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O rakouské společnosti Biofisch jsem poprvé slyšel v Bruselu 
v prosinci 2005, kde jsem se účastnil dvoudenní konference 
pořádané EU k problematice organické akvakultury. Marc 
Moessmer z Vídně mě zaujal hned. Byl to praktik, rybnikář, který měl 
vlastní zkušenosti a jeho pojetí bio rybářství mi dávalo smysl. Rybník 
a jeho přirozená produkce doplněná přikrmováním bio obilím může 
opravdu dobře fungovat. Věděl, o čem mluví, tak říkajíc z první ruky, 
totiž z vlastní ruky. 

text: Ján Regenda  foto: autor

Rakouský Biofisch 
a ekologický chov ryb

Na zmíněné konferenci bylo mnoho 
řečníků z celé Evropy. Dost se mlu-
vilo o udržitelném rybolovu a cho-

vu dražších – dravých druhů ryb v bio kva-
litě, produkci kaviáru; vše primárně v rámci 
intenzivní akvakultury. Nakonec se debata 
ale vždy točila kolem certifikace, složení gra-
nulí, rozmnožování s či bez hormonů a lep-
ším welfare pro chované ryby (nižší hustota 
obsádek). Pro rybáře, kteří „pionýrsky“ ode-
šli do světa bio, to byl způsob, jak uniknout 
z tvrdé konkurence a oslovit svým příběhem 
a produktem specifický segment trhu. Trhu, 
který vytváří bohatší „západní“ společnost 
s vyšší kupní sílou. Řečeno suše slovy eko-
noma: poptávky vytvářející nabídku. O těch-
to zákonitostech a  zvláštnostech organické 
akvakultury a  specifičnosti prodeje ryb se 
mohou naši studenti z  Fakulty rybářství 
a ochrany vod v Českých Budějovicích do-
zvědět při našich výjezdech do Rakouska 
osobně.

Eko, bio nebo organický chov?
Na začátku by asi bylo dobré si udělat jasno 

v pojmech, se kterými se můžeme setkávat 
při odlišení od konvenčního = tradičního/
moderního, prostě „neekologického“ chovu. 
Principem a podstatou ekologického země-
dělství, a tedy i akvakultury, je odlišný filo-
zofický přístup k  produkci potravin. Jedná 
se o  systém řízení, který spojuje osvědčené 
environmentální postupy (šetrné k  přírodě 
a  přírodním zdrojům) s  podporou biolo-
gické rozmanitosti a  ochranou přírodních 
zdrojů (biodiverzita), jenž vytváří dobré 
životní podmínky pro chovaná zvířata (we-
lfare ryb) a naplňuje požadavky spotřebite-
lů o  používaní přírodních látek a  postupů 

k produkci potravin (ne chemické preparáty, 
hormony, GMO apod.).

Ekologický chov tak plní dvojí společen-
skou roli: naplňuje specifickou poptávku 
trhu po kvalitních (bio) potravinách na 
straně jedné a přispívá k ochraně životního 
prostředí, vytváření lepších životních pod-
mínek zvířat, včetně rozvoje venkova na 
straně druhé. Ekologický chov, a to nejenom 
ryb, je tedy možné vnímat jako zvláštní druh 
hospodaření, který dbá ve zvýšené míře na 
životní prostředí a  jeho jednotlivé složky. 
Funguje v  rámci určitých dobrovolných 
omezení, která zakazují použití některých 
látek či technologických postupů, jež mohou 
zatěžovat, znečišťovat nebo zamořovat život-
ní prostředí (např. umělá hnojiva, chemic-
ké biocidy). Cílem je předejít kontaminaci 
produktu v rámci celého potravního řetězce 
a vytvářet takové životní podmínky pro zví-
řata, jež umožňují jejich přirozené projevy 
chování.

V rámci ekologického zemědělství, a  tedy 
i akvakultury, se získávají „bioprodukty“, ze 
kterých se následně vyrábějí „biopotraviny“. 
Celý proces produkce je pečlivě kontrolo-
ván a stvrzen certifikátem. Těch je celá řada 
(národních i mezinárodních) a záleží jen na 
producentovi, jaké podmínky bude plnit 
a  jaký certifikát získá (proces certifikace je 
obvykle zpoplatněn). Dobrovolné omezení 
určitých vstupů do produkce ve srovnání 
s  konvenčním chovem však zákonitě vede 
k nižší produkci. Proto je cena biopotravin 
vyšší. Za určitých podmínek tak může být 
ekologický chov pro daný subjekt i  ekono-
micky výhodnější.

