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Úvod 

 

Na základě povolení ze dne 3. května 2021 (značka 352/21), které bylo 1. srpna 2021 upřesněno, 

proběhly demonstrační odlovy na třech revírech Jihočeského územního svazu Českého 

rybářského svazu, z. s. za účelem výuky studentů Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity 

v Českých Budějovicích v rámci kurzu Hydrobiologická exkurze. Vzhledem k vysokému počtu 

studentů, kteří si tento kurz zapsali (55 studentů) a preventivním hygienickým opatřením byli 

studenti rozděleni na dvě skupiny: první v týdnu 16.-20. srpna a druhá v týdnu 23.-27. srpna 

2021. Na každé lokalitě studenti vypracovávali terénní protokol s popisem lokality, základními 

fyzikálně-chemickými parametry, byl-li odebírán, tak složením fyto- a zooplanktonu, určením 

vodní a mokřadní vegetace, vodních bezobratlých a vrcholové části potravního řetězce tzn. 

strukturou rybího společenstva a případně výskytem dalších obratlovců vázaných na vodní 

prostředí. Popis zjištěného rybího společenstva je obsahem této zprávy. 

 

Materiál a metody 

 

Ichtyologický průzkum byl proveden na lokalitách: 

Lužnice 10A – 421041 v Suchdole nad Lužnicí pod jezem Tušť (48.8917825N, 14.8856844E), 

kde byly provedeny dva odlovy dne 18. srpna 2021 

Malše 1 – 421044 ve Vidově pod Vidovským jezem (48.9257333N, 14.4905400E), kde byl 

proveden jeden odlov dne 24. srpna 2021 

Stropnice 3P – 423036 pod nádrží Humenice (48.7749897N, 14.7430950E), v hrázové části 

nádrže (48.7737969N, 14.7423842E) a nad nádrží v obci Horní Stropnice (48.7627967N, 

14.7383464E), vždy po jednom odlovu dne 25. srpna 2021. 

 

V týdnu, kdy odlovy probíhaly, byli telefonicky kontaktováni hospodáři revírů, kterým byl 

nahlášen přesný čas začátku odlovu. Vlastní odlov probíhal broděním tokem či obcházením po 

břehu v případě nádrže Humenice, kde strmé břehy neumožňovaly bezpečné brodění. V případě 

větších toků Lužnice a Malše byl odlov proveden v příbřeží a v případě menšího toku Stropnice 

byla prolovena celá šíře toku. K odlovu byl použit motorový agregát německé výroby Hans-

Grassl typ ELT60IIHI s parametry maximálního výkonu 1,3 kW, napětí 300/500 V a rozsahem 

25-100 pulsů za sekundu. 

Na každé lokalitě byl vybrán reprezentativní úsek, kde byl jedním průchodem proloven 

transekt 20-30 m. Lovec střídavě zapínal a vypínal elektrický proud a sběrač odebíral ryby do 

kyblíku s čerstvou vodou, dále byl přítomen nosič, který odnášel ryby v kyblíku do vaničky 

s čerstvou vodou a v případě teplého počasí zde bylo puštěno vzduchování mobilním aeračním 

zařízením (Obrázek 1). Po ukončení lovu byly ryby určeny do druhu a změřena standardní délka 

(od rypce po konec ošupení, tedy bez ocasní ploutve) – u ryb do 100 mm s přesnosti na 

milimetry a u větších s přesností na 5 milimetrů. S rybami bylo zacházeno s maximální 

ohleduplností, před uchopením ryby byly ruce řádně namočeny, mírka byla vždy mokrá a 

k demonstraci ryb studentům byly využity prostorné nádoby z průhledného plastu uzavřené 

víčkem (Obrázek 2). Po zpracování ryb byly všechny až na sumečka černého z Lužnice (po 

dohodě s místopředsedou místní organizace byl zabit a odeslán na krmení v ZOO Hluboká nad 

Vltavou) vypuštěny v místě ulovení. V případě pstruhů obecných rozneseny rovnoměrně po 

proloveném transektu. 

 



 

Obrázek 1: Odlov v Lužnici pod Tušťským jezem. 

