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Erratum k magisterské diplomové práci Bc. Romana Lyacha – Potrava vydry říční (Lutra 
lutra) v závislosti na vysazení potoční formy pstruha obecného (Salmo trutta m. fario) a 
lipana podhorního (Thymallus thymallus) obhájené na Ústavu pro životní prostředí, Přf UK 
Praha dne 26. května 2014 (oponent: Mgr. Lukáš Poledník, Ph.D.) 
 
Str. 18  –  

Studie byla provedena v období extrémně tuhé, tzv. Ladovské zimy 2005/2006, kdy 
mrzlo 4 měsíce v kuse (např. v období 16. prosince 2005 – 15. března 2006 byla průměrná 
denní teplota -2,5oC; srovnej např. s ČECH a kol. 2008 Waterbirds, str. 440 a Tabulka 1, 
hrubá data poskytnuta ČHMÚ), takže lov kořisti po drtivou většinu sledovaného období 
připadal v úvahu téměř výhradně jen na částečně nezamrzlé Chotýšance. Malé rybníky 
v lovecké dostupnosti vydry, např. kaskáda čtyř malých rybníků v obci Onšovice, měly na 
konci února 2006 tloušťku ledu 75 cm (M. Čech, vlastní pozorování)!! Sběr trusu vyder 
probíhal vždy na sněhové pokrývce max. 5-7 dní po obnově.  
 
Str. 18 –  

V práci je uvedeno: „Mapování výskytu a početnosti vydry říční na sledovaném úseku 
potoka Chotýšanky bylo provedeno 31. 12. 2005 bezprostředně po sněhové obnově od hráze 
rybníku Smikov po ústí do řeky Blanice (M. Čech, P. Čech, nepublikovaná data). Podle stop, 
skluzavek, krve a šupin ulovených ryb bylo zjištěno, že tuto část toku obývají tři jedinci vydry 
říční (obr. 2)“. Toto podrobné mapování výskytu vyder na Chotýšance 1 zahrnuje, jak 
vyplývá z mapy, cca 15 km původního, neregulovaného, meandrujícího toku, v zemědělsky 
málo využívané krajině (v bezprostředním okolí buď louky sečené 1krát ročně nebo vzrostlý 
les). Tok, který zde prochází pouze jednou chatovou osadou a jednou vesnicí, byl 
monitorován doslova metr po metru (V textu DP je na str. 16 uvedeno, že Chotýšanka 1 má 
výměru 12 km. Tento údaj pochází z www stránek Českého rybářského svazu a zjevně není 
správný.).  
 
Str. 18  -  

Studie  byla provedena v nerybniční oblasti, kromě velkého rybníku Smikov (v době 
studie kompletně zamrzlý, opatřený na přítoku i odtoku česlemi, hlídaný dvěma německými 
ovčáky) neměla vydra č. 1 v dosahu více než 2 km vzdušnou čarou žádný další rybník větší 
než 1 ha, vydry č. 2 a 3 neměly k dispozici rybník větší než 1 ha dokonce v dosahu více než 5 
km vzdušnou čarou. Lze připustit, že vydra č. 3 mohla část svých loveckých aktivit provádět i 
v oblasti soutoku říčky Chotýšanky s větší řekou Blanicí. Během opakovaných, namátkových 
monitoringů výskytu vyder na Chotýšance 1 v průběhu ledna a února 2006 (revír nebyl 
systematicky procházen celý jako 31. prosince 2005), byly čerstvé pobytové stopy vyder 
nacházeny v totožných úsecích, jak je uvedeno na obr. 2. Za celé zimní období byl 
zaznamenán jediný případ (podle stopních drah ve sněhu), kdy se vydra vzdálila od 
domovského toku a navštívila rybníky v obci Onšovice (dokonce nešla po lesní kapiláře jako 
v jiných letech, ale přeběhla po obvodu lesa cca 1 km, tj. zkratkou, od potoku přímo k 
rybníků; M. Čech, vlastní pozorování). Vzhledem k přítomnosti vyder na hlavním toku řeky 
Blanice i na výše položeném revíru Chotýšanka 2 (P. ČECH, M. ČECH, vlastní data) se zdá 
být nepravděpodobné, že by vydry monitorované na Chotýšance 1 ve větší míře využívaly i 
tyto přilehlé lovecké revíry a více se rozptylovaly po daném území. 