Jak tedy odpovědět na řečnickou otázku 
v mezititulku? Termín „bio“ se spojuje s pro-

duktem vyrobeným v  rámci ekologického 
zemědělství. Běžně se používá u nás, ale tře-
ba i v německy mluvících zemích. Označení 
„organický“ produkt je vlastě synonymum 
pro „bio“. Pochází z anglického základu slova 
„organic“, tedy ekologický, bio, bez chemic-
kého hnojení apod. Setkáte se s  ním proto 
spíše v anglicky mluvícím prostředí, které se 
ale globálně stále více posazuje.   

Regulace a charakteristika
Aby v tomto systému ekologického země-

dělství nebyl nepořádek a  chaos, je legisla-
tivně regulován. MZe ČR vydalo již v  roce 
1996 první útlou metodiku o  chovu ryb 
v ekologickém zemědělství (Hartvich a Vá-
cha, 1996). První český zákon o ekologickém 
zemědělství č. 242/2000 Sb. a jeho prováděcí 
vyhláška č. 53/2001 Sb. se věnovaly rovněž 
chovu ryb. Nicméně v současnosti jsou do-
tčené paragrafy pozdější novelizací zrušené 
(zákon – § 18, vyhláška – § 24). Regulace 
ekologického chovu ryb je nyní řešena na 
evropské úrovni prostřednictvím Naříze-
ní Rady (ES) č. 834/2007 z 28. června 2007 
o  ekologické produkci a  označování eko-
logických produktů a  o  zrušení nařízení 
(EHS) č. 2092/91 a Nařízením Komise (ES) 
č. 889/2008 z 5. září 2008, kterým se stano-
vují prováděcí pravidla předchozího. Popi-
sovat tuto legislativu podrobně nemá smysl. 
Nicméně můžeme si stručně charakterizovat 
základní rysy ekologického chovu ryb v ryb-
nících používané v Rakousku:
Rozmnožování ryb musí probíhat při-

rozeným způsobem, bez použití hormo-
nálních přípravků; přípustná je stimulace 
výtěru změnou teploty a úpravou světelného 
režimu.
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Krmiva rostlinného původu používaná 
k  přikrmování (obiloviny, luštěniny, olejni-
ny) musí pocházet z blízkého okolí a být rov-
něž organického původu.
Hnojení je možné jen statkovými hno-

jivy nebo zeleným hnojením pocházejícím 
z  ekologického zemědělství v  množství do 
20 kg čistého dusíku na hektar.
Obsádka ryb je v posledním roce života 

stanovena na max. 500 ks/ha; celková bio-
masa ryb v rybníce nesmí přesáhnout 1500 
kg/ha, resp. 1,5 kg/m3.
Použití léčiv je možné, ale musí být pro-

váděné v  nezbytné míře a  šetrným způso-
bem.
Zakázané jsou jakékoli chemické prepa-

ráty.
Je kladen velký důraz na dobrou kvalitu 

vody a dostupnost přirozené potravy.
Omezeno je použití aerace, které je mož-

né jen při přepravě nebo z veterinárních dů-
vodů.
Manipulace s  rybami musí být šetrná 

a při jejich zabíjení musí okamžitě dojít ke 
ztrátě vědomí. 

V  České republice mnoho ekologických 
rybnikářů nenajdeme. Zachytil jsem zmín-
ku o  4 farmách o  celkové výměře rybníků 
1,9 ha. Ty však slouží k rekreačnímu rybo-
lovu a nepochází z nich žádná certifikovaná 
produkce. Vesměs se jedná o  doplňkovou 
činnost ekologicky hospodařících sedláků. 
Z  „tradičních“ rybnikářských firem se na 
cestu organického chovu zatím nevydal ni-
kdo. I když, jedna z firem na pomezí jižních 
Čech a Vysočiny ve svém názvu “bio ryba“ 
má, o skutečný bio chov se však nejedná.