 

 

Obrázek 2: Demonstrace jedince okouna říčního v prostorné plastové nádobě.  

  



Výsledky a diskuse 

 

V řece Lužnici pod Tušťským jezem byly provedeny dva odlovy při obou stranách břehů 

v délce 25 m každý. Při prvním lovu podél levého břehu bylo uloveno šest druhů ryb, přičemž 

každý byl zastoupen jedním jedincem (Tabulka 1). Při druhém odlovu bylo uloveno 14 jedinců 

ryb čtyř druhů, z nichž byla většina jelců tloušťů (Tabulka 2).  

 Zvolený úsek je charakteristický pro upravenou část toku Lužnice v obci. Na druhovém 

složení bylo možné studentům demonstrovat přítomnost ryb uniklých ze stojatých vod (např. 

cejn velký), ryb invazních včetně negativního efektu na populace původních druhů (sumeček 

černý), eurytopních druhů (plotice obecná), ryb typických pro danou oblast (hrouzek obecný, 

jelci proudník a tloušť, mník jednovousý) a rovněž vliv rybářského hospodaření (lipan 

podhorní). I v případě ulovení více jedinců stejného druhu byly jejich velikosti blízké. Až na 

jednoho jedince cejna velkého a vysazené lipany podhorní byly ostatní jedinci starší než 

tohoroční, což může nasvědčovat odplavení přirozeného doplňku níže po proudu. 



Tabulka 1: Úlovky ryb během prvního odlovu na revíru Lužnice 10A. 

Název druhu česky Název druhu latinsky Počet jedinců Relativní zastoupení druhu (%) Standardní délka 

Cejn velký Abramis brama 1 16,7 43 

Hrouzek obecný Gobio gobio 1 16,7 105 

Lipan podhorní Thymallus thymallus 1 16,7 87 

Jelec proudník Leuciscus leuciscus 1 16,7 120 

Plotice obecná Rutilus rutilus  1 16,7 92 

Sumeček černý Ameiurus melas 1 16,7 84 

 

Tabulka 2: Úlovky ryb během druhého odlovu na revíru Lužnice 10A. 

Název druhu 

česky 

Název druhu 

latinsky 

Počet 

jedinců 

Relativní zastoupení druhu 

(%) 

Průměrná 

standardní délka* 

Minimální 

délka 

Maximální 

délka 

Lipan podhorní Thymallus thymallus 3 21,4 155 110 180 

Jelec proudník Leuciscus leuciscus 8 57,1 116,3 100 130 

Jelec tloušť Squalius cephalus 2 14,3 84 82 86 

Mník 

jednovousý 
Lota lota 1 7,1 245   

* V případě ulovení jediného jedince je uvedena jeho standardní délka. 



V řece Malši pod Vidovským jezem byl proveden jeden odlov při pravém břehu v délce 20 m. 

Odlov byl proveden krátce po vydatném dešti, kdy byla zakalená voda (průhlednost měřena 

Secchiho deskou 30 cm) a rovněž odlov komplikoval silný proud (Obrázek 3). Z tohoto důvodu 

je třeba brát úlovky jako minimální charakterizující využívání příbřeží rybami za stavu vyššího 

průtoku, což nemusí odpovídat běžnému stavu. Při odlovu bylo uloveno 13 jedinců čtyř druhů 

(Tabulka 3). Ulovené ryby byly převážně tohoročního stáří, což v případě hrouzka obecného 

jelce tlouště naznačuje přirozenou reprodukci v řece Malši. Na druhou stranu malí jedinci 

invazní střevličky východní jsou pravděpodobně původem z výše položených rybníků a jejich 

šíření tokem dokladuje jejich invazní potenciál a hrozbu pro přirozená společenstva. 

 

 

Obrázek 3: Odlov v příbřeží řeky Malše. 

 



Tabulka 3: Úlovky ryb během odlovu na revíru Malše 1. 

