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V KRÁTKOSTI
● Naše škola se prezentovala svým

Úvodní slovo...

●

Naše škola pořádá odbornou konferenci
Ve dnech 21. a 22. května 2010 budou
vrcholit oslavy 90. výročí založení naší
školy. V rámci těchto oslav proběhne
v prostorách klubovny 101 na domově
mládeže dvoudenní odborná konference
s názvem Intenzita chovu ryb a ekologické aspekty v rybářství. Konference
proběhne s finanční podporou z prostředků grantu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Není třeba uvádět, že
je to odborná akce, kterou naše škola
nepořádá každý rok. Dokonce jsem pátral
v historii a zjistil, že podobná událost se
u nás zřejmě konala před 40 lety.
Význam této akce je nejen odborný,
ale také společenský. Umožní setkání
řady významných osobností, včetně

hostů ze zahraničních partnerských
škol. Velmi nás těší, že už dnes je
pohromadě program příspěvků a že
prakticky nikdo z oslovených odborníků
z rybářské praxe neodmítl účast na
této konferenci. V programu také
budou ﬁgurovat zprávy žáků vyšších
ročníků z odborných exkurzí a i žáky
nižších ročníků požádáme o poskytnutí
prezentací z exkurzí formou posterů.
Rovněž je počítáno s tím, že se konference zúčastní naši žáci a že všichni
obdrží sborník přednášek, který bude
z této konference vydán.
Ale konference je jen jedním bodem
programu oslav výročí školy. Více se
dozvíte v příštím čísle. Karel Dubský

●

●

●

stánkem při výlovu rybníka Bezdrev
a podílela se tak na doprovodném
programu této významné akce.
V pátek 4. 12. 2009 byly letošní
taneční kurzy úspěšně zakončeny
věnečkem. Za vzornou reprezentaci školy patří dík pořadatelům ze 3. ročníku.
Žáci 1. ročníku doplnění o žáky
2. ročníku navštívili 15. prosince
Prahu a v Divadle Na Fidlovačce
zhlédli divadelní představení
Lucerna.
Žáci 3. a 4. ročníku již tradičně
pomáhali v předvánočních dnech
na praxích ve zpracovnách
ryb v Pohořelicích, Klatovech
a Blatné.
Maturitní ples 4. ročníku proběhne
v pátek 26. února 2010 ve víceúčelové hale ve Vodňanech.
–K. K.–

I NVESTICE D O ROZVOJE VZD Ě L ÁVÁN Í
„Tento časopis je spoluﬁnancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. “
Označení projektu: Projekt „Zkvalitňování výuky SRŠ Vodňany“ reg. č. CZ 1. 07. /1. 7. 10/01. 0023.

