „Jo, je tady všude.“ často zazněla i mezi sportovními rybáři a místními obyvateli. 

Tentokrát to ale nebylo ve smyslu, že je ho příliš, nebo že by se s ním lidé pravidelně setkávali. 

Tato věta spíše představovala vyjádření obecného povědomí o jeho výskytu. Vidět je to 

například na odpovědích, které zmiňovaly lokality jeho výskytu. Místní lidé i sportovní rybáři 

často jmenovali rybníky, jakými jsou Dvořiště, Koclířov nebo Velký Tisý, ale ani jednou 

nezaznělo jméno jejich skutečného hnízdiště, rybníka Ženich. Možná je to dáno tím, že právě 

tyto rybníky patří mezi největší a nejznámější a lidé si na ně snáze vzpomenou. Velký Tisý je 

mimoto proslulý i jako ptačí rezervace a je tudíž možné, že si lidé kormorána s tímto místem 

automaticky spojují.  

8.3.2. Vyskytuje se kormorán velký i někde jinde na území ČR?  

Pro skupinu profesních rybářů představoval kormorán živočicha, který je již rozšířen na většině 

území České republiky. Na přímou otázku dovedli všichni jmenovat i přesné lokality, které byly 

známi i převážné většině ekologů (92%).  

Jak ve skupině místních obyvatel (30%), tak ve skupině sportovních rybářů (37%) a turistů 

(30%) znala jiné oblasti výskytu kormoránů velkých u nás jen třetina dotazovaných.  

„Jo, dneska jsou už ty kormoráni všude!“  
Odpověď tohoto rybáře z Drahova nedaleko Stráže nad Nežárkou je charakteristická i pro zbývají 
odpovědi profesních rybářů. Rybáři odpovídali nejdřív pouze takto obecně a teprve na upřesňující 
dotaz jmenovali i vodní dílo Nové Mlýny na jižní Moravě, kde kormoráni také hnízdí. Někteří z 
rybářů dokonce své odpovědi nevztahovali pouze na Čechy a  



Moravu, ale měli na mysli celou střední a západní Evropu. Podle nich je kormoránů dnes tolik, že 
jim moje otázka přišla trochu nesmyslná. Podobně mluvili o rozšíření kormoránů i ekologové, za 
které nechávám mluvit studenta přírodovědecké fakulty v Praze: „Je na dolním toku Moravy. V 
zimě je v podstatě na všech řekách, v současné době je to už hodně rozšířený druh.“  

Ačkoliv by se dalo čekat, že sportovní rybáři budou znát i jiné lokality výskytu kormoránů 

velkých u nás než jen Třeboňsko už z toho důvodu, že Nové Mlýny jsou oblíbeným centrem 

rybolovu, nestalo se tak. Převážná část sportovních rybářů nedovedla jmenovat žádné jiné místo. 

Zbývající sportovní rybáři zmiňovali oblast jižní Moravy a Vltavu v Praze.  

Stejná neznalost panovala i mezi místními obyvateli a turisty. Zajímavé bylo, že dva místní 

obyvatelé si mysleli, že Třeboňsko je mimo jiné významné právě tím, že je zde kolonie 

kormoránů.Někteří z turistů považovali kormorány dokonce za mořské ptáky a mou otázkou byli 

překvapeni tak, jako paní, kterou jsem zastihla na výletu u pískovny v Majdaleně: „Já nevím. Já 

mám spíš pocit, že patří k moři, ne?“  

8.3.3. Poznáte kormorána? Pokuste se ho prosím popsat. . Nepřekvapivě všichni zúčastnění 

profesní rybáři (100%), jakožto i ekologové (100%) odpověděli, že kormorána velkého poznají. 

Stejně tak odpovědělo i vysoké procento místních obyvatel (80%) a sportovních rybářů (74%). 

Turisté tak zůstali jedinou skupinou, ve které by většinová část lidí kormorána nepoznala (26%).  

Zajímavou se tato otázka stala ve chvíli, když byly odpovědi porovnávány s tím, jak respondenti 

jednotlivých skupin popisovali vzhled kormoránů. Zatímco profesní rybáři (100%), ekologové 

(100%) a z větší části i místní obyvatelé (68% z 80%) kormorána popsali naprosto přesně, skoro 

každý druhý sportovní rybář (42%), se při jeho popisu zmýlil! Stejně tak často se popisem míjeli 

i turisté.  



Je zvláštní, že sportovní rybáři tvrdící, že kormorána už někdy viděli, pak přesto popsali zcela 

jiného ptáka. Příkladem může být jistý muž rybařící v bývalé pískovně u Veselí nad Lužnicí, který 

s naprostou jistotou řekl, že kormorána viděl: „ Viděl jsem ho na Lužnici asi před jedním a 

půlměsícem. Zahlíd jsem ho i u Hamru.“ a pak ho popsal následujícím způsobem: „Je podobnej 

rackovi, ale je větší, takovej bílo do šeda.“  

Koho to sportovní rybáři vlastně popisovali a jak? Většinou to byl větší pták bílého nebo šedého 

zabarvení. Občas kormorán získal i dlouhé nohy a dlouhý zobák. Tomuto popisu nejlépe 

odpovídá asi volavka popelavá, která je na Třeboňsku k vidění na každém kroku. Možná ji tedy 

lidé jednoduše zaměnili s kormoránem. Je sice pravda, že mláďata kormoránů jsou světlejší než 

jejich rodičeainěkteří dospělí ptáci mají bílou skvrnu na břiše, avšak tyto proměny nejsou příliš 

časté a nejsou ani výrazné. Kromě toho, kormorán je velmi plachý pták a není snadné ho 

zahlédnout na krátkou vzdálenost.  

Ve skupině profesních rybářů žádné překvapení nenastalo. Zajímavé byly ale odpovědi dvou 

profesních rybářů, kteří promítli do popisu vzhledu kormoránů i svůj ne zcela přátelský vztah k 

nim. Oba pracovali jako baštýři mající na starost několik rybníků. První z nich popsal kormorána 

jako „ Černého lupiče“ a druhý zašel při svém popisu ještě mnohem dále: „Je to neskutečně 

hnusnej pták. Tím, že sem nepatří. Svým způsobem lovu, svou útočností, svou zákeřností.“  

8.3.4. Viděli jste ho na vlastní oči?  

Všichni dotázaní profesní rybáři (100%) a ekologové (100%) kormorána velkého nejen viděli, 

ale přesnější by bylo napsat, že ho pravidelně vídají. Minimálně jednou ho spatřila i většina 

místních obyvatel (70%) a stejně tak si i značná část sportovních rybářů myslela, že už se s ním 

někdy setkala (74%). Z turistů ho naopak alespoň jednou zahlédl jen málokterý (30%).  

Většina sportovních rybářů měla dojem, že kormorána celkem pravidelně vídá. Deset jich 

uvedlo, že kormorána viděli už vícekrát, například tady na Třeboňsku nebo na Nových Mlýnech. 

Vzhledem k výsledkům minulé otázky je ale otázkou, jakého ptáka ve skutečnosti spatřili.  

Pro místní obyvatele představoval kormorán živočicha, na kterého už jsou zvyklí. 
Neznamená to, že by ho vídali nějak často, ale čas od času, jednou dvakrát za rok, si ho  



všimnou. Pro srovnání, profesní rybáři a ekologové formulovali své odpovědi ve smyslu 
každodenního setkávání se. Nejčastěji zněly konkrétní příklady toho, kdy a kde kormorána viděli: 
„Jistě, zrovna včera jsem ho viděla, když jsem jela na kole kolem Dvořiště“ řekla například 
studentka přírodovědy. Odpovědi místních takto určité nebyly. Zněly spíš jako tato od místního 
podnikatele: „Vzpomínám si, že jsem ho viděl loni z jara.“  

Nejméně kormorána velkého viděli turisté. Pokud ano, pak jen jednou, dvakrát za život. Stalo 

se tak buď zde na Třeboňsku, v Praze na Vltavě, ale třeba i u moře v Maroku.  

8.3.5. Shrnutí  

O čem svědčí výše probírané otázky? Odpovědi ukázaly, že kormoráni jsou tématem vázaným 

především na místo výskytu a opravdu známí jsou pouze přímo zainteresovaným skupinám 

profesních rybářů a ekologů. Je to pochopitelné s ohledem na to, že lidé věnují pozornost 

především tomu, co již znají, co je zajímá nebo se jich nějakým způsobem týká (Plháková, 

2007).  

I ve skupině sportovních rybářů byl kormorán spojen s krajinou Třeboňska. Avšak jen jako 

pojmem, který se rybolovu týká, ale za kterým nestojí praktická zkušenost .  

Zdá se, že turisté nemají kormorána nijak příliš spojeného s oblastí Třeboňska a jejich povědomí 

se o něm nezměnilo ani během jejich návštěvy Třeboňska. S ohledem na to, že kormoráni na 

Třeboňsku příliš vidět nejsou, to není překvapující. Nemyslím tím jejich fyzickou přítomnost, ale 

jejich prezentaci na veřejnosti. Zatímco obrázek vydry kouká prakticky z každé informační 

brožurky o třeboňské přírodě, kormorán vidět není. Ochraně vydry a její propagaci se také přímo 

věnuje nezisková organizace „Nadace pro vydru“, vydávající své vlastní informační letáky o 

tomto zvířeti a pořádající o němpřednášky pro lázeňské hosty. Podobnou propagaci kormorána 

velkého jsem ale nikde nenašla. V celé řadě informačních materiálů otřeboňské přírodě, které 

jsou volně k dispozici například v informačním centru města Třeboně, jsem si o kormoránech 

přečetla pouze dvě nenápadné zmínky.  



8.4. „Kormorán? To je ten, co žere ryby!“  

Druhá skupina otázek se zaměřovala na to, v jakých souvislostech jsou kormoráni velcí 

jednotlivým skupinám známi.  

8.4.1. Co žere kormorán?  

V povědomí české veřejnosti je kormorán jednoznačně zapsán jako rybožravý pták. 

Odpověděli takto všichni profesní rybáři i ekologové, jakož i naprostá většina místních 

obyvatel (90,5%) a sportovních rybářů (89%). Dokonce i mezi turisty, kteří v minulých 

otázkách projevili jen malé znalosti o kormoránech, byla tato odpověď nejčastější (87%).  

Pouze turista z Prahy a jeden starší místní obyvatel si mysleli, že se kormorán živí hmyzem a dva 

nedokázali odpovědětvůbec. Procento špatných odpovědí trochu zvyšují i další čtyři respondenti, 

kteříměli za to, že by se kormorán kromě ryb mohl živit i drobnými hlodavci, plazy a 

podobně.Různé potravní studie ale ukazují, že tomu tak není. Naopak mezi správné odpovědi 

jsem počítala ty, kde se objevili žáby. Je to z toho důvodu, že v jednom případě studia vývržků 

kormoránů byla nalezena stehenní kost skokana (Adámek, Kortan 2003) a někteří z profesních 

rybářů a ekologů o tomto nálezu slyšeli.  

8.4.2. Kolik toho sežere?  

Moc! Kormorán se těší pověsti značného jedlíka napříč všemi skupinami. Názor, že kormorán 

může sežrat víc než jeden kilogram ryb denně, což již bylo hodnoceno jako vysoká spotřeba, byl 

ve skupinách sportovních rybářů, místních obyvatel i turistů zastoupen nejsilněji (sportovní rybáři 

58%, turisté 48%, profesní rybáři 46% a místní obyvatelé 45%). Dokonce i polovina ekologů měla 

za to, že kormorán spotřebuje víc ryb než jiní jemu podobní ptáci.  

Čísla jsou v případě této otázky trochu zavádějící. Ukázalo se, že hodnocení toho, co je „hodně“ a 

co „málo“ se mezi lidmi může výrazně lišit. Jednomu sportovnímu rybáři připadal i půl kilogram 

ryb denně jako příliš velké sousto, zatímco někteří jiní respondenti by dopřáli kormoránovi i více 

než dva kilogramy ryb, aniž by to pro ně znamenalo nějakou výrazně vyšší spotřebu. Protože ale 

mnozí lidé doprovázeli svoje číselné odhady nějakým komentářem, je možné říci, že kormorán je 

viděn spíš jako pták, který toho sežere hodně.  



Největší žravost přisuzovali kormoránovi sportovní rybáři. Jejich odhady se často pohybovaly 

kolem dvou tří kil. Nejcharakterističtější pro tuto skupinu bylo, že ať už kormorán podle nich 

snědl jedno kilo ryb denně nebo tři kila, vždy to bylo moc. Takže se objevovali tak různorodé 

odpovědi jako: „Hodně právě,půl kila denně“ nebo „Docela slušný množství, tak dvě kila denně.“ 

Tento pohled by mohl být ovlivněn tím, že prakticky jediná zkušenost, kterou sportovní rybáři s 

kormorány mají, je ta zprostředkovaná rybářskou literaturou nebo novinovými články, které 

vykreslují kormorány jako nenasytné ptáky.  

Místní obyvatelé a turisté skoro v polovině případů odpověděli, že neví, kolik toho kormoráni 

velcí mohou zkonzumovat. Někteří z nich ale někde zaslechli, že kormoráni toho sežerou 

opravdu hodně. Na základě toho pak odhadovali spotřebu jednoho kormorána vyšší než jeden 

kilogram ryb. Určitě nejzajímavější odpověď jsem získala od amatérského ornitologa, který 

patřil do skupiny místních obyvatel. Vyprávěl, jak si pořídil domů kormorána, protože chtěl 

vyzkoušet, jestli toho opravdu kormorán dokáže sežrat tolik, jak si stěžují rybáři, kterým prý 

moc nevěřil. Nakonec prý dospěl k závěru, že je to pravda. Jeho kormorán údajně bez problému 

sežral víc než kilo masa (hovězího) za den. To, že měl kormorána skutečně doma, mi nezávisle 

na sobě potvrdilo několik lidí.  

Ačkoliv by se dal čekat jiný výsledek, polovina profesních rybářů neměla tendenci nadhodnocovat 

spotřebu těchto ptáků. Hlavním problémem pro ně totiž nebyla spotřeba sama, ale druhotné škody 

způsobené kormorány při lovení kořisti. Takže tito rybáři souhlasili s tím, že kormoráni pro sebe 

potřebují tak půl kilogramu ryb, ale ve skutečnosti by se toto číslo mělo navýšit o ryby, které 

uhynuly v důsledku poranění při nepodařeném lovu.  

Jako nejzajímavější se ukázaly být odpovědi ve skupině ekologů. Až polovina z nich si  

o kormoránech myslela to samé, jako tento pracovník nadace pro vydru: „Já vždycky říkám, ale 

nemám to ověřený, ale myslím si, že mám pravdu, že je zajímavý, že je menší než volavka a sežere 

toho snad ještě víc….. že toho sežere víc, než potřebuje“. A nebyl sám. Dva studenti 

přírodovědecké fakulty v Praze, shodou okolností oba ornitologové, měli za to, že kormorán toho 

sežere víc než je obvyklé u ptáků jeho velikosti. Jeden mluvil dokonce o třech kilech ryb denně. 

Stejně tak mnozí z ekologů, kteří uvedli ono oficiální číslo 0,5 kilogramu ryb na den, následně 

dodávali, že ale hodně záleží na potravní nabídce a má-li kormorán možnost, může se jeho denní 

spotřeba zvýšit.  



8.4.3. Způsobuje kormorán nějaké škody?  

Pro profesní rybáře (100%) je kormorán jednomyslně hlavní škůdce na rybnících. Stejně tak 

většina místních obyvatel (85%) i profesních rybářů (95%) uvedla, že kormorán působí 

ekonomické ztráty rybářům. Nadpoloviční počet turistů (65%) měl za to, že by kormorán mohl 

škodit na rybách za podmínky, že by se přemnožil. Podle ostatních turistů kormorán nijak 

neškodí. Ekologové pak shodně přiznávali škody způsobené migrujícími kormorány.  

