
Školitelský posudek na magisterskou diplomovou 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) 
 
Magisterská diplomová práce Romana Lyacha řeší problematiku potravy vydry říční v systému říčky 
Chotýšanky v souvislosti s vysazováním třech druhů lososovitých ryb – potoční formy pstruha obecného 
(Salmo trutta m. fario), pstruha duhového (Oncorhynchus mykiss) a lipana podhorního (Thymallus 
thymallus). Ačkoli je Chotýšanka (revír č. 413006) vedena jako pstruhový revír, díky většímu množství výše 
položených velkých rybníků, které zpomalují tok, vodu oteplují a zvyšují její trofii, má k charakteru 
pstruhové vody velmi daleko. Přes ne zcela vhodné podmínky zde díky MO ČRS Vlašim probíhá 
vysazování výše zmíněných lososovitých ryb, které v toku vytvářejí dočasné, alochtonní populace. 
Magisterská diplomová práce se snaží zrekonstruovat celkové druhové, velikostní a biomasové spektrum 
kořisti vydry říční v těchto pozoruhodných podmínkách, které, žel, v regionu středních Čech nejsou zdaleka 
výjimečné. Jedním z klíčových cílů práce je i odhad predačního tlaku vyder na populace vysazovaných ryb a 
vyčíslení potenciální míry škod, pokud tedy o něčem takovém můžeme v případě přirozeného vrcholového 
predátora vůbec hovořit. Škody jsou myšleny především jako škody hospodářské. Z výsledků je zřejmé, že 
vysazované ryby tvoří jen menší část potravy vyder (cca 3 – 21 % celkové hmotnosti ulovených ryb podle 
jednotlivých sledovaných úseků toku), zároveň je však patrné, že vydry jen za sledované zimní období 
mohou odlovit až třetinu těchto ryb! Hospodářské škody jsou tedy nezanedbatelné a mohou stupňovat 
konflikt mezi rybožravým predátorem (chráněným podle zákona) a sportovními rybáři. Protože předkládaná 
práce řeší sice velmi tradiční téma, ale v netradičních podmínkách, její publikační potenciál v mezinárodně 
respektovaném periodiku je značný. Jako školitel pevně doufám, že tento potenciál bude v brzké době 
využit. 
Magisterská diplomová práce Romana Lyacha splňuje požadavky kladené na práce řešené na Ústavu pro 
životní prostředí Přírodovědecké fakulty UK v Praze, a proto ji doporučuji k přijetí. Na úplný závěr však 
nemohu nezmínit, že jsem po čas řešení této práce nebyl vždy zcela spokojen s pracovním nasazením, 
kvalitou odvedené práce jakož i s osobní invencí studenta. 
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