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DEDICATIO 

Opus phalacrocoracibus (Phalacrocorax carbo) ad XXV anniversarium nidificationis 

eorum in fines nostras atque resistentiae eorum impetui reducenti piscatorum dedicatur. 

7 



1. Úvod-INTRODUCTION 

"Et quaedam animalium naturaliter calvent, sicut struthocameli et 

corvi aquatici, quibus apud Graecos nomen inde." 

" Také mezi zvířaty jsou některá od přírody holá, jako pštrosi a 

kormoráni, kteří proto dostali od Řeků jméno (Phalacrocorax)." 

C. Plinii Secundi Naturalis historiae, Liber XI/XLVII - 1 3 0 - 1 3 1 . 

Na mojí práci shlíží svatí a andělé. Nejsem hrobník ani kněz, pracuji jako kapitán staré 

převozní lodi na Vltavě a ve stínu kamenných andělů z Karlova mostu jsem takřka denně. 

Vedle křídel andělských si své užiji i s otravnými racky, holuby a turisty. Loňskou nekončící 

zimu však můj výhled od kormidla zakryla jiná křídla - černé perutě kormoránů, které se jako 

znamení osudu náhle objevily v nebývalém počtu nad matičkou Prahou. Kormorán se 

samozřejmě běžně v centru Prahy nevyskytuje, pátral jsem tedy po příčině tohoto 

neobvyklého zjevení. 

Málokdo ví, že Křížovnické náměstí před Staroměstskou mosteckou věží je vlastně 

postaveno na nultém oblouku Karlova mostu a zbytcích románského mostu Juditina. Tyto dva 

oblouky vytváří pod náměstím unikátní stodvacetimetrový vodní tunel. V zimě na přelomu let 

2005 a 2006 se díky krutým mrazům do tohoto stísněného prostředí stáhlo neuvěřitelné 

množství ryb z Vltavy mezi Staroměstským a Helmovským jezem a hladina v tunelu vřela jak 

v Třeboni při výlovu. Kdo ví jak je kormoráni objevili, ale každé ráno s rozběskem začali 

s obrovským loveckým zápalem do těchto míst zalétat na nečekanou hostinu. Asi svatý Petr, 

původem rybář, na doporučení svých kolegů z mostu poslal kormorány - okřídlené rybáře na 

lov a vzbudil ve mně zásadní zájem dozvědět se o těchto nenasytných létajících křížích více. 

Samotné jméno kormorán má zajímavou etymologii. Primárně pochází ze staré 

francouzštiny (cormareng), což povstalo ze složeniny corp (z latinského corvus, tedy 

havran, krkaveč) a marens = (genitiv) moře (tedy mořský, moři náležející), odvozeno z 

latinského marinus. Další cesta vede do středověké angličtiny jako cormorant. 

Německé jméno kormorána je Die Scharbe, odvozeno od staroněmeckého scarva nebo 

scarba, což zároveň odpovídá anglosaskému skarfi, scraeb. Všeobecně se v germánských 

jazycích scarba, scarban, scarbo, vztahují k indogermánskému kořenu skerep = vrzat, 
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skřípat nebo skrafa = hovořit, švédskému skrafla = rachotit, chřestit, či anglosaskému 

scearfian = škrábat. Své jméno tedy pták získal onomatopoicky po svém vrzavém, skřípavém 

hlase. Na Helgolandu zaznamenáno skoarwer, vyskytuje se také ve tvaru schlover, ve Frísku 

skolfer. Lokální názvy pro kormorána jsou v hovorové irštině: broigheall, amplóir, ve 

skotském dialektu: sgarbh a welštině: bilidowcar, Uanciau llandudno, morfran, mulfran, 

wil wal waliog. V provensálštině a v katalánštině existuje corb mari a v portugalštině corvo 

marinho. (ANDRESKA 2007). 

Kormorán velký je u nás aktuálně patrně nejproblematičtějším druhem ptáka z hlediska 

vztahu mezi občanskou, rybářskou a ochranářskou veřejností. Po staletích hubení a 

pronásledování člověkem se dostal téměř na pokraj vyhubení a proto začal být celoevropsky 

přísně chráněn. 

Jako rybožravý predátor stojící téměř na vrcholu potravního řetězce s obrovskou 

početností a disponující mohutnou populační dynamikou bezohlednou ke svému okolí, dosáhl 

brzy v obhospodařované krajině s nepřirozenou potravní nabídkou takových početních stavů a 

takové míry expanze, jejichž rozměry nebyly člověkem předem předpokládány a zřejmě je ani 

předpokládat nešlo. 

Dopady potravních aktivit kormorána na produkční a sportovní rybářství ve 

vnitrozemských oblastech začaly významným způsobem ovlivňovat hospodářské výsledky i 

výsledky sportovního rybolovu a bylo přistoupeno к řadě legislativních opatření. 

Díky metodicky snadnému stanovení početnosti na místech shromažďování, analýzy 

ulovené kořisti rozborem vývržků nebo obsahů žaludků odlovených ptáků a návratností 

kroužků díky masivním regulačním odstřelům je kormorán zároveň vhodným ptačím druhem 

ke studiu. 

Z hlediska snahy o řešení rozsáhlých problémů které člověku působí je žádoucí získat 

údaje o distribuci a početnosti tohoto druhu, analyzovat faktory ovlivňujících výběr prostředí 

v různých obdobích roku, zhodnotit regionální rozdíly v potravě kormoránů, dále zhodnotit 

dosavadní údaje o migraci a přeletech na našem území a zhodnotit dopad odstřelu kormoránů 

v pohnízdní době a dalších způsobů jejich plašení. 

Problém je řešen celoevropsky bez hmatatelných výsledků již čtvrt století. 
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2. Literární přehled a problematika 

2.1. Stručný přehled biologie druhu a čeledi 

Kormoráni tvoří nejrozmanitější a přitom nejlépe adaptovanou čeleď v rámci 

zoologického řádu veslonohých. Ve svém způsobu života jsou natolik zdatní, že 

pravděpodobně kromě kompetitivních výjimek nemají přímou konkurenci ze strany ostatních 

ptačích taxonů. Navíc stojí téměř na vrcholu potravní pyramidy a nejsou významně 

redukováni žádným predátorem vyššího řádu. 

Tato skupina rybožravých vodních ptáků je blízce příbuzná pelikánům (Pelecanidae) a 

terejům (,Sulidae) (VELDKAMP 1997). Čeleď Phalacrocoracidae obsahuje 45 druhů z níž 9 

obývá palearktickou oblast. Na našem území se vyskytují 3 druhy této čeledi. Kormorán 

chocholatý, Phalacrocorax arisíoíelis (Linnaeus, 1761) je rozšířen hlavně v západní 

Palearktidě a to ve většině přímořských oblastech Evropy, přičemž k nám jen vzácně zaletuje. 

Také další druh kormorán malý, Phalacrocorax pygmeus (Pallas, 1773) se u nás objevuje 

velmi zřídka. Tento nejmenší evropský druh hnízdí v jižní a jihovýchodní Evropě a ve 

východní Asii, přičemž v posledních letech expanduje i do dalších oblastí (VOSKAMP et al. 

2005). 

Kormorán velký Phalacrocorax carbo (Linnaeus 1758), který je předmětem této práce 

je v Evropě nejpočetněji zastoupen a u nás pravidelně hnízdí i zimuje. V rozsáhlém areálu, 

který tento druh obývá (nenachází se jen v Jižní Americe a v Antarktidě) vytváří 7 subspecií, 

z nichž 3 hnízdí v palearktické oblasti. Jde o subspecie P.c.maroccanus Hartert, 1906 

obývající západní pobřeží Afriky. V přímořských oblastech Atlantského oceánu od 

severovýchodní Evropy až po pobřeží Francie hnízdí pobřežní subspecii P.c.carbo (Linnaeus, 

1758) (HUDEC et al. 1994, NELSON 2005). V Evropě je nejrozšířenější kontinentální 

subspecie P.c.sinensis (Blumenbach, 1798). 

Většina kormoránů velkých má celkově černé opeření s purpurovým leskem, ovšem 

v zadní části těla bronzovým. Erektilní „mohykánský" hřeben, tvořený dlouhými, bílými pery, 

která přesahují dolů a dozadu na krk; působí nápadným dojmem. Na bocích má kormorán 

velká vláknitá pera s bílými skvrnami. Patrná je žlutá p o k o ž k a jícnu s bílým ohraničením. 

Pták má malé oranžové skvrny pod smaragdově zelenýma očima se šedým, žlutým nebo 
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Obrázek 1: Kormorán velký si po lovu suší křídla ve větru. Foto: R. Stach, 2005. 

černým očním okružím, uzdičky žluté až oranžové. Zobák tmavý, na bázi mandibul žloutne. 

Nohy a chodidla mají černou barvu. Černé opeření může ulehčit absorpci tepla pro 

kompenzaci tepelných ztrát u mokrých ptáků (SCHREIBER a CLAPP 1987). Zobák je 

typicky ostře zahnutý. Hrany mandibul nejsou ozubeny, ale u špice horní je přítomen ostrý 

hrot. Postranní části úst a hrdla jsou velmi roztažitelné a nazofrontální kloub dokáže zdvihat 

horní čelist tak, aby to kormoránům umožnilo polknout rozměrnou kořist. Kost lebky, k níž je 

uchycen sval, který umožní, aby zobák sevřel kořist, je ke svrchní části lebky připojena 

flexibilně. Ohebný krk je přizpůsoben к bleskurychlým loveckým pohybům modifikací 7. až 

9. krčního obratle. Rysy oka kormorána zahrnují ztluštělou a zploštělou rohovku a neobvykle 

dobře vyvinuté svaly, které regulují velikost pupily a mění tvar čočky a tedy mechanismus 

akomodace pod vodou. Vlastnosti rohovky mohou minimalizovat refrakci. 

Ohebné blány a prsty s drápy usnadňují zachycení u jedinců, kteří sídlí na stromech. 

Těla kormoránů mají proudnicový tvar, zespodu poněkud zploštělý. Krk je protažený. Křídla 

kormoránů jsou široká, dlouhá a mírně tupá. Statnost kostí kormoránů - například hrudní koš 

- j i m musí pomoci odolat tlaku při hlubokém potopení, které může u některých druhů značně 

přesahovat 100 m. Samci jsou výrazně větší, nežli samice ve všech tělesných rozměrech; 

zejména co se týče parametrů zobáku a délky křídla. 
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Obrázek 2: Purpurový a bronzový lesk opeření kormorána velkého ve svatebním šatu, 
leden 2007. Foto: R. Stach. 
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Obrázek 3: Postranní části úst a hrdla jsou и kormorána velkého velmi roztažitelné a 
nazofrontální kloub dokáže zdvihat horní čelist s ostrým zahnutým zobákem tak, aby to 
kormoránům umožnilo pevně chytit a polknout rozměrnou kořist. Foto: R. Stach. 
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Jako ostatní potápějící se ptáci mají kormoráni velký objem krve ve srovnání s celkovou 

tělesnou váhou, což jim umožňuje podržet si kyslík během potápění. Některé druhy mohou 

vydržet pod vodou až 3 nebo 4 minuty. Nohy jsou silné a umístěné daleko vzadu 

s mohutnými blánami a umožňují mocný pohyb. 

Kormoráni plavou ponořeni ve vodě nebo částečně potopeni s ocasem pod hladinou; 

zobák drží mírně nad horizontální rovinou. Na hladině střídavě používají plovací blány, 

ovšem pod hladinou se odrážejí oběma nohama současně s přispěním stranového výkrutu. 

Před potopením mohou vyskočit vzhůru, částečně v závislosti na tom, jak hluboko se mají 

potopit, případně mohou sklouznout dolů téměř bez rozčeření hladiny. Pod vodou zabírají 

plovacími blanami a ocasem, ale křídla ponechávají přitisknutá ke štíhlému tělu. 

Obrázek 4: Charakteristické zanoření kormorána při plavání. Foto: R. Stach. 

Kormoráni jsou společenští - hnízdí a nocují společně v koloniích. Velikost a umístění 

kolonií a nocovišť kormoránů v našich podmínkách se v jednotlivých letech může měnit 

zejména v závislosti na možnostech vegetace a míry rušení člověkem. 

2.1.1. Výskyt druhu a vývoj jeho početnosti u nás 

Kormorán velký euroasijský Phalacrocorax carbo sinensis (Blumenbach 1798) je 

nejpočetnějším poddruhem s velkým rozšířením ve střední a jižní Evropě podél většiny 
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pobřeží a na většině vnitrozemských vod od Belgie a Holandska к východu až po Baltské a 

Černé moře; také v Turecku a dále na východ do střední Asie, na Sibiř a do Číny, i к jihu do 

Indie a jihovýchodní Číny. Kormoráni obývají takřka kteroukoliv velkou vodní plochu, 

přitahuje je jak voda sladká, tak i brakická a slaná, ačkoli má pták tendenci vyhýbat se vodám 

silně zarostlým, malým a mělkým. Celkový počet kormoránů na Zemi nelze přesně 

odhadnout. 

Původně patřil kormorán mezi ptáky žijící hlavně na mořském pobřeží a v deltách 

velkých řek. Do evropského vnitrozemí se pravidelně dostával nejspíše pouze při migraci. 

V českých zemích v minulosti nutně nacházel pouze říční biotopy, jedinou výjimkou bylo 

zaniklé Komořanské jezero. Šumavská jezera mu těžko mohla poskytnout potravu. 

Velkým lákadlem pro kormorány se u nás nepochybně staly rybníky, určené převážně 

к chovu kaprů. První takové rybníky vznikly v souvislosti s klášterní kolonizací ve dvanáctém 

století, a tradice chovu různou měrou domestikovaných rybích druhů u nás trvá déle než 800 

let. 

Kupodivu téměř chybí záznamy o konfliktech mezi rybničními hospodáři a kormorány. 

Jakoby buď nenastávaly a nebo byly řešeny okamžitě a bez formalit, nejspíše střelnou zbraní. 

Výjimkou jsou Rudolfem Hurtem (1960) citované registry výplat zástřelného na rybnících 

města Olomouce z druhé poloviny XVI. století, zde se ovšem mluví o vodních havranech, 

přesto není možný omyl. Dubravius ve svém stěžejním díle O rybnících (De Piscinis) zmiňuje 

jako škůdce pouze potápky, kterých je několik druhů. Za nimi se nejspíše skrývají vedle 

roháčů a dalších druhů potápek také kormoráni. (ANDRESKA 2007) 

První zmínku o možném hnízdění kormoránů u nás nacházíme v Miscelaneích 

Bohuslava Balbína (1679). Balbín v této relaci klade výskyt na ostrovy Labe u Litoměřic. 

Tyto ostrovy zanikly regulací toku ve XX. století, jsou ale patrné například na mapách I. 

vojenského mapování. Ostrovů bylo šest a byly nejspíše zalesněné. Údaj není datován, ale lze 

předpokládat druhou polovinu 17. století. Krátká úvaha o vzniku a existenci této kolonie 

nutně vede okamžitě к otázce, proč právě tam mohli kormoráni zahnízdit. Důvod je jasný, 

v okolí chyběly rybníky, a v krajině na soutoku Labe a Ohře kormoráni alespoň dočasně 

nevadili. Přesto je tato Balbínova zpráva o kolonii na Labi zpochybňována (MLÍKOVSKÝ 

2005). 

Antonín Frič (1873) zaznamenal snahu kormoránů zahnízdit v letech 1836 a 1846 u 

Pardubic a konstatuje, že tato snaha byla neúspěšná proto, že hnízdění nebylo připuštěno. 
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Vladislav Šír (1890) poznamenává, že kormoráni u nás, míněny Čechy, nehnízdí a jen 

protahují. I to, jak kormorána popisuje, naznačuje, že sice měl к dispozici směs informací, 

z nichž ty, které se týkají hnízdění, nemohl mít ověřené. 

Do Čech přichází kormorán na jaře neb na podzim skoro každého roku a objeví se 

buď v té neb oné krajině. Kormoráni žijí ve společnostech a v čas hnízdění bývá jich mnoho 

tisíc. Někdy najdou lesy, zvláště při vnitrozemních vodách, obývané volavkami a vranami, a tu 

se najednou strhne mezi nimi krutý boj. S náramným křikem vrhnou se kormoráni na 

zahnízděné volavky a vrány, jež nejsou povolný pracně zhotovená hnízda opustili. Několik 

hodin i po celý den rozléhá se daleko po lese hrozný šramot a děsný křik, za kterého z obou 

stran mnohý pták mrtev klesá k zemi. Volavky a vrány brání se zoufale, ale jejich krve 

prolévání bývá mamo: kormoráni vždy zvítězí a kladou pak vejce do hnízd vydobytých. 

V chůzi je kormorán nejapný pro krátké a široké nohy. Zatož v potápění a plování je 

tak obratný, že mu neujde ani nejrychlejší ryba. Za potravu mu slouží jediné ryby, a těch 

spotřebuje denně veliké množství, neboť jeho žravost nemá míry. Ryb s pichlavými neb 

ostnitými ploutvemi nemiluje, ostatní pak chytá bez rozdílu, odvažuje se na ryby i přes 30 cm 

dlouhé! Kormorán velmi rychle tráví - skaliny, stromy a země, kde kormoráni hnízdí, vyhlížejí 

celé bílé od výkalů těchto žroutů. Trus, ten je prý žíravý, ostrý, rostlinstvu škodný, proto také 

spolčil se lesník s rybářem a vypověděli kormoránům válku. 

Leontin Baťa (1933) ve svých Dosavadních výsledcích cituje ohradského správce 

Františka Janovského, který uvedl, že kormorán kdysi hnízdíval v malých koloniích na 

jihočeských rybnících, nyní občas, ale přesto každoročně zalétá. 

Profesor Julius Komárek (1944) se ve své knize „Hubení škodlivé zvěře a ptactva" 

kormoránovi zmiňuje následovně: 

Vážným nepřítelem rybářství je pták u nás bohudíky vzácný, který se hojně zdržuje jen v 

Podunají a na mořích a k nám zalétá jen při přeletu. Je to kormorán, statný pták velikosti 

štíhlé husy, černého peří s nádechem kovově zeleným a hnědým, s protáhlým krkem a 

s dlouhým zobákem, na konci hákovitě zahnutým. Měkké ozobí a řasnatá kůže po stranách 

hlavy dovolují mu otevřití zobák velmi široce, takže může polknout i značně velikou rybu. 

Kormorán je vlastně pták mořský; vyskytuje se velmi hojně v několika druzích téměř při všech 

mořích. Nám nejbližší hnízdiště kormoránů jsou na Dunaji, kam se dostal z ústí řeky a rozšířil 

se po celém toku zakládaje si tu v pobřežních lesích kolonie hnízd. Odtud zalétá občas k nám, 

bohudíky jako vzácnost. 
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Obrázek 5: Kormorán velký při lovu plotice obecné. Ohře, leden 2004. Foto:R. Stach. 

Kormorán byl tedy u nás vždy pokládán za škůdce ryb a nepřítele rybářů a docházelo k jeho 

urputnému pronásledování a intenzivnímu hubení. Jakýmkoliv pokusům o zahnízdění bylo 

většinou zabráněno a početnost hnízdní populace kormorána u nás je regulována dodnes. 

Kormorán velký je tedy predátor, orientovaný téměř výhradně na lov ryb. Na moři a ve 

vzdálených deltách velkých řek je to z našeho pohledu lhostejné, i když i tam asi může 

přítomnost kormoránů lokálně ovlivnit rybí populace. Odlišná situace nastává na našich 

vodách. 

Na našem území se výstavbou přehrad ve druhé polovině XX. století radikálně 

změnila situace v tom smyslu, že řeky pod přehradami v důsledku vypouštění relativně teplé 

vody přestaly zamrzat. Tento prostřený stůl si kormoráni našli relativně dlouho po jeho 

vzniku a jejich zimování u nás se projevilo až v osmdesátých letech XX. století, tedy téměř 

třicet let po napuštění Slapské přehrady a oteplení toku Vltavy pod ní. Expanze na nová 

zimoviště pravděpodobně souvisela s jejich celkovým šířením po severoevropských pobřežích 

právě v poslední čtvrtině XX. století, a zároveň zesílenou snahou o ochranu táhnoucích 

kormoránů. Striktní ochranu druhu, který nebyl daleko před vyhubením, zahájila Evropská 

direktiva z roku 1979. 
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V důsledku zmíněných okolností vznikla roku 1982 i první větší hnízdní kolonie na 

našem území, tedy na tehdy čerstvě napuštěném vodním díle Nové Mlýny, Prostřední, též 

zvané Mušovské nádrži. Rozlehlá a zarybněná vodní plocha Novomlýnských nádrží 

poskytovala určitou naději, že hnízdění nezpůsobí škody a nevyvolá konflikty. Blízké chovné 

kapří rybníky Pohořelické rybniční soustavy ale kormorány záhy přilákaly svojí potravní 

nabídkou a tak původní představy vzaly záhy za své, a bylo přistoupeno к redukování stavu. 

Obrázek 6: Solitérní zatopený topol na Střední Novomlýnské nádrži. Zde zahnízdilo 
v roce 1982 úspěšně 32 párů kormorána velkého a odstartovalo pětadvacetiletou historii 
souvislého hnízdění na našem území. Foto: M. Šebela. 
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Obrázek 7: Kolonie kormoránů na ostrově rybníka Vrkoč и Pohořelic. V roce 1984 zde 
zanízdilo 34 párů a o rok později 29 párů, tehdy bohužel naposled. Foto: M. Šebela. 

v 

Obrázek 8: Vrkoč v únoru 1986po radikálním zákroku rybníkářů. Foto: M. Šebela. 
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Obrázek 10: V horkých letních dnech jsou mláďata rodiči intenzivně napájena a 
polévána vodou, aby nedošlo к jejich přehřátí. Foto: M. Šebela. 

Obrázek 9: Mohutný topol s kolonií kormoránů na ostrově zaniklé obce Mušov 
uprostřed Střední Novomlýnské nádrže v roce 1997potkal tragický konec. Foto: M. Šebela, 

20 



Obrázek 11: Hnízdění na zatopených dubech po vymýcení zbytků lužních lesů. 
Důmyslný kryt poskytl příležitost pro unikátní filmové a fotografické záběry. Foto: M. Šebela. 

Obrázek 12: Pohled z posedu na sousední hnízdní strom. Březen 1993. Foto: M. Šebela. 
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Obrázek 13: Mláďata kormoránů jsou zcela závislá na rybách. Foto: M. Šebela. 

Podobně se vyvinula situace i na dalším hnízdišti, na rybníku Ženichu a Novém Vdovci na 

Vitmanovských rybnících v CHKO Třeboňsko. Zde byla situace od počátku hnízdění roku 

1983 komplikovaná tím, že šlo přímo o rybník s chovem kaprů. Počet hnízdících párů na 

Třeboňsku rychle rostl, 1983 čtyři páry, 1984 18 párů, a od roku 1988, kdy v regionu hnízdilo 

129 párů, dochází к pravidelné redukci. 