Kormoráni škody působí. Na tom se skupiny profesních rybářů a ekologů shodly. Shodly se 

dokonce i v tom, že škody, které kormoráni působí na Třeboňsku, plynou z výskytu velkých 

hejn kormoránů při podzimních a jarních přeletech. Pro názornost zde uvádím přepis části 

rozhovoru s pracovnicí Nadace pro vydru:  

„ Působí zde kormoráni nějaké škody?“  

„Když jich je moc na malém území, tak je to pro ty rybáře problém. Já si myslím, že velkej 

problém je v tom, jak nalítávaj na ty rybníky a stresujou ty malý rybičky.“  

„ A kdy se to stává?“  

„Já myslím, že největším problémem jsou ty ptáci, který přilítaj, než ta populace, která je tady 

přímo u nás“  

„ A působí škody i kormoráni z kolonie?“  

„No tak jistě, že něco sežerou, ale já si myslím, že jich tu není tolik, aby to mohlo nějak 

ovlivnit hospodářský výsledky rybářů.“  

S tímto rozlišováním škod migrujících kormoránů a kormoránů ztřeboňské kolonie přišla i 

většina profesních rybářů. A to i ti rybáři, kteří se jinak o kormoránech nevyjadřovali moc dobře 

stejně jako tento rybář, který hned na začátku rozhovoru zdůraznil, že sem kormoráni nepatří: 

„Ty místní populace nejsou škodlivý, zato ty tažný populace!“  
Za nevraživostí rybářů vůči kormoránům nemusí stát jen přímo hmatatelné škody, ale může to být 
i špatný pocit ze zmařeného díla, do kterého bylo vloženo hodně práce a starostí. Alespoň to tak 
vypadalo, když jeden ze starších rybářů mluvil o škodách: „… ale někdy to člověku přijde líto, 
když to vidí. Ty desítky ptáků, když se vám slítnou na poměrně malej rybník a teď to berou, 
plundrujou.“. „ Výroba“ kapra od jikry až po tržní rybu je opravdu dlouhý proces trvající čtyři 
roky. Jen na začátku stojí hodiny a hodiny práce ve dne v noci na líhni, kde jsou ryby ručně 
vytírány. Jejich inkubace probíhá ve speciálních láhvích tři až čtyři dny, kdy musí být stále někdo 
přítomen a láhve každou hodinu kontrolovat. Vysazením plůdku do rybníka práce rybářů zdaleka 
nekončí. Rybky jsou ze začátku denně kontrolovány a  



po celý rok je rybáři prakticky každý den přikrmují. Za rok jsou rybky sloveny a putují do 
několika nových rybníků.Přikrmování již není tak časté, ale stále trvá. Za další rok jsou ryby 
přemístěny do konečného rybníku, kde stráví poslední dvě léta svého života.  

Jak bylo vidětvpředchozí kapitole, znala tato skupina turistů kormorána jako rybožravého ptáka. 

A od této znalosti se také odvíjely jejich odpovědi. Například turista, kterého jsem potkala u 

pomníku Emy Destinnové, nacházejícího se nedaleko kolonie kormoránů mi řekl, že: „Kdyby se 

přemnožil, tak jedině na těch hospodářskejch chovech, co je tam chovnej potěr.“ Velmi podobně 

odpověděl i klempíř z Bruntálu: „Že těm rybářům, když se přemnoží, tak žere rybářům ryby z 

chovnejch rybníků.“ Myslím, že u těchto a podobných odpovědí je třeba se zamyslet nad tím, 

proč byl použit podmiňovací způsob vyjádření. Kormorán asi není těmito lidmi vnímán 

primárně jako škůdce, ale jako predátor ryb, který za určitých podmínek může škodit rybářům.  

Odpovědi místních lidí a sportovních rybářů oproti tomu přímo spojovaly kormorány s 

hospodářskými škodami a byly jakoby informovanější: „Způsobuje škody. Hlavně tady na 

chovnejch rybnících. Tam jsou ryby vyselektovaný podle velikosti a on žere převážně ty malé.“ 

říkala paní ze Stříbce.  

Žádné jiné škody působené kormorány zmíněny nebyly. Naopak jsem často slyšela odpovědi 

podobné této: „Když jich je hodně, tak působěj hospodářský škody, ale v přírodě? To ne, čemu 

by tam škodili?“  

Přitom na základěčetby novinových článků apříspěvků v rybářských časopisech jsem očekávala, 

že zejména sportovní rybáři by mohli považovat kormorána za hrozbu pro některé ohrožené 

druhy ryb v českých řekách. O tomto problému, který je stranou rybářů používán jako argument 

proti kormoránovi, se však nezmínil nikdo. A naopak, ačkoliv jich nebylo mnoho, i mezi 

sportovními rybáři se našli tací, kteří hájili kormorána proti nařčení, že se jedná o škůdce: „ On za 

to nemůže, on se chová přirozeně, ale z pohledu člověka škodí. On nechce škodit, on chce přežít“. 

Stejně tak by se dalo čekat, že si sportovní rybáři budou stěžovat, že jim žere ryby a oni pak nic 

nechytí. Nestalo se.  



8.4.4. Kdo by měl vzniklé škody hradit?  

Škody, které kormoráni velcí každoročně působí, by měl hradit stát, protože je to on, kdo 

kormorány chrání. Na tom se v té či oné míře shodly všechny skupiny. Jednotně v tomto smyslu 

odpověděli profesní rybáři (100%) a až na jednoho si to mysleli i ekologové (92%). U ostatních 

skupin tento názor také převažoval, ale již ne tak výrazně. Pro vyplácení škod státem se vyslovilo 

68% sportovních rybářů, 60% místních obyvatel a 52% turistů. Zde byly slyšet i jiné návrhy na 

způsoby náhrady škod způsobených kormorány, mezi něž patřilo zejména pojištění.  

Prakticky všichni ekologové a profesní rybáři se vyjádřili v tom smyslu, že by škody způsobené 

kormorány měl hradit stát. Přesto je pro každou skupinu povaha důvodů, proč by kompenzace 

měl vyplácet stát, zcela jiného charakteru. Profesní rybáři vidí stát jako viníka, který pouze 

částečně kompenzuje následky svého rozhodování, zatímco pro ekology je stát a možnost 

státních peněžních kompenzací způsobem ochrany kormoránů. Tato myšlenka zazněla třeba při 

rozhovoru se zoologem CHKO Třeboňsko: „Stát je chrání, stát by měl hradit škody. Je jeho 

povinností škody hradit, aby zůstalo zachováno přírodní bohatství.“  

Opravdu by mohly peněžní kompenzace pomoci zlepšit pověst kormoránů mezi rybáři? Snad 

částečně ano. Ačkoliv rybáři nepovažují výši kompenzací za odpovídající skutečným ztrátám (viz 

kapitola 4 Otázka škod) berou rybáři tyto kompenzace slovy jistého sádeckého jako „dobrý 

gesto“. Že mohou mít kompenzace alespoň trochu pozitivní účinek, potvrzuje i odpověď jistého 

baštýře na otázku „Je kormoránů v ČR moc?“: Jo, ale dá se to snést, když je můžem střílet a stát 

kompenzuje ty škody.“  

Přestože skupina ekologů viděla vyplácení náhrad pozitivně, podmínili by někteří ekologové 

jejich vyplácení takovým způsobem hospodaření rybářů, který by kormoránům neumožňoval 

působit až tak vysoké škody. Třeboňský ochránce přírody k tomu řekl: „M ělo by záležet na tom, 

jestli se rybáři taky snaží aktivně přizpůsobovat vzniklé situaci. Tam, kde jsou nadvyužívané 

rybníky se mi to nelíbí. Vždyť takhle rybáři ty kormorány přímo zvou.“ Celkově ekologové 

očekávají od rybářů aktivnější snahu při hledání způsobů zabezpečení rybníků před kormorány v 

tom smyslu, že by sami rybářiměli aktivně hledat nějaké způsoby ochrany před nálety kormoránů. 

Ostatně sami rybářipřipouštěli, že jejich způsob hospodaření kormoránovi připravuje ideální 

podmínky k lovu. Ale nad řešením jen krčili rameny. To jak se hospodaří, je věc podniku a ne 

jejich. Myslím, že stojí za to podotknout, že rozhovory s rybáři probíhaly v době, kdy došlo k 

velkým změnám v chodu společnosti v neprospěch zaměstnanců.  



Přesvědčení, že stát má platit peněžní kompenzace za ztráty na rybách, které kormoráni uloví, 

vyslovili i mnozí dotázaní ze zbylých skupin. Některé k tomu vedl pocit, že stát je tím, kdo byse 

měl postarat o to, aby slovy sportovního rybáře, kterého jsem potkala u řeky Lužnice, „naše 

zvířena nevyhynula“. Jiní naopak brali vyplácení náhrad státem jako spravedlivé rozhodnutí 

někoho, kdo chrání viníka: „Ty ryby jsou něčí majetek, když je rybářůmněkdo veme, tak je to jak 

vykradenej barák.“ Avšak na rozdíl od profesních rybářů a ekologů zde byla poměrně silně 

zastoupena i skupina, které se nelíbilo vyplácení náhrad ze státních peněz, přesněji z peněz 

daňových poplatníků: „Když to bude stát, tak to budu platit i já. To je radši nechám střílet.“ nebo: 

„Nikdo by nic platit neměl. Je to riziko soukromýho podnikání, tak ať si to nechaj pojist.“  

8.4.5. Měl by být povolen jeho odstřel?  

Tato otázka překvapivě ukázala, že nejen všichni profesní rybáři (100%), ale i téměř všichni 

ekologové (83%) souhlasí se střelbou kormoránů. K tomuto souhlasu ale vedli ekology jiné 

pohnutky než rybáře. U místních obyvatel (65%) tento názor sice stále převažoval, ale již ne tak 

výrazně a u sportovních rybářů (53%) i turistů (57%) byl poměr lidí, kteří souhlasili s redukcí 

kormoránů pomocí střelby a naopak těch, kteří s tím nesouhlasí, poměrně vyrovnaný.  

Proč se ekologové vyslovili ve prospěch možného odstřelu kormoránů? Slovy oddílového 
vedoucího z Třeboně bylo pro značnou část mnou oslovených ekologů hlavním smyslem této 
akce, „Aby se rybářům zavřela pusa“. Ekologové souhlasili tedy ze stejného důvodu, jako v 
předchozí otázce souhlasili s vyplácením peněžních kompenzací za ztráty, které je možné přičíst 
na vrub kormoránům. Z pohledu ekologů bylo povolení střelby menším zlem v situaci, kdy by 
rozzlobení mezi rybáři mohlo vést až k zničení celé kolonie. Slečna z Nadace pro vydru to 
vyjádřila následovně:„Kdyby se zakázalo regulovat jakýmkoliv způsobem ty počty, vedlo by to 
potom k tomu, že by se někdo naštval, dojel tam s lodí, pokáceli by ty stromy a kolonie by zanikla. 
Takže je lepší v tomhle smyslu obětovat těch pár kormoránů, aby přežila ta kolonie.“ Někteří 
ekologové zašli tak daleko, že by povolili neomezený odstřel kormoránů v době jejich jarních a 
podzimních tahů, ale většina jejich kolegů si myslela, že by se odstřel měl řídit přesně určenými 
pravidly, která by zajistila, aby nedošlo k přílišnému ohrožení u nás žijící populace kormoránů. A 
ještě jeden faktor hrál pro ekology důležitou roli, když se měli vyslovit pro nebo proti odstřelu 
kormoránů. Celá  



problematika kolem kormorána podle nich strhává příliš velkou negativní pozornost na ochranu 
přírody jako takovou a zabírá čas a prostor, který by mohl být věnován nějakému jinému, 
ohroženějšímu, zvířeti. Tuto myšlenku formuloval budějovický zoolog takto: „Mně trochu vadí, 
že se kormoránůmvěnuje taková pozornost. Žijou tu i jiný, mnohem zajímavější, kterých si nikdo 
ani nevšimne, protože nejsou mediálně tak zajímavý, jako kormoráni“  

Profesní rybáři s odstřelem kormoránů nejen souhlasili, ba přímo ho vítali. Podle nich je to totiž 

jediný prostředek, kterým se mohou proti těmto ptákům bránit. Součástí jejich dotazníku byla 

otázka, zdali mohou používat i jiné prostředky než střelbu k předcházení škodám. Shodli se na 

tom, že jiné prostředky než střelba příliš účinné nejsou. Mají za to, že například plašení pomocí 

strašáků na vodě nestačí, protože si na ně kormoráni v krátké době zvyknou, stejně jako na 

zvukové plašení pomocí petard. Z pohledu jednoho rybáře je dokonce jedinou účinnou metodou 

boje s kormorány ničení jejich hnízdišť: „Bránit se proti kormoránůmmůžem lovem, ale je to 

účinné jen částečně. Nejlepší by bylo zničit každé nové hnízdiště.“ Je vidět, že výše zmíněné 

obavy ekologů ze zničení kolonie na Ženichu nejsou neopodstatněné. Na druhou stranu, jiné 

způsoby redukce počtu kormoránů navržené správou CHKO, jako je propichování vajec na 

hnízdě, rybáři odmítali. Jeden z mladších baštýřů mi vysvětloval, že ničení hnízd není čestné: 

„Likvidovat někoho, kdo se nemůže bránit není dobrý. Takhle nemá šanci.“ Snad v tomto přístupu 

hraje roli myslivecká tradice, která je mnohým rybářům – myslivcům vlastní. Myslivec by totiž 

zvláště v době hnízdění a kladení mláďat neměl zvěř jakýmkoliv způsobem rušit (Červený, 2004). 

Samozřejmě, ne všichni myslivci tento „ čestný“ přístup vzali za svůj. Vím minimálně o jednom, 

který kormorány střílí i v době hájení. Tedy v době, kdy kormoráni mají mláďata, která bez rodičů 

rychle zahynou.  

Zbylé skupiny respondentů byly s hodnocením odstřelu jako regulačního mechanizmu velmi 

opatrné. Ačkoliv se jich v každé skupině pro povolení lovu vyslovila více jak polovina, byl odstřel 

brán pouze jako krajní prostředek regulace v situaci, kdy není jiného východiska. To znamená v 

situaci, kdy by populace kormoránů byla silně přemnožená a působila velké škody rybářům, anebo 

by ohrožovala jiné druhy živočichů, jak se obávala třeba mladá turistka z Prahy: „Když se 

přemnoží, tak ano. Nezáleží mi v tomto směru na člověku, ale na jiném druhu, který by tím mohl 

být ohrožen.“ Našli se i tací lidé, kteří se proti střelbě vážně ohrazovali, aby nedošlo k jejímu 

zneužití: „Nevím, kdo by to měl určovat a nestranil přitom ani jediný straně?“ ptal se v reakci na 

mou otázku jeden sportovní rybář.  



8.4.6. Kde jste o kormoránech slyšeli?  

Všichni profesní rybáři, stejně jako celá polovina místních obyvatel, sportovních rybářů i turistů o 

kormoránech slyšeli v souvislosti se škodami na rybách. Naopak ekologové znali kormorána 

většinou již z dětství, kdy o něm četli nějakou knihu. Jednalo-li se o mladší generaci, tak jim jako 

dítěti kormorána někdo ukázal.  