Proč tomu tak je? Důvody bych viděl 
v ekonomice. Životní úroveň běžných oby-
vatel v ČR je výrazně nižší než ve vyspělej-
ších západních ekonomikách. Tedy, prodá-
vat zde bio ryby není moc komu. Ne, že by 

zájem nebyl. Je však prozatím dost malý. Při 
prodeji živých ryb, který u nás stále dominu-
je, tak není dostatečný prostor pro výdělek. 
I  když je cena bio potravin vyšší než těch 
konvenčních, náklady spojené s  dopravou 
ryb z místa chovu do místa spotřeby jsou vy-
soké. Celková produkce ryb je přitom kvůli 
různým omezením nižší. Ekonomicky by 
bylo mnohem příznivější proměnit živé bio 
ryby na různé výrobky (uzené, paštiky, la-
hůdky…). S přidanou hodnotou se výrazně 
zlepšuje ekonomika. Zjednodušuje se do-
prava i skladování. Touto cestou se před lety 
vydal i Marc Moessmer.     

Skromné začátky 
a evropské prvenství
Marc Moessmer je průkopníkem organic-

ké akvakultury v  Evropě. Věnuje se jí přes 
25 let. Pochází sice z Bavorska, ale do Víd-
ně přesídlil za svojí životní láskou. Jelikož 
v  letech 1992/93 stále neexistovala pravidla 
pro organický chov ryb, rozhodl se nečekat 
a společně s BIO-Austria je pomohl vytvořit. 

V  roce 1994 založil neziskovou organizaci 
ARGE Biofisch, která se snaží pomáhat roz-
víjet organickou akvakulturu v  Rakousku. 
Dnes spolupracuje s  více než 20 chovateli, 
kteří plní standardy BIO-Austria po celém 
Rakousku a provádí osvětovou činnost včet-
ně poradenství drobným chovatelům.

Marc je nyní expert na organickou akva-
kulturu a aktivně se jí věnuje – chová ryby 
v pronajatých rybnících. Založil rovněž fir-
mu Biofisch, s.r.o., která organické ryby pro-
dává. Celkem hospodaří v oblasti Waldvier-
telu na 8 rybnících o ploše cca 60 ha. Jeho 
roční produkce je 20–25 tun ryb. Ryby vyku-
puje od chovatelů v regionu a za spravedlivé 
ceny je prodává ve Vídni a  okolí. Od roku 
2011 sídlí na adrese Bergsteiggasse 5, kde si 
pronajímá areál bývalého vinařství. Ročně  Se studenty na prodejním dvoře ve Vídni

Pozorovat výlov rybníka v Rakousku je někdy docela zábavné. 
Nadšení lidí je velké, ale zdaleka ne všichni mají dost zkuše-
ností. Připomínají mi spíše rybářský „partyzánský oddíl“, než 
„regulérní armádní jednotku“ rybářské firmy z ČR  

Léto na rybníku Haslauer Teich
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prodá celkem kolem 20 tun bio kaprů a 20 
tun bio lososovitých ryb od jiných chovatelů. 
Prodává nejenom u sebe na dvoře, ale přede-
vším vyráží za zákazníky na četné vídeňské 
trhy. Pátky a  zejména soboty jsou klíčové. 
Své výrobky prodává na celkem šesti mís-
tech v širším centru města. Kolem 50–60 % 
obratu uskutečňuje právě na trzích a zbylých 
40–50 % bio ryb přichází na trh přes specia-
lizované bio obchody a restaurace.

V  osobní konfrontaci se zákazníkem vy-
hrává kvalitně připravený prodejce (obvykle 
výřečný mladý student) a silný příběh, jenž 
se za nabízenými produkty ukrývá. Součás-
tí obchodní politiky prodeje bio ryb, kterou 
Marc zvládá na jedničku, je i pravidelné me-
diální vystupování. Stále je potřeba hledat 
důvody k  oslovení zákazníka, nové cesty 

k  jeho srdci a  potřebám (i  penězům). Jako 
první v  Evropě splnil při chovu ryb přísná 
pravidla značky Demeter (produkce potra-
vin v  rámci biodynamického zemědělství), 
které jdou nad rámec „standardního“ eko-
logického zemědělství definovaného národ-
ním státem.

