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PODĚKOVÁNÍ

Pro řešení této studie byla nutná úzká spolu-
práce s  jednotlivými místními organizacemi 
a  představiteli MSÚS ČRS v  Ostravě. Jsme 
rádi, že všechny zainteresované organizace 
s námi aktivně spolupracovaly a touto cestou 
jim za pochopení, spolupráci a v mnoha pří-
padech i za aktivní pomoc v terénu děkujeme.

Zástupcům státního podniku Lesy ČR a CHKO 
Jeseníky a Beskydy děkujeme za vstřícný pří-
stup a  umožnění realizace části této studie 
na územích v jejich správě.

Děkujeme i  mnoha kolegům a  přátelům 
za aktivní pomoc při náročných terénních 
průzkumech.
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Na začátku je třeba zmínit, že každá řeka 
či revír jsou odlišné a velké rozdíly v po-
četnosti a  biomase pstruha panují jak 
mezi jednotlivými toky, tak mezi revíry 
(i mezi sousedícími revíry).

Například Baruš a  Oliva (1995) udávají 
početnost pstruha obecného v  typic-
kých pstruhových vodách ČR v rozmezí 
500–4000 ks/ha (biomasa 50–300kg/
ha). Pokud srovnáme tyto výsledky s na-

ším průzkumem prováděným o  30 let 
později na vybraných revírech MSÚS tak 
zjistíme, že obsádka pstruha obecného 
se zde pohybuje v  rozmezí 96–3986 ks/
ha (8–157.1 kg/ha). Maximální hodnoty 
početnosti se příliš neliší, rozdílná je však 
celková biomasa ulovených ryb. Na zjiště-
né údaje a jejich poměrně značný rozptyl 
má mnohdy zásadní vliv celá řada fakto-
rů a některé z nich budou detailněji roze-
brány v následujících kapitolách.

Obsahem této brožury jsou výsledky čtyřleté spolupráce (2019-2022) mezi Čes-
kým rybářským svazem, územním svazem pro Severní Moravu a Slezsko (MSÚS) 
v  Ostravě a  týmem Ekologie ryb Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR 
v Brně. Konkrétně se jednalo o kvantitativní posouzení stavu populací pstruha 
obecného a  lipana podhorního, genetickou strukturu populací pstruha obec-
ného, vyhodnocení potravní nabídky a  charakteru prostředí. Byly zpracovány 
rovněž statistiky vysazování a  úlovků lososovitých ryb na vybraných revírech, 
jakožto doplňující informace k hodnocení stavu daných populací.

Zástupci ČRS vybrali na základě svých zkušeností a znalostí místních podmínek 
28 revírů na 19 tocích napříč celým územním svazem pro výše zmíněné prů-
zkumy stavu populací lososovitých ryb. Během sledovaného období tak byly pro-
loveny desítky kilometrů pstruhových toků a uloveny desítky tisíc ryb.

Publikace přináší zobecňující shrnutí získaných poznatků se zaměřením na klí-
čové faktory a problémy managementu pstruhových revírů MSÚS ČRS, uplatni-
telné v celém ČRS potažmo MRS.

STAV LOSOSOVITÝCH RYB 
NA REVÍRECH MSÚS ČRS

Nicméně, je třeba dodat, že během mi-
nulých desetiletí se mnoho věcí změni-
lo. Změnily se průtoky, častější sucho 
snižuje kapacitu prostředí a současně 
významně omezilo produkci násad 
v  odchovných potocích, po povodních 
na konci 90. let bylo provedeno mno-
ho protipovodňových úprav, a  to i  na 
pstruhových tocích a  se zlepšující se 
kvalitou životního prostředí přibylo 
i přirozených rybích predátorů.

Z hlediska hospodaření se výrazně sní-
žil počet rybích líhní, množství vysa-
zovaných ryb ve starších kategoriích, 

několikrát se měnila i minimální lovná 
míra a počty ponechaných ryb. A v ne-
poslední řadě se změnilo i chování ry-
bářů. Z těchto a mnoha dalších důvodů 
je srovnávání minulosti se současností 
(a to často i pouze na základě subjektiv-
ních pocitů) dosti komplikované.

Je proto potřeba se objektivně podívat 
na jednotlivé faktory a  podložit naše 
představy jednoznačnými výsledky, 
které jednak osvětlí současný stav 
populací lososovitých ryb a objektiv-
ně vyhodnotí hospodaření na pstru-
hových revírech.

