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Anotace 

Předložená práce se zabývá problematikou znečištění řeky Ostravice ve vztahu 

k ichtyofauně. V práci jsou popsány vlastnosti a funkce vody, druhy znečištění, 

znečišťující látky a jejich vliv na ichtyofaunu, legislativa týkající se znečišťování a 

ochrany vod. Dále je zde charakterizována ichtyofauna České republiky a vybrané metody 

používané v ichtyologii ke zjišťování rybích populací. Práce je aplikována na vybraný úsek 

řeky Ostravice, ř. km 0 - 21, který je silně zatížený těžkým průmyslem. Je provedeno 

srovnání kvality vody vybraného úseku řeky Ostravice v letech 1980 – 2011 a popis místní 

ichtyofauny.  

Klíčová slova: řeka Ostravice, rozpuštěný kyslík, biochemická spotřeba kyslíku BSK5, 

amoniakální dusík N-NH4, ichtyofauna, dominance, diverzita. 

 

 

Summary 

The work being presented here conserns the matter of pollution of the river Ostravice in 

relation to the ichthyofauna. The work describes features and functions of watter, types of 

pollution, polluting substances, and their influence on ichthyofauna, the legislative 

concerning watter pollution and watter protection. Furthermore the Czech ichthyofauna is 

characterized as well as methods used in ichthyology to detect fish population. The work 

focuses on a selected section of the river Ostravice, the river stretch km 0 - 21, which is 

heavily burdened with heavy industry. There is a comparison of the watter quality of the 

selected river Ostravice section between 1980 – 2011 and descripton of the local fauna.  

Keywords:: the Ostravice river, dissolved oxygen, biochemical oxygen demand  BSK5, 

Ammonium N-NH4, ichthyofauna, dominance, diversity. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Rád bych poděkoval Ing. Tomáši Bouchalovi, Ph.D. za vedení mé bakalářské práce. Dále 

bych chtěl poděkovat za poskytnuté materiály a konzultace Ing. Elišce Maškové z Povodí 

Odry, s.p. a Ing. Rostislavu Trybučkovi z Českého rybářského svazu, územního svazu 

pro Severní Moravu a Slezsko, a také doc. RNDr. Bohumíru Lojkáskovi, CSc. 

za konzultaci a cenné rady a připomínky. V neposlední řadě bych také chtěl poděkovat své 

rodině za trpělivost a oporu. 

 



 
 

Obsah 
 

1. Úvod a cíl ........................................................................................................................... 1 

2. Vlastnosti a funkce vody .................................................................................................... 3 

3. Znečištění a ochrana vod ................................................................................................... 5 

3.1 Druhy znečištění ........................................................................................................... 5 

3.2 Legislativa v oblasti znečišťování a ochrany vod ........................................................ 6 

3.3 Ukazatelé znečištění vod a jejich vliv na život organismů žijících ve vodě ................ 8 

4. Ichtyofauna České republiky a ichtyologie ..................................................................... 14 

4.1. Ichtyofauna České republiky ..................................................................................... 14 

4.2. Ohrožené druhy ryb České republiky ....................................................................... 18 

4.3. Metody zjišťování rybích populací ........................................................................... 20 

5. Analýza znečištění vybraného úseku řeky Ostravice ve vztahu k ichtyofauně ............... 23 

5.1. Charakteristika řeky Ostravice a oblasti povodí Odry .............................................. 23 

5.2 Vývoj znečištění vybraného úseku řeky Ostravice v letech 1980 - 2011 .................. 26 

5.3 Druhová skladba ryb vybraného úseku řeky Ostravice v letech 1980 - 2011 ............ 38 

6. Diskuze k tématu ............................................................................................................. 51 

7. Závěr ................................................................................................................................ 53 

Literatura .............................................................................................................................. 54 

Seznam tabulek, grafů a obrázků ......................................................................................... 57 

Seznam příloh ...................................................................................................................... 59 

 

  



 
 

Seznam zkratek 

 

BSK  biochemická spotřeba kyslíku 

CE  kriticky ohrožený druh (Critically Endangered) 

ČOV  čistírna odpadních vod 

ČRS  Český rybářský svaz 

EN  ohrožený druh (Endangered) 

EW  vyhynulý druh v přírodě (Extinct in the Wild) 

EX  vyhynulý druh (Extinct) 

LC  málo dotčený druh (Least Concern) 

N-NH4  amoniakální dusík 

NEK  norma environmentální kvality 

NT  téměř ohrožený druh (Near Threatened) 

PAU  polycyklické aromatické uhlovodíky 

ř. km  říční kilometr 

VU  zranitelný druh (Vulnerable) 

VÚV  Výzkumný ústav vodohospodářský 
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1. Úvod a cíl  

 Voda je jednou ze základních podmínek života na Zemi. Její význam pro člověka 

byl formulován také prostřednictvím hlavních dvanácti zásad Evropské vodní charty, 

vyhlášené 6. května 1968 ve Štrasburku Evropskou radou. Z jejich hlavních zásad, jako 

např. zásada č. I: “Bez vody není života. Voda je drahocenná a pro člověka ničím 

nenahraditelná“ nebo zásada č. III. „Znečišťování vody způsobuje škody lidem a všem 

ostatním živým organismům“ (Herčík, 2006 s. 92) vyplývá, jak nezbytná je ochrana vody 

na Zemi.  

Lidstvo už odpradávna osídlovalo oblasti v blízkosti vodních zdrojů. Toto soužití 

mu přinášelo řadu výhod - zdroj pitné vody, obživy (rybolov), využití v zemědělství 

(zavlažování, kvalitní půda z naplavenin), dopravy (přeprava zboží, splavování dřeva), 

těžbu nerostných surovin a drahých kovů, nerostů apod. Vodní toky byly také využívány 

ze strategického hlediska jako přirozená bariéra (stavba tvrzí a hradů). Lidé se rovněž 

naučili využívat vodní energii, nejprve v podobě mlýnských kol, hamrů a následně 

v podobě vodních elektráren.  

Toto využívání vody člověkem ji ať záměrně, či nikoliv negativně ovlivňuje. 

Dochází ke znečištění vody a zasahování do přirozeného koloběhu.  

 V práci se zabývám problematikou znečištěním vody ve vztahu k jedněm 

z organismů, pro které je voda jejich životním prostředím. Jedná se o ichtyofaunu, tedy 

ryby, pro které je určitá kvalita vody nutností pro jejich život, rozmnožování a přežití. 

 V práci jsou popsány vlastnosti a funkce vody, druhy znečištění, znečišťující látky 

a jejich vliv na ichtyofaunu, legislativa týkající se znečišťování a ochrany vod. Je zde 

popsána ichtyofauna České republiky a vybrané metody používané v ichtyologii 

ke zjišťování rybích populací. Práce je aplikována na vybraný úsek řeky Ostravice, a to 

od ústí do řeky Odry po ř. km 21. Jedná se o území silně zatížené těžkým průmyslem. 

Tento úsek byl vybrán podle vymezení revírů Českého rybářského svazu k výkonu 

rybářského práva a jedná se o dva úseky, jeden mimopstruhový revír (ř. km 0 - 8) a jeden 

pstruhový revír (ř. km 8 - 21). 

 Cílem práce je analýza znečištění vybraného úseku řeky Ostravice ve vztahu 

k místní ichtyofauně. Je provedeno srovnání kvality vody v letech 
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1980 - 2011. Tyto získané údaje jsou porovnávány s údaji týkajícími se ichtyofauny 

v daných letech. Informace o druhové skladbě a populaci místní ichtyofauny byly získány 

z provedených studií a z údajů rybářských svazů. Práce vycházela z předpokladu, že 

v průběhu sledovaného období dochází ke snižování znečištění vody a současně 

ke zlepšování podmínek pro život ichtyofauny, a tedy i ke zvyšování druhové diverzity. 
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2. Vlastnosti a funkce vody 

 Voda je základní složkou životního prostředí a nutnou podmínkou života na Zemi. 

Svou rozlohou pokrývá více než dvě třetiny zemského povrchu a objem je odhadován 

na 1 400 mil. km
3
. Zásadní část tj. cca 97 % tvoří slaná voda v mořích a oceánech.  

 Voda je chemická sloučenina kyslíku a vodíku a vyskytuje se ve skupenství 

plynném jako pára, kapalném jako voda a pevném jako led. Při normální teplotě je voda 

bezbarvá, v silné vrstvě namodralá kapalina, bez chuti a zápachu. Teplota tání O °C 

a teplota varu 100 °C jsou základní hodnoty Celsiovy stupnice teploty. Při přecházení 

do pevného stavu se její objem zvětšuje o 10 %. Její významnou anomální vlastností je, že 

největší hustoty dosahuje při teplotě 3,98 °C. Voda s touto teplotou je nejhustší, klesá 

ke dnu a umožňuje život pod zmrzlým povrchem (Hlavínek a Říha, 2004).  

 Voda je nezastupitelná a plní zejména z pohledu člověka následující funkce: 

1) biologickou,  

2) zdravotní,  

3) kulturní a estetickou. 

 Její biologická funkce spočívá hlavně v tom, že je jediným univerzálním 

rozpouštědlem. Tato funkce je využita u minerálních solí, které slouží jako zdroj iontů 

k udržení metabolismu rostlin a živočichů. U rostlin je přívod těchto iontů zajištěn 

přes kořenový systém. U živočichů je potom zajištěn prostřednictvím pití vody 

a přijímáním pevné stravy. Pro rostliny plní voda následující základní funkce: rozpouštění 

živin v kořenové zóně, transport živin v rostlině, zapojení při fotosyntéze, hydratace 

enzymů. Pro živočichy jsou zásadní tyto funkce: je součástí protoplazmy, v trávicí 

soustavě působí jako rozpouštědlo, je součástí tělních tekutin (krev a míza), účastní se 

látkové výměny, pro některé živočichy je přímo jejich životním prostředím. 

 Zdravotní funkcí vody je myšleno to, že je nezastupitelná pro zajištění osobní 

i veřejné hygieny člověka. Slouží k čištění, mytí, vytápění, ke klimatizaci, odstraňování 

odpadů apod. 

 Kulturní a estetické funkce vody spočívají ve zkrášlení krajiny a sídel 

 (Herčík, 2006). 
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 Dělení vod je prováděno podle různých kriterií, např. podle původu, podle použití 

nebo podle výskytu. Podle původu se vody dělí na přírodní a odpadní (splaškové 

a průmyslové). Podle použití se vody dělí na vody pitné, užitkové, provozní a odpadní. 

Podle výskytu se vody dělí na vody atmosférické (srážkové), povrchové a podpovrchové. 

Podpovrchovými vodami jsou podzemní toky, podzemní a jeskynní jezírka, skalní a půdní 

vody. Povrchové vody se dělí na stojaté vody a tekoucí vody. Stojatými vodami jsou 

jezera, rybníky, močály, slatiny a rašeliniště a tekoucími vodami jsou řeky, bystřiny, 

prameny a studničky (Hlavínek a Říha, 2004). 

 Předložená práce je aplikována na vymezený úsek řeky, a proto se následující 

kapitoly soustředí na povrchové tekoucí vody a je rozebírána právě jejich problematika. 
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3. Znečištění a ochrana vod  

3.1 Druhy znečištění 

 Neustálý rozvoj různých činností lidské společnosti je spojen s produkcí stále 

většího množství odpadů, přičemž jejich velká část je směřována do povrchových vod. 

Řada říčních toků je vystavena takovému intenzivnímu znečištění, kdy se tato voda stává 

těžce využitelnou pro člověka, ale také představuje nebezpečí i pro ostatní živé organismy.   

 Obecně se zdroje znečištění vod dělí podle různých kriterií. Podle původu 

znečištění jsou rozlišovány zdroje: 

- přírodního původu, 

- antropogenního původu. 

 Nejčastější členění je podle charakteru transportu znečišťující látky a charakteru 

zdroje znečištění, a to na: 

- zdroje bodové, představované konkrétními místy vypouštění surových nebo 

čištěných odpadních vod ze sídel, průmyslových závodů apod., 

- zdroje plošné, zahrnující povrchové splachy a smyvy z ploch využívaných 

v zemědělství a dále atmosférické depozice, 

- zdroje difúzní, představující rozptýlené drobné bodové zdroje (zemědělské 

usedlosti, skládky aj.). 

Povrchové vody jsou znečišťovány zpravidla zdroji bodovými. Podzemní vody jsou 

znečišťovány převážně z ploch – průnikem plošně použitých látek (složky hnojiv, 

posypové soli aj.). Kromě těchto uvedených znečištění může dojít i k haváriím, což je 

náhlé, nárazové, nepředvídané zhoršení kvality vody. Může se jednat o úniky močůvky, 

ropných látek nebo toxických látek (Langhammer, 2009). 

 Z hlediska znečišťujících látek lze znečištění povrchových vod rozdělit na: 

-  primární,  

-  sekundární. 

Primární znečištění způsobují látky obsažené v odpadních vodách a lze jej dělit na: 

- znečištění inertními materiály (půda, kaolin apod.), 

- znečištění organickými látkami,  

- znečištění anorganickými látkami, 

- znečištění bakteriální, 
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- znečištění radioaktivní. 

Sekundárním znečištěním je myšlen nadměrný rozvoj některých organismů, který je 

vyvolán přísunem vhodných látek pro jejich rozvoj. Typickým příkladem je eutrofizace 

vodních nádrží, tzn. zarůstání řasami a sinicemi, která je způsobena nadměrným přísunem 

dusičnanů a fosforečnanů (Herčík, 2005). 

 Další členění znečišťujících látek z pohledu samočištění je dělení na látky 

organické a specifické. Organické látky mají velké nároky na kyslík při svém rozkladu 

a může nastat situace, že obsah kyslíku klesá na takovou hodnotu, že může nastat úhyn ryb 

či jiných druhů vodních živočichů nebo rostlin. Specifické znečišťující látky mívají různé 

účinky, může to být toxicita pro vodní organismy, snižování obsahu kyslíku, zvyšování 

salinity (Langhammer, 2009). 

 

3.2 Legislativa v oblasti znečišťování a ochrany vod 

 Legislativní nástroje týkající se znečišťování a ochrany vod jsou zastoupeny řadou 

zákonných předpisů, jedná se o směrnice Evropské unie, zákony, vyhlášky, nařízení vlády, 

normy České republiky. Základním účelem těchto předpisů je chránit povrchové vody 

a podpovrchové vody a zlepšit jejich jakost, dále stanovit podmínky pro hospodárné 

využívání vodních zdrojů a také vytvořit podmínky ke snižování negativních účinků 

nakládání s odpadními vodami (Hlavínek a Říha, 2004). 

 Rámcová směrnice o vodní politice 2000/60/ES (dále též „Rámcová směrnice“), 

představuje základní legislativní předpis vodního hospodářství Evropské unie. Cílem 

Rámcové směrnice je: “zvýšená a komplexní ochrana kvality i kvantity vod, prevence 

zhoršování a dosažení alespoň tzv. dobrého stavu (chemického i ekologického) vod 

a s nimi spojených ekosystémů, jako základ pro trvale udržitelné užívání vod (vodní 

zdroje, rekreace, ekosystémy) a zmírňování následků povodní a sucha“ (Langhammer, 

2009 s. 199). Velice významná s ohledem na téma této práce, je také Směrnice 78/659/ES 

o kvalitě sladkých vod vyžadujících ochranu nebo zlepšení za účelem podpory života ryb. 