Profesní rybáři si o kormoránech pověděli sami mezi sebou a vždy se o něm mluvilo, jako o 

škodné. Třeba studenti rybářského učiliště vzpomínali, jak o otázce škodlivosti kormoránů mluvili 

ve škole, protože měli za úkol vypracovat na toto téma referát. Starší rybáři se pak o kormoránech 

běžně baví s kolegy, když se někde potkají. Pak na ně hlavně dost nadávají (tohle téma nechtěli 

rybáři moc rozebírat), upozorňují se navzájem, na kterém rybníku teď kormoráni jsou, jak se dají 

nejlépe zastřelit a podobně. Do paměti se jim tito ptáci vryli zejména díky nějaké příhodě, které 

byli osobně účastni. Jeden rybář vyprávěl, jak se s kormoránem seznámil už jako dítě: „Už jako 

malej jsem ho viděl. Asi v roce 78 přistáli kormoráni na Ponědražským a všichni rybářivčetně táty 

ho chtěli vidět, byla to pro ně rarita.“ Ne všechna seznámení byla ovšem takto mírumilovná: „V 

roce asi 87 jsem viděl prvního. Byl střelenej, tak jsme ho honili vidlema. Od té doby vím, že ani se 

sedmi vpichama na zádech nechcípne.“  

Ekologové se ke kormoránům dostali o poznání jemnějším způsobem. Většina z nich se už v 

dětství zajímala o přírodu a tak si o kormoránech přečetli v přírodopisné knize, anebo ho, zejména 

těm později narozeným, ukázal jejich táta nebo kamarád přímo venku u rybníka, jako se to stalo 

jednomu pracovníkovy Nadace pro Vydru: „Táta jednou přiběh domů, že mi musí něco ukázat. No 

a ukázal mi kormorána.“  

Kormorán byl v této skupině od začátku představován jako zajímavý živočich, který stojí za 

pozornost. Mladý ochránce přírody z Třeboně dokonce popisoval, jak se v osmdesátých letech 

nechal jeho tehdejší dětský oddíl kormorány inspirovat a pojmenoval se po tomto novém obyvateli 

Třeboňska.  
Ekologové ale zůstali jedinými, komu byli kormoráni představováni v souvislosti sněčím 
pozitivním nebo zajímavým. Jak místní obyvatelé, tak sportovní rybáři svorně tvrdili, že se o 
kormoránech doslechli hlavně díky škodám, o kterých se psalo v novinách nebo o nich byla 
vysílána reportáž v televizi. Zbylé odpovědi se daly jen těžko hodnotit, protože byly dost neurčité 
a všeobecné. Myslím si, že se lidé ve snaze odpovědět uchylovali k nějakému pravděpodobnému 
zdroji informací, takže nejčastěji zmiňovali školu nebo zoologickou  



zahradu. Ve skutečnosti, ale o kormoránech v nějakých konkrétních souvislostech nejspíš 
neslyšeli.  

8.4.7. Shrnutí  

Ukázalo se, že napříč všemi skupinami respondentů má kormorán pověst živočicha, který dokáže 

zkonzumovat velké množství ryb a je proto považován za škůdce rybářů. Toto povědomí je o to 

výraznější, srovnáme-li výsledky první a druhé tématické oblasti otázek ve skupině turistů. 

Zatímco se na začátku ukázalo, že turisté kormorány příliš neznají a častokrát je ještě ani nikdy 

nespatřili, druhá část otázek prokázala, jak silná je i mezi turisty pověst kormorána jako 

rybožravého ptáka, jehož výskyt na nějakém místě může vést k hospodářským škodám na rybách. 

Současně vychází najevo, že kormoráni představují problém jak pro stranu rybářů, tak pro stranu 

ekologů. A to zejména díky skutečnosti, že ochrana přírody musí paradoxně ustupovat ze svých 

zásad, aby její cíle ochrany přírody byly vůbec uskutečnitelné.  

Přesto jsou lov kormoránů a vyplácení peněžních kompenzací dnes stranou ekologů viděny, 

jako jediné řešení, které může pomoci zmírnit konflikt vyvolaný kormoránem velkým. 

Ochranářská vstřícnost pak určitě u rybářů má pozitivní ohlas, o čemž svědčí například tento 

úryvek z rozhovoru s hlavním technikem Rybářství Třeboň, když jsem se ho ptala, jestli podnik 

naráží při podávání žádostí o náhradu škody způsobené kormorány na nějaké potíže: „No 

narážíme ve smyslu, že třeba úředník nechápe, že ty kormoráni létaj třea v květnu na jeden 

rybník a v červnu a červenci potom na další rybníky....takže zaplať pánbů, že máme CHKO, 

který s námi spolupracuje a bere nějakým způsobem ty počty, který mi pak předkládáme.“  



8.5. „Chcete mě?“  

Poslední skupina otázek se zaměřila na osobní postoje vůči kormoránům i na to, jaké má kormorán 

postavení v rámci české přírody.  

8.5.1. Líbí se Vám kormorán?  

Kormorán se lidem napříč všemi skupinami spíše líbí. Nejvíce ocenění získal kormorán mezi 

sportovními rybáři (68%), místními obyvateli (60%) a turisty (70%). Dokonce i každý druhý 

profesní rybář (54%) v něm viděl zajímavého ptáka. Ekologové svorně odpověděli v tom smyslu, 

že je kormorán hezký. Přesto se zde objevila pochybnost, jestli se jim líbí doopravdy.  

Co by se nám mohlo na kormoránech vlastně líbit? Vždyť jeho vzhled se ani zdaleka neblíží tomu, 

co je některými autory považováno za „hezké“ nebo „přitažlivé“. Vzhled kormorána velkého se 

nijak nepodobá Lorenzovu „d ětskému schématu“, podle kterého by měli lidé považovat za hezčí ta 

zvířat připomínající mládě. Tedy ta, která mají velkou hlavu v poměru k tělu, velké oči, kulaté 

tváře a vypouklé čelo (Lorenz 1993: 118 -119). Nepatří ani mezi populární zvířata, jakými jsou 

delfíni, šimpanzi nebo domácí mazlíčci (Driscoll 1995). Tak co na něm lidé vidí? A proč se líbí 

tolika rybářům, přestože u nich není oblíben? Zdá se, že to jsou jeho některé vlastnosti a 

dovednosti, které mu lidé přisuzují, a díky kterým si získal jejich obdiv. Jeden z rybářů, který proti 

kormoránům v rozhovorech vystupoval nejkritičtěji, přiznal, že se mu kormorán líbí, protože to 

není hloupá kachna. Líbil se mu, protože v něm viděl chytrého, hbitého a ostražitého lovce, který 

dokáže spolupracovat s ostatními. Stejně tak jiný rybář mluvil dokonce o jisté fascinaci tímto 

ptákem: „Ale co mě osobně fascinuje u kormorána, tak asi ta organizovanost při lovu…prostě ta 

dokonalost, ta hierarchie, ta souhra.“. Tito dva rybáři patřili mezi nadšené myslivce, a tak se zdá, 

že si kormorán umí získat, když ne oblíbenost, tak alespoň respekt díky vlastnostem, které jsou v 

myslivosti vysoce ceněny.  

Pro druhou skupinu rybářů byly ale právě tyto lovecké dovednosti kormoránů důvodem, proč se 
jim nelíbil. K tomuto pocitu nelibosti pak ještě přispěla černá barva kormoránů. Schopnost zabíjet 
a černé zbarvení příliš spojily kormorány se smrtí: „Je to černej mizera, takovej smrťák“, řekl 
baštýř, který jinak proti kormoránům až tak velké výhrady  



neměl. Černá barva navozovala ještě jednu negativní asociaci, která jasně vystihla „oblíbenost“ 
kormorána u dotyčné osoby: „Jsou to takový naši cikáni.“ řekl rybář zTřeboně.  

Ekologové sice svorně ve všech případech odpověděli, že se jim kormorán líbí, ale přeci jen část 

odpovědí byla váhavá. Jakoby někteří nechtěli přiznat, že se jim, milovníkům přírody, ve 

skutečnosti jeden její obyvatel zase až tolik nelíbí. Věty začínaly slovy: „Tak docela jo“, „No asi 

jo“ a teprve pak přišlo takové všeobecné hodnocení, většinou ve stylu: „M ě se líbí všechna 

zvířata“, které bylo zakončeno tím, že ale znají i hezčí a zajímavější druhy než kormorány.  

Stejně jako ve skupině profesních rybářů, i mezi ekology se našli tací, kterým se kormorán líbil 

díky svému loveckému umění. V pozitivním hodnocení obou zmíněných skupin hrálo roli i to, že 

mu byla přisuzována značná inteligence.  

Sportovní rybáři a místní obyvatelé také většinou kormorány nehodnotili podle vzhledu. Vlastně 

to bylo tak, že když se někdo soustředil jen na vzhled, tak mu kormorán nijak krásný nepřipadal. 

Ale mezi lidmi v těchto skupinách spíš vládl názor, který zastával i jistý zámečník z Děčína: 

„Jsou to normální zvířata. Přeci nebudu uvažovat, že jedno zvíře je hezký a druhý není. Prostě 

patříkpřírodě.“Příroda byla přitom v očích všech respondentů místem s velmi pozitivním 

nábojem. Byla pro ně místem, kde si mohou odpočinout a nabrat nové síly. Jako její část proto 

nemohl být kormorán ošklivý.  

Ve skupině turistů převažovali lidé, kteří kormorány neznali a tak nemohli jeho vzhled hodnotit. 

Ale snad proto jim připadal zajímavý. Sami říkali, že by ho rádi viděli jako neokoukaný 

protějšek k „obyčejným“ kachnám, které na Třeboňsku potkávali na každém kroku.  

8.5.2. Je kormoránů v ČR moc?  

Jak kdy a jak pro koho. Všichni profesní rybáři se shodli na tom, že počty zimujících a 

přetahujících kormoránů jsou příliš vysoké a většina z nich považovala za příliš početnou i 

populaci hnízdících kormoránů. Naproti tomu již jen polovina sportovních rybářů (52%) měla 

kormorány za přemnožené a u ostatních skupin byl tento názor zastoupen ještě méně (místní 

obyvatelé 25%, turisté 13%). Tento postoj mohl být ovlivněn skutečností, že převážná část turistů, 

stejně jako mnoho místních obyvatel nevědělo o jarních a podzimních tazích. Ekologové 

považovali domácí populaci kormoránů za přiměřeně velkou (100%) a polovina z nich dokonce 

neviděla problém ani v počtu migrujících kormoránů.  



Toto byla jedna z mála otázek, kde alespoň někteří profesní rybáři ukázali, co si opravdu o 

kormoránech myslí. Poprvé totiž zazněly trochu ostřejší odpovědi jako tato: „To samí jsou 

cikáni, černý a taky jsou všude!“, anebo: „I kdyby tu byly jen čtyři páry, tak je to moc!“. Ostatní 

odpovědi už byly o poznání mírnější, přesto bylo vidět, že rybáři považují kormorány za 

přemnožené. Ačkoliv rybáři rozlišovali mezi naší hnízdící populací kormoránů a mezi 

kormorány, kteří na jaře a na podzim přes Českou republiku přetahují, v obou případech byly 

počty hodnoceny jako vysoké. Rozdíl byl jen v tom, že migrující ptáci byli bráni jako silně 

přemnožení a velmi škodící, zatímco místní populace kormoránů byla „jen“ početná. V jejím 

případě se rybáři obávali pomalého růstu, protože kolonie na Ženichu není ze strany CHKO 

Třeboňsko již několik let regulována. Ti umírněnější z nich varovali před tím, že tento nárůst 

vyvolává na straně rybářů silné znepokojení, které by mohlo vést až k pokusům o zničení 

kolonie: „Myslím si, že ten letní stav jejich narost.....myslím si, že právě v tomhle případě by 

ochrana přírody sama měla přistupovat cíleně jako hospodář do toho a tu regulaci sama 

dělat:jinak to dopadne zase tak, jako to dopadlo s rysama na Šumavě...pakliže to neudělaj, 

člověk si vždycky najde cestu a proti tomu zvířeti se to obrátí.“  

Názory ekologů na počty kormoránů u nás jsou v některých ohledech pravým opakem rybářských 

odpovědí. A to především tam, kde se jedná o počty hnízdících kormoránů. Tam, kde rybáři viděli 

počty kormoránů na Třeboňsku jako nebezpečně se zvyšující, měli ekologové pocit, že kolonie 

má ještě v početnosti určité rezervy. Když rybář mluvil o stabilní a silné populaci u nás žijících 

kormoránů jako tento z Třeboně: „Já myslím, že jich tu už je dost a hlavně, ty letní počty pořád 

stoupaj.“, ekolog přemýšlel o tom, že dvě kolonie jsou příliš málo na to, aby bylo jisté, že 

kormoráni zde budou hnízdit i za pár let: „Teď jich tu dost je, ale kdyby se něco stalo, tak ta jedna 

kolonie je příliš málo.“  

Na skupině sportovních rybářů se ukázalo, do jaké míry mohou média někdy ovlivnit veřejné 

povědomí. Z těch rybářů, kteříměli za to, že kormoránů je v České republice moc, měl pouze 

jeden jediný osobní zkušenost, díky které tento dojem získal. Jednou v zimě roku 2006 viděl prý 

obrovské hejno kormoránů na jižní Moravě. Ostatní převzali informaci o přemnožených 

kormoránech z rybářské literatury, televize nebo novin, když si rybáři na kormorány stěžovali a 

odpovídali asi tak jako tento důchodce, který rybařil u Nové řeky: „Rybáři tvrděj, že na 

Třeboňsku jo. V tisku to říkaj, třeba v Rybářství.“  
Místní obyvatelé a turisté neměli dojem, že by v naší přírodě žilo výrazně vyšší množství 
kormoránů. Turisté vycházeli především z toho, že tyto ptáky ještě neviděli. Díky této otázce se 
ale nakonec ukázala ještě jedna souvislost, ve které je kormorán znám. Ukázalo se, že kormorán 
přeci jen není znám pouze jako škůdce, ale i jako chráněný živočich. Svůj  



pocit, že kormoránů moc není, totiž lidé vysvětlovali i tím, že slyšeli, že jsou tito ptáci 
chránění. Paní, která mě považovala za ochránce přírody, se pozastavovala nad tím, proč se 
vůbec ptám: „Jak moc? Já myslela, že když ho chráníte, tak ho moc není, ne?“  

8.5.3. Jaká zvířata nepatří do přírody ČR?  

Vnímání toho, jací živočichové patří nebo nepatří do naší přírody, bylo ve skupině ekologů a 

profesních rybářů zásadně odlišné od zbývajících skupin. Mezi profesními rybáři (77%) a 

ekology (100%) totiž jednoznačně převládalo mínění, že do naší přírody nepatří živočichové 

nepůvodní, zatímco v každé ze zbývajících skupin byl tento názor zastoupen přibližně pouze 

jednou třetinou respondentů. Odlišovala se i skupina sportovních rybářů, která jako jediná 

projevila větší obavy z šelem, jakými jsou vlk nebo medvěd (46%). Na proti tomu druhá poměrně 

silně zastoupená skupina mezi sportovními rybáři (42%) by v naší přírodě nechala žít všechny 

živočichy, stejně jako třetina místních obyvatel (35%). To samé platilo ale jen pro několik málo 

turistů (17%), kteří nejčastěji odpovídali, že neví.  

Ekologové a i profesní rybáři byli v této otázce za jedno a odpovídali v zásadě stejně: „Do naší 

přírody nepatří nepůvodní druhy vysazené člověkem, které zde nemají přirozené nepřátele a 

vytlačují druhy původní.“ Dokonce se shodli i na jednotlivých zvířatech, jmenovali norka 

amerického, psíka mývalovitého nebo slimáka ze Španělska. Profesní rybáři neopomněli uvést 

kormorána, ekologové kontrovali kaprem.  