Často si zvláště starší rybáři povzdychnou a zavzpomínají, 
kolik bylo pstruhů před 30‒40 lety a jak je to nyní špatné.
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Problémem mnoha toků je snížená chov-
ná kapacita prostředí, zapříčiněná přede-
vším nízkými průtoky v posledních letech, 
kdy je většina úkrytů pro ryby nedostupná 
a  hloubkové poměry neumožňují dosta-
tečný výskyt starších věkových kategorií 
i generačních ryb. Každý tok poskytuje te-
ritoriálnímu pstruhovi obecnému určitou 

kapacitu, kterou pouhým vysazováním 
nelze trvale zvýšit. Navíc nízké průtoky 
ovlivňují i další faktory (teplota, množství 
kyslíku, dostupná potrava, koncentrace 
znečišťujících látek), které mají negativ-
ní vliv na populace pstruha. Jako zásadní 
se však jeví, zejména na menších tocích,  
nedostatek hlubších míst pro větší ryby.

Vliv morfologie koryta je dobře vidět 
na příkladu revíru Vsetínská Bečva 4P. 
Na některých lokalitách je hustota ge-
neračních ryb vztažená na celý prolo-
vený úsek velmi nízká. V  případě pře-
počtu na tzv. využitelnou plochu úseku 

(tj. dostatečnou hloubkou) však hustota 
generačních pstruhů tak nízká není. 
Koryto řeky je po popovodňových úpra-
vách upraveno tak, že dno je v příčném 
profilu rovné a při nízkých průtocích je 
v celém profilu hloubka pod 15‒20 cm. 

PROSTŘEDÍ – HYDROLOGICKÉ PODMÍNKY 
A GEOMORFOLOGIE TOKŮ

	 Úsek na revíru Březná 1. Při nízkém průtoku nenabízí tok téměř žádné úkryty. Při zvýšení 
průtoků je možnost úkrytů v zatopeném kořenovém systému nebo za většími kameny, 
ovšem ryby, které by je mohly využít, v již toku nejsou, neboť nízký průtok neumožňuje 
většímu pstruhovi přežít celoročně.

Bez dostatku hlubokých míst v toku 
doplněných větším množstvím úkrytů 
nelze předpokládat odpovídající výskyt 
většího počtu pstruhů v lovné velikosti.

Pro plůdek a mladší věkové kategorie 
pstruha (Po1 a Po2) bylo ve většině 
sledovaných toků MSÚS prostředí 
odpovídající jejich požadavkům.

Druhým významným faktorem (mimo 
hloubku) je absence vhodných úkrytů 
(podemleté břehy, mrtvé dřevo, větší bal-
vany), které významně zvyšují kapacitu 
prostředí a tím i početnost větších ryb.

Z  dosavadních průzkumů se jako nej-
vhodnější prostředí pro pstruha ukázaly 
úseky toků s největší pestrostí prostředí, 
kde se střídají různé hloubky a rychlosti 
proudu a které poskytují dostatek úkrytů 

všem věkovým kategoriím. Řeky nebo 
úseky toků s takovouto vysokou chovnou 
kapacitou prostředí hostí zpravidla nej-
bohatší populace pstruha obecného.

Vhodné prostředí je uváděno jako klíčový 
faktor v celé řadě studií z minulosti i sou-
časnosti a cesta vedoucí ke zlepšení stavu 
populací pstruha by se měla jednoznačně 
ubírat tímto směrem (navázání spoluprá-
ce se správci toků, tj. podniky Povodí).

Vhodnější by byla šikmá úprava dna 
v příčném profilu tak, aby podél vnější-

ho oblouku byla vždy hlubší voda a dru-
há strana toku byla mělká.

	 Upravené koryty Vsetínské Bečvy na revíru Vsetínská Bečva 4P. Narovnané dno s malou 
hloubkou v celém příčném profilu.



76

V pramenných, hájených úsecích bez ry-
bářského obhospodařování vykazovaly 
populace pstruha obecného často velmi 
dobrý stav s dostatkem plůdku, remont-
ních i generačních ryb.

V  těchto hájených úsecích bez jakého-
koliv vysazování byly zjištěny samoudr-
žitelné populace pstruha obecného. Na 
druhou stranu pstruzi v  lovné velikosti 
zde byli na všech lokalitách zjištěni jen 
v malém počtu. Ovšem velikost pstruha 

nad 30 cm v pramenných úsecích nelze 
ani běžně očekávat.

Ve větších obhospodařovaných tocích byly 
populace pstruha obecného v  relativně 
dobrém stavu s převažujícími mladšími 
kategoriemi pstruha, až na pár výjimek 
(Březná 1, Valašská Bystřice 1P, Senice 1) 
silně ovlivněných nízkými průtoky.