 Základním dokumentem implementace Rámcové směrnice do české legislativy je 

zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), v platném znění. Oblast nakládaní s vodou 

a vypouštěním odpadních látek do kanalizačních systémů potom upravuje zákon 

č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění. 
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 Vyhlášek týkajících se problematiky ochrany vod a znečištění existuje celá řada, 

např. vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 293/2002 Sb., o poplatcích 

za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, v platném znění, vyhláška Ministerstva 

zemědělství č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích 

pro vodní bilanci, v platném znění, vyhláška Ministerstva zemědělství č. 20/2002 Sb., 

o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody, v platném znění. 

 Mezi základní nařízení vlády, týkající se vodohospodářské politiky v oblasti kvality 

a znečišťování povrchových vod, patří zejména nařízení vlády č. 61/2003 Sb., 

o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, 

náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací 

a o citlivých oblastech, v platném znění, nařízení vlády č. 71/2003 Sb., o stanovení 

povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních 

živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod, v platném znění. 

 Významnou roli z hlediska ochrany vod představuje výše uvedené nařízení vlády  

č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečišťování povrchových vod 

a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do povrchových vod 

a do kanalizací a o citlivých oblastech, v platném znění, podle kterého je v další kapitole 

provedena analýza znečištění povrchového toku. Toto nařízení stanoví ukazatele 

a hodnoty: 

- vyjadřující stav vody ve vodním toku, 

- přípustného znečištění povrchových vod, 

- přípustného znečištění odpadních vod, 

- přípustného znečištění odpadních vod pro citlivé oblasti, 

- přípustného znečištění pro zdroje povrchových vod (zdroje pitné vody, vod 

vhodných pro život ryb a vodních živočichů a vod využívaných pro koupání). 

  Další významné nařízení vlády, s ohledem na téma této práce, je nařízení vlády  

č. 71/2003 Sb., o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních 

druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod, 

v platném znění. Jeho účelem je zvýšení ochrany vymezených vod před znečištěním 

a zlepšením jakosti vod tak, aby se staly trvale vhodnými pro podporu života vymezených 
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druhů ryb. Nařízení se nevztahuje na povrchové vody v přírodních vodních útvarech 

používaných pro intenzivní chov ryb a v umělých vodních útvarech. 

 Vedle výše uvedené legislativy existuje řada norem týkající se znečišťování 

a ochrany vod, např. norma ČSN 75 7221 Jakost vod – Klasifikace jakosti povrchových 

vod, podle které je v dalších kapitole provedena analýza znečištění povrchového toku.  

 

3.3 Ukazatelé znečištění vod a jejich vliv na život organismů žijících ve vodě 

 „Kvalitou vody obecně rozumíme ohodnocení souboru jejích vlastností z hlediska 

její vhodnosti pro různé druhy využití, z hlediska míry toxicity vody pro organismy či 

obecně ve vztahu k přírodnímu prostředí“ (Langhammer, 2009 s. 9). K hodnocení jakosti 

jsou rozlišovány dva hlavní přístupy. První je přístup analytický, který je založen 

na sledování fyzikálně-chemických vlastností vody. Druhý je přístup holistický, který je 

založený na principu nepřímých ukazatelů – bioindikátorů. 

 V této kapitole jsou popsány ukazatele znečištění vod podle normy  

ČSN 75 7221, která upravuje hodnocení jakosti povrchových vod a určuje třídu jakosti 

povrchových tekoucích vod. Klasifikace jakosti se opírá o zhodnocení ukazatelů, které jsou 

rozděleny do 6 skupin: 

1. ukazatele kyslíkového režimu: rozpuštěný kyslík, BSK (biochemická spotřeba 

kyslíku), CHSK (chemická spotřeba kyslíku), organický uhlík, sulfan a sulfidy, 

2. základní chemické ukazatele: pH, teplota vody, rozpuštěné látky, konduktivita, 

nerozpuštěné látky, veškeré železo, veškerý mangan, amoniakální dusík, 

dusitanový dusík, dusičnanový dusík, organický dusík, veškerý fosfor, 

3. doplňující chemické ukazatele: chloridy, sírany, vápník, hořčík, absorbance, 

chloridy, fenoly, tenzidy, nepolární extrahované látky, veškeré kyanidy, aktivní 

chlor,  

4. těžké kovy: rtuť, kadmium, olovo, arsen, měď, chrom, kobalt, nikl, zinek, vanad, 

stříbro, 

5. biologické a mikrobiologické ukazatele: saprobní index biosestonu, psychrofilní 

bakterie, koliformní bakterie, fekální koliformní bakterie, enterokoky, 

6. ukazatele radioaktivity: celková objemová aktivita alfa, celková objemová aktivita 

beta, radium 226, uran, tritium (Hlavínek a Říha, 2004). 
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 Teplota vody odráží aktuální stav a fyzicko-geografické faktory toku. Rozpětí 

hodnot se pohybuje od 0 °C při zamrznutí až po maxima překračující  

30 °C. Z hlediska jakosti vody její teplota významně ovlivňuje kyslíkový režim toku, 

biochemické procesy a život organismů, žijících ve vodním prostředí. Zvýšení teploty 

vody v toku vyvolává snížení obsahu rozpuštěného kyslíku ve vodě a výrazně ovlivňuje 

intenzitu biochemických procesu – samočisticích procesů. Dále má teplota přímý vliv 

na život organismů žijících ve vodním prostředí – mikroorganismy, bezobratlí, ryby 

i vodní rostliny mají různou toleranci na změny její teploty, např. u ryb se při vyšší teplotě 

snižuje schopnost přijímat kyslík rozpuštěný ve vodě (Langhammer, 2009). 

 Hodnota pH se v povrchových neznečištěných vodách pohybuje obvykle mezi 

hodnotami 4,5 - 8,3. Antropogenní činností dochází k okyselování neboli acidifikaci 

povrchových vod. Za acidifikační činitele jsou považovány sloučeniny síry a dusíku, které 

se do atmosféry dostávají spalováním fosilních paliv. Proces acidifikace pak probíhá 

prostřednictvím kyselých depozic ve formě dešťových srážek nebo aerosolu. Díky 

dálkovému přenosu může docházet ke znečištění i na místech jinak neznečištěných. 

Acidifikace má výrazný negativní vliv na vodní organismy. Velký pokles pH může vyvolat 

též úhyn mikroorganismů, ryb i vodních rostlin (Langhammer, 2009). 

 Konduktivita (měrná vodivost) je schopnost vody vést elektrický proud. Hodnotu 

ovlivňuje přítomnost kationtů a anionů, které se uvolní v průběhu disociace elektrolytů. 

Vyšší obsah iontů rozpuštěných látek znamená vyšší hodnotu konduktivity, která je 

ukazatelem přítomnosti antropogenního znečištění. 

 Obsah rozpuštěných látek vyjadřuje míru celkové zátěže cizorodými látkami. 

Přítomnost těchto rozpuštěných látek má vliv na kyslíkový režim tím, že snižuje rychlost 

rozkladu organického materiálu. Místa s vysokými průměrnými koncentracemi 

rozpuštěných látek představují hlavní oblasti emisní zátěže toků. 

 Rozpuštěný kyslík (O2) a jeho koncentrace je indikátorem celkové čistoty v toku. 

Na jeho obsahu závisí život ryb a ostatních organismů. V povrchových vodách je hlavním 

zdrojem kyslíku jeho přestup hladinou z atmosféry a fotosyntéza vodních rostlin. Jeho 

množství opět výrazně ovlivňuje antropogenní činnost (emise znečišťujících látek), kdy je 

tento kyslík spotřebováván při biochemickém rozkladu organických znečišťujících látek.  
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Podle nároku na obsah kyslíku ve vodě se ryby dělí do čtyř základních skupin: 

- velmi náročné ryby, které vyžadují obsah kyslíku v rozmezí 8-12 mg/l a patří zde 

čeleď lososovití nebo čeleď vrankovití, střevle aj., 

- náročné ryby, kterým vyhovuje úroveň kyslíku v rozmezí 7-10 mg/l a jedná se 

např. o druhy jako je lipan, hrouzci, candát obecný aj., 

- středně náročné ryby, které vyžadují obsah kyslíku na úrovni 4-8 mg/l a jejich 

zástupci jsou čeleď okounovití, čeleď okounkovití, plotice, štika aj., 

- nenáročné ryby, které snáší obsah kyslíku i pod 4 mg/l, jako jsou cejni, lín, karas 

obecný aj. Ve velmi nízkých hodnotách, v rozmezí 0,72 – 1,43 mg/l, jsou schopny 

odolávat druhy, jako je např. karas, kapr nebo lín (Hanel a Lusk, 2005). 

 Organické látky se do povrchových vod dostávají jak z přírodního prostředí 

(humusové látky z půdy), tak díky antropogenní činnosti (komunální znečištění, průmysl, 

zemědělství). Hlavní ukazatele organického znečištění jsou dva ukazatele. Jedná se 

o biochemickou spotřebu kyslíku za 5 dní (BSK5) a chemickou spotřebu kyslíku 

dichromanem (CHSKCr) a manganistanem (CHSKMn). 

 BSK – biochemická spotřeba kyslíku udává množství kyslíku spotřebovaného 

mikroorganismy při aerobním biochemickém rozkladu organických látek ve vodě. 

Standardně se využívá časové období 5 dnů, tedy BSK5. Biologicky rozložitelným 

organickým znečištěním, které je vyjádřeno BSK5, jsou hlavně splaškové vody 

z komunálních odpadů, dále průmyslové odpadní vody nebo odpady ze živočišné výroby. 

BSK5 pro kaprovité ryby se má pohybovat v rozmezí 8 – 15 mg/l O2  a pro lososovité ryby 

do 5 mg/l O2 (Hanel a Lusk, 2005). 

 CHSK – chemická spotřeba kyslíku udává množství kyslíku, který je potřebný 

k oxidaci organických látek silnými oxidačními činidly. Nejčastěji je využívána oxidace 

dichromanem, označována jako CHSKCr, méně často oxidace manganistanem draselným, 

označována jako CHSKMn. CHSK vyjadřuje souhrnný ukazatel veškerého organického 

znečištění, ať už se jedná o látky biologicky rozložitelné nebo nikoliv (průmyslové odpadní 

látky, látky z komunálního znečištění, detergenty, ropné látky apod.) (Langhammer, 2009). 

Biochemická oxidace probíhá přírodní cestou během delšího období, zatímco chemická 

oxidace probíhá bez přítomnosti živých organismů okamžitě, čistě chemicky pomocí 

oxidačních činidel. 
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 Anorganické látky se do povrchových vod dostávají obdobně jako organické látky, 

tedy jak přírodními procesy tak díky antropogenní činnosti. Jedná se o sloučeniny dusíku, 

fosforu, síry, halogeny, kovy, radioaktivní látky. 

 Dusík se ve vodách vyskytuje v různých formách a oxidačních stupních.  

S ohledem na kvalitu vody jsou za nejdůležitější formy dusíku považovány: amoniakální 

dusík (N-NH4), dusičnanový dusík (N-NO3) a dusitanový dusík (N-NO2). Typickým 

ukazatelem bodových a difúzních zdrojů znečištění je amoniakální dusík a dusitany, 

pro plošné zdroje znečištění jsou charakteristické dusičnany (Langhammer, 2009).  

 Zdroje emisí amoniakálního dusíku jsou komunální zdroje, hlavně splaškové 

odpadní vody, průmyslové zdroje (chemické závody). Amoniakální dusík je také důležitý 

ukazatel z hygienického hlediska, neboť může ukazovat na znečištění fekálními odpady. 

 Zdrojem dusičnanů jsou plošné zdroje znečištění, a to hlavně z oblasti zemědělství, 

kde se jedná o splachy ze zemědělsky využívaných ploch, na kterých jsou aplikována 

dusíkatá hnojiva. Dalším zdrojem dusičnanů je spalování fosilních paliv, zejména 

v dopravě a energetice. Emise oxidů dusíků se v atmosféře mění na dusičnany a ty se 

v podobě srážek vrací zpět na zem.  

 Zdrojem dusitanů je zpravidla průmysl, jejich přítomnost ve vodě může indikovat 

i fekální znečištění. Dusitany jsou i při velmi malých koncentracích toxické pro ryby a 

vodní organismy. 

 Kyanidy jsou prudce jedovaté a jsou vždy způsobeny antropogenním znečištěním. 

Hlavními zdroji je průmysl a energetika (metalurgie, chemický průmysl, těžební průmysl). 

Do vody se mohou dostat výlučně haváriemi. 

 Zdroje znečištění fosforem jsou bodové (komunální splaškové vody a průmyslové 

odpadní vody) i plošné zdroje (splachy ze zemědělských ploch). Komunální zdroje 

zahrnují kromě fosforu z fekálních odpadů, také fosfor obsažený v pracích a čisticích 

prostředcích. Průmyslovým zdrojem je zejména chemický průmysl, hutnictví, papírny nebo 

pivovary. 

 Těžké kovy je skupina kovů jako je měď, zinek, rtuť, kadmium nebo olovo, jejichž 

hustota je větší než 5 t/m
3
. Většina z nich jsou jako stopové prvky potřebné pro život 

organismů, ale ve vyšších dávkách působí toxicky. Např. intoxikace ryb mědí a zinkem 
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vyvolává dýchací potíže, nápadné silné zahlenění povrchu těla, vnitřní strany skřelí a žáber 

(Hanel a Lusk, 2005). Zdrojem emisí těžkých kovů v odpadních vodách je zejména těžební 

průmysl, zpracování rud, úprava kovů, chemický průmysl atd. Důvodem sledování těžkých 

kovů je jejich vysoká toxicita, schopnost bioakumulace a přenos potravním řetězcem. 

 Chloridy (chloroform, chlorfenoly, chlorbenzeny, dioxiny PCDD a furany PCDF  

a další) jsou látky vznikající výlučně lidskou činností. Jsou ve vodě špatně rozpustné, ale 

výborně rozpustné v tucích a olejích. Tato vlastnost usnadňuje jejich vazbu v tukových 

tkáních a přenos přes potravní řetězec. Jejich účinky jsou různé, některé poškozují nervový 

systém člověka, působí dráždivě na kůži a sliznici a mohou vyvolat zhoubné bujení  

(Pitter, 1999). Některé z těchto látek jsou přímo toxické pro ryby a vodní organismy. 

Zdrojem těchto látek jsou především provozy, které využívají chlor ve výrobním procesu, 

tedy průmysl papíru nebo celulózy.  

 Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) jsou velice nebezpečné a perzistentní 

látky. Vyskytují se v produktech, jako je motorová nafta, asfalt nebo dehet. Do ovzduší se 

dostávají při nedokonalém spalování fosilních paliv. Koksovny jsou hlavním průmyslovým 

zdrojem. 

 Polychlorované bifenyly (PCB) jsou látky s výraznou schopností akumulace 

v živočišných tucích, kde se hromadí a z těla nevylučují. Jsou silně rezistentní. 

 Kontaminace radioaktivními látkami souvisí výlučně s antropogenní činností. 

Místem kontaminace vod představují hlavně místa těžby uranové rudy nebo provozy 

jaderných elektráren. Absolutní riziko představují havárie jaderných zařízení, které mají 

fatální následky a velký dosah. 

