TEXT: LUBOMÍR HANEL, FOTO: L. HANEL, P. MUDRA, Z. MUŽÍK, P. PECL A FOTOARCHIV ČESKÉHO RYBÁŘSKÉHO SVAZU

Ichtyofauna pražských vod
včera, dnes a zítra
Na území hlavního města Prahy zasahují dvě velké řeky,
Vltava a dolní tok Berounky. Navíc se na území metropole
České republiky nachází více než stovka drobných potoků
a obdobné množství rybníků a různých vodních nádrží.
Je vcelku pochopitelné, že takřka všechny zmiňované vodní
plochy jsou osídleny rybami. S jakými druhy se Pražané
setkávali v minulosti a jaké oživují pražské vody dnes
– na tyto otázky se snaží odpovědět následující řádky.
Vltava nad
Karlovým
mostem.
Foto
P. Mudra
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NEJMÉNĚ ZNÁMÍ OBRATLOVCI A PRAHA

Začněme nejprve skupinou mihulí, které mezi ryby nepatří, i když
jsou k nim velmi často z praktických důvodů řazeny: ve
skutečnosti ale tvoří samostatnou třídu obratlovců s řadou
anatomických odlišností. V minulosti na území ČR pronikala
v rámci tahů proti proudu řek na místa rozmnožování mihule
mořská (Petromyzon marinus). Přímo z pražské Vltavy je v druhé
polovině 19. století dokumentováno několik jejích úlovků. Jde
o největší mihuli světa dorůstající až téměř metrové délky. Její
o něco menší příbuzná, mihule říční (Lampetra fluviatilis), se
v Praze objevila naposledy v přibližně stejné době jako mihule
mořská, opět jako migrující živočich. Nicméně oba druhy musíme v současnosti nejen v pražské aglomeraci, ale i v celé ČR
hodnotit jako vymizelé.
A co náš nejmenší příslušník svébytné třídy obratlovců? Na
mihuli potoční (Lampetra planeri) mohli narazit výletníci
v některých pražských potocích ještě v době, kdy zoologii mezi
nejširší veřejností popularizoval známý badatel a význačný organizátor nejen vědeckého, ale i společenského života v Království
českém, Antonín Frič. Mnohostranná činnost neprávem opomí-

jeného přírodovědce, profesora Karlovy Univerzity a ředitele
Národního muzea, totiž spadá do období od 60. let 19. století po
předvečer 1. světové války. Mimochodem, právě Frič zpracoval
v roce 1912 první přehled pražských ryb a uveřejnil jej v časopise
Živa. Z pozdější doby zprávy o výskytu mihule potoční ve Velké
Praze zcela chybějí.

PRAŽSKÉ RYBY SE PŘEDSTAVUJÍ

Stručný přehled ryb, jejichž výskyt byl zaznamenán na území naší
metropole, zahájíme velkými chrupavčitými rybami s protáhlým
rypcem a asymetrickou ocasní ploutví – jeseterovitými. Málokdo
ví, že ještě v 19. století do Prahy vzácně pronikal v současnosti
celosvětově kriticky ohrožený jeseter velký (Acipenser sturio).
Podle nových genetických analýz populací jeseterů ze severu
Evropy není vyloučeno, že mohlo jít o jesetera ostrorypého
(Acipenser oxyrinchus). Výskyt úhoře říčního (Anguilla anguilla)
v Praze již dlouho umožňuje pouze umělé vysazování z ústí řek
na západoevropském a severoevropském pobřeží dováženého
monté, tedy úhoříků velikosti asi 8 cm; na rozdíl od lososů se
umělé rozmnožování úhořů na farmách nedaří.
Zajímavou rybou, která se dostávala i do Pražské kotliny, je
v důsledku znečištění prostředí rychle ubývající sleďovitá ryba
placka pomořanská (Alosa alosa), objevující se občas i na
pražských tržištích.
Jednoznačně nejpočetněji zastoupenou čeledí ryb v pražských
vodách zůstávají kaprovití. Podle odlovů ryb elektrickým
agregátem, vysazování člověkem a úlovků sportovních rybářů
lze pražské druhy rozdělit do několika kategorií. K nejhojnějším
ve stojatých i tekoucích vodách patří plotice obecná (Rutilus
rutilus), ve stojatých pak jelec tloušť (Squalius cephalus). Běžně
se v Praze vyskytuje perlín ostrobřichý (Scardinius erythrophthalmus), lín obecný (Tinca tinca), cejnek malý (Blicca bjoerkna), cejn