Tak lze jen spekulovat, kolik párů by dnes, po 25 letech pravidelného hnízdění v naší 

republice hnízdilo, kdyby počty kormoránů hnízdících i tažných nebyly redukovány. Není 

pochyb o tom, že by jich bylo mnoho tisíc. 
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2.1.2. Migrace a přelety 

Věrnost kormoránů jejich mateřské kolonii, ve které se poprvé rozmnožovali a jejich 

předchozí lokalitě a partnerovi je značně proměnlivá. Kormoráni velcí mají na některých 

místech tendenci měnit lokality pro rozmnožování z roku na rok; někdy se to zdá být 

nezávislé na kterémkoli zjevném vnějším faktoru Gako je rušení). Tendence vracet se do téže 

kolonie, kde se kdysi narodili, bývá také proměnná: například u některých ptáků je to vskutku 

absolutní, zatímco u některých jedinců kormoránů velkých nikoli. Věrnost nějakému 

přesnému místu není mezi kormorány obvyklá, dokonce přesto, že existují příklady, kdy bylo 

místo využito dvakrát i vícekrát. Podobně je i dlouhodobá věrnost partnerovi velmi vzácná. 

(Nelson 2005). Po vylíhnutí se mnoho kormoránů rozptýlí nebo migruje, ale většina není 

skutečnými migranty a někteří dospělci zůstávají v místě rodiště a mohou nocovat v blízkosti 

kolonie. 

v 

Obrázek 14: Detail hnízdní kolonie na topolu na Nových Mlýnech. Foto: M. Šebela. 

2.1.3. Rozmnožování a početnost snůšky 

Kormoráni se poprvé rozmnožují mezi 2. a 5. rokem. Jako i jiní mořští ptáci se 

kormoráni v určitých letech, vystavení velkým klimatickým změnám nepokoušejí 

23 



Obrázek 15: Tok kormoránů velkých na severočeských hnízdištích. Foto: R. Stach. 

Obrázek 16: Stavba hnízd, rok 2007. Foto: R. Stach. 
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rozmnožovat a dokonce mohou být neschopni zajistit si dostatek potravy. Až 25 % zkušených 

plodných jedinců může vynechat přinejmenším jednou za život. Tento fenomén, který se 

objevuje u většiny phalacrocoracidů, má možná vztah к podmínkám získávání potravy, 

zřejmě i v kombinaci se sociálními faktory (jako je velikost kolonie) a s podmínkami pro 

život ptáků na začátku reprodukční sezóny. 

Zajímavé je, že naše populace je vysoce produktivní. Každoročně produkuje přes 3 

mláďata na jeden hnízdící pár, což je ve srovnáními s populacemi severskými neuvěřitelně 

vysoký počet. Ty v době expanze produkovaly pouze 2 mláďata na hnízdo. 

Kormoránům se u nás zjevně daří a to, že počty nenarůstají je výsledkem úředně 

povolovaných opatření: odstřelem kormorána v mimohnízdní době a likvidací nově 

vznikajících kolonií. 

2.1.4. Potrava, potravní chování a získávání kořisti 

Kormorán je potravní oportunista, loví dostupné druhy ryb v místech, která mu to lépe 

umožňují, tedy ryby nejpočetnější v místech s dobrou viditelností. Velikostní spektrum ryb je 

různé. Maximální velikosti lovených ryb se pohybují kolem 35 cm s hmotnostmi do 500g. 

Denní spotřebu může ovlivnit druh konzumovaných ryb a jeho energetická hodnota. 

Obrázek 17: Slepičí postoj kormorána velkého. Foto: R. Stach. 
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Obrázek 18: Urputný lov 90 cm dlouhého úhoře na Ohři v roce 2003 nebyl úspěšný a 
kormorán byl nucen boj vzdát a nadměrnou kořist pustit. Foto: R.Stach 

Obrázek 19: Lov nadměrné kořisti, Severní Čechy, leden 2007. Foto: R. Stach 
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Kořist získává pod vodou s využitím pohybu dolních končetin. Většina kormoránů se potápí 

na méně než minutu a ne hlouběji než do 10 metrů. Rychlost potápění je zhruba 0,69-1,01 

m/s a během podvodního lovu pak 0,34 -1,45 m/s v závislosti na způsobu lovu a topografii 

dna. (GREMILLET et al. 1999) Kromě náhlých výpadů po kořisti ve vodách středních 

hloubek se kormoráni velcí krmí do značné míry například rybami, které se ukrývají v písku 

nebo bahně; špičkou zobáku je vyhrabávají. Ve výjimečně mělké vodě mohou dokonce lovit 

při chůzi. Mohou vynášet úhoře na pevninu a přitom je kus po kusu polykat. 

Kormorán požírá celé spektrum kořisti o nejrůznějších rozměrech. Ani nejhojnější ryba 

v jejich jídelníčku nemusí nutně reprezentovat nejrozšířenější druh v lovném areálu. Velké 

kusy pták vynáší před smýkáním, házením a polykáním na hladinu. Úhoře může před 

pozřením vynášet na břeh. Ryby tvoří vždy téměř 100 procent potravy kormoránů. Ojedinělé 

případy uvádějí i jiné živočichy, např. byl popsán nález stehenní kosti skokana (ADAMEK 

1991) či kachňata, která mohou být chytána zespodu, zabita a spolknuta. (NELSON 2005). 

Pravděpodobně neotevírá a nepojídá sladkovodní škeble tak, jak se usuzuje u jiných druhů 

kormoránů (NELSON 2005). 

Pro kormorány je charakteristický společný lov ryb, interpretovaný jako adaptace 

к vytlačení malých rybek z kalných vod vzhůru na světelné pozadí čistší vody u hladiny. 

V jezeře Grosser Plöner ve Schleschwig -Holstein byl v červenci až září pozorován společný 

lov v hejnech až o 4 600 ptácích (KOOP a KIECKBUSCH 1997). Skupinový sběr potravy 

vedl к nachytání většího objemu biomasy při kratších dobách potopení, ale delších periodách 

lovu (LEKUONA a CAMPOS 1997 a, 1997 b). 

Odhaduje se, že na svobodě pták denně spolyká 14 - 37% své vlastní váhy; v zajetí pak 

20% (340 - 520 g; vyšší z údajů je pravděpodobně nadsazen). Za pomoci elektronických vah 

zjistili GREMILLET et al. (1996), že čistá váha v jednom dnu získané kořisti - včetně té, 

kterou ptáci přinesli mláďatům - činila 890 g u samců, resp. 800 g v případě samic. Jinde 

(GREMILLET et al. 1995) je denní potřeba během sezení na vejcích vypočítána na 238 g, 

316 g při péči o malá mláďata a 588 g u mláďat ochmýřených. VOSLAMBER et al. (1995) 

citují zhruba 475 g denního příjmu, o kterém říkají, že jej jedinec zvládne nachytat během 15 

minut, vztaženo к zimnímu období (Holandsko) DIRKSEN et al. (1995) uvádějí průměrný 

denní příjem 146 - 699 g s nejvyššími hodnotami v říjnu a březnu. Linn a Campbelll (1992) 

uvádějí denní příjem 250 g u kormoránů mimo hnízdní sezónu (Afrika) s nárůstem na 293 g. 

Keller a Visser (1999) měřili denní výdej energie a vypočítali, že v zajetí musel kormorán 

pozřít 341 g ryb a v přírodě 539 g. Žaludky kormoránů obsahovaly 370 - 720 g celkem 10 

druhů ryb, zejména plotic (MELLIN 1990). 
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Vzdálenost k mikroregionu shánění potravy od kolonie či nocoviště závisí na druhu a 

okolnostech. Ptáci loví od míst v blízkosti kolonie až do vzdálenosti 35 km; 15 - 25 km není 

neobvyklým jevem. Vzdálenosti se mění podle kolonie a den ode dne - obyčejně 2 až 3 

lovecké výpravy za den. Kormoráni si za běžných okolností neukládají potravu ve formě 

tělesného tuku a tak nedokážou vydržet dlouhé půsty. Kormorán nemůže zůstat dlouho ve 

vodě a jeho let je značně náročný na energii. Energie se ukládá pomocí fyziologického 

mechanismu, který umožňuje kormoránům měnit tělesnou teplotu až o 5 °C, při možnosti 

poklesu, pokud je tepelná ztráta do prostředí vysoká (například ve vodě). Kormoráni mohou 

zvyšovat svoji teplotu vystavováním se slunečnímu svitu (WILSON a GREMILLET 1996). 

Protože nezůstávají ve vodě dlouho, doba krmení je u všech kormoránů (ačkoli se mění) 

velmi krátká. 

Jako u všech zkušených lovců - dravců, rybáků a jiných veslonohých - vyžaduje 

schopnost kormoránů lovit kořist určitý čas, aby se mohla rozvinout. Ovšem od jejich prvního 

potopení mají vrozené fyziologické reakce, jako je okamžitý a podstatný pokles srdeční 

tepové frekvence (ENSTIPP et al. 1999). Bylo zaznamenáno, že potopení nedospělých 

kormoránů trvá poněkud déle než dospělých; možná proto, že mladí potřebují více času 

к nalezení a uchvácení kořisti (je třeba rozlišit příklad daleko kratších potopení než u 

dospělých, a to v případě nově opeřených ptáků). 

Kormorán vyvrhuje hlenem pokryté vývržky, které obsahují nestravitelné části kořisti, 

například rybí kosti. Ty jsou použitelné к potravní analýze. 

2.1.5. Místo výskytu, hřadování a nocování 

Kormoráni tráví v době dostatku potravy mnoho času hřadováním, což je důsledek 

jejich lovecké zdatnosti. Usedají na skaliskách, na vrcholcích ostrovů, říčních jesepech, 

písečných kosách, stromech, krovinách, na rákosí i na artefaktech lidské činnosti, jako jsou 

vlnolamy nebo dokonce dráty elektrického vedení a jsou dokonce schopni spát po celou noc 

na velmi šikmých lodních lanech. Areály denního hřadu a odpočinku (jedinec jich může mít i 

několik) jsou využívány к sušení křídel, péči o peří a odpočinku mezi výpravami za potravou. 

Noční hřady - nocoviště - se využívají ke spánku a u kormorána velkého mohou být stálé. 

Mimo období rozmnožování využívá většina kormoránů pravděpodobně několik různých 

hřadovišť. Kormoráni se na hřadovištích obvykle shromažďují několik hodin před setměním a 

odlétají za východu slunce. Kormoráni se vracejí v malých, různě vysoko letících skupinkách 

a přistávají rovnou na hřadech; jiní létají až po stovkách v hejnech po pravidelných trasách 
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mezi lovišti a hřadovišti. Většina druhů sdílí hřadoviště a místa o d p o č i n k u s jinými ptáky. 

Často je kolonie, kde se ptáci líhnou, využívána i jako areál hřadování, někdy po celý rok. 

2.1.6. Distribuce a početnost během zimování 

Na distribuci a početnost kormoránů v jednotlivých zimách a regionech mají značný 

vliv i povětrnostní podmínky. V mrazivějších zimách se kormoráni přesunují do jižněji 

položených zimovišť a u nás jsou vázáni převážně jen na tekoucí oteplené vody. V mírnějších 

zimách pak naopak kormorány častěji zjišťujeme i na stojatých vodách (přehrady, rybníky, 

zatopené štěrkové a pískové lomy, odkalovací nádrže aj.). Tyto rozdíly v obsazování různých 

typů vod jsou patrné například i při srovnání výsledků ze dvou po sobě následujících zim. 

V teplejším lednu 2005 (60,8 %), byl podíl kormoránů zjištěný na stojatých vodách ve všech 

regionech ČR vyšší než ve chladnějším lednu 2004 (88,6 %). (MUSIL 2004) 

2.1.7. Doba života a příčiny úhynu 

Někteří kormoráni žijí déle než 10-15 let, ale potenciální věk je u kormorána velkého až 

20-30 let. Schémata úmrtnosti jsou často negativně ovlivněna perzekucí ze strany člověka a 

ztrátou kroužků . Mortalita kormoránů v jejich prvním roce (a poté před obdobím reprodukce) 

je typicky vysoká. Několik spolehlivých rozborů naznačuje, že předreprodukční mortalita 

dosahuje 60-70 %; většinou v prvním roce, kdy jsou ptáci zvláště náchylní na vyhladovění, 

mohou být zastřeleni, chyceni do sítí atd. (WERNHAM a PEACH 1999) 

Hlavní příčinou úhynů jsou choroby vyvolané hladověním během delších bouřlivých 

období nebo oceánografickými fenomény. Ačkoli počasí postihuje mladé ptáky disproporčně, 

dospělí mohou hynout i masově. V dubnu 1988 bylo 19 z 20 obětí rozmarů počasí v Moray 

Firth dospělých. Možná 5 000 až 10 000 jedinců hladovělo na východním pobřeží Skotska 

mezi únorem a březnem 1994 (HARRIS a WANLESS 1996), což vedlo ke 45% redukci 

plodné populace v jihovýchodním Skotsku. 

Rapidní a masivní vymírání mohou působit výjimečné podmínky (jako jsou toxiny, 

produkované „květem" obrněnek, tzv. „rudé přílivy"). V roce 1968 a 1975 uhynulo na ostrově 

Farnes 82 %, respektive 62 % plodných kormoránů chocholatých během několika málo dnů. 

Populace se normálně obnovovala, ovšem v důsledku eutrofizace okolních vod a jí 

vyvolaného přerybnění. 

Úmrtnost vyvolaná hladem a stresem je často spojena se subletálním napadením 

parazity (viz. HOBSON 1997, kormorán mořský). Kormoráni hostí mnoho vnitřních parazitů 

a pravidelně jsou u nich popisovány nové druhy. Těžká napadení helminty („červy"), včetně 
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nematodů (hlístice), akantocefaly, cestody (tasemnice) a trematody (motolice) byla nalezena u 

kormoránů velkých (11 druhů - NAŠINCOVÁ a kol. 1993). Podkožní tkáně mohou být 

napadeny vodulemi (mites). TELFAIR a MORRISON (1995) uvádějí detaily o parazitech u 

neotropických kormoránů - včetně blech a vší. 

Newcastleská choroba - vážná hrozba pro některé kormorány - byla simultánně 

popsána u mladých kormoránů ušatých v koloniích v Kanadě (1990) a v Kanadě a USA 

(1992), epidemický výskyt pak na Saskatchewanu - 1995 (KUIKEN et al. 1998, KUIKEN 

1999). V různých partiích Severní Ameriky (1992) nemoc způsobila až 80-90 % úmrtí 

(Meteyer et al. 1997). Zdá se, že rozdílné epidemie jsou způsobeny tímtéž epizootickým 

virem. 

Ptačí cholera zabila více než 14 500 dospělých kormoránů kapských během pouhých 

dvou měsíců na ostrovech západně od jižní Afriky. Na ostrově Dassen (nejvyšší 

zaznamenaná mortalita) cholera zabila 16 % plodné populace (CRAWFORD et al. 1992). 

Predace v průběhu sběru potravy a v rámci kolonie (ačkoli se mění) je pravděpodobně 

nevýznamná na úrovni populace. Na moři žraloci loví některé nelétavé druhy kormoránů; 

krokodýli loví kormorány neotropické, mořští orli pak evropské kormorány chocholaté 

v Norsku (62 z 1 044 položek kořisti byli právě kormoráni chocholatí). V kolonii bývají 

někteří ptáci zabíjeni savčími predátory, jako jsou norci a lišky. 

Mortalita vyvolaná lovem ptáků člověkem může být masivní a postihuje řadu druhů 

kormoránů včetně kormoránů velkých. 

2.2. Ochrana druhu - Česká legislativa 

2.2.1. Historie ochrany druhu 

Na počátku 20. století hnízdilo v severozápadní a střední Evropě jen 3500 - 4300 párů 

kontinentální subspecie kormorána velkého (Phalacorocorax carbo sinensis, Blumenbach 

1798) a druh nebyl ve svém evropském areálu daleko od vyhubení. (MUSIL 2003). Jeho 

opětovné šíření započalo v Evropě koncem 60. let v souvislosti s postupnou ochranou 

v jednotlivých evropských zemích a zejména od roku 1979 po vydání evropské směrnice. U 

nás je pravidelné hnízdění známo od roku 1982 (jižní Morava) a od roku 1983 ( j i žn í Čechy). 

Podle zákona č. 40/1956 o Státní ochraně přírody a prováděcí vyhlášky č. 80/1965 O 

I ochraně volně žijících živočichů nebyl kormorán uveden mezi druhy chráněné, podle 

myslivecké legislativy byl v té době (60. až 80 léta) celoročně hájen. 
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Nelze jednoznačně odpovědět, zda mělo zařazení kormorána mezi zvláště chráněné 

druhy vliv na vývoj početnosti jeho populace a na jeho ochranu. V době po vstupu zákona 

v platnost začalo zanikat hnízdiště na zaplavených stromech v Novomlýnských nádržích. 

Vzhledem ke kolizi „ochranářské" a myslivecké legislativy navíc ani ke změně skutečné 

ochrany nedošlo. Ačkoliv se kormorán velký dostal v roce 1992 mezi zvláště chráněné druhy, 

bylo na základě výjimek z uvedeného zákona, téměř každoročně od tohoto roku odstřeleno na 

území České republiky více než 1000 exemplářů a tento počet každoročně stoupá. (MUSIL 

2003). 

V červeném seznamu z konce 80. let byl kormorán velký navržen mezi druhy málo 

dotčené (ŠŤASTNÝ, ústní sdělení), v novém červeném seznamu (ŠŤASTNÝ et al. 2006) 

spadá do kategorie VU - zranitelný druh. 

2.2.2. Smysl a cíle ochrany kormoránů velkých v ČR 

Kormorán je v současné době řazen mezi chráněné druhy v té nejnižší ochranné 

kategorii jako ohrožený druh, což vyplývá z velikosti hnízdní populace na našem území a 

z jeho poměrně snadné zranitelnosti hnízdišť. Ta jsou obvykle známá lidem v širokém okolí. 

Likvidace hnízdní populace je ovšem z mnoha důvodů nežádoucí. 

Naše hnízdní populace je poměrně malá - nepřekračuje 300 párů. Jiné druhy ptáků, 

které jsou takto početné u nás považujeme za významně ohrožené a hledáme různé programy, 

jak je v naší přírodě zachránit. U kormorána je problém opačný, snahou je růst populace 

omezit. 

2.2.3. Zařazení mezi zvláště chráněné druhy - Zákon 114/92 Sb. o 

ochraně přírody a krajiny 

Kormorán velký (Phalacrocorax carbo sinensis, Blumenbach 1798) patří mezi zvláště 

chráněné živočichy v souladu s § 48 zákona č. 114/1992 Sb., na ochranu přírody a krajiny 

v platném znění v příloze III vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona je zařazen do kategorie ohrožených druhů. 

Dle § 50 odst. 2 zákona je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště 

chráněných živočichů, zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat. 

Výjimky z těchto zákazů v souladu s § 56 zákona může v případě, kdy jiný veřejný zájem 

převažuje nad zájmem ochrany přírody, povolit orgán ochrany přírody. Pro druhy zařazené do 

kategorie ohrožených je tímto orgánem referát životního prostředí krajského úřadu, nebo 

správa národního parku či chráněné krajinné oblasti. 
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Podle mysliveckých předpisů je umožněn jeho lov pouze na základě výjimky ze zákona 

114/1992. Množství kormoránů, které je povoleno usmrtit, bývá stanoveno podle konkrétních 

podmínek (početnost druhu v dané oblasti, výše působených škod a statut lokality 

v kategorizaci chráněných území). Podle zákona o myslivosti a souvisejících předpisů byl 

kormorán celoročně hájen od roku 1962 a to až do roku 1996, kdy byla přijata vyhláška č. 

134/1996 Ministerstva zemědělství, která jako první stanovila dobu lovu od 1. ledna do 

31. ledna, samozřejmě opět v návaznosti na výjimku ze zákona 114/1992 Sb. 

V době před přijetím této legislativy (vyhláška č. 395, zákona ČNR č.l 14/1992 Sb. o 

ochraně přírody a krajiny) u nás hnízdilo 610-682 párů (v letech 1989-1991), což odpovídá 

populační velikosti ptačích druhů, které jsou obvykle „zařazeny" ve vyšších kategoriích 

ochrany jako silně ohrožené nebo kriticky ohrožené. (MUSIL 2003) 

Zmíněná právní norma vyhláška č. 395 kterou se provádí zákon ČNR č.l 14/1992 Sb. O 

ochraně přírody a krajiny vycházela z údajů o početnosti a trendech jednotlivých druhů, které 

poskytla Česká společnost ornitologická a jiné, většinou výzkumné instituce. 

2.2.4. Zákon 115/2000 Sb. o poskytování náhrad škod 

způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy 

Nekončící a obvykle rozhořčená debata o kormoránech a jimi působených škodách 

vedla к jejich zařazení do skupiny chráněných živočichů, jimiž způsobené škody hradí stát. 

Prvotním cílem těchto snah bylo ochránit malou hnízdní populaci, jejíž velikost odpovídá 

jiným chráněným druhům ptáků a kompenzovat působené škody prostřednictvím Českého 

státu z peněz daňových poplatníků a povolit redukci početnosti migrujících a zimujících 

kormoránů odstřelem v mimohnízdní době. Takový zákon, tedy Zákon 115/2000 Sb. O 

náhradě škod působených zvláště chráněnými živočichy byl přijat 5. dubna 2000 a platil 

v letech 2001 a 2002 a umožňoval kompenzovat škody působené hnízdní populací. 

Nevztahuje se pouze na kormorána velkého, ale i na vydru říční, rysa, vlka, losa, bobra a 

U kormorána velkého v roce 2000, když byl zákon vládou Miloše Zemana a za ministra 

Miloše Kužvarta přijat, existoval paragraf, který omezoval možnost těchto náhrad škod pouze 

na období hnízdění, čili od 1.4. do 31.7. každého roku. 

Později byl tento paragraf novelou zákona odstraněn, což umožnilo kompenzovat škody 

i v mimohnízdním období. V tomto období od 1.8. do 31.3. je povoleno regulovat počet 

kormoránů odstřelem, který působí regulačně přímým zástřelem nebo odplašením a přesunem 

medvěda. 
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na jinou lokalitu. Zároveň je možné žádat o kompenzaci kormoránem působených škod. 

Rybářské organizace odůvodňují tuto svoji snahu tím, že i přes plašení a odstřely nelze 

eliminovat dopad potravních aktivit kormorána, kteří se zde vyskytují a škody působí. Odstřel 

škody pouze snižuje, ale nepochybně k nim dochází. 

Kompenzace byly původně zacíleny na hnízdní populaci a byly tedy ve svém důsledku 

asymetrické. V zákonu č. 115/2000 Sb. byly následující omezující formulace: §2 odst. písm. 

d) ryby chované к hospodářských účelům v rybnících,{2} sádkách, rybích líhních a 

odchovnách, klecových odchovech nebo pstružích farmách, §6 odst. 2 písm. a) "v období od 

1. dubna do 15. července kalendářního roku". Nejprve vypadl (Zákon č. 476/2001 Sb.) §6 

odst. 2 písm. a) a později (2005) i §2 odst. písm. d) 

V praxi jednotlivé subjekty dotčené potravní aktivitou kormoránů žádají Český stát 

prostřednictvím Krajských úřadů a Ministerstva financí o náhradu škody. Kompenzace je 

možná na základě zpracování odborného posudku, který mohou vypracovat odborníci a 

soudní znalci v oboru zoologie a rybářství. 

Zákon o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými 

živočichy (č. 115/2000 Sb.) doplněný a upravený zákonem č. 476/2001 Sb. tedy umožňuje 

kompensaci škod způsobených kormoránem velkým. Podle současné právní úpravy mohou 

být tyto škody kompensovány v průběhu celého roku. Výši škod je však nutno doložit 

odborným nebo znaleckým posudkem. 

