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Souhrn
Řeka Otava vzniká soutokem dvou říček na Šumavě a protéká několika kraji Českou
republikou, než se vlije do vodní nádrže Orlík. Tato bakalářská práce se zabývá hlavně
tématem rybářství na řece. Práce začíná charakteristikou řeky Otavy. V další části práce
jsou vypsané rybářské deníky MO Sušice 1, kde je datovaná více jak stoletá historie
sušického rybářského spolku. Jsou zde popsané snahy o umělý chov lososa obecného,
který byl v minulosti v Otavě velice hojnou rybou. Dnes se zde však již nevyskytuje.
Deníky také informují o umělém chovu pstruha obecného a později i pstruha duhového.
Součástí jsou i data o úlovcích a výsadbě ryb v rozmezí více jak sto let. Uvedeny jsou i
různé dobové zajímavosti. Text jsem ponechala pro autentičnost nepozměněný.
V poslední části je charakterizován losos obecný. Jsou zde popsány jeho poznávací
znaky, jeho tahy Českou republikou v minulosti, jeho výskyt a současné snahy o znovu
vysazení lososa do českých řek. Také je zde uveden poslední úlovek lososa, který byl
chycen v roce 1953 právě na Otavě.

SUMMARY
The Otava River begins its flow where two small streams join in the Šumava mountains.
Intersecting several regions of the Czech Republic, it finally reaches Orlík Dam. This
bachelor’s thesis primarily deals with fishery on the River. First, the thesis describes the
Otava River. Further on, the fishing diaries of the local Sušice fishing organization are
listed bringing the records of more than a hundred years long history of Sušice Fishing
Association. They feature common salmon pisciculture attempts, the fish once being
abundant in the Otava. However, at present there is no occurrence of the fish here
anymore. The diaries also inform on the common trout pisciculture, as well as the
rainbow trout breeding in later times. They include data on catches and hatching over a
period of more than a hundred years, as well as various period curiosities. I have kept
the wording unaltered for authenticity reasons. Finally, common salmon is described,
including its distinguishing features, its migration across the Czech Republic in the past,
its occurrence and current attempts to rear the fish again in Czech rivers. Equally, the
last catch of salmon is recorded here, which happened on the Otava river in 1953.
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1. Úvod
Tématem bakalářské práce je historie rybářství na úseku řeky Otavy, který spadá pod
správu ČRS MO Sušice 1 a ichtyofauna v Otavě. Práce je členěna do 7 částí včetně
úvodu a závěru. V druhé části se zabývám biogeografickou charakteristikou Otavy.
Uvádím zde přehled migračních rybích překážek. Dále jsou zde uvedeny případy
některých druhů živočichů, které zahrnují kompletní seznam ryb, zástupce mlžů a raků.
Ve třetí kapitole se zabývám podrobným popisem historie rybářství na Otavě. Rybářská
historie na Otavě se datuje už od středověku. Na konci 19. století došlo k založení
pstruhové líhně v Sušici a k úspěšným pokusům pěstovat pstruhový a lososí plůdek.
V této části také uvádím konkrétní čísla kusů ryb, které byly během jednotlivých let
v líhni vypěstovány , vysazeny do řeky a uloveny rybáři. Od roku 1900 je hospodaření
rybářského spolku rozděleno po desetiletích a údaje, týkající se ryb, jsou uvedeny
v přehledných tabulkách. Ve čtvrté části je popsán elektrický agregát, který se používá
k odlovu ryb rybářským spolkem. Jsou zde uvedeny parametry agregátu a počty kusů
ryb, které byly uloveny agregátem při odlovu, kterého jsem se zúčastnila. Dále v páté
kapitole píši o pstruhové líhni v Borové Ladě, která je v současné době zdrojem rybího
plůdku. V šesté kapitole popisuji lososa obecného z hlediska jeho biologie. Jsou zde
uvedeny jeho migrační tahy a výskyt v historii České republiky. Dále je zde popsána
snaha o repatriaci lososa na našem území. Nakonec se zabývám jeho významem a
ochranou.
Cílem práce je seznámit ostatní s dlouhou a zajímavou historií rybářství na Otavě a
s prací ČRS MO Sušice 1. Také chci ukázat rozmanitý život v Otavě a nutnost zabývat
se příčinami postupného úbytku ryb v řece.
Ve své bakalářské práci vycházím z podkladů, které mi poskytl ČRS MO Sušice 1
v podobě rybářských kronik a údajů o výsadbách a počtu ulovených ryb. Opírala jsem
se také o osobní poznatky rybářů, kteří popisovaný úsek znají. Využila jsem i data
z ichtyologických studií a dalších publikací, kde jsou informace o popisované řece.
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2. Charakteristika Otavy
Otava vzniká soutokem Vydry a
Křemelné 1,2 km od Svojše u
Čeňkovy pily v nadmořské výšce
627

m

n.

m.

a ústí

jako

levostranný přítok do Vltavy
v nádrži Orlík u Zvíkova v 346 m
n.m. Plocha povodí je 3 788,2
km2, délka toku 113 km a
Obr. 1. Řeka Otava, Luh v Sušici. Foto: L. Fedor
průměrný průtok při ústí je 26,0
(2010)
m3.s-1. Zdrojnice Otavy pramení na Šumavských pláních, protéká Šumavské podhůří ve
Svatoborské vrchovině a Bavorovské pahorkatině. Pod Horažďovicemi přitéká do
Českobudějovické pánve a před Pískem vstupuje do Táborské pahorkatiny, kterou
protéká až k ústí. Řeka protéká v Plzeňském kraji městy Sušice a Horažďovice a
v Jihočeském kraji městy Strakonice a Písek. Jejími většími pravostrannými přítoky
jsou Losenice, Novosedelský potok, Volyňka, Blanice a levostrannými přítoky jsou
Ostružná, Březový potok a Lomnice.
místo

říční km

plocha povodí

průměrný
průtok (Qa)

stoletá voda
(Q100)

Rejnštejn
Sušice
Katovice
Strakonice
Písek

108,30
91,70
60,80
53,30
24,70

333,97 km2
534,46 km2
1133,38 km2
1719,07 km2
2913,93 km2

8,26 m3/s
10,50 m3/s
13,80 m3/s
17,60 m3/s
23,40 m3/s

267 m3/s
369 m3/s
510 m3/s
656 m3/s
837 m3/s

Údaje v tabulce použity dle www.cs.wikipedia.org
Od jezu v Horním Poříčí k pramenům protéká řeka pstruhovým pásmem. Na řece je
zákaz lovu ryb v prostoru náhonu u Annína z levého břehu a v Sušici od jezu na
Fufernách až po jez u Armádního domu (Vlček, 1984).
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Podle rybářských revírů se řeka dělí na revíry pstruhové a mimopstruhové.
Mimopstruhový revír zahrnuje revíry Otava 1- MO Písek, Otava 2- MO Písek, Otava 3MO Strakonice, Otava 4- MO Strakonice a Otava 5 A- MO Horažďovice. Pstruhový
revír zahrnuje revíry Otava 5- MO Horažďovice, Otava 6- Klatovské rybářství a.s.,
Otava 7- MO Sušice 1, Otava 8- MO Sušice 2 a Otava 8 A- MO Sušice 1. Popis polohy
revírů naleznete v příloze v tabulce 1. (Jihočeský územní výbor, 2010; Český rybářský
svaz, 2009)
V horním toku protéká Otava Chráněnou krajinou oblastí Šumava. Charakteristickým
rysem šumavských řek je její dohněda zbarvená voda, což je způsobeno huminovými
látkami pocházejících z rašelinišť. Voda je velmi chudá na minerální látky kvůli
podloží, které je tvořeno převážně granity, pararulami nebo migmatity.

Obr. 2. Otava, Luh Sušice. Foto: L. Fedor (2010)
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Obr. 3. Otava, Sušice. Foto: L. Fedor (2010)

2.1. Migrační překážky na Otavě
Na Otavě se nachází celkem 35 migračních překážek v podobě jezů. Jejich přehled,
umístění na řece, délka a výška jsou uvedeny v příloze v tabulce 2.(Otava- Vodácká
mapa, 1995, Hartvich a Lusk, 2000)
Všechny uvedené jezy jsou pro ryby neprůchodné, kromě kamenného prahu (ř. km
91,8), který je částečně průchodný při vyšších průtocích vody.

Obr. 4. Umělý rybí přechod, Borová Lada. Foto: autorka (2009)
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2.2. Výběr některých druhů živočichů žijících v Otavě
2.2.1.

Seznam druhů ryb v Otavě

České a vědecké názvy jsou převzaty od Hanela a Luska (2005). Druhy označené ***
patří podle Červeného seznamu (2005) mezi obecně ohrožené druhy, ** patří mezi
ohrožené druhy a * patří mezi zranitelné druhy. V závorkách za jmény druhů je uveden
zdroj údaje.
Čeleď: Mihulovití (Petromyzontidae)
Mihule potoční- Lampetra planeri (ČRS MO Sušice, 2004) **
Čeleď: Úhořovití (Anguillidae)
Úhoř říční- Anguilla anguilla (ČRS MO Strakonice, 2004)
Čeleď: Kaprovití (Cyprinidae)
Cejn velký- Abramis brama (ČRS MO Strakonice, 2004)
Ouklej obecná- Alburnus alburnus (ČRS MO Strakonice, 2004)
Tolstolobec pestrý- Aristichthys nobilis (ČRS MO Strakonice, 2004)
Bolen dravý- Aspius aspius (ČRS MO Strakonice, 2004)
Karas obecný- Carassius carassius (ČRS MO Strakonice, 2004) *
Amur bílý- Ctenopharyngodon idella (ČRS MO Písek, 2004)
Kapr obecný- Cyprinus carpio (ČRS MO Strakonice, 2004) ***
Hrouzek obecný- Gobio gobio (ČRS MO Strakonice, 2004)
Tolstolobik bílý- Hypophthalmichthys molitrix (ČRS MO Písek, 2004)
Jelec tloušt- Leuciscus cephalus (ČRS MO Sušice, 2004)
Jelec proudník- Leuciscus leuciscus (ČRS MO Strakonice, 2004)
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Slunka obecná- Leucaspius delineatus (Hartvich a Lusk, 2000) **
Střevle potoční- Phoxinus phoxinus (ČRS MO Sušice, 2004) *
Parma obecná- Barbus barbus (ČRS MO Strakonice, 2004)
Plotice obecná- Rutilus rutilus (ČRS MO Sušice, 2004)
Perlín ostrobřichý- Scardinius erythrophthalmus (ČRS MO Písek, 2004)
Lín obecný- Tinca tinca (ČRS MO Strakonice, 2004)
Podoustev říční- Vimba vimba (ČRS MO Písek, 2004) *
Ostroretka stěhovavá- Chondrostoma nasus (ČRS MO Písek, 2004) **
Čeleď: Sekavcovití (Cobitidae)
Piskoř pruhovaný- Misgurnus fossilis (Hartvich a Lusk S., 2000) **
Čeleď: Mřenkovití (Balitoridae)
Mřenka mramorovaná- Barbatula barbatula (ČRS MO Horažďovice, 2004)
Čeleď: Sumcovití (Siluridae)
Sumec velký- Silurus glanis (ČRS MO Písek, 2004)
Čeleď: Štikovití (Esocidae)
Štika obecná- Esox lucius (ČRS MO Sušice, 2004)
Čeleď: Lososovití (Salmonidae)
Losos obecný- Salmo salar (Andreska, 1977) ***
Pstruh duhový- Oncorhynchus mykiss (ČRS MO Sušice, 2004)
Pstruh obecný- Salmo trutta (ČRS MO Sušice, 2004)
Siven americký- Salvelinus fontinalis (ČRS MO Sušice, 2004)
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Hlavatka podunajská- Hucho hucho (Hartvich a Lusk S., 2000)
Síh maréna- Coregonus maraena (ČRS MO Strakonice, 2004)
Síh peleď- Coregonus peled (ČRS MO Strakononice, 2004)
Lipan podhorní- Thymallus thymallus (ČRS MO Sušice, 2004)
Čeleď: Mníkovití (Lotidae)
Mník jednovousí- Lota lota (ČRS MO Strakonice, 2004)
Čeleď: Vrankovití (Cottidae)
Vranka obecná- Cottus gobio (ČRS MO Sušice, 2004) *
Čeleď: Okounovití (Centrarchidae)
Ježdík obecný- Gymnocephalus cernuus (ČRS MO Strakonice, 2004)
Okoun říční- Perca fluviatilis (ČRS MO Sušice, 2004)

2.3. Mlži
V chladných, čistých potocích a říčkách na
Šumavě, kde je nízký obsah uhličitanu
vápenatého, žije velmi vzácně chráněná
perlorodka

říční

(Margaritifera

margaritifera). Vytváří silnostěnné, černě
zbarvené lastury 80-120 cm dlouhé, které
jsou silně korodované na vrcholech.