velký (Abramis brama), ouklej obecná (Alburnus alburnus), karas
stříbřitý (Carassius gibelio) a také hrouzek obecný (Gobio gobio).
Střevličku východní (Pseudorasbora parva), drobnou rybku
pocházející z Dálného východu, známe z většiny sledovaných
pražských potoků, do nichž proniká z rybníků, kde se dokáže
úspěšně rozmnožovat a dosáhnout značné početnosti. Evropská
unie zařadila v nařízení č. 2016/1141 střevličku mezi 37 pro celou
EU nejvýznamnějších invazních nepůvodních rostlinných a živočišných druhů a poddruhů.
Rovněž parma obecná (Barbus barbus) se objevuje ve Vltavě
a dolním toku Berounky pravidelně. V důsledku pravidelného
vysazování představuje nejčastější úlovek pražských sportovních
rybářů podle očekávání kapr obecný (Cyprinus carpio). Průměrný
odlovený kapr váží necelé dva kilogramy, i když v metropoli byli
chyceni i kapitální jedinci přes metr dlouzí a dosahující hmotnosti
až 20 kg. Méně častý výskyt jsme v Praze zaznamenali u jelce
proudníka (Leuciscus leuciscus), bolena dravého (Leuciscus
aspius) a podoustve říční (Vimba vimba).

RYBY VYSAZOVANÉ DO PRAŽSKÝCH VOD
I PŘIROZENĚ V NICH ŽIJÍCÍ

GRUNDLe Je KDyž…
Čeleď mřenkovitých v naší metropoli zastupuje jediný druh.
I když mřenku mramorovanou (Barbatula barbatula)
v současnosti zastihneme v Praze vysloveně ojediněle, spolu
s některými dalšími drobnými rybkami si na ní dříve s oblibou
pochutnávali nejen špamgasti, ale i náhodní návštěvníci
četných pražských hospod. Znali ji ovšem nikoli pod vědeckým
názvem, ale jako nejdůležitější součást „podolských grundlí“,
smažených drobných rybek, které se pojídaly i s hlavami zejména k pivu. Pražané se až do roku 1905, kdy byl proražen tunel,
plavívali za grundlemi na pramicích kolem vyšehradské skály
do hospůdek podél Vltavy, do Bráníka, Podolí, do Chuchle i na
Zbraslav. V určitém období těmto částem Prahy konkurovalo,
alespoň v případě grundlí, severní povodí Vltavy od Tróje a
Holešovic. Podolské nebo branické grundle ale byly gurmány
považovány za jednoznačně nejlepší. Vyhlášené byly např.
hostince Na mlejnku, U myslivce či Na slepičárně.
Ostatně, grundle chutnaly nejedné osobnosti dnes seriózně
shlížející z učebnic či sousoší, mj. Janu Nerudovi.
Poptávka po grundlích byla taková, že se mřenky chovaly již
od 16. století v rybnících.

Zejména vysazování umožňuje v Praze pozorovat také jelce jesena
(Leuciscus idus). U nepůvodních aklimatizovaných, přirozeně se
zde nerozmnožujících druhů, jakými jsou známý amur bílý
(Ctenopharyngodon idella), tolstolobik bílý (Hypophthalmichthys
molitrix) a tolstolobik pestrý (Hypophthalmichthys nobilis), máme
jistotu: bez umělého vypouštění by v našem hlavním městě nežil
ani jeden z nich.
Přítomnost střevle potoční (Phoxinus phoxinus), slunky
stříbřité (Leucaspius delineatus) a nepůvodní ostroretky stěhovavé
(Chondrostoma nasus) v Praze musíme hodnotit spíše jako vzácnost. Za zmínku stojí i výskyt hořavky duhové (Rhodeus amarus),
známé ojedinělým způsobem rozmnožování. Samičky kladou
dozrálé jikry do vnitřních žaber živých škeblí či velevrubů, kde
jsou oplozeny mlíčím samečků. Plůdek se v mlžích vyvíjí asi
měsíc. Poslední doklady o přítomnosti této pozoruhodné drobné ryby s vysokým a zploštělým tělem v Praze ale pocházejí
z poloviny 70. let 20. století. O tom, že se ichtyofauna hlavního
města ČR dynamicky mění, vypovídá i skutečnost, že se dříve
naprosto běžný karas obecný (Carassius carassius) postupně
stává v pražských vodách (a nejen zde) velmi vzácným druhem,
což bylo ještě v nedávné minulosti těžko myslitelné. Otázkou
zůstává, zda ještě v Praze ve volné přírodě žije v hejnech se
vyskytující ouklejka pruhovaná (Alburnoides bipunctatus), protože o jejím výskytu i v minulosti máme po ruce jen sporadické
údaje.
Oba druhy sekavcovitých ryb, jmenovitě sekavec podunajský
(Cobitis elongatoides) a piskoř pruhovaný (Misgurnus fossilis),
zřejmě z pražských vod zcela vymizely, poněvadž jejich zdejší
výskyt byl připomínán naposledy v 19. století.
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RYBÁŘŮV SEN