 Dle výsledných ukazatelů znečištění jsou vody následně zařazeny do pěti jakostních 

tříd. 

- I. třída – neznečištěná voda. Jedná se o povrchovou vodu, jejíž stav nebyl výrazně 

ovlivněn antropogenní činností a ukazatele jakosti nepřevyšují hodnoty 

odpovídající přirozenému znečištění. Tato voda je vhodná pro veškeré využití, 

pro vodárenské účely, průmyslové odvětví požadující jakost vody, koupaliště, 

pro chov lososovitých ryb a má velkou krajinotvornou hodnotu. 
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- II. třída – mírně znečištěná voda. Tato voda je obvykle pro většinu užití, pro 

vodárenské účely, vodní sporty, chov ryb, zásobování průmyslu a má 

krajinotvornou hodnotu. 

- III. třída - znečištěná voda. Tato voda již nemusí vytvářet podmínky pro bohatý, 

vyvážený a udržitelný ekosystém. V případě využití pro vodárenské účely je nutno 

tuto vodu upravovat náročnou vícestupňovou technologií. Je vhodná 

pro zásobování průmyslu vodou a má malou krajinotvornou hodnotu. 

- IV. třída – silně znečištěná voda. Stav této povrchové vody umožňuje existenci 

pouze nevyváženého ekosystému a její užití je velmi omezené. 

- V. třída – velmi znečištěná voda. Tato povrchová voda umožňuje existenci pouze 

silně nevyváženého ekosystému a obvykle se nehodí pro žádný účel (Herčík, 2006). 

 Klasifikace jakosti vod do tříd se provádí samostatně pro jednotlivé ukazatele nebo 

celou skupinu ukazatelů. Základní klasifikace jakosti vod se provádí podle vybraných šesti 

ukazatelů. Jedná se o: saprobní index makrozoobentosu, BSK – biochemická spotřeba 

kyslíku, CHSK – chemická spotřeba kyslíku, dusičnanový dusík, amoniakální dusík 

a celkový fosfor (Herčík, 2006). 

 Výsledná klasifikace se zaznačuje také graficky, a to formou map jakosti vody. 

I. třída má barvu světle modrou, II. třída tmavě modrou, III. třída zelenou,  

IV. třída žlutou a V. třída červenou. 

 Při kontrole jsou rozlišovány profily hlavní, základní, doplňkové, zvláštní 

a hraniční. Základní profily jsou místa na tocích, pro které je hodnocení jakosti důležité 

z celospolečenského hlediska a nejmenší četnost zjišťování jakosti je 12krát za rok. Hlavní 

profily jsou ty nedůležitější ze základních profilů a četnost zjišťování vybraných ukazatelů 

je 150krát za rok. Doplňkové profily představují kontroly u těch vod, u kterých se 

nepředpokládá významná změna jakosti. Na zvláštních profilech se zjišťují hodnoty 

radiologických ukazatelů, např. těžkých kovů. Hraniční profily jsou určeny mezistátními 

dohodami o kontrole jakosti vod (Hlavínek a Říha, 2004). 
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4. Ichtyofauna České republiky a ichtyologie  

4.1. Ichtyofauna České republiky  

 Ichtyofaunou jsou míněny všechny druhy ryb a mihulí, které se vyskytují 

na určitém území v jeho hydrologickém systému (Hanel a Lusk, 2005). Tato práce se 

nezabývá mihulemi a ichtyofaunou je dále míněna fauna ryb. Věda, která se zabývá 

morfologii, anatomii, fyziologii a taxonomii ryb, se nazývá ichtyologie. Ke studiu rybích 

populací používá řadu metod. 

 Počet druhů ichtyofauny České republiky se v různých publikacích mírně liší. Je 

uváděno, že ve vodách ČR byl prokázán výskyt 67 druhů ryb, řazených do 17 čeledí 

(Baruš, Oliva aj., 1995; Spurný, 1998). V jiných zdrojích je uváděno, že současný stav je 

68 druhů ryb (Hudec aj., 2007) nebo 64 druhů ryb (Hanel a Lusk 2005). 

 V následujícím textu je uveden přehled nadřádů, řádů a čeledí našich ryb, a to 

původních, introdukovaných i zavlečených (Spurný, 1998). 

Třída: Osteichthyes – Ryby  

 Nadřád: Chondrostei – Chrupavčití 

  Řád: Acipenseriformes – Jeseteři 

  Čeleď: Acipenseridae –  Jeseterovití 

    Polyodontidae – Veslonosovití 

Nadřád: Teleostei – Vyšší kostnaté ryby 

  Řád: Clupeiformes – Bezostní 

  Čeleď: Clupeidae – Sleďovití 

    Salmonidae – Lososovití 

    Tmymallidae – Lipanovití 

    Coregonidae – Síhovití 

    Esocidae – Štikovití 

    Umbridae – Blatňákovití 

  Řád: Cypriniformes – Máloostní 

  Čeleď: Catostomidae – Pakaprovití 

    Cyprinidae – Kaprovití 

    Cobitidae – Sekavcovití 

    Siluridae – Sumcovití 



Jiří Valeček: Znečištění řeky Ostravice ve vztahu k ichtyofauně – úsek ř. km 0 - 21 

2013  15 

    Ictaluridae – Sumečkovití 

    Clariidae – Keříčkovcovití  

  Řád: Anguilliformes – Holobřiší 

  Čeleď: Anguillidae – Úhořovití 

  Řád: Gadiformes – Měkkoploutví (Hrdloploutví) 

  Čeleď: Gadidae – Treskovití 

  Řád: Gasterosteiformes – Volnoostní 

  Čeleď: Gasterosteidae – Koljuškovití 

  Řád: Perciformes – Ostnoploutví 

  Čeleď: Centrarchidae – Okounkovití 

    Percidae – Okounovití 

    Cichlidae – Vrubozubcovití 

    Gobiidae – Hlaváčovití 

    Cottidae – Vrankovití 

  Řád: Pleuronectiformes – Platýsi 

  Čeleď: Pleuronectidae – Platýsovití 

 V některých publikacích nejsou uváděny tyto čeledi: Veslonosovití Polyodontidae, 

Sleďovití Clupeidae, Catostomidae, Clariidae, Vrubozubcovití Cichlidae (Baruš, Oliva aj., 

1995). Jinde nejsou zmiňovány tyto čeledi: Veslonosovití Polyodontidae, Sleďovití 

Clupeidae, Blatňákovití Umbridae, Pakaprovití Catostomidae, Keříčkovcovití Clariidae, 

Vrubozubcovití Cichlidae (Hudec aj., 2007). 

 Z čeledi jeseterovití Acipenseridae se v ČR vyskytuje pouze jeden druh, a to jeseter 

malý Acipenser ruthenus, který se vzácně vyskytuje v dolním toku Moravy a Dyje.  

 Čeleď veslonosovití Polyodontidae je zastoupena veslonosem americkým Polyodon 

spathula. V ČR je pokusně chován spíše jako okrasný druh. 

 Do čeledi sleďovití Clupeidae patřila placka pomořanská Alosa alosa, ta se ale 

na území České republiky již nevyskytuje. 

 Mezi čeleď lososovití Salmonidae patří např. pstruh obecný Salmo trutta, který 

vyhledává čisté potoky a vyskytuje se v horních úsecích řek. Pstruh duhový Oncorhynchus 

mykiss, který je původem ze Severní Ameriky, se vyskytuje v čistých vodách pstruhového 
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a lipanového pásma, chladnějších údolních nádržích a rybnících. Dále zde patří losos 

obecný Salmo salar nebo siven americký Salvelinus fontinalis.  

 Čeleď lipanovití Tmymallidae zastupuje lipan podhorní Thymallus thymallus. Je to 

ryba pohybující se v hejnech, v čistých úsecích řek lipanového pásma. 

 Zástupcem čeledi síhovití Coregonidae je např. síh maréna Coregonus maraena 

nebo síh peleď Coregonus peled. Tyto druhy se přirozeně nerozmnožují. Vyskytují se 

v chladnějších rybnících a údolních nádržích.  

 Čeleď štikovití Esocidae zastupuje štika obecná Esox lucius. Tato dravá ryba má 

i mimořádný význam v mimopstruhových vodách, kde udržuje díky své predaci 

ve vyváženém stavu kaprovité ryby mající sklon k přemnožení (ouklej obecná Alburnus 

alburnus, plotice obecná Rutilus rutilus, cejn velký Abramis brama apod.). 

 Kaprovití Cyprinidae je naše nejpočetnější čeleď. Patří zde např. plotice obecná 

Rutilus rutilus, jelec proudník Leuciscus leuciscus, jelec tloušť Leuciscus cephalus, jelec 

jesen Leuciscus idus, perlín ostrobřichý Scardinius erythropthalmus, amur bílý 

Ctenopharyngodon idella, bolen dravý Aspius aspius, lín obecný Tinca tinca, ostroretka 

stěhovavá Chondrostoma nasus, střevlička východní Pseudorasbora parva, parma obecná 

Barbus barbus, hrouzek obecný Gobio gobio, hrouzek běloploutvý Gobio albipinnatus, 

hrouzek Kesslerův Gobio kessleri, ouklej obecná Alburnus alburnus, ouklejka pruhovaná 

Alburnoides bipunctatus, hořavka duhová Rhodeus sericeus, podoustev říční Vimba vimba, 

cejnek malý Blicca bjoerkna, cejn velký Abramis brama, cejn perleťový Abramis sapa, 

cejn siný Abramis ballerus, karas obecný Carassius carassius, karas stříbřitý Carassius 

auratus, kapr obecný Cyprinus carpio, tolstolobik bílý Hypopthalmichthys molitrix, 

tolstolobec pestrý Aristichtis nobilis, slunka obecná Leucaspius delineatus, střevle potoční 

Phoxinus phoxinus, ostrucha křivočará Pelecus cultratus. 

 Čeleď sekavcovití Cobitidae je zastoupena sekavcem podunajským Cobitis 

elongatoides, piskořem pruhovaným Misgurnus fossilis a mřenkou mramorovanou 

Noemacheilus barbatulus. Ta je v některé literatuře řazena do samostatné čeledi 

mřenkovití Balitoridae (Hudec aj., 2007). 

 Sumcovití Siluridae jsou zastoupeni sumcem velkým Silurus glanis, který je 

považován za největší sladkovodní rybu a patří také mezi dlouhověké ryby, dožívá se až 

padesáti let. 
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 Sumeček americký Ictalurus nebulosus je zástupce čeledi sumečkovití Ictaluridae. 

Tento nepůvodní druh se rozšířil hlavně v Polabí a v Pomoraví. 

 Čeleď úhořovití Anguillidae je zastoupena jediným druhem, a to úhořem říčním 

Anguilla anguilla. Je ho výskyt je závislý na vysazování. 

 Koljuška tříostná Gasterosteus aculeatus je v ČR nepůvodní druh čeledi 

koljuškovití Gasterosteidae. Mník jednovousý Lota lota je zástupcem čeledi treskovití 

Gadidae. 

 Okounkovití Centrarchidae jsou např. okounek pstruhový Micropterus salmoides 

nebo slunečnice pestrá Lepomis gibbosus. 

 Čeleď okounovití Percidae zastupuje okoun říční Perca fluviatillis, candát obecný 

Stizostedion lucioperca, candát východní Stizostedion volgense, drsek větší Zingel zingel, 

ježdík obecný Gimnocephalus cernuus. 

 Hlavačka mramorovaná Proterorhinus marmoratus zastupuje čeleď hlaváčovití 

Gobiidae. Vranka obecná Cottus gobio, vyskytující se v čistých horských a podhorských 

tocích, je zástupcem čeledi vrankovití Cottidae. 

 V literatuře je uváděn také platýs bradavičnatý Pleuronectes flesus z čeledi 

platýsovití Pleuronectidae, současně je však zmiňováno, že se u nás v současnosti 

nevyskytuje. 

 V dalším textu práce jsou používány pouze české názvy čeledí a druhů. V příloze  

č. 1 je uveden přehled nadřádů, řádů, čeledí a druhů s uvedením českého i latinského 

názvu. 

 Území České republiky se nachází v jihozápadní části eurosibiřské zoogeografické 

podoblasti. Vnitrozemská poloha a členitý povrch vytváří předpoklady pro vznik řady 

různých biotopů a druhově bohatou ichtyofaunu. Morava, která náleží do dvou úmoří, a to 

Baltského moře a Černého moře, je druhově pestřejší oproti Čechám (Spurný, 1998).  

 Řeky v ČR jsou členěny na rybí pásma, a to na pstruhové pásmo, lipanové pásmo, 

parmové pásmo a cejnové pásmo. Toto rozdělení provedl český ichtyolog prof. Frič 

před více než 100 lety podle tehdy charakteristických a hospodářsky významných druhů 

ryb (Lojkásek, 1996). 
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 Pro společenstvo pstruha je charakteristickým druhem pstruh obecný, vedlejší 

druhy jsou lipan podhorní, pstruh duhový, případně siven americký a jelec tloušť. 

Doprovodné druhy tvoří střevle potoční, vranka obecná, vranka pruhoploutvá a mřenka 

mramorovaná. 

 Pro společenstvo lipana je charakteristickým druhem lipan podhorní a pstruh 

obecný, vedlejší druhy představují pstruh duhový, jelec tloušť, parma obecná a ostroretka 

stěhovavá. Doprovodné druhy jsou vranka obecná, mřenka mramorovaná, hrouzek obecný 

a ouklejka pruhovaná. 

 Ve společenstvu parmy je základním druhem parma obecná, ostroretka stěhovavá, 

podoustev nosák, jelec tloušť. Vedlejší druhy tvoří štika obecná, plotice obecná, jelec 

proudník a úhoř říční. Doprovodné druhy jsou hrouzek obecný, hrouzek běloploutvý, 

ouklejka pruhovaná, ouklej obecná a mřenka mramorovaná. 

 Společenstvo cejna je charakterizováno druhy, jako je cejn velký, kapr obecný, 

jelec jesen, štika obecná a plotice obecná. Vedlejší druhy tvoří parma obecná, jelec tloušť, 

ostroretka stěhovavá, cejnek malý, perlín ostřobřichý, bolen dravý, cejn siný, lín obecný, 

sumec velký, úhoř říční a candát obecný. Doprovodné druhy zastupují zejména ouklej 

obecná, hrouzek obecný, hrouzek běloploutvý, hořavka duhová a ježdík obecný 

(Lojkásek, 1996). 

  Vedle výše uvedeného členění na čtyři pásma je používáno členění na dva 

obecnější typy vod, a to vody lososové a vody kaprové. Toto členění odpovídá Směrnici 

78/659/ES o kvalitě sladkých vod vyžadujících ochranu nebo zlepšení za účelem podpory 

života ryb (Lojkásek, 2004). 

4.2. Ohrožené druhy ryb České republiky 

 Právní ochrana živočichů v České republice je zakotvena v zákoně č. 114/1992 Sb., 

o ochraně krajiny a přírody, v platném znění, a vyhláškou MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se 

provádějí některé ustanovení výše uvedeného zákona.  V těchto předpisech jsou vymezeny 

zvláště chráněné druhy živočichů a podle stupně ohrožení se člení na druhy: 

 - kriticky ohrožené, 

- silně ohrožené, 

- ohrožené.  
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 Mezi kriticky ohrožené druhy patří drsek menší, drsek větší, hrouzek Kesllerův 

a sekavčík horský.  