Posudek vypracovávají soudní znalci nebo odborníci - specialisté na ekologii ryb nebo 

ekologii kormorána velkého, v některých případech se na zpracování posudků podílejí i 

pracovníci státní ochrany přírody (Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy 

Chráněných krajinných oblastí apod.). 

Jednotlivé žádosti o kompensace škod způsobených kormoránem velkým pak posuzují 

pracovníci Referátů životního prostředí lokálně příslušných Krajských úřadů. 

Zákon umožňuje alespoň částečně kompenzovat škody působené kormoránem velkým. 

V některých oblastech ČR (například některé oblasti Českomoravské vrchoviny) rybáři již 

nežádají o povolení výjimky ze zákona č. 114/1992 Sb. umožňující odstřel kormoránů, ale 

soustřeďují se pouze na žádosti o kompenzaci škod. (MUSIL ústní sdělení) 

Legislativní úprava vyplácení škod na rybolovných revírech tíží Český rybářský svaz, 

který zde hospodaří. Zde náhrady škod působených kormoránem nejsou ve stejné podobě 

vypláceny. Pro asymetričnost zákona (tedy nezahrnutí ryb v rybářských revírech) není 

legislativní důvod. Důvod je spíše v zažité "legislativní praxi", kdy je problematicky určitelné 

vlastnictví ryb bez ohledu na investora zarybnění. Ryby chované v rybářských revírech se 
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stávají vlastnictvím až okamžikem ulovení člověkem a jejich předací kormoránem tak 

zdánlivě nevzniká škoda, kterou by bylo možné a nutné hradit. 

Škody vzniklé na rybích obsádkách průmyslovými otravami ovšem viníci hradí, tedy 

zde zřejmě vzniká nerovné postavení subjektů před zákonem. 

2.2.4.1. Postup podání žádosti o odstřel druhu a povolení OOP a OM Kr. úřadů 

Žádost o udělení výjimky ve smyslu § 56 odst. 1 zákona ze zákazů stanovených § 50 

zákona v základních podmínkách ochrany zvláště chráněných živočichů pro druh kormorán velký 

(.Phalacrocorax carbo) je podávána na příslušné OOP KÚ nebo MHM Prahy a tyto subjekty o ní 

pravomocně rozhodují. 

Žádost obsahuje údaje žádajícího subjektu, určení místa a období lovu a počet jedinců. 

Podrobně musí být rozveden důvod, zpravidla se jedná o obranu nebo předcházení působených 

škod na rybích osádkách případně studijní a vědecké účely. 

2.2.4.2. Postup při podání žádosti o náhradu škody OOP Kr. úřadů 

Předně škoduje nutné ohlásit do 48 hodin od jejího zjištění místně příslušnému orgánu 

ochrany přírody (obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, Krajskému úřadu, Správě 

chráněné krajinné oblasti nebo Národního parku, nebo MŽP). V případě, že škoda vzniká 

opakovanou činností zákonem jmenovaného živočicha, počítá se lhůta 48 hodin od jejího 

prvního zjištění. 

Po oznámení o vzniku škody provede místně příslušný orgán ochrany přírody 

neprodleně místní šetření, sepíše protokol a zajistí důkazy (fotografie, popis pobytových stop, 

apod.). К místnímu šetření by měl přizvat také poškozeného, případné další subjekty. Veškeré 

získané podklady předá místně příslušný úřad neprodleně krajskému úřadu příslušnému 

к přijetí žádosti. 

Písemnou žádost o poskytnutí náhrady škody poškozený předloží příslušnému orgánu 

(krajský úřad příslušný podle místa, kde ke škodě došlo nebo magistrát hlavního města Prahy) 

do 10 dnů ode dne, kdy se poškozený o škodě dozvěděl (nejenom o tom, že škoda vznikla, ale 

také o její výši - např. po výlovu rybníka či obdržení znaleckého posudku), nejpozději však 

do 6 měsíců ode dne, kdy s nejvyšší pravděpodobností škoda vznikla. Dnem předložení je 

den, kdy příslušný orgán žádost poškozeného obdržel. Není-li žádost poškozeného o 

poskytnutí náhrady předložena ve stanovených lhůtách, nárok na náhradu škody ze zákona 

zaniká. 
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2.3. Dopady potravních aktivit kormorána na rybí 

společenstva 

2.3.1. Faktory ovlivňující potravní chování 

2.3.1.1. Zvýšení početnosti populací v místě hnízdišť 

Příčinou nárůstu populací v Severní Evropě byla zvýšená až nekritická ochrana druhu 

v období od roku 1979 doposud. Tehdy polevil regulační tlak generací rybářů a lovců, který 

držel do té doby populace kormorána celoevropsky na nízkých početních stavech. Ty vzápětí 

začaly okamžitě exponencionálně stoupat a po protnutí miliónové početní hranice dále 

stoupají. 

Eutrofizované pobřežní vody a vnitrozemské partie regulovaných nezamrzajících řek 

pod přehradami a ve městech spolu s velkochovy ryb poskytly kormoránům nevídaně snadno 

dostupnou potravní nabídku v průběhu celého roku. 

Zvýšení početnosti kormoránů není výsledkem degradace prostředí. Důsledkem 

degradace prostředí je snadnější dostupnost potravy a tím i vyšší atraktivita těchto habitatů 

pro populace kormoránů ze severní Evropy po extrémním nárůstu jejich početnosti. 

Nezamŕzaj ici řeky pod údolními nádržemi a rybníky plné ryb u nás byly i před výskytem 

kormoránů v tak vysokých počtech. 

2.3.7.2. Regulace toků a zintenzívnění chovu ryb u nás 

Hospodářskou činností člověka a vlivem jeho aktivit na krajinu byla význazným 

způsobem ovlivnněna přirozenost vodních ekosystému. Kanalizace řeky Vltavy a Labe byla 

prováděna od roku 1880 s cílem hospodářského oživení krajiny pro zemědělství a lodní 

dopravu. Původní meandrující partie s členitými břehy a dostatkem úkrytů pod balvany a 

naplaveninami z naší přírody téměř vymizely. V tocích s kamennou navigací nejsou 

podmínky srovnatelné a rybí společenstva jsou zranitelnější. Krajina je ve vysoké míře 

technickými úpravami přizpůsobena člověku a revitalizace je nákladná a problematická. 

Také intenzita chovů ryb dosáhla v posledním období vrcholu, hustota obsádek je ve 

srovnání s údaji vztaženými к minulosti přibližně desetinásobná. Hustoty obsádek jsou 

jednoznačně naprosto nepřirozené. Pro kormorány může stěží existovat dostupnější zdroj 
potravy. 
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2.3.2. Dopady výskytu kormoránů na rybí obsádky 

Expanse evropské populace kormorána velkého, která probíhá od 70. let 20. století, 

postihla již téměř celý evropský kontinent. Od 80. let byl růst početnosti pozorován i u nás, 

hnízdní kolonie zde vznikly v letech 1982-1983. Kormoráni jsou typičtí rybožraví ptáci, a 

tam, kde se vyskytují působí citelné ztráty rybářům. 

Škody rybářským organizacím působí na našem území převážně migrující a zimující 

ptáci, pocházející z pobřežních hnízdišť v severní a severozápadní Evropě. Nejvyšší počty 

protahujících kormoránů bývají zaznamenány v rybničních oblastech jižních Cech, jižní, 

střední a severní Moravy a v některých okresech východních Čech. К nejvýznamnějším 

oblastem zimního výskytu kormoránů patří oblast jižní Moravy, tok Bečvy v okrese Vsetín a 

Přerov, nádrže Jesenice a Skalka v západních Čechách, prakticky celý tok Vltavy a Labe ve 

středních Čechách. 

Nejzávažnější problémy působí kormoráni na poměrně malém území republiky. Jsou to: 

rybniční oblasti jižních Čech a jižní Moravy: zejména bývalé okresy České Budějovice, 

Jindřichův Hradec, Břeclav, Znojmo, Písek, Tábor, Třebíč. 

Dále jsou to oblasti tahových cest a shromaždišť: zejména bývalé okresy Hodonín, 

Kroměříž, Přerov, Nový Jičín, Opava, Karviná, Žďár nad Sázavou, Svitavy, Náchod, 

Rychnov nad Kněžnou. 

Kromě toho způsobují kormoráni problémy v oblasti zimovišť, kterými jsou především 

bývalé okresy Břeclav, Znojmo, Brno-venkov, Přerov, Mělník, Praha - východ a Praha -

západ a území hl.m. Prahy. 

Potravní aktivita kormoránů ve vztahu k rybí obsádce a následným škodám je 

charakterizována z pohledu volných vod i rybníkářství dvěma zásadními aspekty. Jsou to 

škody přímé a nepřímé. 

2.3.2.1. Škody přímé 

Tyto škody jsou působené přímou konzumací ryb, tedy biomasou, kterou kormorán 

potravně využívá. Na rybnících určených pro lov kaprů je kormoránem lovena kapří násada, 

tedy pro rybáře nejcennější vývojové stádium kapra. Násada je ryba vyrostlá z plůdku, a je ve 

stadiu, kdy nejlépe přibírá na váze. 

Extrémem z hlediska velikosti lovené kořisti byl případ z rybníka Šumický na 

Znojemsku. Při výlovu v roce 2003 byly kormorány atakováni i jedinci, kteří v žádném 

případě nemohli být zkonzumováni. Jednalo se o několik kilogramů těžké ryby, například 
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sumce o hmotnosti 2200 g. Zadní polovina těla sumce je totiž úzká a budí zřejmě u 

kormoránů při lovu v bahnitém dně dojem zkonzumovatelné ryby (ADÁMEK, ústní sdělení). 

Obrázek 20: Dvoukilový sumec atakovaný kormorány při výlovu rybníka Šumický 

v březnu 2003. Foto poskytl: Z. Adámek. 
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Obrázek 21: Detail poranění ocasní partie. Foto poskytl: Z. Adámek. 
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Obrázek 22: Zaplísněné poranění kapra obecného napadeného infekcí. Foto 
poskytl: Z. Adámek. 

Obrázek 23: Poranění ocasní části Amura. Foto poskytl: Z. Adámek. 
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Aspekt přímých škod je u nás poměrně dobře legislativně vyřešen, je dobře akceptován a není 

předmětem žávažnějších konfliktů nebo diskusí mezi orgány státní správy a mezi 

produkčními rybáři. Tyto ztráty jsou relativně snadno měřitelné a údaje o nich jsou úřady 

zpravidla akceptovány. 

2.3.2.2. Škody nepřímé 

Tyto škody způsobuje kormorán svými potravními aktivitami. Jsou působeny při lovu 

stresováním ryb, jejich zraňováním, bráněním obsazování výhodných litorálních partií 

rybníka, které jsou potom kormoránům potravně dostupné také. Obecně je přijímán názor, že 

к těmto škodám dochází. Z hlediska institutu náhrady škod jsou ale tyto škody obtížně 

kvantifikovatelné. Různé zdroje uvádějí 10 - 70% zraněných ryb z celkové biomasy 

kormoránem lovených ryb. Tato otázka je velice sporná a vyžádá si seriózní podklady a 

hodnocení. 

Ne všechny ryby kormorán uloví. Zaútočí-li v nesprávnou chvíli nebo mu ryba 

velikostně neodpovídá, podaří sej í uniknout. Je ale obvykle zraněna ostrým zobákem 

kormorána. Často dochází к útokům na rybnících s obsádkou velkých ryb, kdy kormoráni 

v loveckém zápalu atakují ryby, které nejsou schopni zkonzumovat. Tato zranění jsou 

příčinou následných nekrotických chorob, jsou vstupní branou pro infekční onemocnění, 

objevují se zaplísnění saprofytickými plísněmi ve vodě běžně přítomnými. Tyto infekce však 

postihují především oslabené tkáně a oslabené jedince. Řada ryb hyne, řada se zotaví, ovšem 

na trhu mají sníženou hodnotu. 

Obsádky se před lovícími hejny kormoránů ukrývají v litorálu, často nepřijímají 

potravu, jsou oslabovány, jsou častěji napadány onemocněními, což je v jarním období 

závažné. 

Tato stránka potravních aktivit není zatím příliš dobře prozkoumána. 

2.3.2.3. Potenciální škody 

Potenciální škody jsou škody vznikající předací ryb prakticky přichystaných pro trh. 

Vznikají tedy při finalizaci, během dokončování chovného cyklu, který je na našich rybnících 

zpravidla čtyřletý. Odchované ryby ve věku tří let jsou kormorány odloveny při jarním tahu 

těsně před dokončením chovného cyklu do tržní velikosti. Podzimního výlovu se tak již 

nedočkají a rybáři jejich zhodnocení na trhu také ne. 
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2.3.3. Dopady výskytu kormoránů na vegetaci 

Důsledkem hnízdění může být odumírání stromové vegetace znečištěné trusem 

kormoránů. Při značné spotřebě ryb, které jsou vysoce vodnatou potravou, produkují dospělí 

kormoráni i jejich mláďata trusu obrovské množství. Ten obsahuje vysoké procento 

koncentrované kyseliny močové, která stromy a vegetaci ničí. Důsledkem tohoto jevu je 

likvidace vlastních hnízdních příležitostí, kdy stromy postupně odumřou. V době vegetačního 

klidu je ale riziko takového vlivu nižší než v době hnízdění. (MUSIL, ústní sdělení) Tento jev 

je zároveň jedním z důvodů, proč dochází к posunu hnízdních kolonií na nové hnízdiště, lze 

ho tedy označit za ekologickou adaptaci vyvolávající migraci. 

2.3.4. Možnosti ochrany ze strany chovatelů ryb 

2.3.4.1. Překrytí sítěmi, klece 

Možnosti prakticky neexistují. Jediný efektivní způsob je překrytí sítěmi, což na našich 

rybnících nepřipadá v úvahu. Opatření by bylo likvidační pro mnoho dalších druhů ptactva. 

2.3.4.2. Plašení 

Pokusy o plašení necílenou střelbou, výbuchy různého technického původu a figuríny 

člověka se к odstrašení kormoránů neosvědčily. Vysoký intelekt ptáků jim snadno umožní 

ověřit, že se nejedná o skutečná rizika. Vybavení trvale instalovaných kůlů nasazenými PET 

lahvemi sice znemožní kormoránům používat tato zařízení jako lovecké posedy, postihuje ale 

i ostatní neškodné ptačí druhy. Figuríny samotné bývají od kormoránů, kteří na ně sedají, 

pokáleny už třetí den po instalaci (ADÁMEK, ústní sdělení) 

2.3.4.3. Odstřel 

Střelba na kormorány má jen omezený vliv na snižování jejich stavu. 3000 kormoránů, 

kteří jsou u nás ročně střeleni, tvoří sice přibližně 25% u nás se vyskytujících ptáků, je to ale 

Pouhý zlomek evropské populace. Jádro expanze tohoto druhu se nachází mimo naše území, 

bezpochyby leží na rozsáhlých hnízdištích v severní Evropě. Koncentrace hnízdících ptáků je 

na tamních hnízdištích tak značná, že pro nedostatek hnízdních příležitostí kormoráni hnízdí i 

na rovné zemi, což je naprosto atypický způsob jejich chování. 

Kormorán je velmi inteligentní pták, zpravidla vyhledává taková místa, na kterých na 

něj člověk - lovec může lovecky působit jen komplikovaně. 

41 



2.3.4.4. Likvidace hnízd 

Metoda likvidace hnízd není vzhledem ke stávající legislativní úpravě legální. Tento 

postup je přirozeně všemi zúčastněnými stranami považován za neetický. Jeho účinnost je 

navíc sporná v tom, že ptáci po zničení hnízda zpravidla okamžitě znovu zahnízdí. Přesto 

u nás к tomuto deliktu ze strany rybářů docházelo a pravděpodobně stále dochází a to i přes 

ochranný statut kormorána a to bohužel poměrně hojně. 

Šetrnější a důmyslnější metody přistupují к nahrazení části snůšky slepičími podkladky, 

a nebo případně potírání vajec olejem, což vede к udušení embryí. (Vlašín, ústní sdělení). 

2.3.4.5. Ilegální odstřel - vyplácení zástřelného za zobáky kormoránů 

Rozhořčení a do jisté míry i zoufalství rybářů vedlo i к vypsání finanční odměny za 

ulovení kormorána, zvané zástřelné, dokládané řezanými zobáky. Tento způsob motivace je 

Používán odedávna, dokladem například byly lovci předkládané zahnuté zobáky dravců. 

Zobák tak nahrazuje předložení celého usmrceného živočicha, obsahuje málo měkkých tkání, 

manipulace s ním je na rozdíl od kadaveru pohodlná. Samozřejmě, že vztah „zobák rovná se 

odměna" vede к pořádku v účetní evidenci, ochránci přírody ho ale nutně pokládají za 

neetický. Myšlenkově pochází z minulých časů, jejichž návrat si nikdo nepřeje. Nicméně 

Obrázek 26: Mrtvoly odrostlých mláďat kormoránů s uřezanými horními zobáky pod 
1 e§álněpokáceným akátem na Mušovském ostrově červnu 1997. Foto: M. Šebela. 
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systém je v našich rybničních oblastech stále hojně provozovaný a aktuální částka vyplácená 

produkčními rybáři za zobák zastřeleného kormorána myslivcům a jiným lovcům je aktuálně 

300 Kč. 

Odstřel nad povolené kvóty nebo zcela nelegálně je těžko prokazatelný. Zřídka к němu 

pravděpodobně může docházet, ale není to běžný nebo pravidelný fenomén. Už také proto, že 

by tím rybářské firmy provokovaly referáty životního prostředí (ŽP) a mohly se dostat do 

nepříjemných problémů. Rybářské firmy jsou na referátech ŽP značně závislé- v rybářském 

managementu rybníků, v krmení i v manipulaci s vodou. Zde do značné míry zde přetrvává 

právě u rybářů vztah к právu a povinnosti. Určitý počet exemplářů mají povolený střelit a 

střelí-li další exempláře, mimo dobu povolení, ničemu tím neprospějí. To je příliš velké 

risiko. 

V některých případech bylo poukazováno na nedodržení časového období, pro které je 

příslušná výjimka ze zákona 114/92 Sb. vydávána. Obvykle však jednoznačné důkazy pro 

takové činy chybějí. (MUSIL, ústní sdělení). 

Vydávání výjimek ze zákona je ovšem natolik častým jevem, že nezákonný odstřel není 
zřejmě příliš častý. 

Prakticky jedinou možností přistižení pachatele při páchání trestného činu je jeho přímé 

dopadení za účasti policie nebo stráže ochrany přírody, která má statut veřejného činitele. 

Výše represe za prokázaný čin je nemalá. I dříve v historii byly navržené pokuty 

vysoké. Částka navržená jako sankce za usmrcení kormorána činila 50.000 československých 

korun. Ani v jednom známém případě ovšem nebyla možnost této sankce právně využita. 

2.4. Změna legislativy 

2-4.1. Postoj Ministerstva životního prostředí Čecké republiky 

Ministerstvo životního prostředí se domnívá, že vzhledem ke stavu celoevropské 

Populace, není nutné kormorána velkého jako druh významněji chránit. Naše hnízdní 

Populace není oproti tomu nijak příliš početná (250 - 300 párů), pro její ochranu by však i 

Přesto byla obecná ochrana stanovená v § 5a zákona o ochraně přírody a krajiny dostatečná a 

dokonce se domnívá, že by bylo možné, při stanovení vhodné doby lovu (pouze v zimním 

období), zařadit kormorána i mezi lovné druhy podle zákona o myslivosti - to by však 

vyžadovalo změnu dosavadního stanoviska evropské Komise к zařazení tohoto druhu do 

Přílohy И směrnice o ptácích. (Šíma, ústní sdělení). 
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Zvláštní druhová ochrana je součástí náplně činnosti Odboru zvláště chráněných částí 

Přírody (a v rámci něj Oddělení druhové ochrany). Odbor zvláště chráněných částí přírody 

(odd. druhové ochrany) tedy zajišťuje i přípravu věcných návrhů předpisů v této oblasti -

legislativní úpravu, včetně projednávání předpisů pak zajišťuje Odbor legislativní. Aktuálně 

je připravován návrh novely příslušné části vyhl. 395/1992 Sb. (aktualizace seznamů zvláště 

chráněných druhů - z legislativních důvodů půjde spíš o formu nové samostatné vyhlášky než 

o novelu), v souvislosti s p ř i p o m í n k a m i evropské Komise k transpozici směrnic 

("infringement") nyní rovněž probíhá příprava dílčí novely zákona č. 114/1992 Sb. a 

vzhledem к řadě nedostatků v zákoně č. 115/2000 Sb. zjištěných na základě dosavadních 

zkušeností s jeho aplikací je zvažována i úprava tohoto zákona. 

Aktualizace seznamů zvláště chráněných druhů je ve fázi odborného návrhu seznamů 

jednotlivých skupin - tuto odbornou přípravu zajišťuje AOPK ČR ve spolupráci s příslušnými 

externími specialisty. 

Z dnešního pohledu zákona je obrana proti kormoránům brána jako újma chráněnému 

druhu. Dříve, míněno v renesanci a baroku, byli na rybnících hubeni také čápi a orli. Tyto 

druhy na nás dnes působí radikálně odlišně než hejno několika tisíc nenasytných 

kormoránů migrujících pravděpodobně z Pobaltí. (Andreska, Čech, 2007 in press) 

2-4.2. Postoj České Společnosti Ornitologické 

ČSO považuje současný stav za uspokojivý, ochrana přírody má к dispozici legislativní 

rámec, který může být použit v případě, že populace z jakéhokoliv důvodu bude znovu 

ohrožena, případně začne početně klesat. 

ČSO apeluje na historickou zkušenost z období před rokem 1960, kdy došlo za 

drastických okolností, s pomocí optické techniky a střelných zbraní к téměř úplnému 

vyhubení kormoránů na Slovensku, které s námi tehdy tvořilo jeden státní celek. Počty ročně 

odstřelených ptáků na našem území i celoevropsky stoupají a blíží se počtu 100 000 jedinců. 

To je hranice, kterou před lety označila skupina expertů INTERCAFE (celoevropské sdružení 

odborníků zabývajících se kormorány) za limit, při kterém by počty vyskytujících se ptáků 
mohly začít opět klesat. 

Kormorán velký by proto rozhodně neměl být vyřazen ze seznamu chráněných druhů, a 
t edy i ochranářských struktur, které ČSO považuje za pojistku. Opětovná legislativní cesta 

kormorána do seznamu chráněných druhů živočichů v případě jeho ohrožení, které známe 
z minulosti, by nebyla krátká a jednoduchá. (ŠŤASTNÝ, ústní sdělení) 
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ČSO dále upozorňuje na nedostatečné naplňování zákonné povinnosti odevzdávání 

kroužků z odlovených jedinců ze strany myslivců a rybářů. Kroužkovaní ptáci poskytují data, 

umožňující nejen monitoring lovu, ale hlavně potřebné údaje o migraci. Nepoměr mezi ročně 

odlovenými jedinci a odevzdanými kroužky je totiž výrazný, např. v roce 2006 ze 3000 

kormoránů odlovených na našem území odevzdali myslivci pouze 8 kroužků a tato situace 

trvá již řadu let. Řada kroužků tak z normálnímu člověku nepochopitelných důvodů končí ve 

vodě nebo v depozitech kroužků, tak podobných africkým náhrdelníkům z ptačích kroužků, 

zaznamenaných u primitivních loveckých kmenů. 