Vodňany - centrum odborného rybářského školství
V příštím roce si celá rybářská veřejnost připomene 90. výročí od počátků odborného rybářského školství v České
republice. Dne 16. června 2009 se ve Střední rybářské škole ve Vodňanech v rámci českého předsednictví EU
uskutečnilo jednání generálních ředitelů pro rybářství všech členských států EU. Součástí byla i přednáška o provázanosti odborného rybářského školství v České republice, která nemá v žádném státě EU srovnání. Obdobná
přednáška pak byla prezentována 2. prosince 2009 na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně při
příležitosti 60. výročí Rybářské specializace.
Staletá tradice rybářského řemesla od počátku padesátých let odborné uči- evropsky certifikované zkoušky
se samozřejmě odráží v jeho odborné liště v Třeboni. Od roku 1949 začíná ECDL – osvědčující znalosti na PC.
úrovni a promítá se také do rybářského svou působnost úzce specializovaná Všichni absolventi školy obdrží souškolství. Koncentrace rybníků a celková katedra Rybářství a hydrobiologie časně s maturitním vysvědčením, či
rozloha rybničních ploch, která nemá a následně zahájena specializace, která absolventským diplomem takzvané
v Evropě obdoby, si postupně vyžádaly začala produkovat tolik potřebné vyso- Europasy.
změny i v systému vzdělávací činnosti koškolsky vzdělané absolventy pro
Tradice nejsou jen roky působení
tehdejších rybníkářů. Na přelomu špičkové funkce velmi rozvinutého v daném oboru, ale především zku19. a 20. století již přestával dostačovat českého rybářství.
šenost učitelů, vybavení školy,
tradiční přenos informací z generace na
Vývoj však pokračoval dál. odborná literatura a další. Rybářská
generaci, kde v odbornosti převládaly Potřeba absolventů příbuzného oboru škola má pro svoji činnost vytvořeno
prvky zručnosti, kdy kariérní postup v různých typech podniků si vynutila za 90 let působnosti potřebné zázemí.
v hierarchii funkčního zařazení byl vznik Vyšší odborné školy vodního V přímém obhospodařování má Školní
dán především počtem odsloužených hospodářství a ekologie, ve které byla pokusnictví, významnou roli plní
let a záležel také na vnímavosti jed- zahájena výuka v roce 1996. V roce hlavní účelové zařízení školy, kterým
notlivců k přebírání zkušeností od 2004 při VÚRH JU byl zahájen dok- je Školní rybářství Protivín. Nedílnou
starších generací. Většina tehdejších torský studijní programu Rybářství.
součástí výuky je praxe v ostatních
„porybných“ a ostatních hodnostářů
V září 2009 byla ve Vodňanech ote- rybářských podnicích v rámci celé
tehdejších rybničních hospodářství si vřena při Jihočeské univerzitě fakulta České republiky, kde probíhá zejména
musela své posty zasloužit. Nejprve Rybářství a ochrany vod umožňující jak individuální a prázdninová praxe žáků.
jako řadoví pěšáci, pak hajní, kteří bakalářské, tak i magisterské studium, Pozitivním prvkem výuky je velmi
měli na dřívějších baštách svá privi- na něž lze navázat i doktorandským úzká spolupráce s VÚRH JU Vodňany,
legia. Správcem či porybným se mohl studiem. A tak spolu se střední který se nyní transformuje na Fakultu
někdo stát většinou až po mnoha rybářskou školou a Vyšší odbornou rybářství a ochrany vod. Díky úspěšně
odsloužených služebních létech. Samo- školou se z Vodňan stalo centrum realizovaným projektům z Evropských
zřejmě, že měl tento systém v té době odborného rybářského školství. Tím či Norských fondů byla škola jak
své opodstatnění mnohokrát ověřené byla v průběhu desetiletí završena pro- investičně, tak přístrojově vybavena
praxí.
vázanost jednotlivých stupňů českého nad standard srovnatelných středních
Na počátku 20. století se díky odborného rybářského školství: odborných škol.
Josefu Šustovi a dalším průkopníkům učňovské školy, Střední učňovské
Rozšířením působnosti Střední
u nás začíná s chovem nově dove- školy, Střední rybářské školy, Vyšší rybářské školy o Vyšší odbornou školu
zených druhů ryb, návazně se propra- odborné školy a vysokých škol spe- vodního hospodářství a ekologie, byl
covávají nové technologické postupy cializovaných na obor rybářství, která vytvořen jakýsi mezičlánek mezi
vyžadující již větších teoretických nemá v žádné zemi Evropské unie středními a vysokými školami. I když
znalostí. Po vzniku samostatnosti obdobu.
její zaměření není přímo na rybářství,
republiky se začíná utvářet nový orgaHlavním posláním Střední rybářské vyplňuje tato VOŠ dosavadní mezeru
nizovaný systém rybářských podniků školy je výchova budoucích odborníků v oboru, který nebyl donedávna dostapozdějšího Státního rybářství. To v oboru rybářství, kteří během studia tečně doceněn. Škola na tomto úseku
vše spolu urychlilo již dřívější snahy získají všechny potřebné znalosti využívá především odbornosti svých
o vznik samostatné úzce specializované a dovednosti jak pro klasické podniky pedagogů a materiálního vybavení
rybářské školy. Po mnoha počátečních s rybníkářským či pstruhařským zamě- školy. Zhruba 40% výuky je zabezperipetiích se jejím sídlem stává město řením, ale také pro nové technologie pečováno externě předními odborníky
Vodňany, které pro její založení nabídlo chovu ryb v řízeném prostředí, chovu z jednotlivých specializovaných
nejvýhodnější podmínky. Škola okrasných bazénových či akvarijních organizací či výzkumných ústavů.
postupně měnila svou podobu. Zprvu, ryb. Škola také musí počítat s možným Záleží tedy na tom, jak bude v náslev létech 1920 až 1953, to byla pouze uplatněním absolventů na různých dujícím období využito nesmírného
škola dvouletá. Pokračující rozvoj stupních řízení rybářských podniků potenciálu, který české rybářské
rybářství si vyžádal zvyšování kvali- od těch nejnižších stupínků až po školství oproti ostatním evropským
ﬁkace. Tak zvaná Vyšší rybářská škola vedení ﬁrem. Učební plán proto také zemím má, a to ku prospěchu dalšího
působila v létech 1949 až 1954. Na ní počítá s uplatněním absolventů nejen rozvoje českého a moravskoslezského
pak navázala od roku 1952 do roku na úseku technologie produkce ryb, rybářství. Na závěr bych rád uvedl že
1959 jednoletá mistrovská škola. Od vodní drůbeže a zpracování ryb, ale rybářskou školu do roku 2009 absolroku 1954 bylo studium rozšířeno na také v obchodní a ekonomické oblasti. vovalo celkem 2. 719 absolventů z toho
čtyři roky a od té doby je ukončováno Záleží jen na prozíravosti každého ze 50 cizích státních příslušníků
maturitní zkouškou.
studentů, jak čtyřech studijních let a 36 dívek. Vyšší odbornou školu pak
Potřebnou výchovu kvalifiko- využije. Škola nabízí zájemcům z řad celkem 238 absolventů.
vaných rybářských dělníků zajišťovalo jak žáků, tak studentů školy vykonat
Miroslav Merten
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Výměnný pobyt ve Francii

