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1. Cíl

1.1. Co je cílem pilotního 

Cílem projektu bylo pomocí vědeckých experimentů otestovat a optimalizovat 
adaptaci larev štiky obecné na peletované krmivo a podmínky intenzivního chovu v RAS. 
Následně bylo cílem projektu realizovat intenzivní odchov juvenilních ryb tohoto druhu 
v rámci intenzivní akvakultury. Cílem projektu bylo poukázat produkčním rybářským 
podnikům na možnost zavést intenzivní chov štiky obecné v ČR.

1.2. V čem tkví inovativnost vyvíjené technologie/výrobku

Inovace spočívá v otestování a v zavedení efektivní adaptace larev štiky obecné na 
umělé peletované krmivo a na podmínky intenzivního chovu v rámci RAS. V průběhu 
projektu byl otestován nejvhodnější světelný režim a optimální hustota ryb při adaptaci larev 
štiky obecné s cílem zajistit nejvyšší možné přežití a růst odchovávaných ryb. Následně po 
adaptaci byly ryby chované v optimálních intenzivních podmínkách chovu s cílem dosáhnout 
vysokého růstu a přežití ryb do kategorie rychleného plůdku (TL = 40 - 50 mm) a následně do 
věku 6 měsíců u juvenilních ryb s průměrnou celkovou délkou (TL = 193 mm).

1.3. Proč je nutná vyvíjená inovace

Realizace daného projektu a získání výsledků spojených s vyvíjenou technologií byly 
velmi důležité a nutné pro další rozvoj udržitelné akvakultury a chovu ryb v ČR. Výsledky 
tohoto projektu přinesly nové informace, zkušenosti a poznatky o technologii, která v rámci 
intenzivních chovů ryb může v budoucnosti velmi efektivně produkovat rychlený plůdek štiky 
obecné. Kdy tento násadový materiál může následně být využíván v dalším rybničním chovu 
či zpeněžován za velmi zajímavého zhodnocení.  Projekt v budoucnu může přispět k větší 
diverzifikaci chovu ryb v ČR. Dále výsledky tohoto projektu mohou českému rybářství zajistit 
vyšší efektivitu práce, konkurenceschopnost a produktivitu.
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2. Úvod
Intenzivní chov štiky obecné v RAS při použití krmení ryb suchou krmnou směsí 

umožňuje za relativně krátké období 15 - 21 dní vyprodukovat velké množství rychleného 
plůdku (TL= 40-50 mm) na relativně malém prostoru (odchovna cca o 50 m2). Tato popsaná 
technologie nevyžaduje od obsluhy velmi obtížně získávat zooplankton pro odchov 
rychlených štik. Současně je tento způsob chovu štiky obecné plně kontrolovaný z hlediska 
odchovného prostředí, případných chorob či parazitů, což umožňuje chovateli mít v průběhu 
odchovu neustálou kontrolu nad produkcí ryb. Tato kontrola je nesmírně důležitá pro 
plánování další fáze odchovu či pro prodej odchovávaných ryb.   Jak ukázaly četné vědecké 
studie (Kucska a kol., 2005; Kucska a kol., 2006; Kucska a kol., 2007; Szczepkowski, 2006 a 
2009) ze zahraničí intenzivní chov štiky obecné v RAS může být velmi efektivním nástrojem 
pro produkci velmi hospodářsky ceněného druhu ryby především z hlediska zpeněžování a 
ekonomiky chovu. 

V ČR do dnešní doby nikdo zmíněnou technologii netestoval ani nevyužíval k chovu 
rychleného či staršího plůdku štiky obecné. Z tohoto důvodu bylo cílem tohoto projektu 
využít odborné vědecké literatury a pokusit se vyvinout a optimalizovat technologii, která by 
efektivním způsobem produkovala kvalitní a vyrovnaný rychlený plůdek štiky obecné pro 
další fázi chovu (především pro rybniční chov ryb, kde štika obecná má velmi pozitivní 
použiti z hlediska eliminace plevelných druhů ryb a zvýšení produkce hlavních produkčních 
druhů ryb – kapr obecný a další). 

Použitá literatura:

Kucska B., Müller T., Sari J., Bodis M., Bercsenyi M. 2005: Successful growth of the pike 
fingerlings (Esox lucius L.) on pellet at artificial condition – Aquaculture 246: 227-230.

Kucska B., Pal L., Müller T., Bodis M., Bartos A., Wagner L., Husveth F., Bercsenyi M. 
2006: Changing of fat content and fatty acid profile of reared pike (Esox lucius) fed two 
different diets – Aquac. Res. 37: 96-101.

Kucska B., Müller T., Bercsényi M. 2007: The effect of feeding frequency on the growth and 
survival of pike (Esox lucius L.) using floating pellets – J. Appl. Ichthyol. 23: 193-194.

Szczepkowski M. 2006: The impact of water temperature on the growth and survival of 
juvenile northern pike (Esox lucius L.) reared on formulated feed – Arch. Pol. Fish. 14: 85-
93.

Szczepkowski, M., 2009: Impact of selected abiotic and biotic factors on the results of rearing 
juvenile stages of northern pike Esox lucius L. in recirculating systems. Arch. Pol. Fish., 
17: 107-147.
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3. Materiál a metodika

Díky kvalitní odborné práci zaměstnanců rybí líhně Rybářství Nové Hrady s.r.o. při 
umělém výtěru generačních ryb štiky obecné bylo možné získat kvalitní larvy štiky obecné ve 
dvou termínech (13.4.2012 a 30.4.2012), čímž bylo možné realizovat dva experimenty 
optimalizující odstav larev štiky obecné na umělé peletované krmivo a dále optimalizovat 
larvální a juvenilní odchov tohoto druhu ryb v kontrolovaných podmínkách v rámci 
recirkulačního akvakulturního systému (RAS).

3.1. EXPERIMENT č. 1 - Optimalizace odstavu larev štiky obecné 
pomocí světelného režimu

3.1.1. Cíl experimentu

Cílem experimentu bylo otestovat a ověřit vliv světelného režimu na růst, přežití a 
kanibalismus larev a juvenilních ryb štiky obecné v průběhu larválního a počátečního 
juvenilního odchovu (včetně odstavu larev na suché peletované krmivo) v kontrolovaných 
podmínkách chovu v rámci recirkulačního akvakulturního systému (RAS).

3.1.2. Experimentální zázemí a skupiny

Experiment probíhal v experimentálním rybochovném zařízení Fakulty rybářství a 
ochrany vod Jihočeské univerzity (FROV JU), kde k tomuto experimentu bylo využito 
malého RAS s 16 odchovnými kruhovými nádržemi o objemu 180 litrů.

