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1. Cíl 
 

1.1. Co je cílem pilotního projektu  
 

Cílem pilotního projektu bylo provozně otestovat a ověřit nové metody intenzivního 
chovu okouna říčního (Perca fluviatilis L.), které se týkají především řízené reprodukce 
generačních ryb, inkubace jiker, líhnutí embryí, odchovu larev a juvenilních ryb 
v rybnících do kategorie rychleného a podzimního plůdku a způsobu šetrného odlovu 
odchovaného plůdku v produkčních podmínkách rybářského podniku Rybářství Nové Hrady 
s.r.o. 
 

1.2. V čem tkví inovativnost testované technologie 
 

Inovace spočívá v zavedení umělého a poloumělého výtěru generačních ryb 
stimulovaných a synchronizovaných pomocí přípravku Supergestran do praxe českého 
rybářského podniku. Dále bylo v praxi daného podniku při reprodukci generačních ryb 
otestováno využití domestikované formy okouna říčního. Následně po výtěru generačních ryb 
byla popsána a otestována efektivní metoda inkubace okouních jiker ve žlabech vybavených 
speciálními košíčky. Následně došlo k optimalizaci líhnutí okouních embryí a odchovu 
rychleného či podzimního plůdku v rybnících. Po ukončeném odchovu plůdku v rybních byl 
ověřen efektivní způsob odlovu plůdku z rybníků pomocí odlovu ryb pod výpustním 
zařízením daných rybníků. Celkově díky dílčím výsledkům projektu došlo k navržení 
efektivní technologie produkce rychleného plůdku okouna říčního, která může v budoucnosti 
v českém rybářství zajišťovat kvalitativně a kvantitativně vyrovnanou produkci okouna 
říčního.  Na závěr pilotního projektu byla testovaná technologie produkce plůdku okouna 
říčního ekonomicky vyhodnocena. 

 

1.3. Proč je nutná inovace, která je p ředmětem testování 
 
Okoun říční (Perca fluviatilis L.) se dostal do popředí zájmu evropské akvakultury 

v posledních dvou desetiletích (Kestemont a Mélard, 2000). Vysoká poptávka (až 10 000 tun 
za rok) po okouních filetách je především v alpských zemích (Švýcarsko, Německo, Francie a 
Rakousko) (Policar a kol., 2009). Současný hlavní trh s okounem je lokální, vázaný 
především na zmíněné státy alpského regionu (Watson, 2008). Okoun říční je konzumenty 
z těchto zemí považován za delikatesu díky svému bílému, chutnému a netučnému masu bez 
svalových „Y“ kostí (Watson, 2008; Stejskal a kol., 2010). 

V současné době je v celé Evropě také hojně nakupován a využíván násadový materiál 
okouna říčního o celkové délce ryb kolem 40 – 60 mm intenzivními rybářskými produkčními 
chovy, které využívají recirkulační akvakulturní systémy (RAS) a tímto způsobem produkují 
tržní ryby tohoto druhu. Tyto systémy se nacházejí především západní Evropě, ve Švýcarsku 
– farma Percitech, Francii – farmy Asialor a Lucas Perches, Irsku – farmy Clune Fisheris, 
PDS Irish Waters Perch, Ballybay Perch, KeyWater Fisheries a Dánsku – farma Bornholms 
Hatchery Lakseklaekkeri. Výsledkem je nedostatečná produkce kvalitního a životaschopného 
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plůdku, který je adaptovaný na umělé krmivo a odchovné podmínky RAS (Policar a kol., 
2009; Stejskal a kol., 2010).  

Z našich experimentálních a provozně aplikovaných studií víme, že plůdek okouna 
získaný výtěrem generačních ryb pocházejících z rybníků a následně odchovaný v rybnících a 
adaptovaný na umělé krmivo a podmínky RAS se vyznačuje vysokou rychlostí růstu a 
vitalitou (Kouřil a Hamáčková, 1999; Policar a kol., 2009; Stejskal a kol., 2010). Efektivní 
technologický postup adaptace plůdku okouna z rybníků na umělé krmivo a podmínky RAS 
byl úspěšně experimentálně (Stejskal a Kouřil, 2006; Stejskal a kol., 2007) a provozně již 
otestován a realizován (Stejskal a kol., 2010). Detailní výsledky o tomto technologickém 
postupu ověřeném v praxi rybářského podniku (Švarc- chov ryb na oteplených vodách) 
přinesla i technická zpráva pilotního projektu CZ 1.25/3.4.00/09.00529 s názvem „Zavedení 
intenzivní a plně kontrolované produkce tržního okouna říčního v produkčním chovu ryb 
v ČR“ 

Proto cílem tohoto pilotního projektu bylo navázat na již zmíněný pilotní projekt 
řešený v roce 2010. V rámci pilotního projektu řešeného v roce 2011 bylo provést a ověřit 
inovaci umělého a poloumělého výtěru generačních ryb pocházejících z rybníků, umělé 
inkubace oplozených embryí, líhnutí embryí, následného odchovu embryí, larev a juvenilních 
ryb v rybnících a efektivního odlovu odchovaných ryb z rybníků, která právě má 
v produkčních podmínkách inovovat a zefektivnit produkci kvalitního a životaschopného 
plůdku okouna říčního tímto způsobem.  