Zajímavosti od sousedů
Celková produkce ryb v Rakousku je po-

měrně nízká, jen kolem 4250 tun (2019), 
nicméně v souladu se státní politikou rozvo-
je rybářství vykazuje neustále meziroční růst 
přes 4 % (což se v  ČR zatím moc nedaří). 
Z toho připadá 3060 tun na lososovité, 692 
tun na kaprovité a 500 tun na ostatní ryby 
(převážně RAS – sumeček africký, perspek-
tiva dalšího růstu). Chov ryb v  Rakousku 
probíhá na přibližně 500 farmách. Pomysl-
ného „dne rybí svobody“ (rybí obdoba dne 
„daňové svobody“) dosahují u sousedů jako 
první v celé EU, a to již 19. ledna. V ČR to je 
až 26. května, nejpozději je to v Řecku a Ni-
zozemí – až 29. prosince.

V Rakousku je celkem kolem 2700 ha ryb-
níků (683 ks nad 1 ha) a  jejich roční pro-
dukce ryb dosahuje jen 750–800 tun (vý-
lov tržního kapra je cca 259,3 kg/ha, v  ČR 
– 515,1 kg/ha). V Dolním Rakousku, které 
je jednou z významných rybničních oblastí 
našich sousedů, se na ploše 1650 ha vypro-
dukuje přibližně polovina z nich. V oblasti 
Waldvier telu jsou také tři největší kaprové 
rybníky v Rakousku, z nichž dva mají přes 
50 hektarů: Gebhartsteich (65 ha), Winke-
lauerteich (50 ha) a Haslauer Teich (48,5 ha). 
Druhou nejvýznamnější rybnikářskou ob-
lastí v  Rakousku je dolní Štýrsko u  hranic 
se Slovinskem. Na přibližně 700 ha rybníků 
probíhá organický chov ryb s roční produkcí 
cca 300 tun.

V  roce 1999 byla dolnorakouskou spo-
lečností Teichwirtverband registrována 
ochranná známka „Waldviertelský kapr“. 
V  regionu se pod touto značkou produku-
je a prodává až 90 % ryb (60 % je dokonce 
v bio kvalitě). Při chovu se dodržují jedno-
duchá pravidla. Ryby musí pocházet a prožít 
celý svůj život v regionu. Nesmí se používat 
průmyslová hnojiva, chemické látky a krmi-
va s obsahem rybí moučky. Přirozená potra-
va tvoří důležitou složku výživy ryb (min. 
50 %). K přikrmování se používají obiloviny 
a případně hrách z lokální produkce. Husto-
ta obsádky kaprů v posledním roce chovu je 
omezena do 500 ks/ha. Díky tomu jsou kapři 
chutní a obsah tuku ve svalovině se pohybuje 
na úrovni 4–7 %. Zákazník si tak nekupuje 
pouze maso, ale s porcí ryby dostane i lokál-
ní produkt s  příběhem. Zamysleme se nad 
tím, jaký příběh vyprávějí naši kapři.

Kromě obecně vyšší citlivosti našich ra-
kouských sousedů k životnímu prostředí se 
motivací pro rozvoj organického chovu ryb 
v  rybnících stala rovněž ekonomika. Blíz-
kost české hranice a produkce českého kapra 
při exportní ceně 1,8–2,0 €/kg dává tamním 

Marc na přednášce s našimi studenty

Někdy se zdá, že pravidla a řád typický pro 
„germánský živel“ si osvojují i vodní ptáci
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chovatelům ryb jen malý prostor pro zisk 
(vlastně ho nemají). Ještě nedávno totiž pla-
tilo, že český rybnikář si za kilo kapra (uva-
žovaná velkoobchodní cena 2 €/kg) může 
dát v hospodě dvě piva, zatímco ten rakous-
ký ani jedno. Jejich ekonomická hladina ná-
kladů je totiž výrazně vyšší. Dovézt levnější 
rybu z ČR je proto velmi jednoduché. Navíc 
chov ryb je v Rakousku roztříštěn do malých 
rodinných hospodářství a v podstatě odpo-
vídá stavu, jenž byl i u nás za první republiky. 
Každý sedlák na vesnici má nějaké pole, kus 
lesa a pár malých rybníků. Dělá vše, ale ro-
zumět všemu stejně dobře nemůže. Obvykle 
je nejslabším článkem jejich znalostí právě 
rybník. Ale nepodceňujme je. I my se u nich 
můžeme rovněž inspirovat. Např. mně se 
velmi líbí držák vaniček (košů), který se věší 
z vnější strany kádí při výlovu. Jednoduché 
a chytré řešení, jak nezakopnout o vaničku 
a mít vše potřebné při třídění ryb pod rukou. 
Určitým řešením pro to, jak se s tímto hendi-
kepem vyrovnat, když nemohu produkovat 
levněji, je prodávat ryby dráž. Nikdo z  nás 
nechce přirozeně platit víc jen tak, vyšší cena 
musí mít patřičný důvod. Tím důvodem se 
stal právě certifikát BIO-Austria.