Obr. 5. Perlorodka říční. Zdroj:
www.biolib.cz

V dutině (mezi pláštěm a lasturou) se

mohou příležitostně tvořit perly. Tvorba perel trvá 5-7 let. Častěji se v tekoucích vodách
můžeme setkat s velevruby, z nichž bývá nejčastější velevrub malířský (Unio pictorum),
jehož lastury o délce až 90 mm jsou protáhlé do tvaru jazyka. Menší mlži mohou být
potravou pro některé druhy ryb. Perlorodka a všichni velevrubovití mají ve vývoji
zvláštní larvální stádium (glochidie). Glochidie se vyvíjí na žaberních lupíncích ryb.
Na žábrách některých ryb dochází k zapouzdření glochidií a po několika měsících rybu
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opouštějí a žijí samostatným životem na dně vod. Glochidie perlorodek parazitují
především na pstruhu obecném. Pro larvy velevrubů jsou hostitelskými rybami např.
jelec tloušť, střevle potoční a vranka obecná. Vlivem rostoucího znečišťování vod,
v důsledku nevhodných úprav dna vodních toků i zarybňování nepůvodními druhy se
počty mlžů i hostitelských ryb snižují. Proto je nezbytnou součástí ochrany mlžů
zajištění dostatečného počtu ryb v jejich blízkosti, na nichž může probíhat krátké, ale
pro mlže životně důležité vývojové stádium (Hartvich, 2003).

2.4. Raci
V šumavských vodách se více můžeme setkat s rakem říčním (Astacus adstacus) a
rakem bahenním (Astacus leptodactylus) než s rakem kamenáčem (Astacus torrentium),
který se vyskytuje již zcela ojediněle. Rak říční a kamenáč jsou zařazeni mezi kriticky
ohrožené druhy. Rak říční má velká a široká klepeta a také téměř hladký krunýř
hlavohrudi. Klepeta raka bahenního jsou úzká a krunýř hlavohrudi je drsný s mnoha
hrbolky. Pro raka říčního a kamenáče představují nebezpečí dva druhy raků ze Severní
Ameriky a to rak signální (Pecifastacus leniusculus) a rak skvrnitý (Orconectes
limosus). Ti jsou odolní vůči zhoubnému račímu moru a pravděpodobně tuto chorobu i
přenášejí (Hartvich, 2003).
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3. Historie na řece Otavě
Následující text a údaje jsou citovány z rybářských kronik sušického rybářského spolku.
Celkem se jednalo o výpisky z deseti kronik za období od roku 1871 do roku 1985.
Stránky v kronikách nejsou číslovány. Nejnovější údaje jsou z evidence ulovených a
vysazených ryb ČRS MO Sušice 1. Text jsem ponechala pro autentičnost nepozměněný.
Údaje jsou zajímavé, je však nutné je brát trochu kriticky. Ne vždy je vše jednoznačně a
přesně popsáno. Týká se to hlavně místních názvů nebo některých názvů rybích
zástupců, které se již dnes nepoužívají. Vlastní poznámky jsou v závorkách uvedeny
jako pozn.

3.1. Hospodaření do roku 1900
Za prvním osídlením sledované oblasti stojí již Keltové. V 5. a 6. století osidlují
natrvalo území Slované. První zprávy o těžení zlata slovanskými kmeny na Otavě
pocházejí od kronikáře Václava Hájka z Libočan z 8. století. Nepochybné potvrzení
existence českého zlata, jeho rýžování a dolování pak pochází z 10. století v souvislosti
s odvádění poplatků německému císaři.
Jan Lucemburský v roce 1335 potvrzuje městu Sušice právo na rýžoviště. Zlato tak
zajišťuje Sušici řadu výsad královského města. Pracovalo se usilovně, až byly tisícileté
naplaveniny dokonale zobraceny a přesypány a zlaté žíly vyčerpány. Pomíjející slávu
tohoto období připomínají pouze dnes nejen zlaté předměty v muzeích, ale i zbytky
osídlení z té doby, zbytky hradiště na Sedle, hradby Kašperka, Velhartic, Rabí, Sušice,
právě tak jako rozpadlé zdivo tvrzí v Kašovicích, na Stráži, v Petrovicích a jiných
místech. A zbylo také označení „Otava zlatonosná“.
V 16. století docházelo k obchodování se pstruhy a lipany. Roku 1585 dokonce sušičtí
konšelé darovali čerstvé pstruhy českému králi a roku 1588 došel sušickým konšelům
dopis od Rudolfa II., ve kterém žádal o zaslání pstruhů a lipanů, aby jimi pohostil své
hosty.
Otava však nebyla jen řekou plnou ryb, ale i perel. Ve svých pracích se o perlorodkách
zmiňují už švýcarský přírodopisec Konrád Gessner roku 1560 a Pavel Stránský, který
žil v letech 1583 až 1657, se o nich zmiňuje ve své topografii Čech „Vypsání vší obcí
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království českého“. Z nejstarší historie výskytu perlorodek nechybí ani svědectví o
tom, že perlorodka byla již tehdy chráněna a to v otavském úseku s u Střelských Hoštic.
Perlorodka byla velmi hojně zastoupena i u Sušice. Její výskyt začínal pod Sušicí se
znaky silných lastur, neobvyklou velikostí a stářím až po Kestřany a Štěkeň.
Řeka a její přítoky protékající katastrem města Sušice patřily městu. Rybolov v Otavě a
jejích přítocích byl pronajímán rybářům. Losos, pstruh i lipan byl již tehdy uznáván
jako lahůdky, chutnal i panu purkmistrovi a pánům konšelům. Proto při uzavírání
nájemních smluv s rybáři, vyhrazovali si právo na ulovené lososy.
Roku 1710 sušičtí hospodařili také na rybnících. Při Sušici byly rybníky dva. První
rybník se nazýval „Německý“, zůstala po něm památka hráz. Před městem byl pak
rybník druhý, kterému se říkalo „Dolejší rybník“. K pěstování štik a kaprů byli sušičtí
vedeni proto, aby nemuseli ryby nakupovat v cizích městech. V prvních letech rybníky
však moc nevynášely. Celkem činil příjem z rybníků 12 zlatých. Zásluhou dobré rady
dané sušickým zkušeným rybníkářem Adamem Haronem se rybníkářství začalo slibně
rozvíjet. Roku 1743 patřily městu tyto rybníky: Německý, Dolejší, Kadešický,
Chmelenský, Vrabčovský, Podmokelský hořejší, Podmokelský dolejší, Divišovský
komorový.
První pokus umělého oplodnění jiker lososa a pstruha
v Sušici byl proveden roku 1871. Koncem tohoto
roku nechal zřídit profesor Dr. Antonín Frič v Sušici
líheň na pramenu Kantůrky. Byla to dřevěná uzavřená
bouda, v níž losůsci a pstruzi byly pěstovány v tzv.
kufferských krajáčích. V dřevěné boudě byly podél
stěn umístěny dvě řady dřevěných truhlíků nebo lépe
koryt, které byly uzavřeny dobře přiléhavým víkem.
Do těchto koryt vedla z potůčku otvorem voda a
stejným způsobem vytékala na druhém konci koryta
ven, takže koryto bylo asi z poloviny zaplněno. Dno
koryt bylo pokryto vrstvou hrubého říčního písku a na

Obrázek 6 Pamětní deska,
něm stála řada hliněných dírkovaných krajáčů, aby bývalá pstruhová líheň, Sušice.
Foto: L. Fedor (2010)
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jimi mohla protékat voda. Také na dně krajáčů byla vrstva písku, na který se v lednu
jikry uložily v jedné vrstvě. Lososí jikry o velikosti hrachu byly před tímto uložením
promíchány s mlíčím. Krajáče se pak zakryly dírkovanou hliněnou poklicí, aby nedošlo
k poničení. Odtok z koryta byl poté upraven tak, aby nad jikrami bylo nejméně 6 cm
vody. Již v únoru a zejména v březnu se začali z jiker líhnout plůdky lososů.
Na Sušicku po roce 1871 byla zaznamenána výstavba dalších pstruhových líhní.
Období pěstování lososů v zemském ústavu v Sušici od roku 1881 do roku 1890 bylo
velmi úspěšné a stále se rozvíjelo. Svědčí o tom výsledky jednotlivých let.
Rok
1881- 1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
Celkem:

Počet kusů vypěstovaného plůdku lososa
163 000
159 500
266 950
199 800
119 500
207 000
208 000
203 948
222 500
1 750 148

V Sušici se v roce 1896 chytlo na 300 lososů, nejslabší ve váze 6 kg, největší vážil 1314 kg (není uvedeno jakým způsobem). V roce 1886 bylo v Sušici napočteno, že přes
Otavu protáhlo do tření 600 kusů lososů.
Roku 1881 byla postavena stará zemská líheň lososů na pravém břehu Otavy vedle
kapucínského kláštera. Ve staré zemské lihni v Sušici bylo v období 1891-1898
vypěstováno následující množství plůdků lososa:
Rok
1891
1892
1893
1894
1898
Celkem:

Počet kusů vypěstovaného plůdku lososa
213 000
163 604
116 100
12 000
49 600
554 304
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18. června 1896 bylo usneseno zřízení samostatného rybářského spolku a 29. června
byly vypracovány stanovy. Ustanovující schůze se konala 3. ledna 1897.
Rybářský revír rybářského spolku v Sušici v roce 1897 se skládal z části Otavy 3
kilometry dlouhé, Roušarky a Divišovského potoku. Na dobu pěti let se spolek stal
spolunájemcem Divišovského rybníka.
Roku 1897 bylo loveno sítí celkem osmkrát. Údaje o hmotnosti pstruhů v prvních dvou
výlovech se neuchovaly. V následujících výlovech byly uloveni pstruzi o hmotnosti:
Den
7.6.
10.7.
21.7.
24.7.
4.9.
5.9.
Celkem:

Hmotnost ulovených pstruhů / Kg
1
7
3, 5
6
2, 5
3
23

Lososi byly v roce 1897 uloveni čtyři.
Roku 1897 podal spolek stížnost na sušické koželužny, barvírnu a sirkárnu kvůli
znečišťování vody Otavy vápnem, popelem, barvami a jinými látkami. Po šetření bylo
každé firmě řádně nařízeno, aby postavila řádné stoky a splašky z továren a dílen
důkladně filtrovala. Tohoto roku vystoupil spolek proti soukromým vrším. Bylo též
dohlíženo, aby přestalo pytlačení. Byl ustanoven řádně placený hlídač.
V říjnu 1898 byl sloven Divišovský rybník a bylo naloveno 24,5 kg pstruhů, do rybníka
vráceno 10 kop plůdku pstruha a 469 kapříků o hmotnosti od 30 do 50 dkg. Pstruzi byli
loveni sítí celkem 15 krát a bylo uloveno 64,80 kg. Lososi byly uloveni celkem 4:
Měsíc
Leden
Červenec
Srpen

Počet kusů lososa
3
2
1

Váha/ kg
6,75 ; 4
4,03

Roku 1899 skončil lov ryb sítěmi. Také bylo schváleno, že bude v Sušici založena
spolková líheň. Bylo zavedeno sportovní chytání členů spolku, a to dvakrát týdně od 8
do 20 hodin, od 1. července do 1. září. Na podzim se lovil rybník Divišov a bylo
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sloveno 400 kusů kaprů a hmotnosti 60 kg. Členové pro spolek ulovili 14,10 kg
pstruhů. Bylo zakoupeno 10 000 jiker pstruha obecného.
V červenci roku 1890 se započalo se stavbou spolkové líhně. V době od 4. července do
5. srpna bylo uloveno 135 kusů pstruha obecného o váze 24,60 kg. Rybářský spolek
nakoupil násadu pstruha obecného v počtu 300 kusů.

