
ABSTRAKT 

Schopnost přirozené reprodukce je klíčovým faktorem pro přežívání a šíření každého 

druhu. O reprodukci ryb dorůstajících větších rozměrů je však jen velmi málo informací. 

Samci sumce velkého, naší největší původní ryby, vytváří hnízdo ve vegetaci a zde se poté 

třou v páru se samicí. Po úspěšném vytření samec hlídá hnízdo a pečuje o jikry a plůdek. 

K samotné reprodukci by mělo docházet v noci při teplotě vody od 18 do 24 °C. Dostupné 

záznamy o reprodukčním chování jsou však zastaralé, neúplné nebo pocházejí z akvakultur. 

Chování sumce jsme se rozhodli ověřit pomocí radiové telemetrie v prostředí jeho 

přirozeného výskytu v řece Berounce. Zaznamenávala se prostorová distribuce sumců 

v průběhu celého roku, přičemž byl kladen důraz na odlišení reprodukčního období od zbytku 

roku. Cílem bylo zjistit, za jakých podmínek dochází u sumce velkého k reprodukci a zda 

samotná reprodukce probíhá v párech. Za tímto účelem bylo pomocí radiové telemetrie 

po dobu dvou let (2002-2004) sledováno 10 dospělců sumce velkého v řece Berounce. Pozice 

ryb v toku byly určovány vždy po čtrnácti dnech v průběhu celého čtyřiadvacetihodinového 

cyklu (šest hodnot vždy po čtyřech hodinách).  

Ve druhé části práce jsem zjišťoval, jakou projevuje sumec reprodukční strategii, 

konkrétně zda vytvořené páry přetrvávají i po skončení reprodukce. Osm jedinců sumce bylo 

po dobu dvou let chováno odděleně ve dvou rybnících (jeden pár v menším a tři páry společně 

ve větším). Poté byli tito jedinci opět označeni vysílačkou a vypuštěni do Berounky. Zde 

probíhalo sledování pomocí radiové telemetrie po následujících devět měsíců (2007-2008). 

Cílem bylo zjistit, zda měly vzájemné interakce či dokonce vytvoření reprodukčního páru 

v rybnících vliv na následnou prostorovou distribuci ryb v řece Berounce a zda vytvořené 

páry přetrvávaly do následujícího reprodukčního období. 

Mé výsledky ukázaly, že sumci v době tření vytvářejí páry. Tyto páry se však záhy 

rozpadají a nejsou udržovány mimo reprodukční období. Třecí akt probíhá při nízké hladině 

osvětlení, v červnu a červenci, když teplota vody vystoupá nad 18,5 °C. U sumců může 

převládnout potřeba být ve skupině známých jedinců nad potřebou udržet si konkrétního 

partnera. Sumec tedy upřednostňuje blízkost jedince, s nímž měl v minulosti nějakou 

zkušenost. 


