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Úvod 

 

Cílem projektu byla ukázka lovu ryb za použití různých lovných metod, praktické určení 

druhů ryb a dalších ulovených vodních živočichů pro studenty Přírodovědecké fakulty 

Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v rámci kurzu Terénní praxe II. Nedílnou 

součástí kurzu bylo také seznámení s měřením základních charakteristik lokalit doplněné 

o odběr a určení fytoplanktonu. Zjištěné výsledky včetně jejich hodnocení jsou obsahem 

zprávy. 

 

 

Metodika 

 

Lokalita odlovu 

Největší park v Českých Budějovicích nese název Stromovka a nachází se jihozápadně od 

centra města. Tento veřejný park je významným krajinným prvkem a jeho součástí je 

i několik vodních ploch, z nichž největší je vodní prvek rybničního charakteru zvaný Bagr. 

Tato plocha byla jednou z lokalit odlovu (lokalita 1), druhou lokalitou byla tůň nacházející se 

přibližně 300 metrů jižním směrem od Bagru (lokalita 2) (Obrázek 1). Na obou lokalitách byl 

proveden odlov ve dvou termínech a to 8. a 22. června v odpoledních hodinách mezi 12:30 

a 14:00. Ke zjištění ichtyofauny byly na lokalitě 1 provedeny odlovy zátahovou sítí, na 

lokalitě 2 byly použity pasti a elektrolovný agregát.  

 

 

Metodika odlovu 

Na pozvolném betonovém břehu lokality 1 byla použita 10 m dlouhá a 3 m vysoká zátahová 

síť, která je běžně používána k odlovu příbřežního společenstva ryb menší velikosti. Velikost 

ok činí 1,2 x 1,2 mm, což je vhodná velikost pro šetrný lov plůdku a menších dospělých ryb. 

Síť byla rozdána broděním nebo z nafukovacího člunu ovládaného veslováním. 

Pro elektrolov byl použit bateriový agregát typu SEN s napětím  

200–430 V a frekvencí <95 Hz. Odlov probíhal pomalým broděním a ulovené ryby byly 

odebírány do kbelíku k následnému zpracování.  

Další demonstrovanou metodou byl odlov pomocí živolovných pastí. Principem lovu 

je nalákání zvířat na návnadu (v tomto případě granule pro psy), za kterou aktivně vplují 

otvorem se zúženým hrdlem. Zúžené hrdlo umístěné na dvou stranách kvádru uprostřed boční 

strany pak zvířatům komplikuje nalezení cesty ven z pasti. Výhodou pastí je jejich 

prostornost, která zvířata neomezuje v pohybu. Rozměry použitých pastí byly 25 x 25 x 45 

cm s oky 4 mm a vstupním kruhovým otvorem o průměru 6 cm. Pasti byly nainstalovány na 

lokalitě vždy v odpoledne předcházející dnu odlovů a demonstrace. 

Zpracování všech ulovených živočichů spočívalo v určení druhu a u ryb byla změřena 

standardní délka (vzdálenost od počátku rypce po konec ošupení na ocasní ploutvi) u ryb do 

velikosti 10 cm s přesností na 1 mm a u větších s přesností na 5 mm. Po této proceduře byly 

ryby vráceny zpět v místě odlovu. Hodnocení bylo provedeno na základě dominance, která 

vyjadřuje procentuální podíl jednotlivých ryb. 
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Na obou lokalitách byl dále odebrán fytoplankton planktonní sítí s oky 20 μm. Vzorek 

fytoplanktonu byl kvalitativně určen a druhové složení demonstrováno studentům v mobilní 

laboratoři. V neposlední řadě byly na lokalitě 1 stanoveny základní fyzikálně-chemické 

vlastnosti vody včetně změn na vertikálním profilu (sonda YSI PRO DO a Secchiho deska). 