Na tomto místě je třeba zmínit, že 
ze statistiky úlovků nelze usuzovat 

STAV POPULACÍ PSTRUHA POTOČNÍHO 
NA MONITOROVANÝCH REVÍRECH

	 Přirozené prostředí Mumlavy v Krkonošském národním parku. Horský tok s variabilními 
hloubkami, množstvím potenciálních úkrytů a s odpovídající početnou populace pstruha 
obecného.

na špatný stav celé populace pstruha 
obecného. Jelikož rybářské statistiky 
odráží pouze úlovky ryb ve větších ve-
likostech, a navíc jsou ovlivněny fakto-
ry jako je intenzita zarybňování nebo 
rozhodnutí rybářů ponechat si úlovek.  

Navíc na většině sledovaných lokalit, 
kde jsme zjistili vhodné přírodní pod-
mínky pro výtěr a  odrůstání plůdku, 
probíhá uspokojivá přirozená repro-
dukce pstruha obecného, což potvrdili 
i genetické analýzy (viz dále).

	 Hájený pramenný úsek Červenovodského potoka (přítok Březné) s velmi početnou 
populací pstruha obecného (3300 ks/ha), což bylo dáno především množstvím vhodných 
úkrytů pro Po1 a Po2 pstruhy pod převislou vegetací.

V tocích s dostatečným minimálním průtokem i množstvím 
úkrytů, kde současně probíhá přirozená reprodukce nejsou 
populace pstruha obecného ohrožené 
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Podle charakteru toku jsme v řadě reví-

rů zjistili velmi početné populace dopro-

vodných druhů jako je střevle potoční, 

mřenka mramorovaná či vranka obecná 

a vranka pruhoploutvá, které nejsou ne-

gativně ovlivněny populacemi pstruha 

obecného ani rybářským managemen-

tem lososovitých ryb. Snížené průtoky 

neomezovaly populace zmíněných ma-

lých druhů ryb.

Dostupné potravní zdroje nebyly na 
velké většině sledovaných revírů limi-
tujícím faktorem pro rozvoj populací 
lososovitých ryb anebo pro prosperi-
tu vysazených ryb. Biomasa lososo-
vitých ryb, jejichž prosperita s odpo-
vídající potravní nabídkou přirozeně 
mimo jiné souvisí, stoupala s  bioma-

sou nejdůležitějších bentických po-
travních živočichů (především blešiv-
ců a  larev chrostíků, jepic, pošvatek 
a  pakomárů). Nízká biomasa zooben-
tosu, indikující degradaci podmínek 
prostředí (kvalita vody, hydrologické 
poměry), byla zaznamenána pouze 
výjimečně.

Významnější vliv znečištění vody, které 
může mít vliv na rybí společenstvo, jsme 
zaznamenali pouze v  jednom případě 
(Hanácká Bystřice - Sedm Dvorů), jehož 
příčinou bylo vypouštění odpadních vod 
z ČOV. V jeho důsledku došlo k význam-
nému poklesu rybochovné kapacity 

toku. Drobné zdroje znečištění v podobě 
ilegálního úniku vod ze septiků menších 
usedlostí či provozoven jsme však v prů-
běhu monitoringu zaznamenali ve více 
případech (Bělá, Lomná, Hanácká Byst-
řice, Opava), nicméně bez zásadního vli-
vu na rybí společenstvo.

OSTATNÍ FAKTORY

OSTATNÍ DRUHY RYB

POTRAVNÍ NABÍDKA

ZNEČIŠTĚNÍ VODY

	 Střevle potoční byla častým a hojným 
doprovodným druhem v mnoha 
sledovaných revírech

Vliv derivačních MVE snižujících ka-
pacitu v hlavním korytě toku se jedno-
značně projevil na absenci dvouletých 
a starších věkových kategorií pstruha 
obecného. Na populace drobných do-
provodných druhů (vranky, mřenka, 
střevle) derivace neměla vliv.

MALÉ VODNÍ ELEKTRÁRNY

	 Úsek revíru Březná 1 ovlivněný MVE. V poměrně dlouhém derivovaném úseku toku byla 
průměrná hloubka okolo 10 cm, což bylo dostačují nanejvýš pro tohoroční pstruhy.

Potravní zdroje na hodnocených 
revírech nejsou limitující pro populace 
lososovitých ryb a lososovité ryby 
nikterak negativně neovlivňují populace 
ostatních (často i chráněných) druhů ryb.

Znečištění má spíše jen 
zanedbatelný lokální vliv na rozdíl 
od významného negativního 
působení MVE na populace 
pstruha v derivovaných úsecích.
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PREDACE (VYDRA)

Vydra loví především nejsnáze ulovitelnou 
a současně běžnou kořist, která se v daném 
toku a jeho okolí vyskytuje. Tato kořist 
musí současně splňovat energetické nároky 
vydry spojené s ekonomikou lovu (minimální 
zastoupení Po0-1 v potravě vydry).

