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Abstrakt 

Cílem mé práce bylo popsat trofické vztahy ve společenstvech ryb v antropogenně ovlivněném říčním 

prostředí. Dosavadní studie naznačují, že v prostředí antropogenně ovlivněných řek převládají na 

prostředí nespecializované, eurytopní druhy ryb nad druhy reofilními. Reofilní druhy ryb mají složitější 

životní cyklus zahrnující například specifické nároky na habitat, složitější migrační strategie, vyžadují 

specifický třecí substrát a jsou obvykle i potravně více specializované než druhy eurytopní. Naopak 

eurytopní druhy bez specifických nároků na prostředí se dokáží lépe adaptovat na podmínky 

antropogenně ovlivněného prostředí řek, ve kterých následně převládají nad druhy reofilními. Ve své 

práci jsem chtěla ověřit předpoklad, že eurytopní, méně specializované druhy ryb budou mít širší 

trofickou niku a budou se nacházet na vyšší trofické pozici než druhy reofilní, což je může dále 

zvýhodňovat v kompetici s reofilními druhy. Ve své práci jsem vyhodnotila šířku izotopové niky (SEAc, 

TA), trofickou pozici (TP) a překryv trofických nik u těchto ekologických skupin ryb pomocí stabilních 

izotopů 15N a 13C a softwaru SIBER (Stable Isotopes Bayesian Ellipses in R). Výsledky naznačují, že 

eurytopní druhy ryb mají širší trofickou niku než druhy reofilní (Adj. p < 0.05), předpoklad, že mají 

eurytopní vyšší trofickou pozici se nepotvrdil. Vyšší trofická pozice rheofilních druhů ryb (Adj. p < 0.05)  

naznačuje schopnost reofilních druhů využívat jiné potravní zdroje a tudíž i určitou míru trofické plasticity 

v přítomnosti eurytopních druhů. Zjištěný překryv trofických nik reofilních a eurytopních druhů 

naznačuje potravní kompetici, ale zároveň i využití podobných habitatů. Nejširší plochy izotopových nik 

byly zjištěny na lokalitách s vyšší diverzitou habitatů a naopak, což naznačuje, že na lokalitách, kde 

dochází k homogenizaci říčních habitatů nezbývá prostor pro rozrůznění trofických nik a může docházet 

k zesílení mezidruhové kompetice. Ochrana reofilních druhů ryb by tak měla směřovat zejména k obnově 

přirozených habitatů říčního prostředí. 
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Abstract  

In anthropogenically influenced rivers, fishes with lower environmental requirements are supposed to 

have an advantage over more specialised fish species. Such features include, for example, limited 

migration and habitat requirements, unspecialised breeding requirements or use of food resources. 

Guilds of sensitive species that share life history strategies that are highly adapted to specific riverine 

conditions have declined far more than generalist species that can survive in a wide range of habitats 

that are not characteristic of natural river ecosystems. In European lowland rivers, several species belong 

to eurytopic ecological group of fish which are often omnivorous feeders and have lower habitat 

requirements. It is suggested that these species are favoured by feeding omnivory in contrast to more 

specialised, rheophilic fishes among whose more specialised feeding can be found. The aim of our study 

was to evaluate the trophic niche use and interactions among eurytopic and rheophilic  fish species.  We 

hypothesized that eurytopic, omnivorous fish will exhibit a broader isotopic niche area (SEAc, TA) and 

higher trophic position (TP) then specialized rheophilic fish species. Isotopic niche area of species, 

between species niche overlap and trophic position of species in community were evaluated using stable 

isotopes of 15N and 13C and Stable Isotope Bayesian Ellipses in R (SIBER). Several community metrics were 

also evaluated. The results of our study showed that the isotopic niches od species overlaps suggesting 

sharing of a trophic niche space. Whereas we found larger isotopic niche (SEAc) of eurytophic species as 

predicted  (Adj.p < 0.05), rheophilic fish species has higher trophic positions (Adj. p < 0.05) than eurytopic 

ones, indicating the ability of rheophilic species to utilize food resources enabling to to maintain their 

energetic requirements in the presence of eurytopic species. Whilst encouragingly this may imply a 

degree of trophic plasticity in this species, it also highlights the needs to reinforce the efforts for natural 

river habitat restorations. 
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1. Úvod 

Změny prostředí v důsledku lidské činnosti často zásadně ovlivňují fungování říčních systémů a na ně 

vázaných společenstev živočichů. Vlivem těchto změn, jako je např. eutrofizace vodního prostředí a vliv 

příčných překážek dochází k úbytku mnoha původních druhů, a naopak k šíření druhů lépe adaptovaných 

na antropogenní prostředí (Persat, 1996; Cowx and Welcomme, 1998; Grift et al., 2000; Mallet et al., 

2000; Lucas and Baras, 2001; Ovidio et al., 2008). K takovýmto změnám může docházet na úrovni druhů, 

ale i celých společenstev. Předchozí výzkumy ukázaly, že v takto ovlivněném prostředí převazují 

eurytopní druhy ryb, tj. druhy bez specifických nároků na prostředí (plotice, ouklej, cejn) nad druhy 

reofilními (tloušť, parma, hrouzek), které mají např. složitější migrační strategie, vyšší nároky na abiotické 

parametry prostředí (čistota vody, množství kyslíku apod.) a také mají specifičtější nároky na potravní 

zdroje – jsou více specializované (Lucas and Baras, 2001; Aarts et.al, 2003; Musil et al., 2012).  

Naproti tomu, nespecializované eurytopní druhy mají omezené migrační chování, dokáží se lépe 

přizpůsobit novému typu prostředí v narušeném prostředí a mohou být zároveň i konkurenty či 

predátory reofilních druhů ryb (Aarts et al., 2003; Beatty et al., 2009), čímž mohou dále snižovat jejich 

schopnost se uplatnit v narušeném prostředí. Jedním z důsledků je i vliv na trofické vztahy ve 

společenstvech, které mohou hrát významnou roli v mezidruhové kompetici o zdroje. Většina 

eurytopních druhů jsou zároveň druhy považované za omnivorní (potravní generalisté). Snížené množství 

potravních zdrojů a změny v jejich využití mohou upřednostnit výskyt eurytopních druhů, které mohou 

konkurovat specializovaným reofilním druhům. Tento předpoklad však nebyl dosud uspokojivě ověřen. 

Cílem práce bylo charakterizovat šířku a umístění potravních nik u vybraných erytopních a reofilních 

druhů ryb a popsat jejich vzájemné vztahy – tj. trofickou strukturu společenstva, potravní niky 

jednotlivých ryb a jejich potenciální překryv. Trofické vztahy ve společenstvu byly zkoumány pomocí 

stabilních izotopů 13C a 15N, vyhodnoceny v rámci jednotlivých druhů na lokalitách a následně porovnány 

i lokality mezi sebou. Pro sledování trofických vztahů bylo vybráno 11 lokalit v povodí řek Vltava a Labe. 

Zaměřila jsem se zejména na následující otázky: 

A: hodnocení z hlediska jednotlivých druhů ve společenstvu (single members metrics) 

(1) na jaké trofické úrovni se vyskytují jednotlivé druhy ve společenstvu (δ15N) 

(2) pravděpodobnost a šířka překryvu potravních nik u jednotlivých druhů 

(3) porovnání trofické úrovně a plochy izotopové niky u eurytopních a reofilních druhů  

 

B: porovnání společenstev mezi sebou (community metrics) 

4) rozdíly mezi společenstvy na různých lokalitách  
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2. Teoretická část 

2.1. Analýza stabilních izotopů  

Izotopy jsou atomy, které se liší počtem svých neutronů. Mají stejné protonové číslo a navzájem se od 

sebe liší počtem neutronů v jádře a tudíž i hmotností. Lze je také nazvat jako izotopické nuklidy (Hayes, 

2002). Základní veličinou definovanou pro kvantifikaci stabilních izotopů je izotopový poměr, tj. poměr 

četnosti minoritního (zpravidla těžšího) izotopu k četnosti majoritního (zpravidla lehčího) izotopu (Fry, 

2006).  

Při analýze stabilních izotopů je nejvíce používanou metodou hmotnostní spektrometrie - IRMS – Isotope 

Ratio Mass Spectrometry, která umožňuje separaci izotopů a jejich následnou detekci s extrémně 

vysokou citlivostí. Hmotnostní spektrometrie (IRMS) na základě rozdílné hmoty molekul s různými 

isotopy daného prvku (tj. isotopology) zakřivuje v magnetickém poli dráhy urychlených iontů a vzniklé 

oddělené svazky dopadají ve vysokém vakuu do oddělených kolektorů, kde vytvářejí elektrický proud 

řádu nA. Ten je přesně měřen a hodnoty digitalizovány. Díky tomu je tato metoda schopna velmi přesně 

vyčíslit podíl množství stabilních isotopů ve srovnávaných vzorcích a jejich porovnání vůči danému 

standardu (Kubásek, 2016). Počítačový program vyhodnotí konečné hodnoty izotopu a spočítá skutečné 

hodnoty rozdílů vzorku a laboratorních hodnot (tj. zmíněných standardů), který označujeme jako δ (Fry, 

2006). 

Hodnota δ (delta) vyjadřuje relativní vyjádření izotopového zastoupení, tj. poměr lehčího a těžšího 

izotopového prvku ve zkoumaném vzorku (např. ve tkáni) ve vztahu k podílu lehčího a těžšího izotopu 

prvku ve standardu. Jednotky jsou udávány v promile. Standardy mají hodnotu δ 0 ‰. Vzorky s vyššími 

hodnotami δ jsou oproti standardu relativně obohaceny (enriched). Vzorky s nižšími hodnotami δ jsou 

relativně ochuzeny (depleted; Fry, 2006). 

Výpočet hodnoty  δ HX  lze vyjádřit pomocí rovnice: 

(1)     δHX = [(Rvzorek)/(Rstandard) – 1] * 1000,      

kde δ náleží určitému prvku (X = H, C, N, O, nebo S) a index H představuje těžší izotopový prvek (2H, 13C, 

15N, 18O, nebo 34S). Veličina R je tzv. izotopový poměr, a vyjadřuje poměr těžšího prvku k lehčímu (H/L), 

2H/1H, 13C/12C, 15N/14N, 18O/16O, 34S/32S. Díky výsledné hodnotě δ HX můžeme určit, zda vzorek obsahuje 

více těžšího izotopu, než jeho standard a naopak (Fry, 2006).  
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Standardy jsou přírodní látky, které jsou izotopově homogenní a nepodléhají chemickým změnám 

(Hayes, 2002). Jako standardy se pro dusík používají hodnoty z atmosférického dusíku N2 a pro uhlík se 

využívá fosilní vápenec ze schránky hlavonožce Belemnitella americana*, získaného v Jižní Karolině, USA 

(viz. Tab. 1).  

 

Tab. 1.  Izotopové složení mezinárodních referenčních standardů. **H = heavy, těžší izotop (13C, 15N), L= 

light; lehčí izotop (12C, 14N). (Fry, 2006). 

Standard Izotopy Poměr H/L** H (%) L (%) 

Pee Dee Belemnite (PDB) * 13C, 12C 0,011180 1.1056 98.8944 

Atmosférický dusík N2 15N, 14N 0,0036765 0.3663 99.6337 

     

Pro odhad trofických úrovní se používají stabilní izotopové techniky, které současně zachycují komplexní 

trofické interakce a přenos energie mezi trofickými úrovněmi v rámci ekosystému (Post et al., 2002). 

Šířku izotopové niky můžeme měřit dvěma způsoby. První způsob je využití měření TA (Total Convex Hull 

Area, Layman et al., 2007), kdy každý jedinec odpovídá určitému boudu v grafu. Všechny krajní body se 

spojí, aby obsahovaly všechny zbylé body uvnitř oblasti (Layman et al., 2007). Nevýhodou tohoto výpočtu 

je, že při výpočtu konvexního polygonu využívá ke stanovení rozsahu niky krajní body, což v důsledku 

vede k zvyšování TA s velikostí vzorku. Proto je přesnější vyjádření izotopové niky pomocí SEA (Standard 

Ellipse Area; standardní plocha elipsy). Pro výpočet standartní velikost elipsy je vhodné, aby vzorek 

obsahoval alespoň třicet jedinců (Syvaranta et al., 2013), Jackson et al. (2012) uvádí, že dostatečný počet 

jedinců pro tuto metodu je deset. Jelikož je v terénním výzkumu někdy nemožné získat dostatečný počet 

jedinců, byl navržen model, který zpřesňuje odhad elipsy pro minimální počet jedinců.  Odhad velikost 

elipsy je pak nazýván SEAc (Standard Ellipse Area Corrected; Jackson et al., 2011), kterou můžeme 

využívat pro výpočet s minimálním počtem jedinců při zachování přesného odhadu velikosti niky (Jackson 

et al., 2011; Phillips et al., 2014).   

Pro hodnocení potravních vztahů je velmi důležitý překryv nik daných druhů. Tento překryv (overlap) se 

vyjadřuje procenty. Hodnota procent nám říká z jak velké části se niky překrývají (Jackson and Britton, 

2013; Bašić and Britton, 2014) Překryvy jsou vidět i na grafickém znázornění na daných lokalitách viz. 

kapitola Výsledky. Na těchto grafických znázorněních jsou kromě překryvů patrné velikosti, šířky a 

umístění potravních nik vyjádřené jako hodnoty SEAc. 
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Faktor diskriminace 

Pro interpretaci poměru stabilních izotopů je podstatné zejména postupné obohacování živinami, ke 

kterému dochází podél trofických úrovní a které vzrůstá se zvyšující se úrovní potravního řetězce, 

označovaná jako izotopová frakcionace, nebo také faktor diskriminace Δ δHX, kde index H je těžší izotop 

prvku a X zkoumaný prvek (DeNiro and Epstein, 1981; Macko et al., 1984 Bearhop et al., 2002).   

Předpokládá se, že faktor diskriminace je konstantní napříč velikostí sledovaného jedince a jeho 

spektrem potravy. Tato obecná aplikace konstantních faktorů diskriminace u konzumentů ale může být 

problematická, jelikož se může lišit mezidruhově, v rámci určitých vývojových stádií, typem použité tkáně 

a zejména zdrojem bílkovinných složek potravy (Busst and Britton, 2016). Například u býložravých ryb 

byly naměřeny faktory diskriminace pro  δ15N vyšší (Δ δ15N 5,25 ‰) (Busst and Britton 2016). Obecně 

používanou hodnotou diskriminačního faktoru je hodnota Δ δ15N 3.4 ‰ (Fry, 1988; Minagawa and Wada, 

1984), kterou jsem použila i v mé práci. Výslednou trofickou pozici jsem pak spočítala dle rovnice:  

(2)   TP = [(δ15Nfish – δ15Nbaseline)/3.4] + 2     (Cabana and Rasmussen, 996). 

Jako hodnotu baseline jsem ve své studii využila vodní bezobratlé živočichy, zejména larvy hmyzu.  

 

  2.2. Využití stabilních izotopů v potravní ekologii 

Analýza stabilních izotopů je důležitým nástrojem pro zkoumání ekologických procesů a trofických vztahů 

mezi jedinci ve společenstvech. V trofické ekologii jsou stabilní izotopy široce využívány zejména pro 

zkoumání trofických vztahů jednotlivých druhů ve společenstvu, sledování původu potravních zdrojů, 

vlivu nepůvodních druhů na trofické vztahy či posunu ekologických nik v důsledku antropogenních změn 

prostředí (Post, 2002; Layman et al., 2007; Vander et al., 2016; Chanut et al. 2020). Použití tohoto 

přístupu může být využito také ke sledování vlivu antropogenních změn prostředí a modelování 

trofických vztahů ve vztahu k produkci ekosystémů (Kerr and Martin, 1970; Vander et al., 1999).  

V ekologii ryb byla tato metoda použita například i k rekonstrukci migračních tras ryb (Trueman et al., 

2012), ověření autenticity původu ryb (Camin et al., 2016), nebo odlišení volně žijících ryb od ryb 

z akvakultury (Busetto et al., 2008). Analýzu stabilních izotopů lze využít i k rekonstrukci potravy ryb 

získaných z archeologických nálezů, jak uvádí Häberle et al., (2016), který použil vzorky obratlů a různých 

kostních vrstev sladkovodních ryb.  