Tato zvířata byla jmenována i v jiných skupinách. V těch se ale silněji projevily jiné myšlenkové 

proudy. Mezi sportovními rybáři byla rozšířena obava z vlka a medvěda. Sami to vysvětlovali tak, 

že náš stát je příliš malý na to, aby zde mohl člověk žít vedle takových šelem. Možná, že se 

vysvětlení skrývá v nenápadné poznámce jednoho sportovního rybáře zTřeboňska: „Byl by 

problém jít do lesa“. Volně přeloženo, znamenalo by to jistá omezení volného pohybu v přírodě. 

Když jsem se rybářů ptala, proč chodí k vodě chytat ryby, odpovídali, že si tak mohou 

odpočinout. Příroda pro ně byla místem odpočinku od práce a starostí. Byla by takovým místem, i 

kdyby v ní žil medvěd?  
Mezi sportovními rybáři a místními se našli i tací, kteří byv naší přírodě nechali žít každé zvíře. 
Jeden sportovní rybář se ptal: „Mají lidé právo říkat, co patří a nepatří do přírody?“ Tito lidé měli 
často pocit, že v přírodě zvířata naopak chybí. Málo zvířat pro ně bylo synonymem zničeného 
prostředí. V tomto smyslu tedy pro ně bylo lepší mít zvířat raději  



(pro jistotu) víc než míň, tak jak si to přál sportovní rybář rybařící na rybníku Nový Kanclíř:  

„Všechna zvířata sem patří. Kdyby tu byl lev, tak sem patří, protože zvířata ubývaj. Když se 

někde objeví, tak ať tam je. Hlavně ať jsou! Jedno kde.“  

8.5.4. Vyskytovali se kormoráni na území ČR i v minulosti?  

Jako druh, který u nás žil i v minulých dobách, viděli kormorána zejména ekologové (92%). 

Původní druh naší přírody představoval kormorán i pro polovinu místních obyvatel (58%) a 

sportovních rybářů (55%). Naopak profesní rybáři (77%) ho podle očekávání za původního 

živočicha české přírody nepovažovali. Mezi turisty byla skupina zastánců jeho původnosti 

přibližně stejně silná, jako skupina zastánců jeho nepůvodnosti.  

Mezi ekology panovalo přesvědčení, že tu kormoráni kdysi žili. Nebo spíš, že se zde pravidelně 

vyskytovali během svých cest ze severní Evropy do zimovišť, ovšem v podstatně menším 

množství než dnes. Jak řekl jeden z členů CHKO Třeboňsko: „Není důvod se domnívat, že nežili, 

když je to součást jejich areálu alespoň během migračních cest.“  

Naopak profesní rybáři považovali kormorána za nový druh, který se na Třeboňsku objevil 

teprve před 25 lety. Uvažovali nad tím, že se v přírodě muselo něco změnit a to něco způsobilo, 

že se kormoráni začali objevovat i u nás. Anebo vysvětlili jeho příchod tím, že v Evropě je 

přemnožen a tak „se roztahuje dál a dál“.  

Jak ekologové, tak rybáři se často zmiňovali o tom, že kormoráni žili dříve u Dunaje na 

Slovensku. Je zajímavé sledovat, jak tuto informaci používali, aby podpořili svoje mínění. 

Zatímco pro ekology jakoby stále existovala československá jednota, která podporovala 

původnost kormoránů, rybáři již na společnou minulost zapomněli a kormorán byl proto brán 

jako cizinec.  

Ačkoliv se sportovní rybáři a místní obyvatelé rozdělili do dvou stejně silných názorově 

protikladných skupin, v jednom ohledu se dokázali shodnout. Dřív nebylo o kormoránech vůbec 

slyšet. Jedni z toho pak vyvozovali, že tu kormorán sice byl, ale jen ve velmi malém množství a 

nejspíš byl vytlačen člověkem, takže se dnes jen navrací tam, kam vždy patřil. Naopak pro 

druhou skupinu bylo to, že o němdřív neslyšeli, důkazem nepůvodnosti kormorána. Trochu 

kuriózní, ale skutečně zajímavá, je úvaha starší paní z Lomnice nad Lužnicí, kterou 

odůvodňovala své přesvědčení, že kormoráni u nás dříve nežili: „Já si myslím, že tady dřív nežili, 

protože nejsou v myslivecký kuchařce z devatenáctého století, kde je jinak zastoupeno snad vše, 

co mělo na sobě trochu masa.“  



8.5.5. Patří kormorán do naší přírody?  

Pro většinu dotázaných lidí byl kormorán druhem živočicha, který v naší přírodě své místo 

má. Odpověděli takto všichni ekologové, stejně jako i naprostá většina místních obyvatel 

(95%) a sportovních rybářů (89%). Mezi turisty tento názor již nepřevažoval tak výrazně 

(60%). Překvapivě iněkteří profesní rybáři odpovídali souhlasně (38%).  

Víc než jedna třetina oslovených profesních rybářů si myslela, že kormoráni patří do naší 

přírody. Podle výsledků minulých dvou otázek by tato část profesních rybářů měla kormorány 

považovat za původní druh. Tak tomu ale nebylo. Prakticky všichni rybáři se shodli v tom, že 

kormorán se u nás objevil až na začátku osmdesátých let a je proto druhem nepůvodním. Někteří 

dokonce vzpomínali, jakou raritou kormorán původně byl. Na Třeboňsko ale podle této části 

rybářů patří, protože zde nebyl uměle vysazen, jako se tomu stalo například u norka amerického, 

ale přišel sám zlákán příhodnými podmínkami, které mu Třeboňsko nebo lépe řečeno rybáři 

nabízí. „My mu umožňujem, aby se mu tady dařilo.“ řekl sebekriticky k této otázce student 

rybářské školy. Neznamená to ale, že by ho tu chtěl. Zato druhá, silnější, část profesních rybářů v 

jeho samostatném příchodu žádnou polehčující okolnost neviděla. Kormorán pro ně jednoduše 

zůstal nepůvodním druhem, který tu nemá co dělat. Bylo tomu tak i proto, že v jejich podání 

neměl kormorán v naší přírodě žádnou úlohu. Nebyl potravou, nebyl zdravotníkem, byl jen 

konzumentem: „Já si myslím, že nepatří, protože tu ničemu nepomáhá. Jen se sem přišel 

nažrat.“, prohlásil na toto téma jeden jejich odpůrce.  

Jak již bylo řečeno, skupina ekologů považovala kormorány velké za původní druh, což by na 

zajištění místa v naší přírodě stačilo samo o sobě. Jenže ekologové opět zcela protikladně k 

rybářům dokázali v kormoránech vidětipřínos, jako tato studentka přírodovědy: „Jistě, že sem 

patří, je to přirozený vrcholový predátor ryb.“  

Lidé ze skupin sportovních rybářů, místních obyvatel a turistů se rozdělili do dvou táborů podle 

toho, jak moc měli tendenci přírodu řídit. Jedna strana nechávala kormoránůma dalším 

živočichům volnost, nesnažila se nijak regulovat jejich počty nebo je umisťovat do rezervací. „Ať 

si lítá, kam se mu líbí. Vždyť je to hezký vidětnějaký zvíře u vody.“ přál si sportovní rybář. Zato 

druhá strana by ho ráda držela pod kontrolou: „Když budou někde, kde nebudou ničemu vadit, tak 

tu být můžou.“ rozhodl jistý podnikatel z Prahy.  



8.5.6. Co pro vás znamená výskyt kormorána ve zdejším kraji?  

Odpovědi rybářů byly jednoznačné: „Práci navíc!“ Zejména pro baštýře, kteří se přímo starají o 

ryby a nesou navíc určitou zodpovědnost za konečný hospodářský výsledek, představoval 

kormorán hlavně problém. Když cituji jednoho třeboňského technika, cituji i mnohé další: 

„Znamená pro mě problém. Že mám víc práce, víc agendy, ale znamená pro mě i ohrožení pro tu 

konkrétní rybu, konkrétní rybník“.  

V jednom smyslu by mohl být kormorán pro rybářeipřínosem. Myslím tím finančním přínosem. 

O vyplácené odměně za zastřelené kormorány se sice zmínil pouze jeden baštýř, který připustil, 

že mu tyto peníze pokryjí náklady na broky na celý rok, ale střelců bylo mezi rybáři mnohem víc. 

I ekologové mluvili v souvislosti s výskytem kormoránů o práci. Ale jak řekl zoolog z CHKO 

Třeboňsko, který mapoval počty kormoránů, je to užitečná práce. A užitek je slovo, které nejlépe 

charakterizuje pocity ekologů vůči kormoránovi. Není tím myšlen pouze užitek, který přinášejí 

například sanitární druhy živočichů při udržování přírodní rovnováhy, ale užitek pro celkovou 

pověst CHKO. Stejně jako student přírodovědy, který na Třeboňsku sledoval volavky, totiž i 

mnozí další odpovídali: „Pro mě znamená hodně. Zvyšuje to druhovou pestrost. Zvyšuje to kredit 

chráněný oblasti“. Mimo to znamenal kormorán pro ekology něco jako potěšení na osobní 

úrovni. Jako jediní říkali, že jim pohled na nějdělá dobře, stejně jako pohled na jiná zvířata.  

Je pochopitelné, že u dalších skupin tato otázka nevyvolávala moc velkou odezvu. Průměrná 

odpověď zněla „Pro mě nic neznamená, já s ním do styku nepřijdu.“ Ptala jsem se těchto lidí, 

jestli by chtěli kormorána vidět. Většina z nich upřímně přiznala, že kdyby kormorán seděl 

zrovna kousek od nich a někdo by jim ho ukázal, tak by se rádi podívali. Sami, ze své iniciativy, 

by se ale na něj podívat nešli.  

8.5.7. Shrnutí  
Na úvodní otázku „Chcete mě?“ je možné odpovědět, že spíše ano. Samozřejmě s výjimkou 
profesních rybářů. Podoba kormorána – škůdce, který přináší jen starosti je natolik silná, že 
zastiňuje všechny ostatní. Sekunduje jí jen podoba lovce, která je ale stejně tak negativní, jako ta 
první. Kormorán – lovec je jen další forma nepřítele, který přišel nikým nezván a bere si, co není 
jeho. Ve světě rybníků a intenzivního chovu ryb, který rybáři vytvořili, není pro kormorána 
místo. Argumentem, který měl rybářské mínění podpořit, se stala myšlenka nepůvodnosti tohoto 
živočicha v české přírodě. Stejně jako škodí jiná  



nepůvodní zvířata, škodí i kormorán. Argument je to o to silnější,že je přejat z rétoriky strany 
ochrany přírody, která zastupuje oficiální ochranářskou politiku státu.  

V duchu této rétoriky byl pak kormorán stranou ekologů považován za původní součást přírody 

tohoto státu. V očích ekologů hrál kormorán jen svou přirozenou roli, která mu v tomto 

systému patří a vždy patřila.  

Kormorán je současně i znakem jistého úspěchu ochrany přírody v cestě za prosazováním svých 

představ o přírodě. Strana rybářů se sice snaží proti kormoránům bojovat, ale k dispozici má jen 

omezené prostředky. Zatímco dříve by mohla s kormoránem nakládat, jak sama uzná za 

vhodné, dnes se musí řídit pravidly někoho jiného.  

Přestože je kormorán znám především jako škůdce rybářů,vpřírodě své místo má i z pohledu 

zbývajících skupin respondentů. Otázka původnosti či hospodářských škod nehrála v jejich 

rozhodování žádnou roli. Kormorán do přírody patří jednoduše proto, že sám je její částí. Tento 

svět ale zůstává lidem neznámý a cizí. Je především místem odpočinku v tomto smyslu je 

kormorán brán jako příjemná a patřičná kulisa, bez které se ale žít dá.  



 9. Závěr  

Tuto práci jsem začínala myšlenkou, že existuje přesně tolik podob zvířete, kolik se na něj 

soustředí pohledů. Kormorán velký zde byl představen jako škůdce, ba dokonce jako nepřítel, měl 

podobu pouhé prchavé informace, byl viděn i jako obohacení přírody. Každý člověk nebo každá 

skupina lidí, kterou váže společný zájem, přidělila kormoránům místo, které zapadalo do jejich 

orientačního schématu vnímání světa a podle toho s tímto zvířetem i zacházela. Způsob, jakým 

tato schémata, nebo chceme-li diskurzy, s kormoránem nakládala, ukázala i mnoho o nich 

samotných.  

Konflikt mezi oběma skupinami možná vznikl proto, že kormorán nemělpři svém příchodu v 

rybářském diskurzu vlastně žádné místo. Rybáři byli a stále jsou zvyklí nakládat s krajinou tak, 

aby co nejlépe sloužila jejich zájmům. Nežádoucí prvky jako bobři, vydry nebo kormoráni z ní 

byly v minulých stoletích nakonec úspěšně vytlačeny a rybáři s nimi přestali „počítat“. Taková 

zvířata pak zpočátku nemohou než představovat nepřítele.  

Rybářský způsob nakládání s krajinou staví na kdysi úspěšné tradici. Tento úspěch – vytvoření 

dnes velmi ceněné krajiny – stále dodává tradičnímu diskurzu na takové síle, že si i přes příchod 

nových zájmů ochrany přírody může dovolit prosazovat svůj požadavek intenzivního 

hospodářského využívání krajiny Třeboňska. Nesnaží se nové věci přijmout a nějak do sebe 

zapracovat, jen je z podstaty tradice jednoduše odmítá.  

Ochranářský diskurz je v porovnání s tradičním tolerantnější a zaměřen do budoucnosti. 

Dokonce takový být musí, protože zastupuje oficiální státní program ochrany přírody a ve 

jménu trvale udržitelného rozvoje hledá přijatelné místo pro kormorány i jiná jemu podobná 

zvířata ve světě starých tradic, které jsou postupně nahrazovány novými myšlenkami.  

Doba, kdy kormorán velký budil na Třeboňsku opravdu silné „vášně“ ale už minula. Hnízdí v této 

oblasti už skoro třicet let, a to je zdá se dostatečně dlouhá doba na to, aby ochranářský diskurz 

překonal největší rozdíly. Pravidelné finanční náhrady škod a povolenky k odlovu udělaly své, 

stejně jako vstřícnost správy CHKO Třeboňsko vůči dalším rybářským nárokům a požadavkům. 

Přesto je nutná jistá obezřetnost. Některé otázky ukázaly, že stačí málo, aby se křehká rovnováha 

narušila. Spor o kormorána už dnes na Třeboňsku není zdaleka tak vyostřený, jako byl na svém 

počátku a asi již není tak dobře čitelný. Pokud by ale někdo chtěl sledovat podobný konflikt v celé 

své kráse a od začátku, pak mám dobrou zprávu. Na Opatovickém rybníku byl zahlédnut bobr.  
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11. Přílohy  

Příloha č. 1: Povolení Krajského úřadu Jihočeského kraje, kterým se umožňuje 

přikrmování ryb a hnojení rybníků.  

 



Příloha č. 2: Žádost o náhrady škody způsobené kormoránem velkým podniku 
Rybářství Třeboň  

 



Příloha č. 3: Krajský úřad České Budějovice uznává nárok Rybářství Třeboň a.s. na 
náhradu škody způsobené kormorány velkými  

 



Příloha č. 4 – Instrukce Rybářství Třeboň a.s. jak postupovat při vyplácení zástřelného  

 



Příloha č. 5: Dotazník  

Dotazník – Kormoráni  

Tento dotazník je zaměřen na mapování problematiky výskytu kormorána velkého a k 
průzkumu obecných znalostí této otázky  

Tento dotazník je anonymní.  

Věk:………………………… Pohlaví:…………………… Vzdělání:……………… 

Zaměstnání:……………… Bydliště:…………………………….  