Tato inovace českým rybářským podnikům v budoucnosti umožní produkovat 
kvalitativně a kvantitativně vyrovnanou produkci plůdku okouna, který bude dále adaptován 
na umělé krmivo a podmínky RAS v intenzivních chovech. Výsledkem této produkce a 
následného obchodu s touto komoditou bude zvýšená finanční produktivita českých 
rybářských podniků, protože intenzivní chovy nabízejí kusovou cenu v hodnotě 0,4 – 0,6 euro 
za kvalitní a na umělé krmivo a podmínky RAS adaptovaný plůdek o celkové délce 40 – 60 
mm.  

 
Použitá literatura v této části zprávy: 
Kestemont, P., Mélard, C., 2000. Chapter 11 - Aquaculture. In: Craig, J.F., (Ed.): Percids 

Fishes – Systematic, Ecology and Exploitation. Fish and Aquatic Resources series 3, 
Blackwell Sciences, 191-224. 

Kouřil, J., Hamáčková, J., 1999. Artificial of perch propagation of European perch (Perca 
fluviatilis L.) by means of a GnRH analogue. Czech Journal of Animal Science 44, 309-
316. 

Stejskal, V., Kouřil, J., 2006. Potravní adaptace plůdku okouna na podmínky intenzivního 
chovu. Bulletin VÚRH Vodňany 42, 18-24. 

Stejskal, V., Policar, T., Musil, J., Kouřil, J., 2007. Adaptace různých velikostí plůdku okouna 
říčního na umělé krmivo. Bulletin VÚRH Vodňany 43, 41-46. 

Stejskal, V., Policar, T., Bláha, M., Křišťan, J., 2010. Produkce tržního okouna říčního (Perca 
fluviatilis) kombinancí rybničního a intenzivního chovu. FROV JU, Edice metodiky, 
Ověřená technologie, 105, 34s. 

Watson, L., 2008. The European market for perch (Perca fluviatilis). In: Fontaine, P., 
Kestemont, P., Teletchea, F., Wang, N. (Eds.): Percid Fish Culture - From Research to 
Production, Proceeding of abstracts and short communications of the workshop, Namur, 
Belgium, 10-14.   



             
 
                             
 

8 
 

EVROPSKÝ RYBÁŘSKÝ FOND 
INVESTOVÁNÍ DO UDRŽITELNÉHO 
RYBOLOVU 

 

FAKULTA RYBÁ ŘSTVÍ A 
OCHRANY VOD  

JIHOČESKÁ UNIVERZITA 
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 

 
2. Úvod 

2.1. Umělý a poloum ělý hormonáln ě stimulovaný výt ěr genera čních 
ryb 

Pilotní projekt testoval úspěšnost a efektivitu především dvou způsobů výtěru 
generačních ryb okouna říčního (poloumělý a umělý výtěr) při hormonální stimulaci ryb 
pomocí experimentálně ověřeného hormonálního přípravku Supergestran s aktivní látkou – 
Lecirelin - GnRHa. U každého způsobu výtěru byly hodnoceny následující parametry výtěru: 
procento vytřených jikrnaček, latence a synchronizace výtěru jikrnaček, plodnost použitých 
ryb, oplozenost jiker, líhnivost embryí a mortalita generačních ryb při a po výtěru. Podle 
dosažených výsledků byl doporučen rybářské praxi využívat nejvhodnější způsob výtěru 
generačních ryb okouna říčního. Cílem této části projektu bylo, aby vybraný a doporučený 
způsob výtěru generačních ryb byl šetrný k použitým generačním rybám a současně aby tento 
způsob výtěru zajišťoval efektivní produkci dostatečného množství životaschopných embryí 
okouna říčního využívaných v dalších fázích odchovu tohoto druhu ryby v produkčním 
rybářství. Pilotní projekt vycházel z našich předchozích zkušeností, které jsme získali v rámci 
následujících vědeckých publikací: 

 
Kouřil, J., Hamáčková, J., 1999. Artificial of perch propagation of European perch (Perca 

fluviatilis L.) by means of a GnRH analogue. Czech Journal of Animal Science 44, 309-
316. 

Kouřil, J., Hamáčková, J., 2000. The semiartificial and artificial hormonally induced 
propagation of European perch (Perca fluviatilis). In: Floss, R., Creswell, L. (Eds.): Proc. 
Aqua 2000. Responsible aquaculture in the new millennium, Spec. Publ. No. 28, E.A. S., 
Oostende, Belgium, 345 p. 

Kouřil, J., Hamáčková, J., Lepič, P., Mareš, J., 2001. Poloumělý a umělý výtěr okouna 
říčního. Edice metodik VÚRH JU Vodňany 68, 11 s. 

Kouřil, J., Linhart, O., 1997. Temperature effect on hormonally induced spawning in perch 
(Perca fluviatilis). Polish Archives of Hydrobiology 44, 197-202. 

Kouřil, J., Linhart, O., Hamáčková, J., 1998. Optimalizace dávek analogu GnRH a teploty 
vody při hormonálně indukovaném poloumělém a umělém výtěru okouna říčního (Perca 
fluviatilis L.). Bulletin VÚRH Vodňany 34, 137-149. 

Kouřil, J., Linhart, O., Relot, P., 1997. Induced spawning of perch, Perca fluviatilis L., by 
means of a GnRH analogue. Aquaculture International 5, 375-377. 