Původně byla pro popis potravních zdrojů ryb využívána analýza obsahu žaludku (GCA – gut content 

analysis; Hyslop, 1980; Phillips et al., 2018).  Tato metoda však hodnotí potravu z krátkodobého hlediska, 
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a nezohledňuje dostatečně sezónní proměnlivost v nabídce zdrojů potravy. Důsledkem je, že pro 

objektivní hodnocení potravních vztahů je potřeba zahrnout delší časové období a ideálně také i větší 

počet ryb, které je potřeba usmrtit (Hayden et al., 2014). Výhodou využití stabilních izotopů pro 

zkoumání potravních vztahů je schopnost izotopů zachytit využití potravy v rámci delšího časového 

období, a zmírnit tak vliv výkyvů v nabídce potravy, ke kterým dochází v průběhu sezóny (Hairston and 

Hairston, 1993; Polis and Strong, 1996). Pro analýzu lze navíc použít i nedestruktivní způsoby, jako je 

využití šupin nebo části ploutví (finclips), bez nutnosti rybu usmrtit. Zároveň je využití stabilních izotopů 

provázeno nabídkou vhodných statistických nástrojů, které umožňují minimálního počtu vzorků (Phillips 

et al., 2014) a zároveň modelování složitých potravních vztahů a dynamiky potravní sítě (Moore and 

Semmens, 2008; Semmens et al., 2009).  

Využití analýzy stabilních izotopů v potravní ekologii je založená na znalosti izotopového složení tkání 

konzumentů a jejich potravních zdrojů. Při studiu trofické struktury a potravních vztahů mezi jedinci ve 

společenstvu jsou využívány zejména stabilní izotopy uhlíku 13C a 15N, které lze využít ke sledování zdrojů 

potravy a trofické pozice jednotlivých druhů ve společenstvu (Post et al., 2002).   

Izotop uhlíku δ 13C se typicky používá k určení primárních složek producentů a lze ho využít jako měřítko 

šíře využití bazálních zdrojů potravy a tedy i využití habitatu (Newsome et al., 2007; Baeta et al., 2017). 

Změny v poměru izotopů uhlíku (δ13C) se proto využívají zejména k určení zdrojů potravy (de Niro and 

Epstein, 1978). Poměry izotopů uhlíku δ13C se typicky liší např. mezi primárními producenty s odlišnými 

dráhami fixace uhlíku, např. u rostlin s C3 vs. C4 metabolismem (DeNiro and Epstein 1981; Peterson and 

Fry 1987; Post 2002b).   

Izopový poměr δ15N poskytuje informaci o trofické úrovni konzumenta (Fry, 2006). Postupné 

obohacování dusíkem δ 15N, je důležitým nástrojem pro odhad trofické úrovně organismů a tudíž i ke 

sledování umístění organismů na jednotlivých trofických úrovních (Wada et al., 1991; Post, 2002). Poměr 

množství izotopů dusíku δ15N u predátorů stoupá nad úroveň poměru u jejich kořisti, čehož můžeme 

využít k sledování uspořádání trofického řetězce a zařazení organismů do určitých trofických úrovní (Caut 

et al., 2009). U izotopů dusíku dochází v rámci jednotlivých úrovní potravního řetězce k nárůstu δ15N 

přibližně o 3,4 ‰ mezi trofickými úrovněmi (Wada et al., 1984; Yoshioka et al., 1994, Hobson et al., 1995; 

Post, 2002). Příkladem může být studie na řekách Batu Kurau, Ayer Hitam, Jelai a Ara v Malajsii, zaměřená 

na zvyšování trofické úrovně v potravním řetězci skrze vodní bezobratlé, primární a sekundární 

konzumenty a konzumenti terciální – ryby. Jednotlivé vzorky vykazovaly odlišné hodnoty δ13C a δ15N 

v závislosti na trofické úrovni. Pokud ryby lovily larvy brouků čeledi (Elmidae), nebo jepic (Heptageniidae) 

hodnoty δ15N byl vyšší, pohybovaly se v rozsahu 7,63 ± 0,07 a 9,68 ± 0,02 ‰ a obsazovaly tak nejvyšší 

trofickou úroveň.  Druhou trofickou úroveň obsadily ryby lovící larvy vážek a ploštic Odonata, 
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Hemipterans. Jejich izotopová odezva byla v rozmezí 4,10 ± 0,01 až 8,11 ± 0,02 ‰, tyto hodnoty 

v potravním řetězci odpovídaly konzumentům druhého řádu. Na nižší úrovni se nacházeli primární 

konzumenti, kteří obecně lovili býložravý vodní hmyz. Hodnoty se pohybovaly od 2,59 ± 0,11 do 6,42 ± 

0,24 ‰. Výsledkem této studie byl popis typických zdrojů potravy, jež odlišil čtyři trofické úrovně: vodní 

bezobratlé, fytofágní ryby, hmyzožravé ryby a ryby piscivorní (Zainordin and Hamid, 2017). 

 

2.3. Antropogenní vliv 

Izotopy uhlíku (δ13C) a dusíku (δ15N) v prostředí a v organismech lze využít i jako biologické ukazatele, 

které odrážejí ekologické podmínky ve vodním prostředí (Häberle et al., 2016) a mohou tak indikovat 

antropogenní působení na vodní ekosystémy.   

Množství bazálních zdrojů dusíku ve zkoumaných systémech se například může měnit v důsledku 

nadměrného přísunu živin. Ekosystémy řek jsou ovlivněny přísunem živin z antropogenních zdrojů, jako 

je např. používání hnojiv, vypouštění odpadních vod, průmyslového odpadu a odpadu z živočišné výroby. 

Zohlednění obohacování vod živinami je klíčové pro interpretaci poměrů stabilních izotopů, které se 

vyskytují podél trofických úrovní a mezi druhy konzumentů včetně jejich potravy (Busst and Britton 2016) 

Vhodným indikátorem zatížení mohou být např. larvy ryb a planktonní organismy, jelikož jsou velmi 

náchylné na změny obsahu dusíku ve vodě (amonné ionty NH4
+, dusitany NO3

-), jak ukázala studie Beata 

et al. (2017), kteří zkoumali vliv obohacení živin v místech různého historického znečištění v ústí řek Lima 

a Minho, v Itálii na potravní ekologii larev hlaváče obecného Potamoschistus microps. Velikostní třídy 

larev ryb se významně nelišily v δ15N a vykazovaly velmi úzký rozsah δ13C. Po celou dobu studie byl v ústí 

řeky Limy zaznamenán zvýšený obsah dusíku δ15N , který naznačoval, že v chladnějších měsících je nárůst 

vstupu dusíku ovlivněn antropogenními vlivy. Obohacené poměry izotopů uhlíku byly pozorovány v 

teplejších měsících, v obou ústí řek. 

Jedna ze studií provedená v pobřežních oblastech Baltského moře ukázala, že změny v δ15N  lépe korelují 

s potravními sítěmi, než změny v poměru izotopů uhlíku δ13C (Hansson et al., 1997). Hansson et al. (1997) 

například zjistil, že vypouštění vody z čistíren odpadních vod významně zvyšuje hodnoty δ15N u 

pelagických organismů, od fytoplanktonu (POM) až po konzumenty vyšších řádů, tj. ryby. Hodnoty δ15N 

u ryb vykazovaly patrné rozdíly, indikující přítomnost ryb v oblastech s různou mírou znečištění a migrací 

mezi těmito oblastmi. Výrazné rozdíly byly zaznamenány u šprota obecného (Sprattus sprattus, Linnaeus 

1758), který obýval stejné oblasti i přes zvýšené znečištění, zatímco sleď (Clupea harengus) vyhledával 

jinou lokalitu. Přestože hodnoty δ15N na vyšších trofických úrovních byly ovlivněny migrací, z výzkumu je 
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jasně patrné, že vypouštění z kanalizace zvyšuje hodnoty δ15N u všech pelagických trofických úrovní, od 

fytoplanktonu po ryby (Hansson et al., 1997). 

Struktura potravních sítě může být ovlivněné i zavlečením nepůvodních druhů ryb, jejichž introdukce 

může zásadně ovlivnit potravní vztahy mezi predátory a konzumenty. Ty se mohou do ekosystému dostat 

například dosazováním za účelem sportovního rybolov, nebo hospodářské účely (Cowx, 1994; Brown et 

al. 2014; Hunt et al., 2014; Antognazza et al., 2016). Problematickým druhem je například candát obecný 

(Sander lucioperca), který se díky vysazovaní pro účely rybolovu, rozšířil ze západního Německa až do 

jihovýchodní části Ruska, a nyní obývá téměř všechny evropské řeky (Kopp et al., 2009). Vliv tohoto 

nepůvodního druhu na společenstvo ryb v řekách Lot a Tarn zkoumal Kopp et al. (2009), který zkoumal 

trofické úrovně a překryv trofických nik na lokalitách, kde je candát nepůvodním druhem. Původní dravé 

ryby zde byly štiky (Esoxlucius) a zástupce nepůvodních ryb zde byl například sumec Silurus glanis. Zjistili, 

že v obou studovaných řekách se candát vyskytuje na vrcholu potravního řetězce (Kopp et al., 2009).  

 V jižním Norsku bylo zkoumáno izotopové složení tkání sivena severního (Salvelinus alpinus), síha 

severního (Coregonus lavaretus) a pstruha obecného (Salmo trutta) na různých stanovištích hlubokého, 

oligotrofního jezera Fyresvatnet (Jensen et al., 2017). Pozorované rozdíly hodnot izotopů dusíku δ15C a 

uhlíku δ13C měly odhalit konkurenci mezi druhy, a jak se navzájem ovlivňují v prostředí.  Plochy trofických 

nik byly vypočítané pomocí modelu SIBER (SEAc = 2,81 a TA = 18,13). Siven severní se živil v téměř 

stejném poměru zooplanktonem a bentickými zdroji potravy (bezobratlými), zatímco v potravě síha silně 

převažoval zooplankton. Velikost niky u sivena byly SEAc = 0,93 a TA = 5,14). Dle potravy a hodnoty δ13C 

a δ15C měli siven severní (Salvelinus alpinus) a síh severní (Coregonus lavaretus) téměř identickou 

trofickou niku což naznačuje možnou kompetici o zdroje potravy a pravděpodobně také o habitat (Jensen 

et al., 2017). Siven severní se však vyskytoval v mnohem nižším teplotním optimu než síh a pstruh. Autoři 

vyvozují, že nika sivena byla omezována konkurencí sivena a pstruha o planktonní zdroje v pelagiálu a 

siven tak využíval hlubších zón nejen jako habitatu pro sběr potravy, ale i jako útočiště a habitat 

umožňující koexistenci s ostatními druhy, jako je síh, nebo pstruh (Jensen et al., 2017). 

2.4. Ekologické skupiny ryb 

Ryby lze zařadit do několika ekologických skupin podle zdrojů potravy, kterou využívají (Bain et al., 1988). 

Z hlediska prostorového lze například využít vertikální klasifikaci ve vodním sloupci, kde jsou ryby děleny 

do skupin dle způsobu získávání potravy. Prostorově rozlišujeme ryby, které sbírají potravu zejména u 

hladiny (epipelagiál), ve středu vodního sloupce (pelagiál), či u dna (bentická oblast) (Aarts et al., 2003)Z 

hlediska zdrojů potravy rozlišujeme 5 základních skupin ryb: detritofágní, fytofágní (ryby živící se nárosty 

např. na kamenech), bentofágní (živí se převážně bentosem u dna), planktonofágní ryby a piscivorní 

(dravé ryby) (Aarts et al., 2003). 
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Jedna z nejstarších a nejobecněji aplikovaná metoda pro klasifikaci druhů je rozdělení ryb na dle 

preferencí habitatů – jako jsou lentické nebo lotické habitaty (Redeke, 1941). Dalším způsobem 

klasifikace ryb je rozdělení na ryby reofilní (úzce vázané na prostředí/potravu) a ryby eurytopní (s širokou 

ekologickou valencí). Jejich poměr v řekách se mění s vývojem toku. Poměr reofilních druhů ryb klesá 

směrem k dolnímu toku řek, kde naopak roste podíl eurytopních a limnofilních druhů (Aarts et al., 2003). 

 

2.4.1. Klasifikace ryb dle potravní preference a nároku na prostředí:  

Reofilní A: Všechny sladkovodní stádia života obývají  na hlavní tok řeky. 

              A1: Ryby, které podnikají migrace oceán – řeka. 

              A2: Bez migrace. 

Reofilní B: Některá životní stádia jsou omezeny na připojené stojaté vody (tůně)nebo přítoky řeky. 

Reofilní C: Některá životní stádia jsou vázána na pomalu tekoucí brakickou vodu. 

Eurytopní: Všechna životní stádia se mohou vyskytovat jak v lotických (tekoucích), tak v lentických 

vodách (stojatých). 

Limnofilní: Všechna životní stádia jsou vázána na lentické vody (stojaté) s výskytem makrofyt (Aarts et 

al., 2003). 

 

2.4.2. Potravní preference  

Tab. 2: Potravní preference druhů: Det-detritofág, Ben- bentofág, Pla- planktonofág, Pis- piscivorní, Phy- 

fytofág, převzato z Aarts et al. (2003). 

 
      

Český název Anglický název Vědecký název (latinsky) Potravní nároky 

Reofilní ryby A: Všechny sladkovodní stadia života jsou vázána na hlavní říční kanál 
 

        

Reofilní A1: migrace oceán/řeka 
  

      

Reofilní A2: Bez migrace    

jelec proudník Dace Leuciscus leuciscus Ben/Pla 

jelec tloušť Chub Squalius cephalus Ben/Pis/Phy 

lipan podhorní  Grayling Thymallus thymallus Ben/Pis 

mřenka mramorová Stoneloach Barbatula barbatula Ben 

ostroretka stěhovavá Nase Chondrostoma nasus Per/Ben 

parma obecná Barbel Barbus barbus Ben 
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Reofilní B: Některá životní stádia jsou vázána na stojaté vody nebo přítoky řeky 
 

hrouzek obecný Gudgeon Gobio gobio Ben/Det 

jelec jesen Ide Leuciscus idus Ben/Pis/Phy 

        

Eurytopní: Všechny životní stádia se mohou vyskytovat jak v lotických (tekoucí), tak v lentických vodách (stojatých) 

bolen dravý Asp Aspius aspius Pla/Ben/Pis 

cejnek malý Silver Bream Blicca bjoerkna Ben/Phy/Det 

ježdík obecný Ruffe Gymnocephalus cernua Ben 

karas stříbřitý Gibel carp Carassius auratus gibelio Ben/Phy/Det 

úhoř říční Eel Anguilla Anguilla Ben/Pis 

ouklej obecná Bleak Alburnus alburnus Pla/Ben 

okoun říční Perch Perca fluviatilis Pla/Ben/Pis 

plotice obecná Roach Rutilus rutilus Pla/Ben/Phy 

slunečnice pestrá Pumpkinseed Lepomis gibbosus Pla/Ben/Pis 

štika obecná Pike Esox lucius  Pla/Pis 

vranka obecná Bullhead Cottus gobio Ben 

        

Limnofilní: Všechny životní stádia jsou vázána na lentické vody (stojaté) s makrofyty  

hořavka duhová Bitterling Rhodeus sericeus amarus Pla/Ben/Phy 

sumeček americký  Brown bullhead Ictalurus nebulosus Ben/Phy/Pis 

    

Nedostatek vhodných habitatů v důsledku regulace toků a s nimi spojené omezené potravní nabídky ve 

společenstvu mohou vést ke kompetici o potravní zdroj, které mohou vyústit v dva základní scénáře. 

Jedním z nich je, že dojde k větší  potravní specializaci (niche variation hypothesis; Van Valen, (1965)) a 

snížení velikosti trofické niky. Druhou možností je naopak zvětšení velikosti niky v důsledku nedostatečné 

nabídky potravy. Širší nika umožní využít variabilní zdroje potravy a pokrýt energetické nároky jedince 

(Bearhop et al., 2004; Svanbäck and Bolnick, 2007).  