Predace je neoddisku-
tovatelným faktorem, který 
ovlivňuje stav populací 
pstruha, nicméně míra vlivu 
predace se v jednotlivých 
revírech výrazně liší.
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	 Relativní abundance (%) a relativní biomasa (%) položek identifikovaných ve vzorcích 
trusu vyder ze sledovaného úseku Vsetínské Bečvy 3 v roce 2021.

V  roce 2021 byla hodnocena potravní 
nabídka a  potrava vydry říční, jakož-
to hlavního predátora na pstruhových 
revírech. Ze vzorků trusu ze Vsetínské 
Bečvy bylo identifikováno 10 jednotli-
vých kategorií kořisti.

Čtyři kategorie, které v potravě domi-
nují relativní početností, jsou mřenka 
mramorovaná, „malé kaprovité“ (zahr-
nující střevli, hrouzka a  ouklejku pru-
hovanou); pstruh a hmyzí kořist.

Šest dalších kategorií bylo nalezeno jen 
velmi zřídka, a to lipan podhorní, jelec 
tloušť a okoun, spolu se žábou a rakem. 
Při hodnocení hmotnostního po-
dílu v potravě významně domi-
noval pstruh (85 %), přičemž 
žádná jiná kategorie nepřed-
stavovala více než 4 %.

Srovnání se všemi pstruhy ulovený-
mi při ichtyologickém průzkumu na-
značuje, že vydry konzumovaly malé 
pstruhy (6–12 cm) jen v omezeném roz-
sahu, ale zbývající velikostní třídy lovily 
zhruba v  poměru odpovídajícím jejich 
početnosti v populaci.

Jediný lipan zaregistrovaný v potravě vy-
dry byl odhadnut na 23,9 cm. Jiné, „nery-
bí“, kořistní položky přispívaly k biomase 
konzumované potravy jen málo.
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Vyšetřované populační parametry pro-
kázaly uspokojivý genetický stav zkou-
maných populací a ani v rámci rybochov-
ných zařízení nebyla zjištěna nebezpečná 
úroveň příbuzenského křížení.

Ve 22 populacích bylo zjištěno 11 růz-
ných zdrojů genetické diverzity (linií). 
Homogenní linie byly podle předpokladu 
zastoupeny nejhojněji v  rybochovných 
zařízeních. Jediná původní populace byla 
zjištěna na odlehlém neobhospodařova-
ném úseku Střední Opavy v CHKO Jese-
níky pod Pradědem.

S  rostoucí intenzitou hospodaření 
a velikostí toku v revírech klesala pře-
vaha jedné linie, a  naopak se častěji 
vyskytovala směs všech jedenácti li-
nií zastoupená v  různých poměrech. 
Pouze na jednom revíru (Moravská 
Sázava 2P) byla zjištěna převaha linie 
z líhně Bělá.

Z  genetické analýzy rovněž vyplývá, 
že vysazovaný pstruh obecný v  lovné 
velikosti, dovezený například ze Slo-
venska, se sice zapojuje do populace, 
ale jen minimálně a  slouží především 
k uspokojení rybářské veřejnosti, k ně-
muž je určen.

Naopak vysazený odchovaný plůdek či 
násada pstruha obecného se přizpůso-
buje přírodním podmínkám, ale jen ur-
čitá menší část vysazených ryb zapoju-
je do reprodukčního procesu populací.

GENETICKÁ CHARAKTERISTIKA 
ZKOUMANÝCH POPULACÍ

V současnosti se v revírech MSÚS vyskytují 
geneticky velmi variabilní populace pstruha 
s různým genetickým původem. Tyto populace 
se přirozeně rozmnožují a jejich potomstvo 
převládá nad vysazovanými rybami, které se 
zapojují do populací jen částečně.

Původní populace 
se vyskytuje pouze 
v neobhospodařovaném 
odlehlém horském 
potoce.

	 Genetická struktura populací č. 1–22 a pestrost zdrojů variability. Barvy v koláčových 
grafech odpovídají proporci genotypů jedinců příslušejících k určité linii.

Legenda:

1 Moravice 8 (Malá Morávka), 2 Vidnávka 1 (Žulová), 3 Moravská Sázava 2P (Hoštejn), 

4 Ondřejnice 2 (Rychaltice), 5 Morávka 1 (Raškovice), 6 Bílá Ostravice 6 (Bílá),  

7 Senice 1 (Horní Lideč), 8 líheň Palkovice, 9 líheň Morávka, 10 líheň Krpeľany,  

11 Vsetínská Bečva 4P (Nový Hrozenkov), 12 Moravice 8 (Břidličná),  

13 Moravice 2 (Žimrovice), 14 Opava 9P (Pocheň), 15 Olše 7 (Jablunkov),  

16 Ostravice 3 (Pržno), 17 líheň Bělá (Domašov nad Bystřicí),  

18 Bělá Jesenická 2 (Bělá přítok), 19 Rožnovská Bečva (Prostřední Bečva),  

20 Morava 23 (Hanušovice), 21 Hanácká Bystřice 3 (nad líhní Bělá),  

22 Opava střední (Vidly).
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Velké množství vysazených pstruhů 
v kategorii plůdek nebo čtvrtroček (Po0-