V rámci experimentu bylo vytvořeno šest experimentálních skupin s jedním 
opakováním, kdy každá skupina byla tedy testována ve dvou nádržích. Jednotlivé 
experimentální skupiny měly následující řízený specifický světelný režim v průběhu 
jednotlivých dnů daného experimentu:
skupina L0 : D 24 – kontrolní skupina bez světelného režimu,
skupina  L8 : D16 – 8 hodin světlo (7:00 – 15:00) a 16 hodin tma (15:00-7:00),
skupina L4 : D8 : L4 : D8 – 4 hodiny světlo (7:00 – 11:00), 8 hodin tma (11:00 – 19:00), 4 

hodiny světlo (19:00 – 23:00) a 8 hodin tma (23:00 – 7:00),
skupina L12 : D12 – 12 hodin světlo (7:00 – 19:00) a 12 hodin tma (19:00-7:00),
skupina L4 : D4 : L4 : D4 : L4 : D4 – 4 hodiny světlo (7:00 – 11:00), 4 hodiny tma (11:00 –

15:00), 4 hodiny světlo (15:00 – 19:00), 4 hodiny tma (19:00 – 23:00), 4 hodiny světlo 
(23:00 – 3:00) a 4 hodiny tma (3:00 – 7:00),

skupina L16 : D8 – 16 hodin světlo (7:00 – 23:00) a 8 hodin tma (23:00-7:00),
skupina L8 : D4 : L8 : D4 – 8 hodin světlo 7:00 – 15:00 / tma 15:00 – 19:00 / světlo 19:00 –

3:00 / tma 3:00 – 7:00,
skupina L24: D 0 – kontrolní skupina s kontinuálním 24 hodinovým světelným režimem.

Pro osvětlení odchovných nádrží byly instalovány a využity akvarijní zářivky, které 
byly ještě přelepeny modrým tlumícím papírem zmírňujícím intenzitu světelného záření.
Osvětlení bylo seřízeno tak, aby intenzita světelného záření dopadající na hladinu vody 
v odchovných nádržích dosahovala konstantní hodnoty 30 ± 5 luxů. Intenzita světelného 
záření byla měřena dvakrát denně u každé odchovné nádrže pomocí kapesního luxmetru 
LX1010BS. 
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Pro udržení řízeného světelného režimu v jednotlivých nádržích byly nainstalované 
zářivky nad nádržemi rozsvěcovány a zhasínány ručně podle již zmíněného časového 
harmonogramu a každá nádrž byla individuálně dvoustupňově zastíněna pomocí černé 
geotextílie. První část zastínění tvořila plenta z černé geotextilie upevněná u stropu 
experimentální haly rybochovného zařízení a dosahující až k podlaze. Tímto byla zastíněna a 
oddělena celá sekce 18 experimentálních nádrží od okolního prostředí haly. Dále bylo 
instalováno zastínění jednotlivých nádrží překrytím černou geotextílií. Vždy zářivka 
jednotlivých nádrží byla pod touto geotextílií. Když byl aplikovaný světelný režim, zářivka 
byla zapnutá, v případě tmy byla zářivka vypnutá. 

V jednotlivých nádržích byla udržována stejná kvalita vody, která v rámci daného 
recirkulačního systému cirkulovala. Denně bylo vždy vyměněno 5% vody v daném systému. 
Objem vody celého systému (včetně celkového objemu vody odchovných nádrží – 18x 180 
litrů = 3240 litrů) byl 8 000 litrů, kdy biologický filtr měl objem vody 1760 litrů a retenční 
nádrž 3000 litrů. 

Přítok vody do experimentálních nádrží byl přiveden děrovanou trubičkou nad každou
nádrží do poloměru dané nádrže. Tím docházelo u nádrže ke kruhovému proudění vody, 
způsobujícímu usazování zbytků krmiva a exkrementů ve středu nádrže. Průtok vody byl 
seřízen před nasazením ryb na 3 l.min-1. Tento průtok byl v průběhu odchovu dále upravován 
dle momentální potřeby – unášení krmiva, shlukování ryb apod. tak, aby kruhové proudění 
vody bylo mírné a negativně neovlivňovalo chování ryb. V každé nádrži byla naistalování 
aerace pomocí vzduchovací akvarijního kamene.

V průběhu odchovu byla dvakrát denně (v 7:30 a 22:30) v každé nádrži měřena teplota 
vody (°C) a nasycení kyslíkem ve vodě (mg.l-1) pomocí oximetru WTW MultiLine P4. Dále 
bylo denně měřeno pH v každé nádrži (v 8:00) pomocí pH metru od firmy WTW. Průměrná 
teplota vody v průběhu odchovu byla 20,5 ± 0,25 °C s minimální (19,6 °C) a maximální 
hodnotou (21,5°C). Průměrný obsah rozpuštěného kyslíku v průběhu experimentu byl 7,1 ± 
0,4 mg.l-1 s minimální (6,4 mg.l-1) a maximální hodnotou (7,6 mg.l-1). Dále pomocí 
laboratorních analýz byla 1x za 3 dny odchovu stanovena kvalita vody z hlediska obsahu N-
NH3  (< 0.02 mg L-1); N-NO2 (< 0.02 mg L-1); N-NO3 (<0.05 mg L-1). Tímto způsobem byla 
udržena optimální teplota a kvalita vody, která plně odpovídá intenzivnímu odchovu larev a 
juvenilů štiky obecné v kontrolovaných podmínkách RAS.

3.1.3. Transport a nasazení ryb do experimentu 

Larvy ještě před jejich rozplaváním byly získány z rybí líhně Rybářství Nové Hrady 
s.r.o. Larvy pocházely z umělého výtěru generačních ryb, vytíraných již v zmíněné líhni. 
Larvy byly převezeny z rybí líhně do experimentálního zařízení FROV JU dne 13.4.2012. 
Transport proběhl ve třech polypropylenových přepravních pytlích (objem 30 litrů).  Pytle 
byly z 1/3 naplněny vodou a ze 2/3 kyslíkem. Bylo dovezeno 60 000ks larev štiky, což 
odpovídalo množství 20 000ks na jeden přepravní pytel. Transport trval přibližně 2 hodiny. 
Teplota vody v přepravním pytli byla 9,5°C.

Dovezené larvy byly umístěny do 5 plůdkových kolíbek (do každé kolíbky bylo 
vysazeno 5 000 larev), které byly napojeny na přítok průtočné a filtrované vody přitékající z 
náhonu řeky Blanice. Larvy byly drženy v těchto kolíbkách při teplotě vody 10,3 ± 0,3°C a 
nasycením kyslíku 9,5 ± 0,5 mg.l-1. 

K úplnému rozplavání larev došlo v průběhu tří dnů a 16.4. 2012 bylo přikročeno k 
nasazení rozplavaných larev do připravených odchovných nádrží. Konečná teplota vody v 
kolíbkách byla 10,5°C a v odchovných nádržích 18,3°C. Bylo tedy nutné přistoupit k 
vytemperování a úpravě vody v kolíbkách, tak aby byla stejná jako voda v odchovných 
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nádržích. To bylo realizované pomocí přelévání vody z odchovných nádrží do jednotlivých 
kolíbek. 

Larvy (W= 9,85 ± 0,07 mg, TL=13,5 ± 0,09 mm) byly do odchovných nádrží 
nasazovány v počáteční hustotě 20 ks.l-1, což odpovídalo množství 3 600ks larev na jednu 
odchovnou nádrž. To znamená, že celková biomasa na 1 nádrž činila na začátku experimentu 
35,5 gramů. Po vysazení larev do odchovných nádrží byla teplota vody první den experimentu 
(18 hodin po vysazení larev do nádrží) následně zvýšena na 20,5°C a byl aplikován světelný 
režim v jednotlivých nádržích.