V mé práci jsem chtěla ověřit předpoklad, že reofilní durhy ryb budou mít v porovnání s eurytopními 

omezenou šíři trofické nikdy v důsledku vyšší potravní a habitatové specializace v porovnání s potravními 

generalisty, tj. eurytopními druhy ryb. Vzhledem k tomu, že jsou eurytopní druhy mají omezené 

habitatové nároky, lze předpokládat, že jejich trofická nika se bude zvětšovat, naopak u reofilních druhů 

lze předpokládat, že plocha trofické niky (vyjádřená jako SEAc a TA) bude menší v důsledku zvýšené 

potravní a habitatové specializace. Zároveň lze předpokládat, že s rozšířením trofické niky dojde i ke 

zvýšení trofické úrovně eurytopních druhů ryb (TP). Pro vyjádření trofické úrovně byl použit faktor 

diskriminace Δ δ15N 3.4 ‰. Na základě výše uvedených literárních údajů jsem si stanovila následující 

hypotézy: 
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H1: eurytopní druhy budou mít na zkoumaných lokalitách větší plochu trofickou niky než reofilní druhy 

H2: eurytopní druhy budou mít ve zkoumaném společenstvu vyšší trofickou pozici 

H3: niky eurytopních druhů se budou překrývat s nikami reofilních druhů 
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3. Metodika 

3.1. Terénní část  

Výzkum byl prováděn v povodí řek Vltava a Labe. Vybírány byly lokality jak horního, tak dolního toku 

řeky, vybráno bylo celkem 11 lokalit. Na řece Vltavě se nacházely lokality Malšín, Rájov, Boršov, Týn nad 

Vltavou, Davle, Praha-Troja, Libčice nad Vltavou a Vraňany. Po soutoku řek, jsme pokračovali na řece 

Labe a to na lokalitách Štětí, Ústí nad Labem a Děčín. Tyto lokality zahrnovaly výrazně antropogenně 

ovlivněné habitaty. 

 

Obr. 1: Lokality odlovů. Zleva: Týn nad Vltavou, Ústí nad Labem 

 Všechny odlovy probíhaly za pomocí stacionárního agregátu s elektrickou centrálou s motorem Honda 

s výstupním napětím 300-600 V (50Hz) a benzinového agregátu LENA (Bednář, ČR). Omráčené ryby jsme 

odlovili pomocí podběráků a ihned po odlovu jsme vybrané jedince umístili do polystyrenových beden 

s ledem. Od každého druhu, pokud to bylo možné, jsme odlovili 10-15 jedinců. Na každé lokalitě se lovilo 

jak ve střední části řeky, tak u břehů. Jednotlivé druhy ryb jsme roztřídili dle druhů a lokalit do igelitových 

sáčků spolu s popisem druhu a lokality a byly uchovány při -18°C.  Současně na každé lokalitě proběhlo 

vzorkování bezobratlých organismů. Jednalo se o mlže a bentos tekoucích vod.  Vodní bezobratlé jsme 

využili jako baseline pro výpočet trofické pozice druhů na lokalitách (Post, 2002).  
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                      Obr. 2: Stacionární agregát               Obr. 2: Třídění druhů ryb na lokalitě 

Pro vyhodnocení trofických charakteristik jsem použila subadultní a adultní jedince ryb, juvenilní jedinci 

odlovení na lokalitách do hodnocení nebyli zahrnuti. U větších druhů ryb jako je plotice, tloušť, parma, 

cejn jsme využili kategorii nad 80 mm SL (SL – Standard Length; standartní délka těla ryb měřená od hlavy 

ke kořeni ocasní ploutve), u menších druhů ryb (hrouzek, hlaváč, ježdík, ouklej) byla hranice nižší, a to 60 

mm SL (viz. Tab. 18., přílohy). 

3.2. Laboratorní část  

 Z jednotlivých vzorků ryb jsem odebrala z vzorek svaloviny z místa pod hřbetní ploutví a umístila do 

zkumavek eppendorf o objemu 2ml (Eppendorf SafeLock Tubes, Eppendorf; www.eppendorf.com). 

Každý vzorek odpovídající jednomu jedinci měl své unikátní identifikační číslo. Tento vzorek svalové 

tkáně byl vysušen při 60°C, po dobu 48 hodin, zhomogenizován pomocí mlínku (MM 400, Retch, 

Germany; www.retsch.cz). Použili jsme dva stojany na 12 mikrozkumavek, do kterých jsme vložili 2 

ocelové kuličky, které umožňují namletí a homogenizaci vzorku. Takto připravenou svalovinu jsem 

navážila na mikrováhách (Mettler Toledo MX5; www.mt.com). Vzorek o hmotnosti  0.5 ± 0.05 mg bylo 

naváženo do cínových kapslí a následně zanalyzován pomocí IRMS.  

Obsah C a N a jejich izotopový poměr byl vyhodnocen pomocí elementárního analyzátoru Flash 2000 

s TCD detektorem v asociaci s Conflo IV a hmotnostním spektrometrem Delta V Advantage (Thermo 

Fisher Scientific, Bremen, Německo; www.thermofisher.cz) v Centru pro výzkum stabilních izotopů 

Univerzity Karlovy v Praze. Poměry izotopů uhlíku a dusíku jsou vyjádřeny jako δX = (Rvzorek/Rstandard – 

1)*1000, kde X je 13C nebo 15N, hodnota R vyjadřuje relativní množství izotopů uhlíku nebo dusíku 

(R = 13C/12C nebo 15N/14N). 

http://www.eppendorf.com/
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Izotopový poměr byl normalizován s využitím mezinárodních standardů: poměr izotopu C podle Vienna 

Pee Dee Belemnit (VPDB), poměr izotopů dusíku podle atmosférického N2. Kromě opakovaného měření 

pomocí série mezinárodních standardů (IAEA-CH3, IAEA-CH6, IAEA-600, IAEA-N1, IAEA-N2, IAEA-NO3), 

byla po každých deseti vzorcích provedena kalibrace pro kontrolu kvality měření. Přesnost měření byla 

± 0.2 ‰ pro oba izotopové poměry, tj. δ13C and δ15N.   

 

  

Obr. 4: Jelec tloušť, okoun, plotice.                          Obr. 5: Vážení homogenizovaných vzorků do 

                                                                                        cínových kapslí.  

 

3.3. Statistická analýza 

Data byla vyhodnocena pomocí softwaru SIBER (Stable Isotopes Bayesian Ellipses in R;; www.cran.r-

project.org/package=SIBER; Jackson et al., 2011) v programu R (www.r-project.org). Pro vyhodnocení 

potravních nik jsem použila výpočet TA - Total Convex Hull Area, SEA - Standart Ellipse Area a SEAc - 

Standart Ellipse Area corrected). Pro vyhodnocení rozdílů ve velikosti plochy elips a trofické pozice jsem 

použila analýza rozptylu s náhodnými efekty (ANOVA) a Kruskal-Wallisův test. 

 



20 

 

Výsledné izotopové signály jsem hodnotila z několika hledisek: 

1) Celková plocha elipsy (Total Area (TA)): Jedná se o zkoumanou oblast, zahrnující všechny druhy. 

Představuje celkový objem obsazeného prostoru a tedy i celkový rozsah trofické rozmanitosti v potravní 

síti (Jackson et al., 2011, Phillips et al., 2014). 

2) Standartní plocha elipsy (Standard ellipse area (SEA)) – šířka izotopové niky vyjádřena pomocí elipsy 

(Jackson et al., 2011). 

3) Standartní plocha elipsy korigovaná (Standard ellipse area corrected(SEAc)) -  šířka izotopové niky 

vyjádřena pomocí elipsy. Využívá upravenou hodnotu SEA, korigovanou na nižší počet jedinců (Jackson 

et al., 2011, Phillips et al., 2014). 

4)) Rozsah  δ15N (δ15N range (NR)): Vzdálenost mezi dvěma druhy nejvíce obohacené a nejvíce ochuzené 

δ15N (tj. maximální δ15N a minimální δ15N). Obecně větší rozmezí v δ15N mezi konzumenty znamená více 

trofických úrovní, a tak vyšší stupeň trofické rozmanitosti (Layman et al., 2007; Jackson et al., 2011). 

5) Rozmezí δ13C (δ13C range (CR)): Vzdálenost mezi druhy s nejvíce obohacenými a nejvíce ochuzenými 

hodnotami δ13C (tj. maximální δ13C a minimální δ13C). Zvýšené rozmezí δ13C by se očekávalo v potravních 

sítích, ve kterých se nachází více bazálních zdrojů s různými hodnotami δ13C (Layman et al., 2007). 

6) Vzdálenost k průměru (Distance to centroid (CD)): Vzdálenost každého druhu ke středu  δ13C - δ15N, 

kde středem je průměrná hodnota δ13C a δ15N pro všechny druhy v potravní síti. Tato hodnota poskytuje 

průměrné míry trofické rozmanitosti uvnitř potravní sítě. Pokud se zde nachází odlehlé hodnoty druhů, 

mohou ovlivnit celkovou plochu niky a změnit celkový stupeň trofické rozmanitosti potravní sítě. 

(Layman et al., 2007). 

7) Směrodatná odchylka nejbližší vzdálenosti dalšího druhu (Standard deviation of nearest neighbor 

distance (SDNND)): Měřítko rovnoměrnosti rozmístění druhů v izotopovém prostoru. Nízké hodnoty 

naznačují rovnoměrnou distribuci vzdálenosti druhů distribuce trofických rozsahů (Layman et al., 2007). 
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4. Výsledky 

4.1. Plocha elipsy a trofická pozice na lokalitách 

Lokalita Vltava- Malšín 

Na lokalitě Malšín bylo celkem chyceno 40 jedinců, 6 druhů ryb. Nejvýše v trofickém řetězci se dle hodnot 

izotopu dusíku nachází vranka, častí své niky do nejvyšší pozice zasahuje i pstruh (Obr. 6). Signifikantně 

se překrývají niky hrouzka a proudníka (64%); nika hrouzka se z 33% překrývá s nikou pstruha. Niky 

ostatních druhů se nepřekrývají (Obr. 7). Nejmenší niku měl jelec tloušť (SEAc = 0.509, p < 0.05) oproti 

ostatním druhům ryb. Hodnoty SEA, SEAc a TA pro druhy ryb na lokalitě Malšín jsou uvedeny v Tab. 3. 

 

Obr. 6: Hodnota δ15N u jednotlivých druhů ryb na lokalitě Vltava – Malšín. 
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Obr. 7: Trofické niky ryb na lokalitě Vltava – Malšín. 

 

Tab. 3: Hodnoty SEA, SEAc a TA pro jednotlivé druhy na lokalitě Malšín. 

 Druh ryb (latinský název) SEA (‰2 ) SEAc (‰2 ) TA (‰2 ) 

Jelec tloušť (Squalius cephalus) 0.4726134 0.5089682 1.1946 

Hrouzek obecný (Gobio gobio) 1.4350722 1.6742509 2.48555 

Jelec proudník (Leuciscus leuciscus) 0.6021814 1.2043628 0.332 

Vranka obecná (Cottus gobio) 0.8754415 1.0505298 1.4244 

Mřenka mramorová (Barbatula barbatula) 
 

0.037727 0.0754541 0.0208 

Pstruh potoční (Salmo trutta) 1.3441657 2.0162485 1.0242 

 

 

Lokalita Vltava - Rájov  

Lokalita Rájov byla na druhy bohatší, chyceno bylo 9 druhů ryb, celkový počet ryb byl 130. Lipan se 

nachází na nejnižší trofické úrovni. Nejvyšší trofickou úroveň zaujímá jelec proudník, jeho izotopová nika 

se překrývá s dalšími druhy jako je hrouzek, vranka, parma a plotice (Obr. 8). Ostroretka je nejvíce 

obohacena o izotop uhlíku δ13C (Obr. 9). Její nika se nepřekrývá s žádným jiným druhem. Ani izotopová 

nika lipana se nepřekrývá s ostatními druhy. Nika jelce tlouště se překrývá s nikou oukleje (16%) a vranky 

(1%). S největším množstvím druhů druhy se překrývá nika parmy, jejíž nika se překrývá s nikou hrouzka 
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(46%), jelce proudníka (52%), vranky (117%), oukleje (5%) a plotice (45%) (Obr. 4).  Plotice se dále 

překrývá s hrouzkem (12%), proudníkem (28%) a vrankou (29%). Překryv nik u hrouzka je s druhy 

proudník (45%) a vranka (43%). Signifikantní překryv nik mají také proudník a vranka (57%). Nika oukleje 

má malý překryv s nikou vranky (9%).  

Nějvětší niku má vranka ( SEAc = 2.571), plotice ( SEAc = 1.9) a lipan ( SEAc = 1.706) .Nika oukleje je 

signifikantně menší (SEAc = 0.321, p = 0.039), než nika ostroretky (SEAc = 0.553) druhů a překrývá se s 

nikou je  jelce tlouště, vranky a parmy. Menší niku než ostroretka má i plotice (SEAc = 1.900, p = 0.001) 

a parma (SEAc = 1.392, p = 0.013).  Hodnoty SEA, SEAc a TA pro druhy ryb na lokalitě Rájov- Boršov jsou 

uvedeny v Tab. 4.  

Obr. 8: Hodnota δ15N u jednotlivých druhů ryb na lokalitě Vltava – Rájov. 

Obr. 9: Trofické niky ryb na lokalitě Vltava, Rájov. 
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Tab. 4: Hodnoty SEA, SEAc a TA pro jednotlivé druhy na lokalitě Rájov. 

 

 

Lokalita Vltava - Boršov  

Na lokalitě Vltava -Boršov bylo chyceno 93 jedinců od 8 druhů ryb. Na nejnižší trofické úrovni ostroretka, 

která je také oproti dalším druhům nejvíce obohacena o izotop uhlíku δ13C. Vyšší trofickou pozici 

zaujímají druhy tloušť, plotice a ouklej a ještě výše se na podobné trofické pozici se nacházejí hrouzek a 

parma. Nejvýše postaveným druhem na trofické úrovni je jelec proudník, který je nejvíce obohacen o 

izotop dusíku δ15N (Obr. 10). Nejvýraznější překryv nik má ouklej (46%) a jelec tloušť (46%). Do trofické 

niky plotice (SEAc = 1.146) zasahují druhy jelec tloušť (11%), ouklej (6%), vranka (13%) a z malé části 

parma (2%). Nika ostroretky (SEAc = 3.253, p < 0,05) je signifikantně větší než niky jelce tlouště, plotice, 

oukleje, parmy a jelce proudníka, ale s ostatními druhy se nepřekrývá (Obr. 11). Hodnoty SEA, SEAc a TA 

pro druhy ryb na lokalitě Boršov jsou uvedeny v Tab. 5. 

 

 

 Druh ryb (latinský název) SEA (‰2 ) SEAc (‰2 ) TA (‰2 ) 

Jelec tloušť (Squalius cephalus) 1.0236152 1.0645598 3.5703 

Plotice obecná (Rutilus rutilus) 1.8004332 1.9004572 6.3139 

Ouklej obecná (Alburnus alburnus) 0.2850629 0.3206957 0.4509 

Parma obecná  (Barbus barbus)  1.3316374 1.3921664 3.5392 

Hrouzek obecný (Gobio gobio) 0.4375562 0.6563342 0.2993 

Jelec proudník (Leuciscus leuciscus) 1.1451477 1.2024051 3.3988 

Ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus) 0.4423594 0.5529492 0.57545 

Vranka obecná (Cottus gobio) 2.3735904 2.5713896 5.2082 

Lipan podhorní (Thymallus thymallus) 0.8528485 1.7056969 0.4702 
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Obr. 10: Hodnota δ15N u jednotlivých druhů ryb na lokalitě Vltava – Boršov. 

Obr. 11: Trofické niky ryb na lokalitě Vltava – Boršov. 

 

Tab. 5: Hodnoty SEA, SEAc a TA pro jednotlivé druhy na lokalitě Boršov. 

Druh ryby (latinský název) SEA (‰2 ) SEAc (‰2 ) TA (‰2 ) 

Jelec tloušť (Squalius cephalus) 1.0417981 1.1030803 2.9246 

Plotice obecná (Rutilus rutilus) 1.0939281 1.1460199 3.5281 

Ouklej obecná (Alburnus alburnus) 0.5456307 0.6820384 0.72495 

Parma obecná  (Barbus barbus)  0.9943732 1.0847708 2.1498 
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Hrouzek obecný (Gobio gobio) 0.058223 0.1164459 0.0321 

Jelec proudník (Leuciscus leuciscus) 0.7180686 0.797854 1.4298 

Ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus) 3.0208419 3.2532143 6.25725 

Vranka obecná (Cottus gobio) 0.3520585 0.7041169 0.1941 

 

Lokalita Vltava - Týn nad Vltavou 

Na lokalitě Vltava – Týn nad Vltavou bylo chyceno 9 druhů ryb, celkový počet jedinců byl 65. Na této 

lokalitě se většina ryb vyskytuje na podobné trofické úrovni, kromě cejna a parmy, jejíž trofická pozice je 

na nejnižší úrovni. Z ryb mají nejširší trofickou niku jelec tloušť a zejména jelec proudník.  (Obr. 12). 