 
 

Výsledky a diskuse 

 

Na lokalitě 1 (Obrázek 2) se pomocí zátahové sítě povedlo ulovit celkem 127 kusů ryb 

(celkem 6 zátahů, 3 v jednom dnu). Celkem se na této lokalitě povedlo ulovit 7 druhů ryb 

a křížence cejna velkého s ploticí obecnou. Vznik takových kříženců je běžný zvláště ve 

vodách s nedostatkem přirozených třecích substrátů. Nejčastějšími druhy ryb byly stejně jako 

v roce 2020 okoun říční a plotice obecná (Tabulka 1, Blabolil a kol. 2020). Oproti 

předchozímu roku nebyly zjištěny oukleje obecné, ale navíc byl uloven jelec proudník 

a ostroretka stěhovavá. Rybí společenstvo tak tvoří především eurytopní druhy původem 

pravděpodobně z řeky Vltavy, která lokalitu napájí umělým kanálem.  

 Na lokalitě 2 (Obrázek 3) bylo uloveno 26 jedinců tří druhů. Hlavním druhem byla 

invazní střevlička východní. Větší počet línů byl dán především výskytem jeho plůdku, což 

dokládá jeho úspěšnou přirozenou reprodukci. Posledním druhem byl jeden jedinec hrouzka 

obecného, který byl do tůně patrně splaven vodou. Na rozdíl od minulého roku nebyla zjištěna 

přítomnost invazního karase stříbřitého (Blabolil a kol. 2020). V pastech bylo dále 

zaznamenáno pět jedinců bodule obecné (Ilyocoris cimicoides) a dva potápníci Graphoderus 

cinereus. 

 Velikostní složení ryb je zaznamenáno v Tabulce 2. Na lokalitě 1 jsou patrné velké 

velikostní rozdíly u více zastoupených ryb s přítomností i malých jedinců. Přítomnost různých 

velikostních kohort nasvědčuje přirozené reprodukci ryb. Lokalita 2 je charakteru malé tůně, 

čemu nasvědčuje i přítomnost zakrslých forem lína obecného. 

 Ve fytoplanktonu bylo určeno 40 druhů či vyšších taxonomických úrovní. Vyšší 

druhová diverzita byla zjištěna na lokalitě 1, což je dáno především komplikovaným odběrem 

vzorku z lokality 2. Zjištěné druhy patří převážně mezi indikátory vod s vyšší trofickou 

úrovní (Tabulka 3). 

 Měření základních fyzikálně-chemických parametrů dokládá vysokou úživnost 

lokality 1. Průhlednost měřena Secchiho deskou dosahovala 80-90 cm, což představuje stále 

dostatečné hodnoty i na počátku letních měsíců. Ve vodě dochází k pozvolné teplotní 

stratifikaci, která bude za bezvětří stabilní, avšak větrem může snadno dojít k míchání 

vodního sloupce. Primární produkce fytoplanktonu je soustředěna v prvních dvou metrech od 

hladiny a hlouběji dochází k rychlému vyčerpání kyslíku (Tabulka 4).  
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Závěr 

 

Zjištěná diverzita ryb a fytoplanktonu odpovídá charakteru zkoumaných vodních těles. 

Dominantní druhy lokality 1 patří mezi druhy nejběžnější v našich volných vodách, 

doplňkové druhy sem byly patrně zavlečeny lidmi (slunečnice pestrá) či připluly s přitékající 

vodou z Vltavy (jelci). V případě lokality 2 stav odpovídá stojaté vodě s minimálními 

průtoky.  

 Pro studenty byla demonstrace lovných metod poučná i užitečná, stejně tak jako 

ukázka živočišných druhů běžně obývajících prostředí vodních ploch parků (Obrázek 4 a 5). 
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Tabulky 
 

Tabulka 1: Ichtyofauna Stromovky s relativním zastoupením jednotlivých druhů ryb ve své 

lokalitě. Klasifikace: x<25 %, xx 25 – 50 %, xxx 50 – 75 %, xxxx>75 %. 