1/4), které je praktikováno na většině 
revírů, vede k prokazatelnému nárůstu 
početnosti těchto silných ročníků (Po2) 
avšak současně jsme ale pozorovali i jas-
ný úbytek jedinců v kategorii Po1, což je 
pravděpodobně důsledek zvýšené kon-
kurence ze strany těchto starších ryb.

Současně jsme nepotvrdili významný 
nárůst početnosti ryb ve starších katego-
riích (Po3-n) související s odrůstáním ryb 
z početně velmi bohaté kategorie Po2. Mi-
nimální nebo neprokazatelné přispívání 
Po1 kategorie pstruha do starších ročníků 
může souviset s nedostatečnou chovnou 
kapacitou prostředí, kdy ve sledovaných 
tocích nebyl dostatek vhodného prostředí 
(úkryty, hloubka viz odstavec prostředí) 
pro větší množství starších ryb.

Vysazování ryb v  lovné velikosti nebo 
blízko její hranici (25 cm a  větší) vede 
ke krátkodobému uspokojení rybářské 

základny, což je i  jeho smyslem. Přínos 
pro populaci, je podle výsledků našich 
průzkumů, ale minimální. Navíc absen-
ce starších kategorií (Po3-n) zapříčiněná 
rybářským tlakem nebo predací je patr-
ně jedním z  důvodů vysoké početnosti 
pstruhů Po2 ve sledovaných revírech. 
Výkyvy v početním zastoupení jednotli-
vých kategorií způsobené někdy poměr-
ně vysokou intenzitou vysazování tak 
ovlivňují celou populaci pstruha.

Rybářský tlak na ryby v lovné velikosti je 
dost vysoký. Při odlovech prováděných po 
skončení sezóny lovu pstruha obecného 
bylo uloveno vždy jen malé množství vět-
ších ryb, ale početnost pstruha v  mlad-
ších kategoriích do Po2 byla vysoká. 

Například na Opavě 9 bylo při kontrol-
ním odlovu v září uloveno 485 pstruhů 
obecných, přičemž pouze 4 jedinci byly 
větší než 30 cm. Do proloveného úseku 
bylo přitom v půlce dubna vysazeno 400 
kusů pstruha (20‒31 cm).

Původním cílem vysazování odchovaných násad, bylo nahrazení ryb ponechaných si 
rekreačními rybáři. Za současných podmínek je nutné zdůraznit, že statistika úlov-
ků nekoresponduje se stavem populací pstruha, což mohlo platit před 70–100 lety. 
Jak ukazují naše výsledky, stav populací pstruha obecného je na revírech MSÚS 
dobrý a není třeba se ho snažit rybářským hospodařením měnit či zlepšovat.

Na druhou stranu, zvýšit úlovky pstruha a/nebo zvýšit početnost ryb v  lovné  
velikosti v revírech, lze pouze změnami v rybářském hospodaření.

RYBÁŘSKÝ MANAGEMENT HODNOCENÝCH REVÍRŮ Podobný výsledek byl zjištěn na velké 
části sledovaných revírů. Při sledování 
přežívání vysazovaných ryb na Vsetín-
ské Bečvě 4P bylo na začátku dubna 
vypuštěno do revíru 166 označených 
pstruhů obecných (průměrná délka 
34 cm). Na začátku září byl proveden 
kontrolní odlov v  místech vysazení 
ryb, při kterém byl zjištěn pouze jeden 
označený pstruh obecný. 

V  grafickém vyjádření (níže) je patrný 
rybářský tlak na větší jedince pstruha 
obecného. Úlovky členů MO Vsetín 
na revíru Vsetínská Bečva 4P dosáhly 
v  roce 2020 celkem 464 kusů o  prů-
měrné hmotnosti 428 g.

Uvedeným kontrolním odlovem bylo 
zjištěno na 2,5 km dlouhém úseku ješ-
tě 315 pstruhů s velikostí nad 30 cm. 
Při hypotetickém snížení lovné míry 
na 25 cm by tak bylo navíc možné 
v  daném úseku ulovit a  ponechat si 
dalších minimálně 592 kusů pstruha 
obecného. 