Zdá se také krajně nepravděpodobné, že by vydry pořádaly v podobných teplotních 
podmínkách (které panovaly na sledované lokalitě v zimě 2005/2006) delší pochody za 
potravou. Důvodem je jejich předpokládaná znalost revíru (viz i pozn. výše), kdy si je 
predátor vědom nedostupnosti vodních ploch přes zimní období. Tvar těla vydry říční je spíše 
podlouhlý (evoluční adaptace na lov ryb ve vodním prostředí), čímž se poněkud vzdaluje 
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ideálnímu tvaru těla teplokrevného živočicha, tedy koule. Kvůli tomuto přizpůsobení ztrácí 
energii ve formě tepla rychleji než většina ostatních druhů savců. Nemůže si tedy v zimním 
období dovolit nadměrný pohyb a dá se předpokládat, že se tři vydry, zjištěné na revíru 
Chotýšanka 1 stopováním dne 31. 12. 2005, pohybovaly na daném toku po celé sledované 
období. 

Velikost okrsků, které vydra obývá a ve kterých loví, se poměrně značně liší podle 
charakteru území, na kterém se vyskytuje. Hlavní roli hraje pravděpodobně především 
úživnost území a vodního toku či vodní nádrže, na kterých loví. KRUUK (1995) uvádí na 
skotských řekách velikost okrsku pro jednoho dospělého jedince vydry říční 19 km2. Zde se 
jedná obvykle o oligotrofní řeky. Na mesotrofních řekách v Irsku byla naměřena velikost 
okrsku 7,5 km2 (NEILL a kol. 2009), na Shetlandských ostrovech byla velikost okrsku pro 
jednu vydru 2,6 km2. Pro vydry, vyskytující se ve střední Evropě, je často citována práce 
DULFER a kol. (1998), která uvádí dva údaje o velikosti okrsku vydry říční, a to 1,2 km2 a 
2,6 km2. Tyto dva údaje byly zjištěny telemetricky, a ačkoli jsou některými autory 
považovány za nedůvěryhodné vzhledem k limitované době monitoringu (L. POLEDNÍK, 
ústní sdělení), odvolávají se na ně práce, zabývající se potravou vydry v ČR (KORTAN a kol. 
2007). 

V práci BONESI a MACDONALD (2004) vyšlé v Oikos vysazovali v Anglii při 
reintrodukčním programu vždy jednu vydru na 7 km toku (práce má 25 citací). 

Je-li zjištěná početnost tří kusů vydry říční na Chotýšance 1 reálná a dlouhodobě 
udržitelná lze ověřit i rámcovou rekonstrukcí nosné kapacity prostředí (zde zejména 
rekonstrukcí přibližné velikosti potravní základny). Tok o délce 15 km má průměrnou šířku 
cca 4 m. Jeho hektarová výměra je tedy 6 ha a na jednu vydru tak připadá v průměru cca 2 ha 
říčky. Ačkoli je revír řazen mezi pstruhové, charakterem spadá do kategorie mírně až středně 
eutrofizovaných toků. Minimální přirozenou biomasu ryb v takovémto toku lze odhadnout na 
300 kg ha-1 (konzultováno s ichtyologem a odborníkem na produkční rybářství, Doc.RNDr. 
Josefem Matěnou, CSc. z Biologického centra AV ČR, v.v.i., Hydrobiologického ústavu). 
Revír je dále dotován rybami z vysazování (pro rok 2005 přišlo do revíru 50 kg Po a 120 kg 
Pd, lipan do kalkulace nezahrnut) a z periodického vypouštění rybníku Smikov, kdy při 
výlovu řada drobnějších ryb uteče česlemi (P. Čech, J. Matějka, J. Lehman, ústní sdělení). 
Roční spotřebu potravy průměrné vydry lze odhadnout velmi přibližně cca na 300 kg kořisti. 
Protože se vydra na Chotýšance ani v zimním období neživí výhradně jen rybami a protože 
v souladu s jinými studiemi (JEDRZEJEWSKA a kol. 2001, BONESI a kol. 2004, ČECH a 
ČECH 2009 aj. aj.) lze předpokládat, že ve zbytku roku bude nerybí složka v potravě ještě 
více a pestřeji zastoupena (kromě obojživelníků a raků např. i drobnými savci, ptáky, velkým 
hmyzem, měkkýši), je důvodné se domnívat, že ony tři exempláře vydry vyloví z revíru 
Chotýšanka 1 mnohem méně než polovinu celkové biomasy ryb za rok. Snížení konkurence 
v toku tak povede k dobrému přežívání tohoročních ryb a k dostatečnému populačnímu 
doplňku, který je schopen tyto ztráty predací bezpečně nahrazovat. Určitým, zřejmě 
nezanedbatelným, zdrojem potravy v teplejších částech roku mohou být i drobné rybníky 
v okolí (např. kaskáda malých rybníků v obci Onšovice nebo kaskáda malých rybníků v obci 
Chotýšany). V obci Onšovice byla v některých letech v časném jaře pozorována masivní 
predace vydrou na rozmnožujících se obojživelnících - skokanech a ropuchách (M. Čech, 
vlastní pozorování).  