 

  

Druh Druh latinsky Lokalita 1 Lokalita 2 

Jelec proudník Leuciscus leuciscus x  

Jelec tloušť Squalius cephalus x  

Ježdík obecný Gymnocephalus cernuus x  

Kříženec cejna velkého a 

plotice obecné 
Abramis brama x Rutilus 

rutilus 

x  

Okoun říční Perca fluviatilis xxx  

Ostroretka stěhovavá Chondrostoma nasus x  

Plotice obecná Rutilus rutilus xx  

Slunečnice pestrá Lepimis gibbosus x  

 

 

  

Hrouzek obecný Gobio gobio  x 

Lín obecný Tinca tinca  xx 

Střevlička východní Pseudorasbora parva  xxx 
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Tabulka 2: Velikostní struktura (standardní délka, mm) jednotlivých druhů ryb rozdělených 

po lokalitách. V případě ulovení jednoho zástupce je jeho velikost uvedena ve sloupci průměr. 

Druh latinsky Lokalita 1 Lokalita 2 

Min. 

velikost 

Max. 

velikost 
Průměr 

Min. 

velikost 

Max. 

velikost 
Průměr 

Leuciscus leuciscus    135    

Squalius cephalus 225 255 240    

Gymnocephalus 

cernuus 
65 120 86    

Abramis brama x  

   Rutilus rutilus 
120 130 127    

Perca fluviatilis 60 95 76    

Chondrostoma nasus   135    

Rutilus rutilus 70 175 114    

Lepimis gibbosus   75    

       

Gobio gobio      62 

Tinca tinca    7 120 27 

Pseudorasbora parva    13 35 21 
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Tabulka 3: Společenstvo fytoplanktonu zjištěné ve vzorcích odebraných v lesoparku 

Stromovka s relativním zastoupením jednotlivých taxonů. Klasifikace: x vzácný; xx běžný a 

xxx velmi hojný. 

 Lokalita 1 Lokalita 2 

Cyanobacteria   

Anathece minutissima x  

Aphanothece stagnina xx  

Cyanonephron elegans x  

Dolichospermum flos-aque xxx  

Dolichospermum rovné x  

Limnococcus limneticus xx  

Limnothrix redekei xx  

Microcystis aeruginosa x  

Microcystis viridis xxx x 

Microcystis wessenbergii xxx  

Pseudanabaeba mucicola x  

Romeria simplex x  

Snowella lacustris x  

Snowella litoralis x  

Woronichinia naegeliana xx x 

   

Dinophyta   

Peridinium sp. x  

   

Bacillariophyceae   

Fragilaria capucina  xx 

Fragillaria crotonensis xx  

Melosira varians  xxx 

Navicula sp. xx  

Ulnaria ulna  x 

neident. rozsivky xx xx 

   

Xanthophyceae   

Tribonema sp.  x 

   

Euglenophyta   

Colacium cf. cyclopicola  x 

Cryptoglena cf.  xx 

Lepocinclis texta  xx 

Trachelomonas volvocina  xx 

Trachelomonas sp.  x 
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Chlorophyta   

Botryococcus sp. x  

Desmodesmus communis xxx xx 

Desmodesmus magnus x xx 

Desmodesmus subspicatus x  

Kirchneriella obesa x xx 

Oedogonium sp. steril.  x 

Oocystis lacustris x  

Pseudopediastrum boryanum x xxx 

Tetraedron caudatum x x 

Vitreochlamys fluviatilis x  

   

Streptophyta   

Closterium strigosum  x 

Staurastrum pingue xx  
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Tabulka 4: Základní fyzikálně-chemické parametry měřené ve vertikálním profilu lokality 1. 

Hloubka (m) Teplota (°C) Kyslík (mg/l) Kyslík (%) Vodivost (µS/cm) pH 

0 = hladina 24.5 13.8 164 127 9.53 

1 21.5 14.1 159 120 9.54 

2 18.2 1.31 14.6 117 8.91 

3 18.1 0.83 9.2 114 8.75 

4 18.0 0.77 8.5 98.5 8.59 

5 17.9 0.29 3.0 90.5 7.68 
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Obrázky 

 

Obrázek 1: Vyznačení lokality 1 (Bagr) a lokality 2 (tůň). (Použitá mapa je ze serveru 

mapy.cz) 
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Obrázek 2: Snímek lokality 1. 

 

 

Obrázek 3: Snímek lokality 2. 
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Obrázek 4: Ukázka odlovů zátahovou sítí na lokalitě 1. 

 

 

Obrázek 5: Demonstrace společenstva fytoplanktonu v mobilní laboratoři. 

 