Turista, rybář, sportovní rybář, ekolog (ochranář), místní  

1) Chodíte do přírody? Za jakým účelem?……………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………… 2) 

Vlastníte chatu, chalupu, nějaké domácí zvíře – jaké?………………………………… 

………………………………………………………………………………………………  

3) Üčastnil jste se někdy nějaké ochranářské kampaně?………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 4) 

Jak trávíte svůj volný čas (jaké máte koníčky)? ……………………………………  

………………………………………………………………………………………………… 5) 

Vyskytuje se ve zdejším kraji kormorán?....................................................................... 

……………………………………………………………………………………………… 6) 

Vyskytuje se někde jinde v ČR?………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………… 7) Poznáte 

kormorána v přírodě? Pokuste se ho prosím popsat…………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 8) Viděli 

jste ho na vlastní oči? Kdy a kde?……………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 9) Líbí 

se Vám? Proč?…………………………………………………………………….  

10) Co se stane, je-li jich moc?……………………………………………………………..  



………………………………………………………………………………………………… 11) 

A je jich moc?……………..…………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….. 12) 

Liší se jejich počty během roku?……………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….. 13) 

Patří kormorán do naší přírody?…………………………………………………….…  

………………………………………………………………………………………………… 14) 

Jsou zvířata, která by nepatřila do přírody ČR?……………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………… 15) 

Jakou roli hraje kormorán v přírodě?………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………… 16) 

Co žere kormorán a kolik?……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 17) 

Způsobuje škody? Jaké?………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 18)Kdo 

byměl tyto škody hradit?…………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………….. 19) Měl 

by být povolen jejich odstřel?…………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………………… 20) Žili 

v ČR / zde někdy dřív?………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 21) 

Odkud se berou? Proč sem létají?……………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………………… 22) 

Vadilo by, kdyby se tu / ČR nevyskytovali?………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 23) 

Kde jste o nich slyšeli?………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 24) Co 

pro Vás znamená výskyt kormorána ve zdejším kraji?…………………………….  

…………………………………………………………………………………………..  



12. Rozhovory  

Rozhovor č.1 z 9.8.2005  

Pracujete na správě CHKO?  
Ano.  
A jako co, prosím?  
Jako zoolog  
Poznáte kormorána v přírodě?  
Tuším, že ano.  
Pokuste se ho prosím popsat.  
Velikost kachny, černej a kouká mu z ksichtu plazí původ. Na nebi má siluetu kříže.  
Vyskytuje se na Třeboňsku?  
Vyskytuje se všude tam, kde jsou ryby.  
Jak často ho vídáte?  
Vídám ho tak obden. Když jsem venku, tak vždycky.  
Líbí se Vám?  
Líbí. Připomíná mi mé oblíbené plazy, má plazí ksicht.  
Může být nebezpečný?  
Ne. Člověk není jeho oblíbená potrava. Není nebezpečný ničemu. Čemu byměl být?  
Co se stane, je-li jich moc?  
Moc je relativní pojem. Pokud je jich víc než odpovídá podmínkám, to znamená potravním a 
hnízdním, tak nastane samoregulace.  
A je jich moc?  
V rámci Třeboňska je jich přiměřeně z hlediska ochrany přírody i z hlediska rybářů, i když si 
myslí něco jiného. je to životaschopná, stabilní populace a na druhou stranu nedělají takové 
škody a ke všemu dostávaj rybáři náhradu.  
Patří kormorán do naší přírody?  
Patří! Je to druh větších vodních ploch. Třeboňsko je sice umělý, ale v současné době sem 
patří. Stejně jako se nikdo nepodivuje, že tu jsou volavky a jiní vodní ptáci.  
Jsou zvířata, která by do přírody ČR nepatřila?  
Třeba norek americký, který nemá přirozené nepřátele a proto dělá obrovské škody. Nebo 
kříženci kachny divoké s kachnami, které teď vysazují myslivci do přírody.  
Jakou roli hraje kormorán velký v přírodě?  
Jeden z vrcholů potravního řetězce. Pokud přírodou myslíme přirozený ekosystém. Protože 
vpřirozeném ekosystému byl kormorán vyhuben a ty skoro nejsou, tak je nutné mu poskytnout 
prostředí jiné.  
Měl by být kormorán chráněný?  
Ochrana vznikla v době, kdy byl v celej Evropě na pokraji vyhynutí. V současné době si 
myslím, že chráněnej být nemusí.  
Co kormorán žere a hlavně, kolik toho sežere?  
-0,5 kg na den. ryby okolo 20 cm. Nejčastější kořist je v podstatě to, co dává rybník.  
Žili zde nebo někde jinde v ČRidřív?  



Na Labi a na Dunaji byla patrně kolonie. na Labi žili snad v 18. století. Zcela jistě migrovali a na 
těch velkejch řekách se museli sturmovat i dřív.  
Vadilo by, kdyby se tu kormoráni nevyskytovali?  
Škoda každého původního druhu. Proč bezdůvodně snižovat diverzitu? Určitě byto byla větší 
škoda, než kdyby zmizel celý současný parlament.  
Pamatujete si ještě, jak jste se o nich dověděl?  
Jako dítě jsem četl knížku „Ostrov kormoránů“ o hnízdní populaci v Polsku. Os malička jsem 
zoolog cáklej přes zvířátka a kormorán je jeden z mých ptačích oblíbenců.  
Věnují se kormoránům média?  
Jo. Média sháněj rády senzace, zejména tam, kde jsou škody.  
Co pro Vás osobně znamená výskyt kormorána na Třeboňsku?  
Je to jeden z desítek zdejších zajímavejch druhů ptáků a hezkej. A pracovní vytížení, protože na 
mě spočívá vyčíslení počtů a škod, je to kus mé práce.  
Vytížení ve smyslu práce navíc?  
Ne, nezabere to tolik času a je to užitečná práce.  
Jak velká je zdejší populace? Přibývají, ubývají?  
Kolísá to mezi 100 -150 páry. Celkem myslím asi 200 párů. Na Třeboňsku to více méně 
stagnuje, ale teď se zvýšila, protože se sem přesunula kolonie z Hradecka. Jinak nepřibývají, 
protože se jich dost odstřelí. Jinak by to asi šlo dost nahoru. Teď je ta populace na přijatelné, to 
znamená kompromisní úrovni.  
Zajímají se tu lidé o kormorány?  
Jistě, rybáři a myslivci (smích). Většinou milovníci přírody. Ty jsou z ukázané kolonie na 
větvi. Místním je to jedno. Neničí jim to zahrádky a není to k jídlu.  
Co znamená výskyt kormorána pro tuto oblast?  
To je jenom konflikt ochrana prostředí versus rybníky. Jinak běžných lidí se to netýká.  
Může být jeho výskyt něčím přínosný?  
Pro člověka ne. Ale pro přírodu ano, kdyby tu nebyl, tak by to znamenalo omezení diverzity.  
Způsobuje naopak nějaké škody?  
Zcela jistě. Řádově to jsou desítky metrických centů ryb. Jinak ale neškodí.  
Měl by tyto škody někdo hradit?  
Měl, stát. Chrání je, tak je jeho povinností je hradit, aby zůstalo přírodní bohatství zachováno. 
Likvidace jednoho takového druhu by byla stejná škoda, jako třeba likvidace Karlštejna.  
Probíhají tu kvůli nimn ějaké konflikty?  
Po desetiletí vzájemného postrkování se nyní došlo ke kompromisu. Jsme si vědomi, že 
kormorán dělá obrovské škody, proto jim vycházíme vstříc a populace je přitom zachována.  
Ovlivňují tyto konflikty n ějak Vaši práci?  
V ochraně přírody je tolik konfliktů, že je to jen jeden z mnoha dalších. 95 procent populace 
bohužel zajímá jen její vlastní zájmy, je jim celkem jedno, co se děje za humny a naopak je 
vytáčí, když jejich osobní zájmy ohrozí zájmy společenské.  
Museli jste někdy čelit nějakému tlaku kvůli kormorán ům?  
Je to spíš v rovině relativně přátelského pošťuchování.  
Podávají tu rybáři žádost o odškodnění?  
Samozřejmě.  
A jaký je výsledek?  
Vycházíme jim vstříc.  
Skutečně jsou škody tak vysoké, jak rybáři tvrdí?  
Jsou to skutečně desítky tun. A to jsou ty přímé škody. Oni poškodí spoustu ryb a to nemluvím o 
škodách, co působí pytláci. Když přiletí tisícihlavé hejno na V. Tisý, teoreticky, když kormoráni 
sežerou polovinu obsádky, tak rybníku to prospěje, protože bude víc planktonu a víc potravy pro 
jiné ptáky. To je ale jen teoretická úvaha.  



Měl by kormorán zůstat chráněný?  
Měl byzůstat, ale měla by být stanovena doba lovu. Měl by být povolen odstřel v mimohnízdní 
době mimo rezervace, aby se nemuselo žádat o odstřel a mělo bybýt zpětné jištění pro případ, 
že by populace začala klesat. Proto jsou výjimky jen na 2, 3 roky.  
Je možné regulovat počty kormoránů jiným způsobem?  
Je možné vybírat část vajec a nahrazovat je umělými.  
Je to etické?  
Ano, ta zvířata nic nepoznají.  
A je regulace vlastně třeba?  
Je. Zde hnízdících ptáků ale jen v mimohnízdní době. Když vyletí mláďata, tak se tu chvíli 
zdržují.  
Chtěl by jste ještě něco sám dodat?  
Ne, mám pocit, že jsem řekl už všechno.  

Rozhovor č. 2 z 9.8. 2006  

Poznáte kormorána v přírodě?  
Ano.  
Popsal byste mi ho?  
Kormorána? Tak kormorán je dokonale přizpůsobenej pták pro svůj život, pro život na vodě. Co 
se mi na něm nelíbí, že je hrozně těžkopádnej. Jinak je to černej pták nebo černě s takovým 
modravo kovovým leskem se zahnutým zobákem, kterej je pět až osm cm dlouhej, žlutý ozobí v 
době páření, to má svatební šat, to znamená bílý skvrny no a samec je větší jak samice. Je to 
štíhlej pták s plovacíma blánama, ideálně uzpůsobené tělo pro plavání. No a co mi na něm vadí, 
že nemá žádnej hlasovej nebo má hlasovej projev, ale takovej takový kvákání. Ale co mě osobně 
fascinuje u kormorána, tak asi ta organizovanost při lovu. Prostě zejména na těch našich velkejch 
rybničních plochách, prostě je ta dokonalost, ta hierarchie, ta souhra, já vždycky říkám, kam se na 
něj hrabou Němci v organizaci, protože kormorán loví na těch velkejch plochách do takovýho 
širokýho V nebo účka, na těch krajích ta část která nahání, tak plácá rukama a tu úplně 
stresovanou rybu, která jenom cejtí tu přítomnost, nevím jakým způsobem, ale ví o ní, tak ta ryba 
buď jí natlačí do kraje nebo ta ryba přichází do toho hrdla toho velikýho V no a tam jsou ptáci, 
který to loví a on se tam nažere a jde do kraje zase plácat. To jsem pozoroval několikrát, aby 
prostě se vystřídali, tak to mě na tom fascinuje. Jinak jako na první pohled je to pták, kterej se mi 
vůbec nelíbí. Ještě má jednu vlastnost, ještě má velice dobrej zrak.  

A co se vám nelíbí?  
Co se mi nelíbí? Právě ta černá barva. Třeba husa se taky střílí, ale husa je krásnej pták, kterej má 
prostě je dokonalej i na suchu, prostě hlasovej projev, chytrej, velice chytrej. Kormorán chytrej 
není, kormorán jen dobře vidí. Takže ta černá barva mě úplně odpuzuje. I ten jeho zápach čistě po 
rybině, ale takovej ten nezdravej, co lidi přisuzujou nám rybářům a prostě smrdí takhle kormorán  

Kde se tady vyskytuje kormorán?  
Kormorán se vyskytuje na celém Třeboňsku, což je vlastně oblast řekněme od Halámek, České 
Velenice až nebo spíš ta rybniční část, to Třeboňsko se takhle bere, od Halámek až tady k Veselí, 
ale je to zejména ta část, která je tady Třeboň a nejbližší okolí, část směrem na Stříbřec a rybníky 
okolo Chluma, potom na sever je to samozřejmě Lomnice nad Lužnicí, Novosedli nad Nežárkou a 
tahleta oblast prakticky až k Veselí, prostě kopíruje to ty největší rybníky a centrum výskytu je u 
nás ta hnízdní kolonie na Ženichu, loni hnízdilo asi 162 párů.  
Vídáte ho na vlastní oči? Kde třeba?  



Tak vídám ho pravidelně, naposledy jsem ho vidělvčera, včera večer asi v osm hodin, kdy se 
vraceli na hnízdiště.  
Žijí kormoráni i n ěkde jinde v ČR?  
Jistě! Hnízdí třeba na Nových Mlýnech, ale myslím, že si na ně stěžují rybáři odevšad, kde 
jsou rybníky a řeky.  
Může být nebezpečný?  
Kormorán může být nebezpečný, ale podle mě v nižší míře než volavka, protože ten zahnutej 
zobák tak nějak vylučuje větší možnost poranění, i když taky se mi stalo, když byl poraněnej, 
ještě nebyl zhaslej, tak mě zkoušel nějakým způsobem poranit na noze, a nebezpečný si myslím 
jestli může bejt jestli pro loveckýho psa, když pro něj jde, těžko říct. Ale člověku nebezpečnej, že 
by ubližoval přímo jako jemu samotnýmu ne, ubližuje jeho práci, tím si myslím, že je nebezpečný 
zejména.  
Co se stane, je-li jich moc?  
Působí veliký škody. Nejenom u nás na rybnících, ale i na těch tocích. Tam je to pro ně těžší, že to 
těžko vyčíslí. My to vyčíslujeme samozřejmě taky. Jeden kormorán samozřejmě nikomu nevadí, 
ani pět, ale, ani třeba sto, ale vadí prostě ty obrovský hejna, který sem nalítávaj při tom tahu 
případně ty ptáci, který jsou tady na hnízdištích, tím že jednak stresujou a to zejména na jaře 
obsádku, která je oslabená zimováním v každým případě a pokud přilítnou ještě další stresový 
faktory v podobě kormorána, tak to pro tu rybu určitě není příznivý, protože jak jsem říkal, ta ryba 
strašně vycítí, je svým způsobem stresována, že je schopná bejt pomalu až na břehu. To znám 
třeba právě ze Žďáru nad Sázavou, kde na malejch rybníčkách, když přiletí deset nebo patnáct 
hladovejch kormoránů, no tak to je jako když je na velký ploše jich tři sta. Tím je nebezpečný. 
Ohrožuje přímo tu rybí obsádku a to jak přímo, přímo co sežere a nepřímo tím stresem.  