3.1.4. Vlastní experiment a krmení v průběhu experimentu

Experiment probíhal od 16.4. do 30.4. 2012. Larvy byly nasazeny  16.4. a 30.4. bylo 
provedeno závěrečné přelovení ryb, čímž byl experiment ukončen a odchované ryby byly 
následně použity k dalšímu odchovu. Vlastní experiment probíhal 13 dnů, tedy 17.4. až 29.4.

V průběhu experimentu bylo ve všech odchovných nádrží využito stejné krmení 
odchovávaných ryb. Pro krmení larev bylo využito suché krmné směsi značky BioMar. K 
počátečnímu rozkrmení bylo použito krmivo řady Larviva Wean-Ex 300 a 500. Výrobcem 
udávaná velikost je 0,15-0,4mm a 0,5-0,6 mm. Deklarované složení použitých směsí je: obsah 
proteinu 63%, tuků 11%, popelovin 10,9%, vlákniny 0,2%, fosforu 1,6%, vitamínu C  1 
100mg.kg-1, vitamínu E 800mg.kg-1, vitamínu A 8 700 µ.kg-1, vitamínu D3 1700 µ.kg-1 a 
HUFA n-3 2%. Tato směs byla použita 1. až 6. den experimentu. Poté byla 7. až 10. den 
postupně nahrazována a od 11. dne již plně nahrazena krmnou směsí řady Inicio Plus G-4mm. 
Výrobcem udávaná velikost je 0,4mm nejedná se ještě o granulovanou směs, ale o drť. 
Deklarované složení směsi je: obsah proteinu 63%, tuků 11%, popelovin 11,8%, vlákniny 
0,3%, fosforu 2%, vitamínu C 1 000mg.kg-1, vitamínu E 550mg.kg-1, vitamínu A 8 500 
µ.kg-1, vitamínu D3 1 750 µ.kg-1. Obsah HUFA n-3 již výrobce neudává, omezuje se pouze 
na sdělení, že je jejich obsah v krmivu zvýšen.

Krmná dávka byla po celou dobu experimentu ve výši 20% hmotnosti obsádky. Při 
nasazení byla z celkové hmotnosti larev v nádrži vypočtena denní krmná dávka (DKD) pro 
první den krmného experimentu a to 7,1g krmiva na nádrž. Pro následující dny byla DKD 
snížena o úhyn ryb v dané nádrži a zvýšena o denní přírůstek biomasy ryb.

U jednotlivých skupin se lišil počet krmných dávek v závislosti na délce světelného 
dne. Frekvence krmení byla každých 15 minut v průběhu světelného dne. Skupiny L8 : D16 a 
L4 : D8 : L4 : D8 měly v průběhu 24 hodin 32 krmných dávek, skupiny L12 : D12 a L4 : D4 : 
L4 :D4 : L4 : D4 měly 48 krmných dávek a skupiny L16 : D8 a L8 : D4 : L8 : D4 měly 64 
krmných dávek. Kontrolní skupiny L0:D24 a L24:D0 měly v průběhu 24 hodin 96 krmných 
dávek, kdy krmivo v těchto skupinách bylo podávané každých 15 minut. Krmivo bylo 
předkládáno ručně na hladinu nádrže se snahou minimalizovat jeho potápění.

Denní krmná dávka pro jednotlivé nádrže byla navažována vždy každý den ráno podle 
zjištěné mortality ryb a přírůstku z předcházejícího dne na vahách Mettler - model AE 450.

3.1.5. Udržení optimálních životních podmínek v průběhu experimentu

Pro zajištění a udržení dostatečné kvality prostředí v průběhu odchovu byly nádrže 
denně odkalovány a čištěno jejich dno. Vzhledem k velmi jemnému odtokovému sítku 
nedocházelo k samovolnému odplavování nečistot s odtékající vodou. Čištění tedy probíhalo 
formou odsávání zbytku krmiva, exkrementů a uhynulých ryb ze dna nádrže jednou denně. 
Nečistoty se odsávaly z nádrží jednotlivě hadičkou do kýblů, aby bylo možné následné 
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spočítat uhynulé jedince, popřípadě vrátit živé ryb, které byly omylem odsáty zpět do nádrží. 
Tato práce byla usnadněna kónickým tvarem dna nádrže, způsobujícím alespoň částečné 
usazení kalu ve středu nádrže. Po odsátí většiny kalu proběhlo ještě dočištění dna gumovou 
stěrkou a po usazení zvířených nečistot k jejich opětovnému odsátí. Nutností bylo také čistění 
odtokového sítka, jehož otvory se zanášely zbytky krmiva Skupiny L0: D24, L8 : D16, L4 : 
D8 : L4 : D8, L12 : D12 a  L16 : D8 byly čištěny mezi 7. a 11. hodinou. Skupiny L4 : D4 : L4 
: D4 : L4 : D4 a L8 : D4 : L8 : D4, L24:D0 mezi 14. a 16. hodinou. Čištění bylo prováděno se 
značnou šetrností a ohledem na krmný a světelný režim jednotlivých skupin. 

3.1.6. Kontrola zdravotního stavu odchovávaných štik v průběhu odchovu. 
Realizace preventivních a léčebných opatření 

Každý den odchovu byl u odchovávaných larev a juvenilních ryb štiky obecné v každé 
nádrži kontrolován zdravotní stav ryb. V průběhu odchovu bylo zjištěno, že štika obecná je 
neustále napadána parazity, jako je: Ichtyophtirius multifillis,  Chilodonella sp., Trichodina 
sp. či Ichtyobodo sp. parazitující na žábrách a na kůži odchovávaných ryb.  Aby se předešlo k 
masovým či totálním úhynů odchovávaných ryb byly 1x za dva dny v celém RAS aplikovány 
léčebné či preventivní koupele pomocí formaldehydu (36%) v koncentraci 0,02 ml.l-1. 
Léčebná koupel byla aplikována do celého systému včetně odchovných nádrží, filtru a 
retenční nádrže recirkulačního systému. 

3.1.7. Stanovení mortality ryb a kanibalismu v průběhu odchovu

Uhynulé ryby byly z nádrží vybírány v průběhu odkalování nádrží a v průběhu celého 
světelného dne. Uhynulí jedinci byli u jednotlivých nádrží denně evidováni a denně bylo 
vypočítáno přežití ryb podle vzorce [(počet nasazených či přežívajících ryb z předchozího dne 
- denní mortalita ryb)/ počet nasazených či přežívajících ryb z předchozího dne] x 100 (%), 
které následně bylo použito pro výpočet kumulativního přežití odchovávaných ryb v průběhu 
celého odchovu. Na konci odchovu při vylovení a spočítání všech ryb bylo zjištěno skutečné 
množství odchovaných ryb. Toto množství ryb bylo vždy u každé nádrže nižší, než bylo 
množství ryb, které se v nádrži mělo vyskytovat. Rozdíl byl způsobený mírou kanibalismu u 
odchovávaných ryb. Kanibalismus byl vypočítán podle vzorečku (počet chybějících ryb/ 
celkový počet nasazených ryb) x 100 (%).

3.1.8. Měření biometrických parametrů a odběr vzorků na začátku, v průběhu 
a konci experimentu 

V průběhu nasazování larev do experimentu bylo náhodně vybráno 20 jedinců, kteří 
byli použiti pro zjištění biometrických ukazatelů při nasazovaných larev. 