Ostroretka je spolu s jelcem jesenem nejvíce obohacena o izotop uhlíku. Nika oukleje je překrývána 

dalšími druhy, nejvíce jelcem tlouštěm a dále také ploticí (99%), cejnem (39%) a již zmíněným jelcem 

proudníkem (85%). Jelec tloušť má překryv s nikou plotice a cejnem (80%). Nika jelce proudníka se 

překrývá se všemi druhy, přičemž nejvíce s jelcem tlouštěm, vyjma jelce jesena (Obr. 13). Na lokalitě Týn 

nad Vltavou má největší izotopovou niku jelec proudník (SEAc = 8.348). Jelec jesen má nejmenší niku 

(SEAc = 0.307), která není překrytá nikou žádného jiného druhu. Hodnoty SEA, SEAc a TA pro druhy ryb 

na lokalitě Týn nad Vltavou jsou uvedeny v Tab. 6. 

 

Obr. 12: Hodnota δ15N u jednotlivých druhů ryb na lokalitě Vltava, Týn nad Vltavou. 
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Obr. 13: Trofické niky ryb na lokalitě Vltava, Týn nad Vltavou. 

 

Tab. 6: Hodnoty SEA, SEAc a TA pro jednotlivé druhy na lokalitě Vltava - Týn nad Vltavou. 

 Druh ryb (latinský název) SEA (‰2 ) SEAc (‰2 ) TA (‰2 ) 

Jelec tloušť (Squalius cephalus) 3.2071511 3.453855 6.19165 

Plotice obecná (Rutilus rutilus) 1.815875 2.0752857 3.33915 

Ouklej obecná (Alburnus alburnus) 1.0396547 1.1436202 2.20835 

Parma obecná  (Barbus barbus)  0.3570992 0.5356489 0.27445 

Hrouzek obecný (Gobio gobio) 1.5109415 1.7267903 2.73155 

Jelec proudník (Leuciscus leuciscus) 6.6783429 8.3479286 8.2088 

Ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus) 0.1805637 0.3611275 0.09955 

Jelec jesen (Leuciscus idus) 0.1534474 0.3068949 0.0846 

Cejn velký (Abramis brama) 1.8023411 2.4031215 1.95465 

 

 

Lokalita Vltava - Davle 

Lokalita Vltava - Davle byla druhově, ale i počtem ryb velmi chudá. Odloveny byly čtyři druhy ryb - jelec 

tloušť, hrouzek, plotice a okoun; celkový počet hodnocených ryb byl 31. Plotice s hrouzkem se nacházejí 

na stejné trofické úrovni. Nejníže na trofickém úrovni se nachází jelec tloušť, který je nejméně obohacen 
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o izotop dusíku, ale nejvíce o izotop uhlíku, spolu s hrouzkem. Nejvyšší trofickou úroveň zaujímá okoun. 

Hodnoty δ15N jsou nejvyšší u okouna (Obr. 14), tento druh má také nejširší izotopovou niku (Obr. 15, 

Tab. 7). Nika plotice a hrouzka se z menší části překrývají (2%), ale ostatní niky ryb vůbec (Obr. 15). 

Hodnoty SEA, SEAc a TA pro druhy ryb na lokalitě Davle jsou uvedeny v Tab. 7.  

 

 

 

Obr. 14: Hodnota δ15N u jednotlivých druhů ryb na lokalitě Vltava, Davle. 

 

 

Obr. 15: Trofické niky ryb na lokalitě Vltava, Davle. 
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Tab.  7: Hodnoty SEA, SEAc a TA pro jednotlivé druhy na lokalitě Davle. 

  Druh ryb (latinský název) SEA (‰2 ) SEAc (‰2 ) TA (‰2 ) 

Jelec tloušť (Squalius cephalus) 0.4576788 0.4881907 1.16365 

Plotice obecná (Rutilus rutilus) 0.1685927 0.3371853 0.09295 

Hrouzek obecný (Gobio gobio) 0.8196112 0.9562131 1.3173 

Okoun říční (Perca fluviatilis) 0.1991552 0.3983103 0.1098 

 

Lokalita Praha- Troja  

Na lokalitě Praha – Troja bylo hodnoceno celkem 80 ryb od 7 druhů ryb. Nejvýše na trofickém úrovni je 

jelec proudník spolu s vrankou (Obr. 16), jejichž niky překrývají z 82%. Na této lokalitě jsou dobře patrné 

rozdíly mezi obohacením izotopem uhlíku pro jednotlivé druhy. Nejméně jsou o uhlík obohaceny druhy 

plotice, ouklej, vranka a jelec proudník. Naopak nejvíce o uhlík je obohacena ostroretka (Obr. 17). Je 

patrný překryv nik oukleje a plotice, jelce tlouště a hrouzka (69%) (Obr. 17). Hrouzek má signifikantně 

nejmenší niku (SEAc = 0.926, p < 0.05) na této lokalitě oproti ostatním druhům. Hodnoty SEA, SEAc a TA 

pro druhy ryb na lokalitě Praha- Troja jsou uvedeny v Tab. 8. 

 

Obr. 16: Hodnota δ15N u jednotlivých druhů ryb na lokalitě Vltava, Praha-Troja. 
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Obr. 17: Trofické niky ryb na lokalitě Vltava, Praha- Troja. 

 

Tab.  8: Hodnoty SEA, SEAc a TA pro jednotlivé druhy na lokalitě Praha- Troja.  

  Druh ryb (latinský název) SEA (‰2 ) SEAc (‰2 )  TA (‰2 ) 

Jelec tloušť (Squalius cephalus) 1.8432357 2.7648536 1.70195 

Plotice obecná (Rutilus rutilus) 2.6859148 2.8080019 9.6384 

Ouklej obecná (Alburnus alburnus) 2.7124076 2.8128671 8.16375 

Hrouzek obecný (Gobio gobio) 0.7932987 0.9255152 1.2924 

Jelec proudník (Leuciscus leuciscus) 1.5383945 2.0511927 1.8169 

Ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus) 1.185172 1.4222065 1.5227 

Vranka obecná (Cottus gobio) 0.589122 1.1782441 0.3248 

 

 

Lokalita Vltava - Libčice nad Vltavou 

Na lokalitě Vltava  - Libčice nad Vltavou bylo odchyceno 22 ryb od 6 druhů. Na nejvyšší trofické úrovni je 

nika úhoře s okounem. Nejnižší trofickou úroveň zaujímá jelec tloušť, který je ale nejvíce obohacen o 

izotop uhlíku (Obr. 18). Jeho nika se nepřekrývá s žádným jiným druhem. Překryv nik je patrný u úhoře a 

okouna.. Niku hrouzka jen z menší části překrývají niky okouna (2%), úhoře (4%) a oukleje (2%) (Obr. 19). 

Izotopová nika úhoře je největší v porovnání se všemi ostatními druhy (SEAc = 6.244, p < 0.05), naopak 
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trofická nika hrouzka je nejmenší (SEAc=0.077, p < 0.05). Hodnoty SEA, SEAc a TA pro druhy ryb na 

lokalitě Libčice nad Vltavou jsou uvedeny v Tab. 9. 

 

 

Obr. 18: Hodnota δ15N u jednotlivých druhů ryb na lokalitě Vltava, Libčice nad Vltavou. 

 

 

Obr. 19: Trofické niky ryb na lokalitě Vltava, Libčice nad Vltavou. 

 



32 

 

Tab. 9: Hodnoty SEA, SEAc a TA pro jednotlivé druhy na lokalitě Libčice nad Vltavou. 

  Druh ryb (latinský název) SEA (‰2 ) SEAc (‰2 ) TA (‰2 ) 

Jelec tloušť (Squalius cephalus) 1.2741034 2.5482067 0.70245 

Ouklej obecná (Alburnus alburnus) 0.9117186 1.0419641 1.81415 

Hrouzek obecný (Gobio gobio) 0.0383619 0.0767237 0.02115 

Okoun říční (Perca fluviatilis) 1.4768119 2.2152179 1.1648 

Úhoř říční (Anguilla Anguilla) 3.1220929 6.2441857 1.7213 

 

Lokalita Vltava – Vraňany 

Lokalita Vltava - Vraňany byla lokalita s největším počtem druhů ryb. Odloveno bylo 12 druhů ryb, jejich 

celkový počet na lokalitě byl 125. Dle obohacení izotopem dusíku je na nejvyšší trofické úrovni hrouzek. 

Jelec jesen se pohybuje na nižší trofické úrovni, oproti ostatním druhů (Obr. 20). Karas má malé rozpětí 

hodnot izotopu uhlíku, ale má velmi široké rozpětí hodnot obohacení izotopem dusíku δ15N, oproti tomu 

nika hrouzka je nejvíce obohacena jak o izotop dusíku δ15N, tak o izotop uhlíku δ13C (Obr. 21). Niky všech 

ryb se překrývají až na výjimku hrouzka, který nemá překryv s žádným druhem. Dalším druhem, který má 

jen malý překryv v poměru šíře izotopové niky je karas. Jeho překryv niky přesahuje niky druhů ryb 

oukleje (58%), cejnka (Blicca bjoerkna; L.) a cejna . Jelec jesen má překryv s ouklejí (48%), ostroretkou 

(42%), ploticí (23%) a cejnem (76%). Jelec tloušť má překryv s ostroretkou (22%), cejnem (173%) a 

podouství (17%). Cejn je druhem, který zasahuje do trofických nik všech druhů na této lokalitě, 

kromě  okouna. Ouklej a plotice mají velký překryv navzájem mezi sebou; stejně tak plotice s cejnkem, 

další překryv má plotice s karasem a ježdíkem (30%). Malé překryvy mají druhy ouklej a ostroretka (7%). 

(Obr. 21).  Signifikantně největší niku měl karas obecný (Carassius carassius) (SEAc = 47.724, p < 0.05) 

oproti ostatním druhům. Po karasovi měly signifikantně největší niku hrouzek (SEAc = 5.263, p < 0.05) a 

ouklej (SEAc = 2.287, p < 0.05). Naopak signifikantně nejmenší niku měla podoustev (SEAc = 0.206, p < 

0.05) a hned po ní ježdík (SEAc = 0.384, p < 0.05) (Tab. 10). Hodnoty SEA, SEAc a TA pro druhy ryb na 

lokalitě Vraňany jsou uvedeny v Tab. 10. 
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Obr. 20: Hodnota δ15N u jednotlivých druhů ryb na lokalitě Vltava – Vraňany. 

 

 

Obr. 21: Trofické niky ryb na lokalitě Vltava – Vraňany. 

 

 

Tab. 10: Hodnoty SEA, SEAc a TA pro jednotlivé druhy na lokalitě Vraňany.  

  Druh ryb (latinský název) SEA (‰2 )  SEAc (‰2 ) TA (‰2 ) 

Jelec tloušť (Squalius cephalus) 2.0175356 2.1727306 5.0212 
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Plotice obecná (Rutilus rutilus) 5.4036099 5.5322673 22.8745 

Ouklej obecná (Alburnus alburnus) 2.1240258 2.2874124 4.75995 

Hrouzek obecný (Gobio gobio) 3.9475207 5.2633609 3.70845 

Ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus) 2.1694076 2.5309755 3.48175 

Okoun říční (Perca fluviatilis) 1.5096287 1.7612335 2.69625 

Jelec jesen (Leuciscus idus) 
 

4.690463 5.6285556 6.53325 

Ježdík obecný (Gymnocephalus cernua) 0.3199467 0.3839361 0.462 

Cejn velký (Abramis brama) 9.7425291 12.990039 9.60305 

Cejnek malý (Blicca bjoerkna) 3.3706705 4.4942273 3.8842 

Karas obecný (Carassius carassius) 23.8618 47.723601 13.1557 

Podoustev (Vimba vimba) 0.1029331 0.2058662 0.05675 

 

Lokalita Labe - Štětí 

Na lokalitě Labe - Štětí jsem hodnotila pouze tři druhy ryb. Celkový počet nalovených ryb byl 38. Největší 

trofickou úroveň dle hodnot izotopu dusíku zaujímal ježdík (Obr. 22), jehož nika se nepřekrývá 

s ostatními druhy  (Obr. 23). Na podobné trofické pozici se nacházel jelec tloušť a jelec jesen (Obr. 22), 

jejichž niky se překrývaly z 98 % (Obr. 23). Hodnoty SEA, SEAc a TA pro druhy ryb na lokalitě Štětí jsou 

uvedeny v Tab. 11. 

Obr. 22: Hodnota δ15N u jednotlivých druhů ryb na lokalitě Labe, Štětí. 
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Obr. 23: Trofické niky ryb na lokalitě Labe – Štětí. 

 

Tab. 11: Hodnoty SEA, SEAc a TA pro jednotlivé druhy na lokalitě Labe – Štětí. 

 

Lokalita Labe – Ústí nad Labem 

Na lokalitě Ústí nad Labem bylo odloveno 6 druhů ryb, celkový počet byl 43 jedinců. Na nejvyšší trofické 

pozici se dle hodnot izotopu dusíku nacházel hrouzek. Podobná trofická pozice dle izotopu dusíku 

odpovídala druhům plotici, okounu a hlaváči (Obr. 24). Na lokalitě Ústí nad Labem se nenacházel žádný 

druh, který by neměl alespoň jeden překryv své niky s jiným druhem. Nika jelec tlouště se překrývala 

s ploticí (19%), hrouzkem (11%), ostroretkou (28%) a hlaváčem (22%). Niky jelce tlouště a okouna se 

nepřekrývaly. Plotice niky překrývala niky všech ostatních druhů, vyjma okouna. Plotice má překryv 

s hrouzkem (80%), s ostroretkou (22%) a hlaváčem. Nika hrouzka se překrývala s ostroretkou (28%) a 

hlaváčem (74%).  Malý překryv nika měla ostroretka a okoun (10%), oproti tomu s hlaváčem měla překryv 

velký (99%). Nika hlaváče se dále překrývala s okounem (10%) (Obr. 25). Nika hlaváče byla signifikantně 

větší (SEAc = 2.462, p < 0.05), než u ostatních druhů (Tab. 12). Hodnoty SEA, SEAc a TA pro druhy ryb na 

lokalitě Ústí nad Labem jsou uvedeny v Tab. 12. 

   Druh ryb (latinský název) SEA (‰2 ) SEAc (‰2 ) TA (‰2 ) 

Jelec tloušť (Squalius cephalus) 1.3990766 1.4473206 4.5204 

Jelec jesen (Leuciscus idus) 1.2069021 2.4138042 0.6654 

Ježdík obecný (Gymnocephalus cernua) 0.2036625 0.3054937 0.1674 
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Obr. 24:  Hodnota δ15N u jednotlivých druhů ryb na lokalitě Labe - Ústí nad Labem. 

 

 

Obr. 25: Trofické niky ryb na lokalitě Labe – Ústí nad Labem. 

 

 

 

Tab. 12: Hodnoty SEA, SEAc a TA pro jednotlivé druhy na lokalitě Ústí nad Labem.  

  Druh ryb (latinský název) SEA (‰2 ) SEAc (‰2 ) TA (‰2 ) 

Jelec tloušť (Squalius cephalus) 0.9054789 1.0865746 1.3188 

Plotice obecná (Rutilus rutilus) 0.637097 1.2741941 0.35125 
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Hrouzek obecný (Gobio gobio) 0.9461358 1.4192038 0.79105 

Ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus) 1.2732205 1.4005425 2.8042 

Okoun říční (Perca fluviatilis) 0.0736524 0.1104786 0.05995 

Hlaváč černoústý (Neogobius melanostomus) 2.2570943 2.4622847 5.4791 

 

Lokalita  Labe – Děčín 

Na lokalitě Labe – Děčín jsem hodnotila celkem 39 ryb 5 druhů. Nejnižší trofickou pozici lze pozorovat u 

jelce tlouště. Hlaváč je spolu s okounem na nejvyšší trofické pozici. Rozsah niky okouna je v tomto 

společenstvu od spodních hodnot izotopu dusíku až po ty nevyšší (Obr. 26). Jeho rozsah obohacení o 

uhlík je také v nejširším rozmezí a překrývá se s okounem, ostroretkou a ploticí. Ostroretka s velikostí 

SEAc = 2.456 má širší rozsah hodnot obohacení izotopem uhlíku a její nika se překrývá se s hlaváčem 

(62%) a okounem. Z části niku jelce tlouště překrývá i nika okouna (27%). Niku plotice (SEAc = 1.083) 

překrývají niky hlaváče, ostroretky a okouna (Obr. 27). Výrazný překryv nik mají mezi sebou druhy okoun 

a hlaváč. Nika jelce tlouště (SEAc = 1.244, p = 0.02) je signifikantně menší než nika okouna (SEAc = 18.407, 

p = 0.02). Okoun zaujímá signifikantně největší izotopovou niku (SEAc = 18.407, p < 0.05) oproti všem 

ostatním druhům (Tab. 13). Hodnoty SEA, SEAc a TA pro druhy ryb na lokalitě Děčín jsou uvedeny v Tab. 