Akvárium La Rochelles.

Každý rok vyrážejí žáci čtvrtého ročníku
za doprovodu učitelů a vychovatelů do
Francie na výměnný pobyt. Ani tento
rok nebyl výjimkou – v termínu 19. -26.
září navštívili žáci partnerskou školu
Lycée agricole Ahun.
Po příjezdu do francouzského Ahunu
jsme byli ubytováni na internátu. Je
pravdou, že internát naší školy je
daleko lépe vybaven, spalo se až po
osmi lidech v jednom pokoji a sprchy
a toalety byly společné. Po celou dobu
pobytu jsme dostávali typická francouzská jídla, která jsou pro nás Čechy
dosti nezvyklá.
Po přivítání zástupkyní ředitele školy
jsme si prohlédli hospodářství školy.
V dalších dnech jsme navštívili museum
tapiserií v Aubussonu, rybník Landes
(chráněná ptačí rezervace), soukromé
rybniční hospodářství v Chené railees,
mořské akvárium v La Rochelles, kde
jsme mohli obdivovat tisíce živočichů,

PODZIM

Nález mořského živočicha.

Úhoří lapadlo.

Zajímavá byla také návštěva školního
hospodářství s chovem ústřic a mořských ryb v recirkulačním systému
v Boucefranc. Dále byla na programu
návštěva města Anouléme, kde se
nachází výrobna jedné z mnoha francouzských specialit – cognacu. Tento
destilát z vinných hroznů, který zraje
v dubových sudech dva roky až šedesát
let, má ochrannou známku, která se
smí používat jen pro cognac vyrobený
přímo v této oblasti. Návštěva výrobny
byla velice poučná. Mohli jsme vidět asi
největší farmu s chovem lososovitých
ryb v Evropě Les Piscicultures Bellet
poblíž města Touvre.
Exkurze byla zajímavá a velmi se
nám líbila. Mohli jsme porovnat
úroveň jednotlivých podniků s našimi
a dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí.
Z vyprávění účastníků sepsala K.K.