Každý den v průběhu experimentu, včetně posledního dne experimentu 30. 4. 2012, 
bylo po 14. hodině odebíráno 20 ks jedinců z každé nádrže pro průběžná biometrická měření 
v průběhu experimentu. 

Při odběru vzorků ryby byly jednotlivé ryby usmrceny ve formalínu (4%). Po 
usmrcení ryb, byly všechny ryby vyfoceny digitálním fotoaparátem Olympus Camedia C-
5050 společně s příslušným měřítkem. Fotografie posloužili k počítačovému stanovení a 
vyhodnocení celkové délky ryb (TL v mm) za pomoci programu  QuickPro. Následně byli 
jednotliví jedinci osušeni laboratorním filtračním papírem a zváženi na analytické váze 
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Mettler - model AE 200 (W v mg s přesností 0,1 mg). Po zvážení byly odchované ryby dále 
konzervovány ve zkumavkách s roztokem paraformalínu.

V průběhu odchovu u odchovávaných ryb byla denně v každé nádrži stanovena TL, W 
a na konci odchovu SGR (%.d-1) podle vzorce:  (SGR=100t-1ln (W2W1-1), kde W1 a W2 -
je počáteční a konečná hmotnost odchovávaných ryb a t - počet dní odchovu).

3.1.9. Statistické vyhodnocení experimentu

Všechny hodnoty růstu (TL, W a SGR) a kumulativního přežití jsou prezentovány 
jako průměr ± standardní chyba. Statistické zpracování bylo provedeno pomocí statistického 
programu Statistica software 6.1. 

Jednofaktoriální analýza variance ANOVA (P< 0.05), Tuckey’s multiple comparison 
test a neparametrický Kruskal-Wallis’s test byly použity pro porovnání TL, W, SGR a 
kumulativního přežití mezi jednotlivými experimentálními skupinami na konci experimentu.

3.2. EXPERIMENT č.2 - Optimalizace odstavu larev štiky obecné 
pomocí počáteční hustoty nasazených larev

Dne 30.4. 2012 byl založen následující druhý experiment, který měl za cíl ověřit a 
otestovat nejvhodnější počáteční hustotu odchovávaných larev a juvenilních ryb štiky obecné 
v kontrolovaných podmínkách RAS za použití suché peletované krmné směsi. 

3.2.1. Cíl experimentu

Cílem tohoto experimentu bylo najít optimální počáteční hustotu larev, která zajistí u 
odchovávaných ryb štiky obecné nejvyšší přežití a růst do velikosti odchovávaných ryb TL = 
25 – 31 mm. 

3.2.2. Experimentální zázemí a skupiny

Experiment probíhal v dočasně připraveném RAS systému v rámci rybí líhně 
Rybářství Nové Hrady s.r.o. Recirkulační systém byl postavený přesně podle RAS, který byl 
využívaný v rámci prvního experimentu v experimentálním rybochovném zařízení FROV JU, 
jen s jednou výjimkou, že systém v podniku Rybářství Nové Hrady s.r.o. zahrnoval pouze 12 
experimentálních nádrží oproti 16 nádržím o objemu 180 litrů. 

V rámci experimentu byly vytvořeny čtyři experimentální skupiny, které byly vždy 
dvakrát zopakovány. V tomto experimentu byla každá skupina tedy testována ve třech 
nádržích. Jednotlivé experimentální skupiny se lišily různou počáteční hustotou nasazených 
larev:

skupina H10 – do nádrže se nasazovaly larvy s počáteční hustotou 10 ks larev.l-1,
skupina H20 – do nádrže se nasazovaly larvy s počáteční hustotou 20 ks larev.l-1,
skupina H40 – do nádrže se nasazovaly larvy s počáteční hustotou 40 ks larev.l-1,
skupina H80 – do nádrže se nasazovaly larvy s počáteční hustotou 80 ks larev.l-1.

Ostatní podmínky chovu jako je přítok vody do nádrží, teplota a kvalita vody, světelný 
režim, druh a způsob krmení a ošetření experimentálních skupin byly ve všech skupinách v 



           

                            

12

EVROPSKÝ RYBÁŘSKÝ FOND

INVESTOVÁNÍ DO UDRŽITELNÉHO 
RYBOLOVU

FAKULTA RYBÁŘSTVÍ A 
OCHRANY VOD

JIHOČESKÁ UNIVERZITA
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

průběhu tohoto experimentu stejné, kdy jediným testovaným a tím odlišným faktorem v rámci 
testovaných skupin byla počáteční hustota nasazených larev.

V průběhu experimentu byly všech odchovné nádrže zásobovány přítokem vody z 
retenční nádrže na úrovni 3-3,5 l.min-1. V průběhu odchovu byla dvakrát denně (v 7:30 a 
22:30) v každé nádrži měřena teplota vody (°C) a nasycení kyslíkem ve vodě (mg.l-1) pomocí 
oximetru WTW MultiLine P4. Dále bylo denně měřeno pH v každé nádrži (v 8:00) pomocí 
pH metru od firmy WTW. Průměrná teplota vody v průběhu odchovu byla 19,5 ± 1 °C s 
minimální (19,0 °C) a maximální hodnotou (22,0°C). Průměrný obsah rozpuštěného kyslíku v 
průběhu experimentu byl 6,8 ± 0,5 mg.l-1. Ostatní kvalita vody byla na velmi dobré úrovni a 
plně odpovídala optimálním potřebám larev a juvenilních ryb štiky obecné. V rámci použitého 
recirkulačního systému bylo denně vyměněno cca 7-10% vody, což představovalo cca 560 –
800 litrů vody.

V průběhu tohoto experimentu bylo využito 24 hodinového kontinuálního osvětlení. 
Každá nádrž v experimentu byla osvětlena stejným způsobem a při stejné intenzitě, jak tomu 
bylo v prvním experimentu tohoto projektu. Intenzita osvětlení byla každý den kontrolována 
také stejným způsobem.

3.2.3. Nasazení ryb do experimentu 

Larvy, byly po vylíhnutí na rybí líhni v Nových Hradech, uchovávány v líhňařských 
kolíbkách při teplotě vody 8,5°C až do období, kdy larvy strávily žloutkový váček. V tomto 
období bylo celkem do všech nádrží nasazeno 81 000 larev na začátku exogenní výživy, o 
velikosti (W= 8,97 ± 0,08 mg, TL=10,8 ± 0,07 mm). Do každé nádrže s počáteční hustotou 
larev 10 larev na jeden litr bylo vysazeno 1800 larev, u nádrže s hustotou 20 larev na jeden litr 
to bylo 3600 larev, u nádrže s hustotou 40 larev na jeden litr bylo celkem vysazeno 7200 larev 
a konečně u nádrže s hustotou 80 larev na jeden litr to bylo 14 400 larev. To znamená, že 
celková biomasa na 1 nádrž v rámci skupiny H10, H20, H40 a H80 činila na začátku 
experimentu 19,44; 38,88; 77,76 a 155,52 gramů. Larvy byly do jednotlivých nádrží 
vysazovány v období, kdy byla teplota vody v nádržích držena na 9-10°C. Následně v 
průběhu 24 hodin byla teplota vody v nádržích zvýšena na teplotu vody 19,0°C.  