 Za silně ohrožené druhy je považován ježdík dunajský, ostrucha křivočará, ouklejka 

pruhovaná a sekavec písečný. 

 Ohroženými druhy jsou cejn perleťový, jelec jesen, ježdík žlutý, kapr obecný 

(sazan), mník jednovousý, piskoř pruhovaný, plotice lesklá, střevle potoční, vranka obecná 

a vranka pruhoploutvá. 

 Dalším institutem, který se zaměřuje na ohrožené druhy ryb, je Červený seznam 

mihulí a ryb České republiky. Bývá aktualizován v intervalu cca pěti let. Hodnocení je 

provedeno podle stupnice využívané mezinárodní organizací Světový svaz ochrany přírody 

IUCN (International Union for Conservation of Nature). Stupeň ohrožení je určován 

několika kategoriemi: 

EX- vyhynulý (Extinct) 

EW- vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) 

CE- kriticky ohrožený (Critically Endangered) 

EN- ohrožený druh (Endangered) 

VU- zranitelný (Vulnerable) 

NT- téměř ohrožený (Near Threatened) 

LC- málo dotčený (Least Concern) 

 Kategorie obecně ohrožených druhů zahrnuje 3 podkategorie, a to kriticky 

ohrožený druh (CE), ohrožený druh (EN) a zranitelný druh (VU). 

 V následujícím textu jsou uvedeny jednotlivé druhy ryb, které spadají do daných 

stupňů ohrožených druhů v České republice.  

  Do kategorie kriticky ohrožených druhů (CE) patří tyto druhy: cejn perleťový, 

drsek menší, hrouzek Kesllerův, jeseter malý, ježdík dunajský, ježdík žlutý, losos obecný, 

ostrucha křivočará, sekavčík horský, karas obecný, slunka stříbřitá, drsek větší. 

 Kategorie ohrožený druh (EN) zahrnuje tyto druhy ryb: hořavka duhová, ouklejka 

pruhovaná, piskoř pruhovaný, sekavec podunajský. 

 Do kategorie zranitelný druh (VU) spadají tyto druhy: cejn siný, hrouzek 

běloploutvý, ostroretka stěhovavá, podoustev říční, střevle potoční, vranka obecná.

 Další kategorie téměř ohrožený druh (NT) zahrnuje tyto druhy: candát východní, 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vyhynul%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vyhynul%C3%BD_v_p%C5%99%C3%ADrod%C4%9B
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kriticky_ohro%C5%BEen%C3%BD_druh
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ohro%C5%BEen%C3%BD_druh
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zraniteln%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9m%C4%9B%C5%99_ohro%C5%BEen%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1lo_dot%C4%8Den%C3%BD
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lipan pohorní, mník jednovousý, parma obecná, úhoř říční, jelec jesen, vranka 

pruhoploutvá (Lusk aj., 2011). 

4.3. Metody zjišťování rybích populací 

 Většina rybích populací na našem území v současné době není v přirozeném stavu, 

je vysoce ovlivňována antropogenními vlivy. Ať už se jedná o rybářské obhospodařování 

(sportovní rybolov, vysazování druhů pocházejících z jiných povodí) nebo o znečišťování 

či stavební úpravy říčních toků (meliorace, úprava říčních koryt, velké vodní stavby). 

U volně žijících ryb (ne rybniční chovy) jsou ve vztahu k ochraně ryb studovány základní 

populační charakteristiky a jejich dynamika, jako je zejména abundace, biomasa, věkové 

složení ryb a mortalita (Spurný, 1998). 

 Abundace představuje početní charakteristiku populace vztaženou na jednotku 

plochy a její hmotnostní vyjádření je označováno jako biomasa. Tvorba nové biomasy 

za určité časové období je označováno jako produkce. Početnost rybích populací může být 

zjišťována prostřednictvím přímých metod a nepřímých metod. 

 Přímé metody spočívají na vypuštění sledované nádrže např. rybníka a spočítání 

nalovených ryb nebo zahrazením části určitého toku a vylovením všech ryb pomocí 

elektrického agregátu. Tyto přímé metody mají menší využitelnost, je vhodné je použít 

pouze pro menší jezírka, rybníky, tůně nebo krátké úseky řek. 

 Nepřímé metody jsou založeny na matematickém odhadu početnosti. Mezi 

nejčastější patří metoda odhadu podle Schnabelové, při které se ale využívá značení ryb. 

Dříve byly využívány kovové značky, nyní převažují elektronické čipy nebo speciální 

barviva aplikovaná injekcí pod kůži. 

Vzorec pro výpočet je stanoven takto: 

  
     

 
 

kde, N je rozsah (početnost) populace, n je celkový počet ryb v úlovku, t je celkový počet 

označených ryb, přítomných v nádrži, s je celkový počet označených ryb v úlovku 

(Spurný, 1998). 

 Další z používaných metod je grafická metoda Leslie a Davise, kde se hodnoty 

po sobě následujících úlovků zanášejí do grafu (osa y) proti hodnotám kumulovaných 
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úlovků. Směrnice přímky (procházející vynesenými body) představuje pravděpodobnost 

ulovení ryb v každém odlovu. Průsečík s osou x se potom rovná početnosti odhadované 

populace (Spurný, 1998). 

 Česká republika má poměrně hodně údajů o populační hustotě ryb v různých typech 

vod (potoky, řeky, údolní nádrže). Ve pstruhových vodách je uváděna abundace v rozmezí 

1 000 - 6 000 ks.ha
-1

, s průměrem 3 300 ks.ha
-1

, přičemž pstruh obecný tvoří průměrnou 

abundaci 2 200 ks.ha
-1

. Ve větších mimopstruhových tocích je uváděna abundace 

v rozmezí 2 000 - 16 000 ks.ha
-1

. Vedle odhadů početnosti se provádí odhad biomasy. 

Ve pstruhových vodách se pohybuje mezi 87 - 530 kg.ha
-1 

(s průměrem 167 kg.ha
-1

) 

a v řekách mimopstruhového pásma v rozmezí 164 - 740 kg.ha
-1 

(s průměrem 430 kg.ha
-1

)  

(Spurný, 1998). 

 Druhové složení rybích společenstev, přemnožení nebo naopak nedostatek 

některých rybích druhů je důležitý ukazatel, který podává vysokou vypovídající hodnotu 

o vyváženosti ichtyocenózy. V této souvislosti je nutné zmínit tyto ukazatele: dominance, 

diverzita a ekvitabilita.  

 Dominance vyjadřuje procentuální podíl jednotlivých druhů. Používá se 

pětistupňová klasifikace dle zastoupení v rybím společenstvu:  

1) eudominantní druh – více než 10 %,  

2) dominantní druh – 5 - 10 %,  

3) subdominantní druh – 2 - 5 %,  

4) recedentní druh 1 - 2 %,  

5) subrecedentní druh – méně než 1 % (Spurný, 1998). 

 Diverzita neboli druhová rozmanitost se hodnotí pomocí indexu diverzity, který 

představuje poměr počtu druhů k počtu jedinců. Index diverzity je tím vyšší, čím větší 

počet druhů tvoří společenstvo. Malá diverzita je u společenstva žijícího v extrémních 

podmínkách, jakou můžou být i znečištěné vody. 

 Ekvitabilita neboli vyrovnanost úzce souvisí s diverzitou. Je to míra poměrné 

rozdělení všech jedinců společenstva na zastoupené rybí druhy. 

 Důležitá ichtyologická data je možné získat také ze statistik rybářských úlovků dle 

evidence rybářských svazů. I když jsou tato data mnohdy nepřesná, ať už z důvodu 
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selektivnosti lovu, pytláctví nebo nepřesným zaznamenáním úlovku, přesto poskytují řadu 

informací o druhové skladbě apod. na určité oblasti vodního toku. 
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5. Analýza znečištění vybraného úseku řeky Ostravice ve vztahu 

k ichtyofauně 

5.1. Charakteristika řeky Ostravice a oblasti povodí Odry  

 Na území České republiky se nachází tři hlavní povodí, jedná se o povodí Labe, 

povodí Moravy a povodí Odry.  

 Řeka Ostravice patří do oblasti povodí Odry a v následujícím textu jsou uvedeny 

základní informace o této oblasti povodí. Informace byly použity zejména z dokumentu 

Plán oblastí povodí Odry, který byl zpracován s ohledem na zákon č. 254/2001 Sb., vodní 

zákon, v platném znění a Rámcovou směrnici o vodní politice 2000/60/ES. Plánování 

v oblasti vod je tvořeno Plánem hlavních povodí České republiky, plány oblastí povodí 

a programy opatření. 

Oblast povodí Odry je s 6 252 km² nejmenší z osmi oblastí povodí na území České 

republiky. Dalšími oblastmi jsou povodí Horního a středního Labe, Horní Vltavy, 

Berounky, Dolní Vltavy, Ohře, Moravy a Dyje.  

Oblast povodí Odry na území ČR je protáhlého tvaru ve směru severozápad – 

jihovýchod, zasahuje do kraje Moravskoslezského a Olomouckého a tvoří ho dvanáct 

následně uvedených základních povodí: 

- Odra po Opavu 

- Opava po Moravici (část) 

- Moravice 

- Opava od Moravice po ústí 

- Odra od Opavy po Ostravici 

- Ostravice 

- Odra od Ostravice po Olši 

- Olše (část) 

- Levostranné přítoky Odry od Olše po ústí Osoblahy (část) 

- Osoblaha (část) 

- Pravostranné přítoky Kladské Nisy v Jeseníku (část) 

- Váh od Varínky včetně Kysuce a Rajčianky (část) 
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I přes svou malou rozlohu je oblast povodí Odry výškově značně členité. To je 

způsobeno jeho umístěním mezi masívy Hrubého Jeseníku a Beskyd, ale také situováním 

do Slezské nížiny. Nejnižší bod je 190 m n. m., nejvyšší 1 492 m n. m.  

Beskydy náleží ke srážkově nejbohatším oblastem ČR a zároveň jde o území 

s největší hustotou toků. Oblast Ostravska, jednoho z nejprůmyslovějších regionů 

republiky, je oblastí velmi silně přeměněnou člověkem, ať už se jedná o regulace koryt 

z důvodů protipovodňové ochrany, ale i z důvodů poklesu povrchu v důsledku těžby uhlí. 

Na hlavních tocích, na Olši, Ostravici, Odře, Opavě a Moravici je upraveno celkem 31,5 % 

jejich celkové délky. Naopak oblastí s neupraveným úsekem je řeka Odra v úseku 

nad městem Ostrava a městem Odry. Toto území se zachovalým nivním ekosystémem 

umožňuje bezškodné rozlivy. 

Dle dat Českého statistického úřadu je počet obyvatel v povodí Odry 1 293 869, 

průměrně 212 obyvatel na 1 km², což je výrazně vyšší než celostátní průměr (130 obyvatel 

na 1 km²). Nejhustěji osídlená je oblast Ostravska a Karvinska, následuje Frýdecko-

Místecko, Opavsko a Novojičínsko. Nejméně osídlené jsou horské oblasti Jeseníků 

a Beskyd, nízká hustota je příznačná i pro okolí Javorníku, Bruntálu a Krnova.  

 Samotná řeka Ostravice vzniká soutokem Černé a Bílé Ostravice u obce Staré 

Hamry. Černá Ostravice pramení na jižním svahu Smrkoviny, ležící západně od osady Bílý 

Kříž, Bílá Ostravice pramení na úbočí vrcholku Čarták, ležícího západně od Bumbálky. 

Délka toku je 65,1 km (počítáno k prameni Bílé Ostravice) a plocha povodí je 826,8 km
2
.  

 Řeka protéká těmito většími městy: Frýdlantem nad Ostravicí, Paskovem, 

Frýdkem - Místkem a Ostravou, kde se vlévá jako pravostranný přítok do řeky Odry. Mezi 

významné přítoky patří v ř. km 37,4 řeka Čeladénka u Frýdlantu nad Ostravicí, v ř. km 

25, 2 řeka Morávka u Frýdku - Místku, v ř. km 15,2 řeka Olešná u Paskova, v ř. km 4,55 

řeka Lučina v Ostravě.  

 Na horním toku řeky, v ř. km 45,7 je vybudována přehradní nádrž Šance, která 

slouží k zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Maximální plocha nádrže je  

336 ha a celkový akumulační objem činí 63,9 mil m
3
. 
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 Na obrázku č. 1 je zobrazena mapa řeky Ostravice v celém svém toku s vyznačením 

výškových poměrů.   

 

Obrázek č. 1 Řeka Ostravice (www.dibavod.cz) 
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5.2 Vývoj znečištění vybraného úseku řeky Ostravice v letech 1980 - 2011 

 Pro oblast Ostravska je charakteristická především její průmyslová minulost, která 

dodnes zatěžuje životní prostředí tohoto regionu. Zlomovými událostmi pro vývoj celé 

oblasti Ostravska bylo objevení uhlí v roce 1763 a založení železáren v roce 1828, které 

způsobily to, že Ostrava se stala jedním z nejvýznamnějších průmyslových středisek. 

Ve své době byla nazývána „město uhlí a železa“ nebo také „ocelové srdce republiky“. 

Po částečném útlumu průmyslu na konci 20. století, dochází v současné době 

k opětovnému rozvoji především těžkého průmyslu (Mittal Steel Ostrava, Evraz Vítkovice 

Steel atd.). Ten s sebou přináší také ekologicky negativní vliv na tento region.  

 Předpokládá se, že voda v povodí řeky Odry byla vyhovující pro původní 

společenstva ryb ještě v polovině 19. století. Poté, díky mohutnému rozvoji průmyslu, 

docházelo k významnému zhoršování její kvality, které vedlo až ke zhroucení a rozvratu 

celého rybího společenstva. Ostravice byla do konce 70. let minulého století v oblasti 

od Vratimova do svého ústí z ichtyologického hlediska považována za mrtvou řeku. A také 

podobně Odra od soutoku s Ostravicí až ke státní hranici s Polskem byla v období nízkých 

průtoků bez rybího osídlení. Od 80. let minulého století dochází kontinuálně ke zlepšení 

(Lojkásek, 2003). 

 V následujícím textu je zachycen vývoj jakosti řeky Ostravice v letech 1980 - 2011. 

Data jsou použita z vodohospodářských bilancí za roky 2002 – 2011 a z dalších měření 

prováděných v dřívějším období. 

 Povodí Odry, státní podnik, je povinen jako správce povodí sestavovat od roku 

2002 vodohospodářskou bilanci za svou oblast. Toto mu ukládá zákon  

č. 254/2001 Sb., vodní zákon, v platném znění a vyhláška Ministerstva zemědělství 

č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní 

bilanci. Vodní bilance se skládá z hydrologické bilance a vodohospodářské bilance. 

Hydrologická bilance porovnává přírůstky a úbytky vody a změny vodních zásob povodí. 

Vodohospodářská bilance porovnává požadavky na odběry povrchové a podzemní vody 

a vypouštění odpadních vod s využitelnou kapacitou vodních zdrojů z hledisek množství 

a jakosti vody a jejich ekologického stavu. 

 Jakost vody ve vodních tocích byla hodnocena podle nařízení vlády  

č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod 
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a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových 

a do kanalizací a o citlivých oblastech, v platném znění a dále podle normy ČSN 75 7221 

Jakost vod – Klasifikace jakosti povrchových vod, která zařazuje povrchové vody podle 

míry jejich znečištění do pěti klasifikačních tříd. 