 
 
 
Str. 18 –  

Oproti jiným pracím (např. JEDRZEJEWSKA a kol. 2001, BONESI a kol. 2004, aj.) 
byla metodika odběru vzorků zvolena jako směsná pro jednotlivé úseky toku (viz i obr. 3), tj. 
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jednotlivé masy trusu byly analyzovány hromadně, ne každá trusová hrudka zvlášť, 
z následujících důvodů: 1) Na řadě sběrových míst bylo obtížné vzhledem k charakteru a 
množství trusu rozlišit, co je jedna trusová hrudka. Na těchto latrýnách vydra trus ještě 
obvykle rozšlapala. 2) Analýza dostatečně velkého směsného vzorku trusu se zdála být 
výsledkově korektnější než analýza každé trusové hrudky zvlášť, zejména proto, že druhý 
přístup může výrazně nadhodnocovat výskyt/početnost dominantních druhů ryb, zde zj. 
hrouzka obecného (větší frekvence nevypárovaných párových diagnostických kostí). 
Oprávněnost zvoleného přístupu byla diskutována a potvrzena i matematikem a statistikem, 
Prof. RNDr. Pavlem Kindlmanem, DrSc. z ÚŽP, Přf UK Praha. 3) Směsné vzorky se běžně 
využívají při monitoringu potravy jiných rybožravých predátorů (kormorán -  ČECH a kol. 
2008 Waterbirds, ČECH a VEJŘÍK 2011 Folia Zoologica, ledňáček – ČECH a ČECH 2013 
Hydrobiologia), případně i při monitoringu potravy vydry (MCMAHON a MCCAFFERTY 
2006, GEORGIEV 2006 a), a lze se oprávněně domnívat, že jejich chybovost je dokonce nižší 
než při analýze jednotlivých vzorků (trusových hrud, vývržků). Metoda sběru a analýzy 
jednotlivých trusů je v literatuře kritizována (CARSS a PARKINSON 1996) právě kvůli 
důvodům zmíněným výše. Metoda, použitá pro stanovení složení potravy vydry říční na 
revíru Chotýšanka 1, se tedy liší od metody, kterou používá většina autorů (např. LANSZKI a 
kol. 2007, REMONTI  a kol. 2011, BRZEZINSKI a kol. 2006 a další).   

Celkem bylo pro analýzu sesbíráno cca 2700 ml vydřího trusu (přečištěného), tzn. 
k analýze bylo použito minimálně 260 vzorků trusu vydry říční. Podobné množství sebraných 
trusů na jeden úsek toku udávají i ostatní autoři (HARNA 1993, LANZSKI a kol. 2007, 
LANZSKI a SALLAI 2006, RUIZ-OLMO a GOSALBEZ 2008, GEORGIEV 2006 a, b, 
PRESTON a kol. 2006 a další). Obvyklou metodikou párování nalezených diagnostických 
kostí bylo ve vzorcích zjištěno 1531 ryb o celkové váze 18,066 kg (pro sběrový úsek 
Chotýšanka 1 a zimní sezónu 2005/2006). Pro srovnání, jedna z nejvýznamnějších prací 
v oboru uveřejněná JEDRZEJEWSKOU a kol. (2001) v Ecography (65 citací na WOS do 
května 2014) za období let 1988-1996 nalezla v trusu vydry kořist o celkové váze 11,309 kg! 
Některé významné práce, zabývající se potravou vydry říční, neuvádějí celkový počet ryb, 
ulovený vydrou za sledované období (JEDRZEJEWSKA a kol. 2001, BONESI a kol. 2004), 
což by měl být základní ukazatel, podle kterého by se dala data srovnávat mnohem lépe, než 
podle počtu nalezených trusů, kterýžto údaj je do značné míry zavádějící. Někteří autoři navíc 
neurčují podle nalezených diagnostických kostí všechny ryby do rodu a druhu a tento 
neurčený zbytek vykáží např. jako skupinu ryb kaprovitých (Cyprinidae), nebo je uvedou jako 
neurčené ryby (JEDRZEJEWSKA a kol. 2001, BONESI a kol. 2004, KORTAN a kol. 2007, 
aj.). 
 
