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Při výskytu invazních raků v toku nelze provést jejich 
úplnou likvidaci, lze pouze regulovat populaci a tím 
omezit její migraci v rámci toku. 
 

PREDIKCE NEBEZPEČNOSTI NEPŮVODNÍCH RYB A RAKŮ A OPTIMALIZACE ERADIKAČNÍCH 
METOD INVAZNÍCH DRUHŮ 

Výskyt invazních raků:  
 
Priorita při regulaci invazních raků  - pokud je v povodí výskyt 

ohrožených vodních organismů, nebo živočichů, kteří v určitých 
stádiích využívají vodní prostředí.  

ano     - perlorodka říční (Margaritifera margaritifera) 
     - klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia)  
     - v povodí pravděpodobně doposud i rak říční 

(Astacus astacus)  
 
ne     - na lokalitě je nutná osvěta         
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Osvěta: 
 
 -  cedule  
 v ČR (v rámci EHP umístěná cedule v Dolním Dvořišti) - Lze 

použít upravené cedule použité v projektu EHP, doplnit některé 
informace 

v Rakousku 
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Osvěta: 
 
    cedule 
  
• v ČR (v rámci EHP umístěná cedule v Dolním Dvořišti) - Lze 

použít upravené cedule použité v projektu EHP, doplnit některé 
informace 

• v Rakousku 
 

   letáky  
     
• v ČR 
• v Rakousku 
• doplňkové zdroje informací 
např. do popisu revíru na stránkách ČRS apod. 
https://www.rybsvaz.cz/?page=reviry/revir&lang=cz&id_reviry=333 

https://www.rybsvaz.cz/?page=reviry/revir&lang=cz&id_reviry=333
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Najít zdroj, odkud se rak signální šíří (Rakousko) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Požádat o povolení k odlovu raka signálního  
 Český rybářský svaz - Jihočeský územní svaz, MZE 
 Rakouská rybářská sdružení, místní hospodáři 
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• určit odborný subjekt, který bude odlov provádět  
 

• vytipovat místa s výskytem raka signálního (včetně přítoků, 
výskyt např. na Eisenhuter Bach)  
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• určit odborný subjekt, který bude odlov provádět  

 
• vytipovat místa s výskytem raka signálního (včetně přítoků, 

výskyt např. na Eisenhuter Bach)  
 

• Odlov – dodržovat legislativu EU (dokud není národní 
legislativa – do února 2018)  
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 Testy na Aphanomyces astaci– odlov 20 jedinců raka 
signálního na testy DNA, odběr 5 l vody na testy DNA (ČR- 
Norský projekt), odběr sedimentu (ČR- Norský projekt) 

• pozitivní: stanovit speciální hospodaření v povodí, informovat 
rybářská sdružení, místní hospodáře, další organizace (ČR, 
Rakousko), desinfekce veškerého rybářského vybavení (sítě, 
kesery, holinky, broďáky atd.) A. astaci může přežít ve vlhkém 
prostředí až dva týdny (bylo potvrzeno - 19 z 20 jedinců s 
pozitivní detekcí Aphanomyces astaci) 

• negativní: přesto, že by A.astaci nebyla detekována, platí 
stejná opatření (testy se dělají na několika jedincích, takže 
nejsou na 100% průkazné) 

• stanovit speciální hospodaření v povodí, informovat rybářská 
sdružení, místní hospodáře, další organizace (ČR, Rakousko), 
desinfekce veškerého rybářského vybavení (sítě, kesery, 
holinky, broďáky atd.) A. astaci může přežít ve vlhkém prostředí 
až dva týdny 
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 Odlov 
 manuálně – do hloubky 0,5 m 
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 Odlov 
• manuálně – do hloubky 0,5 m 
• vytvořit umělé úkryty (kameny, trubky – plastové, cihlové), které 

lze lépe prohledávat. Umístění do hloubky < 0,5 m (dočasná 
instalace, bude odstraněno) 
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 Odlov 
• manuálně – do hloubky 0,5 m 
• vytvořit umělé úkryty (kameny, trubky – plastové, cihlové), které 

lze lépe prohledávat. Umístění do hloubky < 0,5 m (dočasná 
instalace, bude odstraněno) 

• vrše – hloubka > 0,5,plastové, síťové (oko < 5 mm) 
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 Odlov 
• manuálně – do hloubky 0,5 m 
• vytvořit umělé úkryty (kameny, trubky – plastové, cihlové), které 

lze lépe prohledávat. Umístění do hloubky < 0,5 m (dočasná 
instalace, bude odstraněno) 

• v místě výskytu raka signálního není vhodný elektrolov 
(spláchnutí malých omráčených raků směrem po proudu) 

• Odlov doplněný o sterilizaci samců cca o velikosti 9 -12 cm 
(samci jsou dravější kanibalové – likvidace malých raků na 
lokalitě bez perlorodky, snížení počtu vajíček na 43%. Způsob 
sterilizace)  

• Vytvořit pod početnou populací raka signálního (nad 
Leopoldschlagem) bariéru na toku, prostupnou pro ryby, která 
by částečně omezovala spláchnutí a rozšíření invazních raků 
na lokality, kde se nachází perlorodka 

• Vysazení početnější populace pstruha obecného (Salmo trutta) 
(ryby v Malši – mník, tloušť, pstruh obecný – ve všech byl rak 

v žaludku, počet podle pořadí)  
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Četnost 
 
• Odlov raků v povodí Malše po dobu projektu TAČR - Predikce 

nebezpečnosti nepůvodních ryb a raků a optimalizace 
eradikačních metod invazních druhů po dobu trvání projektu – 
(do konce roku 2020). 
 

• Optimálně umístit vrše alespoň 1x až 2x měsíčně na 
vytipovaná místa. Největší úspěšnost v období mezi dubnem a 
říjnem (podle aktuálního stavu počasí). 
 

• Po ukončení projektu TAČR pokračovat v odlovu za účasti 
prověřeného, odborného subjektu. 
 



Děkuji za pozornost 
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