Ukazuje se, že v toku s vhodným prostře-
dím i hospodařením by tak bylo možné 
teoreticky zvýšit výtěžnost o  několik 
stovek procent! Takovéto kroky by však 
mohly za současného stavu pstruhových 
vod přinést více negativních dopadů než 
těch pozitivních a bylo by nutné je velmi 
dobře zvážit!

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520

celková délka (TL, mm)

kontrolní odlov

úlovky rybářů

(ks)

	 Velikostní složení populace a úlovků pstruha obecného na revíru Vsetínská Bečva 4P 
v roce 2020. Šedé sloupce ukazují počet jednotlivých velikostních kategorií ryb ulovených 
během průzkumu. Modré sloupce ukazují počet a velikostní kategorie úlovků rybářů.
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Jednou z  možností zvýšení početnosti 
většího pstruha obecného (případně 
zlepšení stavu celé populace) je změna 
hospodaření na některých revírech. 

Ichtyologický průzkum provedený na 
místenkových úsecích revírů Ostravi-
ce 2 a  Moravice 1P ukázal, že se jedná 
o zajímavý a fungující způsob manage-
mentu částí pstruhových revírů. Pro 
uspokojení části rybářské veřejnosti 
jsou zde vysazování pstruzi duhoví 
v atraktivních velikostech (nad 40 cm), 

kteří jsou rybáři velmi úspěšně loveni. 
Navíc se ukazuje, že zvýšení lovné míry, 
případně úplné hájení pstruha obecné-
ho na těchto úsecích vedlo ke zvýšené-
mu výskytu ryb ve velikosti nad 30 cm, 
které se v revírech s běžným hospoda-
řením ve vzorcích většinou neobjevují. 

I  v  tomto případě ale hraje důležitou 
roli kapacita prostředí, která určuje, 
přinejmenším u pstruha obecného, ma-
ximální množství vyskytujících se vel-
kých ryb v daném úseku.
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	 Délko-frekvenční rozložení pstruha obecného v místenkovém úseku Moravice 1P v roce 2022  
(modře zvýrazněni jedinci ≥30 cm).

Rybářský tlak je místy značný 
a významně ovlivňuje stav velkých 
(generačních) ryb v revírech a tím 
i celkový stav populací pstruha.

Intenzivní vysazování mladších 
ročníků pstruha za současného 
stavu toků nenavýší úlovky 
mírových ryb.
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Data získaná z  terénního průzkumu 
krátce po vysazení ukazují, že mnoho 
pstruhů duhových v lovné velikosti v re-
vírech nezůstává déle než 14 dní. Pstruzi 
duhoví byli buď rychle vyloveni (skokový 
nárůst rybářského tlaku po každém vy-
sazení), upytlačeni, sjeli s  proudem do 

pomalejších hlubších partií mimo sle-
dovanou oblast nebo uhynuli a kadávery 
byly sežrány zvěří (liška, prase divoké, 
vrány atd.). Přímá predace tak velkého 
množství ryb (kusy i kg) v tak krátkém 
časovém období vydrou či jinými rybo-
žravými predátory je nereálná.

PSTRUH DUHOVÝ

Místenkové úseky revírů nabízejí 
zajímavou možnost jak pro uspokojení 
rybářské veřejnosti, tak pro případné 
posílení populace pstruha (při správném 
nastavení a umístění úseků).

	 Návratnost vysazených pstruhů duhových na vybraných revírech MSÚS.
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Vysazování pstruha duhového v  lovné 
velikosti pro uspokojení rybářské veřej-
nosti by mělo odpovídat nejen předpo-
kládanému rybářskému tlaku, ale i da-
ným přírodním podmínkám. Snížení 
počtu nasazovaných ryb by mohlo vést 
k  efektivnějšímu využití násad, jelikož 
úlovky se pohybují téměř vždy na stejné 

úrovni (mimo zahájení sezóny) a  konci 
sezóny klesají. I poloviční množství na-
sazených ryb by mělo zajistit dostatečné 
zarybnění revírů na menších tocích. 

Toky s  malou hloubkou jsou nevhodné 
pro vysazování velkých pstruhů duho-
vých nad 35 cm celkové délky.
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Pstruh duhový plní dobře roli ryby pro 
systém rybolovu „vysaď a chyť“ a jeho 
potenciální negativní působení na 
ostatní ryby je jen krátkodobé.

Při nevhodném nastavení 
množství vysazovaných ryb, 
období nebo lokalit je návratnost 
velmi malá.