Je jich moc?  
Já si myslím, že se ta populace stále zvyšuje, byl jsem i v Polsku, kde jsem viděl prostě hnízdiště, 
kde jich sedělo já nevím třeba tisíc párů. Říkali, že každej rok se to zvyšuje. Stejný zkušenosti 
mám u nás. Co jsem se sem přestěhoval, tak tady skoro nebýval, ale myslím si, že letos ještě 
nemá přesná čísla, ale zase se to meziročně zvýší, počítám dvě stě párů. No a ty nálety jsou, 
celorepublikově se zvyšujou, u nás se to nějakým způsoben drží, protože u nás se to dost ví, že 
…kormoráni se snaží dostat tam, kde se nestřílí. Ale jinak si myslím, a dokonce to potvrzují 
statistiky od doktora Musila, že ta populace se neustále zvyšuje.  
Patří do naší přírody?  
Já si myslím, že kormorán do naší přírody patří, i když je to nepůvodní druh  
Proč sem patří?  
No tak v minulosti tady asi byl. Už je to tedy hodně dávná minulost, když ještě tady nějakým 
způsobem byly ty větší, souvislejší vodní plochy.  
Jaká minulost?  
Biologická, já nevim, ale byly tady vodní plochy. Takový ty zatopený….. patří tak do 
stejnýho výskytu jako třeba pelikán, kterej sem zavýtal před třemi lety. No takže, když by 
jsme mluvili na celou republiku, tak tři sta párů, optimální.  
A jsou zvířata, která by nepatřila do České republiky?  
No to určitě jsou.  
Jaká?  
No tak třeba například sem určitě nepatří norek americký, ty druhy které nazýváme invazivní, že 
jo. Kormorán.  
Jaký je třeba rozdíl mezi kormoránem a norkem?  
Určitým způsobem do toho kormorán patří, protože je to dokázaný, že to není původní druh v 
tom smyslu, že my jsme to umožnili … nemáme vodní plochy veliký typu jezer, musíme nějak 
tady tu vodu zadržet, ale rozdíl je, rozdíl je v čem �? No to je zajímavá otázka, v čem  



je rozdíl? No ano se jednoduše říká, že je to invazivní druh. Invazivní druh prostě znamená, že je 
nepůvodní, není tady přizpůsobenej, ty organismy, který tady žijou pro přítomnost tady toho 
živočicha no a hlavně co já vím toho šakala i toho norka vytlačuje toho původního, kterej tady 
byl, že třeba norek evropský. Tím je nebezpečnej, tím, že si opanovává lokality který nebo 
stanoviště, kde žil původně jinej druh a tím ho vytlačuje, protože je agresivnější. To je podobný 
jako třeba raka, křídlatka latinská nebo rak čínskej že jo, to je stejný. Prostě vytlačuje typůvodní, 
který prostě jak se říká….. prostě nestačí, nestačí konkurenci a prostě odchází a to taky není 
dobře asi.  

Jakou roli hraje kormorán v přírodě?  
No v žádném případě regulační, určitě role jeho je taková trošku nepřirozená, protože není tam 
žádná zpětná vazba, která by regulovala jeho, jestli je tam nějaká invaze parazitů,ale to nebude 
nic významnýho, myslím, že je dokonale přizpůsobenej tomuhle. Role kormorána? Role ve 
smyslu. Já bych řek, že je nepřirozená. Je sice součástí přírody, tady si trošku protiřečím, co jsem 
říkal, že sem patří, částečně, ale zase na druhou stranu, nevím no, když se tady vysadí sika, taky 
sem nepatří a žije tu.  
Proč je kormorán chráněný?  
Protože určitá skupina osob okolo zesnulýho ministra prostě měli radost z toho, že ho tam daji. 
Ten výskyt se tady datuje od začátku osmdesátých let, kdy se tady začal nějakým způsobem 
objevovat, tak všichni měli pocit, i když už v tý době v roce 92 bylo jasný, že tady u nás 
kormorán, nebo já nevím, jestli byl na tom seznamu už předtím, ale asi možná jo, prostě je třeba 
ho tam nechat no a tím se posílila jeho ochrana natolik, že se mu tady zalíbilo, tak proto chráněn. 
Tak chráněn je proto, že si někdo myslí, že jich je tu málo, takže i když, že nerespektujou i třeba 
,… od renomovanejch osob ty čísla a data, že jich je hodně a že by se s tím mělo něco dělat.  

Kolik toho kormorán sežere?  
Na tak klasicky se uvádí, že tak za den ten průměrpůl kila, docent Adámek vždycky říká, že je to 
od 0,38 do 0,74 kila za den. Já si myslím, že zhruba těch půl kila sežere, možná sežere i víc, ale 
nemělo by to být jen co sežere, co taky poraní, to je ta druhá.., která si myslí, že je to trojnásobek 
toho množství.  
Jaké druhy ryb žere?  
Ty, které se mu nejsnadněji loví, já bych řek. V našem případě je to kapr, na těch řekách je to 
lipan, kterej je u hladiny a je na něj krásně vidět. U nás je to kapr, hlavně ta násada, zhruba kolem 
těch 15, 25 dek i menší. A když se mu povede, tak rád sebere i toho amurka, dokonce když tady 
nějaký výzkumník pitval, tak že tam bylo 90 dkg kaprů, sežere prakticky cokoliv. Nejčastěji, 
hrozně má taky oblíbenou tu dravou rybu, zejména candáta, ten se pohybuje v horním sloupci 
vody taky.  
Vadilo by, kdyby se na Třeboňsku nevyskytovali?  
Já myslím, že z hlediska rybářů by to nevadilo. I když trošku si protiřečím, když jsem říkal že 
možná by nějakým způsobem, já si myslím, že patří, ale ne úplně do naší. Jak se to vždycky píše 
v těch ornitologickejch – jako host.  
Vadilo by, kdyby se nevyskytoval v celé ČR?  
No, nevim no. Pohled rybáře profesního, že určitě ne. Pohled člověka, kterej má taky trošku 
nějaký biologický vzdělání, tak bych řek, že nějakým tady moh bejt, nějak zavítat, nějakým 
způsobem vyskytovat, ale určitě ne po celý rok.  
Kdy tedy?  
Kdy? Aby se vyhnuli těm jarním tahům.  
Pamatujete si, kde jste se o nich dozvěděl?  
Prvně?  
Ano.  
No na střední škole.  



To znamená od rybářů?  
Jistě ano.  
Bavíte se někdy mezi sebou o kormoránech?  
Tak samozřejmě�  

Jak to vypadá, probíhá?  
No probíhá. Úplně klasický, pokud samozřejmě jiná úroveň je, když se bavíme mezi sebou a jiná 
na podniku, …,. Na těch střediscích je to ve smyslu kolik jsi jich včera střelil, kolik jich kde 
sedělo, tady spíš kolik, jaký škody nám působí, komu to všechno.. a kolik požádáme, takže to je 
součást rozhovorů. No a pak jsou rozhovory třeba s doktorem Ševčíkem o tom, jestli ten 
kormorán.. co žere a tak A třeba i součást toho rozhovoru třeba pozorování jak jsme  
o tom mluvili, o tom lovu třeba.  
Je jimvěnována pozornost v médiích?  
No tak většinou jim je věnovaná pozornost, že taky jednak není o čem mluvit, je to zajímavý, 
každej to už zná díky médiím, je to takovej pták, kterej je nepřehlédnutelnej, nezaměnitelnej, 
takže každej ho hned identifikuje. No a tam snadno položí tu rovnici, my jsme ty dobrý, který ho 
chráněj a támhle jsou ty špatný, který ho střílej. A pak třeba někdo občas řekne, že jsou nějaký 
škody, takže ta pozornost je věnovaná třeba těch rozhovorů jsem dělal víc, vždycky pravidelně 
okolo 20. března, všechny tři televize se ptají, co ten kormorán, co nám zase způsobil za škody. 
Pak to během roku utichne a pak zase v době výlovů, jedna z otázek je vždycky, jaký predátoři?! 
Takže já si myslím, že tam nelze položit dneska pro média takovou tu jednoduchou rovnici, my 
jsme ty hodný a vy jste ty špatný, takže nemusí ten spotřební člověk nad tím přemejšlet a má hned 
v tom jasno.  
Co pro vás osobně znamená výskyt kormorána na Třeboňsku?  
Prostě nějakým způsobem ohrožení trošku, omezování nějakým způsobem činnosti rybářský, 
která je jednak posláním a jednak přetvořila krajinu toho Třeboňska. Na druhou stranu trochu 
patří do toho koloritu, už jsme si na to zvykli. Znamená pro mě problém. Ať už z jakýhokoliv 
pohledu, Jestli práce, že nám víc práce, víc agendy, no a nebo prostě problém, ať pro tu konkrétní 
rybu nebo pro ten rybník.  
Ještě jednou k velikosti populace? Jak velká je tady a v ČR?  
Tak na Třeboňsku se udává, asi je to odvozený od hnízdních párů, loni bylo 162 hnízdních párů, 
tyměli 3,61 mláděte. A plus bylo loni 100 doprovodných.. ptáků. Já počítám, že letos budem na 
200 párech a ta doprovodný ptáci, to jsou mladý, který ještě nejsou pohlavně dospělý, takže tam 
to bude nižší, takže když řeknu ta populace tady já nevím od toho konce března do toho půli 
července až půli srpna, takovejch 550, 600 ptáků je stabilních a plus ty to přelítávaj.  

Máte pocit, že tady přibývají?  
Určitě.  
Poškozuje Vás ten výskyt kormorána? Jak vysoké ty škody jsou?  
Tak nás ten výskyt kormorána poškozuje, což navazuje na to, co jsem už říkal. Ty škody jsou 
přímý a nepřímý. Přímý co sežere, nepřímý stres obsádky. Noa tam se to špatně vyčísluje ty 
nepřímý škody, já odhaduju, že celkový škody u nás jsou tak těch 8 až 10 miliónů.  
Máte kde si stěžovat?  
Stěžovat si máme kde, dokonce jsme jako jeden z prvních podniků využili zákona 115, který ty 
náhrady připouští a nějaké peníze jsme dostali.  
Od kdy žádáte o náhradu škod?  
Od roku .. Ten zákon je od roku 2000 nebo 1999? Myslím, že od roku 2000.  
Takže s jakým výsledkem?  
Náhrada byla možná jen za dobu hnízdění, takže ty náhrady se počítají podle sledovaných 
počtů, které nám dodá CHKO a krát půl kila se bere.  
Co všechno musíte při podání žádosti udělat?  



Co všechno musíme doložit? Tak musíme doložit posudek na výši škod a takový ty klasický věci 
na výši škod, musíme doložit stav obsádek nebo obsádkový plány, což jsou vlastně ryby v 
rybníce, výpis z obchodního rejstříku, jaký jsme opatření prováděli, co všechno vyžaduje zákon. 
Zásadní je ten znalecký posudek.  
Ten znalecký posudek dělá kdo?  
Docent Adámek. To je přírodovědec, kterej je rybář a zároveň je, ale ne profesně, i když má 
myslím, to je na evropský úrovni velice uznávaným vědcem.  
Kolik vás to stojí času a práce podání takové žádosti? Jak moc je to třeba na úkor jiné 
práce?  
No z hlediska mého celého roku, tak když vemu všechny ty věci jako sledování a vyřizování, tak 
určitě deset procent práce.  
Vyplatí se vám to?  
Podniku se to určitě vyplatí? A není to jenom moje práce, my musíme ty počty sledovat 
během celýho roku, takže všichni technici na střediscích se tím musí zabývat.  
A stačí ta vyplacená náhrada?  
Já si myslím, že ta vyplacená náhrada za rok pokryje 30, 40 procent nebo dejme tomu do 50 
procent těch skutečných škod.  
A narážíte na nějaké překážky při podávání té žádosti?  
No narážíme ve smyslu, že třeba úředník nechápe, že ty kormoráni létají třeba v květnu na jeden 
rybník a v červnu a červenci potom na další rybníky a nechápe, že i když je tam stejná obsádka, tak to 
různě roste a my samozřejmě nepřipisuje evidenčně každej měsíc, kolik to přirostlo. Takže my máme 
problém zvyšování stavů to je v prvním květnu se ryba jako postarší, no ale …ten věk není 
rozhodující, rozhodují je hmotnost tý ryby, no a každej rybník roste jinak, takže není možný říct jenom 
na základě obsádkovýho plánu, že prostě tolik a tolik dní lítali tam a druhá věc je samozřejmě kolik 
dní tam lítali. Takže zaplať pánbů, že máme CHKO, který s námi spolupracuje a bere nějakým 
způsobem ty počty, který my pak předkládáme, který nejsou podle mě nějak moc zpochybnitelný. Což 
je docela dost podstatný oproti jinejm rybářům, který s tím mají problémy, protože tam musí jezdit z 
agentury ochrany krajiny a už je to jiný, už nepřijedou a neřeknou, vy jste si to vymysleli. No a prostě 
děláme s dr. Ševčíkem, že vyjedeme spolu a řeknem ano tady jich je 150.  

Můžete se proti kormoránůmúčinně bránit? Účinně se můžem bránit jen střelbou, si myslím. 
Údajně existují nějaké plašiče, ale já tomu moc nevěřím, mý zkušenosti i z jinejch rybářství 
ukazujou, že ne. Jedinej účinej je skutečně permanentní lov. Způsobují vám škody i jiná 
zvířata? Ano. Zejména je to tedy vydra, která je predátorem, který způsobuje značné škody. Je to 
tím, že je vlastně na Třeboňsku přemnožená. Tak samozřejmě vydra do naší přírody Třeboňska 
patří, o vydře není pochyb. A pak třeba ještě volavka. A jaký jsou ty škody v porovnání s 
kormoránem? Vydra ani tak nespotřebuje, nemá škody, těch 150 jedinců, který se tady uvádí není 
zas tak závažný číslo, aby to představovalo velký částky co se týče, ale taky je to dost na 
množství, co sežere. Ale daleko horší její je taková hloupá vlastnost, že hrozně ráda leze v zimě 
pod led a tam samozřejmě zimuje obsádka, stává se to tak jednou za rok, tak tak zvaně zvedne 
obsádku, což znamená, že prostě ta ryba není v tom zimním metabolismu, ale přechází na 
zvýšenej, což jí stojí strašně moc energie a je oslabená a jednak samozřejmě vydra tu běhat může. 
Souhlasíte s odstřelem kormorána? Souhlasím, Je to jediný regulační faktor. Jak velký by měl 
být povolen?  



Tak my to nemáme omezený počtem. Je to omezený jenom dobou hájení a ještě chráněnýma 
krajinnýma územíma, kam se nesmí. Takže já si myslím, že by měl být celoroční, ale respektovat 
ty chráněný území.  
Od kdy máte to povolení k odstřelu?  
Myslím, že povolení k odstřelu je tak od roku 1999, myslím, nejsem si jistej.  
Máte představu, jak je ten odstřel náročný?  
Mám samozřejmě, protože je taky střílím. Tak jako lov kormorána je náročnej, není to žádná 
hezká zábava . 90 procent lovu kormorána u nás je finanční, protože jako podnik motivujeme, ty 
který střílej, protože jinak by jsme nedosáhli.  
Jaká je v současné době odměna za zobák?  
300 korun. Nezdaněná. Je nám jasný, že vykupujeme i od jinejch, nejenom co se střelí u nás, ale v 
každém případě se nám to vyplatí, protože 300 korun to je vlastně zhruba, když si to vemem půl 
kila denně násady, která je zhruba 60, 65 korun, tak si vemte, že je to víc, co on sežere. Kormorán 
je velice náročnej z toho důvodu, že je to, velice dobře vidí, je dokonale přizpůsobenej, velmi 
rychlej plavec, zejména na jaře má velice dobrý krytí no a sledovat prostě ty jejich zvyky 
kormoránů, to znamená, že ráno asi v pětpřilítaj, kterým směrem na rybníce vylítávaj, protože 
kormorán, když se nažere, tak je dost těžkej, takže je špatný letec, takže nestartuje rovnou z 
hladiny, musí několikrát zatočit, protože musí nabrat vejšku. A nebo pak nejlepší lov je na jaře 
právě ještě než platí doba hájení, tak s musí hledat partnera, tak se to simuluje, že se jim udělá tzv 
balabán, že se vlastně udělá taková figurína, ke který sedaj a střílí se to a z hlediska myslivosti 
není nějak zrovna pěkný, že se střílí na vodě, protože by měl být v pohybu, to znamená zajíc v 
běhu a ne sedu. Není to myslivecký, ale u kormorána můj osobní pocit je, že ho nepovažuju za 
hodnotnou zvěř, ale za ptáka, kterej se střílí stejnejma prostředkama jako se střílí zvěř a podle mě 
jakýkolik způsob, který je humánní, to střelba je, tedy humánní, ve smyslu,. Že to není zakázaný 
prostředek typů jedů a elektrickýho proudu.  