3.2. Hospodaření v letech 1900- 1909
Roku 1901 byly chyceni pstruzi obecní a lososi o váze 38,5 kg. V říjnu bylo loven
rybník Divišov a sloveno 235 kaprů o váze 210 kg.
Dne 31. srpna 1902 byl zastaven přítok Roušarky, protože se prováděla oprava břehů a
bylo sloveno 150 kusů pstruha obecného a tři lososi.
Roku 1903 byly vytvořeny stanovy rybářského spolku v Sušici.
Roku 1905 bylo rybmistrem chyceno 55,10 kg pstruhů. Byl chycen 1 losos o hmotnosti
6 kg.
Na podzim roku 1906 se ulovilo do sítí 31,40 kg pstruhů.
V roce 1907 bylo uloveno do sítí a vrše 33,61 kg pstruhů. 15.3.- 6.4. 1907 bylo
odebráno potěru pstruha

obecného 55 000 kusů, sivena amerického10 000 kusů.

Zemědělská rada v Praze zaslala 55 000 jiker pstruha obecného a 60 000 jiker lososa,
z domácích pstruhů obecných bylo vytřeno 10 000 jiker a 20 000 jiker lososa.
Vypěstováno bylo 65 000 kusů pstruha a 80 000 kusů lososa (pozn. není uvedena
velikost v době vysazování).
Roku 1908 byla ve Volšovech postavena pstruhová líheň.
V roce 1909 Zemědělská rada v Praze přidělila spolku 40 000 kusů jiker pstruha
obecného a lososa a 350 kusů jednoročních pstruhových okounů (pozn. jednalo se
zřejmě o okounka pstruhového). V září přidělila rada spolku 1 200 kusů násady pstruha
duhového. Rybářský spolek vypěstoval 8 000 kusů pstruhové násady, 350 okounů
amerických (pozn. zřejmě šlo o okounka pstruhového).
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3.3. Hospodaření v letech 1910- 1919
Roku 1910 zaslala Zemědělská rada do líhně 5 000 jiker pstruha duhového a 10 000
jiker lososa.
17. února 1911 se spolku dostalo 50 000 jiker lososa a 20 000 jiker pstruha potočního.
Mimo to spolek koupil 25 000 jiker pstruha duhového. Všechen pstruh duhový
z důvodu nemoci uhynul. 30. července bylo uloveno 179 pstruhů o váze 23,90 kg.
Dne 10. dubna 1912 obdržel spolek 10 000 kusů jiker pstruha duhového. 27. června se
konal lov ryb a bylo uloveno celkem 11 kg pstruhů obecných.
Roku 1913 se vypěstovalo
20 000

kusů

pstruha

mořského

(zřejmě

šlo

o

Salmo trutta m.trutta, tažnou
formu pstruha) , 50 000 kusů
pstruha

duhového,

15 000

kusů pstruh obecného. Do

Obr. 7. Zemská pstruhová líheň, Sušice. Foto: L. Fedor
(2010)

Otavy

bylo

vysazeno

přibližně

300 kusů úhořího

monté. Do líhně bylo od

Zemědělské rady zasláno celkem 95 000 kusů jiker pstruha duhového. 14. září se konal
lov ve Volšovech a bylo uloveno 147 pstruhů obecných , ze kterých bylo vytřeno
20 000 jiker. V říjnu byly chytáni pstruzi obecní pro výtěr a bylo chyceno celkem 63
kusů., ze kterých bylo vytřeno 15 000 jiker.
Roku 1914 se vylíhlo celkem 60 000 kusů pstruha obecného. Z Krumlova bylo dodáno
4000 kusů plůdku sivena amerického, 50 000 kusů plůdku pstruha obecného, 7 000
kusů plůdku lipana a 45 000 kusů plůdku pstruha duhového. Od Zemědělské rady v
Praze bylo dodáno 95 000 jiker pstruha duhového. 14. září se ulovilo 222 pstruhů
obecných, z nich bylo vytřeno celkem 47 000 jiker.
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Roku 1915 bylo do sušického povodí vypuštěno celkem 40 000 kusů pstruha obecného.
V dubnu byl proveden odchyt lipanů do vrše. Z nich bylo vytřeno asi 20 000 kusů jiker.
14. září bylo ve Volšovech vyloveno 14 kg pstruhů.
Spolek v roce 1916 vypěstoval 40 000 kusů plůdku lipana a 30 000 kusů pstruha
obecného. Do vrše bylo chyceno celkem 9,80 kg pstruhů a jeden úhoř. Ve Volšovech
bylo loveno dne 13. září a sloveno 5,75 kg pstruhů obecných.
Během května 1917 bylo do vrše chyceno 3 kg pstruha obecného. Během lovu v řece
byli chyceni pstruzi pouze o celkové hmotnosti 1,50 kg. V srpnu byla na Otavě zjištěna
otrava. Původ otravy nebyl zjištěn. Bylo vypěstováno a vysazeno do řeky 20 000 kusů
plůdku pstruha obecného.
18. července 1918 se v dolním spolkovém povodí u Horažďovic začala vyskytovat
perlorodka. Bylo vypěstováno a vypuštěno do řeky 20 000 kusů plůdku pstruha
obecného.
Roku 1919 bylo dodáno 10 000 kusů plůdku pstruha duhového. 15. srpna byla lovena
Roušarka a sloveny 2 kg pstruhů. V Zemské líhni bylo vylíhnuto a vysazeno do řeky
20 000 kusů plůdku pstruha obecného.

3.4. Hospodaření v letech 1920- 1929
V roce 1920 bylo spolku přiděleno 10 000 kusů jiker pstruha obecného. Bylo
vypěstováno 20 000 kusů plůdku pstruha duhového a 10 000 kusů plůdku pstruha
obecného.
Spolek v roce 1921 obdržel 35 000 kusů jiker pstruha obecného a 60 000 kusů jiker
pstruha duhového od Správy velkostatku Schwarzenberga z Netolic.
V dubnu 1922 bylo přiděleno k líhnutí 20 000 kusů jiker lososa ocelového (pozn. šlo
zřejmě jen o variantu pstruha duhového), ze kterých bylo vypěstováno 15 000 kusů
plůdku, který byl vysazen do Otavy.
V roce 1923 vypěstoval sušický spolek v líhni celkem 55 000 kusů pstruha obecného a
duhového.
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V roce 1924 se vypěstovalo 220 000 kusů pstruha obecného a duhového a 80 000 kusů
lipana podhorního. V tomto roce také vzniká Poříční svaz pro řeku Otavu, do kterého se
sdružily spolky z Písku, Protivína. Strakonic, Sušice, Horažďovic, Volyně a Bavorova.
Po povodních v letech 1924 a 1925 je v řece opět losos obecný, který přitáhl do Otavy
ke tření. V roce 1926 je organizováno 13 lovů lososů, ti jsou vytíráni a uměle oplodněni
v líhni v Sušici. Bylo vylíhnuto 40 000 kusů pstruha obecného a 46 100 kusů pstruha
duhového. Bylo dodáno 50 000 jiker pstruha duhového (pozn. není konkrétně doloženo
odkud).
V roce 1927 odebral spolek 20 000 kusů jiker pstruha duhového. Dále spolek kupuje i
jikry pstruha obecného a lososa. V líhni se vylíhlo 60 000 kusů pstruha obecného a
20 000 kusů pstruha duhového. Byli uloveni 3 lososi, z nich 2 dva vážili 8 kg.
V roce 1928 bylo prodáno 41 000 kusů plůdků pstruha obecného z obecní líhně. Byli
chyceni dva lososi o váze 3 a 3,5 kg.
V roce 1929 se vylíhlo 32 000 kusů plůdku pstruha obecného.

3.5. Hospodaření v letech 1930- 1939
V roce 1931 vysadil rybářský spolek do pronajaté části dolní Otavy a potoka ve
Volšovech 4 500 kusů plůdku pstruha obecného.
Činnost spolku v roce 1932 úplně ustala a tím spolek ztratil nájem povodí od obce
Sušice. Na jaře se v líhni vylíhlo 150 000 kusů pstruha a 90 000 kusů lipana. Do Otavy
bylo vysazeno 27 500 kusů pstruha obecného.
V zemské pstruhové líhni v Sušice se uměle choval pstruh obecný, duhový a lipan.
Celková kapacita líhně byla 176 000 jiker.
V roce 1933 bylo nachytáno 276 kusů lipanů podhorních, ze kterých bylo vytřeno
200 000 jiker. Bylo vysazeno 34 000 kusů plůdku pstruha obecného. Bylo vylíhnuto
220 000 jiker pstruha obecného a duhového, 162 000 jiker lipana podhorního.
V roce 1934 bylo vysazeno 27 000 kusů plůdku pstruha obecného a 5 000 kusů lipana
podhorního.
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V roce 1935 výbor nakoupil od líhně v Sušici 5000 kusů plůdku pstruha obecného.
V roce 1938 dostává spolek 5 000 kusů jiker pstruha obecného. Do řeky Otavy a
Petrovického potoka vysazuje pak 5 000 kusů plůdku pstruha obecného.
Roku 1939 získává spolek 13 000 kusů jiker pstruha obecného. Do Otavy a
Petrovického potoka je vypuštěno 25 000 kusů plůdku pstruha obecného.

3.6. Hospodaření v letech 1940- 1949
Roku 1940 bylo uloveno 260 kusů ročka pstruha. Bylo objednáno 20 000 kusů jiker
pstruha. Celkem se vylíhlo 60 000 kusů plůdku pstruha obecného.
Roku 1941 bylo chyceno 115 lipanů, ze kterých se vytřelo 13 000 jiker. Bylo vysazeno
50 500 kusů plůdku pstruha. Byl chycen 1 losos. Celkem bylo vylíhnuto 51 500 kusů
jiker pstruha obecného.
Roku 1942 bylo získáno 12 500 kusů plůdku pstruha obecného.
Roku 1943 bylo spolku přiděleno 10 000 kusů plůdku pstruha obecného vyloveno 1400
kusů ročka.
Roku 1944 bylo vysazeno 10 000 kusů plůdku pstruha obecného.
V roce 1945 došlo k osvobození státu od fašistické okupace a rybářství se nevěnovala
žádná pozornost. Po příchodu americké armády do Sušice byl zjištěn lov ryb
výbušninami na Otavě a jejích přítocích. Proto zástupci rybářského spolku požádali
četnické stanice a finanční pohraniční stráže, aby spolku pomáhaly střežit vody a
zároveň bylo požádáno velitelství našeho vojska v pohraničí a velitelství americké
armády, aby se ryby neničily výbušninami a aby ryby nestříleli. Velitelé vyšli spolku
vstříc a chytání ryb těmito způsoby bylo zakázáno.
V roce 1946 bylo povodí obhospodařované spolkem rozděleno na úseky:
Úsek I.- povodí obce Chmelná po toku s povodím města Sušice až k mostu na Čápově
(mimo povodí Dobršín)
Úsek II.- povodí Otavy od jezu na Fufernách až k jezu Schell (pozn. nyní jez v Dlouhé
Vsi) mimo povodí Státních lesů, Dürnhoffer, Jung, Polák (poz. jména majitelů pozemků
v okolí řeky)
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Úsek III.- povodí obce Nuzerov po vodě s povodím obce Nové Městečko a Schmied
v Anníně až k annínskému mostu (pozn. mimo povodí Státních lesů)
Úsek IV.- povodí Otavy od annínského mostu k jezu v Radešově
Úsek V.- povodí Otavy od jezu v Radešově proti vodě až k Čenkově pile
Úsek VI.- pravý břeh Vydry od Turnerovy chaty k Čenkově pile
Úsek VII.- Křemelná od Fraenthalu (pozn. německá vesnice zničená po druhé světové
válce armádou ČSSR) k ústí do Otavy
Úsek VIII.- Černý potok od silnice Glasserwald (pozn. německý název obce Skelná)Železná Ruda až k Fraenthalu a Prášilský potok mimo Státní lesy
Úsek IX.- potok Ostružná a sice Petrovický revír až ke Kochánovu (mimo vody
soukromé)
Úsek X.- potok Losenice od Karolininy pily k úst do Otavy
Celkem bylo vysazeno 41 000 kusů plůdku pstruha obecného. Bylo chyceno 500 samic
a samců pstruha obecného. V zemské líhni v Sušici bylo celkem vytřeno a uměle
oplodněno 115 000 kusů jiker pstruha obecného.
V roce 1947 bylo v Zemské líhni vypěstováno 115 000 kusů plůdku pstruha obecného,
z nichž bylo během dubna vysazeno 65 000 kusů. Další část plůdku byla vysazena
v květnu a to v počtu 50 000 kusů. Dále byl spolku zdarma přidělen plůdek pstruha
duhového, kterého bylo vysazeno 10 000 kusů. Celkem bylo vyloveno 235 samic a 203
samců pstruha obecného.
Roku 1948 bylo vysazeno celkem 50 000 kusů plůdku pstruha obecného. Bylo vyloveno
celkem 342 samic a 256 samců pstruha obecného. Ti byli v Zemské líhni vytřeni a bylo
získáno celkem 120 000 kusů jiker. Od Státních lesů spolek získal 10 000 kusů jiker
pstruha obecného a od Zemské líhně dalších 10 000 kusů jiker pstruha obecného.
Celkem tady 140 000 kusů pstruha obecného. V povodí o délce 35 km bylo vysazeno
50 000 kusů plůdku pstruha obecného. V roce 1948 podle odevzdaných úlovkových
listů ulovili členové 1 582 pstruhů (pozn. druh neuveden).
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V roce 1949 bylo získáno celkem 175 000 kusů plůdku pstruha obecného. Vysazeno
bylo 165 000 kusů tohoto plůdku. Vyloveno bylo 3 729 pstruha obecného. Bylo dodáno
5000 kusů plůdku lipana podhorního. S výlovem generačních ryb se začalo 5. září.
Uloveno bylo celkem 531 samic a 462 samců pstruha obecného a z nich vytřeno celkem
165 000 kusů jiker. Členy spolku bylo uloveno 1 875 kusů ryb (pozn. druhy nejsou
uvedeny).
Pro přehlednost a možnost jednoduchého porovnání počtů v jednotlivých letech jsou
konkrétní údaje uvedeny v následujících tabulkách:
Hospodaření svazu v letech 1940 – 1949 v úsecích Otavy obhospodařovaných spolkem
Počet kusů vypěstovaného
Počet kusů vysazených ryb
plůdku
Pstruh obecný
Pstruh obecný
Pstruh duhový
1940
60 000
1941
51 500
50 500
1942
12 500
1943
1944
10 000
1945
1946
41 000
1947
115 000
115 000
10 000
1948
50 000
1949
175 000
165 000
Výlov generačních pstruhů obecných v úsecích Otavy obhospodařovaných spolkem
Počet ulovených ryb
Počet vytřených jiker
samice
samci
1946
500
115 000
1947
235
203
1948
342
256
120 000
1949
531
462
165 000