Policar, T., Toner, D., Alavi, S.M.H., Linhart, O, 2008. Reproduction and Spawning. In: 
Farming of Eurasian Perch Volume 1. Juvenile production (Rougeot C., Torner D. eds), 
Special publication BIM, No.24: 22-29. 

Policar, T., Kouřil, J., Stejskal, V., Hamáčková, J., 2008. Induced ovulation of perch (Perca 
fluviatilis L.) by preparations containing GnRHa with and without metoclopramide. 
Cybium, 32, 2 suppl.: 308. 

Policar, T., Stejskal, V., Bláha, M., Alavi, S.M.H., Kouřil, J. 2009. Technologie intenzivního 
chovu okouna říčního (Perca fluviatilis L.) Edice Metodik (Technologická řada), VÚRH 
JU Vodňany, č. 89, 49 s.  
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2.2. Umělá inkubace oplodn ěných jiker a líhnutí embryí 

Okoun říční je specifický tím, že při jeho reprodukci produkuje druhově specifické 
jikrné provazce, které vyžadují v rámci intenzivních chovů speciální inkubaci v porovnání 
s většinou jiných hospodářsky významných druhů ryb.  

Další část pilotního projektu ověřovala efektivitu masové inkubace získaných 
oplozených jikrných provazců a líhnutí embryí ve žlabech v rámci RAS s instalovanými 
speciálními košíčky. Tato metoda byla námi dříve experimentálně otestována spolu s inkubací 
jiker a embryí v průtočných žlabech, aparátech, klíckách či akvárií, kdy tyto metody inkubace 
byly vždy oproti použitým košíčkům méně efektivní z hlediska líhnivosti embryí. V rámci 
provozního ověřování použitého způsobu masové inkubace jiker byla realizována kontinuální 
a pravidelná kontrola embryonálního vývoje u jiker, byly odstraňovány jikrné provazce, které 
obsahovaly vyšší (více jak 60%) zastoupení odumřelých jiker. Dále v průběhu inkubace byla 
udržována a monitorována optimální teplota a kvalita vody. Na konci inkubace jiker došlo 
k uvolnění embryí z jikrných obalů a k čistění a odlovení získaných embryí. Tato část 
pilotního projektu vycházela z našich předchozích zkušeností, které jsme získali v rámci 
následujících vědeckých publikací: 

 
Policar, T., Toner, D., Alavi, S.M.H., Linhart, O, 2008. Reproduction and Spawning. In: 

Farming of Eurasian Perch Volume 1. Juvenile production (Rougeot C., Torner D. eds), 
Special publication BIM, No.24: 22-29. 

Kouřil, J., Hamáčková, J., Lepič, P., Mareš, J., 2001. Poloumělý a umělý výtěr okouna 
říčního. Edice metodik VÚRH JU Vodňany 68, 11 s. 

Policar, T., Stejskal, V., Bláha, M., Alavi, S.M.H., Kouřil, J. 2009. Technologie intenzivního 
chovu okouna říčního (Perca fluviatilis L.) Edice Metodik (Technologická řada), VÚRH 
JU Vodňany, č. 89, 49 s.  

 

2.3. Vysazení embryí do rybník ů a následný odchov larev a 
juvenilních ryb okouna říčního do stádia rychleného či podzimního 
plůdku 

Další část pilotního projektu ověřovala technologický postup produkce rychleného a 
podzimního plůdku okouna říčního ve čtyřech předem vybraných vhodných rybnících. V této 
části pilotního projektu byla definována potravní nabídka daných použitých rybníků pro 
odchovávaný plůdek v průběhu jeho odchovu. Byly definovány nejdůležitější přijímané 
potravní organismy odchovávaným plůdkem v rybnících. V průběhu odchovu byla u 
odchovávaných ryb sledována i rychlost růstu pomocí kontrolních odlovů ryb v rybnících. 

Realizace této části projektu vycházela z našich předchozích zkušeností s rybničním 
odchovem okouna říčního, které jsou deklarovány následujícími publikacemi: 

 
Bláha, M., Musil, J., Peterka, J., Policar, T. 2007: Produkce násadového materiálu okouna 
říčního v rybniční akvakultuře (Perca fluviatilis L.). Bulletin VÚRH Vodňany 43(1), 27 – 
32. 

Bláha M. 2006: Potravní biologie plůdku okouna říčního (Perca fluviatilis L.) v rybničním 
chovu. Diplomová práce, ZF JU, České Budějovice, 65 s. 
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Policar, T., Stejskal, V., Bláha, M., Alavi, S.M.H., Kouřil, J. 2009. Technologie intenzivního 

chovu okouna říčního (Perca fluviatilis L.) Edice Metodik (Technologická řada), VÚRH 
JU Vodňany, č. 89, 49 s.  

Policar, T., Stejskal, V., Kouřil, J., 2010. Metody intenzivního chovu a současný význam 
okouna říčního (Perca fluviatilis L.) v Evropě. Ve: Dubský, K., Maříková, H., (eds.): 
Intenzita chovu ryb a ekologické aspekty rybářství, Vodňany, p. 30-34. 

Stejskal, V., Kouřil, J., Hamáčková, J., Musil, J., Policar, T., 2009. The growth pattern of all-
female perch (Perca fluviatilis L.) juveniles – is monosex perch stock beneficial? Journal 
of Applied Ichthyology. 25, 432–437. 