2.4.3. Postoj Českého Rybářského Svazu 

Český rybářský svaz (dále ČRS) zpracovává každoročně od roku 1999 studii tlaku 

rybožravých predátorů na společenstva vodních toků a rybochovných zařízení. Studie 

Předkládá výsledky z hlediska lokalizace jejich výskytu, z hlediska jejich počtu, hodnotí 

trendy jejich vývoje. Studie rovněž zohledňuje místní i sezónní kolísání počtu predátorů se 

zvláštním zaměřením na kormorána velkého. Studie také zhodnocuje škody, které predátoři 

Působí. 

Kormorán je podle ČRS dlouhodoběji největším problémem pro obsádky ryb 

v rybářských revírech. Při svém způsobu života je kormorán skutečnou pohromou pro 

rybářské revíry hlavně v zimním období. Jeho drtivý tlak spočívá v nečekaných přeletech 

leckdy mnohasethlavých hejn, která sedají na nezamrzlé lokality a dokážou je prakticky 
vyrybnit. Vliv predace kormoránů je také velmi neblahý i v místech, kde se kormoráni 

vyskytují v teplejších měsících v roce, ať už jako hnízdící kolonie nebo v dalších obdobích 

roku, kdy využívají lokalitu jen jako lovecký revír. 

Jako zvláště chráněný druh podléhá přísné ochraně. Jeho početní stavy již dosáhly 

takové úrovně, že i ochrana přírody přiznává, že nemá zájem chránit přelétající a zimující 

jedince. Chráněni by měli být pouze hnízdící jedinci. Přesto získat povolení к plašení a 

odstřeluje velký problém, zejména pro organizace hospodařící na rybářských revírech. 

Problémem je I výklad vlastnictví ryb v rybářských revírech, který blokuje téměř všechna 

možná opatření, včetně plašení. Rozhodující úředníci také často plašení i odstřel podmiňují 

velkým množstvím obtížně splnitelných podmínek. Cílem plašení a odstřeluje ochránit danou 

bkalitu a případně určitou oblast před intenzivním predačním tlakem kormoránů. Jedná se o 

lokální záležitost, která má však pro danou oblast velký význam. Výrazně větší efekt by však 

měla opatření realizovaná na úrovni Evropské unie. 
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CRS doporučuje zabývat se problematikou zvýšených počtů kormoránů systémově. 

Doporučuje realizaci následující 10 kroků: 

1) Řešit v součinnosti s EU problematiku vysoké početnosti kormorána velkého v rámci 

Evropy. 

2) Jednoznačně vyřešit otázku práva к rybám v rybářských revírech. 

3) Prosadit a podporovat obnovu kormoránem narušených společenstev na volných 

vodách. 

4) Prosadit používání jednotné metodiky pro udělování výjimek z ochranných podmínek 

zvláště chráněných druhů dle zákona č. 114/1992 Sb. a jeho prováděcího předpisu č. 

395/1992 Sb. 

^ Intenzivně řešit ochranu generačního a násadového materiálu u některých, v současnosti 

již nedostatkových, druhů ryb. 

Vstupovat do jednání se státní ochranou přírody a snažit se nalézt řešení současné 

situace přijatelné pro obě strany. 

^ Při jednání vycházet z reálných stavů predátorů na území republiky. 

^ Navázat mezinárodní spolupráci při řešení problematiky kormorána velkého. 

Vypracovat metodiku monitoringu a stanovit pravidla pro regulaci stavu norka 

amerického. 

Průběžně informovat veřejnost o skutečném stavu kormoránů v ČR a o důsledcích jimi 

páchaných škod. (Studie ČRS 2006) 

P o s t ° je ČRS vyústily v prosinci 2006 ve vydání PETICE proti kormoránovi velkému. Jejím 
Clbm je snaha o zařazení kormorána do přílohy č. II směrnice Rady č. 79/409/EHS, o ptácích, 

které by umožnilo přímý lov kormoránů v mimohnízdním období. Ten považuje ČRS za 
neJúČinnější způsob ochrany rybářských revírů před přelétajícími populacemi tohoto druhu. 

Možnost udělení výjimky na odlov kormoránů velkých vyplývající ze současné 

kgislativy není pro ČRS dostatečným nástrojem pro účinné řešení dané problematiky. 

^°zdílně se к institutu náhrady škod v podobě vyplácených kompenzací staví produkční a 
sP°rtovní rybáři. 

Sportovní rybáři, kterým se přes veškeré snahy nedaří prosadit podobné zájmy a 
d o s á hnout legislativních úprav ve svůj prospěch, považují navíc kompenzaci škod z peněz 
Ho v r 

nových poplatníků za nemorální. Škody způsobené přemnoženým (termín CRS) 
2lvočišným druhem by neměly být hrazeny ze státního rozpočtu. Svoje úsilí proto 

Nasměrovali sportovní rybáři к celoevropskému lobbingu za rekategorizaci kormorána ze 
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seznamů chráněných druhů a možnost jeho odlovu dle mysliveckých regulí, tj. zařadit 

kormorána mezi lovné druhy. 

Řešení vidí v drobné úpravě zákona 115/2000 Sb. a sice názvu: „Zákon o náhradě škod 

působených živočichy taxativně uvedenými v tomto zákoně". Na dobu dočasnou by bylo 

možné škody hradit a po redukci počtů na takový stav, že by tento invazní (termín ČRS) 

druh byl v naší přírodě pouze zastoupen a nezpůsoboval rybářům výraznější škody. Poté by 

mohl být z vyhlášky úplně vyřazen a škody by nebyly nadále kompenzovány. 

ČRS považuje ve srovnání s možnostmi ochrany přírody svůj přístup к médiím za 

nerovnoprávný. 

ČRS si připisuje hlavní zásluhu nad záchranou řady druhů ryb, které by se přes jejich 

Přičinění na našem území již nevyskytovaly. Uvádí, že v rámci Svazu bylyvyvinuty nové 

metody chovu, vlastním nákladem vrací ryby do řek, a tyto vysazené ryby jsou potom podle 

výkladu MŽP res nulius (věc ničí, tedy bez vlastníka). ČRS umožňuje volnočasové aktivity 

300 000 sportovním rybářům a za sportovním rybářstvím k nám jezdí 20 000 rybářů ze zemí 

EU. Tak Svaz vytvořil atraktivním zarybňováním revírů na vlastní náklady jako jediný 

subjekt na světě systém využívání povrchových vod nejen pro sportovní rybolov, ale i к 

udržení přirozených vodních společenstev. 

ČRS se domnívá, že pokud by měl rovnoprávný přístup к prezentaci názorů ve 

sdělovacích prostředcích jako orgány ochrany přírody, měl by větší šanci dosáhnout 

legislativních změn a jeho potřeby by byly brány odlišně i veřejností. 

Na snahy ochrany přírody, která navrhuje udržení kapacity vodního prostředí 

snižováním a zpestřováním obsádek a deregulaci řek, ČRS protiargumentuje vysokou 

hustotou zalidnění u nás, dlouhodobým vývojem krajiny a nutností jejího obhospodařování. 

Krajina má podle ČRS určitou kapacitu, která musí sloužit člověku a jeho obživě. 

Čeští producenti vyprodukují ročně 20 000 tun ryb. Polovina z tohoto množství je 

určena к exportu a zbytek je spotřebován u nás. Cesta snížení obsádek z např. 10 q na 2q na 

hektar, což by vedlo ke stavu, ve kterém by kormoráni neměli dostatek potravy, by nebyla pro 

rybáře a rybniční hospodaření podle ČRS hospodářsky únosná. Pokud by nemělo rybniční 

hospodaření ve stávající podobě zaniknout, by muselo být dotováno ze státního rozpočtu. 

2.4.4. Postoj vybraných zástupců produkčních rybářů 

Produkční rybáři uplatňují poměrně úspěšně náhrady přímých škoda na základě 

vlastního sčítání a odborných posudků. Rádi by příjmy z kompenzací dále navýšili - pokud 
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možno jednoduchým mechanismem, tj. vynásobením přímých škod příslušným indexem 

(např. 1,4) - i o škody nepřímé, působené zraňováním a stresováním ryb. 

Není zřejmě problém v absenci metodiky stanovení škod způsobených stresováním 

zimujících ryb, ale v tom, že tyto škody se výrazně liší v závislosti na mnohých podmínkách 

(habitat, meteorologické podmínky, složení rybí obsádky/populace, početnost kormoránů a 

jiných rybožravých predátorů atd.). Tedy, škody lze stanovit, ale náklady na takové stanovení 

přesáhnou výši škod. 

Produkční rybáři se к mechanismu náhrad škod vyjadřují jen opatrně, neboť je pro ně 

zdrojem značných příjmů. Přesto současná právní úprava v podobě institutu náhrady škod 

není pro řadu produkčních rybářství vyhovující a uspokojující. Na našem území jsou kapři 

chováni v rybnících nejméně 800 let. Tradice je to dlouhodobá a proto velmi silná, a stejně 

silná je i tradice hájení chovaných ryb před předací, tedy požíráním volně žijícími živočichy. 

Rybáři, které chov ryb živí, nemají pro ichtyofágy mnoho pochopení a jejich ochranu vnímají 

jako schválnost. Kormorán navíc není predátor nenápadný, naopak loví ve dne, často ve velké 

skupině, nijak se neskrývá. Tak lze snadno pochopit, proč rybáři nestojí o hnízdění kormoránů 

přímo na kapřích rybnících, a proč se kormorány snaží vytlačit i z přírodních rezervací. Tam 

by sice škody měly být z moci zákona tolerovány, nelze ale docílit toho, aby kormoráni lovili 

pouze na ploše chráněného území. Nápadné chování kormoránů vyvolává představu 

masivního zásahu do potravinové základny člověka, což chovatelé, jejichž vztah 

к domestikovaným zvířatům se vyvíjel od neolitu, principiálně těžko nesou. 

Kompenzace od státu přináší chovatelům ryb zajímavé hotové peníze pocházející 

pochopitelně z kapes daňových poplatníků. Chovatelé tím ale zjevně uspokojení nejsou a 

žádají jednoduše to, co je pro ně ekonomicky nejvýhodnější, tedy předně zachovat institut 

náhrady škod, zohledňovat škody vznikající stresováním a zraňováním ryb a dále umožnit 

volný lov kormorána dle mysliveckých pravidel. 

2.4.5. Novelizace zákona 114/1992 Sb. novou vyhláškou 

Novelizace zákona 114/1992 Sb. vyhláškou je již řadu let v přípravné fázi. Diskuze o 

Pojetí vyhlášky probíhá především mezi odborem zvláště chráněných částí přírody MŽP a 

zpracovatelem odborného návrhu - AOPK ČR a dalšími externími specialisty. Aktualizace 

seznamů byla zahájena již v r. 2002 tj. po 10 letech od přijetí vyhl. č. 395/1992 Sb., následně 
vŠak byla přerušena v souvislosti s přípravou na přistoupení k EU a práce v této oblasti tak 

M y obnoveny až na přelomu roku 2004/05. Pro zpracování návrhu seznamů byla 

Opracována kriteria a hodnotící systém vycházející především z ochranných podmínek 
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uvedených v zákone, přičemž výchozím podkladem jsou aktuální červené seznamy. Kriteria a 

hodnocení byly plně aplikovány u obratlovců, pro které byl odborný návrh připraven již v r. 

2005 a proběhlo jeho projednání s odbornou veřejností (byly obeslány univerzity, výzkumné 

ústavy, muzea) i ostatními subjekty (nevládní organizace aj.). 

Kriteria vychází zejména z ochranných podmínek stanovených zákonem - tím je určitou 

měrou omezena šíře (nemá smysl zahrnovat druhy, které jsou ohrožené pouze například, 

biologickými faktory a zákazy stanovené ve vztahu к lidským aktivitám by pro ně tedy byly 

nevyužitelné). Dalším omezením je přijetí červených seznamů jako výchozího podkladu. V 

úvahu musí pak být brány i další faktory včetně "politických", což je právě případ kormorána 

a snahy Ministerstva zemědělství a rybářů zachovat jeho zařazení mezi zvláště chráněnými 

živočichy z důvodu vyplácení náhrad škod. 

Ministerstvo životního prostředí má naopak snahu vyhnout se finančně nákladným 

kompenzacím škod působených kormorány. 

2.4.6. Dopady na kormorány po případném vyřazení ze seznamu 

zvláště chráněných druhů 

Po případném vyřazení kormorána velkého z přídatné vyhlášky zákona 114/92 Sb. by 

kormoráni nemohli být automaticky hubeni bez omezení. Ptáci jsou chráněni dle Směrnice o 

ochraně ptáků EU a to zvláště v období rozmnožování, takže tato úprava by u nás byla zřejmě 

stejná. 

2.4.7. Dopady na chovatele ryb po vyřazení ze seznamu zvláště 

chráněných druhů 

Při vyřazení kormorána ze seznamu zvláště chráněných druhů by došlo к ukončení 

možnosti žádat stát o kompenzace škod jím působených. Mezi produkčními rybáři panuje 

vážná obava, že by byl zařazen do seznamu lovné zvěře bez stanovené doby lovu. Možný 

výklad této legislativní úpravy je takový, že na lovnou zvěř bez doby lovu není možné udělit 

výjimku. Zároveň stát není vázán jakoukoliv kompenzací škod. 

2.4.8. Evropská směrnice o ochraně volně žijících ptáků 

Tato směrnice vydaná 2. dubna 1979 zaručuje ochranu všem druhům volně žijícím 

ptáků. Před vstupem ČR do EU probíhala příslušná jednání, která za ČR vedl JUDr. Pavel 

Telička, zmocněncem ministra ŽP pro přístupová jednání (odpovědný zajednání v oblasti 

životního prostředí) byl prof. Bedřich Moldan a konkrétní detaily směrnice o ptácích a 
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směrnice o stanovištích projednával RNDr. Petr Roth, CSc., nynější ředitel odboru 

mezinárodní ochrany biodiverzity MŽP. 

V rámci přístupových jednání byl na základě požadavku Ministerstva Zemědělství 

předložen evropské Komisi požadavek ČR na zařazení kormorána (a dalších druhů, např. též 

volavky popelavé, jestřába lesního aj.) do přílohy II/2 směrnice o ptácích (tj. mezi druhy, 

které by bylo možné v ČR lovit) - Komise však neakceptovala rozšíření seznamu druhů v 

příloze II/2 nad rámec dosavadního návrhu (kormorán v příloze nebyl a není - jeho lov tedy 

není v žádném z členských států takovým způsobem povolen). Přístup Komise v této oblasti 

do značné míry komplikuje stav v právní úpravě a chápání myslivosti, respektive lovu v 

jednotlivých členských státech. 

2.5. Koordinace pozorování a výzkumu kormoránů 

2.5.1. Celoevropské aktivity 

2.5.1.1. Cormorant research group při Wetlands International 

Od 80. let probíhají setkání odborníků zabývajících se kormorány, v rámce Wetlands 

International Cormorant Research Group, která byla oficiálně založena na 3. Evropské 

konferenci o kormoránech, v polském Gdaňsku v roce 1993 sdružující především ornitology 

zabývající se kormorány. Cílem jejích aktivit je umožnit výměnu informací o ekologii a 

biologii různých druhů kormoránů v celosvětovém měřítku i o konfliktech mezi zájmy 

kormoránů a rybářů. Skupina organizuje pravidelná setkání a vydává vlastní zpravodaj. Pro 

širší veřejnost je zřejmě nejlépe dostupná její webová stránka přinášející mnohé zajímavé 

informace: http://web.tiscali.it/sv2001/index.htm 

V 90. letech vznikl projekt zvaný RED CAFE, který se zabýval redukcí negativních 

dopadů kormorána na rybářství a začal sdružovat nejen odborníky zabývající se kormorány, 

ale i odborníky zabývající se rybářstvím a některými sociologickými aspekty. Na něj navazuje 

Projekt INTERCAFE. Do obou projektů je zapojena i Česká republika. V rámci tohoto 

Projektuje řešen speciální projekt Ekologie kormorána v ČR probíhající od roku 2005 do 

roku 2008 na PřF UK Praha. 

2- 5.1.2. České badatelské aktivity - Katedra zoologie PřF UK 

Problematikou kormorána velkého se v ČR zabývá komplexně v rámci svých 

grantových projektů pouze katedra zoologie PřF UK Praha. 
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Projekt „.ECOLOGY OF GREA T CORMORANT IN THE CZECH REPUBLIC" je 

podporován MŠMT ČR a navazuje na celoevropský projekt COST Action No. 635 

"INTERCAFE : Conserving Biodiversity - Interdisciplinary Initiative to Reduce pan-

European Cormorant-Fisheries Conflicts " (tj. INTERCAFE: Ochrana biodiversity -

Mezioborový přístup к omezení celoevropského konfliktu mezi kormorány a rybářstvím) . 

Hlavním cílem našeho projektuje získání aktuálních informací o distribuci a početnosti, 

výběru prostředí, potravě a potravní ekologii, migraci a přeletech kormorána velkého. Tyto 

údaje by následně měly být využity к analýze dopadu regulačních opatření zaměřených na 

snížení početnosti kormoránů na našich vodách а к vytvoření populačního modelu kormorána 

velkého na území České republiky. 

V předešlém období se problematikou kormorána zabývala řada řešených bakalářských 

a diplomových prací (MARTINCOVÁ 2003), (CIMBURKOVÁ 2006) a (PAPAJANOVSKÝ 

2006). 

2.6. Plán managementu druhu v ČR 

Konečným výstupem všech badatelských aktivit by měl být plán managementu 

kormorána velkého v podmínkách ČR. Bude syntézou získaných poznatků a povede к 

vytvoření a ověření modelu populace kormorána velkého na území ČR založeného na 

zhodnocení únosné kapacity prostředí a dopadu regulačních opatření. 

2.7. Vybraná populace kormorána velkého - Praha 

Zimování kormoránů uvnitř měst je zajímavým fenoménem. V Praze začali kormoráni 

zimovat od roku 1991. Jejich počty začaly narůstat a kulminovaly v letech 2000 a 2001. 

Počty zimujících kormoránů během zimy podle aktuálních klimatických podmínek kolísají, a 

vrcholy počtů nastávají obvykle při výraznějších ochlazeních. Jasným zlomem v četnosti 

výskytu byl rok 2002, kdy po velké srpnové povodni došlo zřejmě ke změně potravní nabídky 

Pro vodní ptáky. Stavy kormoránů zimujících v Praze klesly, a ke růstu jejich počtu došlo na 

Vltavě mezi Prahou a Mělníkem a na několika úsecích Labe od soutoku s Vltavou po státní 

hranici. Není tedy jasné, zda důsledkem povodně byla i redukce rybí populace a tím i snížení 

Potravní nabídky pro kormorány či změna substrátu dna, v jehož důsledku stavy rybích 

Populací klesly a kormoráni nacházejí potravu jinde. Další možností je, že kormoráni 

vhodnou potravu z Vltavy již vylovili a dále ji nenacházejí a proto hledají zimoviště jinde. 
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Obrázek 27: Pohled na kolonii kormoránů hřadujících na písečném jesepu řeky Vltavy, 
v pozadí hřadovací stromy - nocoviště v Praze - Tróji, březen 2007. Foto: Š. Rusňák. 

Tomu by mohl nasvědčovat i fakt, že aktuálně na začátku zimy přilétají a po Novém roce 

odlétají. Z toho důvodu by bylo zajímavé srovnat potravní analýzy z pražského nocoviště a 

jeho okolí a porovnat je s ostatními analýzami za posledních 5 let. Pokud by byly 

vysledovatelné změny, bylo by žádoucí porovnat je i se změnami v úlovcích zaznamenaných 

členy ČRS, zda často lovené ryby jako je lín dnes v potravě chybí apod. 

Předešlé výzkumy v této lokalitě zahájené potravní analýzou vývržků z let 2002 - 2005 

(MARTINCOVÁ 1999 a CIMBURKOVÁ 2006) nebyly doposud dokončeny a přinesly pouze 

předběžné výsledky (23 kusů ryb z 350 vývržků), které naznačují převahu plotice obecné 

(Rutilus rutilus ). Tento druh v potravě zimujících kormoránů na nocovišti v Tróji převažoval 
v předběžných výsledcích z 80,8%, velikost ryb se pohybovala v mezi 20 - 30 cm a průměrná 

délka činila 23,3cm. Byla zde také registrována predace jelce proudníka (Leuciscus leuciscus, 

Linnaeus, 1758) a jelce tlouště (Leuciscus cephalus, Linnaeus, 1758), cejna velkého 

{Abramis brama Linnaeus 1758) a karase stříbřitého (Carassius auratus, Linnaeus 1758) 

(CIMBURKOVÁ 2006). 

Dosud tedy nebyl publikován žádný průzkum potravy zde zimujících kormoránů, což je 

Pro kvalifikovanou diskuzi o výši skutečně způsobených škod významný nedostatek. 
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Metodicky lze pro získání tohoto údaje postupovat dvojím způsobem. První možností je 

výše zmíněná analýza vývržků, jejichž získání je - nutno dodat - ve zdejších podmínkách 

komplikované, protože většina větví topolů, na kterých zde kormoráni nocují, je situována 

nad tok Vltavy, a vývržky tak odnáší řeka. Druhou možnou variantou je odstřel úředně 

povoleného množství jedinců, a analýza obsahu jejich volat a žaludků. 

V rámci této diplomové práce byl zvolen druhý možný metodický postup, a pro ten bylo 

získáno od MHMP standardní úřední procedurou povolení к lovu deseti jedinců. Ve dvou 

dnech (27.února. a 1 .března.) zde bylo střeleno pro analýzu potravy z deseti povolených 

jedinců sedm. Výsledek analýzy jejich žaludků je značně zajímavý, přestože se jedná o 

výsledek získaný z poměrně malého množství vzorků. 

53 



3. Cíle diplomové práce - Aims of thesis 
Cílem diplomové práce bylo shromáždit veškeré moderní biologické poznatky o 

výskytu, migračním a potravním chování zvláště chráněného druhu kormorán velký a 

shromáždit statistická data o jeho predačním tlaku na rybí společenstva, který je jádrem 

konfliktů mezi orgány ochrany přírody a chovateli ryb. Jako vstupní data byly použity 

výsledky ornitologických pozorování - sledování počtu vyskytujících se ptáků na zimovištích, 

výsledky hnízdního rozšíření ptáků a zpětná hlášení o kroužkování druhu v posledních 3 

desetiletích. Byla získána data o počtu žádostí o regulační odstřel druhu a žádostí o náhradu 

odhadovaných škod druhem způsobených. Bylo provedeno rozsáhlé šetření o mínění odborné 

veřejnosti. 

S pomocí výsledků literární rešerše, přímého pozorování a vyhodnocení statistik jsem se 

pokusil zodpovědět následující otázky: 

Co je příčinou panevropské expanze druhu 

Jaké škody působí druh svým potravním chováním chovatelům ryb 

- Jak jsou škody určitelné a prokazatelné 

- Jaké jsou možnosti ochrany rybích společenstev a regulace druhu v rámci zákona 

Do jaké míry má smysl u nás chránit kormorány stávající zákonnou úpravou 

- Jaké by mělo dopady na ochranu druhu a jeho početní stavy jeho vyřazení z vyhlášky 

- Jaký je nejvýhodnější postup ve snaze o zvládnutí druhu, regulace jím působených škod 

za předpokladu jeho trvalé ochrany 

Dále jsem se pokusil odpovědět na otázku, zdaje pražská populace zimujících 

kormoránů standardní z hlediska potravních aktivit a predačního tlaku na rybí společenstva. 

Pro tento výzkum bylo získáno povolení к odstřelu, byly provedeny pitvy a potravní analýzy 

žaludků 7 jedinců zimujících v lokalitě Praha - Trója. 