KAPŘÍ PODZIMNÍ SONET
M. Štěpánek

Barevný podzime,
ty krásný čase,
už jsi tu po roce,
opět a zase.
Ze stromů už listí padá,
pochmurná je nálada,
slunce, které déle hřálo,
teď již dříve zapadá.
V sadě je teď hodně práce,
červená jsou jablíčka,
v zimě budou na koláče,
říká naše babička.
Traktorista pole oře,
ke spánku ho chystá,
myši běží honem k díře,
ať mají dost místa.
Nad polem papíroví draci létají,
tak jako do výše stoupají.
Vlaštovkám se blíží čas,
k odletu se chystají zas.
Podzime, podzime,
studený čase,
byl jsi tu s námi rád,
přijď za rok zase.

kteří ve volné přírodě žijí od atlantického
pobřeží až po tropické deštné pralesy.
Ti zvídaví mají možnost dozvědět se
mnoho zajímavého o mořských živočiších.
Jako další byla na programu farma na
chov ústřic která se nachází na ostrově
Oléron. Tento ostrov lze označit za
ústřicový ostrov Evropy. Marennes
d´Oléron jsou u francouzů jedny
z nejoblíbenějších ústřic. Na burzách,
nebo chcete-li rybích trzích v rybářské
vesnici La Cotiniere, se ročně prodá
přes čtyři tisíce tun ryb a asi šedesát
tun nejrůznějších korýšů.

Po roce vrátil se podzim zpět,
děti si pouští pestré draky.
Svět nám rozkvétá jako květ,
půjdu asi pouštět taky.
Mnoho barev chytá listí,
z větví na zem tiše padá,
pod nohama pěkně šustí,
není vidět ani hada.
Rybníky se vypouští,
na jejich dně hodně bláta.
Kdo je asi vyčistí?
Zapad´ do něj i můj táta.
Ryby se už připravují na vánoční hody,
asi to zas kapr schytá mezi oči paličkou.
V životě už neuvidí ani kapku vody.
Vyvrhnu mu vnitřnosti svou švýcarskou kudličkou.

R. Mička
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ROZHOVOR
S ABSOLVENTEM ŠKOLY

V roce 1979 absolvoval rybářskou
školu. Po studiu VŠ pracoval
v rybářství Hluboká. V roce 1999
založil s manželkou rodinnou ﬁrmu
Alcedor s. r. o. ve Zlivi na prodej
a chov okrasných ryb. Je významným
chovatelem koi kaprů, je autorem
první ryze české knihy o chovu
japonských barevných kaprů...
Ing. LUDĚK ŠTĚCH
Jak jste se dosta k tak speciﬁcké činnosti jako je chov koi kaprů?
Vždycky se mi líbily barevné ryby,
tedy myslím ty chladnomilné, ale když
jsem uviděl malé koi, kteří se k nám
dostali z Maďarska, tak mě to chytlo
a začal jsem je chovat v akváriu z Ko
a potom v rybníku. Byla to více náhoda,
že jsem se ke koi dostal relativně brzo.
V té době (1985) nebylo vůbec jednoduché něco z těchto krasavců sehnat.
Z vašich www stránek jsme zjistili, že
jezdíte do Japonska. Jaká je spolupráce s tamními chovateli?
Je to více obchod, než spolupráce,
ale jsou super, a když člověk na ně
trochu mluví japonsky, tak jsou mnohem
ochotnější a přístupnější k informacím
i cenám.
Jak se Vám podařilo získat kontakty
na chovatele v tak vzdálené zemi?
Kontakty jsem samozřejmě sehnal
už v roce 1990 v Německu na výstavách
Koi, ale trvalo to pár let, než se podařilo
se nakontaktovat až do Niigaty. První
kontakt jsem měl s farmou Ogata
z Fukuoky.
Co Vás na této zemi (Japonsku)
nejvíc zaujalo?
Samozřejmě kapři Koi (Nishikigoi)
a pohoda, která panuje u japonských

koi chovatelů v Niigatě. To je úplně jiné
Japonsko, než ho známe z médií.
Můžete prozradit, jakou máte roční
produkci koi kaprů, případně dalších
druhů?
Naše produkce je ročně, podle
podmínek, cca 100 000 ks Koir a Koi1,
plus několik tisíc starších. Ale pozor,
uvedená produkce je Koi netříděných
slovených v létě a na podzim. Z tohoto
množství se ještě vytřídí asi 80 % ryb
nepoužitelných k prodeji u naší ﬁrmy,
protože se snažíme držet velmi vysokou
kvalitu zbarvení.
Je o Vaši produkci větší zájem
v tuzemsku nebo v zahraničí?
Asi 95 % zájemců je z České
republiky, jen hrstka zákazníků jezdí ze
Slovenska, Rakouska a Německa.
Myslíte si, že je u nás nasycen trh
s okrasnými rybami?
Co se týká Koi, tak trh asi nebude
ještě dlouho nasycen, protože se stále
objevují nové barevné variety, takže
zájem neklesá. Pouze zájem o původní