Název druhu česky Název druhu latinsky 
Počet 

jedinců 

Relativní zastoupení 

druhu (%) 

Standardní 

délka* 

Minimální 

délka 

Maximální 

délka 

Hrouzek obecný Gobio gobio 3 23,1 57 32 105 

Jelec tloušť Squalius cephalus 5 38,5 56 22 105 

Okoun říční Perca fluviatilis 2 15,4 59 56 62 

Střevlička východní Pseudorasbora parva 3 23,1 35 35 36 



V řece Stropnici byly provedeny tři odlovy. Pod přehradou byl proloven úsek 30 m, ve vlastní 

nádrži v hrázové části úsek o délce 25 m a nad nádrží rovněž 25 m. Při prvním odlovu pod 

nádrží bylo uloveno 15 ryb čtyř druhů, z nichž dominoval pstruh obecný (Tabulka 4). 

V příbřežní části nádrže Humenice bylo uloveno šest jedinců střevličky východní. Tento odlov 

neodpovídá reprezentativnímu vzorku, neboť strmé břehy znemožnily kvantitativní odlov 

broděním, byl přítomen silný vodní květ a náplavy (Obrázek 4). Je vysoce pravděpodobné, že 

větší ryby byly při pohybu po břehu vyplašeny. V profilu nad nádrží bylo uloveno 16 jedinců 

čtyř druhů, přičemž jejich zastoupení bylo zcela rovnoměrné (Tabulka 5). 

 Úsek pod nádrží je dobře zarybněným pstruhovým revírem, pstruzi obecní byly dvou 

velikostních kohort v rozmezích 80-90 mm a 180-210 mm. Zbývající druhy jsou 

pravděpodobně původem z přehrady a díky větší velikosti nejsou ohroženy predací pstruhy, 

naopak jim mohou konkurovat o potravu. Jedinci střevličky východní byli takřka totožné 

velikosti odpovídající jedné kohortě. Jelikož se jedná o invazní druh, je jejich přítomnost 

nežádoucí. Tok nad nádrží vykazuje charakteristiky běžného pstruhového pásma s vyšším 

druhovým zastoupením, oproti profilu pod nádrží zde chyběla menší kohorta pstruhů obecných. 

 

 

Obrázek 4: Hrázová část nádrže Humenice.



Tabulka 4: Úlovky ryb během odlovu na revíru Stropnice 3P pod nádrží Humenice. 

Název druhu 

česky 

Název druhu 

latinsky 

Počet 

jedinců 

Relativní zastoupení 

druhu (%) 

Průměrná 

standardní délka* 

Minimální 

délka 

Maximální 

délka 

Okoun říční Perca fluviatilis 1 6,7 75   

Plotice obecná Rutilus rutilus 1 6,7 81   

Pstruh obecný Salmo trutta 12 80,0 157,3 80 210 

Úhoř říční Anguilla anguilla 1 6,7 720   

 

Tabulka 5: Úlovky ryb během odlovu na revíru Stropnice 3P nad nádrží Humenice. 

Název druhu česky 
Název druhu 

latinsky 

Počet 

jedinců 

Relativní zastoupení 

druhu (%) 

Průměrná 

standardní délka* 

Minimální 

délka 

Maximální 

délka 

Mřenka mramorovaná Barbatula barbatula 4 25 110 105 115 

Okoun říční Perca fluviatilis 4 25 97,8 82 125 

Plotice obecná Rutilus rutilus 4 25 94 72 150 

Pstruh obecný Salmo trutta 4 25 191,3 160 235 



Závěr a poděkování 

 

Velice děkuji Jihočeskému územnímu svazu Českého rybářského svazu, z. s. za umožnění 

odlovů na revírech v jeho správě. Demonstrace ichtyofauny vhodně doplnila náplň kurzu 

Hydrobiologická exkurze, kde jsou studenti prakticky seznámeni s různými vodními útvary, 

jejich oživením a dalšími charakteristikami. Až na profil na Malši, kdy byl odlov nevhodně 

načasován, byly během zbývajících odlovů demonstrovány charakteristické druhy pro vybrané 

úseky, k nimž byl doplněn teoretický výklad o jejich ekologii. Praktická výuka je esenciálním 

doplňkem části výuky teoretické, která nesmí chybět ani při vysokoškolském studiu (Obrázek 

5). 

 

 

Obrázek 5: První skupina studentů a pedagogického doprovodu kurzu Hydrobiologická 

exkurze. 