Kromě výše uvedeného odlišného přístupu 
k produkci a prodeji ryb však máme většinu 
starostí a  problémů s  našimi sousedy stej-

ných. Sucho a nedostatek vody, tlak ochrany 
přírody, malý zájem o konzumaci ryb (i když 
v  této oblasti jsou naši sousedé výrazně či-
norodější – a jsou aktivní sami, nespoléhají 
se na centrální kampaně pořádané minis-
terstvem) nebo rybožravé predátory. Vydry 
a  kormorání řádí rovněž v  rakouských vo-
dách. To bylo slávy, když se v polovině 80. 
let 20. st. objevily v Dolním Rakousku první 
vydry. První škody byly mezi lety 1984–1990 
(celkem 30 škodných událostí) hrazeny z ve-
řejných prostředků několika státních orga-
nizací pro ochranu přírody. Mezi lety 1991 
až 2009, kdy škody rostly, již začalo fungo-
vat „Otterkonto“, které shromažďovalo dary 
dobrovolníků a spravovalo je Dolní Rakous-
ko. Jenže jak rostl počet vyder, zvyšovaly se 
i škody… A vydří konto již nestačilo.

Od roku 2010 se proto změnil přístup 
a přednost dostala podpora prevence vzniku 
škod. Kolem rybníků se začaly budovat elek-
trické ohradníky a ploty. Dotace se pohybuje 
do 50 %, přičemž maximální suma vypla-
cená na jeden rybník byla omezena podle 
jeho velikosti a typu ochrany do 750 € (cca 
20 tisíc Kč do 0,65 ha) na el. ohradník, resp. 
1500 € (asi 40 tisíc Kč) na plot s el. drátem. 
U větších rybníků nad 0,65 ha to bylo max. 
750 €/ha. Prvotní nadšení pro znovuobjeve-
ní se krásných vyder v přírodě tak narazilo 

na ekonomickou realitu a  elektrické dráty. 
Řada rakouských rybníků nyní vypadá jako 
vězení. Vysoké oplocení zakopané do země 
a s elektrických drátem se stalo nutností pro 
„bezpečné“ komorování. Že by inspirace ne-
dalekou „železnou oponou“? Společenský 
tlak rybářů vzrostl natolik, že zemská vláda 
povolila roční odstřel 20 vyder. I když tyto 
počty mají zanedbatelný dopad na místní 
populaci vyder, vyvolalo to bouřlivou reak-
ci ochránců přírody. Své stížnosti hnali i do 
zahraničí… A  tak si říkám, kdy a od koho 
se dozvíme, že chráněna vydra říční je už 
opravdu zachráněna, a  tudíž její ochrana 
ztrácí smysl. Neměli byste již chuť v tom boji 
za klidný život ryb kolegům z Rakouska exe-
kutivně pomoci?

Z periferie země do centra konzumu
Kapra a jeho družinu rybniční chová Marc 

Moessmer právě v  regionu Waldviertelu, 
který hraničí s jižními Čechami (Třeboňsko 
a Novohradsko). Je to relativně chudý region 
(prostě pohraničí), ekonomicky i „ekologic-
ky“. Ekonomice neprospívá agrární charak-
ter venkova, málo průmyslu a  větší vzdá-
lenost od Vídně nebo Lince. „Ekologicky“ 
bych chudobu vymezil žulovým podložím 
a  rozsáhlými rašeliništi. To vše znamená 
méně živin v životním prostředí a „kyselejší“ 
vodu, což fakticky omezuje produkci. Příro-
da je tam však krásná a bohatá na chráněné 
oblasti. V okolí vesnice Haslau si proto Marc 
pronajímá soustavu rybníků. Jeho chov ryb 
je na první pohled velmi podobný tomu, kte-
rý známe z Čech. Kromě kaprů chová rovněž 
lína, štiku, candáta, sumce, okouna a „bílé“ 
ryby (plotice, perlín, cejn apod.). Snaží se 
v rámci polykulturní obsádky šetrně využít 
všechny potravní zdroje, které rybník nabízí.