13. 

 

 

 

Obr. 26: Hodnota δ15N u jednotlivých druhů ryb na lokalitě Labe, Děčín. 
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Obr. 27: Trofické niky ryb na lokalitě Labe - Děčín. 

 

Tab. 13: Hodnoty SEA, SEAc a TA pro jednotlivé druhy na lokalitě Děčín.  

  Druh ryb (latinský název) SEA (‰2 ) SEAc (‰2 )  TA (‰2 ) 

Jelec tloušť (Squalius cephalus) 0.9333484 1.244464 1.0958 

Plotice obecná (Rutilus rutilus) 0.9280217 1.082692 1.62855 

Ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus) 1.2280329 2.456066 0.67705 

Okoun říční (Perca fluviatilis) 9.2033994 18.406799 5.0741 

Hlaváč černoústý (Neogobius melanostomus) 2.1060724 2.237702 5.4556 

 

 

4.2. Hodnocení společenstva na lokalitách 

Trofická rozmanitost rybího společenstva na lokalitách byla hodnocena pomocí rozsahu δ15N (Obr. 28). 

Nejvyšší hodnoty δ15N mělo společenstvo na lokalitě Vltava – Vraňany; jejího největší rozmezí hodnot 

vykazovalo největší trofickou rozmanitost na dané lokalitě. Naopak nejmenší rozsah trofické 

rozmanitosti na lokalitě dle δ15N byl na lokalitě Labe – Ústí nad Labem a Vltava – Rájov.  
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Obr. 28: Rozsah δ15N pro společenstva ryb na jednotlivých lokalitách. Hodnota dY_range (δ15N range 

(NR)).  

 

Lokalita s největším rozsahem hodnot δ13C byla lokalita Vltava - Vraňany. Na této lokalitě bylo největší 

rozsah obohacení δ13C, oproti jiným lokalitám. Další lokalitou, kde byl rozsah hodnot δ13C široký byl 

Vltava - Rájov. Nejužší rozsah δ13C jsme zjistili na lokalitě Labe - Ústí nad Labem  (Obr. 29) 

Obr. 29: Rozsah δ13C pro společenstva ryb na jednotlivých lokalitách. Hodnota dX_range (δ13C range 

(CR)).  
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Celkový objem obsazeného prostoru (total area, TA), tedy i rozsah celkové trofické rozmanitosti byl 

největší na lokalitě Vltava – Vraňany, nejmenší zaujímala lokalita Labe - Ústí nad Labem. Malé hodnoty 

vykazovaly i lokality Vltava – Malšín a Labe – Děčín (Obr. 30). 

Obr. 30: TA (total area) = celková plocha na jednotlivých lokalitách. 

Trofická rozmanitost uvnitř potravní sítě byla nejširší na lokalitách Děčín a Malšín. Naopak nejužší byla 

na lokalitě Vltava – Rájov, Boršov a Vraňany (Obr. 31). 

 

Obr. 31: CD – Distance to centroid. Vzdálenost k průměru trofické rozmanitosti uvnitř potravní sítě. 
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Rozmístění druhů v izotopovém prostoru byly rovnoměrné na lokalitě Malšín, Ústí nad Labem a Děčín. 

Tyto nízké hodnoty nám určovaly rovnoměrnou vzdálenost druhů v trofickém vztahu. Na lokalitě Rájov 

byly tyto hodnoty nejvyšší, a proto na této lokalitě není rovnoměrné rozmístění jednotlivých druhů 

v trofickém vztahu (Obr. 32).  

 

Obr. 32: Standard deviation of nearest neightbor distance (SDNND); směrodatná odchylka nejbližší 

vzdálenosti dalšího druhu na jednotlivých lokalitách. 

 

4.3. Porovnání velikosti trofické niky a trofické pozice u eurytopních a reofilních druhů 

ryb. 

Celková plocha elipsy (TA, Total Convex Hull Area; Layman et al., 2007) na lokalitách byla vyšší u 

eurytopní skupiny druhů (F1,74 = 6.372; p < 0.0012), viz. Obr. 33.  

Tab. 14: Statistické vyhodnocení pro celkovou plochu elipsy (TA, Total Convex Hull Area). 

Fixed effects (TA)  Estimate  Error t value 

(Intercept) 0.6125 0.2628 2.33 

as.factor(ta_rheophilic) -0.889 0.3522 -2.524 
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Obr. 33: Porovnání celkové plochy niky (TA) pro všechny druhy a lokality. Eurytopní – eurytopní 

ekologická skupina, reofilní – reofilní ekologická skupina. *p < 0.001. 

 

4.3.1 Standartní plocha elipsy 

Standartní plocha elipsy (SEAc, Standard Ellipse Area Corrected; Jackson et al., 2011), byla na lokalitách 

vyšší u eurytopních druhů, než u reofilních (F1,74 = 1.902; p = 0.038), viz. Obr. 34. 

 

Tab. 15: Statistické vyhodnocení pro standartní plochu elipsy (SEAc, Standard Ellipse Area Corrected). 

 

 

 

 

Fixed effects SEAc          

 Estimate Std. Error  t value Exp(estimate) 

(Intercept) 0.4368 0.2093  2.142 1.548 

as.factor(seac_rheophilic) -0.362 0.2625  -1.379 0.696 
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Obr. 34: Porovnání celkové plochy niky (SEAc) pro všechny druhy a lokality. Eurytopní – eurytopní 

ekologická skupina, reofilní – reofilní ekologická skupina. Výsledek je vyjádřen jako logaritmus plochy 

elipsy (TA). *p < 0.05. 

 

4.3.2. Trofická pozice na lokalitách 

Výsledné zhodnocení poměru reofilních a eurytopních druhů na lokalitách ukazuje, že niky reofilních 

druhů měli celkově vyšší trofickou pozici, než ryby eurytopní (F1,699 = 0.3115; p < 0.001), viz. Obr. 35. 

 

Tab. 16: Statistické vyhodnocení pro porovnání trofické pozice. 

 
 

Fixed effects (TP): Estimate Std. Error t value exp(estimate) 

(Intercept)                   3.01028     0.12499   24.085 1.845038 

as.factor(skupina)rheophilic   0.03999     0.07164    0.558 0.4110666 
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Obr. 35: Trofická pozice na všech lokalitách. Porovnání eurytopních a reofilních druhů. 
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5. Diskuze 

Cílem této práce bylo popsat trofickou strukturu společenstev ryb na jedenácti vybraných lokalitách 

v povodí řek Vltava a Labe. Hlavním záměrem bylo zjistit na jakých trofických úrovních se nachází 

jednotlivé druhy ryb, jak velkou mají trofickou niku a jestli a jak moc se niky jednotlivých druhů mezi 

sebou překrývají. Cílem bylo také otestovat předpoklad, že eurytopní druhy ryb mají rozsáhlejší trofické 

niky než druhy reofilní a jestli se liší trofická úroveň těchto ekologických skupin. Pro ověření těchto 

předpokladů jsem využila analýzu stabilních izotopů δ13C a δ15N (Vander et al., 2001; Post, 2002; Layman 

et al., 2007; Jackson et al., 2011) a statistický program Stable Isotope Ellipses in R (SIBER). Výsledky této 

práce nám ukazují vztahy jednotlivých druhů na různých lokalitách. Na každé lokalitě bylo patrné, na jaké 

trofické úrovni se nacházejí a jak se jejich trofické niky překrývají s trofickou nikou jiného druhu.  

Přestože jsem se ve své práci nevěnovala porovnání početnosti a diverzity druhů na lokalitách, lze 

konstatovat, že některé lokality byly druhově velmi ochuzené. Například na lokalitě Vltava - Davle jsme 

zaznamenali pouze čtyři druhy ryb. Tento nepoměr k ostatním lokalitám může být vlivem přehrady 

Vrané, kdy přehrada slouží jako významná migrační bariéra pro dané druhy ryb tok je zde také výrazně 

regulovaný s homogenním pobřežním habitatem (Musil et al., 2012). Na této lokalitě měly ryby také 

nejmenší celkový rozsah trofické rozmanitosti v potravní síti (TA). Tento vliv byl i na lokalitě Štětí, kde 

bylo podobně jako na lokalitě Davle, uloveny pouze 4 druhy ryb. Před touto lokalitou se nachází přehrada 

Dolní Beřkovice, koryto řeky je regulované a upravené jako plavební kanál a prostředí řeky je zde téměř 

homogenní s nedostatkem stanovišť a prohloubeným korytem toku.   

 

5.1. Plocha trofické niky a trofická pozice jednotlivých druhů ryb na lokalitách 

Pro větší přehled jsem samostatně rozdělila a zhodnotila jednotlivé druhy. U každého druhu jsou 

uvedeny hodnoty δ15N a na jaké trofické pozici se daný druh ryby nachází. Hodnotila jsem i šířky a překryv 

trofických nik. 

Cejn velký (Abramis brama) loví převážně larvy hmyzu a další bentické bezobratlé živočichy (Hanel and 

Lusk, 2005). Na lokalitách Týn nad Vltavou a Vraňany si můžeme všimnout, že jeho trofické postavení je 

na vyšších hodnotách δ15N. Hodnoty tohoto postavení jsou mezi 14-15 δ15N (‰) v Týně nad Vltavou a 

16-18 δ15N (‰) na lokalitě Vraňany. Úplně se tedy toto tvrzení neshoduje s literaturou, kde je uváděn 

jako konzument prvního řádu (Kottelat and Freyhof, 2007). Jeho hodnoty se v našem výzkumu pohybují 

na nejvyšších naměřených hodnotách pro trofické pozice, a proto není zcela jasné, zda jeho potravu 

neovlivňují další živočišné složky potravy jako jsou například měkkýši, kteří mohou být součástí jeho 
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potravy. Cejn měl na lokalitách Týn nad Vltavou i Vraňany široké niky, předpokládáme tedy, že není 

potravní specialista. 

Trofická pozice cejnka malého (Blicca bjoerkna) se pohybovala na hodnotách 15-17 δ15N (‰), a to na 

lokalitě Vltava – Vraňany, která byla také jedinou lokalitou s jeho výskytem. Předpokládáme, že se 

nachází na podobné trofické úrovni jako jiné druhy, kteří jsou konzumenti prvního řádu, což odpovídá 

zaměření na bentické bezobratlé živočichy. 

Hlaváč černoústý (Neogobius melanostomus) loví převážně živočišnou potravu, jako jsou drobné ryby, 

korýši, potěr, nebo mlži (Kottelat and Freyhof, 2007; fischbase.com). Předpokládáme tedy, že se bude 

nacházet na vyšších trofických úrovních oproti dalším druhům na jednotlivých lokalitách.  Toto se nám 

potvrdilo například na lokalitě Děčín, kde jeho hodnoty δ15N byly nejvyšší oproti jiným druhům a 

pohybovaly se v rozmezí 15-17 δ15N (‰).  Oproti tomu na lokalitě Ústí nad Labem se náš předpoklad 

nepotvrdil. Jeho hodnoty δ15N v rozmezí 15-16 δ15N (‰) byly na stejné trofické úrovni jako například u 

okouna a plotice. Zejména u plotice je tato shoda překvapivá, jelikož se předpokládalo, že plotice bude 

na nižší trofické úrovni, než hlaváč, jelikož v potravě plotic může převládat rostlinná složka.  Hlaváč, který 

je u nás nepůvodním druhem, rovněž zaujímal na obou lokalitách výskytu (Ústí nad Labem a Děčín) široké 

niky. Z tohoto výsledku se dá předpokládat, že se mu v našich vodách daří a může konkurovat ostatním 

druhům. 

Trofická úroveň hrouzka obecného (Gobio gobio) dosahovala na lokalitách těchto hodnot δ15N: Na 

lokalitě Malšín, Rájov 12-14 δ15N (‰); Boršov 13-14 δ15N (‰); Týn nad Vltavou 13-15 δ15N (‰); Davle 

14-16 δ15N (‰); Troja a Libčice nad Vltavou 13-15 δ15N (‰), Vraňany 16-20 δ15N (‰) a Ústí nad Labem 

15-18 δ15N (‰). Na všech lokalitách se pohyboval na vyšších trofických úrovní. Může to být ovlivněno 

tím, že hrouzek se živí převážně larvami hmyzu a živočišnou potravou ze dna (Hanel and Lusk, 2005). 

Neloví jiné ryby jako například okoun, a proto se nacházel na lokalitách na trofické úrovni pod ním. 

Jelec jesen (Leuciscus idus) je bentofágní druh obývající pelagiál dolních toků řek (Maitland and Cambell, 

1992; Winter and Fredrich, 2003; Noble et al., 2007; Kulíšková et al., 2009) Hodnoty δ15N byly na lokalitě 

Týn nad Vltavou v rozmezí 12-13 δ15N (‰), na lokalitě Štětí 15-16 δ15N (‰) a na lokalitě Vraňany 13-16 

δ15N (‰). Další zdroj uvádí (Kottelat and Freyhof, 2007) že dospělci preferují rostlinou složku potravy 

(Kottelat and Freyhof, 2007) či se v dospělosti živí dalšími druhy ryb (Kottelat and Freyhof, 2007). Jeho 

hodnoty δ15N jsou jedny z nejnižších v porovnání s ostatními druhy na lokalitách, proto se můžeme 

domnívat, že se zaměřuje spíše na rostlinnou složku potravy.  
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Jelec proudník (Leuciscus leuciscus) se živý převážně vodním hmyzem a rostlinným materiálem. Na 

lokalitě Malšín dosahovaly hodnoty δ15N rozmezí 12-14 δ15N (‰), hodnoty na dalších lokalitách byly 12-

14 δ15N (‰) Rájov, 13-15 δ15N(‰) Boršov, 13-15 δ15N (‰) Týn nad Vltavou a 14-16 δ15N (‰) Troja. Jeho 

trofické postavení bylo na lokalitách různé. Na lokalitě Rájov, Boršov a Troja se nacházel na nejvyšších 

trofických úrovních. Na lokalitě Týn nad Vltavou bylo jeho trofické postavení stejné jako ostatních druhů 

např. hrouzka, oukleje, plotice a jelce tlouště.  Umístění na vyšších trofických úrovních by naznačovalo 

využití suchozemské složky potravy (suchozemský hmyz), v případě lokalit s nižší trofickou pozicí 

naznačuje využití vodní složky potravy (larev hmyzu), případně i využití rostlinné složky potravy.  

Jelec tloušť (Squalius cephalus) je typicky omnivorní druh obývající širokou škálu habitatů, který 

v dospělosti může ulovit i menší ryby, ale hlavní složkou potravy je hmyz, nebo se spokojí i s rostlinou 

potravou, kterou sbírá ve všech částech vodního sloupce (Allouche et al., 1999). Jeho zastoupení je 

přibližně uprostřed v potravním řetězci a na hodnotách δ15N se pohybuje kolem hodnot 12 δ15N (‰). 

Tyto hodnoty jsou na lokalitách Malšín, Rájov, Boršov, Davle a Děčín.  Na lokalitě Týn na Vltavou, Praha-

Troja, Libčice na Vltavou, Vraňany, Štětí a Ústí nad Labem měly je jeho rozsah hodnot izotopu dusíku 

vyšší a nachází se i výše na trofické pozici. Může tomu tak být, například jiným zdrojem potravy, kdy může 

preferovat jiné potravní strategie a lovit více živočišnou potravu.   

Ježdík obecný (Gymnocephalus cernuus) dosahuje rozmezí hodnot kolem 17-18 δ15N (‰) na lokalitě 

Vraňany a Štětí. Je jedním z nejvýše postaveným druhem v trofickém řetězci na těchto lokalitách. 

V porovnání s jinými studiemi, kde je živí jako bentofág, se na našich lokalitách přibližuje svými 

hodnotami například k okounu, který je piscivorní druh.  