Ze sumců jsou v Praze zastoupeny dvě čeledi, vždy s jediným
druhem. Nepůvodní sumeček americký (Ameiurus nebulosus)
osídluje pražské vody jen řídce. Sumce velkého (Silurus glanis)
si oblíbili sportovní rybáři nejen v naší metropoli. Největší zazna-
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menané úlovky pocházejí z revíru Berounka 1 (206 cm a 53 kg).
Při výlovu Hostivařské nádrže byl nalezen sumec o délce 243 cm,
vážící 93,5 kg. Ani další druh si lidé s pruty, návnadami
a přenosnými stoličkami, vesměs milovníci ticha, nenechají ujít.
Doložené kapitální úlovky štiky obecné (esox lucius) udolané
v pražských vodách nejsou žádní drobečkové: na délku dosahují
více než metr a váží přes 10 kg.

LOSOSÍ PŘÍBĚH

Z lososovitých patřil v minulosti mezi rybáři a milovníky dobrého
jídla oblíbené ryby losos obecný (Salmo salar).
Původní metodu lovu lososů táhnoucí na podhorská trdliště
představoval odchyt do sítě zvané vatka, do vrší, vězenců, s bodným nástrojem zvaným krondle. Příčné přehrazení toku Vltavy
v Praze umožnilo velmi účinný lov lososů do pasti zvané lososnice. Na korunu jezu hustě posazené a obvykle vrbové pruty bránily lososům překonat jez a vedly je do lososnice. Není divu, že

Letecký
pohled
na pražskou
Vltavu.
Foto
P. Mudra
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lososů začalo v Praze ubývat. Po zrušení jezů pod Prahou, které
nařídila rakouská císařovna a česká královna Marie Terezie, se
většina lososů chytala přímo v Praze na lososnici u Nových mlýnů. Lososi se prodávali hned vedle úřední boudy. I přes demontáž
jezů pod Prahou lososí populace během 19. století v labském
říčním systému postupně skomírala. Příčinu musíme s největší
pravděpodobností hledat v kombinaci vlivu znečištění vod
a nadměrného rybolovu. Určitou roli mohlo hrát i velké množství
plaveného dříví na horním toku Otavy. V této době se o záchranu lososí populace pokusil již zmiňovaný Antonín Frič. Při
třicetiletém pokusu zachránit lososa bylo do vod vysazeno přes
deset milionů lososů z dovezených rýnských jiker. Předstupněm
definitivní pohromy se v 19. století staly projekty říčních regulací
a zejména snaha o splavnění obou řek Vltavy a Labe pro říční
čluny o výtlaku až tisíc tun. Jezy nové konstrukce a nebývalé
výšky lososí tah znesnadňovaly mimořádnou měrou. Budované
přechody se jevily jako nefunkční, a tak se zánik lososí populace
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Graf 1
Zastoupení jednotlivých rybích druhů v úlovcích sportovních
rybářů ve sledovaných sedmi pražských rybářských revírech
v letech 1987-2014. Na ose y je uveden průměrný počet kusů
ulovených za rok na vodní ploše jednoho hektaru.

zdál zcela neodvratný. Poslední období, kdy Praha ještě zažila
silný tah lososů, spadá do let 1922 – 1927. Stavba stupně Střekov,
dokončená v roce 1935, znamenala definitivní hřebíček do
pomyslné rakve pražských lososů. O výskytu lososa obecného
v našem hlavním městě proto musíme mluvit v minulém čase.
Občas je vysazován a v potocích či v blízkosti vhodných
vltavských přítoků loven pstruh obecný (Salmo trutta), někdy až
ve velikostech přes 70 cm. Nepůvodní druhy představují nejen
v Praze pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss), jehož největší
úlovky měřily přes 60 cm, a méně častý siven americký
(Salvelinus fontinalis).
Pokud bychom chtěli vyjmenovat největší pozoruhodnosti
pražské ichtyocenózy (společenstva ryb), nemohli bychom opomenout výskyt hlavatky obecné (Hucho hucho). Původní areál
rozšíření zmiňované sportovními rybáři mimořádně ceněné ryby
se rozprostírá až v povodí Dunaje. Do pražských vod byla občas
vysazována, kupř. ve Zbraslavi, takže, ač to může vypadat na
první pohled málo pravděpodobné, rybáři ji chytají i v nich,
zejména pod vltavskými jezy. Roku 1977 byla nalezena uhynulá
hlavatka dokonce přímo na nábřeží u Palackého mostu: měřila
úctyhodných 90 cm.
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Z výše uvedených řádků je zřejmé, že v pražských vodách bylo
dosud zaregistrováno minimálně 53 druhů mihulí a ryb. Z toho
celkem 16 druhů musíme považovat za nepůvodní, pocházející
ze Severní Ameriky a Asie, případně nejsou původní v povodí
Labe. Osm druhů se řadí mezi zvláště chráněné volně žijící
živočichy: zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
a vyhláška č. 395/1992 Sb., v platném znění, se vztahují na
mihuli potoční, jelce jesena, mníka jednovousého, ouklejku pruhovanou, piskoře pruhovaného, střevli potoční, sekavce podunajského a vranku obecnou. Celkem 25 druhů ryb je uměle vytíráno a plůdek či nedospělí jedinci vysazováni, aby mohli být
později odloveni rybáři. Grafy na str. 23–24 potvrzují, že druhová
skladba ryb ve vzorcích z odlovů elektrickým agregátem a ze
sportovního rybolovu se výrazně liší, což lze vysvětlit různými
způsoby lovu. Evidentní je výrazná selektivita úlovků ve
sportovním rybolovu, neboť rybáři se zaměřují na pro ně atraktivní
druhy a statistiky evidují jen zájmové druhy. Při použití elektrického agregátu bývá zase nižší účinnost ve větších hloubkách, kde se často vyskytují některé duhy (např. kapr). V úlovcích
elektrickým agregátem výrazně převažují druhy nedravé,
s výrazným zastoupením oukleje, plotice, jelců tlouště a proudníka
a cejna velkého: kapr v nich představoval pouhopouhé necelé