Stejskal, V., Policar, T., Bláha, M., Křišťan, J., 2010. Produkce tržního okouna říčního (Perca 
fluviatilis) kombinancí rybničního a intenzivního chovu. FROV JU, Edice metodiky, 
Ověřená technologie, 105, 34s. 

 

2.4. Šetrný odlov pl ůdku pod hrází a stanovení efektivity odchovu 
plůdku v rybnících 

Na závěr odchovu rychleného a podzimního plůdku okouna říčního byla provozně 
ověřena nutnost použít k lovení odchovaného plůdku okouna podložkovou síť nebo 
speciálních bazénů či jímek umístěných pod hrází rybníka. Současně při lovení plůdku 
okouna říčního byly definovány podmínky, při kterých je možné či vhodné odchovaný plůdek 
pod hrází rybníka lovit, transportovat a krátkodobě uchovávat před prodejem či dalším jeho 
odchovem bez výrazných ztrát. Po odlovu plůdku z jednotlivých rybníků byla také stanovena 
efektivita odchovu plůdku v závislosti na velikosti rybníků a délce odchovu.   Tato část 
pilotního projektu byla podpořena našimi zkušenostmi, které jsme získali v rámci 
následujících publikací: 

 
Bláha, M., Musil, J., Peterka, J., Policar, T. 2007: Produkce násadového materiálu okouna 
říčního v rybniční akvakultuře (Perca fluviatilis L.). Bulletin VÚRH Vodňany 43(1), 27 – 
32. 

Bláha M. 2006: Potravní biologie plůdku okouna říčního (Perca fluviatilis L.) v rybničním 
chovu. Diplomová práce, ZF JU, České Budějovice, 65 s. 

Policar, T., Stejskal, V., Bláha, M., Alavi, S.M.H., Kouřil, J. 2009. Technologie intenzivního 
chovu okouna říčního (Perca fluviatilis L.) Edice Metodik (Technologická řada), VÚRH 
JU Vodňany, č. 89, 49 s.  

Policar, T., Stejskal, V., Kouřil, J., 2010. Metody intenzivního chovu a současný význam 
okouna říčního (Perca fluviatilis L.) v Evropě. Ve: Dubský, K., Maříková, H., (eds.): 
Intenzita chovu ryb a ekologické aspekty rybářství, Vodňany, p. 30-34. 

Stejskal, V., Kouřil, J., Hamáčková, J., Musil, J., Policar, T., 2009. The growth pattern of all-
female perch (Perca fluviatilis L.) juveniles – is monosex perch stock beneficial? Journal 
of Applied Ichthyology. 25, 432–437. 

Stejskal, V., Policar, T., Bláha, M., Křišťan, J., 2010. Produkce tržního okouna říčního (Perca 
fluviatilis) kombinancí rybničního a intenzivního chovu. FROV JU, Edice metodiky, 
Ověřená technologie, 105, 34s. 
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2.5. Ekonomické zhodnocení odchovu 

Na závěr pilotního projektu byla ověřovaná technologie produkce embryí a následně 
také rychleného či podzimního plůdku okouna říčního ekonomicky zhodnocena, k čemuž byly 
využity naše zkušenosti získané v rámci následujících vědeckých prací: 

 
Schram, E., Toner, D., Policar, T. 2005: Economics of juvenile production. Periodická zpráva 

z řešení projektu CRAFT, COOP-CT-2004-512629, PERCATECH Securing juvenilie 
production of Eurasian perch by improving reproduction and larval rearing, 7p. 

Schram, E., Toner, D., Policar, T. 2006: Economics of juvenile production. Závěrečná zpráva 
z řešení projektu CRAFT, COOP-CT-2004-512629, PERCATECH Securing juvenilie 
production of Eurasian perch by improving reproduction and larval rearing, 12p. 

 

2.6. Odhad p řínosu zavedení testované technologie do praxe 
příjemce dotace 

Výsledky tohoto pilotního projektu, které přináší rybářské praxi úspěšné ověření 
technologie produkce životaschopného plůdku okouna říčního v rybnících, boudou v 
budoucnosti přínosem především pro Rybářství Nové Hrady s.r.o. (rybářský podnik, kde se 
ověřovala vlastní technologie), protože tento podnik má vytvořené velmi vhodné podmínky 
k produkci rychleného či podzimního plůdku okouna říčního. Rybářství Nové Hrady s.r.o. 
vlastní v současné době velmi dobře vybavenou a moderní rybí líheň, kde je možné efektivně 
realizovat hormonálně stimulovaný masový umělý a poloumělý výtěr okouna říčního. Takto 
provedené výtěry zajistí vysokou produkci kvalitních životaschopných embryí určených 
k dalšímu chovu okouna. Po vylíhnutí embryí mohou být embrya v podniku Rybářství Nové 
hrady s.r.o. dále úspěšně odchovávány v desítkách malých rybníků o průměrné rozloze vodní 
plochy menší než 1 ha, které jsou ve vlastnictví zmiňovaného produkčního podniku. Tyto 
rybníky jsou při dodrženém postupu ověřované technologie velmi dobrým prostředkem pro 
odchov a produkci rychleného a podzimního plůdku okouna.  