Dílčími úkoly didaktického charakteru potom bylo: 

- Natočit dokumentární film o vztahu ke kormoránům v roce 2007 z pohledu rybářské, 

ochranářské a ornitologické veřejnosti 

• Zhotovit preparáty 5 ex kormorána v různých polohách sedu pro přírodovědné sbírky 

• Informovat o práci na webových stránkách www.KORMORANI.cz 

• Případně publikovat o tématu odborný článek v přírodovědném tisku 
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4. Metody a pomůcky - methods and utilities 

4.1. Přímé pozorování 

4.1.1. Pozorování dalekohledem 

identifikace ptáka a kroužku - silné dalekohledy, přiblížení návod 

Pozorování a identifikace je nemyslitelná bez silného stativového dalekohledu, 

nejlépe s vysokou světelností. Nutné je ovšem i použití speciálních kroužků, které 

identifikaci usnadňují. 

4.1.2. Pozorování dalekohledem pro noční vidění 

Za určitých okolností může na denní pozorování na hřadovacím místě navázat 

pozorování dalekohledem pro noční vidění. Výsledky tohoto pozorování umožňují analýzu 

chování během přenocování, výsledky tohoto pozorování jsou spíše doplňkové. 

4.2. Metodika sčítání kormoránů 

4.2.1. Zjišťování počtu hnízdících párů na koloniích 

Sčítání je prováděno pozorováním dobrovolnými ornitology a kroužkovateli, kteří 

zpravidla na našich dvou největších koloniích - rybníku Ženich a Křivém jezeře - prováděj 

kroužkování kormoránů kovovými a barevnými kroužky. V Jižních Čechách se během 

Poslední dekády problematice věnuje Jakub Mráz a RNDr. Petr Musil, na jihomoravských 

hnízdištích potom RNDr. Josef Chytil a RNDr. Karel Pavelka. 

4.2.2. Sledování počtu vyskytujících se ptáků 

Ornitology používaná metodika sčítání kormoránů je celoevropsky uznávaná a byla 

vyvinuta při panevropském sčítání, které proběhlo v roce 2003 a je plánováno i na další 

sezóny. 

Údaje o počtu zimujících kormoránů jsou u nás každoročně zaznamenávány při 

Mezinárodním sčítání vodních ptáků (International Waterbird Census) od roku 1966, jsou 

Zaznamenávány počty kormoránů (lovících, přeletujících i odpočívajících) zjištěné na 

Jednotlivých vodních a mokřadních lokalitách (říční úseky, rybníky, přehrady). Sčítání 
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provádějí dobrovolníci z řad ornitologů - členů CSO a další přihlášení zájemci na cca 600 
lokalitách. 

Výsledky sčítání jsou následně zpracovány holandským statistickým programem TRIM 

3.52, který pomocí zobecněných lineárních modelů umožňuje výpočet trendu početnosti i 

celkové velikosti populace a to i při neúplném pokrytí sledovaných lokalit v jednotlivých 

sezónách. 

Početní stavy kormoránů se od 80. let zvyšují, avšak v posledních letech (od ledna 2005 

do ledna 2007) se vrcholová fáze křivky jejich stavů nemění. Jedná se o přibližně 10 000 

každoročně sečtených ptáků. 

Zřejmě dochází к obsazení volných potravních nik na našem území a následně 

к dosažení a vyčerpání únosné kapacity prostředí. Početnost tohoto druhu se již zřejmě 

zvyšovat nemůže a spíše se mění charakter distribuce. Tuhé zimy tráví kormoráni vyloženě 

pouze na tekoucích vodách, během mírných zim můžeme zimující hejna nalézt i na vodách 

stojatých. 

Kontrolní sčítání na vybraných lokalitách zajišťují ze zákona i orgány ochrany přírody. 

Jedná se o rybníky především v hlavních rybochovných oblastech, kde se předpokládá 

uplatnění žádostí o kompenzace škod. 

Studie ČRS uvádějí v uplynulé zimě 2006/2007 počet zimujících kormoránů na 68 000 

jedinců. Pokud by byl tento počet reálný, zimovalo by u nás tolik kormoránů, jako ve Francii, 

Itálii nebo Španělsku, tedy mediteránních zemích s příznivějšími klimatickými podmínkami, 

přístupem к moři, a v té době lepší a dostupnější potravní nabídkou. 

Studie ČRS neuvádí metodiku sčítání, к údajům je proto problematické věcně se 

vyjádřit. 

4.2.3. Sčítání kormoránů na nocovištích (Pan European 

Cormorant Midwinter Census) 

V optimálním případě jsou kormoráni sčítáni i na všech známých nocovištích. Stejně 

Jako je pro tento druh typické společné hnízdění, je typické i společné nocování. Zde je sčítání 

nepřesnější. Sčítání zimujících kormoránů je u nás prováděno každoročně od počátku 
e*istence zimovišť u nás, není však důsledně publikováno, a soustředěné údaje jsou tedy 

Veřejnosti v detailu prozatím nedostupné. 

Údaje o počtu zimujících kormoránů, jsou u nás také každoročně zaznamenávány a při 

sčítání kormoránů na nocovištích (Pan European Cormorant Midwinter Census - od roku 
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2003). Jsou zaznamenávány počty kormoránů zjištěné na jejich hromadných nocovištích při 

kontrole těchto lokalit v době těsně před setměním. 

Hlavní zimoviště v současné době je Vltava a Labe ve středních a severních Čechách a 

přítoky těchto řek - Ohře, Berounka, Sázava, Jizera a další. Tyto lokality kormoráni využívají 

od konce 80. a začátku 90. let. V průběhu 80. let byly hlavní lokality zimování na jižní 

Moravě. 

4.2.4. Kroužkování a zpětná hlášení 

Vlastní kroužkování kormoránů je značně složité. Odchyt dospělých kormoránů je 

velice obtížný až nemožný. Kroužkování je tedy prakticky omezeno na kroužkování mláďat 

na hnízdech. V přímořských státech, kde kormoráni hnízdí často i na zemi, je tato činnost 

jednodušší. V našich podmínkách však hnízdí v korunách stromů ve výškách okolo 20 metrů. 

Kormoráni se kroužkují klasickými kovovými kroužky (hliníkovými nebo ocelovými) 

s číslem a uvedením země původy, respektive kroužkovací centrály. Tyto kroužky nesou u 

nás označení B, resp. BX a jejich průměr je 16,0 mm. Dále se používají barevné kroužky, 

které umožňují identifikaci totožnosti ptáka pomocí silného stativového dalekohledu na 

značné vzdálenosti bez nutnosti zástřelu ptáka nebo čekání na úhyn. Naši kormoráni jsou 

takto označováni modrými kroužky se 2 -3 bílými písmeny nebo znaky specifické pouze pro 

ČR. 

U nás jsou kormoráni v současné době kroužkováni pouze v koloniích na hnízdech, na 

rybníku Ženich v Jižních Čechách. V uplynulých letech byli kroužkováni na rybníku Krvavý 

na Jindřichohradecku a v některých jihomoravských koloniích. 

4.3. Potravní analýza - získávání informací o složení 

potravy 

Dobrá znalost potravní biologie kormorána včetně maxima dostupných informací o 

složení potravy je klíčovým předpokladem pro hodnocení jeho vlivu na rybí obsádky. 

(ADÁMEK 2002). Možností, jak se dostat přímo к rybám zkonzumovaným kormoránem je 

к dispozici hned několik. Mezi nejspolehlivější patří rozbor vývržků a analýza obsahu 

žaludků střelených kormoránů získaných při pitvě. Všechny nám podávají informace o 

druhovém spektru lovených ryb, velikosti kořisti, jednorázovém množství nalovené potravy. 
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4.3.1. Pitva střelených jedinců 

Vlastní pitvě předchází provedení přesných biometrických měření. Zaznamenáme 

celkovou hmotmost jedince, délku křídel, rozpětí křídel a parametry zobáku. 

Pitva kormorána je jediným spolehlivým způsobem určení pohlaví (Hudec in letter 

2007). 

Při prepadaci kadaveru pro potravní analýzu není nutné otvírat celého ptáka. Spokojíme 

se s centrálním řezem ventrální části dutiny tělní kaudálně od sterna. Na dorzální části dutiny 

tělní jsou uloženy pohlavní orgány - vaječníky nebo varlata které poslouží spolehlivě к určení 

pohlaví a zároveň к přibližnému určení stáří jedince dle vyzrálosti orgánu. 

Při celkové pitvě vedeme řez od zobáku po kloaku. Při vstupu do trávícího traktu 

vidíme epiglotis, silně roztažitelný jícnový vak, křížení dýchacích cest s trávícími. Po 

odstranění hrudního koše odpreparujeme postupně srdce, plíce, játra, žaludek, střeva a 

slinivku. Nakonec zůstávají ledviny a pohlavní ústrojí. 

Orgán našeho hlavního interesu - žaludek se zbytky natrávených ryb - je uložen do 

plochých plastových misek a zamražen, pokud anylýza neprobíhá okamžitě. 

Z libovolných příčně pruhovaných svalů může být odebrán vzorek svaloviny pro 

genetickou analýzu. Tyto vzorky zmrazíme na mínus 80 °C nebo uložíme do denaturovaného 

lihu. Nezapomeneme vše přehledně popsat nebo očíslovat nesmazatelnou tužkou. (Čech, 

Petrusek ústní sdělení). 

Pitvou připravíme materiál pro následné ichtyologické a genetické anylýzy. 

4.3.1.1. Fotodokumentace pitvy 

Fotodokumentace je provedena klasickým postupem zpravidla za použití stativu, 

dobrého nasvícení objektu a makro objektivu. Účelné je vždy zdokumentovat jednotlivé 

vzorky s jejich číselným označením. 
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Obrázek 28: Dokumentace pitvy pod vedením MVDr. Romana Vodičky, Ph.D. pro 
dokumentární film. Veterinární ordinace ZOO Praha, březen 2007. Foto: Š. Rusňák 

Obrázek 29: Žaludek kormorána s identifikačními kostmi 17 ryb. Zároveň je patrná 

Přítomnost množství parazitů, předběžně určených jako hlístice. Foto: Š. Rusňák 
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Obrázek 30: Rozlišení dospělého jedince kormorána velkého je možné spolehlivě provést 
pouze pitvou pohlavních orgánů. Zralé vaječníky dospělé samice. Foto: Š. Rusňák 

Obrázek 31: Plně nevyvinuté vaječníky juvenilní samice ve věku 2-3 let. Foto: Š. Rusňák 
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4.3.2. Sběr vývržků a analýza rybích kostí 

Vývržky obsahující nestravitelné části kořisti, například rybí kosti a jsou použitelné ke 

zjištění druhové a velikostní skladby potravy kormoránů.Tento způsob má velkou přesnost, 

neboť získané vzorky jsou obvykle nedotčeny nebo jen málo ovlivněny trávením v žaludku 

kormorána a nevyžadují žádné korekce pro stanovení původní velikosti kořisti. 

Nejdostupnějším místem pro sběr vývržků jsou nocoviště kormoránů, která ptáci střídavě 

využívají ke hřadování, trávení a posléze vyvrhování zbytků potravy (Čech 2005). V případě 

umístění hřadovišť nad vodní hladinou a vyvrhování zbytků potravy do vody je odchyt 

vývržků nutné zabezpečit lapačem v podobě sítě nebo plachty případně plovoucím zařízením 

(GAGLIARDI a kol. 2003). Takto instalované zařízení je žádoucí pokud možno zabezpečit 

před saprofágy - liškami, kunami a divokými prasaty, kteří vývržky konzumují (Čech 2005). 

Při hřadu na stromech se vyvržené zbytky potravy se mohou odrážet od větví stromu a padat 

dále na vodní hladinu. Spolu s vývržky je obvykle možné získat i vyvržené natrávené ryby. 

Tyto ryby lze druhově určit podle celkového somatotypu, umístění, tvaru a stavby 

ploutví, šupin a pigmentace. 

Potravní vývržky jsou při analýze nejprve jednotlivě ponořeny na 48 hodin do silného 

roztoku vody a odmašťujícího saponátu. Po úplném rozvolnění vyvržených potravních hrud je 

materiál intenzivně proplachován, aby došlo к odplavení odloučené rosolovité žaludkem 

produkovaného slizu, který vytváří kompaktní povrch každého vývržků. Přečištěný 

vývržkový materiál je analyzován pod binokulární lupou se zvětšením 8x a 16x. 

4.3.3. Rozbor žaludků 

Žaludeční analýzy jsou dalším tradičním a spolehlivým způsobem, jak získat informace 

o složení potravy kormoránů. Tato metoda vyžaduje usmrcení ptáka, jeho následnou pitvu a 

preparaci části trávicího ústrojí v podobě jícnu a žaludku. Analýza žaludků je zatížena různě 

velkou chybou vyvolanou různými faktory. Je velmi pravděpodobné, že někteří ptáci nejsou 

při lovu úspěšní a mají prázdné či poloprázdné trávicí ústrojí. Část potravy může být 

kormoránem vyvrhnuta v důsledku stresu. Část potravy může pták reflexivně vyzvrátit při 

Postřelení nebo dotrávit během vyhasínání. 

Obsah žaludku a často i části jícnu je výše uvedeným způsobem proplachován, nalezené 

zbytky rybích kostí jsou separovány a připraveny к určení druhového a velikostního spektra 

konzumovaných ryb. 
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Tato metoda umožňuje ověřit přesně hmotnost potravy a porovnat ji s denním racionem, 

optimálním množstvím potravy kryjící energetickou spotřebu jedince. 

4.3.4. Poklep na hnízdní stromy 

V určitých obdobích, u nás zejména před rokem 1990, kdy nebyla ochrana kormoránů 

tak striktní, byla používána metoda poklepu klackem přímo na hnízdní stromy. Kormoráni 

poté v obranné reakci vyvrhovali značné množství ryb, popisované často jako „déšť ryb" 

v různém stupni natrávení, včetně úplně čerstvých. Takto posbírané ryby jsou bez hledání a 

proměřování kostí okamžitě lehce určitelné. Metoda není dnes z důvodu ochrany druhu 

použitelná. (ADÁMEK in letter) 

4.3.5. Pozorování ptáků při lovu a krmení 

Metoda nám umožňuje určit pomocí stativového dalekohledu druh lovených ryb, které 

jsou kormorány vynášeny na hladinu a polykány, případně předkládány mláďatům na 

hnízdech. Velikost ryb tak může být pouze přibližně odhadnuta. 

Obrázek 32: Krmení mláďat. Rybník Vrkoč v červenci 1985. Foto: M.Šebela. 
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4.3.6. Určení druhového a velikostního spektra ryb 

Pro určení velikosti, druhového složení a vzájemného poměru jednotlivých druhů ryb v 

potravě jsou použity typické kosti hlavy - kosti horních čelistí (maxillare), kosti dolních 

čelistí (dentale), kost podjazyková (glossohyale), kosti skřelové (praeoperculare, operculare) 

a kosti požerákové (os pharyngeum) (PEKAŘ 1965, HANĚL 1992, HANĚL 1998, 

ENGSTRÖM 2001, ČECH 2004, ČECH a ČECH 2001a,b,c, 2002, 2003, 2004, 2005a,b,c,d 

ex ČECH 2005). Velikost jednotlivých ryb (TL - total length, tj. celková délka ryby od 

vrcholu rypce po konec nejdelších paprsků ocasní ploutve) je zpětně dopočítána z velikosti 

hlavových identifikačních kostí podle regresních rovnic specifických pro každý druh ryby. 

Hmotnost jednotlivých ryb je následně dopočítána z délko-hmotnostních vztahů známých pro 

jednotlivé druhy ryb po předchozím přepočtu TL na SL (standard length, tj. standardní délka 

ryby od vrcholu rypce po konec ocasního násadce (urostyl)) podle druhově specifických 

vztahových rovnic ze serveru FishBase (Čech 2005). 

Za dostatečnou praxi v oboru je zpravidla považováno určení 10000 rybích ostatků. 

Obrázek 33: Požerákové identifikační kosti cejna velkého (vlevo) a jelce tlouště 

(vpravo). Foto: M.Čech 
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Obrázek 34: Hlavové identifikační kosti okouna obecného (obě části obrázku). Foto 
M. Čech 

Obrázek 35: Požerákové kosti plotice obecné. Foto: M.Čech 

64 



4.4. Preparace kormorána 

4.4.1. Postup preparace 

Během potravního výzkumu Trojské populace bylo získáno 7 těl kormoránů. Jejich 

preparaci zajistil dlouholetý spolupracovník Národního Muzea v Praze a specialista na 

vycpávání ptáků Pavel Augsten z Nového Domu u Rakovníka. 

Korpusy po pitvě zbavené žaludků byly předány к preparaci v zamraženém stavu. 

Postup provedených prací při preparaci je následující: 

• Svléknutí ptáka z kůže a odstranění podkožního tuku, je-li přítomen 

• Odstanění zbytků mozkové tkáně 

• Praní a odmaštění ptačí kůže 

• Sušení ve směsi pilin 

• Chemická konzervace 

• Zasazení skleněných očí 

• Výroba korpusu z drátů a dřevěné prsti 

• Nasazení kůže na korpus, zašití a tvarování postoje 

• Umístění hotového preparátu na přírodní stojan 

• Celková fixace do připravených šablon 

Takto zhotovený preparát byl uložen na dobu 30 dnů к vysušení. Závěrečná úprava spočívá 

v barevné retuši seschlých tkání v hlavové části ptáka, které ztratily přirozenou barvu živé 

tkáně. Cena preparace kormorána se aktuálně pohybuje od 1.500,- do 5.000,- Kč za kus. 

Preparáty kormoránů patří mezi nejvíce zapáchající a tento zápach nepolevuje dle zkušeností 

kurátorů přírodovědných muzejních sbírek po desítky let. (ANDRESKOVÁ, ústní sdělení) 
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4.4.2. Fotodokumentace preparace 

Obrázek 36: Hotovýpreparátjamice kormorána velkého před barevnou retuší hlavové 
části. Autor: Pavel Augsten. Foto: S. Rusňák 

4.5. Metodika postupu stanovení škod způsobených 

kormorány 

Zákonem vyžadovanou součástí žádosti o náhradu škody je odborný nebo znalecký 

posudek škod způsobených kormorány v konkrétním roce. Rybáři předkládají pro jeho 

zpracování následující podklady: obsádkové listy, výsledky vlastního monitoringu výskytu 

kormoránů na předmětných rybnících a vyžádané potvrzení Správy CHKO nebo referátu ŽP 

KU, že tyto počty kormoránů odpovídají. Pro tyto účely jsou sčítáni pouze kormoráni na 

vodě, kteří se v dané době na daném místě zdržovali. Pokud Správa CHKO nebo KÚ zjistí 

vlastním monitoringem odlišné údaje, rybářům zprávu nepotvrdí. Posledním dokladem 

předkládaným zpracovateli odborného posudku je ceník rybářské firmy vztažený к tržní ceně 

ryb. Pokud jím rybáři nedisponují, potvrdí pouze doklad s přípisem, že konzumované 

kategorie ryb nejsou předmětem prodeje a je pro tyto účely použit ceník ČRS. Ten je 

všeobecně akceptován. (ADÁMEK, ústní sdělení) 
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4.5.1. Odborní posuzovatelé - soudní znalci 

Odborní posuzovatelé nejsou žádným způsobem vybíráni nebo selektováni. 

Problematika spadá do kompetence soudních znalců v oboru rybářství, zoologie a dalších 

příbuzných oborů a věd. Existují seznamy soudních znalců, kde však není dané omezení pro 

kormorány. V ČR se postupem času postupným výběrem vyčlenila skupina 4 odborníků, 

specializujících se na kormorány. Jsou jimi: 

Doc. RNDr. Zdeněk Adámek, CSc. Brno - hydrobiolog a ichtyolog ústavu biologie 

obratlovců AVČR a Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického ve 

Vodňanech 

RNDr. Richard Fajna - Vodňany - pracovník společnosti ENKI, která se svou činností 

orientuje mimo jiné na rybniční hospodaření a hospodaření s vodou v krajině 

Ing. Vlastimil Kačírek - Velké Meziříčí - pracovník rybářství Velké Meziříčí 

RNDr. Petr Musil, Ph.D. - Praha - odborný asistent katedry zoologie PřF UK Praha 

Tito posuzovatelé domluvený úzus z hlediska velikostního limitu, denní spotřeby, aby 

nedocházelo ke zbytečným časovým průtahům a vracením posudků a sporům, o které nikdo 

nestojí. Vzhledem к dlouholeté praxi v oboru mají posudky typově připravené a mění se 

pouze data a celkové vyhodnocení. Přirozeně jsou mezi nimi určité rozdíly. Každý vidí 

vzhledem ke svému odbornému zaměření problematiku trochu jinak a pochopitelně se to 

odráží i v přístupu. 

4.5.2. Vyčíslení ceny 1 kg rybí obsádky 

Posuzovatelé obvykle postupují tak, že počet zjištěných kormoránů buď na den, nebo za 

určité období je násoben koeficientem 0,5. Spotřebu 500g ryb denně byla 

odsouhlasena rybáři, ornitology a orgány OP, protože je jednoduchá a poměrně objektivní. 

Rybáři mají pochopitelně představu většího množství ryb, ochránci menšího. V podstatě 

neexistuje metoda, kterou by bylo možné stanovit přesný údaj. Ptáci v zajetí při experimentu 

žerou méně, neboť mají menší energetické výdaje, při výpočtu podle energetické bilance a 

podle ztrát tepla opět přijdeme к jiným číslům, které podle různých názorů objektivní nejsou a 

na půlkilogramové hodnotě se shodují všichni a odpovídá potřebám obou stran. Tato hodnota 

se ustálila jako reálné číslo a odhad a nikdo proti ní neprotestuje. 

Hodnota obsádky je počítána pouze pro ryby, které v té době nedosáhly hmotnosti 700g. 

To je horní hranice, kterou je kormorán schopen polknout nebo vážně poškodit. Takto vzniklé 

číslo, udávající spotřebu ryb v kilogramech je potom násobeno cenou ryb zajeden kg. 

67 



4.5.3. Denní spotřeba kormoránů za různých okolností 

Půlkilogramové množství ryb je tedy akceptováno bez větších problémů, přestože se 

pravidelně stává, že ráno loví hejno na jedné lokalitě, poté se přesune na jinou a může být 

registrováno dvakrát. Stejně ovšem dochází к jevu, že jiné hejno přiletí odpoledne к rybníku 

nasycení již od rána. Z tohoto důvodu je v posudku akceptováno pouze jedno číslo o počtu 

kormoránů za den. Tato námitka je reálná a přestože se občas vyskytne, není předmětem 

pochybností ze strany orgánů OP a referátů ŽP. Žádná zvláštní negativa tato metoda 

nepřináší. 

Požadavky na náhradu škody vycházejí z terénních údajů o početnosti kormoránů 

velkých. Stanovení aktuální početnosti kormoránů je možno založit na pravidelném sčítání 

lovících ptáků na jednotlivých rybnících. I při tomto metodickém přístupu však může 

docházet к nesprávnému odhadu početnosti. Nelze ovšem předpokládat, že všichni kormoráni 

zastižení na jednotlivých zájmových rybnících zde skutečně uloví svoji „denní dávku" 

potravy. Kormoráni se rychle přemísťují a jednotliví ptáci mohou být zaznamenáni 

opakovaně na různých rybnících. Naopak rychle se přemisťující hejna kormoránů (popř. 

jednotliví ptáci) nemusí být zachycena ani při častých kontrolách. Je zde tedy mnoho 

potenciálních zdrojů chyb. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že ověření terénních údajů je velice obtížné až nemožné. 

