
Vlašimská Blanice je přes 60 km dlouhá řeka
středních Čech, ústící zleva do Sázavy u České-
ho Šternberka. V regionu patří k rybářsky
využívaným tokům (jde o revír obhospodařovaný
MO ČRS Vlašim), tzn. že její rybí obsádka je do
značné míry ovlivňována rybolovem, vy-
sazováním některých druhů či únikem z rybníků
v povodí. V Blanici nalezneme úseky s cha-
rakterem lipanového, parmového i cejnového
rybího pásma. Tento příspěvek shrnuje poznatky
z kontrolních ichtyologických průzkumů elek-
trickým agregátem z let 1996 – 2006, rybářských
statistik a analýzy potravy ledňáčka říčního

(výsledky M. Čecha byly publikovány v časopise
Pod Blaníkem 2/2001). V úseku mezi Skrýšovem
a Vlašimí bylo celkem v tomto období potvrzeno
následujících 24 druhů ryb, náležejících osmi
čeledím:
úhořovití: úhoř říční,
kaprovití: plotice obecná, jelec proudník, jelec
tloušť, perlín ostrobřichý, bolen dravý, lín obecný,
střevlička východní, hrouzek obecný, parma
obecná, ouklej obecná, cejnek malý, cejn velký,
karas stříbřitý, kapr obecný,
mřenkovití: mřenka mramorovaná,
štikovití: štika obecná,
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ostrá (Physella acuta). Ta se k nám rozšířila na
počátku 20. století pravděpodobně z jižní Evropy.
Je však otázkou, odkud se vzala ve Středozemí.
Původně se většina autorů domnívala, že se jedná
o druh mediteránní. V současnosti se však zdá, že
tento druh je původem ze Severní Ameriky a k nám
byl zavlečen mnohem dříve, než se předpokládalo.
Na našem území obývá zejména druhotné biotopy.

Nejčastěji ji nalezneme v pískovnách a jiných
umělých vodních nádrží. Jako jeden z mála plžů
žije i v silně znečistěných vodách a může žít
i v čistírnách odpadních vod, kde vyvolává 
problémy. Přestože nebyla na Podblanicku zatím
zjištěna, její výskyt zde lze alespoň v okrajových
partiích brzy očekávat. 

Luboš Beran (foto: autor)

Ulity levatky ostré (Physella acuta). 

RYBY ŘEKY BLANICE
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lososovití: pstruh obecný, pstruh duhový, lipan
podhorní,
mníkovití: mník jednovousý,
vrankovití: vranka obecná,
okounovití: candát obecný, okoun říční. 

Z hlediska skladby rybí fauny lze mezi
nepůvodní, již dříve do našich vod introdukované
druhy, zařadit pstruha duhového, pocházejícího
ze Severní Ameriky a nověji proniknuvší
invazivní druhy střevličku východní, pocházející
z Dálného Východu, a karase stříbřitého s nejas-
ným původem. Zvláště střevlička východní se
dokáže v některých stojatých vodách enormně
namnožit, poněvadž jde o mimořádně odolný
a konkurenčně extrémně úspěšný druh. Je zají-
mavé, že na tuto rybu se potravně dokázal dobře
přizpůsobit ledňáček říční, jak prokázal M. Čech
(Pod Blaníkem 3/2001) přímo na sledované
lokalitě na Blanici u Smršťova. 

K dlouhodobě nejhojnějším druhům ryb
v tomto toku patří plotice obecná, hrouzek obec-
ný, cejnek malý, cejn velký, ouklej obecná
a okoun říční. 

Pokud použijeme poslední verzi Červeného
seznamu (Lusk a kol. 2006), tak se v řece Blanici
vzácně objevuje vranka obecná, druh zařazený do
kategorie „zranitelný“ (Vulnerable). Hojnější je