 
Str. 19 –  

Obojživelníci (nejpravděpodobněji skokani rodu Rana, kteří bývají nejčastěji lovenou 
žábou na území ČR a SR – HÁJKOVÁ 2001, naopak ropucha obecná se v potravě vydry říční 
vyskytuje jen zřídka - TOMAN 1995 - a někteří autoři dokonce tvrdí, že je vydrami kvůli 
svým podkožním žlázám zcela ignorována - ERLINGE 1968) a raci (zde Astacus fluviatilis) 
tvořili pouze minoritní podíl potravy vyder lovících na Chotýšance 1. Jejich diagnostické 
elementy (čelisti a dlouhé kosti končetin obojživelníků, exoskelety raků) jsou vydrou natolik 
rozkousány, že k jejich rámcovému stanovení v potravě byl použit expertní odhad spočívající 
v odhadu množství kostí obojživelníků (ev. exoskeletů raků) ku rybám. Např. zásadní práce 
v oboru publikovaná BONESI a kol. (2004) v Oikos (47 citací na WOS do května 2014) 
metodiku určování a stanovování podílu obojživelníků, raků a i jiných bezobratlých v potravě 
vydry vůbec neuvádí (ačkoli je tento typ potravy následně bez ostychu uváděn ve výsledcích 
práce)! Výše zmíněná práce JEDRZEJEWSKE a kol. (2001) z Ecography se pouze odkazuje 
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na prakticky nedostupné klíče v německy psané literatuře a vůbec nezmiňuje, jak extrémně 
obtížné/či prakticky nemožné je korektní stanovení početnosti a biomasy obojživelníků 
z takto extrémně degradovaného diagnostického materiálu. 
 
 
Str. 32 –  

Celkový odhad hospodářských škod na vysazovaných rybách (pstruh obecný, pstruh 
duhový) byl při uvažované době predačního tlaku 90 dní (zimní období), třech jedincích 
vydry říční a maximální denní spotřebě potravy 1,5 kg v práci stanoven na 61 kg (8,6 kg Po, 
52,4 kg Pd). Je nutné zdůraznit, že jde jen a pouze o odhad, který je dán úrovní 
(hodnotou/hodnotami) nastavených parametrů v příslušné rovnici (viz str. 19). Tyto parametry 
lze měnit (do značné míry), dle subjektivního pohledu každého posuzovatele (rybář je nastaví 
na maximum, odborník přes vydry a jejich zarytý ochránce se je bude snažit utlumit na 
minimum). Dr. Lukáš Poledník soudí (ústní sdělení během oponentního řízení k DP), že 
v extrémní zimě 2005/2006 mohly vydry na příslušném toku trávit max. 70% času. Jak bylo 
zmíněno výše, vydra č. 3 mohla lovit nikoli jen na Chotýšance 1, ale i v oblasti soutoku 
s řekou Blanicí. Pokud budeme uvažovat tyto okolnosti, pro které však nejsou v konkrétním 
případě této DP žádné relevantní důkazy, lze předpokládat, že celkový odhad hospodářských 
škod by mohl být i jen na úrovni cca 60-70% uvedeného maximálního množství ulovených 
pstruhů. V teplotně nadprůměrné zimě, jako byla např. zima 2013/2014 by tento odhad mohl 
být ještě výrazně nižší, protože vydry by mohly využívat také alternativní zdroje potravy 
(např. malé rybníky) nebo alternativní kořist (např. drobné zemní savce). Úpravám parametrů 
v rovnici a dalším pozoruhodným spekulacím se meze nekladou. 
 
