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• anadromní, euryhalinní druh 

• reprodukce na podzim  

• potravní složky makrozoobentos a ryby  

• 150 cm, 26 kg 

 





První repatriace: 
Antonín Frič 



Neolithic Era Roman Age 19 century 20 century 

ANTROPOGENNÍ TLAKY 

• Animalia 
– Chordata 

• Vertebrata 
– Petromyzoniformes 

» Petromyzonidae 
» Lampetra fluviatilis 

» Petromyzon marinus 
– Actinopterygii 

» Acipenseriformes 
» Acipenseridae 

» Acipenser stellatus 
» Acipenser ruthenus 
» Acipenser sturio 
» Huso huso 

» Anguilliformes 
» Anguillidae 

» Anguilla anguilla 
» Clupeiformes 

» Clupeidae 
» Alosa alosa 

» Salmoniformes 
» Salmonidae 

» Coregonus oxyrinchus 

» Salmo salar 
» Salmo trutta m. trutta 

» Pleuronectiformes 
» Pleuronectidae 

» Platichthys flesus 
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Historický a současný areál rozšíření lososa obecného, Salmo 
salar (L.) v České republice (povodí řeky Labe a Odry). 





Současná repatriace lososa 
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1. Monitoring reprodukční anadromní migrace 
lososa obecného 
 
Kolik se k nám lososů vlastně vrací, jaké 
migrační cesty využívají, v jakém časovém 
intervalu migrace probíhají ?  
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1. METODIKA 

Bioskenery a kamerové systémy 

 

•celkový počet migrantů 

•jednoduchost  

•dálkový online přenos  

•videozáznam (druhová identifikace) 

•možná kombinace s odlovem ryb 





Celkem 969 záznamů (15.10. – 11.12.), 4 druhy (ST, LL, TT, SS), Down 535/UP 434     



Velikostní spektrum migrantů 

XXXXXXXXXXXXXX 





Online monitoring   



2. Katadromní migrace strdlic lososa - 
příkladová studie 
 
Jaké migrační cesty využívají, v jakém časovém 
intervalu migrace probíhají ?  



2. METODIKA 

DT je v současnosti nejrozšířenější metodou, která poskytuje podrobné a komplexní 
individuální informace o chování migranta (před, při i po zdolání MP, habitat use aj.)  

 

•migrace ryb  

•habitat use (výtěr)  

•návrh opatření 

 

•značeno celkem 24ks  

 

Radiová telemetrie 







Budou migrovat?  





VÝSLEDKY  

Značeno Migrovalo Počet 
záznamů 
na ATS 

Migrace 
přes MVE 

24 5 5 5 

Velikost migrantů: TL = 148 - 180mm, W = 30-58g 
Migrace: 21-29.3. 
 
 



PROZATIMNÍ ZÁVĚRY 

A. Monitoring reprodukční anadromní migrace lososa obecného 
 
1. Zahájení systematického monitoringu (VAKI, PIT, pozorování)  
2. Pro závěry je nutný kontinuální monitoring (delší časové řady)   

 
B. Katadromní migrace strdlic lososa - příkladová studie 
 
1. Navigace hlavní proudnicí 
2. Chování před překážkou, synchronní migrace (březen/duben)   
3. Poproudová ochrana   
 
C. Obecné závěry: 
 
1. Pilotní znalosti (nutnost výzkumu)  
2. Management lososa (definice cílů, indikátory, opatření)    
3. Řešení obnovy volné migrace vs vhodné prostředí 

 
 



1. Obnova migrační průchodnosti 









RP Střekov je výrazně selektivní 



2. Rybářský management 



3. Monitoring 



www.nina.no 



www.nina.no 



RFID 

 

– Individuální 

– Možnost značení ryb od malé velikosti – od 3 g 

– Aplikace čipu pod kůži 

– Snadné, rychlé znační 

 





Cílem je vytvořit v českých řekách stabilní a na umělém vysazování 
nezávislou populaci. To představuje mnoho dílčích kroků, velké finanční 
náklady a velké úsilí a nadšení lidí.  

Děkujeme za pozornost 