3.2.4. Vlastní experiment a krmení v průběhu experimentu

Experiment probíhal od 30.4. do 14.5. 2012. Larvy byly nasazeny 30.4. a 14.5. bylo 
provedeno závěrečné přelovení ryb, čímž byl experiment ukončen. Vlastní experiment 
probíhal tedy podobně jako experiment první a to celkem 13 dní od 1.5. do 13.5.

V průběhu experimentu bylo ve všech odchovných nádrží využito stejné krmení a 
stejná denní krmná dávka odchovávaných ryb jako u experimentu č.1. I krmný režim byl plně 
shodný s krmným režimem v rámci experimentu č. 1, kdy denní krmná dávka byla v průběhu 
24 hodin rozdělena na 96 krmných dávek, a krmivo bylo podávané rybám každých 15 minut.

3.2.5. Udržení optimálních životních podmínek v průběhu experimentu

Odkalování dna u všech nádrží a čištění stěn nádrží byly realizovány stejným 
způsobem jako u experimentu 1 většinou mezi 10. až 15. hodinou. Čištění bylo prováděno 
opět velmi šetrně a ohleduplně k odchovávaným rybám.
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3.2.6. Kontrola zdravotního stavu odchovávaných štik v průběhu odchovu. 
Realizace preventivních a léčebných opatření 

Po zkušenostech získaných v rámci prvního experimentu bylo zřejmé, že bude i v 
rámci 2. experimentu nutné nějakým způsobem udržovat dobrý zdravotní stav odchovávaných 
larev a juvenilních ryb štiky obecné. Pravidelné denní zdravotní vyšetření ryb na líhni v 
Nových Hradech bylo velmi obtížné realizovat, proto bylo přikročeno k pravidelným 
preventivním a profylaktickým koupelím, které byly realizovány 1x za 2 dny, pomocí 
formaldehydu (36%) v koncentraci 0,02 ml.l-1. Opět jako u 1. experimentu byla preventivní 
koupel aplikována do celého systému včetně odchovných nádrží, filtru a retenční nádrže 
daného recirkulačního systému bez nějakých negativních vlivů na chod biologických filtrů. 

3.2.7. Stanovení mortality ryb a kanibalismu v průběhu odchovu

Uhynulé ryby byly z nádrží vybírány a evidovány podobně jako u prvního 
experimentu. Uhynulí jedinci byli u jednotlivých nádrží denně evidováni a denně bylo 
vypočítáno přežití ryb podle vzorce [(počet nasazených či přežívajících ryb z předchozího dne 
- denní mortalita ryb)/ počet nasazených či přežívajících ryb z předchozího dne] x 100 (%), 
které následně bylo použito pro výpočet kumulativního přežití odchovávaných ryb v průběhu 
celého odchovu. Na konci odchovu při vylovení a spočítání všech ryb z jednotlivých nádrží 
bylo zjištěno skutečné množství odchovaných ryb. Toto množství ryb bylo vždy u každé 
nádrže nižší, než bylo množství ryb, které se v nádrži mělo vyskytovat. Rozdíl byl způsobem 
kanibalismem u odchovávaných ryb. Míra kanibalismu byla vypočítána podle vzorečku (počet 
chybějících ryb/ celkový počet nasazených ryb) x 100 (%).

3.2.8. Měření biometrických parametrů a odběr vzorků na začátku, průběhu a 
konci experimentu 

Na začátku, v průběhu a na konci experimentu byly zjišťovány stejným způsobem jako 
u experimentu č. 1 biometrické údaje odchovávaných ryb (TL v mm a W v mg). Následně se 
z těchto hodnot vypočítala specifická rychlost růstu (SGR) na konci experimentu za celé 
období odchovu (viz experiment č. 1). 

3.2.9. Statistické vyhodnocení experimentu

Všechny hodnoty růstu (TL, W a SGR) a kumulativního přežití jsou prezentovány 
jako průměr ± standardní chyba. Statistické zpracování bylo provedeno pomocí statistického 
programu Statistica software 6.1. 

Jednofaktoriální analýza variance ANOVA (P< 0.05), Tuckey’s multiple comparison 
test a neparametrický Kruskal-Wallis’s test byly použity pro porovnání TL, W, SGR a 
kumulativního přežití mezi jednotlivými experimentálními skupinami na konci experimentu.
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3.3. EXPERIMENT č.3 - Intenzivní chov  juvenilních štik obecných 
do kategorie rychleného plůdku v RAS

Z prvního experimentu, který by spojený s testováním vlivu různého světelného 
režimu na růst a přežití larev a juvenilních ryb štiky obecné, bylo celkem použito 14 700 ryb 
(TL= 29,6± 0,7 mm a W 0,128 ± 0,028 g) pro účely tohoto experimentu, který měl za cíl 
vyhodnotit další odchov juvenilních ryb štiky obecné v rámci intenzivní akvakultury 
využívající RAS a umělé peletované krmivo. U tohoto experimentu nebyly využity žádné 
rozdílné skupiny jen ryby byly odchovávané na dvou různých odchovných zařízeních –
experimentálním rybochovném zařízení FROV JU a rybí líhni Rybářství Nové Hrady s.r.o.. 
Rozměrově identické a vyrovnané ryby byly ve Vodňanech nasazeny do 4 nádrží o objemu 
600 litrů po 3000 ks ryb a v Nových Hradech do 3 nádrží o objemu vody 180 litrů po 900 ks 
ryb. V obou případech počáteční hustota ryb představovala identickou hustotu 5 ks.l-1. Ryby 
ve Vodňanech byly nasazeny do nádrží, které byly napojeny na velký recirkulační systém 
experimentálního rybochovného objektu FROV JU s celkovým objemem vody 25 m3 vody.
V Nových Hradech byly ryby nasazeny do systému, který byl využívaný již při experimentu 
č.2. V průběhu odchovu byla udržována teplota vody na obou místech na úrovni 19,8 ± 1,0°C, 
obsah rozpuštěného kyslíku 7,1 mg.l-1 a pH 7,2 ± 0,2. V průběhu odchovu byla kvalita vody 
držena na optimálních parametrech pro chov ryb. Průtok nádržemi při tomto odchovu byl 
seřízen na úrovni 10 litrů za minutu. Při tomto experimentu bylo využito stejné světelné 
intenzity jako u předchozích experimentů s tím, že světelný den trval v průběhu jednoho dně 2
x 4 hodiny – od 7:00 do 11:00 a poté od 13:00 do 17:00. V průběhu tmy byly nádrže 
zastíněny pomocí geotextílie.

První 2 dny bylo k odchovu rychleného plůdku štiky obecné použito krmivo Inicio 
Plus G-4mm, které bylo využito už u prvního experimentu. Další dva dny tohoto experimentu 
bylo využito směsi krmiva Inicio G-4mm a Inicio-1,5 mm v poměru 1:1. Další dny odchovu 
bylo 100% použito jen krmiva Inicio-1,5 mm, které má následující nutriční složení: bílkoviny 
47%,  tuk 20%, vláknina 1,3%, popeloviny 8,5%, fosfor 1,2%, vápník 1,6%, sodík 0,8%, Cu 
(E4) 7,8 mg.kg-1, Mn (E5) 26 mg.kg-1, Zn (E6) 178 mg.kg-1, Fe (E1) 236 mg.kg-1, vitamín 
A 57,700 IU.kg-1, ethoxyquine 4 mg.kg-1. Denní krmná dávka na začátku experimentu byla 
stanovena na 7,5% a na konci experimentu na 5% z biomasy. 