v některých přítocích, např. v ústí Brodce se
pravidelně rozmnožuje. Patří mezi důležité
bioindikační druhy, které svým výskytem doklá-
dají dobrou kvalitu vodního prostředí. Místy se
v peřejnatých úsecích jako výsledek vysazování
rybáři objevuje lipan podhorní a v klidnějších
partiích pak úhoř říční; oba tyto druhy jsou řazeny
v kategorii „téměř ohrožený“ (Near threatened).
Jen pomístně v rychleji proudící a více prokys-
ličené vodě se vyskytuje mník jednovousý, ryba
příbuzná mořským treskám, řazený do téže kate-
gorie „ohrožení“. Ostatní výše uvedené rybí
druhy nejsou považovány za ohrožené a jsou uve-
deny v kategorii „málo dotčený“ (Least concern).
Z invazivních druhů se v toku nehojně objevují
karas stříbřitý a střevlička východní, které se
tokem Blanice dále šíří a jejichž početnost je
výrazně vyšší v některých stojatých vodách
v povodí. Výskyt zejména na kvalitu vodního
prostředí náročnějších druhů není v toku kontin-
uální, ale reaguje na konkrétní podmínky v jed-
notlivých úsecích (např. druhy citlivější na obsah
kyslíku lze nalézt především pod jezy či balva-
nitými skluzy, kde je voda více prokysličena).
S většími jedinci, tzv. kapitálními úlovky, se
v Blanici, která patří mezi menší toky, nesetká-
váme příliš často. Nicméně sám jsem v roce 1982
nalezl v Blanici ve Vlašimi při otravě ryb parmy

Cejn velký.
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Strnad luční (Miliaria calandra) je u nás málo
známým zástupcem čeledi strnadovitých (Embe-
rizidae). Žije téměř v celé Evropě, kromě severu,
ve Střední Asii, na jihu zasahuje do severozápadní
Afriky a Malé Asie. Obývá zejména otevřenou kra-
jinu s travnatými porosty a úhory. U nás se vysky-
tuje především v širší oblasti Polabí a na jižní
Moravě. Početnost v celé Evropě od počátku 70.
let 20. století výrazně poklesla. Zhruba od počátku
90. let početnost naší populace stoupá a druh se šíří
do míst, odkud dříve vymizel (např. v jižních
Čechách). Strnad luční je částečně tažný druh. 

Výskyt na Podblanicku
První údaje o výskytu tohoto druhu na

Podblanicku pocházejí z 20. let 20. století, a to
z okolí dunávických rybníků (pozoroval J. Jirsík).
V okolí Bystřice se poprvé vyskytl jeden zpívající
samec dne 17. 7. 1949, nedaleko Semovic. V 50.
a 60. letech údajů o výskytu strnada lučního
přibývalo, a tak jen v roce 1966 bylo mezi
Bystřicí, Petrovicemi a Nesvačilským rybníkem
zaznamenáno sedm samců (pozoroval V. Pod-
horský). V roce 1957 se vyskytlo několik zpíva-
jících samců také u Benešova, Svárova, Poříčí

do délky až 63 cm. Z minulosti je uváděn
z Blanice také úlovek úhoře o hmotnosti 3,65 kg. 

Pro úplnost je potřebné dodat, že se v Blanici
můžeme vzácně setkat i s mihulí potoční (ta
ovšem nepatří mezi ryby, ale do samostatné třídy
mihulovců), jejíž tření bylo např. pozorováno
přímo v toku Blanice v obci Skrýšov na jaře
1991. Jinak se tento ohrožený živočich objevuje
v některých přítocích Blanice (např. Strašický
potok, Polánecký potok). 

Blanice od Vlašimi po Kamberk je zařazena
mezi evropsky významné lokality v rámci sou-

stavy NATURA 2000. Do budoucna budou pro-
váděny další průběžné ichtyologické průzkumy
toku Blanice včetně přítoků s cílem sledovat pří-
padné změny rybích společenstev. Přínosem pro
přirozené migrace ryb (i mihule) bude připravo-
vané zprůchodnění toku Blanice od jejího ústí až
po rybník Kamberk, umožňující mimo jiné pro-
tiproudové tahy přes stávající jezy. Významným
pozitivem v rámci CHKO Blaník bude také vý-
stavba čistírny odpadních vod v Louňovicích pod
Blaníkem, která je ve stádiu příprav. 

Lubomír Hanel (kresba: Lenka Vybíralová)

VRÁTÍ SE STRNAD LUČNÍ NA PODBLANICKO?

Strnad luční.
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