V případě větší specializace podniku Rybářství Nové Hrady s.r.o. na reprodukci 
generačních ryb a odchov plůdku okouna říčního v rybnících, může produkovat v budoucnosti 
až statisíce rychleného či podzimního plůdku. Odchovaný plůdek může být uplatňován 
v jejich dalším chovu či prodáván bez jeho další adaptace sportovním rybářským svazům či 
jiným rybářským podnikům s cílem vysadit tento plůdek do rybníků či rybářských revírů. 
Zmíněný poslední způsob uplatnění vyprodukovaného plůdku však příliš nedoporučujeme, 
protože finanční zhodnocení tohoto prodeje je výrazně nižší než využít plůdek k vlastnímu 
dalšímu chovu či realizovat adaptaci získaného plůdku na umělé krmivo a RAS. Ovšem u 
posledního způsobu uplatnění plůdku okouna říčního je nutné zmínit, že zase tento způsob 
uplatnění získaného plůdku vyžaduje od zmíněného podniku v budoucnosti vybudovat RAS, 
kde by se získaný plůdek adaptoval a následně z něho prodával. Toto však vyžaduje velmi 
vysoké pořizovací náklady v řádu několika miliónů korun, což bude pro podnik Rybářství 
Nové Hrady s.r.o. v tomto období zřejmě nereálné. Proto lze odhadovat, že podnik bude 
produkci získaného plůdku ověřenou technologií využívat k dalšímu chovu a následně 
k zvýšené produkci tržních ryb okouna říčního, které následně bude daný podnik prodávat 
svým obchodním partnerům. 

 

 



             
 
                             
 

12 
 

EVROPSKÝ RYBÁŘSKÝ FOND 
INVESTOVÁNÍ DO UDRŽITELNÉHO 
RYBOLOVU 

 

FAKULTA RYBÁ ŘSTVÍ A 
OCHRANY VOD  

JIHOČESKÁ UNIVERZITA 
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 

 
3. Materiál a metodika 

 

3.1 Chov a získání genera čních ryb pro masové výt ěry 
Na jaře 2011 bylo na produkčních rybnících: Blatec a Nakolický chované generační 

hejno okouna říčního v polykultuře s ostatními hospodářsky významnými druhy ryb. Ve 
zmíněných rybnících byly chované i méně hospodářsky významné druhy ryb: plotice obecná 
(Rutilus rutilus), perlín ostrobřichý (Scardinius erythrophthalmus) a invazivní druh střevlička 
východní (Pseudorasbora parva), které tvořily hlavní potravu pro generační ryby okouna 
říčního. Na jaře byly sloveny čtyřleté generační ryby okouna říčního. Hned při výlovu byly 
vybírány jen zdravotně a kondičně kvalitní ryby, které byly transportovány na rybí líhně 
Rybářství Nové Hrady s.r.o. či FROV JU ve Vodňanech, kde byly nasazeny do zemních 
sádek (FROV JU) či do betonových manipulačních nádrží (Nové Hrady) společně s krmnou 
rybou – střevličkou východní v hmotnostním poměru 1 kg okouna říčního: 2 kg střevličky 
východní. Po cca 1-3 týdenní aklimatizaci ryb v sádkách či nádržích byly generační ryby 
následně použity pro realizaci masového umělého či poloumělého výtěru. 

 
 

3.2 Příprava a hormonální injikace genera čních ryb  
Z vybraných generačních ryb byly vytvořeny dvě skupiny ryb po 60 jikrnačkách a dvě 

skupiny mlíčáků po 60 a 76 rybách, které byly určeny pro realizaci umělého a poloumělého 
výtěru v kontrolovaných podmínkách rybí líhně při teplotě vody 15,2 ± 0,2 °C a obsahu 
rozpuštěného kyslíku ve vodě 8,3 mg O2.l

-1.  
V rámci umělého výtěru byla ještě skupina 60 jikrnaček rozdělena na tři skupiny 

(opakování) po 20 jikrnačkách.  Jikrnačky (20 ryb) byly nasazeny do žlabů o objemu 0,7 m3 
vody v rámci semi-recirkulačního akvakulturního systému. U mlíčáků byly vytvořeny dvě 
skupiny, kdy jedna skupina čítala 60 mlíčáků určených pro oplodňování získaných jiker a 
druhá skupina mlíčáků byla tvořena  16-ti náhodně vybranými mlíčáky, kteří byli určeni 
k odběru spermatu pro stanovení jejich plodnosti. Všichni mlíčáci byli v rámci umělého 
výtěru drženi odděleně od jikrnaček. Velká skupina mlíčáků byla držena ve speciálním 
gumotextilním vaku o objemu 6 m3 vody. Malá skupina mlíčáků byla držena v jednom žlabu 
o stejných rozměrech, jako byly žlaby, kam byly nasazovány jikrnačky.   

U poloumělého výtěru bylo vytvořeno 6 skupin (opakování) ryb, kdy každá skupina 
zahrnovala 20 generační ryb: 10 jikrnaček a 10 mlíčáků. Jednotlivé skupiny ryb v rámci 
poloumělého výtěru byly vysazeny celkem do 6 nádrží o užitném objemu 0,7m3 vody.  

Po vytvoření jednotlivých skupin byly ryby v daných nádržích aklimatizovány po 
dobu 2 dnů, kdy v tomto období došlo v nádržích ke zvýšení teploty vody z původních 11,4°C 
(teplota vody odpovídající venkovní teplotě vody) na konečných a požadovaných 15, 0 – 
15,5°C. 

