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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 

 
ouklej 25.38 8.06 108.80 7.40 139.30 10.11 
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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 

 
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 
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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 Latinskýnázev Anglickýnázev
RybyamihuleČeské

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 Squaliuscephalus 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.