 Na vybraném úseku řeky Ostravice tj. od ř. km 21 po ústí do řeky Odry probíhá 

měření na 3 profilech:  

ř.km 1,7 profil  Ostravice - Ostrava, 

ř.km 4,7 profil Ostravice - nad Lučinou,  

ř.km 11,8 profil Ostravice - Vratimov. V příloze č. 1 je mapa sledovaného úseku řeky 

s vyznačenými profily měření jakosti vody.  

 Na vybraném úseku řeky se nachází tyto zdroje znečištění:  

ř.km 0,96 OKD Koksovna Svoboda- FIEBIG,  

ř.km 6,30 EVI Ostrava,  

ř.km 7,90 DIAMO - ODRA - Vodní jáma Jeremenko,  

ř.km 8,12 MITTAL STEEL Ostrava,  

ř.km 8,60 Biocel Paskov,  

ř.km 20,16 Válcovny plechu F-M - hlavní odpad,  

ř.km 20,30 Severomoravské vodovody a kanalizace - ČOV Frýdek - Místek. 

(www.pod.cz). Na následujících obrázcích jsou fotografie řeky Ostravice a některých 

jejich hlavních zdrojů znečištění, které byly pořízeny autorem v listopadu 2012. 

 

Obrázek č. 2 Řeka Ostravice – v pozadí OKD Koksovna Svoboda - FIEBIG (foto: autor) 
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Obrázek č. 3 Řeka Ostravice – průmyslová část Vítkovice (foto: autor) 

 

 

Obrázek č. 4 Řeka Ostravice – DIAMO - ODRA – výpusť Vodní jáma Jeremenko (foto: autor) 

  

 V následujících tabulkách č. 1 - č. 8 a grafech č. 1 – č. 5 je zaznačen vývoj jakosti 

vody vybraného úseku řeky Ostravice. Pro srovnání byly vybrány hlavní ukazatele mající 

vliv na život ichtyofauny, jedná se o rozpuštěný kyslík, BSK5 a amoniakální dusík N-NH4.  

 V tabulkách je vždy uvedena charakteristická hodnota ukazatele jakosti vody 

v mg/l a třída jakosti vody římskými číslicemi. Charakteristická hodnota ukazatele jakosti 
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vody je hodnota s pravděpodobností nepřekročení 90 %. U rozpuštěného kyslíku je to 

hodnota s pravděpodobností překročení 90 %. Charakteristická hodnota se vypočítává 

ze souboru s rozsahem nejméně 24 hodnot. Je-li četnost kontroly dvanáct odběrů za rok, je 

nutné pro výpočet spojit hodnoty odběrů za dva roky. Zařazení do třídy jakosti vody se 

provádí srovnáním charakteristické hodnoty s odpovídající soustavou mezních hodnot 

(Mašková aj., 2012). 

Tabulka č.1  Klasifikace jakosti vod vybraného úseku řeky Ostravice v letech 2002 - 2011, ukazatel 

rozpuštěný kyslík (Interní materiály Povodí Odry, s.p., vlastní zpracování) 

tok-profil 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

OSTRAVICE  

 Ostrava (ř. km 1,7) 

7,7 

I 

6,9 

II 

7,1 

II 

7,7 

I 

7,0 

II 

7,0 

II 

8,4 

I 

7,9 

I 

8,0 

I 

8,7 

I 

OSTRAVICE  

 nad Lučinou (ř. km 4,7) 

8,1 

I 

6,9 

II 

7,0 

II 

8,4 

I 

8,6 

I 

8,0 

I 

8,2 

I 

8,7 

I 

8,5 

I 

9,7 

I 

OSTRAVICE 

 Vratimov (ř. km 11,8) 

8,7 

I 

8,6 

I 

9,5 

I 

9,6 

I 

9,2 

I 

9,3 

I 

9,1 

I 

9,3 

I 

9,4 

I 

9,6 

I 

  

 Kvalita vody podle ukazatele rozpuštěný kyslík je v průběhu posledních deseti let 

2002 - 2011 klasifikována převážně I. třídou – neznečištěná voda a II. třídou – mírně 

znečištěná voda. Srovnání tohoto ukazatele v delším časovém období 1980 - 2010 je 

zaznačeno v následující tabulce a grafu. Profil Ostravice – nad Lučinou zde není uveden, 

protože nebylo provedeno hodnocení tohoto profilu v celém sledovaném období. 

Tabulka č. 2 Klasifikace jakosti vod vybraného úseku řeky Ostravice v letech 1980 - 2010, ukazatel 

rozpuštěný kyslík (Interní materiály Povodí Odry, s.p., vlastní zpracování) 

tok-profil 1980 1990 2000 2010 

OSTRAVICE  

 Ostrava (ř. km 1,7) 

1,3 

IV (V) 

4,5 

IV 

7,5 

II 

8,0 

I 

OSTRAVICE 

 Vratimov (ř. km 11,8) 

10,0 

I (I) 

8,4 

I 

8,6 

I 

9,4 

I 

 

 V roce 1980 jsou v tabulce uvedeny dvě třídy jakosti. V daném roce platila 

pro určování třídy jakosti norma ČSN 83 0602  - Posuzování jakosti povrchové vody 

a způsob její klasifikace (dále též „ČSN 83 0602“), která byla schválena v roce 1965. 

Podle této normy byly povrchové vody rozdělovány do 5 tříd: třída I a – velmi čistá voda, 

třída I b – čistá voda, třída II – znečištěná voda, třída III – silně znečištěná voda, třída IV – 

velmi silně znečištěná voda. První hodnota uvedená v tabulce je zařazení podle tehdy 
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platné normy, hodnota v závorce je zařazení podle současné platné normy. V obou 

případech se u profilu Ostravice – Ostrava jedná o nejhorší možné zařazení. Data z tabulky 

č. 2 jsou dále převedeny do následujícího grafu. 

 

Graf č. 1 Klasifikace jakosti vod vybraného úseku řeky Ostravice v letech 1980 - 2010, ukazatel rozpuštěný 

kyslík (Interní materiály Povodí Odry, s.p., vlastní zpracování) 

 Z tabulky i grafu je vidět, že v období třiceti let došlo k výraznému zlepšení 

ukazatele rozpuštěný kyslík u měřeného profilu Ostravice – Ostrava. V roce 1980 zde byly 

naměřeny takové hodnoty, které zařadily tento profil do třídy velmi silně znečištěná voda, 

zatímco v roce 2010 je tento profil klasifikován I. třídou – neznečištěná voda.  

 V dalším textu je provedena charakteristika ukazatele BSK5 ve sledovaném období. 

Tabulka č. 3 Klasifikace jakosti vod vybraného úseku řeky Ostravice v letech 2002 - 2011, ukazatel BSK5  

(Interní materiály Povodí Odry, s.p., vlastní zpracování) 

tok-profil 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

OSTRAVICE  

 Ostrava (ř. km 1,7) 

6,9 

III 

7,9 

III 

8,6 

IV 

8,4 

IV 

7,3 

III 

7,3 

III 

7,0 

III 

4,8 

III 

5,0 

III 

7,0 

III 

OSTRAVICE  

 nad Lučinou (ř. km 4,7) 

6,0 

III 

8,3 

IV 

8,3 

IV 

6,9 

III 

6,7 

III 

7,1 

III 

6,1 

III 

5,2 

III 

4,9 

III 

6,1 

III 

OSTRAVICE 

 Vratimov (ř. km 11,8) 

3,1 

II 

3,3 

II 

3,0 

II 

2,5 

II 

2,7 

II 

2,7 

II 

2,5 

II 

2,6 

II 

2,9 

II 

2,9 

II 
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 Ukazatel BSK5 se ve sledovaném období deseti let 2002 - 2011 pohyboval 

od klasifikace II. třída – mírně znečištěná voda pro profil Ostravice - Vratimov po III. třídu  

- znečištěná voda a IV. třídu – silně znečištěná voda u zbývajících dvou profilů.   

 Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 

povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod 

do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, v platném znění, (dále též 

„nařízení vlády č. 61/2003 Sb.“) stanoví normu environmentální kvality (dále též „NEK“) 

pro ukazatel BSK5 od roku 2010 v hodnotě 3,8 mg/l. Tato hodnota se porovnává 

s průměrnými hodnotami a v letech 2010 - 2011 byla překročena na profilu Ostravice -

Ostrava v roce 2011. V předchozích letech byl dle tohoto nařízení stanoven imisní limit 

pro ukazatel BSK5 ve výši 6 mg/l a porovnával se s charakteristickou hodnotou. 

K překročení došlo v letech 2003 - 2008 u profilu Ostravice – Ostrava a profilu Ostravice -

nad Lučinou. 

 Delší sledované období 1980 - 2010 je zaznačeno v následující tabulce a grafu. 

Profil Ostravice – nad Lučinou opět není zaznačen z důvodu nehodnocení tohoto profilu 

v celém sledovaném období.  

Tabulka č. 4 Klasifikace jakosti vod vybraného úseku řeky Ostravice v letech 1980 - 2010, ukazatel BSK5 

(Interní materiály Povodí Odry, s.p., vlastní zpracování) 

tok-profil 1980 1990 2000 2010 

OSTRAVICE  

 Ostrava (ř. km 1,7) 

37,3 

IV (V) 

13,2 

IV 

8,6 

IV 

5,0 

III 

OSTRAVICE 

 Vratimov (ř. km 11,8) 

10,4 

III (IV) 

8,8 

III  

2,8 

II 

2,9 

II 

 

 V tabulce jsou v roce 1980 uvedeny dvě třídy jakosti s ohledem na v té době 

platnou normu ČSN 83 0602. První hodnota je zařazení podle tehdy platné normy, hodnota 

v závorce je zařazení podle současné platné normy. V obou případech se u profilu 

Ostravice – Ostrava jedná o nejhorší možné zařazení – velmi silně znečištěná voda, 

obdobně u profilu Ostravice – Vratimov obě třídy jakosti charakterizují silně znečištěnou 

vodu. Data z tabulky č. 4 jsou dále převedeny do následujícího grafu. 
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Graf č. 2 Klasifikace jakosti vod vybraného úseku řeky Ostravice v letech 1980 - 2010, ukazatel BSK5 (Interní 

materiály Povodí Odry, s.p., vlastní zpracování) 

 U ukazatele BSK5 dle tabulky i grafu došlo ve sledovaných třiceti letech 

k výrazným změnám. V roce 1980 tento ukazatel u profilu Ostravice - Ostrava vykazoval 

hodnotu 37,3 mg/l, zatímco v roce 2010 byla vykázána hodnota 5,0 mg/l. Přestože hodnota 

5,0 mg/l klasifikuje kvalitu vody do III. třídy - znečištěná voda, je tato změna oproti roku 

1980 markantní. Také u profilu Ostravice - Vratimov došlo ke zlepšení klasifikace ze silně 

znečištěná voda na klasifikaci mírně znečištěná voda. 

 V následující části je provedena charakteristika ukazatele amoniakální dusík N-NH4 

ve sledovaném období. 

Tabulka č. 5 Klasifikace jakosti vod vybraného úseku řeky Ostravice v letech 2002 - 2011, ukazatel 

amoniakální dusík N-NH4 (Interní materiály Povodí Odry, s.p., vlastní zpracování) 

tok-profil 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

OSTRAVICE  

 Ostrava (ř. km 1,7) 

1,59 

III 

1,36 

III 

1,61 

III 

1,90 

III 

0,82 

III 

0,47 

II 

0,45 

II 

0,44 

II 

0,46 

II 

0,56 

II 

OSTRAVICE  

 nad Lučinou (ř. km 4,7) 

1,30 

III 

1,30 

III 

0,69 

II 

0,60 

II 

0,58 

II 

0,50 

II 

0,32 

II 

0,27 

I 

0,27 

I 

0,46 

II 

OSTRAVICE 

 Vratimov (ř. km 11,8) 

0,40 

II 

0,46 

II 

0,48 

II 

0,20 

I 

0,11 

I 

0,10 

I 

0,10 

I 

0,10 

I 

0,09 

I 

0,09 

I 

  

 Kvalita vody podle ukazatele amoniakální dusík N-NH4 je v průběhu posledních 

deseti let 2002 - 2011 klasifikována do I. třídy – neznečištěná voda,  

II. třídy - mírně znečištěná voda a III. třídy – znečištěná voda. Všechny tři sledované 

0,0 

5,0 

10,0 

15,0 

20,0 

25,0 

30,0 

35,0 

40,0 

1980 1990 2000 2010 

B
SK

5 
v 

m
g/

l 

období 

Ostravice - Ostrava 

Ostravice - Vratimov 



Jiří Valeček: Znečištění řeky Ostravice ve vztahu k ichtyofauně – úsek ř. km 0 - 21 

2013  33 

profily vykazují snížení hodnot. U profilu Ostravice - Ostrava a Ostravice nad Lučinou se 

jedná přibližně o jednu třetinu, u profilu Ostravice - Vratimov je to přibližně čtyřnásobné 

snížení hodnot.  

 Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., stanoví NEK pro amoniakální dusík N-NH4 pro roky 

2010 – 2011 v hodnotě 0,23 mg/l. Tato hodnota se porovnává s průměrnými hodnotami 

a v roce 2011 byly vyhodnoceny jako nevyhovující dva profily, a to profil Ostravice – 

Ostrava a profil Ostravice – nad Lučinou, v roce 2010 byl jako nevyhovující vyhodnocen 

profil Ostravice – Ostrava. V předchozích letech byl dle tohoto nařízení stanoven imisní 

limit pro ukazatel amoniakální dusík N-NH4 ve výši 0,5 mg/l a porovnával se 

s charakteristickou hodnotou. K překročení došlo v letech 2002 - 2006 u profilu Ostravice 

– Ostrava a Ostravice-nad Lučinou.  

 Srovnání ukazatele amoniakální dusík N-NH4 v delším časovém období  

1980 - 2010 je zaznačeno v následující tabulce a grafu. Profil Ostravice – nad Lučinou zde 

opět není uveden z důvodu nehodnocení tohoto profilu v celém sledovaném období. 

Tabulka č. 6 Klasifikace jakosti vod vybraného úseku řeky Ostravice v letech 1980 - 2010, ukazatel 

amoniakální dusík N-NH4 (Interní materiály Povodí Odry, s.p., vlastní zpracování) 

tok-profil 1980 1990 2000 2010 

OSTRAVICE  

 Ostrava (ř. km 1,7) 

11,20 

IV (V) 

5,70 

V 

1,38 

III 

0,46 

II 

OSTRAVICE  

 Vratimov (ř. km 11,8) 

1,10 

II (III) 

2,04 

IV 

0,39 

II 

0,09 

I 

 

 V roce 1980 jsou v tabulce opět uvedeny dvě třídy jakosti s ohledem na normu 

ČSN 83 0602 platnou v tomto roce. První hodnota je zařazení podle této normy, hodnota 

v závorce je zařazení podle současné platné normy. V obou případech se u profilu 

Ostravice – Ostrava jedná o nejhorší možné zařazení, a to velmi silně znečištěná vody, 

obdobně u profilu Ostravice – Vratimov obě třídy jakosti charakterizují znečištěnou vodu. 