Pokud i přesto dochází к uvádění „podezřelých" údajů, je v kompetenci zpracovatelů posudků 

takové údaje nezahrnout do výpočtů a v kompetenci referátů ŽP příslušných krajských úřadů 

takové žádosti neakceptovat. 

Obecně se lze domnívat, že údaje o početnosti kormoránů v žádostech, které byly při 

zpracování této práce к dispozici, nebyly jednoznačně nadhodnocené. 

4.5.4. Porovnání počtu obsazených a vylovených ryb 

Rozdíl mezi počtem nasazených a počtem vylovených ryb není způsobená škoda. 

Mortalita bývá způsobena řadou dalších faktorů. Někde je ovšem souvislost jasně patrná. 

Příkladem mohou posloužit některé rybníky na Pohořelicku, po zimě 2006/7 například již 

zcela vylovené pouze kormorány. Informace o skutečně způsobené škodě je úředníkům 

dodána až v podobě poškozeným vyžádaného odborného posudku. 
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4.6. Metodika sběru statistických údajů spojených 

s ochranou druhu 

O postupech a aktivitách orgánů ochrany přírody státní správy (OOP KÚ) směřujících 

к ochraně kormoránů a především jejich hnízdních kolonií můžeme usuzovat z konkrétních 

rozhodnutí těmito orgány vydávanými. Jedná se především o povolení výjimky к odstřelu, 

povolení к lovu na nehonebních pozemcích a žádosti o kompenzace škod. 

Kormorán velký je jako zvláště chráněný živočich zařazen do kategorie "ohrožený" -

kompetenci к povolení žádosti o výjimku podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, mají v tomto případě krajské úřady (dříve okresní úřady). Tyto úřady také 

vedou (vedly) přehled o vydaných rozhodnutích. Souhrnná centrální evidence není zákonem 

stanovena a nikdo tak nemá detailní přehled o povolených nebo nepovolených výjimkách od 

r. 1992. V souvislosti s transpozicí směrnice 79/409/EHS "o ptácích" však vyplývá pro ČR 

povinnost podávat evropské Komisi zprávy o vydaných odchylkách (v pojmosloví zákona o 

ochraně přírody krajiny, v případě zvláště chráněných druhů, o výjimkách) - od r. 2004 jsou 

tedy shromažďovány alespoň údaje o povolených výjimkách pro účely tohoto hlášení (v 

souvislosti s zaváděním systému nejsou údaje bohužel zcela kompletní). Hlášení zajišťuje 

odbor mezinárodní ochrany biodiverzity MŽP ČR. V případě žádostí o náhradu škod je 

situace obdobná - zákon č. 115/2000Sb., o náhradách škod způsobených vybranými zvláště 

chráněnými živočichy, nestanovuje žádnou centrální evidenci. Jednotlivé žádosti administrují 

krajské úřady, které uznatelné žádosti následně předávají přímo ministerstvu financí к 

Proplacení. Nikdo tak nemá к dispozici komplexní údaje o poskytnutých nebo naopak 

neposkytnutých náhradách - к dispozici je pouze souhrnný údaj Ministerstva financí o 

celkové výši náhrad (bez rozlišení druhů živočichů) a pak přehled zpracovaný AOPK ČR na 

základě dat poskytnutých Krajskými úřady. Tento přehled byl však zpracováván naposledy v 

roce 2005 a přestože se nyní se zvažuje jeho další aktualizace, zachycuje přibližné údaje 

Pouze za období 2000 - 2004. 

4.6.1. Povolení OOP к odstřelu druhu 

Povolení je principiálním dokumentem, umožňujícím odstřel zvláště chráněného druhu. 

Je vydáváno Odborem ochrany prostředí ( dále OOP) příslušného Krajského úřadu nebo 

Magistrátu hlavního města Prahy ve smyslu ustanovení § 77a odst. 3 písmo I) a § 77a odst. 3 

Písmo p) zákona ČNR Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Týká se udělení výjimky 
V e smyslu § 56 odst. 1 zákona ze zákazů stanovených § 50 zákona v základních podmínkách 
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ochrany zvláště chráněných živočichů pro druh kormorán velký (Phalacrocorax carbo). 

V případě kladného rozhodnutí udělí OOP tuto výjimku s určením přesného místa, podmínek 

a délky trvání. 

Většina OOP již dnes přistoupila na skutečnost, že regulace kormoránů je za současné 

situace jedinou možností snížení jimi působených ztrát na lokální úrovni a že není žádoucí jí 

zabraňovat. Odstřel na našem území rozhodně nemůže mít vliv na početnost evropských 

populací a v dlouhodobém měřítku ani na početnost ptáků přes naše území protahujícících. 

Při udělování výjimek ze zákona přihlíží OOP к ochrannému statutu lokalit, významu 

lokality jako tahové zastávky pro ostatní druhy vodního ptactva a rekreačnímu využití 

lokality. Význam odstřelu kormoránů nespočívá jen v jejich fyzické likvidaci, ale především 

v jejich souběžném plašení. Zpravidla tedy nedojde к významnému snížení počtu kormoránů, 

ale jen к jejich přesunu na jiné lokality. 

Obecné zásady při stanovování podmínek v udělovaných výjimkách se ustálily takto: 

písemně evidovat počet odstřelených jedinců s konkrétními údaji o datu, lokalitě a 

okolnostech odstřelu. Tuto evidenci musí předložit KÚ. 

Žadateli je uložena povinnost předat případné kroužky střelených kormoránů 

Kroužkovací stanici NM v Praze. Pokud je to možné, měl by žadatel uchovávat kadávery 

odstřelených jedinců pro další vědecký výzkum, zejména pro rozbor potravy. 

OOP zpravidla omezují platnost udělené výjimky maximálně na dva roky, s možností 

prodloužení po zhodnocení výsledků. 

Rozdílné podmínky jsou stanovovány pro jednotlivá období roku: 

Stanovování podmínek pro zimní období (XII.-II.): 

Odstřel (plašení) kormoránů je povolován na rybářsky obhospodařovaných rybnících 

a na některých úsecích řek, kde prokazatelně dochází к vysokým škodám na rybí obsádce 

(pstruhové revíry), kromě těch, které se nacházejí v maloplošných chráněných územích - t.j. 

národních přírodních rezervacích, přírodních rezervacích, národních přírodních památkách a 

přírodních památkách. 

Žadateli je ukládáno minimalizovat rušení dalších druhů vodního ptactva při regulaci 

početnosti kormoránů. 

Stanovování podmínek pro období jarní a podzimní migrace (III. а IX. - XI.) 

Odstřel je povolován na obhospodařovaných rybnících a některých úsecích řek. 
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V oblastech s vysokou početností kormoránů (např. CHKO Třeboňsko nebo tzv. 

moravská tahová cesta - tj. bývalé okresy Třebíč, Znojmo, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, 

Uherské Hradiště, Kroměříž, Přerov, Olomouc, Opava, Nový Jičín, Ostrava, Karviná, Frýdek-

Místek, Vsetín aj., je povolován nelimitovaný odstřel. 

V ostatních oblastech, kde je početnost kormorána nižší (početnost hejn nižší než 50 

ex.) je povolován limitovaný odstřel, jehož hlavním účelem je plašení protahujících ptáků. 

Při povolování odstřelů na jednotlivých lokalitách přihlíží OOP к existenci shromaždišť 

jiných druhů ptáků. Na lokalitách s výskytem jiných zvláště chráněných druhů by mohlo být 

jejich plašení v důsledku odstřelu kormoránů nežádoucí. 

Stanovování podmínek pro hnízdní období (IV. - VI.) 

Snahou OOP je zajistit plnou ochranu stávajících kolonií (Jižní Morava - Novomlýnské 

nádrže, Třeboňsko, Jindřichohradecko - rybník Krvavý a Kačležský, Poodří - rybník Kotvice). 

V případě vzniku nových kolonií přihlíží OOP к ochrannému statutu území, výskytu 

ostatních zvláště chráněných druhů ptáků v kolonii apod. Obecně není doporučováno aktivně 

bránit vzniku nových kolonií, ačkoliv v praxi se tak bezvýhradně děje. 

Odstřel dospělých jedinců v hnízdním období je povolován pouze v případě vyšších 

koncentrací ptáků na lokalitě (více než 50 ex.), působících vážnější škody na rybí obsádce. 

Stanovování podmínek pro pohnízdní období (VII. - VIII.) 

Odstřel kormoránů v pohnízdní době je povolován pouze v případě dlouhodobého 

výskytu vyšších koncentrací ptáků na lokalitě (více než 50 ex.), působících vážnější škody na 

rybí obsádce. 

Obecně je přihlíženo к ochrannému statutu území, výskytu ostatních zvláště chráněných 

druhů ptáků na lokalitě apod. 

Podmínky a povolení jsou vydávány s regionálními rozdíly, což je předmětem trvalé 

kritiky produkčních rybářů. 

4.6.2. Povolení lovu na nehonebních pozemcích 

Žádost je nezbytná к povolení lovu kormoránů na pozemcích, které nejsou 

mysliveckými honitbami. Je předkládána v souladu s ustanovením § 41 odst. 1 zákona o 

myslivosti za účelem vydání tohoto povolení. Musí obsahovat následující náležitosti: kromě 

Uvedení vlastníka či nájemce pozemků, na nichž bude odstřel prováděn, případně jejich 

souhlasu, nežádá-li přímo vlastník, je třeba předložit i zdůvodnění požadavku odstřelu. Dále 
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musí být uveden počet žádaných kormoránů, období, kdy bude odlov proveden a jméno 

navrhovaného myslivce s číslem jeho loveckého lístku, zbrojního průkazu a taktéž zevrubný 

popis myslivce. 

4.6.3. Žádost o náhradu škody 

Žádost o poskytnutí náhrady škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy 

v souladu s ustanovením § 8 zákona č. 115/2000 Sb. je podávána na příslušný krajský úřad a 

poškozený rybář ji musí odeslat nejpozději do 10 dnů od vzniku škody. Je nezbytné uvést 

datum a místo vzniku škody, druh a počet usmrcených ryb, datum nahlášení škody u místně 

příslušné obce s rozšířenou působností, Správy CHKO - nejpozději do 48 hodin od vzniku 

škody. Dále musí popsat příčiny škody, uvést rozsah a výši škody (lze doplnit následně např. 

po zpracování odborného znaleckého posudku). Musí popsat opatření, která učinil к zabránění 

vzniku škody a způsob, poskytnutí náhrady škody. Tato žádost je potom dokládána 

dokumentem o vlastnickém nebo jiném právu к předmětu škody, odborným nebo znaleckým 

posudkem o vzniku škody a její výši a fotodokumentací. 

4.7. Metodika sběru dat o finančních ztrátách chovatelů ryb 

Chovatelské subjekty vedou vlastní pozorování lokalit výskytu a početnosti kormoránů. 

Zpravidla všichni zaměstnanci pověření kontrolou a obsluhou rybníků mají formuláře, do 

kterých zaznamenávají čas a počet ptáků vyskytujících se na dané lokalitě. Každý z baštýřů 

má na starosti několik rybníků, nejlépe je zná, jak z hlediska technologické údržby (jak 

dlouho je třeba je napouštět a vypouštět, jaká je optimální péče o ryby a jaké další zásahy je 

třeba provádět), tak také ze zkušenosti zpravidla ví, kam a kdy má jet, aby spočítal 

kormorány. Baštýř potom předá podklady svému nadřízenému, a ten je dále postoupí 

referátům ŽP, protože je povinností rybářů do 48 hodin hlásit vzniklé škody. 

Tyto údaje jsou používány jako zákonný podklad pro žádost o kompenzaci kormoránem 

způsobených škod na rybích obsádkách. 

4.8. Metodika sběru dat o finančních ztrátách sportovních 

rybářů (ČRS) 

Podkladem pro zpracování údajů o rozsahu škod kormoránem působených na revírech 

obhospodařovaných Českým rybářským svazem jsou výsledky sledování organizačních 
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jednotek ČRS a spolupracujících odborníků z rybářství a ochrany přírody. Dodané výsledky 

jsou centrálně vyhodnocovány. V případech, kdy z řešených oblastí nebyly v požadovaném 

termínu dodány kompletní odpovídající podklady, přihlíží ČRS к některým výsledkům 

získaným v předešlých letech. Při dílčí absenci relevantních informací používá prostého 

dopočtu násobkem průměrovaných hodnot do 100 %. Hlavním cílem studie ČRS je 

každoročně zmapovat rozšíření kormoránů v regionech ČR a stanovit jejich početnost. O 

přesnou lokalizaci místa výskytu jde ČRS až v druhé řadě. 

Pro potřeby sledování kormorána byly ČRS určeny tři kategorie, které pokrývají celou 

sezónu: 

1. počet kusů v období leden až únor, 

2. počet hnízd v období 15. března - 15. července (následně pak pro jednoduchost 

vynásobeno třemi (rodičovský pár a 1 mládě), 

3. počet jedinců mimo tato období. 

4.9. Metodika střelby na kormorány 

Kormorán je extrémně inteligentní a v důsledku toho rovněž extrémně plachý pták, 

velice dobře smyslově vybavený, s výbornou pamětí a dokonalým zrakem. Tyto skutečnosti 

zpravidla značně komplikují člověku - lovci snahy o jeho odlovení. Kormorán je zřejmě 

schopen rozeznat dle předešlé zkušenosti konkrétního člověka lovce, jeho konkrétní auto, 

nebezpečí vycítit v předstihu a rychle uniknout. Rozezná téměř jakoukoliv ránu od výstřelu 

střelné zbraně. Je schopen dodržovat značnou úletovou vzdálenost a varovat ostatní jedince 

v hejnu. 

První výstřel zpravidla vyplaší celé hejno, které potom odletí lovit nebo hřadovat na 

dlouhé hodiny na jinou lokalitu. 

V praxi je používána nejčastěji střelba broková. Značné potíže může působit i 

dohledávka postřelených nebo vyhasínajících jedinců. Na vodních plochách a řekách to není 

možné bez loveckých psů nebo možnosti použití lodě. Každý výstřel myslivce není úspěšný. 

Olověných broků v postřelených a následně vyhojených kormoránech budou po celé Evropě 

zřejmě stovky kilogramů. 
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5. Výsledky - RESULTS 

5.1. Výsledky sčítání na území ČR v letech 1971 - 2007 

POČTY SEČTENÝCH PTÁKŮ 1970 - 2007 

Letopočet 

Obrázek 37: Graf četnosti zimního výskytu kormorána velkého (MUSIL P. nepublikováno) 

U kormorána velkého byl v posledních 25 letech zaznamenán nejvýraznější nárůst 

početnosti ze všech u nás se vyskytujících druhů vodních ptáků. V posledních 3 letech se 

početní stav ustálil na hodnotách oscilujících kolem 9000 sečtených ptáků. 

ROK POČTY SEČTENÝCH JEDINCŮ ŠKODA v mil. Kč 
1997 14 777 24,3 
1998 15 000 93,9 
1999 15 930 70,9 
2000 16 246 81,2 
2001 21 520 154,3 
2002 26 141 193,09 
2003 52 880 402,08 
2004 52 880 402,08 
.2005 63 921 651,78 

Obrázek 38: Výsledky předkládané ČRS jsou radikálně odlišné od dat zjištěných 
Českou Společností Ornitologickou. Zdroj: Studie Českého Rybářského Svazu 2007. 
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5.2. Výsledky mapování hnízdního rozšíření kormoránů 

v ČR v letech 1982 - 2006 

Hnízdní rozšíření kormorána velkého u nás není na rozdíl od ostatních volně žijících 

druhů ptáků výsledkem přirozeného vývoje. Vždy bylo zásadním způsobem ovlivňováno 

člověkem. Na hnízdní pokusy kormoránů u nás mělo klíčový dopad uzavření dohody mezi 

orgány Státní ochrany přírody a Státním rybářstvím v roce 1990. Tato dohoda regulovala další 

šíření a zvyšování početnosti hnízdících kormoránů. Možnost regulace hnízdní populace 

kormoránů je využívána dodnes, proto kormoráni hnízdí pouze na tradičních hnízdištích, která 

nejsou likvidována. Četné pokusy o osídlení dalších oblastí jsou rybáři a jimi finančně 

motivovanými lovci zcela bez výjimky důsledně potlačovány. 

Celkový hnízdní stav kormorána velkého v ČR v letech 1982 - 1989 činil 500 - 660 

párů a dohodnutou početní regulací došlo ke snížení na 200 - 288 párů v letech 2001 - 2006. 

Jde tedy o přibližně 70% pokles. (MUSIL, manuskript). 

V době migrace a zimování jsou ale zaznamenávány mnohem vyšší počty ptáků. 

39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 

Obrázek 39: Hnízdní rozšíření kormorána velkého v Čechách a na Moravě v letech 
1985 - 1989 (ŠŤASTNÝ a BEJČEK 2006). 
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Obrázek 40: Hnízdní rozšíření kormorána velkého v Čechách a na Moravě v letech 
2001 - 2003. (ŠŤASTNÝ a BEJČEK, 2006). 

Vývoj hnízdní populace kormorána velkého v ČR 

Obrázek 41: Graf vývoje početnosti hnízdní populace kormorána velkého na našem 
území za 25 let hnízdění druhu u nás v letech 1982-2006. Data jsou pro přehlednost 
zobrazena pro tři hlavní hnízdní oblasti: Jižní Čechy, Jižní Moravu a Severní Moravu. 
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Podrobný vývoj hnízdní populace Kormorána velkého v ČR 

M ü s s e * « - « , , - _ 
- - - ? г ® s g ® s s s о.1 

Lokalita 

Rok 

Obrázek 42: Graf vývoje početnosti hnízdních párů na zjištěných lokalitách (MUSIL et 
al. 2007, nepublikováno) 

1982 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 06 06 
3 18 3 62 70 75 70 95 89 57 94 102 106 80 61 60 100 16? ?17 ?19 

SjJ2vý_Vdovec 27 46 82 113 110 
14 15 

î ÂLIIEZERO 16 10 12 

ŜÁÍLÉŽSKÝ 2 12 
L!S!Vavý__ 0 14 5 7 40 56 59 37 
E 0 2 5 3 1 ? 3 

- Lednice 4 
;*-Q!bnik - Lednice 4 

' wední Novomlýnská 
30 43 23 49 55 25 12 23 37 47 53 47 

" btfedni Novomlýnská 
4 11 15 5 

Novomlýnská nádrž 16 

•^-Dolní Novoml nádrž 2 150 325 385 488 598 612 399 241 177 93 57 40 39 12 
•šjjro 5 30 53 61 82 85 77 80 74 66 

^SRAČ^Pohořelice 34 29 

-ifeläüLa Dyje 35 

•̂ ÜPETROVA 
^ t û b n i k ^ 3 

•^Übnik 2 

Obrázek 43: Tabelární přehled jednotlivých lokalit s počty hnízdících párů kormorána 
velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) na našem území v letech 1982 -2006. Červeně 
označený údaj ukazuje nejvyšší zjištěný počet párů v pětadvacetileté historii souvislého 
hnízdění kormoránů na našem území. (MUSIL, nepublikováno). 
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Obrázek 44: Historicky nejvýše položené prokázané hnízdění kormorána velkého 
(Phalacrocorax carbo) na Zněnínském rybníku na Českomoravské vrchovině 
v roce 1989. Nadnořská výška 540 m п.т. Letecké foto: J Vondra 

Obrázek 45a:Ostrůvek Znětínského rybníka и Žďáru nad Sázavou 13.6.1989. 
Obrázek 45b: Vejce a vývržky. (Archiv Muzea Vysočiny v Jihlavě, Foto: A. Toman) 
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Obrázek 46: Rybníky Zámeckého areálu v Lednici, kde vyhnízdily v historii následující 
počty párů: 1938 (4 páry), 1949 (19 párů), 1954 (3 páry), 1955 (1 pár), 1957 (18 párů), 1959 
(24 párů), 1984 (4 páry a naposled v roce 2003 (4 páry). Letecké foto: J. Vondra. 

5.3. Výsledky kroužkování kormoránů v ČR v letech 1946 -

2007 a zpětná hlášení 

V letech 1946-2007 bylo celkem shromážděno téměř 500 zpětných hlášení kormoránů 

kroužkovaných na území České Republiky a bývalého Československa, přičemž většina 

těchto zpětných hlášení pochází z období jarního a podzimního tahu. 

Tyto dosavadní výsledky kroužkování naznačují, že většina podzimních zpětných 

hlášení našich mladých ptáků (stáří maximálně 2 roky) pochází z oblasti Baltu (Německo, 

Polsko, Dánsko), což naznačuje, že naši mladí kormoráni v pohnízdním období neopouštějí 

naše území a neodlétají na jih jako většina ostatních druhů ptáků, ale táhnou do této oblasti. 

Pobaltí pravděpodobně slouží jako pohnízdní shromaždiště, neboť zde bylo v této době 

zjištěno velké množství kormoránů pocházejících ze zemí střední, severní a západní Evropy 
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(Dánsko, Německo, Polsko, ČR, Švédsko, Nizozemí). Tato pohnízdní migrace kormoránů 

pocházejících z našich kolonií může být důsledkem toho, že naše hnízdní populace byla 

založena kormorány pocházejícími ze severozápadní Evropy. V oblasti Baltského moře 

využívají populace kormoránů z celé Evropy potravní nabídky hromadných tahů ryb. 

Na podzim se kormoráni vracejí zpět na naše rybníky a řeky, někteří z nich zde zimují a 

část jich přelétá a pokračuje až do Středomoří. Uvedená fakta se týkají především mladých 

ptáků, staří jedinci jsou stanovišti věrnější a takto dlouhé migrační cesty nepodnikají. 

Zimování se potom odehrává ve středomoří či na podalpských jezerech, kupříkladu 

Švýcarských. 

Na počátku expanze byli u nás identifikováni kormoráni z Dánska, později se začali 

objevovat i jedinci z Německa, Švédska, Polska a v poslední dekádě jde i o kormorány z 

oblasti Finského zálivu, provenience ruské a finské. Menší znalosti jsou zatím o zimujících 

kormoránech, kdy se odstřely provádějí méně, jsou zde kormoráni z Dánska, Švédska, Finska, 

Polska či Německa. Nejvzdálenější nálezy našich kroužkovanců pocházejí za severní Afriky, 

ze vzdálenosti přes 1600 km a nejvzdálenější místa ptáků, kteří byly s cizími kroužky nalezeni 

u nás pocházejí z Finska, což je o 200 km méně než lokality severoafrické. 

O nejkurióznější zpětné hlášení se zatím postaral kormorán kroužkovaný v 70. letech na 

Nymbursku. Dostal se do rukou kroužkovatele poté, co spadl do továrního komína. Pád 

kupodivu přežil, byl okroužkován a po několika letech byl tento kroužek nalezen v hnízdní 

kolonii v Dánsku. Odlov 7 kormoránů 27.2.2007 v Tróji přinesl i nejnovější hlášení v podobě 

kroužku „Helsinki MM03321". Jedná se již o dvacátý nález finského kroužkovance u nás. 