3.7. Hospodaření v letech 1950- 1959
V roce 1950 spolek z vlastních generačních ryb vypěstoval v Zemské líhni a vysadil
celkem 165 000 kusů plůdku pstruha obecného. Bylo uloveno 47 samic a 31 samců
lipana podhorního. Z toho vypěstováno celkem 50 000 kusů plůdku lipana. Uloveno
také bylo 324 samic a 246 samců pstruha obecného. Bylo vytřeno 70 000 jiker pstruha
obecného.
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Při odlovu generačních pstruhů bylo také chyceno 27 parem obecných.
V roce 1951 bylo vypěstováno 65 000 kusů plůdku pstruha obecného. Na podzim byl
prováděn výlov generačních ryb již elektrickým agregátem. Bylo uloveno celkem 366
samic a 341 samců pstruha obecného. Z generačních ryb bylo vytřeno celkem 140 000
kusů jiker. Úlovky členů činily celkem 4 318 kusů pstruha obecného.
V roce 1952 bylo vysazeno celkem 127 000 kusů plůdku pstruha obecného. Na podzim
bylo uloveno 302 samic a 349 samců pstruha obecného. Úlovky členů činily 1 651 kusů
pstruha obecného, 261 kusů lipana podhorního a 2 406 kusů ostatních ryb (pozn. druhy
nejsou uvedeny).
V roce 1953 bylo v líhni odchováno 115 000 kusů plůdku pstruha obecného. Bylo
vysazeno 18 916 kusů pstruha obecného. Plůdku lipana bylo odchováno 15 000 kusů a
nakoupeno 400 kusů. Celkem vypuštěno 20 000 kusů plůdku lipana podhorního. Bylo
uloveno 436 samic a 501 samců generačního pstruha obecného. Členové spolku ulovili
627 kusů pstruha obecného, 2 kusy pstruha duhového, 94 kusů lipana podhorního a 126
kusů ostatních ryb.
V roce 1954 bylo odchováno 107 000 kusů odkrmeného plůdku pstruha obecného,
z toho 85 000 kusů vysazeno do revírů a 22 000 kusů do odchovných rybníčků.
V rybníčcích bylo odchováno celkem 4 284 kusů pstruha obecného. Celkem bylo
vysazeno 12 200 kusů pstruha obecného. Z chyceného generačního lipana podhorního
spolek odchoval 13 000 kusů plůdku. Na podzim bylo uloveno 723 samic a 732 samců
generačního pstruha obecného. Členové spolku ulovili 1 099 kusů pstruha obecného, 3
kusy pstruha duhového, 103 kusů lipana podhorního a 181 kusů ostatních ryb.
V roce 1955 bylo z rybníčku na odchov pstruha vyloveno 23 000 kusů plůdku pstruha
obecného. Na jaře se v líhni celek vykulilo 121 000 kusů plůdku pstruha obecného. Do
revírů bylo celkem vysazeno 12 672 kusů pstruha obecného. Na udici se ulovilo 856
kusů pstruha obecného, 1 kus pstruha duhového, 195 kusů lipana podhorního, 129 kusů
jelce tlouště, 15 kusů okouna říčního, 3 kusy štiky obecné a 174 kusů jelce proudníka.
Rybářský spolek v Sušici v roce 1956 vypěstoval 114 000 kusů plůdku pstruha
obecného a 15 000 kusů plůdku lipana podhorního. Do revírů vysazeno celkem 11 157
kusů pstruha obecného. Do rybníčku vysazeno 29 700 kusů plůdku pstruha obecného a
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vyloveno 5 454 ročních pstruhů obecných. Bylo vysazeno 15 000 kusů plůdku lipana
podhorního a 500 kusů ročního pstruha duhového. Na podzim bylo uloveno celkem 932
samic a 794 samců generačního pstruha obecného. Členové spolku ulovili 1 143 kusů
pstruha obecného, 60 kusů lipana podhorního, 43 kusů jelce tlouště a 215 kusů jelce
proudníka.
V roce 1957 bylo vysazeno 9 250 kusů ročního pstruha obecného. Získáno bylo celkem
171 000 kusů plůdku pstruha obecného. V tomto roce se konaly rybářské závody
v Hrádku a uloveno bylo celkem 5 štik obecných, 1 pstruh obecný a 64 okounů říčních.
Elektrickým agregátem bylo sloveno 889 samic a 1 007 samců generačního pstruha
obecného.
V roce 1958 bylo celkem vypěstováno 121 000 kusů plůdku pstruha obecného a
v rybníčcích odchováno 13 747 kusů pstruha obecného. Rybáři ulovili 1 637 kusů
pstruha obecného, 179 kusů lipana podhorního, 59 kusů jelce proudníka, 144 kusů jelce
tlouště, 19 kusů pstruha duhového a 5 kusů štiky obecné.
V roce 1959 vypěstováno celkem 70 000 kusů plůdku pstruha obecného. Do revírů bylo
vysazeno celkem 12 762 jedno až tříročních pstruhů obecných. Členové ulovili 1 115
kusů pstruha obecného, 207 kusů lipana podhorního, 1 kus parmy obecné, 95 kusů jelce
proudníka, 51 kusů jelce tlouště, 5 kusů okouna říčního a 3 kusy pstruha duhového.

1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959

Hospodaření svazu v letech 1950 – 1959 ve revírech Otavy 7, 8
Počet kusů vypěstovaného plůdku
Počet kusů vysazených ryb
Pstruh obecný Lipan podhorní Pstruh obecný Lipan podhorní
165 000
50 000
165 000
65 000
127 000
115 000
15 400
18 916
20 000
107 000
13 000
97 200
121 000
12 672
114 000
15 000
11 157
15 000
171 000
9 250
121 000
13 747
70 000
12 762
Výlov generačních ryb z revírů Otavy 7, 8
pstruh obecný
lipan podhorní
samice
samci
samice
samci
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1950
1951
1952
1953
1954
1956
1957

Pstruh obecný
Pstruh duhový
Lipan
podhorní
Jelec tloušť
Jelec proudník
Štika obecná
Okoun říční
Parma obecná

324
366
302
436
723
932
889

246
341
349
501
732
794
1 007

47
-

31
-

Úlovky rybářů na udici v revírech Otavy 7, 8
1950
1951
1952
1953
1954
1955
4 318 1 651
627
1 099
856
2
3
1
261
94
103
195
27

-

-

-

-

129
174
3
15
-

Úlovky rybářů na udici v revírech Otavy 7, 8
1958
Pstruh obecný
1 637
Pstruh duhový
19
Lipan podhorní
179
Jelec tloušť
144
Jelec proudník
59
Štika obecná
5
Okoun říční
Parma obecná
-

1956
1 143
60

1957
1
-

43
215
-

5
64
-

1959
1 115
3
207
51
95
5
1

3.8. Hospodaření v letech 1960- 1969
V roce 1960 bylo vypěstováno 70 000 kusů plůdku pstruha obecného a 1 500 kusů
plůdku lipana podhorního. Vysazeno bylo 12 108 kusů pstruha obecného a 1 500 kusů
lipana podhorního. Členové ulovili 721 kusů pstruha obecného, 53 kusů lipana
podhorního, 138 kusů jelce proudníka a 2 kusy jelce tlouště.
V roce 1961 bylo vypěstováno 59 000 kusů plůdku pstruha obecného a 16 000 kusů
plůdku lipana podhorního. Vysazeno bylo 12 638 kusů pstruha obecného a 1 500 kusů
lipana podhorního. V Otavě bylo uloveno 955 kusů pstruha obecného, 95 kusů lipana
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podhorního, 6 kusů parmy obecné, 112 kusů jelce proudníka, 80 kusů jelce tlouště a 5
kusů pstruha duhového.
V roce 1962 bylo vypěstováno 120 000 kusů plůdku pstruha obecného. Na podzim pak
vyloveno 12 158 ročních pstruhů obecných a vysazeno do Otavy. Plůdku lipana
podhorního se vylíhlo 6 000 kusů a na podzim vyloveno 318 kusů ročních lipanů, kteří
byli také vysazeni. Ulovilo se 1 223 kusů pstruha obecného, 85 kusů lipana podhorního,
133 kusů jelce proudníka, 10 kusů jelce tlouště, 4 kusy pstruha duhového a 2 kusy štiky
obecné.
V roce 1963 bylo z generačních pstruhů obecných získáno 162 000 kusů jiker.
Vysazeno bylo celkem 13 342 kusů pstruha obecného. Uloveno bylo 1 099 kusů pstruha
obecného, 4 kusy pstruha duhového, 4 kusy lipana podhorního a 3 kusy jelce tlouště.
Bylo sloveno 585 matek a 732 samců generačního pstruha obecného, z nichž bylo
vytřeno 200 000 jiker.
V roce 1964 bylo vypěstováno celkem 50 000 kusů plůdku pstruha obecného. Vysazeno
bylo celkem 12 270 kusů pstruha obecného a 1 047 lipana podhorního. Uloveno bylo
1 695 kusů pstruha obecného, 10 kusů lipana podhorního, 7 kusů jelce proudníka, 1 kus
jelce tlouště a 17 kusů pstruha duhového. Na podzim bylo odloveno 540 matek a 580
samců generačního pstruha obecného, ze kterých bylo vytřeno 140 000 jiker.
V roce 1965 bylo vysazeno do odchovných rybníčků 40 000 kusů plůdku pstruha
obecného, do revírů pak celkem 12 135 kusů pstruha obecného a 177 kusů pstruha
duhového. Uloveno bylo 2 190 kusů pstruha obecného, 8 kusů pstruha duhového, 49
kusů lipana podhorního, 14 kusů štiky obecné a 10 kusů jelce proudníka.
Na podzim roku 1966 bylo vyloveno 800 kusů generačních samic pstruha obecného,
z nichž bylo vytřeno cca 240 000 jiker. Z těchto jiker bylo do rybníčků vysazeno
100 000 kusů. Z rybníčků bylo odloveno 12 100 kusů ročních pstruhů obecných a 3 000
kusů lipana podhorního. Na udici bylo uloveno 2 097 kusů pstruha obecného, 3 kusy
pstruha duhového, 54 kusů lipana podhorního, 2 kusy jelce tlouště a 32 kusů jelce
proudníka.
V roce 1967 bylo vylíhnuto 100 000 kusů plůdku pstruha obecného. V odchovných
rybníčcích bylo vypěstováno 5 494 kusů jednoročního pstruha obecného a ve
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vlásečnicích 4 619 kusů dvou až tříročních pstruha obecného. V rybníčkách bylo
vypěstováno 300 kusů pstruha duhového. Tyto ryby byly vysazeno do revíru Otava 7 a
Otava 8. Na udici se ulovilo 3 012 kusů pstruha obecného, 194 kusů lipana podhorního,
3 kusy jelce proudníka, 7 kusů jelce tlouště a 2 kusy pstruha duhového.
V roce 1968 se vylíhlo 90 000 kusů pstruha obecného. V rybníčcích vypěstováno 5 489
kusů jednoročních pstruhů obecných a ve vlásečnicích odloveno agregátem 5 565 kusů
dvou až tříročních pstruha obecného. Výtěrem lipana podhorního bylo získáno 40 000
kusů plůdku. Z těchto jiker bylo vypěstováno v rybníčcích 6 555 kusů lipana. Z plůdku
pstruha duhového bylo vypěstováno 3 000 kusů. Ryby byly vysazeny do Otavy. Rybáři
chytili 2 200 kusů pstruha obecného, 362 kusů lipana podhorního, 97 kusů jelce
proudníka, 26 kusů jelce tlouště a 3 kusy pstruha duhového. Do vrše bylo chyceno 500
kusů pstruha obecného.
V roce 1969 postihla ryby v revíru Otava 7 otrava. První z nich vznikla únikem
amoniaku a druhá únikem xylenolu (pozn. xylenol (též dimethylfenol) je aromatická
sloučenina se dvěma methylovými skupinami a hydroxylovou skupinou - patří tedy
mezi fenoly). Oba úniky měl na svědomí sirkařský závod SOLO. Do odchytových
rybníčků dáno 30 000 kusů plůdku pstruha obecného a do vlásečnic 60 000 kusů
plůdku. Z rybníčků bylo sloveno 6 046 kusů a z vlásečnic 4 033 kusů pstruha obecného.
Uloveno bylo 1 808 kusů pstruha obecného, 440 kusů lipana podhorního, 3 kusy pstruha
duhového, 104 kusů jelce proudníka, 2 kusy jelce tlouště a 1 štika obecná. Generačních
samic pro umělý výtěr bylo uloveno celkem 887 kusů pstruha obecného.