Data z tabulky č. 6 jsou dále zaneseny do následujícího grafu. 
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Graf č. 3 Klasifikace jakosti vod vybraného úseku řeky Ostravice v letech 1980 - 2010, ukazatel amoniakální 

dusík N-NH4 (Interní materiály Povodí Odry, s.p., vlastní zpracování) 

 Z tabulky i grafu vyplývá, že v období třiceti let došlo k výraznému zlepšení 

ukazatele amoniakální dusík N-NH4 zejména u měřeného profilu Ostravice – Ostrava. 

V roce 1980 zde byla naměřena hodnota 11,20 mg/l, která zařadila tento profil do třídy 

silně znečištěná voda. V roce 2010 je tento profil klasifikován II. třídou – mírně znečištěná 

voda a hodnota 0,46 mg/l je dvacetčyřikrát menší oproti roku 1980.  

 Velice významnými ukazateli mající vliv na život ichtyofauny jsou kovy měď 

a zinek. V následujících tabulkách a grafech jsou zaznačeny jejich charakteristické hodnoty 

v μg/l a římskými číslicemi třídy jakosti vody v průběhu sledovaného období, tj. v letech 

2006 - 2011.  

Tabulka č. 7 Klasifikace jakosti vod vybraného úseku řeky Ostravice v letech 2006 - 2011, ukazatel zinek 

(Interní materiály Povodí Odry, s.p., vlastní zpracování) 

tok-profil 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

OSTRAVICE  

 Ostrava (ř. km 1,7) 

39,00 

II 

39,00 

II 

44,00 

II 

40,00 

II 

28,00 

II 

25,00 

II 

OSTRAVICE  

 nad Lučinou (ř. km 4,7) 

29,00 

II 

18,00 

II 

17,00 

II 

14,00 

I 

14,00 

I 

14,00 

I 

OSTRAVICE 

 Vratimov (ř. km 11,8) 

24,00 

II 

24,00 

II 

29,00 

II 

11,00 

I 

13,00 

I 

15,00 

I 
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 Vývoj ukazatele zinek v letech 2006 - 2011 je přehledně zaznačen v následujícím 

grafu.  

 

Graf č. 4 Klasifikace jakosti vod vybraného úseku řeky Ostravice v letech 2006 - 2011, ukazatel zinek (Interní 

materiály Povodí Odry, s.p., vlastní zpracování) 

 Zinek je ve sledovaných profilech hodnocen I. třídou – neznečištěná voda 

a II. třídou – mírně znečištěná voda.  V průběhu sledovaného období došlo ke snížení 

hodnot tohoto ukazatele na všech třech profilech.  

 Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., stanoví NEK pro zinek pro roky 2010 - 2011 

v hodnotě 92 μg/l. Imisní limity pro zinek podle tohoto nařízení vlády byly pro roky 2007 -

 2009 stanoveny na 160 μg/l a pro rok 2006 na 200 μg/l. Tyto hodnoty byly dodrženy 

u všech profilů v celém sledovaném období.  

  Obdobně jako u zinku je v následující části provedena analýzy vývoje ukazatele 

měď v letech 2006 - 2011. 

Tabulka č. 8 Klasifikace jakosti vod vybraného úseku řeky Ostravice v letech 2006 - 2011, ukazatel měď 

(Interní materiály Povodí Odry, s.p., vlastní zpracování) 

tok-profil 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

OSTRAVICE  

 Ostrava (ř. km 1,7) 

6,00 

II 

6,00 

II 

4,30 

I 

5,00 

II 

5,30 

II 

4,50 

I 

OSTRAVICE  

 nad Lučinou (ř. km 4,7) 

5,00 

II 

4,30 

I 

4,30 

I 

5,00 

II 

5,00 

II 

4,00 

I 

OSTRAVICE 

 Vratimov (ř.km 11,8) 
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 Vývoj ukazatele měď ve sledovaných letech je obdobně přehledně zaznačen 

v následujícím grafu. 

 

Graf č. 5 Klasifikace jakosti vod vybraného úseku řeky Ostravice v letech 2006 - 2011, ukazatel měď (Interní 

materiály Povodí Odry, s.p., vlastní zpracování) 

  

 Měď je na sledovaném profilu Ostravice – Ostrava a profilu Ostravice – 

nad Lučinou hodnocena I. třídou – neznečištěná voda a II. třídou – mírně znečištěná voda.  

Profil Ostravice – Vratimov je v celém sledovaném období klasifikována I. třídou – 

neznečištěná voda.   

 Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., stanoví NEK pro měď pro roky 2010 - 2011 

v hodnotě 14 μg/l. Imisní limity pro měď podle tohoto nařízení vlády byly pro roky 2007 -

 2009 stanoveny na 25 μg/l a pro rok 2006 na 30 μg/l. Hodnoty byly dodrženy u všech 

profilů v celém sledovaném období.  

 

 Řeka Ostravice byla dle dostupných dat zasažena několika významnými haváriemi. 

V roce 1975 unikly do řeky mořírenské kaly s obsahem kyanidů (cca 600 m
3
) a došlo 

k úhynu ryb v délce 17 km. Příčinou úniku bylo prasknutí nádrže na kaly v podniku 

Válcovny plechu Frýdek – Místek (www.cizp.cz). 

 V roce 1986 byl zaznamenán výskyt ropných látek, k úniku docházelo kanalizační 

výpustí do Lučiny na ř. km 4,41. Bylo zjištěno, že se jedná o únik mazutu z místní 
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cementárny. Mazutem bylo zasaženo i území Polska až profilu Ratiboř, tzn. 28 km na jeho 

území (www.cizp.cz). 

 V roce 1998 došlo k masovému úhynu ryb. Rozbory byla prokázána alkalita 

a přítomnost kyanidů v řece. Únik těchto látek pocházel z odstávky vysoké pece 

ve Vítkovicích a.s. K úniku závadných látek došlo až na území Polska. Díky vydatným 

srážkám došlo ke zvýšení průtoku vody v řece (cca 7krát) a tím i k dostatečnému naředění, 

které výrazně omezilo vznik dalších škod (www.cizp.cz). 
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5.3 Druhová skladba ryb vybraného úseku řeky Ostravice v letech 1980-2011 

 Jak již bylo zmíněno v kapitole 5.2, byly části některých řek Ostravska v 70. letech 

minulého století považovány za mrtvé. 

 Monitorování a zjišťování skutečného stavu rybího osídlení včetně druhové skladby 

je velice složité, vzhledem k údajům uvedeným již v kapitole 4.3. 

 Ichtyologický průzkum týkající se vybraného úseku řeky Ostravice probíhal 

v letech 1996 – 2003 (Lojkásek, 2003). Byla potvrzena přítomnost 20 druhů ryb, a to 

pstruh obecný, lipan podhorní, štika obecná, střevle potoční, jelec tloušť, jelec proudník, 

parma obecná, ostroretka stěhovavá, plotice obecná, kapr obecný, cejn velký, střevlička 

východní, hrouzek obecný, bolen dravý, mřenka mramorovaná, úhoř říční, candát obecný, 

okoun říční, vranka obecná, vranka pruhoploutvá. V příspěvku, který se týká provedeného 

průzkumu, je uvedena navíc ještě ouklej obecná (Lojkásek aj., 2001). V následujícím textu 

jsou uvedeny závěry z provedeného průzkumu z let 1996 - 2003. 

 Úsek řeky Ostravice ř. km 0 – 25,65 (zahrnuje i prácí sledovaný úsek ř. km 0 - 21) 

má druhovou skladbu parmového pásma.  

 Pro část řeky ř. km 15,2 - 0 se hodnoty celkové biomasy se pohybují v rozmezí 

hodnot 80 – 230 kg.ha
-1

. V horní části tohoto úseku do ř. km 15,2 - 4,6 převažuje jelec 

tloušť s relativním podílem na biomase 40 – 60 % a parma obecná s relativním podílem 

biomasy do 20 %. V dolní části úseku od ř. km 4,6 po ústí do řeky Odry opět nejvyšší podíl 

v biomase vykazuje jelec tloušť, a to  40 - 60 %, ale jsou zde zastoupeny i druhy 

charakteristické pro nížinné úseky řek, jako je plotice obecná nebo okoun říční. 

 Část řeky Ostravice ř. km 25,65 – 15,2 je charakterizována celkovou biomasou 

730 – 1 900 kg.ha
-1

. Nejvyšších hodnot dominance početnosti dosahuje parma obecná  

(35 - 55 %) a jelec tloušť (12 - 42%). Také v relativních hodnotách biomasy převažuje 

parma obecná (46 - 73%) a jelec tloušť (22 - 35%).  

  Z provedeného průzkumu vyplynulo, že řeka Ostravice má po „dlouhodobém 

antropologickém zatížení pestrou rybí obsádku s vysokými hodnotami celkové biomasy. 

V porovnání s jinými toky říčního systému Odry Ostravice patří k nejrybnatějším řekám 

regionu“ (Lojkásek, 2003).  
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 Další informace je možno získat také z údajů rybářských svazů. Celkově je řeka 

Ostravice rozčleněna na 5 rybářských revírů. Rybářský revír Ostravice 1 je mimopstruhový 

revír, ostatní rybářské revíry jsou revíry pstruhové.  

 Předmětem práce je úsek ř. km 0 - 21 řeky Ostravice a jedná se o 2 revíry. Na úseku 

ř. km 0 – 8 je to mimopstruhový revír 471108 Ostravice 1. Další úsek  

ř. km 8 – 21 je pstruhový revír 473104 Ostravice 2. Druhý zmiňovaný revír byl do konce 

roku 2000 veden jako mimopstruhový revír 471110. K této změně došlo z důvodu 

markantního zlepšení jakosti vody. 

 Dle informací poskytnutých Českým rybářským svazem, územním svazem 

pro Severní Moravu a Slezsko (dále též „ČRS“), byly ve sledovaném období prokázány 

(dle přehledu úlovků) další druhy ryb oproti výše uvedeného průzkumu z roku 1996-2003 

(Lojkásek, 2003). Jedná se např. o tyto druhy ryb, jako je pstruh duhový, lín obecný, 

podoustev říční, sumec velký, amur bílý, karas, mník jednovousý a siven americký. 

  V následujícím textu jsou zobrazena fotografie některých vyskytujících se druhů 

ryb ve sledovaném úseku a dále je zde uvedena základní charakteristika všech druhů ryb, 

jejichž výskyt byl prokázán. Fotografie byly pořízeny autorem na expozici sladkovodních 

ryb na Slezskoostravském hradě v březnu 2013. 

 Čeleď lososovití je zastoupena pstruhem obecným, pstruhem duhovým a sivenem 

americkým. Pstruh obecný vytváří podle oblastí výskytu několik poddruhů, které mohou 

vytvářet různé formy (potoční, jezerní). Má vřetenovitý tvar těla, dokonale přizpůsobený 

k životu v proudících vodách, zbarvení je velice variabilní. V našich podmínkách dorůstá 

obvykle do 30 – 45 cm a dosahuje hmotnosti 0,25 – 0,80 kg. Je považován za krátkověkou 

rybu. Hlavní potravou jsou bentické organismy, větší exempláře se živí drobnými rybami 

a žábami. Výtěr probíhá od poloviny října do poloviny prosince a výtěru předchází migrace 

do horních úseků toků se štěrkovitým dnem. Pstruh obecný je populární sportovní ryba 

(Spurný, 1998). 

 Pstruh duhový je na našem území nepůvodním druhem. Podobá se pstruhu 

obecnému, ale jeho tělo je vyšší a více zploštělé, a také hlava je užší a tělo menší. Podél 

celého těla v oblasti postranní čáry se táhne duhově zbarvený pás. Ve srovnání s pstruhem 

obecným má menší nároky na teplotu vody nebo obsah kyslíku ve vodě, ale jeho potravní 

spektrum je shodné (Spurný, 1998). 
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 Siven americký je také nepůvodním druhem. Zbarvení těla je šedozelené, hřbet je 

tmavší s patrným mramorováním se světlými skvrnami. V našich podmínkách dorůstá 

zpravidla do 30 – 40 cm při váze 0,5 – 1 kg. Žije ve vodách s poměrně širokým rozpětím 

pH. Výtěrové období probíhá od října do března. Potrava tohoto druhu se shoduje 

s potravou pstruhů (Spurný, 1998). 

 Lipan podhorní patří do čeledi lipanovití. Je to středně velká ryba dosahující běžné 

délky 35 – 50 cm a hmotnosti 1 kg, která se dožívá věku kolem 5 let. Má štíhlé, protáhlé 

tělo a menší hlavu s velkýma očima. Tělo je pokryto středně velkými šupinami, které 

chybějí na přední části břicha.  Hřbet je šedozelený až namodralý, boky jsou šedomodré až 

do zelena s většími skvrnkami, břicho je nažloutlé. Lipan podhorní žije v horských úsecích 

řek s mírnějšími proudy, kde je kamenito-štěrkové až písčité dno, ale jeho výskyt je běžný 

i v pstruhovém nebo parmovém pásmu. Živí se larvami chroustíků, pakomárů, jepic, ale 

také měkkýši nebo semeny rostlin. Tření probíhá od poloviny května při teplotě vody  

7 – 10 °C. Výtěr představuje pro lipana vysokou stresovou zátěž, dojde ke snížení imunity 

a velká část ryb po výtěru zaplísní na povrchu a uhyne (Spurný, 1998). 

 Na následujícím obrázku je fotografie štiky obecné, jediného zástupce čeledi 

štikovití. 

 

Obrázek č. 5 Štika obecná Esox lucius (foto: autor) 
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 Štika obecná patří mezi velké rybí druhy a je také velmi významná z hlediska 

regulace jiných druhů ryb, které mají tendence k přemnožení. Dorůstá až do délky 150 cm, 

hmotnost je udávána 16 – 24 kg a u některých jedinců i více. Tělo má charakteristický 

torpédovitoválcovitý tvar, přičemž přední část hlavy je shora nápadně zploštělá a má silně 

vyvinuté do široka rozevíratelné čelisti, opatřené velkým množstvím dovnitř skloněných 

zubů. Zbarvení je variabilní, základní barvy jsou zelená, černá, žlutá s četnými skvrnkami. 

Štika obecná je typický teritoriální dravec, který se živí jinými druhy ryb, ale také se u ní 

projevuje výrazný kanibalismus. Patří mezi u nás nejrychleji rostoucí druh a maximální 

věk se u tohoto druhu uvádí až 25 let. Rozmnožování probíhá brzy z jara v březnu při 

teplotě vody 7 – 9 ºC. Je vyhledávaným úlovkem sportovních rybářů  

(Spurný, 1998). 

 V následujícím textu jsou popsány druhy zastupující čeleď kaprovití. 

Na následujícím obrázku je fotografie kapra obecného. 