Následně došlo k biometrickému šetření u všech ryb, kdy byla zjišťována celková 
délka (TL) a hmotnost (W) ryb. V rámci veškeré manipulace s generačními rybami byly 
všechny ryby zklidněny pomocí anestetika hřebíčkový olej v dávce 0,033 ml.-1 s expozicí 3-4 
minuty (Hamáčková a kol., 2001; Policar a kol., 2009). Po zklidnění ryb došlo u všech 
použitých generačních ryb ke značení ryb podkožními elastomery. Ryby využívané v rámci 
umělého výtěru byly značeny oranžovou barvou a ryby využívané v rámci poloumělého 
výtěru červenou barvou elastomerů. Všechny byly značeny podkožními elastomery vždy na 
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hlavě. Všechny jikrnačky u umělého či poloumělého výtěru a 16 náhodně vybraných mlíčáků 
v rámci umělého výtěru, kteří byli následně využíváni na odběr spermatu pro stanovení jejich 
plodnosti, byli pomocí podkožních elastomerů značeni individuálně. Značení jikrnaček a 16 
mlíčáků v dané skupině probíhalo tak, že umístění elastomeru na hlavě dané ryby 
představovalo číslo dané ryby ve skupině. Tím bylo zaručeno individuální značení ryb v dané 
skupině pro identifikaci ryb při výtěru.  

Po značení ryb byla následně provedena intramuskulární injikace hormonálního 
přípravku Supergestran, který obsahuje účinnou látku Lecirelin -sGnRHa (D- Tle6, Pro9, Net) 
v koncentraci 25 µg GnRHa.ml-1 přípravku, do hřbetní svaloviny po levé straně těla ryb. Pro 
hormonální injikaci generačních jikrnaček byla zvolena jednotná dávka 50 µg GnRHa.kg-1 
jikrnačky. Při takovéto dávce byl přípravek Supergestran generačním jikrnačkám aplikován 
v dávce 2 ml Supergestranu.kg-1 jikrnačky. Generační mlíčáci nebyli hormonálně stimulovaní, 
protože všichni vybraní mlíčáci k realizaci masového umělého či poloumělého výtěru 
spontánně sperma uvolňovali. 

 
 

3.3 Realizace um ělého a poloum ělého výt ěru genera čních ryb  

3.3.1 Kontrola generačních ryb před umělým výtěrem 

Stav genitální papily a ovulace jiker u generačních jikrnaček začaly být kontrolované 
24 hodin po jejich hormonální injikaci. Počáteční interval kontroly generačních jikrnaček se 
pohyboval na úrovni 6 hodin. Po výtěru první jikrnačky byla prováděna častější kontrola 
v intervalu 3 hodin. Častější kontrola generačních jikrnaček byla prováděna velmi opatrně, 
aby nedocházelo ke stresu a poranění těla generačních ryb. Častější kontrola generačních ryb 
byla nutná k zabránění spontánnímu výtěru a uvolnění jiker do vody. 

  

3.3.2 Umělý výtěr jiker -  zjišťovaná úspěšnost, latence a synchronizace výtěrů 
a plodnost jikrnaček  

V případě, že kontrolovaná jikrnačka uvolňovala jikry, byla daná jikrnačka odlovena z 
nádrže. Pro zklidnění jikrnačky před výtěrem bylo použito stejné anestezie jako při 
manipulaci s rybami v rámci jejich biometrického měření, značení či hormonální injikaci 
generačních ryb.  

Po zklidnění jikrnačky byla jikrnačka vždy zabalena do vlhké osušky. Před vlastním 
výtěrem byla osušena břišní partie jikrnačky a umělý výtěr byl proveden postupným 
masírováním jednotlivých částí břišních partií těla. Ovulované jikry byly vytírány do předem 
zvážených a označených suchých misek. Do jedné misky byla vždy vytřena odděleně jedna 
jikrnačka. 

Po ukončeném výtěru jikrnačky byly z celkové snůšky jikrného provazce, která byla 
zvážena na Kern PCB 800 s přesností 0,01 gramu, odebrány tři vzorky jiker o přibližné 
hmotnosti kolem 1gramu. Tyto vzorky byly následně zváženy na analytických vahách Mettler 
AE 200 s přesností 0,001 gramu. Následně v každém zváženém vzorku jiker byl spočítán 
počet jiker ve vzorku. Poté jednoduchým výpočtem, kdy celkový počet jiker ve vzorku byl 
vydělen hmotností vzorku v gramech, byl získán počet jiker na 1 gram jikrného provazce. 
Celkový údaj o pracovní plodnosti jikrnačky (počet jiker získaných od jikrnačky) byl získán, 
když počet jiker na 1 gram jikrného provazce byl vynásoben celkovou hmotností daného 
provazce. Údaje o výtěru (datum, čas, číslo jikrnačky a pracovní plodnost jikrnačky) byly 
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zaznamenány do výtěrových listů. Z data a času daného výtěru byla po výtěrovém období u 
každé jikrnačky spočítaná délka latence – období od hormonální injikace po vlastní výtěr 
jikrnačky ve dnech, hodinách a denních stupních. Vedle latence výtěru byla ze zjištěných 
údajů ve výtěrových listech po výtěrovém období stanovena také efektivita (úspěšnost) a 
synchronizace výtěru jikrnaček (kumulativní počet výtěrů za jednotku času). 