Jaké mohou nastat potíže při tom odstřelu?  
Jednak to krytí je nedostatečný, že prostě samozřejmě ten pták nepřilítne, nebo sedí dostatečně 
daleko, aby byla střelba účinná, potom je poměrně jak se říká tvrdej na ránu, takže potřebuje 
dostat poměrně velkej zásah no a přestože dostane velkej zásah, tak má poměrně dobrou 
životaschopnost, že padá dolu, pak si ihned potápí a tím, že je velmi dobrým plavcem a 
potápěčem, tak vyplave třeba za padesát metrů už mimo účinnou střelbu, takže potom se to musí 
honit na vodě, to je problém.  
Je ten odstřel dostačující?  
No tak pokud se tomu věnuje takové množství lidí, jako se tomu věnuje u nás.  
Kolik se jich tou věnuje?  
Já myslím takový ty co, střílí víc než třicet za rok, tak těch je si takovejch dvacet u nás na 
podniku a nejenom na podniku.  
Kolik je to tak?  
Celkem za rok, loni jsme střeli míň asi 680 nebo kolem 900 až 1000 za rok. Nebo takhle 
střelí, vykoupí zobáků. To zdůrazňuju, počítáme, že tak 15, 10 procent není naše.  
Je možné regulovat počty kormoránů i jinak?  
Na tak na těch hnízdištích, ale to si myslím není nějak extra humánní způsob. To je někde 
úplně jinde, to nemá s etikou a s chováním člověka v přírodě co dělat, ale je to taky další 
způsob, jinej způsob.  
Myslíte si, že by kormorán mohl být v přírodě něčím prospěšný?  
Nedovedu se vyjádřit, jako regulátor něčeho? Já si myslím, že kormorán prospěšnej není, už 
jenom rozšiřuje parazity všude. Já si myslím, že prospěšnej v přírodě není, prostě je to druh, 
kterej se vyvinul nebo směřoval při tý fylogenezi … nikdo ho neohrožuje, no a on ohrožuje ty 
ostatní, takže tím, že je vrcholový predátor, tak …..  



Měl by zůstat chráněný? Za jakých podmínek ano a za jakých ne?  
Myslím, že by neměl být chráněn, chráněnýdruh si představuju jako druh, kterej se vyskytuje 
vzácně až ojediněle a je na něj zaměřen nějaký program záchrany. No a druh, kterej je vidět dnes a 
denně, nebo dokonce sídlí i v Praze, tak to si myslím, že určitě není druh, kterej by měl být 
předmětem ochrany.  
Chtěl by jste ještě sám něco dodat?  
Já myslím, že jsem toho řek docela dost.  
Ještě proč se vám vybírání vajec zdá méně etický než lákání kormoránů na atrapy?  
No protože už je nějakým způsobem ta samice zasedlá.  
No ale ty vejce tam má.  
Jak má? Nevyroste nic!  
Pak se to nemusí střílet  
Pak se to nemusí střílet, nemusí se střílet, ale pak zase, no já nevim, to je prostě, každý mládě, 
který se narodí, tak má prostě dostat šanci žít.  
Děkuji za rozhovor.  

Rozhovor. č.3-z 30.8.2006  

Poznáš kormorána?  
Jo, jasně (smích). Jako studentka na přírodovědě jsem na ně psala seminární práci a pak i 
diplomku.  
Proč?  
Ze zájmu. Viděla jsem třeba dokumenty o působení DDT, jak jim to zakřiví zobák, že pak 
nemohou lovit.  
Kde dnes pracuješ?  
Jako inspektor České inspekce životního prostředí.  
A co je náplní tvé práce?  
Kontroly, výjezdy, kdy se řeší třeba vypouštění rybníků kvůli obojživelníkům. Ničení hnízd a 
podobně.  
Jak bys kormorány popsala?  
Jak se klasicky říká – velká černá husa.  
Vyskytuje se na Třeboňsku?  
Je kolonie na Ženichu. Pak je taky na jižní Moravě a v mimohnízdním období je roztroušeně 
všude.  
Předpokládám, že jsi ho viděla?  
Jo, prvně jsem ho viděla snad na tom Třeboňsku v devadesátym šestym. To jsme tam začali 
jezdit. Jela jsem tam na výcvik a Petr mi ukázal kolonii.  
Líbí se ti?  
Je impozantní. Vzhledem, chováním. I těma zvukama.  
Může být nebezpečný?  
Jak je to myšleno? Určitě. Má dlouhý krk, dokáže pěkně vystřelit, třeba při kroužkování 
mláďat.  
Co se stane, je-li jich moc?  
Zvědeckého hlediska jich může být jen tolik, kolik jich uživí prostředí. Otázka je, co je moc?  
A co je moc?  
Pro mě jako normálního člověka je to asi jedno, protože nejsem zaujatá. Pokud bych to měla 
rozdělit, tak ta hnízdní kolonie je dostačující nebo by jich mohlo být i víc. Problém je, že jsou  



jen dvě kolonie. V porovnání s jinými ohroženými druhy, tak ta populace je i malá a nějaký 
výkyv by jí mohl ohrozit.  
Patří kormorán do naší přírody?  
Myslím, že ano. I když to rybáři popírají, tak tady kdysi byl. Je proměnlivá populační 
dynamika. Byl tu, i když v menším počtu a už tehdy byl pronásledovaný.  
Jsou zvířata, která nepatří do naší přírody?  
Myslím si, že sem primárně nepatří ty druhy, co sem člověk vysadil, želva nádherná. Je to 
konkurence pro naše druhy.  
Jakou roli hraje kormorán v přírodě?  
Vrchol potravního řetězce.  
Měl by být kormorán chráněný?  
Nějaký režim ochrany by měl být hlavně pro tu hnízdní populaci. Otázka ale je, jak to nastavit 
celkově.  
Co a kolik toho kormoráni sežerou?  
Ryby. Záleží na sezóně, ale průměrně půl kila.  
Vadilo by, kdyby tu nežili?  
V současné době je to už součást naší přírody. Hlavně by to bylo o tom, že bychom měli o 
jeden druh méně a rybáři by si oddychli.  
Pamatuješ si, jak ses o nich dověděla?  
Samozřejmě ve škole, ale pak vlastně až na týVŠ, pro mě to byl exotický pták.  
Věnují se média kormoránům?  
Jo, ale vždycky jen v souvislosti se škodama.  
Co pro tebe znamená výskyt kormorána na Třeboňsku?  
Je to druh, který se mi líbí, a jsem ráda, že tu je, přestože je tak problematický.  
Když jsi dělala tu diplomku, zajímali se lidé nějak o kormorány?  
Jak kdo, ale spíš ne.  
Jaké druhy ryb žerou?  
Kterých je nejvíc, a jsou nejlíp dostupné.  
Je výskyt kormoránů u nás něčím přínosný?  
Určitě.Vpřirozených lokalitách je to vrcholový predátor, takže ovlivňuje rybí společenstva. 
Může mít i funkci zdravotníka. Jde po tom, co může nejjednodušeji chytit. Ale rybáři 
argumentují, že má tendenci se skrýt.  
Způsobuje naopak nějaké škody?  
Ta hnízdní populace ne, ale jinak ta tahová na rybnících jo.  
Mají se tyto škody nahrazovat?  
Já se domnívám, že ano. Měly by se hradit, ale ne tou formou, jako dnes. Rybáři totiž můžou 
střílet i žádat o náhrady. Ale já si myslím, že by měli žádat jen o odstřel, protože takhle maj ty 
kompenzace vlastně zdvojený. Podle mého názoru jsou ty náhrady příliš vysoké.  
Probíhají tu kvůli nimn ějaké konflikty?  
Určitě. V rybářství je brán jako škodná.  
Ovlivňovaly nebo ovlivňují ty konflikty n ějak tvou práci?  
Byly takový případy. Třeba mi říkal Ševčík, že učni z třeboňského učiliště přijeli a bušili do 
stromů. Jednou jsem byla na Krvavým, když tam byla kolonie. Přijeli tři mužíci ve škodovce v 
zeleném, prošli kolem mě dozadu a slyšela jsem, jak stříleli do vzduchu v hnízdním období.  
Byl přímo nějaký tlak?  
Co se týče terénu, tak nebyl. Ale na jednáních o vyhlášce, která se týká kormoránů, tak rybáři 
stupňují své požadavky.  
Skutečně jsou ty škody tak vysoké, jak říkají rybá ři?  
Je průšvih, že do dneška neexistuje dobrá metodika, jak stanovit škody. Problém je v tom, z 
jaké ceny se vychází.  



Měl by kormorán zůstat chráněný?  
Určitě hnízdní populace. Ten počet sice roste, ale jsou jen dvě tři kolonie. Může se objevit 
jeden limitující faktor a ta kolonie může okamžitě zaniknout.  
Měl by být povolen odstřel?  
Můj názor je, že je možné povolit odstřel v mimohnízdním období, al e podmínky závisí na 
lokalitách. Je důležitý zohlednit množství ostatních druhů. Podle mě by měl ten odstřel sloužit 
jako plašící prostředek.  
Je možné regulovat počty kormoránů jiným způsobem?  
Alespoň za současného stavu evropské populace, to nemá cenu. Myslím, že to jde jen na malých 
plochách. Můj názor je, že rybáři u nás vidí možnost jen ve střílení, aniž by zkoušeli jinou 
metodu.  
Je ta regulace třeba?  
Pokud je nutné ochránit lokalitu ať už z hlediska hospodářského nebo výskytu chráněných 
druhů ryb, tak ano. Ale ta regulace by měla být plašení, a ne vystřílení populace.  
Chtěla bys ještě něco dodat?  
Myslím, že ne.  
Díky  
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Kolik Vám je let?  
V prosinci 60.  
A jakou máte školu?  
Střední rybářskou technickou.  
A pracujete jako?  
Jako sádecký, čili označení něco jako mistr.  
Zúčastnil jste se někdy nějaké ochranářské akce?  
Bejval jsem (hele, mladej rehek!) bejval jsem nebo furt jsem velice často ve spojení s 
ochranářema, s těma jsem měl vždycky dobrý vztahy, a i když jsem je velice často kritizoval a 
jinak to bylo ochranářský, já nevím. Sázel jsem jednou sibiřský kosatce. Přivezli je ze Šumavy, tak 
jsme je támhle. To byla asi jediná akce, co já si pamatuju vyloženě, jo! A taky jsem, to snad ani 
není, zachránil jsem jednou vydru. Nebo dvakrát jsem zachránil vydru, což je netypický pro 
rybáře.  
No to je hodně netypický!  
Ale zas nejsou takový vrazi, jak se o nich traduje.  
Jak který.  
Nó. Jak chcete, můžete to nahrávat, já na tohle vždycky odpovídám otázkou, kde je nejvíc 
vyder v Evropě? A je mi odpovězeno, v tom Třeboňsku. Já odpovídám, to je pro to, že je ty 
rybáři tak nenávidí.  
Proč jste třeba kritizoval ty ochránce? Co bylo příčinou sporu?  
Sporu ani ne. Oni časem nahlídli na ty věci, netvrdím, že musím mít vždycky pravdu, ale jsem 
člověk, kterej, jak jsem říkal, od malička v přírodě pohybuje a můjpřístup je většinou racionálnější 
než přístup lidí, který vyjdou ze školy a ač jsou teda vzděláni vysoce, odborně, tak jim schází ten 
kontakt. A to není jenom v tomhle, to je ve všom. Člověk musí projít určitým vývojem. Pakliže 
není zaslepenej, tak zjistí, že člověk v této krajině nemůže zaslepeně chodit a jenom vykřikovat, 
tohle budu chránit, tohle budu chránit, tohle budu chránit a když ta krajina nechce jenom, nejsme v 
Kanadě, nejsme v Rusku, tato krajina je  



přetvořená, Čechy celý, a člověk tady má aktivně vstupovat do krajiny. To znamená nejenom 
zákazy, ale on jako hospodář do toho musí tu ruku neustále vkládat. A tam si myslím, dochází 
velice často k rozporu mezi těma, co v krajině hospodaří a mezi ochráncema. Ale přiznávám, že 
na straně těch, co v krajině hospodaří, je víc chyb, nedostatků, jak na straně ochránců přírody.  

Co jsou třeba ty chyby v hospodaření?  
Chyby? Když se vrátím hodně let zpátky, voni teda na to už dohlídli, tak třeba bejvaly problémy, 
nesmělyse vyřezávat třeba dřeviny kolem rybníků. Rybníky zarůstaly vrbinama kolem dokola a 
ten prostor se zmenšoval a plus další nevyhovující věci. Za čas přišli k tomu, že ty vrby, který tam 
vytvořej, nejsou tak prosluněný třeba jako líska, je to kyselý studený prostředí, který doslova je 
doslova velice zřídka nějak obydleno nějakým živočichem, ale plus nějaká vegetace, hmyz, 
všechno, tak zjistili, že to není to pravý. To pravý, proč ty rybníky byly bohatý, bylo, že ty rybníky 
končilya přecházely plynule v podmáčené louky. Ty louky se vyžínali kdysi, dneska to nikdo dělat 
nebude, až do toho rybníka. Proto tam bylo hodně sluníčka, hodně života, hodně bahenního 
ptactva a všecko. A oni měli pocit, tím, že zakážou vyhrnovat okraje rybníku, vyřezávat, že 
způsobí návrat bohatší této fauny. Omyl, zásadní omyl. Oni potřebujou právě ty vysekaný ty 
louky. A pak přišli na to vyřezávejte a tak dále. To je jedna z forem, ke kterým oni musej zkrátka 
dospět.  
Co děláte, když máte volno?  
No, když mám volno, tak tady na tom mým zařazení pracovním, já za to zodpovídám 24 hodin 
denně 365 dní do roka. Pokud neodjedu na regulérní dovolenou, tak tady za to člověk pořád 
zodpovídá. Takže toho volna není až tolik, pracně se uvolňuju. A když mám volno, je to různý. 
Podle toho, jaký je počasí, můžu jet se ženou do přírody, můžeme si udělat krátkej výlet, s 
kamarádama se sejít, sport jo, vždycky jsem aktivně sportoval. Mám nuky, který už jdou do věku, 
kdy sportujou, takže při každý příležitosti, ten jeden hraje v Budějicích hokej už tak, je radost se 
na ně podívat. Kultura, chodím do knihovny, cokoliv. Můj život je velice pestrý. Nebo si pustím 
vážnou hudbu taky, mám rád vážnou hudbu. Předpokládám, že poznáte kormorána v přírodě. 
No.  

Jak vypadá, jak by jste ho popsal?  
Jak bych ho popsal? Tak kdo nezná, koukne na nebesa, tak a zná třeba divokou husu, tak na 
dálku si to třeba splete. Pak přiletí blíž, je černej, a vyloženě silueta jeho ve tvaru kříže. I ta 
frekvence letu je trochu jiná. Husa má delší krk a tak dále.  
A když řeknu kormorán, co se vám vybaví?  
Co se mi vybaví? No, mě jako pro rybáře, já teda mám rád všecko v přírodě a všechno do 
přírody patří a tak dále a vybaví se mi snad momentálně ve ztahu rybář kontra, já nevim, 
nějakej živej tvor v přírodě, tak semi vybaví, ten nejproblémovější živočich.  
Vyskytuje se na Třeboňsku kormorán?  
Samozřejmě, jsou tu i kolonie nějaký.  
A kde?  
Co já vím, tak byl na Chlumecku a na Vitmanovsku.  
Viděl jste ho na vlastní oči?  
Přikývnutí.  
Je to pravidelně nebo?  
Je to pravidelně. Teďko v létě samozřejmě míň. To záleží na tom, v kterým prostoru se člověk je. 
Kdybych se pohyboval kolem toho Vitmanova nebo na tom Chlumecku, tak ho můžete každou 
chvilku vidět, když zvednete oči, tak tu siluetu vidíte. Sem zalítá tady míň. Ale když přijde 
podzim a jaro, tahy podzimní a jarní, tak je to naprosto běžný pták po obloze. No a třeba i ten 
rybník tady za náma (Svět) vidíte, když tam sedá několik desítek ptáků najednou. Je to běžnej 
pták.  