Tento samec byl kroužkován 11. června 2002, spolu s dalšími 264 mláďaty v kolonii na 

lokalitě Tammisaari - Uusimaa, která je národním parkem, pokrývajícím skupinku ostrovů na 

jižním pobřeží Finska. Lokalita je od místa úlovku vzdálená 1231 km. Trojský kroužek je již 

jedenáctým nálezem z této lokality u nás. Dosavadní výsledky si zaslouží důkladné statistické 

zpracování, a porovnání s výsledky kroužkovacích centrál okolních evropských zemí. 

Výstupem by mělo být jejich souhrnné publikování v prvním Atlasu migrace ptáků ČR. 

Obrázek 47: Nález finského kroužku MM 3321 z lokality Trója, 2007. Foto: Š. Rusňák 
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Původ kormoránů vyskytujících se v ČR 

Xll.-ll. III. IV.-VI. VII.-VII. IX.-XI. 

Obrázek 48: Původ kormoránů zastřelených nebo nalezených u nás. (MUSIL et al. 
nepublikováno) 

Kormoráni ze zahraničních hnízdišť v ČR 

Obrázek 49: Kroužkované! kroužkovaní na zahraničních lokalitách (MUSIL era/. 
neP"blikováno) 
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5.4. Výsledky potravní analýzy pražské kolonie kormoránů 

Na pražském zimovišti v Tróji zimuje podle dostupných údajů různě velké zimní hejno 

kormoránů od zimy roku 1991/1992. Počet exemplářů se různí podle intenzity jednotlivých 

zim, nejvyšší počet jedinců zde zimoval ve zvláště studené zimě 2005/6, kdy zde bylo při 

lednovém maximu sečteno téměř 2000 jedinců. 

Výsledky sčítání na zimovišti v Trojí poskytují několik informací. Předně naznačují, že 

Vltava v pražském okolí poskytuje s jedinou výjimkou, kterou byla popovodňová situace 

v roce 2002 až 2003, zimujícímu hejnu dostatek potravy. Přímo v lokalitě zimoviště byla 

vlivem eutrofizace říční vody splašky z čističky odpadních vod zvýšená rybí obsádka, kterou 

potvrzují i pozorovatelé a rybáři. (PECINA, ŠEFČÍK, ústní sdělení) Hejno prakticky není 

vyrušováno, nocoviště je situováno na komplikovaně přístupném místě a na nehonebním 

pozemku. Kolísání počtu zimujících jedinců v průběhu let i jednotlivých zim lze jednoduše 

vysvětlit klimatickými výkyvy, a změnami v substrátu dna po povodni 2002. 

Druhová příslušnost a velikost ryb v žaludcích 7 kormoránů střelených v únoru/březnu 

2007 v Praze - Tróji byla určena na základě hlavových identifikačních kostí (druhově 

specifických), jako jsou kosti požerákové (os pharyngeum), kost předskřelová 

(praeoperculare) a kost zubní (dentale). 

V žaludcích sedmi kormoránů velkých zastřelených na Vltavě v Praze Tróji na 

přelomu února a března 2007 (tedy na sklonku letošní teplé zimy) byly nalezeny hlavové 

identifikační kosti 66 ryb, 9 druhů a 2 čeledí (Tabulka 1. str. 83). Nejčetněji lovenými druhy 

byl ježdík obecný ve velikosti 6 - 11,6 cm (34,8%), plotice obecná ve velikosti 8,2 - 35,2 cm 

(25,8%), hrouzek obecný ve velikosti 10,9 - 14,4 cm (18,2%) a jelci (jelec tloušť a jelec 

proudník) ve velikosti 10,2-21,4 cm (12,1%). Naopak z hlediska masy přijaté potravy 

jednoznačně dominovala v úlovcích kormoránů plotice (45,3%), následována jelci (11,2%) a 

ježdíkem (10,8%), viz obr. 1. Největší ulovenou rybou byla plotice obecná (35,2 cm, 578 g). 

Průměrnou velikost ryb (pro celý soubor 13 cm) a S.D. v jednotlivých žaludcích ukazuje obr. 

2. Největší masu ryb nalovil kormorán 1 (768 g), nejmenší pak kormorán 2 (199 g) (obr. 3). 

Průměrně ptáci ulovili jen 347 g ryb. Jak vyplývá z obr. 3, pouze kormorán 1 (velký jedinec o 

váze 3,7 kg) měl v žaludku více ryb, než odpovídá jeho dennímu racionu. Naopak kormoráni 

2 - 6 (mnohem menší ptáci o váze přibližně 2,1 - 2,6 kg) nalovili výrazně suboptimální 

množství kořisti. Kormorán 7 (velký jedinec o váze téměř 3,8 kg) měl skoro prázdný žaludek, 
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a protože byl dohledán až druhý den po zástřelu, je více než pravděpodobné, že většinu 

nalovených ryb stačil v obranné reakci vyvrhnout. Přestože nemůžeme vyloučit, že kormoráni 

2 - 6 vyvrhli část natrávených ryb již krátce po ranním lovu, zdá se být pravděpodobné, že šlo 

o mladé, málo zkušené a tedy lovecky málo úspěšné jedince. Navíc i o jedince slabé, což 

potvrzuje srovnání s kormoránem 1. Zatímco tento pták lovil velké ryby (průměrná velikost 

téměř 25 cm), ostatní se zaměřili na ryby o více než polovinu menší a mnohonásobně lehčí 

(srovnej s obr. 2). Tato lovecká strategie se zdá být podle nejnovějších výzkumů (ČECH 2007 

in press) krajně neekonomická a tedy pro kormorány značně nevýhodná. 

• plotice obecná Djelec tloušť Bjelec proudník 
• cejn velký • hrouzek obecný • ouklej obecná 
• karas stříbřitý 0 okoun říčn' Hježdík obecný 

Obrázek 50: Hmotnostní zastoupení jednotlivých druhů ryb v žaludcích sedmi 
kormoránů velkých (Phalacrocorax carbo) zastřelených na Vltavě v Praze Tróji v zimě 2007. 
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Obrázek 51: Průměrná velikost ryb v žaludcích sedmi kormoránů velkých 
(Phalacrocorax carbo) zastřelených na Vltavě v Praze Tróji v zimě 2007. 
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Obrázek 52: М ш ryb v žaludcích sedmi kormoránů velkých (Phalacrocorax carbo) 
zastřelených na Vltavě v Praze Tróji v zimě 2007 (černé sloupce) a předpokládaný denní 
racion (bílé sloupce) při uvažované průměrné spotřebě ryb na úrovni 17% váhy těla. 

Obrázek 53: Obsahy volat a žaludků předzpracováním. Foto Š. Rusňák 2007 
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TABELÁRNÍ PŘEHLED RYB ULOVENÝCH KORMORÁNY VELKÝMI V ZIMĚ 2007 V TRÓJI 
druh LT (cm) W(g ) 

kormorán 1 plotice obecná (Rutilus rutilus) 35,2 578 
plotice obecná (Rutilus rutilus) 22,4 122 
okoun říční (Perça fluviatilis) 16,9 67 

kormorán 2 plotice obecná (Rutilus rutilus) 18,9 68 
plotice obecná (Rutilus rutilus) 15,3 33 
hrouzek obecný (Gobio gobio) 13,7 18 
jelec proudník (Leuciscus leuciscus) 10,9 12 
ieždík obecný (Gymnocephalus cemuus) 11,2 17 
ježdík obecný (Gymnocephalus cemuus) 10,8 16 
ieždík obecný (Gymnocephalus cernuus) 10,0 13 
ježdík obecný (Gymnocephalus cernuus) 7,6 6 
ieždík obecný (Gymnocephalus cernuus) 7,6 6 
ieždík obecný (Gymnocephalus cernuus) 7,2 6 
ježdík obecný (Gymnocephalus cernuus) 6,0 4 

kormorán 3 jelec tloušť (Leuciscus cephalus) 21,4 99 
cejn velký (Abramis brama) 22,3 116 
plotice obecná (Rutilus rutilus) 16,0 39 
plotice obecná (Rutilus rutilus) 17,5 52 
plotice obecná (Rutilus rutilus) 13,9 24 

kormorán 4 hrouzek obecný (Gobio gobio) 12,3 13 
hrouzek obecný (Gobio gobio) 12,3 13 
hrouzek obecný (Gobio gobio) 12,3 13 
hrouzek obecný (Gobio gobio) 10,9 9 
ielec proudník (Leuciscus leuciscus) 15,5 37 
plotice obecná (Rutilus rutilus) 18,2 59 
plotice obecná (Rutilus rutilus) 15,3 33 
plotice obecná (Rutilus rutilus) 11,1 11 
plotice obecná (Rutilus rutilus) 11,8 13 
plotice obecná (Rutilus rutilus) 11,1 11 
plotice obecná (Rutilus rutilus) 13,2 20 
plotice obecná (Rutilus rutilus) 12,5 16 
ieždík obecný (Gymnocephalus cernuus) 10,8 16 
ježdík obecný (Gymnocephalus cernuus) 10,8 16 
ieždík obecný (Gymnocephalus cernuus) 11,6 19 
ieždík obecný (Gymnocephalus cernuus) 7,6 6 
okoun říční (Perca fluviatilis) 13,7 34 

kormorán 5 okoun říční (Perca fluviatilis) 19,9 117 
ieždík obecný (Gymnocephalus cernuus) 9,2 10 
ježdík obecný (Gymnocephalus cernuus) 9,2 10 
ieždík obecný (Gymnocephalus cernuus) 6,8 5 
ježdík obecný (Gymnocephalus cernuus) 6,4 4 

ježdík obecný (Gymnocephalus cernuus) 9,6 12 

ieždík obecný (Gymnocephalus cernuus) 9,6 12 

ježdík obecný (Gymnocephalus cernuus) 11,6 19 

ježdík obecný (Gymnocephalus cernuus) 10,8 16 

ježdík obecný (Gymnocephalus cernuus) 9,2 10 

ježdík obecný (Gymnocephalus cernuus) 11,2 17 

kormorán 6 hrouzek obecný (Gobio qobio) 12,3 13 

hrouzek obecný (Gobio gobio) 14,4 21 

hrouzek obecný (Gobio gobio) 12,3 13 
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hrouzek obecný (Gobio gobio) 11,6 11 
hrouzek obecný (Gobio gobio) 11,6 11 
hrouzek obecný (Gobio gobio) 13,0 15 
hrouzek obecný (Gobio gobio) 14,4 21 
ouklej obecná (Alburnus alburnus) 18,6 54 
jelec proudník (Leuciscus leuciscus) 10,2 10 
jelec proudník (Leuciscus leuciscus) 14,8 32 
jelec tloušť (Leuciscus cephalus) 14,8 32 
jelec tloušť (Leuciscus cephalus) 14,8 32 
jelec tloušť (Leuciscus cephalus) 12,2 18 
ježdík obecný (Gymnocephalus cernuus) 6,4 4 
ježdík obecný (Gymnocephalus cernuus) 11,6 19 

kormorán 7 karas stříbřitý (Carassius gibelio) 25,9 234 
plotice obecná (Rutilus rutilus) 10,4 9 
plotice obecná (Rutilus rutilus) 10,4 9 
plotice obecná (Rutilus rutilus) 8,2 4 
průměr 13,0 36,8 

Tabulka 1: Tabelární přehled jednotlivých ulovených ryb. 

5.5. Statistické údaje spojené s ochranou druhu 

5.5.1. Počet odstřelených ptáků v ČR v letech 1933 - 2006 

Počty kormoránů zastřelených v letech 1933 - 2006 

3500 

3000 

•I 1500 
a. 

Obrázek 54: Počty zjištěných а nahlášených zástřelů kormorána velkého 
(Phalacrocorax carbo) na území ČR v intervalu let 1933- 2005. (MUSIL 2007, manuskript). 
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Tabulka střelených jedinců ukazuje vzestup v průběhu let po roce 1988. Do roku 1997 

se počet držel pod hranicí 1500 kusů. Vyhláška umožňující lov kormoránů, která vstoupila 

v platnost roku 1996, bezprostředně nevyvolala nárůst počtu usmrcených jedinců. Ten se 

dostavil až se zpožděním, v roce 1998 nárůstem na 2000 ulovených kusů. Po roce 2000 

oscilují počty ulovených jedinců kolem čísla 3000. 

Graf je nepochybně zatížen chybou spočívající v nedokonalosti evidence. Čísla také 

souběžně naznačují alespoň přibližný počet povolení к redukci počtů kormorána velkého. 

5.5.2. Počet podaných žádostí o náhradu škody 2001 - 2006 

V letech 2001 - 2006 bylo podáno 392 žádostí o náhradu škody. Jejich počet i celková 

požadovaná i vyplacená částka výrazně vzrostly od roku 2002. V letech 2000-2001 se 

kompensace vztahovaly pouze na hnízdní období, od roku 2002 je možno žádat o náhradu 

škod i v mimohnízdním tahovém období, kdy jsou početnosti kormoránů vyšší, a proto jsou i 

vyšší jimi působené ztráty. V letech 2003 a 2004 celková částka se v letech překročila 15 000 

000 Kč. Žádosti jsou soustředěny na Referátech ŽP příslušných krajských úřadů a na 

Ministerstvu financí ČR (dále MFČR), které realizuje jejich proplácení. 

5.5.3. Prostředky vyplacené MFČR na náhradách škod 

Náhrady škod vyplacené v letech 2000 - 2006 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Obrázek 55: Ministerstvo financí se ve výplatě náhrad za škody způsobené 
kormoránem velkým přiblížilo v roce 2006 částce 25 milionů Kč. (MFČR, AOPK ČR, MUSIL 
2007- manuskript) 
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Poprvé umožnily právní normy žádat o kompenzaci škod roku 2000, к vyšším výplatám 

ale došlo až roce 2002, kdy novela zákona 115/2000 Sb. umožnila kompenzovat škody 

působené rybářským subjektům i v mimohnízdním období. Od té doby vyplacené 

kompenzace setrvale rostou, což nenaznačuje ani tak růst škod, jako schopnost správně 

požadovat kompenzace za ně a šířící se informovanost o této možnosti. Při stávajícím trendu 

prostou extrapolací lze odhadnout výplaty škod v roce 2007 na 25 000 000 Kč. 

V případě kormorána se kromě faktické intenzity škod totiž projevuje na "zájmu" o 

náhradu škod především dobrá informovanost rybářsky hospodařících subjektů. Z tabulky je 

zřejmé, že alespoň v období do r. 2004 kolísal podíl vyplacených náhrad za škody způsobené 

kormoránem na celkových vyplacených náhradách cca mezi 40 a 60%. Případný nárůst je 

stále ovlivňován zvyšováním povědomí o možnosti žádat o náhradu škody a samozřejmě 

celkový objem náhrad je u kormorána (ale samozřejmě i ostatních živočichů) ovlivňován 

řadou dalších faktorů - klimatickými podmínkami dané sezóny aj. (při zámrazu rybníků 

nedochází к očekávaným škodám na rybnících, naopak nezamrzlé hladiny umožní 

kormoránům neomezený lov.) 

v 

Obrázek 56: Hnízdění na rybníce Vrkoč и Pohořelic roku 1985. Foto M. Šebela 
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6. Diskuse - DISCUSSION 

6.1. Expanze a vzrůst početnosti druhu 

Mohutný vzestup početnosti druhu a jeho panevropská expanze v posledním čtvrtstoletí 

je jev způsobený společným působením několika faktorů. Velmi významnou měrou je 

způsoben činností člověka. Populace kormorána člověkem po století systematicky 

pronásledované a decimované po zahájení celoevropské ochrany dynamicky rostly, obnovily 

se a hnízdně se stabilizovaly postupně ve většině zemí Západní, Severní a Výchovní Evropy. 

Potravně začaly využívat nejen eutrofizované pobřežní vody s lehce dostupným zdrojem ryb, 

ale postupně i regulované toky řek a rybníky s rozvinutým intenzivním chovem ryb ve 

vnitrozemí a to jak během hnízdění, tak v nepředpokládané - a hlavně rybáři nechtěné - míře 

během zprvu jarních a podzimních tahů a později i v průběhu pravidelných zimování na 

nezamŕzajících úsecích vnitrozemských řek pod přehradami. 

Člověk svými aktivitami připravil kormoránům nepřirozené podmínky, které umožnily 

nárůst početnosti populací do té míry, že se stává jeho potravním konkurentem. 

6.2. Dopady potravních aktivit 

Je nesporné, že kormorán velký působí rybářům a rybářským organizacím finanční 

ztráty zejména na intenzivně obhospodařovaných rybnících svými potravními aktivitami. 

Jejich výše je rozdílná v jednotlivých ročních obdobích a závislá řadě dalších působících 

faktorů. 

Spor o kormorány a nekompromisní diskuse o jejich početní regulaci se přesunuly do 

výrazně ekonomické roviny. Nicméně, 1.000.000,- Kč ročně je vyplácen rybářskými firmami 

na zástřelném po předložení zobáku. 15 - 25.000.000,- Kč ročně je vyplaceno na náhradách 

za škody tímto druhem způsobené. Zde je ovšem nutné porovnání s hospodářskými výsledky 

velkých hospodářských podniků. 

Přiznávaná a daněná roční produkce našich rybářství je 20.000 tun tržních ryb čili čistý 

zisk z prodeje po odečtení nákladů činí zhruba miliardový zisk, který přinese státu na daních 

odhadem přibližně 300.000.000,- Kč ročně, (zdroj www.mfcr.cz) 

Dopady potravních aktivit kormorány jsou rybářskými subjekty zpravidla nadsazovány 

a ochranářská legislativa zároveň nemá zájem ani možnost dalšího zvyšování kompenzací. 
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6.3. Další smysl stávaj ich o trendu ochrany druhu 

Z výsledků práce plyne, že kormorán velký by neměl být nadále řazen mezi zvláště 

chráněné živočichy, ale měl by být chráněn v režimu obecné ochrany ptáků. To, oč ochrana 

přírody usiluje, tedy ochrana u nás hnízdících populací kormorána, je účinně dosažitelná 

kombinací zvláštní územní ochrany a ochrany obecné. Pro protahující a zimující jedince by 

měla stačit ochrana obecná, která se co do intenzity velmi blíží ochraně zvláštní druhové. 

Rozdíl je zejména v charakteru činností, kdy v režimu obecné ochrany jsou řešeny většinou 

činnosti úmyslně konané, zvláštní ochrana druhů je v tomto ohledu přísnější (zákaz obecně 

všech činností, které mají dopady dané základními ochrannými podmínkami pro živočichy). I 

obecná ochrana ptáků je totiž nastavena v režimu zákazů, ze kterých je možné povolit 

výjimku z důvodů specifikovaných v zákoně a při prokázání neexistence jiného uspokojivého 

řešení. Obecná ochrana ptáků dle současného zákona o ochraně přírody - § 5a a 5b - je 

podobně přísná jako zvláštní ochrana. 

Je zjevné, že ochrana kormorána nemusí vylučovat určitou potřebnou regulaci 

početnosti. Rozumně konstruovaná ochranářská legislativa může umožňovat kompenzaci 

škod i evidenci a průběžné hodnocení efektivity přijatých regulačních opatření. 

Ochrana přírody má v ruce legislativní rámec, který může být použit v případě, že 

populace z jakéhokoliv důvodu bude znovu ohrožena nebo začne početně klesat. 

Celoevropské počty odstřelů se totiž blíží к 100 000 jedinců, což je hranice, která byla před 

několika lety zahraničními odborníky vypočtena jako limitující a kritická a při takto vysokých 

odstřelech by mohlo dojít к opětovnému poklesu populace. 

Naše hnízdní populace kormorána velkého od roku 1997 neustále roste, i když zřejmě 

méně, než by odpovídalo její vysoké populační produktivitě (více než 3 vyvedená mláďata na 

hnízdo), přežila tedy na úrovni, kde ji jsou ochotni rybáři tolerovat. 

Komerční rybářství provozované intenzivním chovem v nadužívaných rybnících, i 

sportovní rybolov jako volnočasová aktivita tří set tisíc Čechů a dvaceti tisíc zahraničních 

Evropanů mají к chovu a rybolovu takový pozitivně emoční vztah, že nebudou na kormorány 

nahlížet smířlivě nikdy. 

6.4. Management druhu v celoevropském kontextu 

V řadě evropských zemí existuje propracovaný plán managementu tohoto ptačího 

druhu. Ve Švýcarsku po zkušenostech usoudili, že je třeba chránit hodní toky řek u nás 
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srovnatelné s pstruhovými vodami a menší jezera s cennými populacemi ryb - do 50 ha. 

Důsledkem tohoto rozhodnutí je vytlačování kormorána povoleným odstřelem na nižší toky 

řek a velká jezera, kde se předpokládá působení menších škod na rybích populacích. Systém 

ochrany horských a podhorských řek před kormorány se osvědčil i v Rakousku a hnízdní 

populace jsou tolerovány pouze na Dunaji. 

U nás jednání s ČRS к podobnému postupu zatím nedospěly. Rybáři vůbec nepřipouští 

možnost, že by populace kormorána mohla kdekoliv přirozeně žít a lovit. Kormoráni 

přítomnost ale je a do budoucna bude v evropské přírodě nezpochybnitelnou realitou a tak se 

nabízí otázka nějak zredukovat počty kormoránů, ale jak zredukovat negativní dopad jejich 

potravních aktivit na přirozená nebo i nepřirozená rybí společenstva. Jejich dopad totiž 

zvyšuje ta skutečnost, že v naší přírodě prakticky chybí přirozené řeky s meandrujícími toky, 

s dostatkem úkrytů pro ryby. Rybí populace jsou tak daleko zranitelnější než by tomu bylo 

v přirozeném prostředí. 

Represívni' opatření ve smyslu odstřelu nemají u nás ve vnitrozemí větší smysl. Redukce 

má jen omezený dopad. Exemplárním příkladem může být také bavorská zkušenost, kde 

počty zimujících kormoránů narůstaly a dosáhly 8000 jedinců. Došlo к masivnímu odstřelu a 

počty zimujících jedinců se i přes zástřel 6000 ex prakticky nezměnily. Jiných 6000 ptáků na 

bavorské řeky a rybníky přilétlo a uprázdněné potravní niky obsadilo. To samé je 

pravděpodobné i u nás. Nelze totiž jednoduše předpokládat, že kdyby čeští rybáři nenechali 

usmrtit 3000 kormoránů ročně, byl by jejich počet u nás o 3000 vyšší. Pokud by chtěl člověk 

skutečně snížit početnost tohoto druhu, muselo by dojít ke snížení početnosti v prostoru 

Severního a Baltského moře, к čemuž se na mezinárodní úrovni zatím nepřistoupilo a 

severské státy to zjevně ani nemají v úmyslu dopustit. 

Kompenzace, které se v současné době části našich rybářů vyplácejí z peněz daňových 

poplatníků mají pozitivní, ale i stinné stránky. 

Systém vyplácení náhrad škod se tak snaží eliminovat dopad, který přítomnost 

kormoránů má nejen z ekonomického hlediska, ale i z hlediska psychologického a eliminuje i 

negativní cítění ze strany rybářské veřejnosti. 

6.5. Početnost a potrava pražské kolonie kormoránů 

Nocoviště v Praze -Tróji bylo sledováno v průběhu jednotlivých měsíčních dekád od 

začátku listopadu 2004 do konce března 2007. 
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Předběžné výsledky z Troje (CIMBURKOVÁ 2006) ve velmi hrubých rysech 

připomínají výsledky získané v roce 2007. Byly nalezeny všechny druhy, které se objevily i v 

případě analýzy žaludků letošních kormoránů. V letošních vzorcích je navíc hlavně ježdík a 

hrouzek, jako dva dominantní druhy, krom toho i okoun a ouklej. Ve výsledcích nezastižené 

druhy jsou pro nezkušeného determinátora velmi komplikovaně určitelné, a tak lze 

přepokládat, že přes svoji přítomnost nebyly nalezeny. 