	 Vývoj množství ponechaných kusů pstruha duhového na revíru Hanácká Bystřice 3 v průběhu roku 2019.            V obdélnících je uvedeno množství vysazených ryb v daných termínech.
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Schopnost adaptace vysazeného pstruha 
obecného i duhového z umělého chovu na 
přírodní podmínky bývá často diskutová-
na. Pro získání konkrétních dat z  rybář-
ských revírů jsme provedli ve spolupráci 
s  lovícími členy MO Domašov analýzu 
potravy těchto ryb v  krátkém časovém 
úseku po vysazení do revírů Hanácké Bys-
třice. Pstruh obecný, odchovaný výlučně 
na granulované krmné směsi, byl bezpro-
středně po vysazení do rybářského revíru 

schopen se takřka plně adaptovat na při-
rozené potravní složky, jako jsou larvy 
a kukly pakomárů, larvy chrostíků, jepic 
a pošvatek a suchozemský hmyz (nálet).

Nepřirozené potravní složky, jako např. 
úlomky dřeva, rostlin, jehličí, drobné 
kamínky apod., přijímané pravděpo-
dobně spíše reflexivně, tvořily jen zce-
la nepodstatnou část přijaté potravy 
(výjimečně do 10 %).

Naproti tomu pstruh duhový, odchovaný 
v podobných podmínkách a na stejné di-
etě jako pstruh obecný, reagoval i dlouho 
(více než 50 dní) po vysazení reflexivně na 
komponenty, které mohly původní gra-
nulovanou potravu připomínat. 

Výše uvedené nepřirozené potravní slož-
ky nulové nebo zanedbatelné nutriční 
hodnoty tvořily permanentně bez vztahu 
k  době po vysazení téměř polovinu (cca 
40 %) přijaté potravy pstruha duhového. 
Spouštěcím mechanizmem pro jejich 
příjem byl pravděpodobně pohyb těchto 
částic unášených proudem, protože ryby 
vysazené do revíru stojaté vody (zatope-

ný lom) je v žaludku vůbec neměly a živily 
se výlučně přirozenou potravou (hlavně 
larvy a kukly pakomárů a chrostíků).

Pstruh duhový je v příjmu potravy po vy-
sazení do toku významně aktivnější než 
pstruh potoční. Přijímá reflexivně „po-
travní“ složky i v případě, že pro něj žád-
ný nutriční přínos nepředstavují (dřívka, 
kamínky, jehličí apod.) a  naplnění jeho 
trávicího traktu je přibližně dvojnásobné 
v porovnání s pstruhem obecným ze stej-
ného prostředí. Pstruh duhový z umělého 
chovu je tedy po vysazení do rybářského 
revíru vysoce pravděpodobně snáze ulovi-
telný než pstruh potoční stejného původu.

SLOŽENÍ POTRAVY VYSAZENÉHO 
PSTRUHA OBECNÉHO A DUHOVÉHO

Příjem přirozené potravy není limitujícím faktorem 
pro vysazené uměle odchované lososovité ryby.

LIPAN PODHORNÍ

Na žádném z  28 sledovaných revírů 
nebyla zjištěna uspokojivá populace li-
pana podhorního. Překvapivě úspěšná 
přirozená reprodukce lipana podhor-
ního byla zjištěna na Vsetínské Bečvě 
4P, přestože početnost generačních ryb 

byla velmi malá. Zdá se, že na revíru 
Vsetínská Bečva 4P by mohlo být vysa-
zování lipana úspěšné a  při správném 
nastavení dalšího vysazování a ochraně 
má tento revír potenciál pro vytvoření 
samoudržitelné populace lipana.

Intenzivní vysazování lipana v součas-
né podobě neukázalo žádný přínos pro 
jeho populace ve sledovaných revírech 
Opava 7 a Morava 23. Zdá se, že vybrané 
revíry nejsou za současných geomorfo-
logických a  hydrologických podmínek 
pro obnovu populací lipana vhodné. Do-

posud málo úspěšné snahy o  obnovení 
populací lipana mají podobný průběh na 
většině sledovaných revírů (Moravice 2, 
Ostravice 3, Opava 7, Morava 23). Po 
jarním vysazení (konec dubna–květen) 
je množství lipanů v revíru na relativně 
dobré úrovni až do podzimu. V příštím 

	 Lokalita na Vsetínské Bečvě s největší početností pstruha obecného i s výskytem lipana. 
V úseku se je vhodné prostředí (velké balvany, mělké peřeje, dostatečná hloubka, pomalu 
i rychle tekoucí voda) pro lipana i pstruha ve všech věkových kategoriích.
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roce před dalším vysazením je však po-
pulace lipana v  daných tocích téměř 
nulová. Možné příčiny můžeme hledat 
mezi přirozenými predátory nebo v ne-
vyhovujících podmínkách prostředí. 

Například zvýšené průtoky časně na 
jaře, zejména v rychle proudících tocích 
(Morava 23 a Opava 7), mohou na lipany 
odchované v podmínkách umělého cho-
vu působit negativně.