Misky s vytřenými jikrami byly zakryty čistou vlhkou utěrkou a umístěny ve stínu na 
chladné podlaze dané rybí líhně. Tímto způsobem bylo možné jikry po výtěru krátkodobě 
uchovat zhruba do jedné hodiny po výtěru, kdy bylo takto shromážděno více vytřených 
jikrných provazců určených k umělému oplození jiker.  

 

3.3.3 Získání spermatu od generačních mlíčáků, zjišťovaná plodnost u 
vybraných mlíčáků 

Sperma od předem vybraných 60 generačních mlíčáků bylo odebíráno do injekčních 
stříkaček o objemu 5-10 mililitrů při masáži břišní partie těla mlíčáků, která je ukončena 
genitální papilou. Takto odebrané sperma bez kontaminace vodou, močí či krví bylo 
krátkodobě uchováno v lednici při teplotě 4-6°C.  Následně po získání spermatu od více 
mlíčáků (minimálně od tří) bylo toto sperma použito pro umělé osemenění dříve vytřených a 
získaných jiker od generačních jikrnaček.   

U dalších 16 předem vybraných a individuálně označených mlíčáků bylo v průběhu 
výtěrového období odebráno sperma za účelem zjištění jejich plodnosti a charakteristiky 
spermatu. U těchto mlíčáků byl zjišťován objem získaného spermatu v mililitrech, hustota 
spermií v miliardách na 1 mililitr spermatu a poté absolutní a relativní celkový počet 
získaných spermií od daného mlíčáka, když se objem spermatu vynásobil hustotou spermií na 
1 mililitr spermatu. Objem odebraného spermatu a hustota spermií v 1 mililitru spermatu byly 
zjišťovány podle metodiky Alavi a kol. (2007). Objem spermatu byl zjišťován pomocí 
injekční stříkačky s přesností na 0,1 mililitru. Hustota spermií byla zjišťována pomocí 
Bürkerovy komůrky. Nejprve bylo sperma 1000x zředěno fyziologickým roztokem (0,7 % 
NaCl) a následně 10µml zředěného spermatu bylo naneseno do hematocytometru pod 
mikroskop. Zde se sperma nechalo 10 minut sedimentovat a poté byly spermie spočítány v 16 
čtvercích Bürkerovy komůrky. 

 

3.3.4 Umělé oplození jiker  
Po získání jiker a spermatu bylo přistoupeno k umělému oplození jiker suchou 

metodou. Pro oplození jednoho jikrného provazce bylo použito sperma od tří mlíčáků, které 
bylo odebráno odděleně do injekčních stříkaček. Na 100 gramů jiker (celkem přibližně 59 200 
jiker) bylo použito celkem 2 mililitrů spermatu (celkem 58 400 000 000 spermií), což 
představuje poměr přibližně 1 milión spermií na jednu jikru. Po aplikaci spermatu na suché 
jikry byly jikry se spermiemi pořádně promíchány a následně zality čistou vodou z líhně, čímž 
byl zahájen proces oplození jiker. Směs pohlavních produktů a vody byla ještě jemně 
promíchána a poté odstavena do klidu na dobu 3 minut. Poté byla směs jiker, spermií a vody 
propláchnuta novou čistou vodou z líhně. Po propláchnutí byly čisté oplozené jikrné provazce 
individuálně nasazovány k umělé inkubaci do speciálních děrovaných košíčků (300 x 200 x 
80 mm) umístěných ve žlabech v rámci RAS (teplota vody 15,5 ± 0,5 °C).  
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3.3.5 Poloumělý výtěr jiker -  zjišťovaná úspěšnost, latence a synchronizace 
výtěrů a plodnost jikrnaček 

Při průběhu poloumělého výtěru nebyla nutná častá kontrola a manipulace s 
vytíranými rybami, protože generační jikrnačky a mlíčáci byli nasazováni společně. Ryby se 
po nasazení a po hormonální injikaci jikrnaček vytíraly přirozeně a spontánně. Při 
zaznamenání prvního výtěru bylo do všech nádrží s rybami nainstalováno 6 suchých 80 - 120 
cm dlouhých větví z měkkých dřevin, které sloužily generačním okounům jako přirozený 
výtěrový substrát. Instalace výtěrového substrátu v podobě větví významným způsobem 
vylepšila podmínky pro vlastní výtěr ryb. Ryby po instalaci větví ztratily svojí plachost a 
volně proplavávaly mezi větvemi. Při výtěru ryby využívaly tento substrát k ukotvení jikrných 
provazců a oplození jiker. Pro dostatečnou evidenci a sběr vytřených a oplozených jikrných 
provazců byla prováděna kontrola vytřených generačních ryb a sběr nakladených a 
oplozených jikrných provazců 1x za 6 hodin.  

Při sběru jikrných provazců byly současně také odstraňované vytřené jikernačky, u 
kterých vždy bylo evidováno číslo a přibližný čas jejich výtěru. Mlíčáci byli v nádržích 
ponecháni až do výtěru poslední jikernačky. U sesbíraných jikrných provazců bylo 
objemovou metodou podle Kouřila a kol. (1998), Kouřila a Hamáčkové (2000) a Kouřila a 
kol. (2001) zjišťován pomocí odměrného válce s vodou celkový objem celého jednoho 
jikrného provazce, dále počet jiker v 1 ml daného jikrného provazce (viz hodnocení 
oplozenosti jiker) a následně celkový počet jiker v daném jikrném provazci.  