A je i někde jinde v České republice?  
Je.Je třeba na jižní Moravě, ale dneska je vlastně už všude. Teda v zimě určitě.  
Líbí se vám?  
Ale tak jako je to asi hezkej výtvor přírody, to jo. Vizuelně proti němu nic nemám. � Mě se 
nelíbí akorát jediný zvíře, a to je potkan.  
Proč se nelíbí?  
Nevim. Od malička mám k němu takovej vztah. Třeba myš domácí mi nevadí. Ale ten potkan mě 
vadí, no.  
A je nějaký zvíře, který by se Vám vyloženě líbilo?  
To bych těžko, musím přiznat, skutečně se mi třeba líbí z těch zvířat, co jsou u nás třeba 
vydra.  
A proč?  
Je to skutečně dokonalý zvíře. A navíc svou povahou, svým chováním, oni jsou velice 
společenský. Oni jak se sami nějak násilně nevytlačujou, jsou velice hravý ve vysokým věku a 
jsou to dokonalý lovci. I sympatický zjevem, tou hlavičkou.  
Může být kormorán nebezpečný?  
Myslíte jako ve vztahu k člověku?  
Myslím vůbec.  
No tak připřemnožení. No tak určitě nebezpečný. Nebezpečný, může být určitě pro menší 
chovatele ryb a v současný době třeba pro rybářský svaz, který hospodaří na nějakých těch 
vodních tocích, tak jim je skutečně plení a drancujou, že jo. Tady my můžeme v jistou dobu a s 
jistým povolením s flintama jít jít a vono se jim tolik těma puškama neublíží, protože von není 
hloupej a navíc je vodolnej. Takže pár výstřelů a on teda změní to místo, ale musí se tomu 
věnovat čas. Přelítne jinam nebo ho zatlačíte, ale někde sedne a někde se nažrat musí. No a pak to 
tam někde odnesou, že jo.  
Co se stane, když jich je moc?  
No asi ty škody jsou velký, to jako tady to je bez pochyby. Tak já neznám přesnou cifru, kterou 
kompenzujou, jo. Stát nebo ochrana přírody kompenzujou ty škody tady na Třeboňsku, je to v 
miliónových těch, ale zdaleka to nevyrovnává ty skutečný škody, protože, a to by jste viděla, 
kdyby jste tu byla na podzim a loví se některý ty rybníky z těch částí, kam ty nálety těch 
kormoránů jsou, tak ty kapři, když vyrostou, tak vidíte ty jizvy, většinou tady v hřbetní partii,v 
ocasní. Von po tý rybě chňapne, vona se mu vysmekne a von jí obrovsky poškodí, protože na 
konci toho zobáku von má takovej vostrej zekj, aby mu ta ryba neunikla. Von třeba tři čtyři kapry 
poškodí, nebo tři čtyři ryby než toho jednoho chydí. A ty jsou následně strašně vystresovaný a to 
vám než se. To jsou ty další škody, který zkrátka jsou. Tím ta škoda narůstá. A přál bych vám 
vidět, když do těch ryb skutečně vjedou. Tak jsou ta hejna tak vystresovaný, že některý ty ryby 
lezou doslova, takhle lezou do tarasu, do sucha.  
A je kormoránů moc?  
No tak podle mích informací, pochopitelně pohybuju se v prostředí nějakých těch 
spolupracovníků, který působí. I setkáváme se celo… Jsou lidi, který vyjížděj do zahraničía maj 
kontakty, že jo, taky ryby vyvážíme, tak je to v současný době asi problém západo, 
středoevropskej. No není to jenom náš problém.  
A myslíte si, že jich je tady moc celý rok nebo?  
No v současný době, když ta kolonie začla, byla jedna, tak si myslím, to během roku nebylo tak 
silný, ale vypadá to, že ty mladý ptáci, on začíná hnízdit tuším až dalším rokem, takže ty mladý 
ptáci se potom zdržujou ve velkých hejnech. Asi se sem navrací, maj tendenci se navracet, ta 
populace asi roste a pak se tady pohybujou a řek bych, že jich, že ten letní stav jejich narost, že 
je větší.  
Ale jestli to znamená, že ta celoroční populace je už příliš velká.  



Myslím si, že už by, když ne my, tak my by jsme do toho ani neměli zasahovat, do těch kolonií, 
ani nemůžem a myslím si, že právě v tomhle případě by ochrana přírody sama měla přistupovat 
cíleně jako hospodář do toho a tu regulaci sama dělat. Jinak to dopadne zase tak, jako to dopadlo 
s rysama na Šumavě. Pakliže se nepodchytí, to je to, co říkám vstupovat vědomě do toho, dělat 
nějaký mantineli, pakliže to neudělaj, člověk si vždycky najde cestu a proti tomu zvířeti se to 
obrátí.  
Patří kormorán do naší přírody?  
No tak nikdo ho sem nevysadil. On se sem já nevím zhruba před třiceti lety, já si pamatuju ty 
první bejvávali tady na jaře na podzim, tak jsme na ně koukali jako na exoty, brali jsme to 
normálně, že jo. Brali jsme to normálně, bylo to zajímavý, od jakživa proletovali, i když jich 
nebylo moc no a začali se usazovat, tak je to přirozenej proces, tak asi jo. Takový jako patří 
nepatří, já nevím, to máte jako jestli můžu odbočit, teďko vymejšlej ochranáři, co je původní, co 
ne. Jako, kde daj hranici? Patnáctý století? Před tisíci lety nebo jako co, Nerozumím tomu někdy. 

A jsou teda nějaká zvířata, která by sem nepatřila?  
No nepatřila, myslím, že se nepovedlo právě třeba to vypuštění těch norků amerických, který se 
chovali na farmách. Zavilý ochránci, který zkrátka neradi viděj kožichy na lidech, to je zase další, 
co nedovedu pochopit, chování těchto lidí. Tak způsobili to, že ten kožich není oblíbenej a ty 
farmáři vypustili stovky a stovky americkejch norků, ty se rozšířili. Zejména ze středních Čech 
podél, až sem. Dneska můžu říct, že třeba původní tchoř, ten tady na Třeboňsku doslova vymizel. 
Ten vymizel. A vytlačuje ho tento norek, který je šíleně agresivní.  

A kormorán, to je tenhle případ taky nebo ne?  
Ne, kormorán ne, kormorán sem přišel přirozeným tímhle způsobem sám. Tohlecto způsobil 
člověk.  
A nikomu neškodí, nevytlačuje?  
Ten norek?  
Ne, ten kormorán.  
Ten kormorán no působí škody.  
Ale je to strovnatelný s tim norkem?  
No, tak ty škody celkový, to já nemůžu. To jde o to, kdy ta expanze toho norka skončí nebo jestli 
to bude pokračovat. Může to taky skončit, ale vypadá to, že se výborně adaptoval, že může 
vytlačit původní typ toho tchoře. A on pak je schopnej, není tak výkonej jako vydra, ale von 
skutečně je agresivní. Von vám jde do kurníku a vzápětí skočí do vody a chytí si jako vydra, von 
je obrovsky agresivní, jo. Bude mít vliv na to prostředí. Třeba mezi náma může úplně zlikvidovat 
ondatry.  
Hraje kormorán v přírodě nějakou roli?  
No jako každej predátor asi, že jo. Kdybych řek, nejsem věřící ve smyslu, abych chodil pořád furt 
do kostela, je to zkrátka jednoduše od boha, má asi své poslání �  

Je kormorán chráněný?  
To jistě je.  
Proč?  
No, na to by jste se musela. Řekněme, rozdělmeto, proč je v současnosti chráněný, na to by jsme 
se museli zeptat někde jinde. Voni dost pozdě reagujou ochrana přírody na takovýhle. Myslím 
si, že by měli dělat pro to, a celoevropsky se zkrátka, celá Evropská unie dohodnout se, máme tu 
tenhle problém, takhle ho budeme řešit. Ten kormorán by se nechal, řešili by to odborníci 
celoevropsky, jestli zjistím, kde je kolonie, není problém v těch koloniích vylézt nahoru a ty 
vajíčka propíchat, nechám mu jedno nebo dvě vajíčka a rázem je polovička populace. Jako to je, 
co řikám, cíleně hospodařit. A nemusí na ně někdo bouchat.  
Co žere kormorán?  



No tak asi všechno, co spolkne a ty ryby jsou skutečně někdy velký. Sám jsem to viděl.  
Kolik?  
Když je ta ryba delší, tak si myslím, že takovej sedmdesáti dekovej amur nebo lín, ta 
protáhlejší ryby vesele, i takovýhle kapry, on je skutečně schopnej polknout velkou rybu.  
Takže kolik to může bejt tak za den?  
Já nevím, jeho potřeba kolik se udává? Půl kila? Ke kilu? Nevim, asi tak půl kila bych řek, že se 
udává denní spotřeba.  
A vy si myslíte?  
Já? Já si myslím, že to je. Ale než to půl kila nachytá, tak dejme tomu dvě tři kila může zranit a 
poškodit.  
Vyskytoval se v Čechách dřív?  
Já jsem vždycky tuhle tu literaturu studoval, alespoň ze strany myslivosti, ty zástřely někdy 
nebyly moc velký. Myslím si, že v novodobý historii, tady asi kormoráni asi nikdy není. Že by 
hnízdili. Nejvejš bejvávali asi támhle na jižním Slovensku a v Podunají. Tady odsud, jestli tu 
kdysi byli, byli asi vytlačený poměrně brzo. Asi chtěli, než vznikly rybníky, tak bych řek, že tu 
nebyli dostatečně velký a hluboký vody. Což potřebuje, nějaký ty řeky, takže nejbližší byl asi ten 
Dunaj.  
A odkud sem létají?  
Já myslím, že oni ustupujou před tou zimou k jihu, kde se zastavěj, jestli se zastavějněkde ve 
Středomoří nebo letí ještě dál, nevim. Nebo se možná posunou před zimou jenom k jihu a někde 
skončej v Rumunsku, v deltě. Já nevím.  
A vadilo by, kdyby se kormoráni v ČR nevyskytovali?  
No tak myslím si, že by se to přírody nijak nedotklo. Tahle ta příroda by klidně tohodle 
predátora mohla asi. Asi by se bez něj obešla.  
Vám osobně?  
Mě osobně?. No myslím si, že když tu něco je, že tu může něco zůstat. Ale jak řikám, mělo by se 
to řídit Cíleně. Na co ta krajina má. Protože málo platný je tu ta ekonomika taky a bez ekonomiky 
to nejde. Hospodář v krajině musí fungovat a hospodář v krajině na sebe musí vydělat. Nebude to 
tak, že někdo na to vydělá, bude lít peníze do přírody a my jí budem násilně udržovat. To musí být 
funkční. Jednou na ty dotace peníze dojdou myslím si v celé Evropské unii.  

Pamatujete si třeba ještě, kde jste se o kormoránovi doslechl?  
Já jsem jako v mládí s nima nestýkával, doslechl, poprvý jsem je viděl, jak říkám, někdy vtěch 
sedmdesátých letech a to jsme jen prochodili jeden pár slov takhle se starýma rybářema. Vím taky, 
že se stalo, že ho občas někdo někdy zastřelil na průtahu a udělal si srandu tím, že ho oškubval a 
dal druhýmu jako husu. Ten ho pek doma a smradu bylo v celým bytě. To je samá rybina. Takže 
jedině tak jsem se o něm doslech.  
Je jimtřeba tady věnována pozornost v médiích? V novinách, v televizi?  
No to myslím, že je dost frekventovanej pták. V novinách, v televizi, bejval to obvykle pořady 
ochrana přírody kontra rybáři a hospodáři. A myslím si, že ty besedy nejsou dělaný, ne vždy bych 
řek, že je to dost objektivně. Já bych se jich zúčastnil, jedině, kdyby to bylo přímo na živo a bylo 
by to tam a ne když se to pak sestříhá, připraví a pak vysílá.  
Co pro vás znamená výskyt kormorána tady na Třeboňsku?  
Tak nevím, tak asi bohatší příroda no. Mínus ty škody, protože jako rybáři se pak s tím člověk 
setkává, tak mu to vadí. Nejsem nějak zaslepenej, abych si myslel, teď něco přišlo, něco my 
odneslo z talíře, to ne, protože mi tu pracujeme s miliónama ryb a ta škoda musí bejt obrovsky 
výrazná, aby se nás dotkla, ale někdyto přijde člověku líto, když to vidí. Ty desítky ptáků, když 
vám slítnou na poměrně malej rybník desetihektarovej, kde je takováhle násada, teď to tam berou, 
plundrujou.  
A v rámci třeba tý rozmanitosti přírody?  



Ale jo, to tu můžou zůstat. Ale ta populace by měla bejt usměrňována.  
Víte, jak je velká ta populace v Čechách?  
V Čechách? Tak nevím, na jižní Moravě hodně naříkaj, dneska patrně bude všude. Nevim, 
kolik, nečetl jsem, kde všude jsou kolonie, to jako jsem nečet. Já nevím, já kdybych si moh 
typnout, řekněme ten letní stav, že podzimní a jarní je jinej, že jo. Ale ten letní stav, já si 
myslím, že těch, vono to řeknu, vono když řeknu tisíc kormoránů, tak vono se řekne, to nic 
není  
Znamená třeba pro vás osobně ten kormorán nějakou práci navíc, čas?  
Ne, ne, Protože já na mým pracovním zařazení tady, ne mě ne. Některý ty baštýři, pak když to tam 
lítá, tak to musej hlídat místo jiný práce, holt zkrátka je musej plašit a tak dále. To časový to úsilí 
se zatím asi až tak nepromítá. My tak až tak krvelačně s ním nebojujem.  
Můžete se proti kormoránůmnějak účinně bránit?  
Když víme, že tam lítaj, tak tím plašením. A vodě, kdy se zažádá o odstřel a ten odstřel je 
povolenej, tak zkrátka ten člověk se tam pohybuje a jestli střelí jednoho dva, ty ostatní se 
poučej.  
Způsobují Vám škody i nějaká jiná zvířata?  
Rybářům? No tak u nás je to pochopitelně kormorán, vydra no a volavka, volavka je tu více méně 
od jakživa. Dneska je volavka celoplošně rozšířená, můžete jí vidět i v Praze na nábřeží, takže je 
to běžnej pták, ale s tou volavkou jsme nikdy moc nebojovali a nebojujeme. Ta volavka se vám, ta 
loví skutečně malý rybičkya ta vám začne lítat zvýšeně jenom tam, kde má skutečně možnost tý 
potravy hodně chytit. To znamená, je tam těch ryb hodně nebo jsou tam nemocný ryby. Když je 
jich tam hodně, tak se nic nestane, když nějakou sežere.  
Souhlasíte s odstřelem kormorána?  
Myslím si, že jo. Pokud to nebudou usměrňovat jako ochrana přírody a nějaký učený orgány 
řídit tu populaci, tak nic jinýho nezbejvá.  
A jak velký by měl být povolen?  
To nemůžu posoudit, od toho jsou odborníci, ať si spočítaj, jaká populace tady  
Střílel jste někdy po kormoránovi?  
Ne, já ne.  
Víte o tom, jak je ten odstřel náročný?  
No víte, k němu se dostat není jednoduchý.  
Proč?  
No protože je velice bystrej, musíte ho mít na blízko, protože má silný tuhý peří, střílí se 
brokama, jo. Takže těma brokama se na velkou vzdálenost střílet nedá.  
Chtěl by jste ještě něco dodat?  
Ne, ne. Děkuju.  
Děkuji.  