Vlastní experiment trval 10 dní a byl rozdělen na dvě období po 5 dnech, kdy na konci 
každého období byly spočítány všechny přežívající ryby z obou odchovných míst. U vzorků
33 ryb, které byly před biometrikou znehybněny pomocí anestetika hřebíčkový olej s dávkou 
0,03 ml.l-1, byla udělána biometrika (TL v mm a W v g) pomocí biometrického měřítka s 
přesností na 0,5 mm a pomocí analytických vah Mettler - model AE 450 s přesností na 0,001 
g.  Následně ze zjištěných dat byla spočítána SGR pro obě období. Uhynulé ryby byly z 
nádrží vybírány a evidovány podobně jako u předchozích experimentů a podobně bylo 
spočítáno kumulativní přežití a míra kanibalismu pro obě období. 

Kontrola zdravotního stavu odchovávaných ryb byla prováděna jak ve Vodňanech, tak 
i v Nových Hradech v týdenním intervalu. Po předchozích negativních zkušenostech s 
náchylností odchovávaných štik na ektoparazity byly všechny odchovávané ryby pravidelně 
1x za dva dny krátkodobě koupány (30 minut) v ponořovací koupeli formaldehydu (36%) s 
dávkou 0,03 ml na 1 litr vody. 

Na závěr experimentu byly všechny hodnoty růstu (TL, W a SGR), kumulativního 
přežití a míry kanibalismu zpracovány a prezentovány jako průměr ± standardní chyba 
pomocí statistického programu Statistica software 6.1 a následně byl odchov vyhodnocen z 
hlediska chovatelských aspektů. 
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3.4. EXPERIMENT č.4 - Intenzivní chov juvenilních štik obecných do 
věku 6 měsíců v RAS

Celkem 3430 ks odchovaných ryb štiky obecné (TL= 29,6± 0,7 mm a W 0,128 ± 
0,028 g) bylo po ukončeném třetí experimentu dále intenzivně odchováváno v RAS pomocí 
umělého suchého peletovaného krmiva Inicio – 1,5 – 2 mm v denní krmné dávce 2-3% z 
biomasy odchovávaných ryb. K tomuto experimentu bylo využito 4 stejných odchovných 
nádrží ve Vodňanech a 3 nádrží v Nových Hradech jako ve třetím experimentu o počáteční 
hustotě 1,17 ryby na 1 litr (ve Vodňanech na nádrž 700 ks ryb a v Nových Hradech 210 ks 
ryb). Juvenilní ryby v rámci těchto odchovů byly chovány v relativně stejných podmínkách a 
snahou bylo otestovat intenzivní chov juvenilních ryb štiky obecné v další fázi chovu.

V průběhu odchovu byla udržována teplota vody na úrovni 23,0 ± 1,9°C, obsah 
rozpuštěného kyslíku 6,9 mg.l-1. V průběhu odchovu byla kvalita vody držena na optimálních 
parametrech pro chov ryb. Průtok nádržemi při tomto odchovu byl seřízen na úrovni 12 litrů 
za minutu. Při tomto experimentu bylo využito stejné světelné intenzity a režimu jako u 
experimentu č. 3. 

Vlastní experiment probíhal v období od 10. 5. do 30. 8. 2012 a trval celkem 112 dní. 
V rámci tohoto období byl odchov rozdělen na 4 období po 14 dnech a 2 období po 28 dnech 
odchovu. Na konci každého období bylo podle již zmíněné metodiky zjištěno přežití, míra 
kanibalismu a dále TL, W u vzorku odchovávaných ryb v rámci období, kumulativní přežití a 
SGR v rámci tohoto experimentu. 

Kontrola zdravotního stavu odchovávaných ryb a jejich preventivní koupel byla 
realizována stejně jako v experimentu č. 3 

Na závěr experimentu byly všechny hodnoty růstu (TL, W a SGR), kumulativního 
přežití a míry kanibalismu zpracovány a prezentovány jako průměr ± standardní chyba 
pomocí statistického programu Statistica software 6.1 a následně byl odchov vyhodnocen z 
hlediska chovatelských aspektů.
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4. Výsledky

4.1. Optimalizace odstavu larev štiky obecné pomocí světelného 
režimu

V průběhu odchovu bylo zjištěno, že štiky obecné všech skupin kromě skupiny 
s nulovým světelným režimem 8. den odchovu naplnily plynový měchýř a dokončily larvální 
periodu. 

Souhrnné produkční výsledky z tohoto experimentu jsou znázorněny v Tab. 1. Ryby 
skupiny L0:D24 bez světelného režimu nezačaly v průběhu odchovu přijímat suché 
peletované krmivo a 3. den odchovu došlo v této skupině až k 60% úhynu ryb. Stoprocentní 
úhyn ryb v této skupině byl zaznamenán na konci pátého dne odchovu, kdy byla tato skupina 
v rámci experimentu zrušena. Z tohoto výsledků vyplývá, že už larvy štiky obecné přijímají 
krmivo pomocí zraku. Bez možnosti používat zrak v průběhu světelného dne larvy štiky 
nejsou schopné vůbec potravu začít přijímat a následně rychle hynou hladověním.

Z hlediska nejvyššího kumulativního přežití (61,4-68,5%) bylo nejlepších výsledků 
dosaženo u skupin s celodenní světelným režimem L24:D0 a světelným režimem 2x 8 hodin 
přerušeným 2x za den 4 hodinovou tmou (skupina L8:D4:L8:D4). Z hlediska nejvyššího růstu 
odchovávaných ryb (SGR= 19,9 – 20,3 %.d-1) bylo nejlepších výsledků dosaženo u dvou 
skupin s nejdelším kontinuálním osvětlením (skupiny L24:D0 a L16:D8). Tyto výsledky byly 
bezesporu podpořeny pravidelnou aplikací krmiva v průběhu celého světelného dne, kdy 
pravidelný přísun potravy odchovávaným rybám umožnil dosáhnout rychlého růstu a 
minimalizoval ztráty u odchovávaných ryb štiky obecné. Detailní růst odchovávaných ryb 
v podobě denního růstu ryb z hlediska celkové délky je znázorněn v Grafu 1. Nejnižší míra 
kanibalismu (15,2 – 16,3%) byla sledována ve skupinách s nejdelším světelným režimem bez 
ohledu na rozdělení světelného dne (skupiny L24:D0, L8:D4:L8:D4 a L16:D8).

Naopak nejhorších výsledků z hlediska kumulativního přežití (28,3 – 37,3%), růstu 
(SGR= 14,3-15,3 %.d-1) a míry kanibalismu (33,2 – 45,3%) bylo dosaženo u dvou skupin 
s nejnižší světelným režimem (L8:D16 a L4:D8:D8). 