Jeho rybníky jsou však ve srovnání s  na-
šimi mírně „podsazené“. Mají lepší kvalitu 
vody, více přirozené potravy (méně se při-
krmuje), ale občas v  tomto produkčně ne-
vyplněném prostoru zaúřaduje „plevelná“ 
ryba (invazivní střevlička východní). Když 
jsem při jednom z našich projektů v  rámci 
přeshraniční spolupráce koupil několik bio 
kaprů přímo na výlovu a kolegové z fakulty 
je „protáhli“ analýzami složení tkání (masa), 
rozdíl od typického českého kapra ze „sluš-
ného“ rybníka byste nepoznali. Chemické 
rozdíly v rybím mase nejsou velké, ale roz-
dílný je příběh a certifikát BIO, který za ra-
kouskými kapry stojí.

Tato lokální produkce je však určena pře-
devším ke spotřebě v hlavním městě – Vídni. 
Bio ryby se dají koupit také v Salcburku nebo 
Štýrském Hradci, případně přímo u chova-
tele. Do Vídně vozí Marc ryby v živém sta-
vu pravidelně, každý týden podle potřeby. 
Sádkuje je u sebe na prodejním dvoře v čisté 

zahraniční exkurze

Vychytávka z rakous-
kých rybníků – prak-

tický držák na vaničky 
umístěný na kádi při 

výlovu

Marc Moessmer má 
často úsměv na tváři
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vídeňské vodě. Ryby se zabíjejí a porcují až 
těsně před prodejem nebo dalším zpracová-
ním v malé zpracovně. Na trzích se s živou 
rybou ve Vídni moc neobchoduje. Kliente-
la je náročnější a  ochotná zaplatit víc. Zá-
kazníci chtějí již hotové polotovary – filety 
a  podkovy, směsi na polévku, případně 
hotové výrobky. Pstruzi a  siveni v  bio kva-
litě pak pocházejí z  organické akvakultury 
v  Korutanech. Losos, který je dnes globál-
ním fenoménem, se dováží šetrným způso-
bem z biochovu ze západního pobřeží Irska, 
odkud údajně pocházejí nejkvalitnější ryby 
evropského trhu. Doplňkově firma nabízí 
i prodej jehněčího masa a drůbeže od part-
nerských farmářů.

Od května do září se dva víkendy v měsí-
ci (první a třetí) promění prodejní dvůr na 
malý „fish food festival“ (Biofisch-Heuri-
ger). Vše je v bio kvalitě. Návštěvník může 
ochutnávat různé druhy ryb připravených 
na mnoho způsobů. Kromě standardní na-
bídky kaprů a pstruhů zde můžete ochutnat 
i mořské ryby a exotičtější pokrmy z plodů 
moře, jež jsou rovněž certifikované. K jídlu si 
můžete dát skleničku (nebo raději dvě?) bio 
vína, různé druhy džusů apod. Je to hodnot-
ný gastronomický zážitek v  bio kvalitě. Při 
všem se myslí na ekologii. Nově jsou lahůd-
kářské výrobky zabalené místo plastu do skla 
a můžete si je tak odnést domů. Čerstvě jsou 
rozvíjené aktivity v organizování ochutnávek 
bio ryb a dalších potravin. 