„eurokoi-český maskáč“ už pominul
a je stále více a více lidí, kteří tomu
už rozumí a chtějí skutečnou kvalitu.
Ostatní druhy okrasných ryb mají trochu
problémy, například jeseterovití jsou už
méně zajímaví, ale jen běžně produkované druhy. Když jsem v roce 1990
zorganizoval první větší dovoz jeseterů,
tak to byla bomba a prodej se uskutečňoval úplně v jiných cenách, než
nyní, tedy lepších. Nyní je zájem jen
o atraktivní druhy jeseterů, nebo atraktivní velikosti. Ostatní druhy okrasných
ryb mají u nás problémy a skoro se už
nevyplatí je chovat.
Jaký ohlas sklízí Vaše kniha o koi
kaprech?
Myslím, že super, ale posoudit to
mohu jen podle zájmu o ni.
Mohl byste prozradit, kolik stojí pořídit
si zahradní jezírko tzv. „na klíč“ (tedy
nechat si jej dodavatelsky zřídit).
Složitá otázka, každý rybníček je
jiný, jinak vypadající a s jinou technickou podporou, ale asi tak pro 20 m3
kolem 50 000 – 80 000 Kč s technologií
pro chov Koi tak, jak to má být. Mimo
zahradní úpravy.
Kolik asi stojí následně jeho roční
provoz a údržba?
To je závislé na příkonu el. energie
a práci, kterou tomu věnujete, nebo
zaplatíte. Samozřejmě k tomu ještě
krmivo pro ryby a prostředky na případnou úpravu vody.
Viděli jsme pořad o Vás v Toulavé
kameře na ČT 1. Zaregistroval jste
poté větší zájem o Vaší ﬁrmu, např.
běžných turistů?
Ano, začaly k nám jezdit skupiny
různých klubů a společenství, ale
i školy různého zaměření, nejen biologického.
Děkuji za zájem, zdravím do Vodňan
a přeji Vám všem, aby se Vám Vaše
budoucí práce stala takovou pohodou,
jakou jsem poznal já při chovu Nishikigoi.
Ondřej Malý, Tomáš Dušek
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Agroturistika v rybářství v Maďarsku
Při návštěvě rybářských provozů v Maďarsku jsme zhlédli
dva objekty, které měly, kromě rybářské výroby, v náplni podnikání agroturistiku zaměřenou na sportovní rybolov.
Lov ryb udicí je koníček, který provozuje v Maďarsku
v přepočtu na počet obyvatel více osob než v České republice.
Této skutečnosti využívají producenti v rybářství ke zlepšení
vlastního výsledku hospodaření. Nabízí celou řadu služeb pro
rybáře i jejich rodiny.

Rozloučení s majitelem ﬁrmy
Zajímavá je práce s dětmi. Pořádají pro školy i pro zájmové
oddíly pobyty formou školy v přírodě. Zde se děti učí poznávat
druhy ryb, vodních rostlin a ostatních živočichů vázaných na
vodní prostředí. Seznamují je s historií a tradicemi maďarského
rybářství a samozřejmě se základy sportovního rybolovu. Tyto
pobyty mají různou délku trvání podle požadavků zájemců, od
víkendových až po několikatýdenní. Zázemí tvoří budovy, kde se
děti učí dovednostem a kde si mohou hrát. Je zde objekt muzea
s výstrojí a vybavením rybářů, včetně historických fotograﬁí
a dokumentů a nalezneme zde původní obydlí rybáře, kde děti
vidí, jak dříve žil se svoji rodinou.
Pro trávení volných chvil celé rodiny je vybudován vnější
i vnitřní bazén s termální vodou. Upravené chodníky kolem
rybníků slouží k procházkám v přírodě a zájemci se mohou
projet lodí po rybnících.
Všechny objekty v areálu jsou stylově postaveny z přírodních
materiálů nenarušujících ráz krajiny.
Myslím si, že návštěva takovéhoto areálu se službami pro
rybáře je velkým podnětem pro případné zájemce, kteří agroturistiku v rybářství chtějí provozovat i u nás. Pavel Chromý