V průběhu odchovu při kontrole zdravotního stavu byl každý den na odchovávaných 
rybách štiky obecné nalezen alespoň nějaký zástupce následujících ektoparazitů –
Ichtyophtirius multifillis,  Chilodonella sp., Trichodina sp. či Ichtyobodo sp.. Z tohoto důvodu 
bylo přistoupeno k realizaci opakovaných preventivních či léčebných koupelí pomocí 
formaldehydu (36%), které byly realizovány v průběhu celého odchovu 1x za dva dny. Tyto 
koupele pomáhaly udržet zdravotní stav odchovávaných ryb v relativně dobrém stavu bez 
nějakých větších negativních vlivů na přežití a růst odchovávaných ryb. Opakované koupele 
neměly negativní vliv na účinnost biologického filtru v daném RAS. V intenzivním chovu 
larev a juvenilních ryb štiky obecné doporučujeme nějaké preventivní koupele v chovu 
provádět, čímž může být zajištěna ochrana odchovávaných ryb před ektoparazity a tím může 
docházet k eliminaci výrazných ztrát na odchovávaných rybách působením těchto 
ektoparazitů. Štika obecná je velmi citlivá a náchylná na napadení zmíněnými ektoparazity.
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Tab.1: Souhrnné konečné hodnoty kumulativního přežití, míry kanibalismu a růstu v rámci 
jednotlivých skupin na konci experimentu č. 1.

Skupina Kumulativní 
přežití (%)

Kanibalismus
(%)

TL (mm) W (mg) SGR
(%.d-1)Počáteční Konečná Počáteční Konečná

L0:D24 - - 13,5± 0,09A - 9,85±0,07A - -
L8:D16 37,25±12,5C 33,2±8,0B 13,5± 0,09A 23,2± 0,4D 9,85±0,07A 60,0±21,0D 14,3D

L4:D8:L4:D8 28,3± 6,5D 45,3± 9,0A 13,5± 0,09A 23,7± 0,3D 9,85±0,07A 69,0±27,0D 15,3D

L12:D12 51,4± 5,5B 24,2±5,5C 13,5± 0,09A 25,8± 0,5C 9,85±0,07A 77,0±24,0C 16,5C

L4:D4:L4:D4:L4:D4 49,0± 4,5B 23,5±6,5C 13,5± 0,09A 27,5± 0,5B 9,85±0,07A 85,0±39,0B 17,6B

L16:D8 53,6± 5,0B 18,1±5,0 D 13,5± 0,09A 29,9±0,6A 9,85±0,07A 132,0±33,0A 19,9A

L8:D4:L8:D4 61,4± 5,2A 16,3±5,5D 13,5± 0,09A 28,4± 0,5B 9,85±0,07A 95,0±27,0B 17,5B

L24:D0 68,5± 4,5A 15,2±5,0D 13,5± 0,09A 30,65± 0,5A 9,85±0,07A 138,0±35,0A 20,3A

Rozdílná písmena u kumulativního přežití, míry kanibalismu, TL, W a SGR u jednotlivých skupin na konci 
odchovu znamenají v rámci sloupce statistický rozdíl v daných hodnotách mezi jednotlivými skupinami ryb 
(ANOVA P ≤ 0,05).

Graf 1: Detailní pohled na růst odchovávaných ryb štiky obecné z hlediska celkové délky 
v průběhu odchovu.

Závěrem lze konstatovat, že na konci tohoto experimentu bylo ze všech skupin a 
nádrží sloveno a odchováno celkem 25 164 ks juvenilních ryb štiky obecné z původně 
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nasazených 57 600 larev. To představuje průměrné kumulativní přežití na úrovni 43,7%. 
Kvalitní a vybrané odchované ryby byly následně použity v dalších experimentech tohoto 
projektu.

4.2. Optimalizace odstavu larev štiky obecné pomocí
počáteční hustoty nasazený larev

Podobně jako v prvním experimentu došlo u ryb ve skupině H20 – H80 k ukončení 
larvální periody a začátku juvenilní periody 8. - 9. den odchovu. U skupiny H10 byla larvální 
perioda ukončena o dva dny později. Jak už napověděl vývoj odchovávaných larev a 
juvenilních ryb ve skupině H10, ryby této skupiny dosáhly nejnižšího růstu za celé období 
experimentu v podobě SGR = 15,9%.d-1. U ryb této skupiny bylo zjištěno také statisticky 
nejnižšího přežití (53,2 ± 7,6 %) a nejvyšší míra kanibalismu (18,5 ± 5,5%). Druhých 
nejhorších produkčních ukazatelů v přežití, míry kanibalismu a v růstu odchovávaných ryb 
bylo dosaženo u skupiny H80. Naopak statisticky nejvyššího růstu v podobě SGR 20,9-21,6% 
bylo dosaženo u skupin H20-H40. Nejvyššího přežití (72,5 ± 8,5 %) a nejnižší míry 
kanibalismu (8,5 ± 4,0%) bylo dosaženo na konci tohoto experimentu u skupiny H20. Detailní 
produkční ukazatelé v podobě TL, W, SGR, přežití a míry kanibalismu jsou souhrnně 
uvedeny v Tab. 2.

  

Tab. 2: Souhrnné konečné hodnoty kumulativního přežití, míry kanibalismu a růstu v rámci 
jednotlivých skupin na konci experimentu č. 2.

Skupina Kumulativní 
přežití (%)

Kanibalismus
(%)

TL (mm) W (mg) SGR
(%.d-1)Počáteční Konečná Počáteční Konečná

H10 53,2± 7,6D 18,5±5,5A 10,8± 0,07A 25,4±0,3C 8,97± 0,08A 70,6±24,5D 15,9C

H20 72,5±8,5A 8,5±4,0C 10,8± 0,07A 31,6± 0,65A 8,97± 0,08A 147,8±28,0A 21,6A

H40 68,3± 4,5B 12,6± 3,0B 10,8± 0,07A 30,5± 0,3A 8,97± 0,08A 135,6±29,5A 20,9A

H80 64,4± 5,5C 15,3±2,5A 10,8± 0,07A 28,3± 0,5B 8,97± 0,08A 90,5±22,4C 17,8B

Rozdílná písmena u kumulativního přežití, míry kanibalismu, TL, W a SGR u jednotlivých skupin na konci 
odchovu znamenají v rámci sloupce statistický rozdíl v daných hodnotách mezi jednotlivými skupinami ryb 
(ANOVA P ≤ 0,05).

4.3. Intenzivní chov  juvenilních štik obecných do kategorie 
rychleného plůdku v RAS

Na konci tohoto odchovu bylo z 15 000 ks nasazených ryb celkem za 10 dní odchovu 
vyprodukováno jen 23,9% ryb, což představuje pouze 3585 ks ryb o tělesných rozměrech 
TL= 58,3±13,3 mm a W= 0,425±0,09 g. Tyto výsledky ukazují již na malou efektivitu 
intenzivního odchovu štiky obecné v RAS v pozdějších fázích chovu. Všechny výsledky 
z tohoto chovu jsou znázorněny v Tab. 3., kde je patrný poměrně velký kanibalismus 
vyskytující se při tomto odchovu. Vysoký kanibalismus bezpochyby způsobuje nízké 
kumulativní přežití ryb na konci tohoto odchovu. Naopak vedle nízkého přežití a vysoké míry 
kanibalismu byla zjištěna vysoká rychlost růstu SGR, která je pravděpodobně podpořena 
právě intenzivně probíhajícím kanibalismem v průběhu tohoto odchovu. Z hlediska efektivity 
odchovu štiky obecné doporučujeme odchov štiky v rámci intenzivní akvakultury RAS 
ukončit nejpozději ve velikosti TL = 41 mm, kdy se ještě tak extrémně kanibalismus 
neprojevuje a kdy přežití ryb je ještě relativně velmi dobré.  
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Tab. 3: Souhrnné konečné hodnoty kumulativního přežití, míry kanibalismu a růstu na konci 
experimentu č. 3 z obou míst odchovu (Vodňany a Nové Hrady).