A stojí to vše za to?
Koncept ekologického chovu ryb nestojí 

primárně na prodeji živých ryb. Chovatelé se 
snaží prodat svou produkci co nejvýhodněji. 
Hledají trh, který je ochoten vyšší cenu zapla-
tit. Tím je v Rakousku především aglomerace 
Vídně. Tam je dostatek bohatých a  vzděla-
ných lidí, kteří si mohou dovolit utrácet za 
kvalitní potraviny víc. Pro ilustraci uvádím 
ceny z  naší poslední návštěvy v  listopadu 
2019. Kuchaný bio kapr se ve Vídni prodává 
za 15,90 € (415 Kč)/kg, filet z kapra pak za 
34 € (888 Kč)/kg! Vykuchaný bio lín přijde 
na 23,1 € (603 Kč)/kg, filet 55,0 € (1436 Kč/
kg). Kuchaná bio štika stojí 30,8 € (805 Kč)/
kg a  filet z  ní pak 55,5 € (1450 Kč)/kg. Ta-
bulové bio lososovité ryby (pstruh, siven) se 
prodávají vykuchané za 31,5 € (823 Kč)/kg, 
filety z nich pak za 55 € (1437 Kč)/kg. Filet 
bio lososa z  Irska přijde zákazníka na 56 € 
(1463 Kč)/kg.

Na druhou stranu je férové přiznat, že 
s prodejem ryb jsou tam spojené i vyšší ná-
klady (pronájem stánku, mzda prodejce 
apod). Ceny výrobků z ryb jsou ještě o po-
znání vyšší. Velmi populární a  žádaný je 
uzený rolovaný filet z kapra v síťce, který stál 
41,5 € (1084 Kč)/kg. Tento obchodní model 

však v  jiných částech Rakouska moc ne-
funguje. Chybí kupní síla a tamní obyvatelé 
dávají přednost lokálním výrobkům. I když 
prakticky stejné bio ryby si mohou koupit 
běžní občané ve Waldviertelu, jsou schopni 
(ochotni) zaplatit za ně o poznání méně. Ži-
vou rybu je zde možné koupit již za 6 € (157 
Kč)/kg, resp. vykuchanou za 9,0 € (235 Kč)/
kg. Filet z kapra pak přijde v regionu na 21 € 
(549 Kč)/kg a vyuzený filet na 27 € (705 Kč)/
kg. Obyčejní lidé konzumují především míst-
ní produkty s lokálním příběhem a v certifi-
kátu BIO si nelibují.

Ryby se však dají v  Rakousku prodávat 
i dráž. Při psaní tohoto článku jsem narazil 
na nabídku bio ryb v  rámci internetového 
obchodu s ovocem a zeleninou. Jeho zákaz-
níci si tam mohou do bedýnky přidat kucha-
ného bio kapra nebo lososovitou rybu za 38 € 
(993 Kč)/kg a  filet z  kapra (bez kosti) stojí 
49,50 € (1293 Kč)/kg. Nebojme se přemýšlet 
o chovu a prodeji ryb spolu s našimi studenty 
jinak! Některé tradice nás svazují a okrádají 
o naši lepší budoucnost.

Když jsem odjížděl z oné konference o or-

ganické akvakultuře, potkal jsem Marca opět, 
a  to na letišti. Uletělo nám totiž letadlo do 
Vídně. Nemoudře jsem se zdržel na jednání 
a podcenil při tom interval linky č. 3 a husto-
tu dopravy večerního Bruselu. Nadějí pro nás 
oba bylo další letadlo, které letělo asi o dvě ho-
diny později. Podmíněně nás odbavili, a  tak 
jsme čekali u  brány, zda se do dalšího letu 
dostaneme. Čekání jsme si krátili hovorem. Já 
odletěl a on zůstal. Víc místa nebylo. Bylo mi 
to líto. Unaven jsem zavřel oči a vysoko v ob-
lacích pod tíhou nových informací snil o tom, 
jaké by to bylo lovit ryby na moři v dřevěné 
bio lodi, poháněné bio lněnými plachtami… 
do vody bych nořil bio sítě z konopí a lovil tak 
ekologicky „bio“ ryby… trvale udržitelným 
způsobem… To bych vlastně nemusel stávko-
vat kvůli vysokým cenám PHM jako ostatní 
rybáři. Fantazie. Utopie. Organická rybniční 
akvakultura však smysl má!

(Ing. Ján Regenda, Ph.D. působí jako aka-
demický pracovník na Fakultě rybářství 
a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích.) 

Sádky a komorové 
rybníky musí být 
proti vydrám dobře 
zajištěny

Rybožraví predátoři před-
stavují začarovaný kruh 
i v Rakousku. Je to hydra, 
která začíná požírat sama 
sebe