 
Str. 45 - do podkapitoly Alternativní (nerybí) složka potravy – jako první odstavec kapitoly 

Odhady zastoupení nerybí kořisti v potravě vydry říční jsou ve světové literatuře 
problematickým a ne vždy zcela dořešeným či uspokojivě vysvětleným tématem. Např. práce 
BONESI a kol. (2004), která má ve vyhledávacím systému Web of Science (WOS) 47 citací 
(jedna z klíčových prací v oboru), neuvádí žádnou metodiku výpočtu ani odhadu zastoupení 
obojživelníků v potravě. V samotných výsledcích této práce se ale obojživelníci objevují a je 
uváděno jejich zastoupení v potravě. Často se setkáme s použitím průměrné velikosti 
dospělého jedince (u skokana 20 g, u ropuchy 50 g, CLAVERO a kol. 2004, ALMEIDA a 
kol. 2013). Někteří autoři se o výpočet zastoupení obojživelníků ani nesnaží a přiznávají, že 
žádná efektivní metoda neexistuje (HARNA 2013). Je také známa vzácnost identifikačních 
kostí obojživelníků v trusu vydry, a to zvláště hlavových částí (SULKAVA 1996), z čehož 
nutně vyplývá výrazné podhodnocení tohoto typu kořisti, na což upozorňují některé práce 
(CLAVERO a kol. 2004, COGA INICEANU a kol. 2010). V mnohých případech není 
metodika výpočtu či odhadu zastoupení obojživelníků (či jiné nerybí složky potravy – raků, 
savců, ptáků, vodních bezobratlých) vůbec uvedena (ALMEIDA a kol. 2012, GEORGIEV 
2006 a, b, PRESTON a kol. 2006). Některé práce (JEDRZEJEWSKA a kol. 2001, LANZSKI 
a SALLAI 2006, PALOZON a kol. 2008, FREITAS a kol. 2007 a další) odkazují 
v problematice kvantifikace nerybí složky potravy bez jakéhokoli vysvětlení na jiné studie, 
které samotnou problematiku vůbec nevysvětlují, případně jsou nedohledatelné přes běžné 
standardní vyhledávací systémy (WOS, WOK, Google Scholar). Některé studie deklarují, že 
odhad provedl místní odborník (např. SALES – LUIS a kol. 2007) bez jakéhokoli odkazu na 
jméno, ústav, pracoviště či jinou informaci o člověku, který se na identifikaci a odhadu 
podílel. Někteří autoři (např. BLANCO – GARRIDO a kol. 2008) tvrdí, že použili k odhadu 
podílu nerybí složky potravy své vlastní rovnice, které ale nedávají v samotné studii 
k dispozici a ani je nijak blíže nepopisují. Některé studie (PAGACZ a WIZCZUK 2010 a 
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další) používají k určení zastoupení nerybí složky koeficient digesce (coefficient of 
digestion), jehož zdrojem je většinou práce JEDRZEJEWSKA a JEDRZEJEWSKI (1998). 
Koeficient digesce je vysvětlen jako poměr nestrávené části potravy vzhledem k celkové 
hmotnosti živočicha, který byl pozřen. Tyto hodnoty byly zjištěny při pokusech s ochočenými 
vydrami, chovanými v zajetí. Zde musíme nutně brát v potaz, že se metabolismus a chování 
těchto živočichů může odlišovat od stejných parametrů živočichů, žijících ve volné přírodě 
(aspekty jako např. stres, vyrušování, menší a variabilnější potravní nabídka, menší 
dostupnost potravy atd. mohou hrát svoji roli). Nakonec je třeba podotknout, že ačkoli je 
nerybí složka potravy vždy přítomna, nehraje většinou nijak zásadní roli a její nepřesný odhad 
by neměl práce zatěžovat významnou chybou. Obojživelníci (žáby, čolci) nejsou ve většině 
případů konzumováni v celku. U skokanů se často najdou na místě vydřího hodování zadní 
nohy nebo jejich zbytky, či břišní partie s gonádami (M. ČECH, ústní sdělení), u ropuch je 
naopak ponechána většina těla (zejména však hlava a celá stažená kůže; M. Čech, ústní 
sdělení) a zkonzumovány jsou pouze části svaloviny a vnitřní orgány (SLATER 2002). 

 
 
Str. 64 – 72 
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