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Původ českého rybářství: 

 Nejprve pouze divoké ryby ve volných 

vodách. 

 Následně se ryba stává postním jídlem, 

jelikož byla tzv. od vody. Za delikatesu byl 

však považován např. také bobr evropský.  

 Postních dní navíc na svém vrcholu byla 

téměř polovina roku. 

 Kolébkou českého rybářství a chovů ryb se 

tak stává církev – kláštery. 

 

 

 

 

 

 

 





 Kláštery byly navíc centrem vědění a 

zástupci církve uměli číst, psát a vzájemně 

mezi sebou komunikovali. 

 Začali tak vznikat první klášterní rybníky a v 

podstatě první „metodiky“ o chovu kapra 

obecného. 

 Údajně se tak dělo na našem území již od 

druhé poloviny 8. století. Tento záznam se 

však nikdy nepodařilo plně prokázat.  

 Následně byly kláštery v chovech ryb a 

výstavbě rybníků vystřídány šlechtou, která 

také na této činnosti chtěla bohatnout. 





Rozkvět rybářství: 

 O rozšíření rybářství se poté postarala již 

zmiňovaná šlechta, která měla pro tuto 

činnost dostatek prostředků a snahu o 

zvyšování své prestiže. 

 Došlo tak k výstavbě unikátních vodních 

ploch, jež jsou mnohdy i největší na celém 

světě.  

 Na konci 17. století tak naše dnešní území 

obsahovalo cca 172 000ha rybníků.  

 

 





Úpadek rybářství: 

 Na přelomu 17. a 18 století však tento enormní 

rozkvět výstavby rybníků skončil. 

 Naopak nastalo jejich cílené vysoušení nebo 

pouze neřízený zánik. 

 Důvodů této činnosti bylo několik: 

     - Extrémně malý výlovek (15kg / 1ha) 

     - Třicetiletá válka  

     - Objevení a dovezení brambor 

 Dnes je tak na území ČR cca 51 000ha rybníků. 

 

 





První učitelé: 

Jan Dubravius (1486 – 1553) 

 

 Český historik, spisovatel a olomoucký biskup. 

 Autor první české odborné publikace o 

rybníkářství. 

 Libellus de piscinis et piscium, qui in eis 

aluntur natura (celkem 6 knih). 

 Položil základy odborné a profesionální 

rybařiny. 

 

 

 



Josef Šusta (1835 – 1914) 

 

 Významný český rybníkář. 

 Ředitel třeboňského panství. 

 Zabýval se výživou kapra obecné. 

 Sepsal knihy Výživu kapra a jeho družiny 

rybničné a Pět století rybničního hospodářství v 

Třeboni. 

 Jeho poznatky navýšily průměrný výlovek až na 

450kg / 1ha a zastavily tak úbytek rybníků. 

 Tyto poznatky jsou uznávány a praktikovány 

dodnes. 

 



Potřeba odborníků: 

 Rybářství se po éře Josefa Šusty naprosto 

změnilo. 

 Začalo být více organizované a efektivní. 

 Dále docházelo i k vyšším produkcím a 

vyšším ziskům. 

 Došlo k rozmachu doplňkových druhů ryb. 

 České rybářství tak začalo vyžadovat 

skutečné odborníky a profesionály. 

 

 





Výzkumný ústav rybářský a 

hydrobiologický: 

 Ikona profesionálního rybářství v ČR. 

 Otevřen 1. září 1921 se sídlem v Praze. 

 V roce 1953 přesunut do Vodňan. 

 V roce 1996 převeden pod Jihočeskou 

univerzitu. 

 V roce 2009 se stal součástí FROV JU. 

 Celosvětově uznávané pracoviště, jenž 

mnohdy udávalo a udává směr českého 

rybářství. 

 

 





Odborné vzdělávací instituce: 

 Rybářství je dnes unikátním a uznávaným 

oborem. 

 Vzdělání je nabízeno prakticky na všech 

možných úrovních. 

 Budoucí odborníci tak mohou získávat od 

výučních listů až po nejvyšší akademické tituly. 

 Žáci a studenti navíc mohou dnes využívat 

zahraničních partnerů a své poznatky tak 

mohou rozšířit i mimo ČR. 
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