Karas obecný (Carassius carassius) byl dle očekávání omnivorní druh. Jeho škála na hodnotách δ15N byla 

rozsáhlá a na lokalitě Vraňany zaujímala hodnoty 13-17 δ15N (‰).   

Lipan podhorní (Thymallus thymallus) se nacházel na lokalitě Rájov. Jeho potravu tvoří zejména bentičtí 

bezobratlí, ale může sbírat i suchozemský hmyz (Sweka and Hartman, 2001;  Booker et al., 2004; Gum et 

al., 2009). Trofická nika lipan na lokalitě Vltava – Rájov byla široká. Její posun na spodní hranicích δ15N 

(hodnoty δ15N se pohybovaly okolo 10 δ15N (‰)), ukazuje na nižší trofickou pozici, která odpovídá sběru 

larev vodních bezobratlých ze dna toku.  

Mřenka mramorovaná (Barbatula barbatula) se nacházela pouze na lokalitě Malšín. Její hodnota δ15N 

byla v rozmezí 12-13 δ15N (‰) a nacházela se na podobné trofické úrovni jako ostatní druhy lovící larvy 

hmyzu a jiný bentos.   
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Okoun říční (Perca fluviatilis), jak je již zmíněno výše, je piscivorní druh. Loví převážně jiné ryby a proto 

můžeme předpokládat, že bude na nejvyšších pozicích trofického řetězce. Byl odloven na lokalitách 

Davle, Libčice nad Vltavou, Vraňany, Ústí nad Labem a Děčín. Na všech těchto lokalitách se potvrdil 

předpoklad nejvyšší trofické úrovně. Hodnoty δ15N se pohybovaly v rozmezí 15-19 δ15N (‰).   

Ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus) se živí především seškrabáváním nárostů na dně toku. Tyto 

nárosty v sobě mají nejen rostlinnou složku potravy, ale také živočišnou v podobě různých larev hmyzu, 

pakomárů aj. bezobratlých živočichů. Její hodnoty δ15N na lokalitách byly Rájov 12 δ15N (‰), Boršov 10-

12 δ15N (‰), Týn 13 δ15N (‰), Troja 12-13 δ15N (‰), Vraňany 16 δ15N (‰), Ústí 15-16 δ15N (‰), Děčín 

14-16 δ15N(‰). Na všech lokalitách se pohybovala na podobné trofické úrovni jako další druhy (zejména 

omnivorní druhy), kromě Boršova, kde byla oproti všem druhů na nižší trofické úrovni. Tento posun na 

trofické úrovni může být ovlivněn například absencí živočišné složky v nárostech. Ostroretka je potravní 

specialista (viz Tab. 19, přílohy), která se živí odlišným způsobem, než ostatní druhy ryb zohledněné v naší 

studii. Lze si povšimnout, že šířka její niky je relativně rozsáhlá. Její odlišnost v potravních preferencí jí 

pravděpodobně umožňuje vyhnout se kompetici s ostatními druhy.   

Ouklej obecná (Alburnus alburnus) je považována za výlučného zoofága. Její potrava obsahuje zejména 

plankton, larvy adospělce vodních bezobratlých i suchozemský hmyz spadlý do vody či prolétající nad 

hladinou, pro který si vyskočí (Hanel and Lusk, 2005; Haberlehner, 1988), a který je zároveň vysoce 

kalorickou a na proteiny bohatou potravou (Giller and Malmqvist, 2000). Trofická pozice oukleje byla 

obvykle vyšší (12-16 δ15N (‰)).  Tyto hodnoty na trofické pozici mohou být ovlivněny také lovem jiker 

v období tření, který má obvykle vyšší hodnoty δ15N. 

Parma obecná (Barbus barbus) je typickou bentofágní rybou (Kottelat and Freyhof, 2007), může se ale 

živit i dravě, což se projevuje zejména u starších jedinců (Mann, 1976). Proto by se dalo předpokládat, 

že se na lokalitách bude nacházet na vyšších trofických pozicích. Tento předpoklad se potvrdil jen na 

lokalitě Boršov, kdy její hodnoty byly okolo 14 δ15N (‰). Na lokalitě Rájov byla na stejných trofických 

úrovních jako např. plotice, hrouzek, nebo jelec proudník a její hodnoty δ15N byly okolo 13 δ15N (‰). Na 

lokalitě Týn nad Vltavou měla nejnižší trofickou pozici v porovnání s ostatními druhy na lokalitě a 

naznačuje tak dravý způsob získávání potravy. 

Plotice obecná (Rutilus rutilus) je typický potravní generalista (Svanback et al., 2008; Hayden et al., 2014; 

Nahon et al., 2020), využívající zdroje potravy od detritu (Persson, 1983), sinic (Kamjunke et al., 2002), 

zooplanktonu (Haertel and Eckmann, 2002), makrofyt a bentosu (Persson and Hansson, 1999). Její nika 

se může zvyšovat s eutrofizací vodního prostředí (Toscano et al., 2010). Dle Hayden et al., (2011) jsou 

hlavní složkou potravy plotice vodní plži a larvy pakomárů. Nika plotice se pohybovala na podobné 
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trofické pozici jako jelec tloušť a její potrava je dost podobná. Hodnoty δ15N se nejčastěji pohybují 

v rozmezí od 12-16 δ15N (‰). Nejvyšší trofickou pozici, oproti jiným lokalitám zaujímá na lokalitách 

Vraňany a Ústí nad Labem, kdy její hodnoty δ15N sahají až k hodnotám 18 δ15N (‰). 

Podoustev říční (Vimba vimba) je bentofágní druh, lovící hlavně larvy hmyzu a mlže. Na lokalitě Vraňany 

se její hodnoty δ15N pohybovaly v rozmezí 16-17 δ15N(‰) a nacházela se na podobné trofické úrovni jako 

například jelec tloušť, který je omnivorní druh. Můžeme tedy předpokládat, že na této lokalitě se živý 

podobnou potravou a jelec tloušť upřednostňuje stejný druh potravy jako podoustev. 

Pstruh obecný (Salmo trutta) byl odloven pouze na lokalitě Malšín. V porovnání s ostatními rybami se 

pohybuje na vyšší trofické pozici, což může napovídat využití suchozemské složky potravy, především 

hmyzu (Horká et al., 2017). Jeho hodnoty na δ15N jsou na rozmezí od hodnot 12-15 δ15N (‰). Vyšší 

hodnoty δ15N by mohly mít souvislost i s lovem menších ryb, které nejsou výjimkou ve složení potravy 

dospělých druhů. Velikost pstruhů ulovených na této lokalitě je však menší a spíše tak nasvědčuje využití 

suchozemské složky potravy. Široká nika na lokalitě Malšín nám potvrdila, že není vázán na úzký typ 

potravy, ale dokáže se život širokou škálou potravních zdrojů (Allan et al., 1995). 

Úhoř říční (Anguilla anguilla) je na lokalitě Libčice nad Vltavou na vyšší trofické pozici spolu s okounem. 

Úhoř je všežravá ryba, která loví jak larvy hmyzu, malé ryby, tak i měkkýše. Úhoř se dokáže živit nejen 

jako omnivor, ale je může např. i lovit raky a jiné větší vodní živočichy (Aquiloni et al., 2010), což se 

potvrdilo i v mé studii, kde je trofická nika úhoře na nejvyšší pozici trofického řetězce. Jeho hodnoty na 

lokalitě jsou v rozmezí 14-15 δ15N (‰). Tyto hodnoty jsou na dané lokalitě nejvyšší oproti ostatním 

druhům. 

Vranka obecná (Cottus gobio) s hodnotami δ15N zaujímala rozmezí 14-15 δ15N (‰) na lokalitě Malšín, 12-

14 δ15N (‰) na lokalitě Boršov, 12-13 δ15N (‰) na lokalitě Rájov a 15-16 δ15N (‰) na lokalitě Troja. Na 

všech lokalitách kromě Boršova a Rájova se nacházela na nejvyšších trofických pozicích oproti 

jednotlivým druhům na daných lokalitách.  

Za generalisty (omnivorní druhy) lze dle mých výsledků považovat úhoře říčního a karase obecného, kteří 

zaujímali prostorově velmi širokou trofickou niku. V porovnání hodnot izotopu dusíku měl širokou niku 

karas. Úhoř měl niku širokou na rozmezí hodnot izotopu uhlíku. Širokou niku na hodnotách obou izotopů 

měl okoun a to zejména na lokalitě Labe – Děčín. Tyto druhy jsou řazeny jako eurytopní (Aarts et al. 

2003) a můžeme tedy potvrdit, že i v našich řekách jejich trofické niky byly odpovídaly předpokladu 

potravních generalistů. Jednotlivé rozmezí hodnot δ15N (‰) jsou  různé pro každou lokalitu. Je proto 

důležité, při popisování trofických úrovní, brát v potaz posun hodnot na ose y pro každou lokalitu zvlášť. 
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Například okoun má na jedné lokalitě hodnoty 15 δ15N (‰) a na druhé je jeho hodnota 18 δ15N (‰). 

Přesto je na každé lokalitě nejvýše postavený v trofickém řetězci. Tyto rozdíly hodnot jsou ovlivněny 

například zdrojem potravy, lokalitou a antropogenními vlivy. 

5.2. Umístění a rozsah trofických nik 

Charles Elton definoval šířku niky jako součet všech interakcí (zejména trofických), které spojují 

jednotlivé druhy v ekosystému (Elton, 1927). Trofická variabilita závisí na prostředí a potravních zdrojích. 

Šířka niky se liší v závislosti na sledovaném druhu v populaci. Druhy s širší trofickou nikou má nemá tak 

úzké potravní preference, a je označován jako generalista. Úzký rozsah trofické niky budou mít duhy, 

které jsou potravní specialisté (Van Valen, 1965; Grant et al., 1976). 

Rozdílnost na jednotlivých lokalitách ve velikosti šířky nik může být dána také nabídkou zdrojů potravy 

(MacArthur et al., 1972). Pokud dojde k omezení zdrojů, niky jednotlivých druhů se zvětšují, aby se 

dokázaly přizpůsobit změnám složení potravy (Beatty et al., 2009). Avšak pokud dojde k zvětšování nik, 

může docházet k zesílení kompetice o zdroje potravy s ostatními druhy. V takovém prostředí budou 

pravděpodobně zvýhodněny méně specializované druhy, které se dokážou těmto podmínkám lépe 

přizpůsobit (Beatty et al., 2009). V přístupu k velikosti niky, ve vztahu mezi specialisty a generalisty, a 

způsobu získávání potravy panují nejasné postoje. Některé studie dokládají, že vetší velikost niky 

znamená lepší adaptaci na prostředí a může být pro druh výhodná a může znamenat lepší adaptaci na 

prostředí, nebo zda tento druh nebude tím pádem mít větší konkurenci o potravu (Pianka, 1969).  

Velikosti TA, SEA, SEAc 

V naší studii jsme porovnávali velikosti jednotlivých nik na lokalitách pomoci TA, SEA a SEAc. Volili jsme 

vyhodnocení pomocí SEAc, jelikož tento výpočet je přesný i při zahrnutí malého počtu jedinců do analýzy 

(Jackson et al., 2007). Pomocí hodnot SEAc jsme porovnali jednotlivé druhy na lokalitě a zjistili jsme která 

jak velký je rozsah nik u jednotlivých druhů na lokalitách.  

 Laymanns metrics - hodnotící vztahy na lokalitách 

Použitím Laymanns metrics využíváme porovnání nejen jednotlivých šířek trofických nik, zdrojů potravy, 

ale bereme v potaz i celkové prostředí, které má vliv na zkoumané společenstvo (Laymann et al., 2007).  

Právě tato metoda byla vhodná pro hodnocení vztahů mezi lokalitami, jelikož šířky nik se mohou výrazně 

mezi lokalitami lišit. Tento rozdíl může záviset například na zdrojích potravy a jejich dostupnosti na 

jednotlivých lokalitách (Bašić and Britton, 2014). Jednotlivé druhy mají na každé lokalitě jiné podmínky, 

a proto například niky jednoho druhu budou různě velké na dvou jiných lokalitách. Příkladem jsou druhy 
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jelec tloušť a ostroretka, kdy velikost nik jelce tlouště a ostroretky jsou různé napříč lokalitami. Například 

na lokalitě Rájov nika ostroretky potvrzovala malé rozmezí niky odpovídající pro reofilní druh (Aarts et 

al. 2003), ale na lokalitě Boršov její nika byla oproti ostatním druhům největší. Tento nepoměr může 

záviset na případných zdrojích potravy. Zejména pro ostroretku, která se živí seškrabáváním nárostů 

z kamenů (Kottelat and Freyhof, 2007; Hanel and Lusk, 2005) mohou být výkyvy zdrojů uhlíku větší. 

Vstupy uhlíku budou na každé lokalitě jiné, tudíž se šířka izotopové niky ostroretky bude měnit 

v závislosti na dostupnosti tohoto prvku v prostředí (Baeta et al., 2017). Dalším zjištěním je jiné 

ekologické chování jelce tlouště, který je v literatuře uváděn jako druh reofilní (Aarts et. al, 2003; Capra 

et al., 2018). Přestože v literatuře je někdy tloušť zařazován do reofilní skupiny ryb, v našich podmínkách 

je obvykle uváděn jako eurytopní druh s velmi širokými habitatovými i potravními nároky (Tab. 19, 

přílohy). To potvrzuje i rozsah jeho trofických nik zjištěných na lokalitách v mé práci. Na většině lokalit 

byly niky tlouště širší než niky ostatních druhů, což naznačuje vysokou potravní plasticitu tohoto druhu.  

Šířky trofických nik u některých druhů kolísaly napříč lokalitami. Tyto výkyvy mohly být v souvislosti 

s podmínkami jednotlivých lokalit a množstvím potravních zdrojů. Například Hrouzek měl niku na 

lokalitách Malšín, Týn nad Vltavou, Vraňany a Ústí nad Labem niky široké. Na lokalitě Rájov, Boršov, 

Libčice nad Vltavou a Troja úzké. Na lokalitě Davle byla jeho nika malá oproti jiným lokalitám ale na této 

lokalitě největší v porovnání s ostatními druhy. Předpokládali jsme, že nika plotice bude široká. Tento 

předpoklad se potvrdil pouze na lokalitách Troja a Rájov, kde měla niky široké. Na dalších lokalitách byly 

její niky úzké.  

Jelec jesen je omnivorní druh, ovšem na lokalitě Týn nad Vltavou jeho nika byla oproti dalším druhům 

úzká. Širokou niku měl na lokalitách Vraňany velká a Štětí.  Jelec proudník byl na všech lokalitách výskytu 

ryba s širokou trofickou niky. Pouze na lokalitě Boršov byla jeho nika úzká. Je možné, že jakožto ryba 

živící se planktonem měl na této lokalitě potravy nedostatek. Šířka niky kolísala i u oukleje. Předpokládali 

jsme široké niky, jelikož se živý jak planktonem, tak i jako bentofág. Je možné, že preferovaná planktonní 

potrava na lokalitách horního toku řeky byla nedostatečná, vzhledem k rychlému proudu řeky. Na 

lokalitách dolního toku byly již šířky nik větší. Druhy, které měly nejužší niky na lokalitách byly podoustev 

a vranka. Jejich potravní specializace odpovídala i výsledkům našeho výzkumu. Potravním specialistou je 

i ježdík, který je bentofág. Jeho niky byly úzké a to například i vlivem homogenizovaného koryta řeky na 

lokalitách Vraňany a Štětí. Vranka se živý jako bentofágní druh. Její šířka niky byla velká na lokalitách 

Malšín a Rájov. Na lokalitách Boršov a Troja malá. Stejně tak i parma je bentofágní ryba. Její šířka niky 

byla velká na lokalitách Rájov a Boršov. Na lokalitě Týn byla malá. Rájov a Boršov byly lokality s nejméně 

upraveným korytem řeky, lokalita Týn byla pod jezem – je tedy možné, že potravní zdroje pod jezem byly 

omezené a proto její nika nebyla široká. Tyto různé důvody mohou vést k tomu, že některé 

specializované druhy mohly být na lokalitách v omezené; kromě ztráty habitatu právě i nedostatkem 
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vhodných zdrojů potravy, nebo tím, že jich není dostatečný počet. Všechny tyto faktory mohou hrát roli 

v konkurenci s eurytopními druhy ryb.  

5.3. Porovnání eurytopních a reofilních druhů 

Důležitým mechanismem umožňující snížení konkurence je rozdělení potravních zdrojů, včetně 

prostorové i časové diferenciace v jejich využití a schopnosti přizpůsobit se nabídce potravy (Pianka, 

1969). Pomocí hodnocení trofických nik, jsme mohli pozorovat překryv nik reofilních a erytopních druhů. 

