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Rybolov v krizi
Stavy ryb v našich mořích se dramaticky snižují. Průmyslové rybářské 
flotily drancují světové oceány a pronikají do stále vzdálenějších oblastí 
a větších hloubek. Světová organizace pro výživu a zemědělství (FAO) 
odhaduje, že celosvětově je 53% populací komerčně chytaných ryb 
loveno na hranici jejich reprodukční kapacity a 32 % je přeloveno nebo 
zcela vyčerpáno. 

To mimo jiné znamená, že se vyloví více ryb, než může přirozeně dorůst. 
Ekologické škody způsobené průmyslovým rybolovem jsou obrovské. 
Důvodem není jen nadměrný lov ale především metody lovu. Mezi 
nejničivější patří tažení vlečných sítí po mořském dně (anglicky „bottom 
trawling“), kdy je mořské dno doslova bagrováno a zničeno je vše, co 
stojí sítím v cestě včetně korálových útesů. Obrovským problémem jsou 
i tzv. nechtěné úlovky – nežádoucí druhy ryb, které jsou vyhazovány 
mrtvé nebo zraněné zpět do oceánu jako odpad. Obětí nešetrného lovu 
jsou i delfíni, rejnoci, želvy nebo velryby. Pokud budeme takto pokračo-
vat, ohrozíme nejen populace ryb, ale i rybářství jako takové. 

Řešení krize je jednoduché: méně průmyslového rybolovu, 
více šetrných metod lovu a velkoplošné mořské rezervace.
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Co můžete udělat Vy?
Klíčovou roli v ochraně mořského života máte i Vy – konzumenti 
ryb. Vyhněte se podílu na devastaci oceánů tím, že si 
budete při nákupu ryby pečlivě vybírat a tlačit prodejce 
k zodpovědnosti. Nejnovější průvodce Greenpeace nabízí 
informace o tom, kterou rybu zvolit a která by v žádném případě 
neměla skončit na vašem talíři. 

Jak se v tom vyznat?
Pokud je většina lovu či chovu jednoho druhu hodnocena jako 
trvale neudržitelná, je v našem průvodci označena červenou 
barvou. Ovšem pokud i u tohoto druhu existují výjimky, které lze 
doporučit, budou označeny zeleně. A stejně tak i naopak. Jenom 
diferencované posouzení umožňuje odpovědné doporučení. 
Paušální posudky typu treska obecná „ano, nebo ne“ pro jeden 
druh nejsou ani korektní, ani nepřispívají k ochraně stavů ryb.

K čemu latinské názvy?
Mnoho rybích druhů je prodáváno pod roztodivnými obchodními 
názvy. Věděli jste třeba, že pstruh holandský nemá se pstruhem 
vůbec nic společného? Skutečný název této ryby je stříbrnice. 
Latinský název je jen jeden a nezaměnitelný, a proto je pro 
spotřebitele zárukou, že přesně ví, o jakou rybu jde. 
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Kritéria hodnocení

úVod

Greenpeace společně s vědci vyvinulo metodu, kterou může být 
hodnocen jak lov, tak i chov ryb z hlediska trvalé udržitelnosti. 
Na základě sady kritérií se lov a chov ryb, které nejsou trvale 
udržitelné, poměrně snadno odhalí. V těchto případech Greenpeace 
nedoporučuje takto ulovené či chované ryby kupovat. 

Pro trvale udržitelný rybolov bez výjimky platí, že udržuje stav 
populace cíleného druhu na zdravé úrovni, aniž by negativně ovlivnil 
jiné druhy či celý ekosystém. 

Pomozte chránit mořský svět i Vy. Nakupujte ryby uvážlivěji 
a pečlivě je vybírejte. Kupujte ryby pocházející z nezdevastovaných 
populací, ulovené šetrnou metodou nebo ty z udržitelných chovů.