NEJDE JEN O POUHÝ VÝČET
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Druhovou skladbu pražských vod významně obohacuje
také vysazovaný síh maréna (Coregonus maraena). O výskytu
příbuzného síha peledě (Coregonus peled) či jejich mezidruhových kříženců v Praze nemáme k dispozici věrohodné
údaje. Největší úlovky síha v tamějších vodách dosahovaly téměř
80 cm a hmotnosti i přes 4 kg. Lipan podhorní (Thymallus
thymallus) se v pražské aglomeraci objevuje bohužel již jen sporadicky. Ani mníka jednovousého (Lota lota) nemůžeme v naší
metropoli řadit k běžným nebo tuctovým druhům.
.

DRAVCI, PODIVÍNI I CIZINCI

Koljuška tříostná (Gastetosteus aculeatus) upřednostňuje
v prostředí Velké Prahy nejrůznější stojaté vody. V tůních
pražského okolí se hojněji objevovala od roku 1917, protože ji do
přírody vysazovali akvaristé. Zdá se, že nepůvodní velmi odolná
drobná ryba, která je jako doma v nejrůznějším prostředí, je
v současné době v našem hlavním městě méně běžná, než
tomu bývalo v minulosti, a proto by si její aktuální rozšíření
v pražských vodách bezesporu zasloužilo důkladnou revizi.
Čeleď vrankovitých zastupuje místy hojnější méně známá
vranka obecná (Cottus gobio), zjišťovaná především v kamenitých, silněji proudících úsecích Vltavy a pod jezy: značnou
část života tráví jako špatný plavec pod kameny.
Ostnoploutvé ryby reprezentují v pražské ichtyofauně hned
dvě čeledi. První jsou okounovití, z nichž okoun říční (Perca
fluviatilis) nepatří ani v Praze k vysloveným raritám. Mnohem
vzácněji osídluje pražské vodní ekosystémy ježdík obecný
(Gymnocephalus cernua). Rybářsky nejatraktivnějším zástupcem celé čeledi zůstává candát obecný (Sander lucioperca):
pražští rybáři se mohou pochlubit i metrovými úlovky s hmotností přes 12 kg. Poslední čeleď okounkovitých zahrnuje tři druhy,
které byly kdysi do pražských vod vysazeny, ale postupně z nich
zcela vymizely. Jedná se o severoamerické druhy slunečnici
pestrou (Lepomis gibbosus), okounka pstruhového (Micropterus
salmoides) a okounka černého (Micropterus dolomieu).
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Graf 2
Zastoupení jednotlivých rybích druhů v úlovcích hlubinným elektrickým agregátem v pražské Vltavě v letech 2001-2007. Na ose y
je uveden celkový počet ulovených jedinců ze všech provedených
odlovů.

procento celkového úlovku. Podtrženo, sečteno: osídlení
pražských vod rybami je druhově pestré a pro sportovní rybáře
atraktivní. Počet druhů uvedených vodních obratlovců zůstává
v našem hlavním městě dlouhodobě obdobný, neboť druhy
vymizelé dokáží nahradit nepůvodní, někdy invazní taxony.
Zájemcům o podrobnější informace o pražské ichtyofauně
doporučujeme publikaci:
Hanel L. & Andreska J. (2015): Ichtyofauna a rybářství Prahy:
historie a současný stav. Natura Pragensis 22, 128 str.