Pokud se tyto dva druhy překrývaly můžeme předpokládat i jistou konkurenci o potravní zdoje. Pokud se 

na jedné lokalitě budou překrývat niky například reofilní jelec proudník a eurytopní plotice, může to 

vyvolat reakci na další vývoj populace. Jedinec se specifickými potravními nároky bude mít obtížnější 

odolávat všem vlivům, aby zachoval svou existenci, než druh (v tomto případě plotice), která se snadněji 

přizpůsobí změnám prostředí (Aarts et al., 2003) 

Počáteční předpoklad naší práce byl, že trofické niky eurytopních druhů budou větší než niky druhů 

reofilních a budou se navzájem překrývat. Tento předpoklad byl splněn, jelikož při porovnání všech druhů 

na lokalitách jsme došli k závěru, že eurytopní druhy ryb mají větší plochu niky než reofilníí a také jsme 

zjistili častý překryv s druhy reofilními. Malé velikosti plochy trofické niky (SEAc) odpovídaly reofilním 

rybám, jako tomu bylo například u mřenky mramorované. Podobně ouklej se na všech lokalitách 

vyskytovala jako reofilní druh a její trofická nika byla malá. Náš výzkum tedy potvrzoval jiné studie, kde 

tento druh měl velmi úzkou nikou (Syväranta et al., 2010; Cano-Rocabayera et al., 2014), neshodovala 

se ale s tvrzením v tabulce (Tab. 2), kde je uváděna jako druh eurytopní (Aarts et al., 2003). Tento rozpor 

může nastat například, že se zdroj potravy (zooplankton) v řekách vyskytuje v menší míře, než ve vodách 

stojatých a tento zdroj potravy není využíván (Josefovičová, 2019). Jelec proudník v našem výzkumu 

zaujímal užší trofické niky. Toto tvrzení se nepotvrdilo ve studii ve Španělsku, kde v řekách zaujímal 

trofické niky nejširší (Cano-Rocabayera et al., 2014). Dalšími reofilními druhy na našich lokalitách jsou 

vranka obecná, parma obecná, jelec jesen, hrouzek obecný, nebo lipan podhorní.  

Překvapivý výsledek byl u porovnání trofické pozice mezi všemi eurytopními a reofilními druhy napříč 

lokalitami. Předpokládali jsme, že vzhledem ke všem výsledkům na jednotlivých lokalitách budou na vyšší 

trofické pozici eurytopní druhy. Tento předpoklad se nám nepotvrdil a na vyšší trofické pozici se 

nacházely reofilní druhy ryb. Je možné, že z pohledu trofické pozice byly na vyšší úrovni reofilní druhy 

proto, že v naší studii preferovaly potravu více obohacenou o δ15N. Eurytopní druhy se často živí 

suchozemským hmyzem, který je obohacený δ15N. K ověření tohoto předpokladu by bylo vhodné 

v budoucnu dále porovnat jednotlivé typy potravních zdrojů s trofickými nikami ryb pomocí 
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pokročilejších modelů, které zohledňují diverzitu těchto parametrů, jako je např. modelování pomocí 

metody SIAR, který nabízí rozsáhlý prostor pro další výzkum.  
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6. Závěr 

Výsledky naší studie ukázaly, že niky druhů se na některých lokalitách značně překrývají, což naznačuje, 

že využívají podobné zdroje potravy a mohou si navzájem konkurovat. Plocha niky byla u reofilních druhů 

menší, což naznačuje vyšší potravní specializaci (Arújo et al., 2011) a menší velikost niky v konkurenčním 

prostředí (Van Valen, 1965; Human and Gordon 1996; Olsson et al., 2009). Trofická pozice reofilních ryb 

je v porovnání s eurytopními druhy vyšší. To naznačuje, že i v prostředí, kde si mohou reofilní a eurytopní 

druhy ryb konkurovat dochází k využití dalších potravních zdrojů, které umožňují pokrýt energetické 

nároky jedince. Zjištěný překryv trofických nik reofilních a eurytopních naznačuje potravní kompetici, ale 

zároveň i využití podobných habitatů. Nejširší plochy izotopových nik byly zjištěny na lokalitách s vyšší 

diverzitou habitatů a naopak, což naznačuje, že na lokalitách, kde dochází k homogenizaci říčních 

habitatů nezbývá prostor pro rozrůznění trofických nik a může docházet k zesílení mezidruhové 

kompetice. Ochrana reofilních druhů ryb by tak měla směřovat zejména k obnově přirozených říčních 

habitatů. V dalších studiích by bylo vhodné se zaměřit na trofické uspořádání a šířku trofické niky 

jednotlivých druhůve vztahu k abiotickým faktorům a specifickým zdrojům potravy.   

.   
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8. Přílohy  

 

Tab. 17: Průměry hodnot jednotlivých parametrů na lokalitách. Roky 2004-2019. (ČHMÚ) 

 

Lokalita 
Teplota vody 

 (  Cͦ) 
pH  

Rozpuštěný 

 Kyslík 

 (mg.l-1  ) 

Celkový 

uhlík   

(mg.l-1  ) 

Celkový 

dusík  

(mg.l-1  ) 

celkový 

fosfor  

(mg.l-1  ) 

Chlorofyl 

(µg.l-1) 

Vltava – Malšín 10.04 7.40 9.45 8.12 0.76 0.04 0.01 

Vltava – Rájov 9.96 7.60 10.36 7.84 1.15 0.06 - 

Vltava – Boršov 10.25 7.39 10.48 8.26 1.37 0.06 7.07 

Vltava - Týn nad Vltavou 11.43 7.62 10.22 9.38 1.86 0.09 15.42 

Vltava – Davle 9.87 7.58 8.69 8.04 2.79 0.06 2.32 

Vltava - Praha- Troja  11.42 7.85 11.03 8.62 3.39 3.39 0.08 

Vltava – Libčice 11.17 7.90 11.11 8.71 4.06 0.13 25.90 

Vltava – Vraňany 12.34 7.68 10.07 9.20 3.82 0.12 22.76 

Labe – Štětí 13.47 7.85 9.10 12.18 4.08 0.14 23.18 

Labe – Ústí nad Labem  12.56 7.80 9.20 9.48 4.16 0.10 24.48 

Labe – Děčín 13.06 7.80 9.50 9.00 4.24 0.14 26.91 

  

 

 

Tab. 18: Váha a délka jednotlivých druhů na lokalitách. TW (Total Weight) - celková váha, SL (Standard 

Length) - standartní délka, TL (Total Lenght )- celková délka. 

        
Lokalita Druh TW (g) SL (mm) TL (mm) 

    průměr 
směrodatná 

odchylka 
průměr 

směrodatná 

odchylka 
průměr 

směrodatná 

odchylka 

Vltava- Malšín hrouzek 23.69 14.58 104.80 23.33 131.20 27.54 

 

jelec 

proudník 82.19 42.91 150.67 37.32 192.67 48.06 

 
jelec tloušť  20.72 12.41 92.73 14.25 118.05 19.31 

 
mřenka 8.14 1.98 85.00 6.98 101.33 8.50 

 
pstruh 39.95 18.97 123.00 19.56 149.00 23.37 

  vranka 4.03 1.31 55.43 5.29 67.29 6.61 

Vltava - Rájov hrouzek 28.98 8.93 113.75 15.02 142.75 16.57 

 
jelec tloušť 84.30 74.47 143.37 35.39 182.00 48.70 

 
lipan 162.84 21.53 206.00 11.86 247.33 13.27 

 
ostroretka 436.00 132.25 273.40 25.76 343.20 33.25 
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ouklej 25.38 8.06 108.80 7.40 139.30 10.11 

 
parma 175.16 93.67 184.63 51.00 231.25 67.23 

 
plotice 38.75 18.93 114.75 17.87 146.20 23.34 

 
proudník 42.32 15.88 124.27 16.04 157.41 20.34 

  vranka 6.86 4.39 63.60 11.12 76.50 13.46 

Vltava - Boršov hrouzek 8.96 1.55 78.50 3.50 97.00 4.00 

 

jelec 

proudník 33.35 13.58 114.18 13.90 147.00 17.88 

 
jelec tloušť 116.77 88.32 161.84 48.38 207.11 61.72 

 
ostroretka 50.51 68.10 122.27 43.86 157.60 52.47 

 
ouklej 17.38 6.33 98.00 11.87 128.20 15.39 

 
parma 59.53 48.80 134.23 33.27 170.08 42.62 

 
plotice 42.69 19.19 120.13 20.60 156.65 27.43 

  vranka 9.00 2.48 69.00 7.12 83.00 8.96 

Vltava - Týn nad Vltavou cejn 108.62 112.56 146.20 49.32 191.60 65.55 

 
hrouzek 14.71 4.11 92.11 5.65 117.78 7.96 

 
jelec jesen 134.34 79.39 158.67 28.64 205.67 34.80 

 

jelec 

proudník 109.37 39.26 168.00 20.87 213.83 27.56 

 
jelec tloušť  492.14 298.54 260.27 62.45 326.53 74.93 

 
ostroretka 770.00 137.36 330.00 28.25 393.00 56.17 

 
ouklej 25.25 4.54 111.42 7.80 144.67 9.11 

 
parma 31.14 4.71 121.50 3.04 152.50 7.12 

  plotice 109.71 56.10 161.44 22.95 213.56 27.22 

Vltava - Davle hrouzek 6.64 1.15 72.38 3.90 89.00 5.77 

 
jelec tloušť  26.70 9.30 105.18 10.71 133.29 13.50 

 
okoun 20.13 6.31 97.33 7.41 117.67 10.50 

  plotice 11.35 0.87 83.00 0.82 106.00 3.56 

Vltava- Praha- Troja hrouzek 15.49 2.73 95.75 6.89 119.38 8.38 

 

jelec 

proudník 43.61 29.47 121.60 21.57 156.20 28.02 

 
jelec tloušť 270.19 197.27 199.50 70.72 250.00 86.52 

 
ostroretka 215.67 243.35 193.43 78.05 241.14 91.25 

 
ouklej 19.66 7.65 104.55 13.31 134.28 18.29 

 
plotice 39.25 25.53 112.46 25.31 145.04 32.34 

  vranka 8.29 2.80 70.33 5.91 84.00 8.83 

Vltava - Libčice nad Vltavou hrouzek 7.98 4.48 75.00 13.00 93.00 17.00 

 
jelec tloušť 13.60 1.32 87.00 2.16 108.33 0.94 

 
okoun 17.48 5.15 88.50 7.43 106.25 8.84 

 
ouklej 5.21 2.51 71.78 9.43 89.56 11.58 

  úhoř 137.60 144.03 291.00 167.15 359.00 216.02 

Vltava - Vraňany cejn 218.25 247.24 174.20 92.80 239.00 130.65 
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cejnek 273.28 299.68 176.40 61.66 238.60 86.43 

 
hrouzek 8.45 5.38 77.80 16.27 90.25 19.18 

 
jelec jesen 155.14 175.26 165.29 50.19 209.29 63.42 

 
jelec tloušť 51.54 138.60 104.80 50.80 131.33 63.28 

 
ježdík 8.89 5.88 73.57 11.91 90.29 15.51 

 
karas 140.91 69.23 148.00 25.50 193.67 32.17 

 
okoun 53.06 85.20 112.50 46.75 141.88 57.35 

 
ostroretka 504.03 288.18 278.13 104.52 342.50 128.18 

 
ouklej 7.04 3.65 81.80 10.70 102.00 13.57 

 
plotice 32.89 32.22 107.43 24.67 139.51 31.76 

  podoustev 13.95 - 89.00 - 112.00 - 

Labe - Štětí jelec jesen 22.18 3.79 101.67 4.50 125.00 3.74 

 
jelec tloušť 52.77 31.20 130.13 31.19 159.06 27.59 

  ježdík 12.40 3.42 80.50 7.37 98.00 9.03 

Labe - Ústí nad Labem hrouzek 20.84 5.62 108.50 1.50 134.00 2.00 

 
hlaváč 10.34 3.60 71.92 3.00 85.38 2.00 

 
jelec tloušť 344.47 313.76 216.00 86.86 270.71 104.14 

 
okoun 17.98 2.25 90.50 3.04 128.75 28.53 

 
ostroretka 607.50 256.95 288.17 47.75 364.25 50.35 

  plotice 38.31 5.18 114.67 5.44 149.00 6.48 

Labe - Děčín hlaváč 8.40 1.81 69.33 4.73 82.60 5.93 

 
jelec tloušť 72.23 41.31 134.80 22.62 157.80 37.62 

 
okoun 39.31 34.69 108.33 31.96 133.67 36.11 

 
ostroretka 310.97 218.53 229.33 50.68 286.00 57.98 

  plotice 63.05 13.80 127.50 9.03 166.25 13.54 
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Tab. 19: Potravní preference jednotlivých druhů ryb.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druh Latinský název Anglický název
Ryby a mihule České 

republiky - L. Hanel/S. Lusk
chytej.cz fishbase.org

Handbook of European 

Freshwater Fishes - 

Kottelat/Freyhof

bolen dravý
Leuciscus aspius, 

Aspius aspius
Asp

plůdek se živíí zooplanktonem 

(buchanky, perloočky), 

později hmyz a plůdek jiných 

ryb. Od velikosti 9-15cm se 

živí lovem ‐ drobnější ryby 

(oukleje, plotice, okouni). 

Dokáže ulovit i menší 

obratlovce (žáby, myši, malí 

vodní ptáci)

mění se během života od 

planktonu přes bezobratlé až v ní 

nakonec převládají drobnější 

rybky doplňované 

suchozemským hmyzem, 

případně dalšími vodními 

organismy. Uchovává si určitou 

míru všežravosti ‐  časté úlovky 

na kusy pečiva z hladiny.

Juveniles are gregarious 

predators while adults hunt 

in small groups or are 

solitary. Juveniles and adults 

feed mainly on fish, 

especially on Alburnus 

alburnus  or Osmerus 

eperlanus

Juveniles are gregarious 

predators, adults hunt in 

small groups. Juveniles and 

adults feed predomintaly on 

fish, especially on Alburnus 

alburnus or Osmerus 

eperlanus.

cejn sinný Abramis ballerus Blue Bream
plankton s larvy hmyzu, 

měkkýši, řasy

Hlavně plankton, pak organismy 

dna nebo detrit (rostlinné zbytky) 

tvoří jem malou část obsahu 

zažívadel zkoumaných ryb. 

Pokud je planktonu méně,  

hledají potravu na dně (larvy 

pakomárů, měkkýši,…) a v 

případě nutnosti jsou schopni 

živit se i rostlinnou potravou.

Feed mainly on zooplankton 

in open water of backwaters 

and other still water bodies

Feeds predominantly on 

zooplankton 

cejnek malý Blicca bjoerkna Silver Bream
bentos i zooplankton, v menší 

míře i rostlinná potrava

bentické organismy (žijící na 

dně), ale také hrubší plankton 

nebo organismy spadlé do vody 

a unášené proudem (žížaly). 

Omezeně konzumuje i rostlinnou 

potravu a detrit.

Feeds on benthic 

invertebrates.

Feeds on benthic 

invertebrates.

hlaváč černoústý
Neogobius 

melanostomus
Round goby není zmíněný

 měkkýši (např. slávička 

mnohotvárná), korýši, 

kroužkovci, larvy hmyzu, 

drobnější rybky a rybí jikry

Feeds on a wide variety of 

invertebrates and small fish, 

mostly on molluscs

Feeds on a wide variety of 

invertebrates and small fish, 

mostly on molluscs. 

hořavka duhová
Rhodeus sericeus 

amarus
Bitterling

plůdek drobný zooplankton, 

malé larvy vodního hmyzu. 

Od dvou měsíců přechod na 

zelené a vláknité řasy, 

rozsivky a rostlinný detrit.

Potravu hořavek tvoří v 

dospělosti řasy, rozsivky a detrit. 

Vodní organismy najdeme v 

potravě dospělých jedinců pouze 

ojediněle. Plůdek se ale během 

prvních 2 měsíců svého života živí 

převážně drobnými planktonními 

organismy. V příjmu potravy 

hořavky neustávají ani v zimním 

období 

Feeds mainly on plants and 

to a lesser degree on worms, 

crustaceans, and insect 

larvae. 