1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969

Hospodaření svazu v letech 1960 – 1969 v revírech Otavy 7, 8
Počet kusů vypěstovaného plůdku
Počet kusů vysazených ryb
Pstruh
Lipan
Pstruh
Pstruh
Lipan
Pstruh
obecný
podhorní
duhový
obecný
podhorní
duhový
70 000
1 500
12 108
1 500
59 000
16 000
12 638
1 500
120 000
6 000
12 158
318
13 342
50 000
12 270
1 047
40 000
12 135
177
100 000
12 100
3 000
100 000
10 113
300
90 000
40 000
11 054
6 555
3 000
90 000
10 079
-
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Pstruh obecný
Pstruh
duhový
Lipan
podhorní
Jelec tloušť
Jelec
proudník
Štika obecná
Parma obecná

Úlovky rybářů na udici v revírech Otavy 7, 8
1960
1961
1962
1963
1964
1965
721
955
1 223 1 099 1 695 2 190
5
4
4
17
8

1966
2 097
3

1967
3 012
2

53

95

85

4

10

49

54

194

2
138

80
112

10
133

3
-

1
7

10

2
32

7
3

-

6

2
-

-

-

14
-

-

-

Úlovky rybářů na udici v revírech Otavy 7, 8
1968
Pstruh obecný
2 200
Pstruh duhový
3
Lipan podhorní
362
Jelec tloušť
26
Jelec proudník
97
Štika obecná
Parma obecná
-

1969
1 808
3
440
2
104
1
-

3.9. Hospodaření v letech 1970- 1979
V roce 1970 bylo vyprodukováno 120 000 kusů plůdku pstruha obecného a 35 000 kusů
plůdku lipana podhorního. Bylo vypěstováno 6 012 kusů jednoročního pstruha
obecného, 5 765 kusů dvou až tříročního pstruha obecného, 2 837 kusů lipana
podhorního, 982 kusů pstruha duhového a 5 300 kusů pstruha obecného bylo koupeno
od MO Karlovy Vary. Uloveno bylo 861 kusů pstruha obecného, 598 kusů lipana
podhorního, 82 kusů jelce proudníka a 32 kusů jelce tlouště.
V roce 1971 bylo vysazeno do odchovných rybníčků a vlásečnic 120 000 kusů plůdku
pstruha obecného a 45 000 kusů plůdku lipana podhorního. Do revírů bylo celkem
vysazeno 11 565 kusů pstruha obecného a 1 872 kusů lipana podhorního. Bylo uloveno
1 685 kusů pstruha obecného, 3 kusy pstruha duhového, 797 kusů lipana podhorního a
19 kusů ostatních ryb (nejsou uvedeny druhy).
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V roce 1972 vylo v rybníčcích a vlásečnicích vyloveno a vysazeno do Otavy 11 506
kusů pstruha obecného. Od MO Plasy organizace získala darem 600 kusů a koupila
4 100 kusů od MO Karlovy Vary. Lipana podhorního bylo do Otavy vysazeno 3 798
kusů. Bylo uloveno 2 723 kusů pstruha obecného, 1 225 kusů lipana podhorního.
V roce 1973 v květnu došlo na Otavě k vážné kalamitě. Začala tát vysoká vrstva sněhu
v oblasti Šumavy nad 1000 m nadmořské výšky. Sněhová voda vniklá prudkým táním
sněhu vytlačila značně okyselené rašelinné vody, v dolní části povodí nedocházelo
k mísení vody pro značné sucho. Postupně doházelo k hynutí ryb. Nejdříve v Anníně u
pstruha duhového a poté i v Sušici. Pokles pH trval až do 15. května. Havárie postihla
nejvíce horní část toku Otavy. Poškození ryb bylo vyčísleno na Vydře s přítoky 100%,
v Křemelné na 60 %, v Otavě v revíru 8 na 60% a v Otavě v revíru 7 na 35%. Hlavní
příčiny lze přisoudit stečením rašelinných vod v důsledku tání sněhu při nízkém stavu
vody, kdy nedocházelo k ředění dešťovými srážkami, dále neustálým narůstáním
rašelinišť na Šumavě, nárůstem zalesněných ploch smrku a úbytkem listnáčů a nakonec
i zhoršením biologických podmínek na zemědělských plochách včetně pastvin.
Sledováním podmínek života pstruha obecného docházíme k závěru, že hranice života
této ryby ustupuje stále níže. Vliv na to má zejména trvalý pokles pH v této části
Šumavy. V tomto roce bylo vypěstováno 120 000 kusů plůdku pstruha obecného a
36 000 kusů plůdku lipana podhorního. Do řeky bylo vysazeno celkem 12 228 kusů
pstruha obecného a celkem 7 661 kusů lipana podhorního. Do líhně svazu bylo
nakoupeno 15 000 kusů plůdku sivena amerického, který byl dán do odchovných
rybníčků a odchováno z něho bylo 2 700 kusů jednoročních sivenů. Uloveno bylo 2 068
kusů pstruha obecného, 1 034 kusů lipana podhorního, 100 kusů jelce proudníka, 91
kusů jelce tlouště, 8 kusů pstruha duhového a 5 kusů štiky obecné.
V roce 1974 bylo získáno 200 000 kusů jiker a vypěstováno 100 0000 kusů plůdku
pstruha obecného. Celkem bylo vysazeno 12 406 kusů pstruha obecného. Dále bylo
vypěstováno 56 000 kusů plůdku lipana podhorního a 2 931 kusů jednoročního lipana.
Vysazeno bylo 6000 kusů lipana. Celkem bylo vysazeno 6 000 kusů pstruha duhového.
Bylo odchováno a vysazeno 2 200 kusů sivena amerického. Ulovilo se 2 462 kusů
pstruha obecného, 939 kusů lipana podhorního, 188 kusů pstruha duhového, 25 kusů
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sivena amerického 127 kusů plevelných ryb (tj. jelec tloušť, jelec proudník, štika
obecná a okoun říční).
V roce 1975 bylo získáno 200 000 jiker a vypěstováno 100 000 kusů plůdku pstruha
obecného. Celkem bylo vysazeno 12 245 kusů pstruha obecného. Vypěstováno bylo
35 000 kusů plůdku lipana podhorního a vysazeno 3 083 kusů lipana. Dále bylo
vysazeno 3 271 kusů pstruha duhového. Uloveno bylo 1 791 kusů pstruha obecného,
898 kusů lipana podhorního, 556 kusů pstruha duhového, 23 kusů sivena amerického a
80 kusů plevelných ryb.
V roce 1976 bylo z vlastních generačních ryb získáno 240 000 jiker pstruha obecného a
44 000 kusů plůdku lipana podhorního. Do revírů bylo vysazeno 15 170 kusů pstruha
obecného, 3 929 kusů lipana podhorního a 3 250 kusů pstruha duhového. Bylo uloveno
1 106 kusů pstruha obecného, 1 568 lipana podhorního, 2 163 kusů pstruha duhového,
218 kusů sivena amerického, 7 kusů štiky obecné, 4 kusy jelce tlouště a 1 okoun říční.
V posledních letech dochází k poklesu populace pstruha obecného. Má na to vliv plíseň,
pokles pH a znečištění.
V roce 1977 bylo vypěstováno 105 000 kusů plůdku pstruha obecného a 100 000 kusů
plůdku lipana podhorního. Do revírů bylo vysazeno 14 375 kusů pstruha obecného,
2 692 kusů pstruha duhového, 5 574 kusů lipana podhorního, siven americký nebyl
vysazován. Ulovilo se 1 244 kusů pstruha obecného, 2 952 kusů pstruha duhového,
1 135 kusů lipana podhorního, 22 kusů sivena amerického, 5 kusů jelce tlouště, 3 kusy
jelce proudníka a 10 kusů štiky obecné.
V roce 1978 bylo vypěstováno 100 000 kusů plůdku pstruha obecného, 30 000 kusů
plůdku lipana podhorního a 5 000 kusů plůdku pstruha duhového. Vsazeno bylo 13 651
kusů pstruha obecného, 3 135 kusů pstruha duhového a 3 440 kusů lipana podhorního.
Ulovilo se 1 287 kusů pstruha obecného, 1 500 kusů pstruha duhového, 1 399 kusů
lipana podhorního, 35 kusů sivena amerického, 1 okoun říční, 4 kusy jelce tlouště a 20
kusů štiky obecné.
V roce 1979 bylo vypěstováno 110 000 kusů plůdku pstruha obecného, 33 000 kusů
plůdku lipana podhorního a 30 000 kusů pstruha duhového. Bylo vysazeno 12 799 kusů
pstruha obecného, 4 129 kusů pstruha duhového a 4 081 kusů lipana podhorního.
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Ulovilo se 900 kusů pstruha obecného, 1 429 kusů pstruha duhového, 1 204 kusů lipana
podhorního, 7 kusů sivena amerického, 1 okoun říční, 8 kusů štiky obecné.