Při odběru vzorků pro genetickou studii 
bylo zaznamenáno větší množství lipa-
nů v  tocích s  druhově bohatším spole-
čenstvem ryb (Vsetínská Bečva 4P, Mo-
ravská Sázava 2P, Ostravice 2). Jedná se 
o revíry s hlubší, pomaleji tekoucí vodou 
na spodní hranici pstruhových pásem. 
V případě Vsetínské Bečvy je tok přehra-
zen řadou nízkých příčných bariér (jízky, 
balvanité skluzy), které vytváří soustavu 
jednotlivých mezijezových zdrží s  va-
riabilním prostředím, a  navíc pravdě-

podobně poskytují lepší podmínky pro 
překonání nepříznivých stavů v  toku 
(sucho nebo povodeň).

Je také vhodné zmínit, že historicky (do 
konce 1. poloviny 20. století) byl lipan 
poměrně vzácnou rybou a teprve s  in-
tenzivním vysazováním od 60. let se 
začaly vytvářet větší populace tohoto 
druhu. Např. v MRS byly úlovky lipana 
v roce 1963 pouze 101 ks a v roce 1984 
to bylo již 16 373 kusů.

Výskyt lipana je v MSÚS vázán 
především na vysazování a zlepšení 
jejich stavu by bylo teoreticky možné 
výrazným navýšením množství 
vysazovaných ryb do vhodných 
revírů, což je ale limitováno 
současnými produkčními kapacitami.

Obecně je možné tvrdit, že 
běžný lov a zároveň ochrana, 
v tomto případě lipana, jsou 
dva protichůdné záměry 
a nelze je provádět oba 
současně.

Na výjimečných revírech 
s přirozenou reprodukcí by byla 
vhodná maximální možná ochrana 
lipana (celoroční hájení, hájený úsek), 
jelikož při běžném režimu lovu jsou si 
rybáři ponechávány generační ryby 
nebo poškozováni juvenilní jedinci.

Při současném hydrologickém stavu se 
ukazuje, že revíry s hlubší pomaleji tekoucí 
vodou na spodní hranici pstruhových revírů, 
případně již mimopstruhových revírů, 
mohou poskytovat lepší podmínky pro 
populace lipana podhorního.

ZÁVĚRY

Kvalita prostředí je nejvýznamnějším 
činitelem, od kterého se odvíjí vliv 
dalších faktorů jako je dopad sucha 
nebo působení predátorů.

Většina populací pstruha obecného 
na sledovaných tocích MSÚS ČRS 
byla v  dobrém stavu odpovídajícím 
chovné kapacitě prostředí.

Přirozeně se rozmnožující populace 
pstruha obecného jsou téměř všude 
tvořeny směsicí genetických linií růz-
ného původu.

Na revírech s přirozenou reprodukcí 
pstruha obecného, zajišťující dosta-
tečnou početnost jeho populace, je 
vhodné omezit nebo zcela přerušit 
vysazování násad.

 
 

Efektivní ochrana pstruha obecného 
v  kombinaci s  vhodným prostředím 
zvyšuje početnost větších jedinců 
pstruha obecného v  daném rybář-
ském revíru.

Většina pstruhů duhových je po vysa-
zení do revíru poměrně rychle ulovena 
a  plní velmi dobře účel (uspokojení ry-
bářské veřejnosti), pro který je do revírů 
vysazován.

Výskyt lipana je závislý na umělém 
vysazování a prozatím se i přes snahy 
MSÚS nedaří vytvořit nebo obnovit 
jeho stabilnější populace.

Do budoucna by bylo vhodné navá-
zat užší spolupráci s podniky Povodí 
za účelem vytvoření vhodných úprav 
v  tocích zvyšujících chovnou kapaci-
tu pro pstruha obecného.

Uvedené závěry vyplývají z provedených studií na daných revírech a nemusí bez-
výhradně platit všude. Naopak, mohou být inspirací pro další, podobně zamě-
řené studie na jiných vhodných revírech pro zvýšení jejich vypovídací hodnoty 
a zobecnění. U opakovaných víceletých průzkumů je vypovídací hodnota výsledků  
významně vyšší.
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„…ač od jikry až po dospělost pohlavní má 

stále a všude mnoho nepřátel, nepočítaje v to 

i přívaly kalných vod, které mladou rybku, 

nenalezla-li dostatečné záchrany, dusí. 

Vzrostlá rybka pstruží hyne v tlamě vlastního 

svého bratra, neb mezi požerákovými 

kostmi tlouště, neb mezi klepety raka, neb 

v drápech a zubech vydry, neb v zobáku 

ledňáčka i vrány, neb v široké tlamě užovky, 

ale největším nepřítelem pstruha jest člověk, 

samozvaný vládce přírody“

prof. J. N. Polášek

Rybářství ve vodách horských 

r. 1925