Období Kumulativní 
přežití (%)

Kanibalismus
(%)

TL (mm) W (g) SGR
(%.d-1)Počáteční Konečná Počáteční Konečná

30. 4. – 5.5.
5 dní odchovu 53,5±12,5 35,5± 15,0 29,6±0,7 41,5±1,0 0,128±0,028 0,425±0,09 24,0

5. 5. – 10.5.
5 dní odchovu 23,9±10,0 40,5± 12,5 41,5±1,0 58,3±13,3 0,425±0,09 1,33±0,5 22,8

4.4. Intenzivní chov juvenilních štik obecných do věku 6 měsíců 
v RAS

Podobně jako u experimentu č. 3 tak i v průběhu tohoto odchovu bylo zjištěno, že 
další fáze intenzivního odchovu juvenilních ryb štiky obecné v kontrolovaných podmínkách
RAS jsou výrazně zatíženy nízkým přežitím odchovávaných ryb a vysokou mírou 
kanibalismu u odchovávaných ryb. Na konci tohoto odchovu bylo odchováno pouze 5% 
původně nasazených ryb, což představuje pouze 150 odchovaných ryb z původně 3000 ks 
nasazených ryb. Další produkční data z tohoto odchovu jsou shrnuty v Tab. 4., kde lze zjistit, 
že štiky i v této velikosti dosahují neustále poměrně vysokých hodnot růstu v podobě SGR 3,2 
– 9,3 %.d-1. 

Tab. 4: Souhrnné konečné hodnoty kumulativního přežití, míry kanibalismu a růstu na konci 
experimentu č. 4 z obou míst odchovu (Vodňany a Nové Hrady).

Období Kumulativní 
přežití (%)

Kanibalismus
(%)

TL (mm) W (g) SGR
(%.d-1)Počáteční Konečná Počáteční Konečná

10. 5. – 24.5.
14 dní odchovu

59,0± 12,5 17,5±8,7
58,3±13,3 82,0±17,6 1,33±0,5 4,87±3,2

9,3

24. 5. – 7.6.
14 dní odchovu

32,0± 17,2 19,5±10,0
82,0±17,6 103,5±16,2 4,87±3,2 7,6±4,1

3,2

7.6. - 21.6.
14 dní odchovu

18,5±8,5 14,0±8,5 103,5±16,2 131,0±18,3 7,6±4,1 15,4±6,3 5,0

21.6. -4.7.
14 dní odchovu

12,5±5,5 12,5±7,0 131,0±18,3 162,7±15,1 15,4±6,3 27,7±7,0 4,2

5.7. -2.8.
28 dní odchovu

7,0±3,5 10,0±6,5 162,7±15,1 172,5±13,7 27,7±7,0 29,6±7,1 0,24

2.8. -30.8.
28 dní odchovu

5,0±3,5 10,0±6,5 172,5±13,7 193,4±15,8 29,6±7,1 34,2±8,5 0,52
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5. Závěr
Na závěr projektu doporučujeme využívat intenzivní chov larev a juvenilních ryb štiky 

obecné v kontrolovaných podmínkách RAS jen do stádia tzv. rychleného plůdku. Počáteční 
13 denní intenzivní chov larev a juvenilů štiky obecné zajišťuje při počáteční hustotě 
nasazovaných ryb 20-40ks.l-1 a při světelném režimu 24 hodin světla či L16:D8 nebo 
L8:D4:L8:D4 vysoké přežití a růst odchovávaných ryb. Následný 10 denní odchov je více 
zatížen ztrátami především v podobě kanibalismu, a proto doporučujeme při tomto chovu 
odchovávané ryby více zatemňovat a krmit je jen v průběhu světlé části dne. Intenzivní chov 
štiky obecné doporučujeme ukončit ve velikosti ryb TL= 41 - 45 mm, protože další odchov 
štik v RAS už není efektivní. Naopak odchov do tohoto zmíněného stádia je velmi 
produktivní, kdy na malém omezeném prostoru jsme schopni odchovat desetitisíce rychleného 
plůdku štiky obecné bez požadavku na problematický odlov zooplanktonu potřebného při 
odchovu larev a juvenilních štik v rybnících.

Ve Vodňanech dne 31. 10. 2012              doc. Ing. Tomáš Policar, Ph.D.
              řešitel projektu



           

                            

21

EVROPSKÝ RYBÁŘSKÝ FOND

INVESTOVÁNÍ DO UDRŽITELNÉHO 
RYBOLOVU

FAKULTA RYBÁŘSTVÍ A 
OCHRANY VOD

JIHOČESKÁ UNIVERZITA
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

6. Přílohy
Obr. 1: Počítání larev štiky obecné při nasazování experimentů

Obr. 2: Detail na larvy štiky obecné při nasazování experimentů 

Obr. 3: Zastínění nádrží při experimentu spojeného se světelným režimem při adaptaci larev 
štiky obecné



           

                            

22

EVROPSKÝ RYBÁŘSKÝ FOND

INVESTOVÁNÍ DO UDRŽITELNÉHO 
RYBOLOVU

FAKULTA RYBÁŘSTVÍ A 
OCHRANY VOD

JIHOČESKÁ UNIVERZITA
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Obr. 4: Recirkulační systém využívaný v rámci experimentů spojených s odstavem larev štiky 
obecné

Obr. 5: Vysazování larev štiky obecné do nádrží

Obr. 6: Odchov larev a juvenilních ryb štiky obecné v nádrži v rámci RAS
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Obr. 7: Odchov juvenilních ryb štiky obecné do kategorie rychleného plůdku

Obr. 8: Počítání přeživších ryb v průběhu odchovu 

Obr. 6: Odběr spermatu u generačního mlíčáka

Obr. 9 Odchovaný rychlený plůdek štiky obecné v intenzivní akvakultuře

Obr. 7: Umělé oplození jiker
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Obr. 10: Přelovení ryb v průběhu dalšího odchovu

Obr. 11: Juvenilní ryba štiky obecné ve věku 4 měsíců odchovaná v RAS

Obr. 12: Juvenilní štiky obecné ve vaničce v průběhu přelovení ryb



           

                            

25

EVROPSKÝ RYBÁŘSKÝ FOND

INVESTOVÁNÍ DO UDRŽITELNÉHO 
RYBOLOVU

FAKULTA RYBÁŘSTVÍ A 
OCHRANY VOD

JIHOČESKÁ UNIVERZITA
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Obr. 13: Vážení juvenilní ryby štiky obecné v průběhu odchovu

Obr. 14: Kontrolní vzorek juvenilních ryb na konci odchovu při kontrolní biometrice

Obr. 15: Odchovaná štika obecná ve věku 6 měsíců na konci odchovu v rámci intenzivního 
chovu v RAS