Výsledky analýzy žaludků z přelomu března a února 2007 můžeme shrnout takto: 

kormoráni na Vltavě v Tróji lovili z rybářského pohledu jen málo významné druhy ryb, navíc 

v malých velikostech, naopak se v jejich potravě vůbec neobjevily rybí druhy atraktivní z 

pohledu člověka/produkčního či sportovního rybáře, jako je kapr obecný, štika obecná, candát 

obecný nebo pstruh duhový. Ačkoli se výsledek potravní analýzy může zdát překvapivý, 

přinejmenším druhové zastoupení ryb v potravě zimujících kormoránů na Vltavě v Tróji 

velmi dobře koresponduje se zjištěními, která byla učiněna na jiných místech hlavního říčního 

systému Vltavy (ÚN Lipno II a Vltava pod touto vyrovnávací nádrží, ÚN Slapy, VN Želivka). 

(ČECH 2002, ČECH 2004, ČECH 2005) Zajímavá analogie projevující se početní dominancí 

ježdíka obecného v potravě kormoránů pak byla potvrzena např. i v případě ptáků lovících na 

hlavním toku Dunaje. 

Pro hlubší pochopení jednotlivých parametrů potravní ekologie kormoránů na Vltavě 

v Tróji bude nezbytné v příštích letech tento datový vzorek výrazně rozšířit. Bude záhodno 

zhodnotit časovou a prostorovou variabilitu konzumovaných ryb v závislosti na početnosti 

zimujících kormoránů, povětrnostních podmínkách a potravní nabídce. Cenné výsledky pro 

zhodnocení efektu povodně a jejím vlivu na ichtyofaunu by mohlo přinést dokončení rozborů 

předpovodňových vývržků z roku 2002. Problémem bude patrně absence důvěryhodných 

ichtyologických dat před povodňovou událostí a po ní. Přestože ČRS poskytl údaje o 

vylovených a nasazovaných rybách v širším okolí zimoviště, spoléhat na rybářské statistiky je 

pro tento účel většinou zavádějící. Rybáři totiž loví pouze některé druhy, jen ty vybrané 

zapisují a částečně zapisují do druhů a tzv. neušlechtilé ryby bývají zahrnovány stručně do 

kategorie ostatní. Podobné výsledky jsou známé z lokalit VN Římov, který v roce 2002 

postihla tisíciletá voda i z VN Želivka, kde byla katastrofa menší. Ty svědčí o tom, ze к 

žádným podstatným změnám nedošlo. Povodeň zde neměla na rybí společenstva žádný 

zásadní vliv. Tok Vltavy v Praze přerušuje řada jezů a je možno na ní nahlížet jako na 

kaskádu průtočných nádrží jezerního charakteru. Velmi podobně funguji i přehrady Vrané a 

Štěchovice. Není proto pravděpodobné, že se ve Vltavě v Praze po povodních nastalo cokoli 

zásadního ve složení ichtyofauny. Pro případnou studii lze předpokládat badatelsky podstatný 
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nález, ale ovšem možné, že daleko podstatnejší budou klimatická data nebo lokality, kde 

kormoráni konkrétně lovili. Pokud totiž loví také jinde než na Vltavě, výsledky budou jen 

složitě interpretovatelné. 

Vlastním závěrem této práce jsou kromě konkrétních výsledků také nové a nikoli 

nedůležité otázky. Jejich zodpovězení si nepochybně vyžádá množství další práce. 

Připustíme-li, že ve vědě a vědeckém pohledu na svět jsou vlastně mnohem důležitější dobré 

otázky než nepodstatné a vynucené odpovědi, je možné předpokládat, že práce splnila svůj 

účel. 
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7. Závěry 
Poslední čtvrtstoletí soužití hnízdní i přezimující populace kormoránů na našem území 

přineslo mnoho praktických zkušeností s jejich trvalou přítomností v naší kulturní krajině. 

Kormorán velký a jeho historie je ojedinělým případem, podobný takový bychom jinde 

v ptačí říši jen těžko hledali. Vědecká veřejnost i úřady na mezinárodní úrovni konkrétní 

situaci expanze druhu studují dlouhá léta a zatím se к žádnému řešení, které by přineslo 

výsledky, nedopracovali. Přes vytrvalou snahu o jeho řešení problém spíše zůstává. 

Na základě matematického modelu, zohledňujícího reprodukční úspěšnost, přežívání i 

počet odstřelených ptáků, lze učinit závěr, že při zachování současného trendu nelze očekávat 

pokles početnosti populace. Ke snížení početnosti v celoevropském měřítku by mohl vést 

odstřel více než 100 000 jedinců ročně, což je prakticky neproveditelné. Vzhledem к výše 

uvedeným faktům tedy nelze předpokládat ani výrazné snížení početnosti kormoránů 

vyskytujících se u nás v průběhu tahu a zimního období. Přesto, že u nás nejčastěji používaná 

metoda - odstřel, bohužel nevede к očekávaným výsledkům, tj. snížení početnosti kormoránů 

v dlouhodobém měřítku, zůstává jedinou metodou, která v našich podmínkách, lokálně a 

krátkodobě může vést ke snížení škod na rybích obsádkách. 

Není zjevně v silách jednotlivých evropských států reagovat na situaci vznikající 

ochranou druhů hnízdících na jiném teritoriu, a tak bude i do budoucna nutné toto vše řešit na 

principu subsidiarity. Tento princip zavazuje problémy řešit na úrovni regionů, kde se 

projevují. Škody způsobené kormorány jsou toho učebnicovým příkladem. 

Součástí snahy o ochranu přírody je i snaha o výchovu občanů к pozitivnímu vztahu 

к přírodě, a jejím volně žijícím obyvatelům. Řada ohrožených druhů predátorů sice také 

působí škody, nedisponuje ale tak obrovským areálem a tak mohutnou populační dynamikou, 

jako kormorán velký. Snahu o důslednou ochranu kormoránů pomocí finančních kompenzací, 

které jsou navíc nesymetricky a nesystémově distribuovány, lze chápat také jako hazard 

s důvěrou občanské veřejnosti. 

Konsenzus, kterého bude zjevně nutno v budoucnu dosáhnout, bude třeba opřít o 

důkladnou a všeobecně dostupnou znalost potravní biologie kormorána a jeho migračních 

cest. Výzkum bude stát ovšem značné badatelské úsilí. Kdyby byl financován pouhými 

procenty vyplácených kompenzací, využitelné znalosti by se nepochybně záhy dostavily. 

Důležité bude i respektování docílených dohod a vymahatelnost práva. Jako by do tohoto 

problému najednou plíživě vstupovaly neduhy, které známe z našeho každodenního života. 
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9. English SUMMARY 

9.1. The thesis objectives 

The thesis objective was to collect all modern biological knowledge about the presence, 

migratory and feeding habits of a special grade protected bird species of The Great Cormorant 

and to collect statistical data on its predatory pressure on fish communities which represents 

the core of the conflict between nature conservation activists and fish farmers. The findings of 

ornithological monitoring have been used as input data - winter habitat frequency of the bird 

species, data on nest distribution of the birds and feedback reports on bird-ringing in the last 

three decades. Data on selective shooting requests and estimated damage compensation 

request data relating to the species has been provided, too. An extensive survey in the 

ornithological community's opinions has been carried out. 

Using the results of literature research, direct observations and a statistics evaluation, I 

tried to find an answer to the following questions: 

- What is the cause of the pan-European species expansion? 

- What damage does the species cause with its feed behaviour to the fish farmers? 

- How can the damage claim be specified and provable? 

- What are the potential methods of protecting the fish communities and the species 

regulation within the legislation limits? 

- To what degree is it feasible to protect cormorants in the Czech Republic employing the 

present legislation? 

- What impact would the exclusion of the species from the Decree have on its protection 

and its numbers? 

- What is the most effective method of controlling the species, making good the damage 

caused by its behaviour supposing permanent protection? 

Furthermore, I tried to answer the question whether the Prague population of the 

wintering cormorants is standard as to the feeding habits and the predatory pressure on the 

fish communities. For this research, selective shooting licence has been acquired, necropsies 

and feed analyses of the stomach contents in 7 birds wintering in the Prague Troja district 

have been carried out. 
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Subsidiary tasks that had a didactic character involved also: 

- Making a documentary dated in 2007 about the cormorants from the perspectives of the 

fish farming, nature preserving and ornithological communities. 

- Making mounts of 5 ex cormorants in various positions of sitting pro nature museum 
collections 

- Informing about this thesis on the webpage entitled www.KORMORANI.cz 

- Publishing, if opportunity allows, an article about the topic in a nature science journal 

9.2. Results 

9.2.1. Results of the census in the CR 1991 -2007 

Results of the census in the CR in years 1991 - 2007 

1 
Figure 57: In the case of the Great Cormorant, the count has increased at the 

highest rate of all species oj aquatic birds over the last 25 years. 

9.2.2. Results of mapping the nest distribution of cormorants in 
the Czech Republic between 1982 - 2006 

Nest distribution of the Great Cormorant in the Czech Republic is not the result of a 

natural course of events as compared to the other wildlife bird species. It has always been 

under a great pressure of the human population. The nesting of the cormorants in the Czech 

Republic has been greatly influenced by the signing of a treaty between the National Natural 

Preservation A u t h o r i t i e s and the National Fishery Office in 1990. This treaty provided for the 
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future spread and increase in the numbers of nesting cormorants. The opportunity to control 

the nesting populations of cormorants is used even today so cormorants nest only on 

traditional nesting areas which are not being destroyed. Numerous attempts at migrating to 

other areas are invariably suppressed by fish farmers and other financially motivated hunters. 

The overall nesting count of the Great Cormorant in the Czech Republic in 1982 - 1989 

was 500 - 660 pairs and agreed reduction in numbers brought a fall to 200 - 288 pairs in 2001 

- 2006. So, it is approximately a 70% reduction. (MUSIL, manuscript). 

In the migration and wintering periods, however, much larger bird counts are usually to 

be found. 

Vývoj hnízdní populace kormorána velkého v ČR 

Figure 58: A graph demonstrating the development of the nesting population of the 
Great Cormorant in the Czech Republic over 25 years of the species nesting history between 
1982-2006. For better clarity, the data is displayed by the three main nesting areas- South 
Bohemia, South Moravia and North Moravia. 

9.2.3. Results of bird-ringing cormorants in the Czech Republic 

between 1946 - 2007 and feedback reports 

In the years 1946-2007, about 500 feedback reports on cormorants ringed in the Czech 

Republic and the former Czechoslovakia have been made while most of these feedback 

reports have been carried out in the period of the spring or the autumn migration. 

These existing ringing results indicate that the majority of the autumn feedback reports 

of about Czech young birds (ages maximum 2 years) originate in the Baltic Sea area 
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(Germany, Poland, Denmark) which suggests that Czech young cormorants do not leave 

Czech Republic in the post-nesting period and that they do not head south as the majority of 

the other bird species but that they migrate back home. The Baltic Sea area probably serves as 

the post-nesting assembly point because during this period large numbers of cormorants 

coming from the countries of Central, North and West Europe (Denmark, Germany, Poland, 

Czech Republic, Sweden, the Netherlands). This post-nesting migration of cormorants 

coming form Czech colonies can be the result of the fact that the Czech nesting population 

was founded by cormorants that came from Northeast Europe. In the Baltic Sea area, the 

populations of cormorants from all over Europe take advantage of the feed opportunities 

presented by massive fish migrations. 

In the autumn, cormorants return to the Czech fishponds and rivers. Some of them 

winter here and some migrate further on to the Mediterranean. The information given above 

relates mostly to young birds, old birds are more habitat-bound and they do not undertake 

such long migration. Wintering then takes place in the Mediterranean or at lakes under the 

Alps, for example in Switzerland. 

At the start of the expansion in the Czech Republic, Danish cormorants have been 

identified. Later on, birds from Germany, Sweden and Poland began to appear and, in the last 

decade, there are even cormorants from the area of the Gulf of Finland, originating in Russia 

and Finland. Little is known so far about the wintering cormorants, since selective shooting is 

done less often. There are cormorants from Denmark, Sweden, Finland, Poland or Germany. 

The farthest identified Czech-ringed birds come from the North of Africa, a distance of 

more than 1600 km and the farthest places from which the birds have been found in the Czech 

Republic include Finland which is by 200 km less than the North-African locations. 

An odd man out is a feedback report of a cormorant ringed in the 1970's in the 

Nymburk area. It ended up in ringer's hands after it fell into a factory chimney. Surprisingly, 

it survived the fall, it was ringed and several years later, this ring was found in a nesting 

colony in Denmark. 

The shoot of the 7 cormorants on February 27, 2007 in Troja in Prague brought also the 

latest report in the form of a ring reading "Helsinki MM03321". It is the 20th case of a 

Finland-ringed bird in the Czech Republic. This male was ringed on June 11, 2002 together 

with 264 other chicks in a colony in the Tammisaari - Uusimaa area which is a national 

preserve comprising of a group of islands on the South coast of Finland. The habitat is 1231 

km far away from the place of the shoot. The Troja ring is a find #11 from this area of the 

Czech Republic. 
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The results collected so far deserve a careful statistical processing and comparison with 

the results of the bird-ringing centres of the surrounding European countries. The output 

should be their omnibus publication in first Bird Migration Atlas of the Czech Republic. 

Figure 59: Foreign Cormorants found in the Czech Republic. (MUSIL, unpublished) 

9.2.4. Results of the feed analysis of the Prague colony 
cormorants 

Based on the available information, the Prague wintering area in Troja has been 

harbouring cormorant flocks of various sizes since the winter of 1991/1992. The number of 

birds varies depending on the coldness of the given winter with the highest number of birds 

during the especially cold winter of 2005/6 when in the January maximum the total ranked 

almost 2000 birds. 

The census results on the Troja wintering site provide several types of information. 

Firstly, they suggest that the Vltava river in the Prague surroundings provides enough feed for 

the winter flock (the only exception being the after flood situation in the years 2002 and 

2003). Due to an eutrophication of the river water with waste water from a sewage treatment 

plant, there was an increase in the fish population directly in the wintering site. This has been 

witnessed by both observers and fishermen (PECINA, ŠEFČÍK, oral report). The flock is 

almost never disturbed; the night resting site is situated at a hard-to-reach spot and not in 
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hunting grounds. The variation in the numbers of the wintering birds in the course of the years 

as well as the individual winters can simply be explained with climactic fluctuations and 

changes in the river bed substrate after the 2002 flood. 

Species variety and the sizes of the fish in the stomachs of the 7 cormorants shot in 

February and March 2007 in Troja, Prague were determined based on the identification of the 

head bones (species specific), such as the pharyngeal bone (os pharyngeum), preopercular 

bone (praeoperculare) and dental bone (dentale). 

In the stomach of the seven Great Cormorants shot on the Vltava river in Troja, Prague 

in February and March 2007 (i.e. at the end of this year's warm winter) the identification head 

bones of 66 fishes, 9 species and 2 families have been found (Table 1, page 89 - the genus 

and species names of the fish with Latin equivalents in the brackets, total of fishes, total per 

cent, average length in cm, average body weight in g). The most commonly foraged species 

was the Ruffe, having the sizes of 6 - 11.6 cm (34.8%), the Roach, having the sizes 8.2 - 35.2 

cm (25.8%), the Gudgeon, having the sizes 10.9 - 14.4 cm (18.2%) and the Leuciscus species 

fish (the Chub and the Dace), having the sizes 10.2 - 21.4 cm (12.1%). On the contrary, from 

the point of view of the mass of the feed intake, there was a clear dominance in forage of the 

Roach (45.3%), followed by the Leuciscus fishes (11.2%) and the Gudgeon (10.8%), see Fig. 

50, page 84. The largest fish foraged by the cormorant was the Roach (35.2 cm, 578 g). The 

average fish size (in the whole set being 13 cm) and the S.D. in the birds' individual stomachs 

are shown in the Fig. 51, page 84.. The biggest amount off ish has been caught by the 

cormorant No. 1 (768 g), the smallest by cormorant No. 2 (199 g) (Fig. 52, page 85). On 

average, the birds caught mere 347 g offish. As becomes clear from the Fig. 3, only 

cormorant No. 1 (a large bird weighing 3.7 kg) had in its stomach more fish than its daily 

ration is. On the contrary, cormorants No. 2 - 6 (much smaller birds weighing approximately 

2.1 - 2.6 kg) foraged much less than optimum amount of kill. Cormorant No. 7 (a large bird 

weighing almost 3.8 kg) had almost nothing in its stomach and since it was traced as late as 

the following day after the shooting, it is very probable that it managed to vomit most of its 

stomach contents in a defensive reaction. Although it cannot be ruled out that cormorants 2 -

6 vomited part of the digested fish shortly after the morning hunt, it seems probable that they 

were young inexperienced hunters with little success. Moreover, they were weak birds as 

compared to cormorant No. 1. While this bird fished for large fish (the average size being 

almost 25 cm), the others focused on fish by more than a half smaller and many times lighter 

(see Fig. 47, page 86). This fishing strategy seems to be extremely uneconomical according to 

the latest research (ČECH 2007 in press) and thus very disadvantageous for the cormorants. 
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9.2.5. Statistical data relevant to the species protection 

9.2.5.1. The number of selective shooting requests submitted to the authorities 

The table of birds that have been shot manifests an increase in the years after 1988. 

Until 1997, the total remained below the level of 1500 birds. The Decree enabling to shoot 

cormorants which has been passed in 1996 did not immediately cause the number of killed 

birds to grow. This took place with a delay, in 1998 by means of an increase to 2000 shot 

birds. After the year 2000, the totals of birds killed range on the value of 3000. 

The graph is doubtlessly subject to an error due to the imperfection of the records. The 

data also suggest at least an approximation to the number of the selective shooting licences 

issued to reduce the Great Cormorant population. 
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F i g u r e 60: The number of selective shooting requests submitted to the authorities. 

9.2.5.2. The number of damage compensation claims submitted to the 

authorities in 2001 - 2006 

In 2001 - 2006, there have been 392 damage claims. Their number and the overall 

requested and compensated sums have significantly grown since 2002. In 2000-2001, 

compensations involved only the nesting period. Since 2002, non-nesting migratory period 

damage can be claimed, too. The numbers of cormorants are higher and thus there is also 

The number of selective shooting requests submitted 
to the authorities in years 1933 - 2006 
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higher damage. In years 2003 and 2004, the total sum paid exceeded 15,000,000 CZK. 

Damage claims are collected at the regional Environment Referral Offices and at the Ministry 

of Finance of the Czech Republic which carries out their payment. 

9.2.5.3. Settlements paid by the Ministry of Finance on Damage Claims 

The first opportunity to claim a compensation of damage was enabled by the legislation i in 
2000 but higher settlements have been paid as late as 2002 when the Decree has been 

amended so as to allow for compensations of damage done to fishery businesses also outside 

the nesting period. Since then, the compensations have been on the rise permanently. This 

does not suggest the rise in damage but rather the ability to claim compensations and 

spreading know-how of this opportunity. With the existing trend, a mere extrapolation will 

reveal a compensation payment growth in 2007 onto 25,000,000 CZK. 

25000 

Settlements paid by the Ministry of Finance on Damage 
Claims 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Figure 61 : Settlements paid by the Ministry of Finance on Damage Claims in CZK. 

In the case of the cormorant, there is not only the factual intensity of the damage that is 

expressed in the "demand" after damage compensations but, above all, the good know-how of 

the fish farming establishments. The table clearly shows that at least in the period until 2004, 

the share of compensations paid due to cormorant related damage on the total compensations 

ranged approximately between 40 and 60%. The possible growth is constantly under the 

influence of the increasing know-how on the opportunity to claim damage compensations. 
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Also, there are of course other factors bearing on the overall volume of compensations in the 

cormorant (but also in other animal species) - climate conditions of the given season etc. 

(with fishponds freezing over, there is no expected damage; on the contrary, unfrozen 

fishponds allow cormorants to fish without limits). 

9.3. Conclusions (Epilogue) 

The last quarter of a century of coexisting nesting and wintering populations of 

cormorants in the Czech Republic has brought a lot of practical experience with their 

permanent presence in the Czech landscape. The Great cormorant and its history is a rarity. A 

similar one is hard to find in the bird kingdom. The scientific community as well as 

authorities at the international level have been studying such species expansion for years and 

so far have not reached a solution that would bring results. Despite a constant effort to solve 

the problem, it still prevails. 

Based on a mathematical model that takes into account the reproductive success rate, 

survival rate as well as the numbers of selectively shot birds, a conclusion can be made that, if 

the present trend is kept, a decrease in the population can not be expected. A decrease in the 

numbers of the birds could be secured, in whole of Europe, by shooting more than 100,000 

birds a year which is virtually impossible. With respect to the above mentioned facts, a 

significant reduction in the numbers of cormorants populating the Czech Republic can not be 

expected in the course of migration or in the winter. In spite of that, in the Czech Republic 

most commonly used method - selective shooting which brings no satisfying results, i.e. the 

reduction in the numbers of cormorants in long-term period, remains the only method which 

can lead to the reduction of fish damage on Czech fishponds, however locally and short-term. 

It is obviously not in the powers of the individual European countries to react to the 

forming situation by protecting species nesting in a different region and so, in the future, it 

will be necessary to solve the problem on the subsidiary principle. This principle binds the 

authorities to approach the problem at the regional level where it presents itself. Cormorant 

related damage is a model example of this principle. 

The nature preservation activities also involve efforts to improve the humans' positive 

attitude to Nature and its wild living inhabitants. A series of endangered species of predators 

do cause damage, too, but they do not embrace such an immense area and they do not display 

such an extensive population dynamics as the Great Cormorant does. The efforts to protect 

cormorants consistently with the use of financial compensations that are moreover distributed 
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asymmetrically and unsystematically can also be seen as hazardous treatment of the public 

trust in authorities. 

Accord that will clearly have to be reached in the future must rely on a thorough and 

generally available knowledge of cormorant feeding habits and its migration paths. Research 

will, however, require substantial effort. Provided it was financed with but mere per cent of 

the compensations paid, applicable findings would doubtlessly appear soon. There will be 

also a need for observing agreements already attained and enforceable legislation. It is as if 

this problem displayed complaints that we all know so well from our daily lives. 
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10. Přílohy-APPENDICES 

10.1. Dokumentární film o vztahu ke kormoránů m v roce 

2007 

Součástí této diplomové práce je dokumentárně - publicistický přírodovědný film, 

natočený v období od března 2006 do dubna 2007. Mapuje historii výskytu a hnízděhí 

kormorána u nás a předkládá názory odborníků z řad ochranářské, ornitologické a rybářské 

veřejnosti, kteří se problémy spojenými s predačním tlakem kormoránů intenzivně zabývají. 

10.2. Preparáty kormoránů pro přírodovědné sbírky 

V důsledku nutnosti odstřelu 7 jedinců kormorána velkého pro potřeby potravní analýzy 

byly získané korpusy odborně preparovány. Postup preparace byl zdokumentován a hotové 

exponáty budou předány do přírodovědných sbírek. 

10.3. Webové stránky WWW. KORMORÁNI. CZ 
Během projektu diplomové práce vznikly webové stránky pod doménou kormorani.cz. 

Zájemci o podrobnější informace o kormoránech zde naleznou řadu informací, nasbíraných 

dat, fotomateriálu a filmových záběrů. 

Ústřední knih.Pedf UK 

2592071413 
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