  

 

Obrázek č. 6 Kapr obecný Cyprinus Carpio (říční forma je nápadná štíhlím tělem), v pozadí 

hejno Perlína ostrobřichého Scardinius erythropthalmus (foto: autor) 

 Kapr obecný je druh, který představuje nejznámější sladkovodní rybu a je 

předmětem chovu již přes 2 000 let. Dorůstá až do délky 150 cm a hmotnosti u největších 

exemplářů do 40 kg. Věkem může přesáhnout i 40 let. Stavba těla je robustní, ústa mají 

spodní postavení s vysunovatelným rypcem a 2 páry vousků. Ploutve jsou masivní 
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se silnými tvrdými paprsky a hřbetní ploutev je nápadně dlouhá. Zbarvení kapra obecného 

je proměnlivé, závisí na prostředí a věku. Existence původní divoké formy kapra obecného 

s dlouhým a nízkým tělem je v našich vodách již velmi nepravděpodobná. Kapr se 

v procesu domestikace postupně morfologicky výrazně měnil. Z hlediska ošupení jsou 

v současnosti rozlišovány tři základní variety kapra. Šupinatý kapr varietas squamus, lysý 

kapr varietas specularis a hladký kapr varietas nudus. Potravní spektrum kapra je velmi 

široké, jako všežravec se živí zooplanktonem, zoobentosem (zejména larvami pakomárů 

a nitěnkami), ale také detritem, řasami, částmi vyšších rostlin a také semeny rostlin. 

U větších kaprů se v potravě vyskytuje i rybí plůdek. Výtěr probíhá od začátku května 

do konce června při teplotě vody 18 – 20 ºC (Spurný, 1998).  

 Na následující fotografii je lysá forma kapra obecného spolu s hejnem karase 

obecného. 

 

Obrázek č. 7 Kapr obecný Cyprinus Carpio (hladká forma), v pozadí hejno Karase obecného 

Carassius carassius (foto: autor) 

 Karas obecný je charakteristický poměrně vysokým a kratším tělem. Běžně dorůstá 

do hmotnosti 0,2 – 0,3 kg, maximálně do 2 kg a délky 45 cm, dožívá se 8 – 10 let. 

Základní zbarvení je šedozelené, boky jsou světlejší se zlatavým leskem, břicho ryby je 

zlatožluté. Potravní složení má obdobné jako kapr obecný. Výtěr probíhá od pozdního jara 
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až do léta pří teplotě 16 – 17 ºC. Jeho početnost v posledních letech silně poklesla (Spurný, 

1998). Na následující fotografii je hejno karase obecného. 

 

Obrázek č. 8 Karas obecný Carassius carassius v hejnu (foto: autor) 

 Amur bílý představuje velký rybí druh, který byl do ČR dovezen. Má zavalité tělo 

válcovitého tvaru s velkými šupinami a jeho hřbet je olivově zelený, po bocích je zbarven 

světle zlatým nebo stříbrným odstínem, břicho je světlé. Dorůstá do délky 120 – 150 cm 

a hmotnosti 50 kg. Zpočátku tvoří potravu zooplankton, ale velmi brzy přechází na potravu 

rostlinnou, která později tvoří největší část jeho přijímání. U nás, i když dochází k výtěru 

koncem června až začátkem července v oblasti jižní Moravy, se přirozeně nerozmnožuje 

(Spurný, 1998).  

 Bolen dravý, jak již je z názvu patrné, se živí lovem menších ryb. Dorůstá kolem 

60 – 80 cm a hmotnostně 4 – 8 kg, větší exempláře i přes 1 m a do 15 kg. Dosahuje věku 

10 – 15 let. Zbarvení hřbetu je šedomodré, boky stříbrné, břicho matně bílé. Má protáhlé 

štíhlé tělo a představuje jediného našeho zástupce kaprovitých ryb s dravým způsobem 

výživy. Potravou větších bolenů dravých je ouklej obecná a jiné menší ryby, které loví při 

hladině, avšak na hladině nepohrdne sběrem většího hmyzu. Rozmnožování probíhá 

v dubnu a květnu při teplotě vody 6 – 10 ºC (Spurný, 1998). 

Parma obecná má dokonale přizpůsobené tělo do proudících vod protáhlého 

oválného tvaru s protaženým rypcem, kde ústa mají spodní postavení, rty jsou masité 

s dvěma páry fousků. Hřbet je olivově zelený, boky zlatozelené, břicho běložluté. Parma 

obecná obývá proudivé a dobře prokysličené úseky řek. Dorůstá do délky 120 cm 

a hmotnosti 6 kg a dosahuje věku 18 let. Výtěr začíná probíhat koncem dubna v nížinách, 
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ve výše položených úsecích potom v květnu až do začátku června. Ke tření si vybírá 

kamenité dno. Hlavní potravu představuje zoobentos (Hanel a Lusk 2005). 

 Ostroretka stěhovavá je typická hejnová ryba, má protáhlé štíhlé tělo, uzpůsobené 

pro pohyb v proudících vodách. Tělo má pokryto středně velkými šupinami a hlava je malá 

s velkýma očima. Zbarvení těla je stříbřitě bílé, hřbetní část je tmavošedá s modrým 

leskem. Její velikost je kolem 40 cm a váha okolo 1 kg, vzácněji až 60 cm a 3 kg. Může se 

dožít až 21 let. Potravu tvoří nárosty řas, rozsivek a sinic, ale i larvy hmyzu. Tření probíhá 

v období od března do května (Hanel a Lusk 2005). 

 Na následujícím obrázku je jelec tloušť. 

 

Obrázek č. 9 Jelec tloušť Leuciscus cephalus (foto: autor) 

Jelec tloušť má válcovité robustní tělo, které je kryté středně velkými šupinami, 

výrazně odlišnými od našich ostatních jelců. Má velká koncová ústa s masitými pysky. 

Zbarvení hřbetu je šedozelené, břicho je stříbřité. Dorůstá do velikosti obvykle kolem 

35 cm a 1 kg hmotnosti, vzácně i více do délky až 80 cm, váha se pohybuje k 6 kg 

a nevyšší zjištěný věk byl 16 let. Jelec tloušť je všežravá ryba, která konzumuje naprosto 

vše a od větší délky bývá dravá. Doba tření spadá do období konce dubna až do poloviny 

června při teplotě vody nad 11 ºC (Spurný, 1998). 

Jelec proudník má protáhlé a štíhlé tělo, dorůstá do délky okolo 25 cm, maximálně 

40 cm a hmotnost bývá kolem 1 kg. Zbarvení hřbetu je šedomodré, boky stříbřité a břicho 

bílé. Dožívá se věku až 13 let. Jelec proudník je poměrně náročný na obsah kyslíku 
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ve vodě, i když snáší i mírné znečištění. Potrava a rozmnožování je obdobné, jako u výše 

uvedeného druhu jelec tloušť (Spurný, 1998). 

 Cejn velký obvykle dorůstá do délky 50 cm a hmotnosti do 2 kg. Výjimečně velké 

exempláře mohou dosahovat délky až 80 cm a váhy k 7 kg, dožívá se věku kolem 20 let. 

Zbarvení se mění v závislosti na věku, u dospělých jedinců je hřbet šedočerný, boky 

nazelenalé až namodralé se zlatým nádechem.  Tělo je vysoké, z boku zploštělé s menšími 

šupinami. Výtěr probíhá od konce dubna do konce června při teplotě vody 15 – 18 ºC 

(Spurný, 1998). Cejn velký je zobrazen na následující fotografii. 

 

 

Obrázek č. 10 Cejn velký Abramis brama (foto: autor) 

 Lín obecný má krátké vyšší tělo, menší oči, vysunovatelné spodní ústa se dvěma 

malými vousky. Šupiny jsou velmi drobné a překryté silnou až rosolovitou vrstvou. 

Dorůstá do délky 30 – 84 cm a dosahuje hmotnosti 1,2 – 6 kg. Základní barva je temně 

zelená, hřbet je tmavší, boky jsou zelenohnědé a zelenošedé se zlatožlutým leskem. Je to 

ryba, která dobře snáší nedostatek rozpuštěného kyslíku a je odolná i na kyselé rašelinné 
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vody. Tře se od konce května do počátku srpna. Živí se hlavně larvami hmyzu, korýši 

a měkkýši a planktonem (Hanel a Lusk, 2005). 

 Podoustev říční má protáhlé tělo s hluboce vykrojenou ocasní ploutví. Tělo má 

stříbřité, lesklé, hřbetní část má tmavší, modrošedou. Dorůstá většinou do délky 30 cm 

a váží kolem 0,5 kg. Je to ryba cejnové pásma, ale vystupuje i proti proudu do parmového 

pásma. Tře se od konce dubna do začátku července. Plůdek se živí řasami 

a zooplanktonem, dospělý jedinec se živí bentosem např. korýši, mlži, máloštětinatci, larvy 

hmyzu (Hanel a Lusk, 2005). 

 Plotice obecná je jeden z našich nejrozšířenějších a nejpočetnějších druhů ryb a její 

populace jsou u nás stálé. Jde o rybu středně náročnou na obsah kyslíku ve vodě. Má 

protáhlé tělo s vyklenutým hřbetem, ze stran zploštělé a pokryté velkými šupinami. 

Dorůstá do velikosti 50 cm a hmotnosti kolem 2 kg, dožívá se staří až 19 let. Hřbet je 

tmavý se zelenavým, kovovým leskem, boky a břicho je světlé až stříbrobílé. Plotice 

obecná je málo vybíravý všežravý druh a její potravní nároky jsou obdobné jako 

u ostatních ryb čeledi kaprovití. Tření probíhá od začátku května do června při teplotě 

vody 14 – 20 ºC (Hanel a Lusk 2005). Následuje její fotografie. 

 

 

Obrázek č. 11 Plotice obecná Rutilus rutilus (foto: autor) 

Střevle potoční je velmi malá rybka, která se vyskytuje s kyslíkem bohatých 

úsecích pstruhového a lipanového pásma a při dobré jakosti vody i v pásmu parmovém. 
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Dorůstá do 10 cm a potravu tvoří převážně larvy chrostíku, jepic a další zoobentos. 

Rozmnožování probíhá v dubnu až červnu při teplotě 17 – 20 ºC (Lojkásek, 2004). 

Mimo dobu tření je hřbet šedozelený až olivový, boky zelenožluté, břicho je bělavé až 

nažloutlé (Hanel a Lusk 2005).   

Střevlička východní je drobná rybka, která dorůstá do délky 8 cm, a jedná se 

o nepůvodní druh. Tělo je nažloutlé se stříbřitým leskem, hřbet je tmavší, po bocích těla se 

táhne tmavý úzký pás. U dospělých jedinců tvoří potravu převážně larvy chrostíku, 

pakomárů a také vodní plži (Hanel a Lusk 2005). 

 Ouklej obecná je ryba menších rozměrů s protáhlým, bočně stačeným tělem. 

Dorůstá do délky 15 – 20 cm, maximálně 25 cm a hmotnosti 170 g. Hřbet je šedozelený 

s modrým odstínem, boky stříbřitě bílé a břicho bílé. Dožívá se věku kolem 8 let. Živí se 

drobnými larvami a náletovou potravou. Výtěr probíhá v květnu a v červnu při teplotě 

vody nad 16 ºC (Spurný, 1998). Na následujícím obrázku je její fotografie. 

 

 

Obrázek č. 12 Ouklej obecná Alburnus alburnus (foto: autor) 

 Hrouzek obecný má protáhlé vřetenovité tělo, poměrně velké šupiny a spodní 

vysunovatelná ústa mají v koutcích dva vousky. Na bocích těla má řadu šesti až dvanácti 

velkých tmavých skvrn. Dorůstá do velikosti 12 – 14 cm a nejvyšší publikovaná hmotnost 

byla 220 g. Dožívá se věku 8 let. Živí se zooplanktonem, larvami pakomárů, vážek, jepic 

a chroustíků. Tření probíhá v měsících květnu až červnu (Hanel a Lusk, 2005). 
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 Čeleď sekavcovití zastupuje mřenka mramorovaná (v některých zdrojích uváděna 

přímo pod čeleď mřenkovití). Má válcovité protáhlé tělo, šupiny jsou malé, zarostlé v kůži 

a jsou jen na bocích těla. Kolem úst má šest vousků. Obvykle dorůstá do velikosti 13 cm. 

Zbarvení je šedozeleně mramorované, v kalném prostředí jednotné tmavošedé. Mřenka 

mramorovaná obývá pstruhové až parmové pásmo, snáší poměrně silné organické 

znečištění, ale je citlivá na nízký obsah rozpuštěného kyslíku. Živí se bezobratlými 

živočichy, kteří žijí u dna, jako jsou larvy a kukly pakomárů, larvy jepic apod. (Hanel 

a Lusk, 2005).  

 Sumec velký je náš jediný zástupce čeledi sumcovití. Má širokou nízkou hlavu, 

která prochází v protáhlé tělo, zužující se směrem k ocasu. Tělo je pokryto tlustou slizkou 

kůží bez šupin. Na horní bezzubé čelisti se na každé straně nachází dlouhý vous, na dolní 

ozubené čelisti jsou dva menší vousky na každé straně. Základem jeho zbarvení je 

modrošedá nebo šedoolivově zelená barva, hřbet je modročerný, tmavý i nahnědlý, boky 

jsou mramorované. Občas se objeví i albinotičtí jedinci. Je to naše největší ryba, dorůstá 

do velikosti 250 – 300 cm a váží i 100 kg a více. Tření probíhá v květnu až v červnu. 

Plůdek se živí zooplanktonem, červy a larvami hmyzu, větší jedinci se živí rybami, 

výjimečně i ptáky a savci. (Hanel a Lusk, 2005). 

 Úhoř říční patří do čeledi úhořovití. Samice dosahují délky do 150 cm a hmotnosti 

obvykle 1 - 2 kg. Samci dorůstají pouze do délky 50 cm při hmotnosti 0,3 kg. Má hadovité 

tělo pokryté drobnými šupinami, malou hlavu a nemá břišní ploutve. Jeho zbarvení se mění 

v průběhu života. Úhoř říční se vytírá v Sargasovém moři. Výskyt u nás je závislý 

na vysazování úhořího monté. Jeho hlavní potravu tvoří zoobentos a větší jedinci se živí 

také malými rybkami (Spurný, 1998). 

Mník jednovousý je zástupcem čeledi treskovití. Má protáhlé válcovité tělo, 

směrem k ocasu se zúžuje. Na bradě se nachází nepárový vous, žádná naše ryba takový 

nepárový vous nemá. Hlava a hřbet jsou tmavě šedé až hnědé barvy, boky tmavě hnědé až 

mramorované (Hanel a Lusk, 2005). Pro svůj výskyt potřebuje členité břehy s dostatkem 

úkrytů. Tato ryba se vyskytuje ve všech typech vod, kde je koncentrace rozpuštěného 

kyslíku nad 4 mg/l. Dorůstá obvykle do 80 cm a hmotnosti 2 kg. Rozmnožuje se od druhé 

poloviny prosince do první dekády ledna při teplotě vody pod 2 ºC. Potravu tvoří 

bezobratlí a v pozdějším vývoji je převážně rybožravý (Lojkásek, 2004). 
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 Čeleď okounovití je zastoupena okounem říčním a candátem obecným. Okoun říční 

má vysoké robustní tělo z boku stlačené. Základní zbarvení těla je žlutozelené až hnědé, 

hřbet je tmavší, boky žlutavé s měděným leskem, břicho nažloutlé. Na bocích vystupuje 

pět až devět příčných pruhů. V našich řekách dosahuje délky okolo 30 cm, v údolních 

nádržích až do 50 cm a váha bývá udávána k 3 kg. Jeho výskyt je zaznamenán takřka 

všude, vytváří početná hejna s věkovou hierarchií. Živí se zooplanktonem, zoobentosem 

a u větších jedinců nad 7 cm se začínají vyskytovat v potravě malé rybky, které pak 

u dospělých kusů převažují. Dochází také k častému kanibalismu. Výtěr probíhá od dubna 

do června při teplotě vody v rozmezí 6 – 19 ºC. Okoun říční velmi pozvolna přirůstá 

a nejvyšší doložený věk je 19 let (Spurný, 1998). Na následujícím obrázku je jeho 

fotografie.  