Feeds predomintaly on algae, 

diatoms and another plant 

material. 

hrouzek obecný Gobio gobio Gudgeon

zooplankton (perloočky, 

buchanky), larvy pakomárů, 

vážek, jepic a chrostíků. Lov 

zasunutím hlavy do dna až po 

oči.

drobní živočichové ‐ larvy 

chrostíků, jepic a pakomárů, 

nítěnky, drobní vodní korýši 

(např. blešivec) apod.  Místy se 

zvedají i do sloupce a loví 

plankton (perloočky). Kromě 

vodních organismů byl v jejich 

žaludcích nalezen i detrit a 

omezený podíl rostlinné složky.

 Feeds on insect larvae, 

mollusks, and crustaceans.

Feeds on a wide variety of 

large benthic invertebrates.
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jelec jesen Leuciscus idus Ide, Orfe

larvy hmyzu, máloštětinatci, 

různá náletová potrava, na 

jaře i jikry ryb, výjimečně 

drobné ryby. V potravě se 

objevuje i rostlinná složka

převládají larvy hmyzu a náletový 

hmyz, zjara jikry ryb, někdy potěr 

a drobnější rybky. S přibývajícím 

věkem nabývá na významu i 

rostlinná složka

Feeds on various aquatic and 

terrestrial animals and plant 

material. Larger individuals 

feed mainly on fishes. 

Feeds od a wide variety of 

aquatic and terrestrial 

animals and plant material. 

jelec proudník Leuciscus leuciscus Dace

vodní a suchozemský hmyz 

(nálet) a jeho larvami, korýši, 

máloštětinatci, měkkýši, 

někdy i zbytky vodních rostlin 

larvy vodního hmyzu a ostatní 

vodní bezobratlí, může sbírat i 

jikry nebo lovit potěr ryb a část 

jeho potravy tvoří i rostlinná 

složka. Rád sbírá potravu z 

hladiny.

Prey on small invertebrates
Feeding larvae live along 

shores.

jelec tloušť Squalius cephalus Chub

všežravá "nenasytná" ryba, v 

mládí semena rostlin a 

drobná zvířena, později loví 

larvy, dospělý hmyz (včetně 

náletového), menší ryby, raci, 

žáby a drobní savci. 

Nepohrdne ani odpadky z 

kanálů, rostlinnou potravu, 

ovoce

absolutní všežravec. Živí se 

jakoukoli momentálně 

dostupnou potravou a bez 

rozpaků využívá i nahodilé zdroje 

jako je krmení vhazované do 

vody rybáři, ovoce napadané do 

vody a podobně

Feed on a wide variety of 

aquatic and terrestrial 

animals and plant material. 

Large individuals prey 

predominantly on fishes. 

Feeds on a wide variety od 

aquatic and terrestrial animal 

and plant material. 

ježdík obecný Gymnocephalus cernua Ruffe, Pope

bentofág, v mládí 

zooplankton, bent. Korýši, 

larvy hmyzu. Dospělost 

hlavně larvy pakomárů, 

měkkýše, berušky

Mladší ježdíci se živí převážně 

planktonem, starší bentická 

potrava. (larvy pakomárů nebo 

muchniček, blešivci, někteří 

měkkýši, rybí jikry a u starších 

jedinců i potěr ryb) Organismy 

unášené proudem (třeba žížaly), 

pokud propadnou až ke dnu.

 feeds on zooplankton, 

chironomids, oligochaetes 

and amphipods 

Usually feeds on benthic 

chironomid larvae and 

amphipods. In lakes feed on 

zooplankton and small fishes.

karas stříbřitý
Carassius auratus 

gibelio
Gibel carp bentopelagický

rostlinná i živočišná složka. Není 

příliš vybíravý a je schopen živit 

se jak planktonními organismy 

tak i zvířenou dna (bentosem). 

Zároveň konzumuje i řasy, části 

vyšších rostlin a detrit. Pokud je k 

dispozici potrava dodaná 

člověkem, karasi se ve velmi 

krátké době naučí tento zdroj 

využívat.

Feeds on plankton, benthic 

invertebrates, plant material 

and detritus.

Omnivorous - feed on 

plankton, benthic 

invertebrates plant material 

and detritus.

lipan podhorní Thymallus thymallus Grayling

bentofág, hlavní složka larvy 

hmyzu (jepice, chrostíci, 

pakomáři), v menší míře 

pošvatky, korýši, 

máloštětinatci. Z měkkýžů v 

oblibě kamomil říční.

Dno ‐ hlavně larvy chrostíků, 

jepic a pakomárů. Vodní 

bezobratlí – (beruška vodní, mlž 

kamomil říční, blešivci, larvy 

pošvatek apod.) Dále také např. 

žížaly nebo drobné rybky, pokud 

je voda chudá. Někdy se živí i 

jikrami ryb. Náletový hmyz a také 

stadia vodního hmyzu stoupající 

před líhnutím k hladině. 

Feeds mainly on insects, 

nymphs, small worms and 

crustaceans

Feeds predomintaly od 

drifting invertebrates anf 

terreestrial insect. 

mřenka mramorová Barbatula barbatula Stoneloach

bezobratlí živočichové dna 

(larvy a kukly pakomárů, larvy 

jepic, chrostíků a blešivci)

drobní živočichové, které najde 

na dně – například larvy jepic, 

chrostíků, pakomárů, blešivci 

apod. Planktonem loveným ve 

vodním sloupci se živí jen zřídka

Larvae and small juveniles 

prefer sand bottom and slow 

current, shifting to gravel 

bottom and fast current 

when growing. Adults prey 

on relatively large benthic 

invertebrates such as 

gammarids, chironomids, 

insect larvae.

Feeds on relative large 

benthic invertebrates 

(gammarids, chironomids, 

insect larvae).

okoun říční Perca fluviatilis Perch

Plůdek drobní planktonní 

korýši, později loví larvy 

hmyzu, plůdek ryb. Dospělci 

lov ryb a běžný je 

kanibalismus.

téměř výhradně živočišná, ale 

ojediněle i nepatrný podíl 

rostlinné složky –  revíry rybářů 

(houska či kukuřice)

Feeding larvae occur in open 

water. This is an 

opportunistic diurnal feeder 

which preys mainly during 

sunrise and sunset, using all 

available prey. Larvae and 

small juveniles usually feed 

on planktonic invertebrates. 

During first summer, many 

juveniles move near shores 

to feed on benthic prey.

Small juveniles feed on 

zooplankton. Bigger than 120 

mm SL feed od benthic, 

pelagic  zooplankton. 

ostroretka stěhovavá Chondrostoma nasus Nase

nárosty řas, rozsivky, sinice, 

spolčně s tím požírají i larvy 

hmyzu v nich ukryté. (V 

rybnících ‐ obilný šrot, mouka, 

pečivo, strouhanka, granulová 

krmiva)

řasy ‐ může pouze oškrabováním 

kamenů, i sběrem drobných 

vodních organismů (larvy 

pakomárů, jepic a chrostíků, 

někdy i rybí jikry nebo potěr). V 

žaludcích ostroretek bývá 

nalezen i detrit. Snadno si zvykají 

na umělou potravu – například 

na krmení od sportovních 

rybářů.

Larvae and early juveniles 

prey on small invertebrates 

while larger juveniles and 

adults feed on benthic 

diatoms and detritus. 

Larvae and small juveniles  

feed od small invertebrates. 

Large juveniles and adults 

feed on benthic diatoms and 

detritus. 

ouklej obecná Alburnus alburnus Bleak

zooplankton a hmyz spadlý 

do vody (pokud hmyz letí 

nízko nad vodou vyskočí za 

ním na hladinu)

suchozemský hmyz z hladiny, ale 

živí se i vývojovými stadii vodního 

hmyzu stoupajícícmi k hladině 

nebo unášenými proudem. Ve 

velkém počtu loví i plankton, 

příležitostně také raná stadia 

potěru a v době tření ryb sbírají 

jejich jikry. 

Feeds mainly on plankton, 

including crustaceans and 

insects

Feeding on plankton
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parma obecná Barbus barbus Barbel
dominuje bentos, s převahou 

larev hmyzu a měkkýšů

především larvy vodního hmyzu, 

měkkýši, korýši včetně raků a u 

větších jedinců i drobnější ryby. 

Parma dokáže ryby aktivně lovit a 

často se stává, že parmy zejména 

za šera najíždějí do hejn potěru v 

mělčinách. Na některých řekách 

byl v potravě parem zjištěn i 

značný podíl rostlinné potravy, 

objemově překračující i 40%. 

Obvykle řasy. Jako většina 

kaprovitých ryb se i parma 

dokáže naučit přijímat různé 

obiloviny, těstoviny a další druhy 

rybářských návnad.

Feeds chiefly on benthic 

invertebrates, such as small 

crustaceans, insect larvae, 

mollusks, mayfly and midge 

larvae and also on small fish 

and sometimes algae

Feeds on a wide variety of 

benthic invertebrates, small 

fish and sometimes on algae. 

podoustev říční Vimba vimba
Vimba, East 

European Bream

v dospělosti bentos (korýši, 

mlži, máloštětinatci, larvy 

hmyzu), plůdek řasy, 

zooplankton, drobné larvy 

hmyzu

Potravu hledají podoustve na 

dně. Preferují živočišnou potravu 

a příliš si nevybírají. Výčet 

konzumovaných druhů 

bezobratlých by byl velmi široký 

a občas byly v potravě 

zaznamenány i drobné rybky. 

Kromě toho, že se živí drobnými 

organismy, byl v letním období 

na mnoha lokalitách zjištěn i 

vysoký podíl rostlinné potravy – 

řas i vyšších rostlin. V některých 

obdobích může rostlinná potrava 

i převládnout.

Feeds mainly on small 

molluscs and insect larvae.

Feeds predominantly on 

small molluscs and insect 

larves. 

plotice obecná Rutilus rutilus Roach
málo vybíravý všežravý druh‐ 

zooplankton, části rostlin

V potravě mladších jedinců 

převažuje plankton. Kromě něj 

mohou plotice konzumovat larvy 

vodního hmyzu i hmyz samotný, 

další vodní bezobratlé, jikry a 

potěr ryb. S rostoucím věkem se 

v potravě plotic objevuje stále 

větší podíl rostlinné složky 

(zejména řasy), která nakonec 

může v potravě převážit. 

Známým dokladem této 

skutečnosti je letní lov plotic na 

řasy pod jezy. Kromě řas byly v 

zažívadlech plotic nalezeny i 

zbytky hrubší vegetace, detrit a 

anorganická hmota dna (bahno).

Preys predominantly on 

benthic invertebrates, 

zooplankton, plant material 

and detritus. May shift from 

littoral to pelagic habitats and 

between benthic food and 

zooplankton when 

abundance of a specific food 

item is high or for avoidance 

of predation and/or 

competition. 

Feeds mainly on benthic 

invertebrates zooplankton, 

plant material and detritus.

pstruh duhový Oncorhynchus mykiss Rainbow trout

hlavně bentická potrava v 

tek.vodách (larvy jepic, 

pošvatek, larvy a kukly 

chrostíků a pakomárů). 

Náletová potrava u hladiny ‐ 

lov.   

hlavně vodní bezobratlí včetně 

bentických druhů a hrubšího 

planktonu. Na  stojatých vodách 

se v potravě duháků běžně 

vyskytují i velké druhy perlooček. 

Sbírají ovšem i náletový hmyz. Je 

samozřejmostí, že větší kusy loví i 

rybky a jiné větší živočichy. V 

produkčních vodách dovedou do 

jisté míry i konzumovat potravu 

podávanou kaprům Je celkem 

běžné, že se stahují na 

zakrmovaná místa a s oblibou 

konzumují kukuřici, kolínka a jiné 

rostllinné nástrahy.

Feed on a variety of aquatic 

and terrestrial invertebrates 

and small fishes. At the sea, 

they prey on fish and 

cephalopods.

Feeds on a wide range of 

aquatic and terrestrial 

invertebrates and small fish. 

At sea, feeds on fish and 

cephalopods.
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slunečnice pestrá Lepomis gibbosus

Pumpkinseed, 

Pumpkin-seed 

Sunfish

larvy hmyzu, korýši, vodní plži, 

jikry ryb. Větši jedinci dokáží 

ulovit drobné ryby.

drobní vodní živočichové – 

plankton, hmyz a jeho larvy, 

korýši a potěr ryb. Požírají i 

vlastní plůdek.

Feeds on small fishes and 

other vertebrates as well as 

fish eggs. 

Feeds on a wide variety of 

invertebrates.

střevlička východní Pseodorasbora parva Stone moroco

plůdek je plantonofágní (loví 

hlavně perloočky), dospělec 

především bentofágní (larvy 

pakomárů, pošvatek, 

chrostíků a vodní plži)

Potrava střevličky je různorodá. 

U dospělých jedinců v ní převládá 

bentos (organismy dna) 

doplněný planktonem a 

příležitostně jikrami ryb.

Feed on small insects, fish 

and fish eggs and plant 

material.

Feeds on a wide variety of 

small crustaceans, insect and 

even plant material.

sumeček americký Ictalurus nebulosus  Brown bullhead

Plůdek loví korýše, později 

larvy hmyzu, vodule, pijavky, 

měkkýše. Dospělí se živí 

faunou dna, občas rostlinná 

potrava jikry, plůdek ryb.

Je všežravý a navíc dost hltavý, 

takže se živí téměř veškerou 

dostupnou potravou, i když 

preferuje sousta živočišného 

původu. V jeho jídelníčku 

dominují bentické organismy, 

jikry, plůdek ryb a další vodní 

živočichové, běžně však 

konzumuje i zbytky rostlinstva, 

semena nebo řasy.

A nocturnal feeder that feeds 

mollusks, insects, leeches, 

crayfish and plankton, 

worms, algae, plant material, 

fishes and has been reported 

to feed on eggs of least cisco, 

herring and lake trout. 

Juveniles (3-6 cm) feed 

mostly on chironomid larvae, 

cladocerans, ostracods, 

amphipods, bugs and 

mayflies .

Omnivorous - feed on algae, 

plant material, invertebrates 

and fish. 

štika obecná Esox lucius Pike

dravá stanovištní ryba, plůdek 

především zooplankton, 

později larvy a drobný vodní 

hmyz. Od délky 5‐10cm se 

začíná živit dravě rybkami. 

všechny vodní organismy od 

planktonu, kterým se živí krátce 

po vylíhnutí z jikry, až po velké 

ryby a jiné vodní živočichy. 

Kromě rybek tak štiky loví vodní 

hmyz, v kalné vodě mohou hltat 

žížaly unášené proudem, na 

mnoha stojatých revírech tvoří 

velkou část štičí potravy žáby a 

jejich pulci, jinde loví hlodavce a 

někdy i mláďata vodních ptáků.

Adults feed mainly on fishes, 

but at times feed heavily on 

frogs and crayfish 

(Ref. 27547). Cannibalism is 

common. In arctic lakes, it is 

sometimes the only species 

present in a given water 

body. In such cases, juveniles 

feed on invertebrates and 

terrestrial vertebrates; large 

individuals are mainly 

Feeds on various small 

vertebrates as decapod 

crustaceans. Cannibalism is 

common.

úhoř říční Anguilla anguilla Eel

měkkýši, larvy hmyzu, korýši, 

pijavky, rostlinná potrava, 

žaludky velkých jedinců ‐ ryby

 veškerou dostupnou živočišnou 

potravou. Občas dokonce 

nepohrdne ani sousty 

rostlinného původu. V žaludcích 

zkoumaných úhořů byli nalezeni 

vodní bezobratlí – larvy hmyzu, 

měkkýši, korýši včetně celých 

raků, pijavky a někdy i plankton

Its food includes virtually the 

whole aquatic fauna 

(freshwater as well as 

marine) occurring in the eel's 

area, augmented with 

animals living out of water, 

e.g. worms

Feeds on a wide variety of 

benthic invertebrates.

vranka obecná Cottus gobio Bullhead

larvy jepic, pakomáři, 

pošvatky, chrostíci, 

muchničky, blešivci, vzácně 

jikry a rybí plůdek

drobné bentické organismy jako 

jsou larvy jepic, pakomárů, 

pošvatek, chrostíků či muchniček 

anebo drobní korýši (blešivci, 

beruška vodní). Vzácně loví i větší 

kořist. V minulosti byla 

obviňována, že škodí tím, že 

konzumuje jikry a plůdek 

lososovitých ryb. 

Feeds on small bottom 

invertebrates, mainly insects, 

crustaceans.

Feeds on a wide variety of 

benthic invertebrates.