Zelené: lze doporučit

Červené: nedoporučujeme

divoký odchyt

Oblast lovu podle Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO)

Podoblast lovu/populace

Rybolovná metoda

Rybí chov (akvakultura)

země původu

způsob chovu
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Candát  

candát obecný (Sander lucioperca)

Lze doporučit:

 Evropa

 ekologický chov v rybnících  

 (uzavřené systémy)

Červenice  

červenice atlantská 

(Hoplosthethus atlanticus)

Ďas  

ďas mořský (Lophius piscatorius), ďas 

americký (Lophius americanus), ďas 

černobřichý (Lophius budegassa) 

Hoki (treskovník)  

Macruronus magellanicus,– novaezelandiae

Chňapal  

Lutjanus campechanus, – malabaricus

Kalmar / sépie / 

chobotnice /oliheň

Doryteuthis pealeii, Illex argentinus, 

– illecebrosus, Loligo forbesii, – gahi, 

– opalescens, – vulgaris, Octopus 

vulgaris, Sepia officinalis

Lze doporučit:

kalmar tryskový (Illex illecebrosus)

 severozápadní Atlantik FAO 21

 záliv Sv. Vavřince, Nový Foundland 

 (Newfoundland), „Scotian shelf“

 jig

oliheň opalizující (Loligo opalescens)

 východní centrální Pacifik FAO77

 Kalifornský záliv

 kruhové zátahové sítě – nevody

oliheň obecná (Liligo vulgaris)

 Středozemní a Černé moře FAO 37

 severovýchodní Atlantik FAO 27 

 východní centrální Pacifik FAO77

 jig

sépie obecná (Sepia officinalis)

 severovýchodní Atlantik FAO 27

 Biskajský záliv, Cadizský záliv, 

 Kantabrijské moře, Keltské moře, 

 jihozápad Irska

 pasti (vězěňce), udice

Kapr obecný  

Cyprinus carpio

Korýši (krevety,  

garnáti, humři, langusty)

Crangon crangon, Litopenaeus 

vannamei, Macrobrachium rosenbergii, 

Metapenaeus monoceros, 

Nephrops norvegicus, Pandalus 

borealis, – jordani, Penaeus monodon, 

– spp.

Lze doporučit:

humr norský (Nephrops norvegicus)

 severovýchodní Atlantik FAO 27

 Skagerrak/Kateggat

 pasti (vězence)
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krevetka Rosenbergova (Macrobra-

chium rosenbergii) 

 Čína, Tajwan, Thajsko, Vietnam

 nádrže

kreveta tygří (Penaeus monodon)

 Bangladéš, Indie, Indonésie,Vietnam

 nádrže (uzavřené recirkulační  

 systémy) – nejlépe certifikované 

Ledovka patagonská  

Dissostichus eleginoides

Limanda  

platýs limanda (falešný mořský jazyk)

Limanda limanda

Lze doporučit:

 severovýchodní Atlantik FAO 27

 Severní moře, Skagerrak  / Kattegat

 ruční šňůry, nástražné dlouhé  

 lovné šňůry

Losos    

Oncorhynchus spp., Salmo salar

Lze doporučit:

losos gorbuša (Oncorhynchus 

gorbuscha), losos keta (– keta), 

losos kisuč (– kisutch), losos nerka 

(– nerka)

 severovýchodní Pacifik FAO 67

 Aljašský záliv

 kruhové zátahové sítě – nevody,

 stavitelné tenatové sítě

 (ukotvené), trolling

losos gorbuša (Oncorhynchus 

gorbuscha), losos keta (– keta),

 severozápadní pacifik FAO 61

 Iturup, Sachalin (Rusko)

 pasti (vězence)

losos obecný – atlantický (Salmo 

salar)

 Skotsko

 ekologický chov v klecích

Makrela obecná  

Scomber scombrus

Marlín (plachetník)  

Makaira indica, – mazara, – nigricans

Mečoun obecný  

Xiphias gladius

Mořský jazyk   

jazyk obecný/mořský, Solea solea

Mořský vlk   

mořčák evropský / mořský vlk / okoun 

mořský, Dicentrarchus labrax

Lze doporučit:

 státy v okolí Středozemního moře

 extenzivní chov v lagunách

okouník  

okouník mořský (Sebastes marinus), 

okouník bradatý (Sebastes mentella), 

okouník žíhaný (Sebastes fasciatus)
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Pangas  

pangas spodnooký, Pangasius hypo-

phthalmus

Lze doporučit:

 Vietnam

 ekologický chov v nádržích / 

 rybnících (v uzavřených 

 recirkulačních systémech)

Platýs  

platýs velký / evropský (Pleuronectes 

platessa), platýs dvoupruhý / pacifický 

(Lepidopsetta bilineata – polyxystra)

Lze doporučit:

pacifický platýs (L. bilineata, – poly-

xystra)

 severovýchodní Pacifik FAO 67

 Aljašský záliv, Beringovo moře,

 Aleuty

 nástražné dlouhé lovné šňůry

Platýs – halibut  

Hippoglossus hippoglossus, – plate-

ssoides, – stenolepis, Reinhardtius 

hippoglossoides

Pražman  

pražman zlatý, 

Sparus aurata

Lze doporučit:

 Řecko, Španělsko, Turecko, 

 Chorvatsko

 tradiční/extenzivní chov v lagunách, 

 nebo ekologický chov v nádržích

Pstruh  

pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss) 

pstruh obecný potoční (Salmo trutta 

fario)

Nedoporučujeme:

pstruh duhový  

(Oncorhynchus mykiss)

 Dánsko, Německo, Itálie, Norsko, 

 Polsko

 klecový chov

Sardel / ančovička  

Engraulis anchoita, – encrasicolus,  

– ringens

Lze doporučit:

sardel argentínská (Engraulis 

anchoita)

 jihozápadní Atlantik FAO 41

 bonaerenská sub-populace

 kruhové zátahové sítě – nevody, 

 kruhové sítě, pasti (vezence), 

 lampary

sardel obecná (Engraulis encrasi-

cholus)

 severovýchodní Atlantik FAO 27

 Biskajský záliv

 kruhové zátahové sítě  

 – nevody,
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sardel peruánská (Engraulis ringens)

 jihovýchodní Pacifik FAO 87

 jižní Peru / Chile

 kruhové zátahové sítě – nevody

Sardinka  

Sardika obecná (Sardina pilchardus), 

sardinka oblá (Sardinella aurita)

Lze doporučit:

 severovýchodní Atlantik FAO 27

 Irské moře, Keltské moře, centrální 

 Severní moře, západní Lamanšký 

 průliv

 kruhové zátahové sítě – nevody,  

 pelagické traly 

 Středozemní moře FAO 37

 Sicislká úžina, Alboránsjé moře

 kruhové zátahové sítě – nevody,  

 pelagické traly 

Siven  

Siven americký (Salvelinus fontinali)

 Česko, Německo, Rakousko

 ekologický chov v rybnících  

 (uzavřené systémy) 

Slávka  

slávka jedlá (Mytilus edulis), slávka 

středomořská (Mytilus galloprovincia-

lis), slávka čilská (Mytilus Chilensis)

Lze doporučit:

 Chile, Francie, Irsko, Skotsko,  

 Španělsko, Itálie

 závěsné kultury, kůlové kultury

Sleď  

Clupea harengus

Nedoporučujeme:

 severovýchodní Atlantik FAO 27

 Finský záliv, severní Botnická

 zátoka, centrální Baltské moře, 

 Keltské moře, západ Irska, 

 orcupine bank 

 severozápadní Atlantik  FAO 21

 jihozápad Nového Skotska, 

 záliv Fundy, jih zálivu  

 Sv. Vavřince (jarní tření)

Šprot  

šprot obecný (Sprattus sprattus)

Lze doporučit:

 severovýchodní Atlantik FAO 27

 Baltské moře

 kruhové zátahové sítě – nevody

 

Štikozubec / mořská štika

/ hejk

Merluccius australis, – capensis,  

– gayi gayi, – hubbsi, – merluccius, 

– paradoxus, – productus

Lze doporučit:

štikozubec kapský (žijící v mělčinách) 

(Merluccius capensis)

 jihovýchodní Atlantik FAO 47

 Namibie, jižní Afrika

 ruční lovné šňůry

Tilapie  

tilapie/okounovci, Oreochromis spp
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Lze doporučit:

 Honduras

 v nádržích (uzavřené recirkulační 

 systémy)

Treska aljašská / pestrá

Theragra chalcogramma

Treska  

treska obecná (Gadus morhua), treska 

velkohlavá (Gadus macrocephalus)

Lze doporučit:

treska velkohlavá (Gadus macrocephalus)

 severovýchodní pacifik FAO 67

 Aljašský záliv

 vězence, udice s prutem, jiggy, 

 nástražné dlouhé lovné šňůry, 

Treska bezvousá 

Merlangius merlangus

Treska skvrnitá  

Melanogrammus aeglefinus

Lze doporučit:

 severozápadní Atlantik k FAO 21

 východ Georges Bank,  

 dlouhé lovné šňůry,  

 ručně ovládané šňůry

Treska tmavá

Pollachius virens

Tuňák  

Katsuwonus pelamis, Thunnus 

alalunga, – albacares, – maccoyii,  

– obsesus, – orientalis, – thynnus

Lze doporučit:

tuňák (tunec) pruhovaný / bonito  

(Katsuwonus pelamis)

 severozápadní Pacifik FAO 61, 

 západní centrální Pacifik FAO 71, 

 jihozápadní Pacifik FAO 81, 

 severovýchodní Pacifik FAO 67,  

 východní centrální Pacifik FAO 77

 západní a centrální Pacifik

 udice a prut, ruční lovné šňůry

tuňák křídlatý / bílý (Thunnus 

alalunga)

 severozápadní Pacifik FAO 61, 

 severovýchodní Pacifik FAO 67, 

 západní centrální Pacifik FAO 71, 

 východní centrální Pacifik FAO 77

 Indický oceán FAO 51,57

 severní Pacifik, Indický oceán

 udice a prut

 západní centrální Pacifik FAO 71, 

 východní centrální Pacifik FAO 77, 

 jihozápadní centrální Pacifik FAO 81,  

 jihovýchodní Pacifik FAO 87 

 severní Pacifik

 udice a prut

úhoř

úhoř říční (Anguilla anguilla) a další 

druhy (Anguilla japonica,– rostrata, – 

dieffenbachii, – australis australis)
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Kterému certifikátu mohu důvěřovat?
Zatím neexistuje žádná skutečně stoprocentní certifikace ryb 

z udržitelného rybolovu, jako je tomu například u dřeva a dřevěných 

produktů, kde značka FSC znamená, že se jedná o skutečně šetrný 

výrobek. Proto doporučujme, abyste při nákupech měli v ruce 

Greenpeace průvodce, který vám výběr usnadní.

Vlkouš

vlkouš obecný (Anarhichas lupus)

Žralok / ostroun obecný  

(Squalus acanthias) 

Prodejci ryb musí poskytnout transparentní a úplné informace 

o produktech, aby si spotřebitel mohl odpovědně vybrat. 

Často však chybí.  Nebojte se proto zeptat, kde přesně byla 

ryba ulovena a jakou metodou chycena. Dáte tak prodejcům 

(obchodním řetězcům) jasně najevo, že přesné a úplné 

informace zákazníkům jsou samozřejmostí a ne jakýmsi 

nadstandardem. Pomůžete tak nejen naší kampani, ale 

i budoucnosti života v oceánech a mořích. 

Podrobným zhodnocením prošly především ty ryby, které se 

prodávají v největších objemech. Nicméně českým konzumentům 

můžeme doporučit i lokální ryby z extenzivních rybničních chovů 

a uzavřených recirkulačních systémů jako jsou: sumec velký 

(Silurus glanis), lín obecný (Tinca tinca), štika obecná (Esox lucius), 

amur bílý (Ctenopharyngodon idella).
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Oblasti lovu Světové organizace 
pro výživu a zemědělství

18 Arktida

21 Severozápadní Atlantik

27  Severovýchodní Atlantik

31 Západní centrální Atlantik

34 Východní centrální Atlantik

37 Středozemní a Černé moře

41 Jihozápadní Atlantik

47 Jihovýchodní Atlantik

48 Antarktický Atlantik

51 Západní Indický oceán

57 Východní Indický oceán

58 Jižní Indický oceán a Antarktida

61 Severozápadní Pacifik

67 Severovýchodní Pacifik

71 Západní centrální Pacifik

77 Východní centrální Pacifik

81 Jihozápadní Pacifik

87 Jihovýchodní Pacifik

88 Antarktický Pacifik



Greenpeace prosazuje 

•	 transparentní a trvale udržitelnou 

nákupní politiku pro ryby a mořské plody 

v rybářském průmyslu i obchodu

•	 trvale udržitelný management rybolovu

•	 velkoplošné mořské rezervace 

Greenpeace je nezávislá mezinárodní organizace, která se 
již 40 let zasazuje o ochranu přírody a životního prostředí. 
Abychom si uchovali svoji nezávislost, nepřijímáme žádné 
finanční dary od státu, politických stran, průmyslových 
a jiných firem ani od nadací, které jsou s nimi spojeny. 
Veškerá naše práce závisí pouze na příspěvcích lidí, kteří mají 
možnost a chtějí pomoci životnímu prostředí, tedy na Vás. 

Děkujeme!

www.greenpeace.cz/oceany

Greenpeace Česká republika
Prvního pluku 12
186 00, Praha 8
Tel.:+420 224 320 448
E-mail: greenpeace@ecn.cz