 

 

Obrázek č. 13 Okoun říční Perca fluviatillis (foto: autor) 

 Candát obecný je poměrně náročný druh na obsah kyslíku ve vodě a její čistotu. Jde 

o rybu žijící v hejnech, která se zdržuje u dna a na mělčiny vyjíždí k lovu potravy. Má 

klínovitou hlavu s velkýma očima a ústa jsou ozubená. Tělo má protáhlé, zavalitě 

vřetenovité, z boku mírně zploštělé a kryté drsnými ktenoidními šupinami. Ktenoidní 

šupiny jsou elastické šupiny, u kterých je vyčnívající plocha pokrytá drobnými 

povrchovými trny (kteniemi). Tento typ šupin je typický pro okounovité ryby. Zbarvení 

hřbetu je šedozelené, na bocích se vyskytuje osm až dvanáct hnědočerných příčných pruhů, 

http://www.biolib.cz/cz/glossaryterm/id994/
http://www.biolib.cz/cz/taxon/id16121/
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které se rozpadají na jednotlivé skvrny, břicho je žlutobílé až bílé. Candát obecný dorůstá 

až do 130 cm a hmotnost se pohybuje kolem 20 kg. Potravu dospělých jedinců tvoří hlavně 

ryby menších rozměrů jako například plotice obecná, ouklej obecná, hrouzek obecný, 

okoun říční a další drobné ryby. Výtěr probíhá od konce dubna do června za optimální 

teploty vody kolem 8 – 14 ºC. Candát obecný patří mezi naše nejcennější druhy i 

s ohledem na hospodářské hledisko (Spurný, 1998). Fotografie tohoto duhu je zobrazena 

na následujícím obrázku. 

 

 

Obrázek č. 14 Candát obecný Stizostedion lucioperca (foto: autor) 

Čeleď vrankovití zastupuje vranka obecná a vranka pruhoploutvá, jde o malé 

rybky. Vranka obecná dosahuje velikosti do 12 cm a žije přibližně 8 let, u vranky 

pruhoploutvé je velikost obvykle do 15 cm, avšak výjimečně k 20 cm a věk je udáván 

okolo 6 let. Co se týče nároků na potravu, rozmnožování a stanoviště, jsou tyto 

charakteristiky shodné u obou druhů. Rozmnožování probíhá v březnu až dubnu. Potravu 

tvoří pošvatky, larvy pakomárů a další zoobentos. Oba druhy jsou náročné na obsah 

rozpuštěného kyslíku ve vodě (Lojkásek, 2004). 
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6. Diskuze k tématu 

 Předmětem práce bylo provedení srovnání znečištění vybraného úseku řeky 

Ostravice ve vztahu k místní ichtyofauně. 

 Předpoklad, že v průběhu sledovaného období 1980 - 2011, došlo ke zlepšení 

kvality vody řeky Ostravice, se potvrdil. Na základě porovnání vybraných ukazatelů 

znečištění (rozpuštěný kyslík, biochemická spotřeba kyslíku BSK5, amoniakální dusík  

N-NH4) bylo zjištěno, že ve sledovaném období došlo k markantnímu zlepšení kvality 

vody u všech sledovaných profilů.  

 Hodnota ukazatele rozpuštěný kyslík se u profilu Ostravice – Ostrava v porovnání 

roku 1980 a roku 2010 zvýšila o 6,7 mg/l a došlo ke změně klasifikace velmi silně 

znečištěná voda na klasifikaci neznečištěná voda. Hodnota z roku 2010 představuje 

615,4 % hodnoty z roku 1980.  

 U ukazatele BSK5 došlo k výraznému snížení, a ačkoliv je např. profil Ostravice – 

Ostrava v roce 2010 klasifikován III. třídou – znečištěná voda, oproti roku 1980 je 

vykazováno snížení o 32,3 mg/l a hodnota z roku 2010 se snížila na 13,4 % hodnoty z roku 

1980.  

 Rovněž hodnota ukazatele amoniakální dusík N-NH4 u profilu Ostravice – Ostrava 

se snížila mezi roky 1980 a 2010 o 10,74 mg/l a hodnota z roku 2010 představuje pouhé 

4,1 % hodnoty z roku 1980.  

 Údaje o vývoji kvality vody řeky Ostravice měly být následně porovnány s údaji 

o místní ichtyofauně v letech 1980 - 2011 s předpokladem, že se zlepšováním kvality vody 

se zvyšuje početnost i druhová skladba ichtyofauny. 

 V případě části týkající se místní ichtyofauny jsem vycházel z předpokladu, že bude 

k dispozici více údajů a proveden dostatek studií, ze kterých bych mohl provést srovnání. 

Za celé sledované období třiceti let však byla provedena pouze jedna celková studie. Studie 

probíhala v letech 1996 - 2003  a byl jí prokázán výskyt 21 druhů ryb. 

 Vývoj ichtyofauny v čase můžeme tedy porovnávat pouze z údajů ČRS. Tyto však 

mohou být zkresleny z důvodu selektivnosti lovu nebo nepřesným zaznamenáním úlovků 

rybáři. Také způsob sumarizace úlovků ČRS se ve sledovaném období měnil. 



Jiří Valeček: Znečištění řeky Ostravice ve vztahu k ichtyofauně – úsek ř. km 0 - 21 

2013  52 

Z poskytnutých materiálů je ale zřejmé, že např. v roce 1975 se v úlovcích rybářů 

neobjevila žádná parma obecná, která je charakteristickým druhem pásma parmového. 

 Přestože nebyly provedeny průzkumy ichtyofauny ve starším období, je zřejmé, 

že v období 80. let musela být ichtyofauna ve sledovaném úseku, na profilu Ostravice – 

Ostrava, s ohledem na údaje o znečištění řeky, velmi chudá. Tento profil např. vykazoval 

v roce 1980 hodnotu rozpuštěného kyslíku 1,3 mg/l. Tyto hodnoty jsou schopny snášet 

pouze ryby nenáročné na obsah kyslíku, jako je kapr, karas či lín (Hanel a Lusk 2005). 

Ukazatel BSK5 má pro kaprovité ryby vykazovat hodnotu do 8 - 15 mg/l a ta v roce 1980 

splněna nebyla, protože hodnota byla 37,3 mg/l (Hanel a Lusk 2005). 

U profilu Ostravice – Vratimov můžeme předpokládat existenci ichtyofauny i v těchto 

letech, protože rozpuštěný kyslík byl naměřen v hodnotě 10 mg/l a ukazatel BSK5 

v hodnotě 10,4 mg/l.  
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7. Závěr 

 Zadání práce bylo splněno. V bakalářské práci jsem provedl jednak srovnání 

znečištění vybraného úseku řeky Ostravice ř. km 0 – 21 v letech 1980 – 2011 a zároveň 

popis místní ichtyofauny.  

 Byly porovnány vybrané ukazatele, které mají zásadní vliv na život ryb, a to 

rozpuštěný kyslík, biochemická spotřeba kyslíku BSK5, amoniakální dusík N-NH4, a kovy 

měď a zinek.  U všech sledovaných ukazatelů došlo k výraznému zlepšení.  

 Ichtyofauna sledovaného úseku řeky dle ichtyologického průzkumu provedeného 

v letech 1996 - 2003 zahrnuje 21 druhů ryb. Jedná se o tyto druhy: pstruh obecný, lipan 

podhorní, štika obecná, střevle potoční, jelec tloušť, jelec proudník, parma obecná, 

ostroretka stěhovavá, plotice obecná, kapr obecný, cejn velký, střevlička východní, 

hrouzek obecný, bolen dravý, mřenka mramorovaná, úhoř říční, candát obecný, okoun 

říční, vranka obecná, vranka pruhoploutvá. Dle údajů ČRS je počet doplněn o další druhy 

ryb, a to pstruh duhový, lín obecný, podoustev říční, sumec velký, amur bílý, karas, mník 

jednovousý a siven americký 

 Vypracování této práce bylo pro mě přínosem k pochopení složitosti problematiky 

znečištění a ochrany vod a také k poznání základních informací a charakteristik týkajících 

se ichtyofauny. Zjištěné poznatky budou dále využity v diplomové práci. 
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Příloha č. 1 

Přehled latinských a českých názvů řádů, čeledí a druhů  

(Spurný, 1998) 

 

Třída: Osteichthyes – Ryby  

Nadřád: Chondrostei – Chrupavčití 

Řád: Acipenseriformes – Jeseteři 

Čeleď: Acipenseridae – Jeseterovití 

Druh: Acipenser ruthenus (Linnaeus, 1758) – Jeseter malý 

Čeleď: Polyodontidae – Veslonosovití 

Druh: Polyodon spathula (Walbaum, 1792) – Veslonos americký 

Nadřád: Teleostei – Vyšší kostnaté ryby 

Řád: Clupeiformes – Bezostní 

Čeleď: Clupeidae – Sleďovití 

Druh: Alosa alosa (Linnaeus, 1758) – Placka pomořanská 

Čeleď: Salmonidae – Lososovití 

Druh: Salmo trutta (Linnaeus, 1758) – Pstruh obecný  

 Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) – Pstruh duhový  

 Salmo salar (Linnaeus, 1758) – Losos obecný 

 Salvelinus fontinalis (Mitchill, 1815) – Siven americký  

Čeleď: Tmymallidae – Lipanovití 

Druh: Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758) – Lipan podhorní 

Čeleď: Coregonidae – Síhovití 

Druh: Coregonus maraena (Bloch, 1758) – Síh maréna  

 Coregonus peled (Gmelin, 1788) – Síh peleď 

Čeleď: Esocidae – Štikovití 

Druh: Esox lucius (Linnaeus, 1758) – Štika obecná 

Čeleď: Umbridae – Blatňákovití 

Řád: Cypriniformes – Máloostní 

Čeleď: Catostomidae – Pakaprovití 

Čeleď: Cyprinidae – Kaprovití 

Druh: Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) – Plotice obecná 
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 Rutilus pigus (Lacépéde, 1804) – Plotice lesklá 

 Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758) – Jelec proudník 

 Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758) – Jelec tloušť 

 Leuciscus idus (Linnaeus, 1758) – Jelec jesen 

 Scardinius erythropthalmus (Linnaeus, 1758) – Perlín ostrobřichý 

 Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844) – Amur bílý 

 Aspius aspius (Linnaeus, 1758) – Bolen dravý 

 Tinca tinca (Linnaeus, 1758) – Lín obecný 

 Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758) – Ostroretka stěhovavá 

 Pseudorasbora parva (Schlegel, 1842) – Střevlička východní 

 Barbus barbus (Linnaeus, 1758) – Parma obecná 

 Gobio gobio (Linnaeus, 1758) – Hrouzek obecný 

 Gobio albipinnatus (Lukasch, 1933) – Hrouzek běloploutvý 

 Gobio kessleri (Dybowski, 1962) – Hrouzek Kesslerův 

 Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) – Ouklej obecná 

 Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1872) – Ouklejka pruhovaná 

 Rhodeus sericeus (Pallas, 1776) – Hořavka duhová 

 Vimba vimba (Linnaeus, 1758) – Podoustev říční (nosák) 

 Pelecus cultratus (Linnaeus, 1758) – Ostrucha křivočará 

 Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758) – Cejnek malý 

 Abramis brama (Linnaeus, 1758) – Cejn velký 

 Abramis sapa (Pallas, 1814) – Cejn perleťový 

 Abramis ballerus (Linnaeus, 1758) – Cejn siný 

 Carassius carassius (Linnaeus, 1758) – Karas obecný 

 Carassius auratus (Linnaeus, 1758) – Karas stříbřitý 

 Cyprinus Carpio (Linnaeus, 1758) – Kapr obecný 

 Hypopthalmichthys molitrix (Valenciennes, 1844) – Tolstolobik bílý 

 Aristichtis nobilis (Richardson, 1844) – Tolstolobec pestrý 

 Leucaspius delineatus (Heckel, 1843) – Slunka obecná (stříbřitá) 

 Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758) – Střevle potoční 

 Pelecus cultratus (Linnaeus, 1758) – Ostrucha křivočará 
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Čeleď: Cobitidae - Sekavcovití 

Druh: Cobitis elongatoides (Bacescu et Maier, 1969) – Sekavec podunajský 

 Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758) – Piskoř pruhovaný 

 Sabanejewia aurata (Filippi, 1865) – Sekavčík horský 

 Noemacheilus barbatulus (Linnaeus, 1758) – Mřenka mramorovaná 

Čeleď: Siluridae – Sumcovití 

Druh: Silurus glanis (Linnaeus, 1758) – Sumec velký 

Čeleď: Ictaluridae – Sumečkovití 

Druh: Ictalurus nebulosus (Le Sueur, 1811) – Sumeček americký 

Čeleď: Clariidae – Keříčkovcovití 

Řád: Anguilliformes – Holobřiší 

Čeleď: Anguillidae – Úhořovití 

Druh: Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) – Úhoř říční 

Řád: Gadiformes – Měkkoploutví (Hrdloploutví) 

Čeleď: Gadidae – Treskovití 

Druh: Lota lota (Linnaeus, 1758) – Mník jednovousý 

Řád: Gasterosteiformes – Volnoostní 

Čeleď: Gasterosteidae – Koljuškovití 

Druh: Gasterosteus aculeatus (Linnaeus, 1758) - Koljuška tříostná 

Řád: Perciformes – Ostnoploutví 

Čeleď: Centrarchidae – Okounkovití 

Druh: Micropterus salmoides (Lacépéde, 1802) – Okounek pstruhový 

 Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758) – Slunečnice pestrá 

Čeleď: Percidae – Okounovití 

Druh: Perca fluviatillis (Linnaeus, 1758) – Okoun říční 

 Stizostedion lucioperca (Linnaeus, 1758) – Candát obecný 

 Stizostedion volgense (Gmelin, 1788) – Candát východní 

 Zingel zingel (Linnaeus, 1758) – Drsek větší 

 Zingel streber (Siebold, 1863) – Drsek menší 

 Gimnocephalus cernuus (Linnaeus, 1758) – Ježdík obecný 

 Gimnocephalus baloni (Holčík et Hensel, 1974) – Ježdík dunajský 

 Gimnocephalus schraetser (Linnaeus, 1758) – Ježdík žlutý 
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Čeleď: Cichlidae – Vrubozubcovití 

Čeleď: Gobiidae – Hlaváčovití 

Druh: Proterorhinus marmoratus (Pallas, 1814) – Hlavačka mramorovaná 

Čeleď: Cottidae – Vrankovití 

Druh: Cottus gobio (Linnaeus, 1758) – Vranka obecná 

          Cottus poecilopus (Heckel, 1836) – Vranka pruhoploutvá 

Řád: Pleuronectiformes – Platýsi 

Čeleď: Pleuronectidae – Platýsovití 

Druh: Pleuronectes flesus (Linnaeus, 1758) – Platýs bradavičnatý 
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Příloha č. 2  

Mapa řeky Ostravice – sledovaný úsek ř. km 0 – 21 s vyznačenými profily měření jakosti 

vody a rybářskými revíry (www.pod.cz, upraveno) 

 

http://www.pod.cz/