Rybolov
Sportovním rybářům je umožněn za poplatek lov ryb na udici
na rybnících. Loví se ryby trofejních velikostí i ryby menších
hmotností, které se zužitkují doma v kuchyni. Kromě oblíbeného
kapra se loví amur, štika, candát, sumec, cejn, ale i další atraktivní ryby jako sumeček africký, jeseteři a pstruh duhový. Ten
je v lovné velikosti vysazován do rybníků na podzim a loven
pouze přes zimní období.
Samozřejmostí je prodejna rybářských potřeb se širokým sortimentem rybářského nářadí. Dále v areálu nalezneme restauraci
s rybími i místními specialitami maďarské kuchyně. Součástí
jsou i ubytovací kapacity pro celé rodiny, a dokonce i vinný
sklípek s prodejem a ochutnávkami vín maďarských odrůd.
V rámci komplexních služeb pořádají několikrát ročně pro
veřejnost i vrcholové sportovce rybářské závody v lovu ryb
udicí.

Rybářské muzeum
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VÝLOV RYBNÍKU HRUBÝ
Na území Olomouckého kraje nedaleko obce Šumvald
se o víkendu 26. – 28. listopadu lovil rybník Hrubý.
Z tohoto rybníku o rozloze padesát hektarů vylovilo třicet
rybářů přes osmdesát tun ryb. Většina z nich skončí na
vánočních stolech. Výlov tohoto rybníku je u veřejnosti
velice oblíben, pořadatelé odhadují, že se jich tu za tři
dny sešlo okolo deseti tisíc. Jednou z přihlížejících byla
i žákyně naší školy, jejíž článek přiblíží atmosféru výlovu
těm, kteří neměli příležitost se ho zúčastnit.

Přijíždím ke hrázi rybníku Hrubý u Šumvaldu, provizorní
parkoviště už je skoro zaplněné. Spěchám k lovišti, abych
toho viděla co nejvíc. Rybníkáři už jsou v loďkách, v rukou
kesery na vybírání ryb. Ještě pár pokynů co a jak a výlov
začíná. Na hrázi se mezitím shromáždilo mnoho lidí, hodně
jich sešlo až dolů k lovišti. Já se protlačila těsně k síti tak,
abych nepřekážela a sledovala jsem počínání rybářů. Nejdřív
se pokoušeli vybrat štiky, které byly v dosahu a za chvíli šel
do akce i mechanický keser, který byl na jedno nabrání plný.
Nejvíc byli k vidění kapři, ale i amuři, tolstolobici – bílé
ryby, sem tam se objevil také kapr koi a candát. Vylovil se

i přes 150 cm dlouhý a asi 30 kg vážící sumec velký – albín,
ten se ale vrátil zpět. Mezitím odjížděla a přijížděla auta na
odvoz ryb, takže jsme se vždy museli stáhnout. Já si tam jen
tak pro sebe lovila rukama menší rybky a jelikož za mnou
stály i děti, ukazovala jsem jim je. Začala se tvořit fronta,
jak se lidé snažili dostat k hrázi pro ryby, které byly určeny
k prodeji přímo na výlovu. Rodiče si šli stoupnout do fronty
a já postávala dole u kádí. Poté jsme šli ke stánku, kde se ryby
zabíjely. V prostoru za hrází, odděleném plotem, byla hlava
na hlavě. Zde bylo možné zakoupit si rybí polévku, smaženého
pstruha, kapra po šumvaldsku a různé laskominky, které
jsou k vidění i na pouti. K doprovodu hrála country skupina
Souwrať. Vedle tomboly byla expozice s živými rybami, které
by se měly vylovit. Výlov v Šumvaldu se mi líbil a ráda se
na něj zase přijedu podívat.
Petra Neckářová
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