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979

Hospodaření svazu v letech 1970 – 1979 ve revírech Otavy 7, 8
Počet kusů vypěstovaného plůdku
Počet kusů vysazených ryb
Pstruh
Lipan
Pstruh
Pstruh
Lipan
Pstruh
obecný
podhorní
duhový
obecný
podhorní
duhový
120 000
35 000
17 077
2 837
982
120 000
45 000
11 565
1 872
11 506
3 798
120 000
36 000
12 228
7 661
100 0000
56 000
12 406
6000
6000
100 000
35 000
12 245
3 083
3 271
44 000
15 170
3 929
2 163
105 000
100 000
14 375
5 574
2 692
100 000
30 000
5 000
13 651
3 440
3 135
110 000
33 000
30 000
12 799
4 081
4 129
Hospodaření svazu v letech 1970 – 1979 ve revírech Otavy 7, 8
Počet kusů vysazených ryb
Počet kusů vypěstovaného
plůdku
Siven americký
Siven americký
1973
15 000
2 700
1974
2 200
-

Pstruh obecný
Pstruh duhový
Lipan
podhorní
Jelec tloušť
Jelec
proudník
Štika obecná
Okoun říční
Siven
americký

Úlovky rybářů na udici v revírech Otavy 7, 8
1970
1971
1972
1973
1974
1975
861
1 685 2 723 2 068 2 462 1 791
3
8
188
556
598
797
1 225 1 034
939
898

1976
1 791
2 163
1 568

1977
1 244
2 952
1 135

32
82

-

-

91
100

-

-

4
-

5
3

-

-

-

5
-

25

23

7
1
218

10
22

Úlovky rybářů na udici v revírech Otavy 7, 8
1978
Pstruh obecný
1 287
Pstruh duhový
1 500
Lipan podhorní
1 399

1979
900
1 429
1 204
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Jelec tloušť
Jelec proudník
Štika obecná
Okoun říční
Siven americký

4
20
1
35

8
1
7

3.10. Hospodaření v letech 1980- 1989
V roce 1980 bylo vypěstováno 120 000 kusů plůdku pstruha obecného, 80 000 kusů
plůdku lipana podhorního a 20 000 kusů pstruha duhového. Vysazeno bylo 18 464 kusů
pstruha obecného, 2 520 kusů pstruha duhového a 6 747 kusů lipana podhorního.
Ulovilo se 1 412 kusů pstruha obecného, 2 648 kusů pstruha duhového, 916 kusů lipana
podhorního, 12 kusů sivena amerického, 13 kusů štiky obecné, 1 úhoř říční.
V roce 1981 bylo vypěstováno 120 000 kusů plůdku pstruha obecného, 35 000 kusů
plůdku lipana podhorního a bylo nakoupeno 20 000 kusů pstruha duhového. Bylo
vysazeno 14 306 kusů pstruha obecného, 3 570 kusů lipana podhorního. Bylo uloveno
1 711 kusů pstruha obecného, 2 586 kusů pstruha duhového, 1 267 lipana podhorního,
12 kusů sivena amerického, 4 kusy jelce tlouště, 4 kusy štiky obecné, 65 kusů jelce
proudníka.
V roce 1982 bylo vypěstováno 120 000 kusů plůdku pstruha obecného, 20 000 kusů
plůdku pstruha duhového a 70 000 kusů plůdku lipana podhorního. Bylo vysazeno
8 221 kusů pstruha obecného, 823 kusů pstruha duhového a 3 252 kusů lipana
podhorního. Bylo uloveno 1 353 kusů pstruha obecného, 1 377 kusů pstruha duhového,
1 377 kusů lipana podhorního, 4 kusy sivena amerického, 4 okoun říční a 1 štika
obecná.
V roce 1983 bylo vypěstováno 120 000 kusů plůdku pstruha obecného, 20 000 kusů
plůdku pstruha duhového a 65 000 kusů plůdku lipana podhorního. Bylo vysazeno
12 467 kusů pstruha obecného, 4 834 kusů lipana podhorního. Ulovilo se 2 005 kusů
pstruha obecného, 2 057 kusů pstruha duhového, 1 291 kusů lipana podhorního, 3 kusy
sivena amerického, 2 kusy štiky obecné a 1 okoun říční.
V roce 1984 bylo vypěstováno 120 000 kusů plůdku pstruha obecného, 55 000 kusů
plůdku lipana podhorního. Bylo vysazeno 14 630 kusů pstruha obecného, 4 580 kusů
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lipana podhorního. Bylo uloveno 1 528 kusů pstruha obecného, 1 030 kusů pstruha
duhového, 703 kusů lipana podhorního, 3 kusy sivena amerického.
V roce 1985 bylo vypěstováno 120 000 kusů plůdku pstruha obecného, 34 000 kusů
plůdku lipana podhorního a nakoupeno 20 000 kusů plůdku pstruha duhového. Bylo
vysazeno 9 060 kusů pstruha obecného, 4 506 kusů lipana podhorního a 1 542 kusů
pstruha duhového. Bylo uloveno 2 088 kusů pstruha obecného, 906 kusů pstruha
duhového, 510 kusů lipana podhorního, 2 kusy sivena amerického, 1 okoun říční a 1
štika obecná.
V roce 1986 bylo do vrše uloveno 462 kusů pstruhů obecných, z toho 182 samic a 280
samců, a 163 kusů lipana podhorního, 90 samic a 73 samců. Údaje o úlovcích na udici a
výsadbách chybí.
V roce 1987 bylo do vrše uloveno 487 kusů pstruhů obecných, 255 samic a 228 samců,
a 79 kusů lipana podhorního, 37 samic a 42 samců. Údaje o úlovcích na udici,
výsadbách chybí a počtech vypěstovaného plůdku chybí.
V roce 1988 bylo do vrše uloveno 462 kusů pstruhů obecných, z toho 182 samic a 280
samců, a 163 kusů lipana podhorního, 90 samic a 73 samců. Na udice se ulovilo celkem
2 147 kusů pstruha obecného, 1 559 kusů pstruha duhového a 999 kusů lipana
podhorního. Údaje o výsadbách chybí a počtech vypěstovaného plůdku chybí.
V roce 1989 bylo do vrše uloveno 524 kusů pstruhů obecných, z toho 351 samic a 173
samců, a 460 kusů lipana podhorního, 307 samic a 153 samců. Na udici se ulovilo
celkem 2 432 kusů pstruha obecného, 3 782 kusů pstruha duhového a 1 081 kusů lipana
podhorního. Údaje o výsadbách chybí a počtech vypěstovaného plůdku chybí.

1980
1981
1982
1983
1984
1985

Hospodaření svazu v letech 1980 – 1985 v revírech Otavy 7, 8
Počet kusů vypěstovaného plůdku
Počet kusů vysazených ryb
Pstruh
Lipan
Pstruh
Pstruh
Lipan
Pstruh
obecný
podhorní
duhový
obecný
podhorní
duhový
120 000
80 000
20 000
18 464
6 747
2 520
120 000
35 000
14 306
3 570
120 000
70 000
20 000
8 221
3 252
823
120 000
65 000
20 000
12 467
4 834
120 000
55 000
14 630
4 580
120 000
34 000
20 000
9 060
4 506
1 542
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Pstruh obecný
Pstruh duhový
Lipan podhorní
Siven americký
Jelec tloušť
Jelec proudník
Štika obecná
Okoun říční

Úlovky rybářů na udici v revírech Otavy 7, 8
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1 412 1 711 1 353 2 005 1 528 2 088
2 648 2 586 1 377 2 057 1 030
906
916
1 267 1 377 1 291
703
510
12
12
4
3
3
2
4
65
13
4
1
2
1
4
1
1

Úlovky rybářů na udici v revírech Otavy 7, 8
1988
Pstruh obecný
2 147
Pstruh duhový
1 559
Lipan podhorní
999

1986
-

1987
-

1989
2 432
3 782
1 081

3.11. Hospodaření v letech 1990- 1999
V roce 1990 bylo do vrše uloveno 202 kusů pstruhů obecných, z toho 105 samic a 97
samců, a 620 kusů lipana podhorního, z toho 401 samic a 219 samců. Na udici se
ulovilo celkem 1 816 kusů pstruha obecného, 1 678 kusů pstruha duhového a 967 kusů
lipana podhorního. Údaje o výsadbách chybí a počtech vypěstovaného plůdku chybí.
V roce 1991 bylo do vrše uloveno 42 kusů lipana podhorního, z toho 25 samic a 17
samců. Vrš byla v letech 1991 až 1993 uzavřena kvůli opravě jezu a v létě 1993 bylo
postavena vrš nová. Na udici se ulovilo celkem 1 427 kusů pstruha obecného, 2 696
kusů pstruha duhového, 855 kusů lipana podhorního. Údaje o výsadbách chybí a
počtech vypěstovaného plůdku chybí.
V roce 1992 se na udici ulovilo 1 066 kusů pstruha obecného, 1 680 kusů pstruha
duhového, 759 kusů lipana podhorního. Údaje výsadbách chybí a počtech
vypěstovaného plůdku chybí.
V roce 1993 do vrše uloveno 375 kusů pstruhů obecných, z toho 198 samic a 177
samců. Na udici se ulovilo 1 332 kusů pstruha obecného, 1 395 kusů pstruha duhového,
1 050 kusů lipana podhorního. Údaje výsadbách chybí a počtech vypěstovaného plůdku
chybí.
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V roce 1994 bylo do vrše uloveno 31 kusů pstruhů obecných, z toho 21 samic a 10
samců. Na udici se ulovilo celkem 1 476 kusů pstruha obecného, 1 491 kusů pstruha
duhového, 1 151 kusů lipana podhorního a 201 kusů sivena amerického. Údaje o
výsadbách chybí a počtech vypěstovaného plůdku chybí.
V roce 1995 bylo do vrše uloveno 258 kusů pstruhů obecných, z toho 133 samic a 125
samců, a 168 kusů lipana podhorního, z toho 82 samic a 86 samců. Na udici se ulovilo
celkem 1 205 kusů pstruha obecného, 879 kusů pstruha duhového, 1 333 kusů lipana
podhorního a 60 kusů sivena amerického. Údaje o výsadbách chybí a počtech
vypěstovaného plůdku chybí.
V roce 1996 bylo do vrše uloveno 505 kusů pstruhů obecných, z toho 340 samic a 165
samců, a 48 kusů lipana podhorního, z toho 29 samic a 29 samců. Na udici se ulovilo
celkem 1 643 kusů pstruha obecného, 1 235 kusů pstruha duhového, 785 kusů lipana
podhorního a 28 kusů sivena amerického. Údaje o výsadbách chybí a počtech
vypěstovaného plůdku chybí.
V roce 1997 bylo do vrše uloveno 107 kusů pstruhů obecných, z toho 60 samic a 47
samců, a 200 kusů lipana podhorního, z toho 142 samic a 58 samců. Na udici se ulovilo
celkem 1 127 kusů pstruha obecného, 1 245 kusů pstruha duhového, 868 kusů lipana
podhorního a 51 kusů sivena amerického. Údaje o výsadbách chybí a počtech
vypěstovaného plůdku chybí. V tomto roce došlo k rozdělení revíru 8 na dva revíry 8 a
8A. Voda v revíru 8A patří Národnímu parku Šumava, ale obhospodařuje ho MO Sušice
1.
V roce 1998 bylo do vrše uloveno 99 kusů pstruhů obecných, z toho 55 samic a 44
samců, a 24 kusů lipana podhorního, z toho 16 samic a 8 samců. Na udici se ulovilo
celkem 993 kusů pstruha obecného, 1 056 kusů pstruha duhového, 682 kusů lipana
podhorního a 153 kusů sivena amerického. Údaje o výsadbách chybí a počtech
vypěstovaného plůdku chybí.
V roce 1999 bylo do vrše uloveno 123 kusů pstruha obecného, z toho 75 samic a 48
samců, a 54 kusů lipana podhorního, z toho 27 samic a 27 samců. Údaje o úlovcích na
udici, výsadbách chybí a počtech vypěstovaného plůdku chybí.
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Úlovky rybářů na udici v revírech Otavy 7, 8, 8A
1990 1991 1992 1993 1994 1995
Pstruh obecný
1 816 1 427 1 066 1 332 1 476 1 205
Pstruh duhový
1 678 2 696 1 680 1 395 1 491
879
Lipan podhorní
967
855
759
1 050 1 151 1 333
Siven americký
201
60
Úlovky rybářů na udici v revírech Otavy 7, 8, 8A
1998
Pstruh obecný
993
Pstruh duhový
1 056
Lipan podhorní
682
Siven americký
153

