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Otava poskytuje vhodné životní podmínky mnoha druhům ryb. 
Je to dáno dobrou kvalitou vody, která přitéká ze Šumavy, a také 
značnou členitostí koryta řeky. Nalezneme zde proudné partie, 
které přecházejí do táhlých tišin s hlubokými tůněmi i četná slepá 
ramena. Obvykle průhledná voda je po dešti často jantarově 
zbarvená, což je způsobeno huminovými kyselinami vyplavenými 
ze šumavských rašelinišť. 
Pod vodou v řece napočítáme zhruba 30 druhů ryb. Mezi 
nejčetnější patří tradiční kapr obecný (Cyprinus carpio), kterého 
rybáři pravidelně do řeky vysazují a s oblibou loví na udici. 
Vyskytují se tu také dravé ryby, jako štika obecná (Esox lucius), 
candát obecný (Sander lucioperca), sumec velký (Silurus glanis), bolen 
dravý (Aspius aspius) a okoun říční (Perca !uviatilis). Z tradičních 
původních druhů se v řece běžně prohánějí hejna jelců tloušťů 
(Leuciscus cephalus) a jelců proudníků (Leuciscus leuciscus), dále se zde 
hojně vyskytuje plotice obecná (Rutilus rutilus), cejn velký (Abramis 

brama) a cejnek malý (Abramis bjoerkna), lín obecný (Tinca tinca), karas 
obecný (Carassius carassius), hrouzek obecný (Gobio gobio) nebo ouklej 
obecná (Alburnus alburnus). 

River life 
The Otava provides favourable living conditions for many fish 

species. This can be attributed to the good quality of the water, which 
flows from Šumava, and to the considerable ruggedness of the riverbed. 
Below the river’s surface, approximately 30 fish species can be found. 
The most important of these include carp, which are regularly stocked 
and caught by recreational anglers.
In recent years, this river has faced the serious problems of drought and 
water shortages along with reduced oxygen levels, particularly in the 
summer months. 

Zejména v tažných úsecích se můžeme setkat s typickými zástupci 
„proudomilných“ ryb, jako je parma obecná (Barbus barbus), 
ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus) a podoustev říční 
(nosák) (Vimba vimba), ale můžeme zahlédnout i lipana podhorního 
(Thymallus thymallus) či pstruha obecného (Salmo trutta) a rybáři běžně 
vysazovaného pstruha duhového (Oncorhynchus mykiss). Z dalších 
zajímavých rybích druhů se v řece vyskytuje například úhoř 
říční (Anguilla anguilla) a mník jednovousý (Lota lota). V minulosti se 
v Otavě proháněli lososi, avšak vodní stavby znemožnily jejich 
migraci. 
V posledních letech patří mezi nejzásadnější problémy na 
řekách nedostatek vody způsobený suchem a snížené nasycení 
vody kyslíkem zejména v letních měsících, dále zvýšený výskyt 
živočichů, kteří se rybami v řece živí – vydra říční (Lutra lutra), norek 
americký (Mustela vison), kormorán velký (Phalacrocorax carb), morčák 
velký (Mergus merganser) nebo volavka popelavá (ardea cinerea). 

Na řece lze často pozorovat labutě velké (Cygnus olor), kachny 
divoké (březňačky) (Anas platyrhynchos) a lysky černé (Fulica atra).

9 8
7

6 5

4
3

2

1
10

11 12
13

14

štika obecná parma obecná vydra říční kapr obecný sumec velkýlabuť velká jelec tloušť podoustev říční 