1996
1 643
1 235
785
28

1997
1 127
1 245
868
51

1999
-

3.12. Hospodaření v letech 2000- 2009
V roce 2000 bylo do vrše chyceno 198 kusů pstruha obecného, z toho 135 samic a 63
samců, a 67 kusů lipana podhorního, z toho 55 samic a 12 samců. Na udici bylo uloveno
53 kusů pstruha obecného, 6 kusů pstruha duhového, 9 kusů lipana podhorního a 9 kusů
sivena amerického (loveno bylo pouze v úseku Otava 8A). Celkem se do revírů
vysadilo 9 765 kusů pstruha obecného, 8 088 kusů pstruha duhového a 679 kusů lipana
podhorního.
V roce 2001 bylo do vrše chyceno 81 kusů lipana podhorního, z toho 36 samic a 45
samců. Na udici bylo uloveno 989 kusů pstruha obecného, 497 kusů pstruha duhového,
654 kusů lipana podhorního a 68 kusů sivena amerického. Celkem se do revírů vysadilo
9 628 kusů pstruha obecného, 8 665 kusů pstruha duhového a 4 355 kusů lipana
podhorního.
V roce 2002 bylo do vrše chyceno 60 kusů pstruha obecného, z toho 42 samic a 18
samců. Na udici bylo uloveno 561 kusů pstruha obecného, 421 kusů pstruha duhového,
445 kusů lipana podhorního a 33 kusů sivena amerického. Celkem se do revírů vysadilo
12 834 kusů pstruha obecného, 5 351 kusů pstruha duhového a 4 250 kusů lipana
podhorního.
V roce 2003 nešla voda do vrše, takže nebyly naloveny žádné ryby. Na udici bylo
uloveno 514 kusů pstruha obecného, 313 kusů pstruha duhového, 275 kusů lipana

33

podhorního a 745 kusů sivena amerického. Celkem se do revírů vysadilo 9 627 kusů
pstruha obecného, 6 551 kusů pstruha duhového a 4 167 kusů lipana podhorního.
V roce 2004 bylo do vrše chyceno 15 kusů pstruha obecného, kteří byly vráceny zpátky
do řeky. Na udici bylo uloveno 580 kusů pstruha obecného, 286 kusů pstruha duhového,
276 kusů lipana podhorního a 25 kusů sivena amerického. Celkem se do revírů vysadilo
9 107 kusů pstruha obecného, 6 510 kusů pstruha duhového a 4 232 kusů lipana
podhorního.
V roce 2005 nešla voda do vrše, takže nebyly naloveny žádné ryby. Na udici bylo
uloveno 341 kusů pstruha obecného, 150 kusů pstruha duhového, 199 kusů lipana
podhorního a 16 kusů sivena amerického. Celkem se do revírů vysadilo 8 790 kusů
pstruha obecného, 6 589 kusů pstruha duhového a 2 627 kusů lipana podhorního.
V roce 2006 bylo do vrše chyceno 27 kusů lipana podhorního, z toho 19 samic a 8
samců. Na udici bylo uloveno 326 kusů pstruha obecného, 138 kusů pstruha duhového,
73 kusů lipana podhorního a 179 kusů sivena amerického. Počty kusů vysazených ryb
nejsou známy.
V roce 2007 byla vedle vrše zprovozněna vodní elektrárna, která zmenšila průtok vody
vrší a od té doby je vrš uzavřena. Na udici se chytlo 100 kusů pstruha obecného, 153
kusů pstruha duhového, 14 kusů lipana podhorního a 199 kusů sivena amerického. Bylo
vysazeno 16 067 kusů pstruha obecného, 6 590 kusů pstruha duhového a 6 175 kusů
lipana podhorního.
V roce 2008 bylo na udici uloveno 201 kusů pstruha obecného, 658 kusů pstruha
duhového, 37 kusů lipana podhorního a 64 kusů sivena amerického. Údaje o počtech
kusů vysazených ryb nejsou známy.
V roce 2009 bylo celkem vysazeno 9 500 kusů pstruha obecného, 3 500 kusů pstruha
duhového a 4 100 kusů lipana podhorního. Údaje o počtech ulovených kusů nejsou
známy.
Hospodaření svazu v letech 2000 – 2009 v revírech Otavy 7, 8, 8A
Počet kusů vysazených ryb
Pstruh obecný
Lipan podhorní
Pstruh duhový
2000
9 765
679
8 088
2001
9 628
4 355
8 665
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2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Pstruh obecný
Pstruh duhový
Lipan podhorní
Siven americký

12 834
9 627
9 107
8 790
16 067
9 500

4 250
4 167
4 232
2 627
6 175
3 500

Úlovky rybářů na udici v revírech Otavy 7, 8, 8A
2000 2001 2002 2003 2004 2005
53
989
561
514
580
341
6
497
421
313
286
150
9
654
445
275
276
199
9
68
33
745
25
16

5 351
6 551
6 510
6 589
6 590
4 100

2006
326
138
73
179

2007
100
153
14
199

Úlovky rybářů na udici v revírech Otavy 7, 8, 8A
2008
2009
Pstruh obecný
201
Pstruh duhový
658
Lipan podhorní
37
Siven americký
64
(kolektiv autorů, Otava, Sušice a rybáři v historii 1-10; evidence ulovených a
vysazených ryb ČRS MO Sušice)

Obr. 8. Pstruh obecný. Zdroj: www.biolib.cz
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Obr. 9. Siven americký. Zdroj: www.biolib.cz

Obr. 10. Pstruh duhový. Zdroj: www.biolib.cz
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Obr. 11. Lipan podhorní. Zdroj: www.skola.nepise.cz

37

4. Odlov elektrickým agregátem
V říjnu 2009 jsem se zúčastnila odlovu ryb elektrickým
agregátem typu BMA, výstupní napětí 230 V, výstupní
proud max. 2,5 A. Odlov se konal v revíru Volšovka
(lokalita Volšovy, Sušice) a Kantůrka. Délka lovícího
úseku na Volšovce byla 1000 m a šířka 3 m. Teplota
vody byla cca 6 °C. Délka lovícího úseku na Kantůrce
byla 800 m a šířka 1,5 m. Teplota vody byla cca 7 °C.
Na lokalitě Volšovka bylo uloveno 5 druhů ryb,
jmenovitě pstruh obecný, lipan podhorní, vranka
obecná, siven americký a štika obecná. Byl také uloven
Obr. 12. Elektrický agregát.
pstruh koloděj, což je ušlechtilá forma pstruha
Foto: autorka (2009)
obecného, která se liší od pstruha obecného délkou hlavy a tvarem skřelí. Obě lokality
byly loveny jednou.
Přehled ulovených ryb elektrickým agregátem- lokalita Volšovka
Druh
Počet kusů
Pstruh obecný
34
Lipan podhorní
1
Vranka obecná
15
Siven americký
1
Štika obecná
1

Obr. 13. Odlov elektrickým agregátem, lokalita Vošovka. Foto: autorka (2009)
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Obr. 14. Lokalita Volšovka. Foto: autorka (2009)

Obr. 15. Lokalita Volšovka. Foto: autorka (2009)
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Na lokalitě Kantůrka byly uloveny 3 druhy ryb, jmenovitě pstruh obecný, mřenka
mramorovaná a vranka obecná.
Přehled ulovených ryb elektrickým agregátem- lokalita Kantůrka
Druh
Počet kusů
Pstruh obecný
10
Mřenka mramorovaná
1
Vranka obecná
20
Lovený revír
Volšovka
Kantůrka

Počet ulovených kusů všech ryb na hektar
15, 6
3, 72

Obr. 16. Lokalita Kantůrka. Foto: autorka (2009)
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Obr. 17. Mřenka mramorovaná. Foto: autorka (2009)
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5. Pstruhová líheň Borová Lada
V současné době již nefunguje
pstruhová líheň v Sušici. Členové
ČRS MO Sušice vozí oplozené
jikry do pstruhové líhně v Borové
Ladě, kde se z jiker líhne plůdek.
Líhnoucí aparát má velikost cca
50x52 cm a pH vody je 6 až 6,5.
V jedné vrstvě je cca 4 000 až
5 000 kusů jiker. Podle teploty
Obr. 18. Pstruhová líheň, Borová Lada. Foto:
autorka (2009)

vody dochází k vylíhnutí plůdku
po přibližně 5 až 6 týdnech.

Vylíhnutý plůdek se pak krmí granulemi pro pstruhy. Jakmile plůdek dosáhne velikosti
cca. 2 cm a je schopný samostatné existence, vysazuje se zpátky do řeky nebo
rybochovných rybníčků.

Obr. 19. Nádoby s oplodněnými jikrami, Borová Lada. Foto: autorka (2009)
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Obr. 20. Líhnoucí aparát s jikrami, Borová Lada. Foto: autorka (2009)

Obr. 21. Líhnoucí aparát s vylíhlým plůdkem, Borová Lada. Foto: autorka (2009)
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6. Losos obecný (Salmo salar)
6.1. Popis a poznávací znaky
Tělo

lososa

je

torpédovitého tvaru, na
bocích dosti zploštělé a
relativně dosti vysoké.
Břišní partie je mírně
vypouklá, hřbetní téměř
rovná,
Obrázek 22 Losos obecný. Zdroj:
www.czechfishing.webnode.cz

hlava

je

kuželovitě zašpičatělá a
zejména předoční část u

dospělých jedinců značně prodloužená, což je způsobeno značně protáhlými
mezičelistními kostmi. Před třením je losos světle šedý, s černými tečkami v podobě
písmene „x“ nebo hvězdy. V době tření nabývá zbarvení tmavšího odstínu. Boky a
břicho jsou stříbřité, na hlavě a bocích se objevují červené a oranžové skvrny, břicho
zrůžoví. Zbarvení je velmi proměnlivé. Losos mění během života zbarvení celkem 4x:
strdlice ve sladké vodě mají typické boční skvrny, při splavání po proudu do moře
pokožka zestříbří, ale skvrny pod guaninovou vrstvou jsou zachovány, v moři skvrny
zmizí zcela a mladý losos je stříbřitě modravý. Svatební šat se pak vyznačuje temným
zbarvením samic a oranžovými či červenavými nádechy s hojnými červenými skvrnami
u samců. V době tření se u samců přední zuby zvětšují, dolní čelist se prodlužuje a
hákovitě zahýbá. Přední okraj řitní ploutve, okraje ocasní ploutve a břišních ploutví
mají u samců červenavý nádech. Losos dorůstá do velikosti do 150 cm (samci), resp.
120 cm (samice), maximální udávaná hmotnost je 46,8 kg. , maximální zjištěné stáří je
13 let (Froese a Pauly, 2010; Hanel a Lusk, 2005).

6.2. Tahy lososa v ČR a tření
V dospělosti žijí lososi v moři. K tření táhnou do řek po 1-3 letém (vzácně i delším)
pobytu v moři. Dospělí lososi, kteří přitáhli z moře, se skrývali na hlubokých místech
nebo pod vory. Skoky přes překážky během tahu dosahují výšky až 3 m a 5 m délky.
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Návrat lososů vždy do rodné řeky je vysvětlován zapamatováním si její „vůně“ (chuti)
v mládí během říčního života. Rychlost tahu proti proudu bývá udávána na 12-15 km
denně, výjimečně více (Hanel a Lusk, 2005).
Labští lososi čekávali jaro co jaro v brakických vodách Helgolandské zátoky, kde ústí
Labe do Severního moře. První lososi připlouvali na Litoměřicko často už v březnu a
dubnu. Bývaly to pravidelně největší ryby o váze okolo osmnácti liber, tedy asi devíti
kilogramů, jak dosvědčují často staré záznamy. Někteří lososi však dosahovali
hmotnosti patnácti kilogramů a snad i ještě více.
Nejpočetnější hejna lososů připlouvala obvykle koncem května a počátkem června. To
byli už lososi o něco menší, nejčastěji třináctiliberní, zato jich však bývalo tolik, že
poskytovali rybářům nejvydatnější lov.
Poslední lososi připlouvali na podzim, někdy až počátkem listopadu. Byli tří nebo
čtyřkiloví. U Mělníka se hejna lososů rozdělila. Část pokračovala Labem až do
horských trdlišť na Tiché a Divoké Orlici, část odbočila vpravo do Vltavy. Jejich cesta
vedla přes Prahu ke Zvíkovu, kde se rozdělili podruhé. Levý proud pokračoval Vltavou
přes Týn, České Budějovice, Český Krumlov, Vyšší Brod, přes obtížnou Čertovu stěnu
až do Teplé a Studené Vltavy. Pravý proud směřoval Otavou přes Písek, Strakonice a
Horažďovice až na trdliště pod hradem Rabí. Někteří pluli ještě výš, přes Sušici a
Rejštejn do řek Vydry a Křemelné (Andreska, 1977).
Ke tření docházelo od konce října do konce roku, a to hlavně na Otavě. Tření se může
opakovat dvakrát až pětkrát za život. Po 1-2 letech v moři losos opět nastupuje migraci
k dalšímu tření. Většina ryb se po skončení tření ihned vrací do moře, jen část přezimuje
v řece a vrací se do moře až zjara dalšího roku. Jikry jsou kladeny mezi štěrk do
rýhovitých jam až 3 m dlouhých, které ryby po vytření opět pohyby těla zahazují
štěrkem. Tření páru lososů obvykle trvá okolo 14 dnů. Jikry se vyvíjejí 70- 200 dnů
podle teploty vody. Strdlice odplouvají do moře po 1- 5 letech pobytu ve sladké vodě
(Hanel a Lusk, 2005).
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6.3. Výskyt v ČR
První zmínky o lososech pochází z 16. století. Losos byl tehdy u nás produkován v řadě
líhní (Hanel a Lusk,2005).
O záchranu lososů se na konci 19. století pokusil doktor Antonín Frič, pracovník Muzea
království českého. Byl u nás první, kdo se pokusil odhalit život lososa v celé jeho
složitosti. Rozhodl se použít pro chov lososa metody umělého výtěru, které se v té době
používali pro chov pstruhů. V roce 1870 podnikl Frič výzkumné cesty na Sušicko a do
Vamberka, aby získal poznatky o tření lososů. Celkově došel k závěrům, že je nutné
zavést úplné hájení lososa od počátku září do konce listopadu a založit v Čechách ústav,
který by se zabýval umělým výtěrem lososa a osazováním horských partií řek
dostatečným množstvím lososího plůdku. Postupně založil Frič více než třicet lososích
ústavů. Nejvíce jich bylo na Šumavě, odkud zásobovaly lososím plůdkem Vltavu,
Otavu a Volyňku. Po roce 1900 tahy lososů kolísaly. V letech 1900- 1910 byla situace
nepříznivá, avšak ve dvacátých letech přišly velmi silné tahy lososů. V roce 1927 byl
vytřen správcem lososí líhně v Sušici poslední losos v této líhni. V roce 1934 byla
postavena střekovská přehrada, která definitivně zamezila tahu lososů do řeky Orlice.
Lososi k nám pravidelně táhli do roku 1935. Na Labi byli uloveni poslední lososi v roce
1947 a o rok později malý kus u Lovosic. Poslední strdlici ulovil v roce 1953 rybář
František Ritter u sušického nádraží (Andreska J., 1977).
K zániku pravidelného tahu lososa do Labe přispělo enormní znečištění Labe a hlavně
výstavba zdymadla na Střekově v roce 1936 (podle www.rybsvaz.cz).

6.4. Program repatriace lososa
V roce 1994 byl v Německu zpracován program obnovy labského lososa. Základním
úkolem bylo najít populaci lososa, která by odpovídala potřebám Labe (na získání
původní tažné formy labského lososa byla minimální naděje). Po řadě zkoušek bylo
nakonec rozhodnuto ve prospěch lososa ze Švédska. Pro vysazení lososa v Čechách
byly vybrány řeky v minulosti lososem obývané, relativně průchodné ve smyslu tahu
lososa a navazující na lokality vysazení v Německu. Podle těchto kritérií byly vybrány
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Hřenská Kamenice, Chřibská Kamenice, Ploučnice, Ještědský potok, Zdislavský potok,
Ohře a Libocký potok.
Pro realizaci projektu je velmi důležité také zprůchodnění vybraných řek.V ČR se tímto
problémem zabývá Akční plán výstavby rybích přechodů, který byl zpracován na
základě Státního programu ochrany přírody a krajiny. Je zpracován ve třech stupních, a
v první fázi dává prioritu zpřístupnění Labe a jeho přítoků pro lososa. Tento plán počítá
s úpravou úseku Labe od státní hranice s Německem až po soutok s Ohří v Litoměřicích
(2 jezové stupně), úseku Ohře až po Nechranickou přehradu (13 jezových stupňů),
Kamenice od ústí do Labe až do České Kamenice (10 příčných staveb). Zbývající část
Labe by měla být řešena až ve 3. fázi zprůchodněním až k soutoku s Jizerou. Ohře byla
vybrána i přesto, že v cestě stojí Střekovské zdymadlo v té době s prakticky nefunkčním
rybím přechodem. V tomto směru byl učiněn značný pokrok, neboť v roce 2002 zde
začal sloužit nový rybí přechod. Ostatní neřešené jezy by měly být při zvýšeném
vodním stavu, byť omezeně, překonatelné. Na německé části Labe již byly všechny
příčné stavby zprůchodněny.

Průběh vysazování plůdku lososa obecného v Čechách
Sezóna
Množství jiker
Počet vysazených kusů
1997/1998
45 000
1998/1999
50 000
1999/2000
300 000
150 000
2000/2001
300 000
293 000
2001/2002
350 000
253 000
2002/2003
350 000
279 000
2003/2004
350 000
278 500
2004/2005
450 000
344 000
2005/2006
500 000
149 000
Celkem
1 841 500
(podle www.rybsvaz.cz)
Ochrana obnoveného výskytu lososa na našem území je zajišťována prostřednictvím
soustavy NATURA 2000 (Dušek, Lusk a Dušek 2002). Repatriaci lososa byla věnována
i bakalářská práce Kavy (2005). Také řada článků se týká této problematiky, např.
Vostradovský (2001, 2002), Dušek (2003). Jde o problematiku, které je věnována
pozornost i v Národním strategickém plánu pro oblast rybářství na období 2007-2013.
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6.5. Význam
Losos má výtečné maso, proto byl vždy velmi hojně loven. K lovení byly používány jak
umělé mušky nebo třpytky, ale i sítě, vrše či koše.
V Sušici bývaly odedávna k chycení lososů v řece používány lososnice. Říkalo se jim
také slup, vrš nebo chyták. Byly to stabilní bedny pod jezem, do kterých byl zaveden
silný proud vody a ten právě lososy vábil. Propluli zúženým hrdlem pasti a cestu zpět už
nenašli. O sušických lososnicích je mnoho zápisů v protokolech o schůzích rybářského
spolku. Jedna lososnice se dokonce zachovala až do naší doby. Je předělána na odchyt
generačních pstruhů a lipanů pro umělý chov (Andreska, 1977).

6.6. Ochrana
V Červeném seznamu ČR je tento druh zařazen do kategorie kriticky ohrožený (Hanel a
Lusk, 2005).
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7. Závěr
Cílem práce bylo seznámit čtenáře s bohatou rybářskou historií Otavy a rozmanitostí
ichtyofauny. V této řece byl registrován 1 druh mihule a 36 druhů ryb. Chtěla jsem také
poukázat na některé problémy. Na pstruhových revírech pokračuje nepříznivý vývoj
úlovků. Úlovky na nich vykazují u hlavních druhů ryb, tj. pstruha obecného a lipana
podhorního dlouhodobě sestupnou tendenci, tento stav je alarmující a vyžaduje
zvýšenou pozornost a hledání pravých příčin úbytku těchto ryb z rybářských revírů.
Nápravné opatření se nemohou opírat o teorie zpřísněné ochrany a domněnky, že si
příroda pomůže sama. Revíry musí sloužit k lovu ryb a povinností uživatele revíru je
zajistit dostatečný počet násadových ryb umělým odchovem. Základním předpokladem
je ale vhodná kvalita prostředí, čistota vody a průchodnost toku. Nedílnou součástí
hospodaření na rybářských revírech je jejich ostraha prostřednictvím rybářské stráže.
Vedle rybožravých predátorů jsou nejdůležitějšími škůdci na vodních tocích malé vodní
elektrárny, zejména tam, kde jejich provozovatelé nedodržují minimum průtoku vody.
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9. Seznam použitých symbolů a zkratek
ČRS MO Sušice- Český rybářský svaz, Místní organizace Sušice
ČRS MO Strakonice- Český rybářský svaz, Místní organizace Strakonice
ČRS MO Písek- Český rybářský svaz, Místní organizace Písek
ČRS MO Horažďovice- Český rybářský svaz, Místní organizace Horažďovice
***- druh obecně ohrožený podle Červeného seznamu (2005)
**- druh ohrožený podle Červeného seznamu (2005)
*- druh zranitelný podle Červeného seznamu (2005)
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Legenda: 1- Otava 2- Vydra 3- Křemelná

Příloha 1. Mapa celé oblasti kolem Otavy
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Legenda: 1- Otava 2- Volšovka

Příloha 2. Mapa zkoumaného úseku Otavy

Příloha 3. Tabulka 1- Popis polohy rybářských revírů na Otavě
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Revír
Otava 1- MO Písek
Otava 2- MO Písek
Otava 3- MO Strakonice
Otava 4- MO Strakonice
Otava 5 A- MO Horažďovice

Otava 5- MO Horažďovice

Otava 6- Klatovské rybářství a.s.
Otava 7- MO Sušice 1
Otava 8- MO Sušice 2
Otava 8 A- MO Sušice 1

Poloha
Od jezu Herinkova mlýna až k jezu staré
městské elektrárny
Od jezu staré městské elektrárny až k jezu
Jirkalova mlýna v Sudoměři
od jezu Jirkalova mlýna v Sudoměři až
k jezu mlýna Slaník
Od jezu mlýna Slaník až k jezu mlýna
v Horním Poříčí
Od jezu mlýna v Horním Poříčí až ke
vtoku Mlýnského náhonu v
Horažďovicích
Od vtoku Mlýnského náhonu
v Horažďovicích až k ústí Koznického
potoka pod obcí Žichovice
Od ústí Koznického potoka až k mostu
v obci Čepice
Od mostu v obci Čepice až k jezu
v Dlouhé Vsi
Od jezu v Dlouhé Vsi až k silničnímu
mostu v Rejštejně
Od silničnímu mostu v Rejštejně až po
soutok Křemelné s Vydrou u Čeňkovy
pily

Příloha 4. Tabulka 2- Přehled migračních překážek na Otavě, jejich umístění na řece,
délka a výška (Otava- Vodácká mapa, 1995)

Jméno jezu
Radešov
Stupeň Annín
Zbytky jezu Dlouhá
Ves
Dlouhá Ves
Páteček- Červené
Dvorce
Na FufernáchSušice
Panský- Sušice
Kamenný práhSušice
Jízek- Sušice
Chmelenský- Sušice

Seznam říčních jezů na Otavě
Umístění (ř. km)
Délka
106,6 km
25 m
103,3 km
25 m
88,7 km

Výška
1,2 m
0,4 m

98,9 km
95,4 km

27 m
35 m

0,9 m
0,9 m

92,8 km

60 m

1,0 m

92,3 km
91,8 km

100 m
30 m

1,4 m
0,4 m

91,7 km
89,5 km

30 m
30 m

0,4 m
0,6 m
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Rabí
Prácheň- Velké
Hydčice
RosenauerHoražďovice
MrskošHoražďovice
Jarov- Horažďovice
Svaté PoleHoražďovice
Kozlov
Střelské Hoštice
Horní Poříčí
Dolní Poříčí
Katovice
Stupeň s kamenným
polem
Stupeň (u hráze
přepadu)
PětikolskýStrakonice
Na KřemelceStrakonice
Slaník
Štěkeň
Přeborovice
Pangl- Sudoměř
Jez Jirkal- Sudoměř
Zátavský mlýnKestřany
Václavský- Písek
Podskalský- Písek
Válcový- Písek
Heringův mlýn

82,3 km
75,2 km

55 m
95 m

1,1 m
1,3 m

73,1 km

65 m

1,1 m

72,3 km

65 m

1,8 m

71,2 km
70,8 km

130 m
16 m

1,1 m
0,8 m

68,2 km
67,6 km
65,3 km
64,2 km
61,4 km
59,1 km

85 m
85 m
80 m
95 m
95 m
35 m

1,2 m
1,8 m
1,4 m
1,3 m
2,1 m
0,8 m

56,6 km

35 m

0,8 m

54,85 km

65 m

2,9 m

53,8 km

40 m

0,8 m

51,0 km
45,5 km
43,55 km
40,8 km
40,1 km
34,8 km

90 m
45 m
75 m
35 m
65 m
85 m

0,8 m
1,3 m
1,6 m
0,9 m
1,7 m
1,3 m

27,0 km
25,8 km
25,2 km
19,4 km

115 m
110 m
65 m
110 m

1,7 m
1,4 m
1,2 m
0,3- 1,0 m
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