Pro stanovení počtu jiker v jednom mililitru jikrného provazce byl vždy odebrán malý 
vzorek jiker cca o objemu 1 ml. U odebraného vzorku byl objemovou metodou (podobně jako 
u stanovení objemu jednotlivých jikrných provazců) stanoven pomocí odměrného válce 
s vodou objem vzorku jiker. Dále byl u vzorku jiker spočítán počet všech jiker ve vzorku. 
Následně byl vypočítán počet jiker na 1 mililitr jikrného provazce tak že, počet jiker ve 
vzorku byl vydělen objemem vzorku v mililitrech. 

Údaje o výtěru (datum a čas sběru jikrných provazců, číslo vytřené jikrnačky a 
množství jiker v daném provazci) bylo zaznamenáno do výtěrových listů podobně jako u 
umělého výtěru. Podle zjištěného času výtěru každé jikrnačky byla po výtěrovém období 
spočítána délka latence (období od hormonální injikace po vlastní výtěr) a synchronizace 
výtěru (kumulativní počet výtěrů za jednotku času). Dále byla stanovena úspěšnost 
(efektivita) výtěru a pracovní plodnost jikrnaček. Získané a sebrané jednotlivé jikrné provazce 
byly dále použity pro umělou inkubaci jiker, kdy jednotlivé provazce byly individuálně 
nasazovány do jednotlivých košíčků v rámci masové inkubace jiker. 
 
 

3.4 Hodnocení oplozenosti jiker a líhnivosti embryí  ve vzorcích  
V průběhu masové inkubace jikrných provazců získaných z jednotlivých umělých a 

poloumělých výtěrů byly odebrány tři vzorky jiker od každého jikrného provazce za účelem 
stanovení oplozenosti jiker 24 hodin po provedeném umělém oplození jiker nebo 24 hodin po 
odebraném jikrném provazci v rámci poloumělého výtěru. Vždy byl odebrán malý vzorek 
jiker cca 1 ml jikrného provazce podobně jako tomu bylo u poloumělého výtěru, když byl 
zjišťován počet jiker v 1 mililitru jikrného provazce. U každého odebraného vzorku byl 
spočítán počet všech jiker a počet oplozených jiker ve vzorku. Následně bylo spočítáno 
procento oplozenosti jiker, když počet oplozených jiker byl vydělen počtem všech jiker ve 
vzorku a výsledek byl vynásoben stem. Takto vytvořené vzorky (u každé jikrnačky tři vzorky) 
byly následně inkubovány v Petriho miskách (Tv = 16,2 ± 0,7 °C, pH = 7,5 ± 0,2 a obsahu 
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rozpuštěného kyslíku O2= 7,0 ± 0,5 mg.l-1) o průměru 120 mm a objemu 75 ml s periodickou 
výměnou vody 1x za 12 hodin s cílem stanovit líhnivost embryí. V rámci inkubace jiker 
v miskách byla v 12 hodinových intervalech sledována teplota a pH vody a obsah 
rozpuštěného kyslíku ve vodě. Na konci inkubace byla stanovena délka inkubace ve dnech, 
hodinách a denních stupních. 

 
 

3.5 Masová um ělá inkubace jiker  
Po výtěru jednotlivých ryby byly provazce inkubovány ve speciálních košíčcích 

nejprve individuálně před odběrem vzorků na stanovení oplozenosti jiker a líhnivosti embryí a 
později po odběru zmíněných vzorků společně 3 jikrné provazce na jeden košíček v rámci 
odchovných žlabů v RAS s průměrnou teplotou vody při inkubaci Tv = 15,8 ± 0,4 °C, pH = 
7,4 ± 0,1 a obsahu rozpuštěného kyslíku O2= 8,0 ± 0,2 mg.l-1. Jednotlivé jikrné provazce byly 
zařazovány a inkubovány podle termínu jejich získání, což následně při líhnutí obsluze 
usnadnilo práci při čištění vylíhnutých embryí. Tato inkubace jiker byla učena k masové 
produkci embryí okouna říčního. 

V průběhu inkubace jiker docházelo ke kontinuální a pravidelná kontrole teploty vody, 
obsahu rozpuštěného kyslíku a pH v intervalu 12 hodin. Dále také ve stejném intervalu ke 
kontrole embryonálního vývoje zárodků, což bylo důležitou podmínkou pro úspěšnou 
inkubaci jiker v  kontrolovaných podmínkách. Provazce, u kterých se jikry normálně 
nevyvíjely, popřípadě začaly odumírat (obsah jiker začal bělat), byly z jednotlivých košíčků 
odstraňovány, protože hrozilo nebezpečí, že odumřelé jikrné provazce výrazným způsobem 
zhorší kvalitu vody při inkubaci zdravých provazců. Také i na konci masové inkubace jiker 
byla stanovena délka inkubace ve dnech, hodinách a denních stupních. 
 
 

3.6 Masové líhnutí a produkce embryí k následnému c hovu 
Inkubace jiker v jednotlivých košíčcích byla postupně ukončena líhnutím embryí. Na 

konci masové inkubace byly jednotlivé jikrné provazce rozrušovány třepáním s košíčky i 
s jikrnými provazci, čímž došlo k uvolňování embryí z jikrných obalů. Poté byla embrya ze 
žlabů odsávána do kolíbek s jemnou síťovinou (průměr  ok 300 µm) a odtud přenesena do 
vaniček s čistou vodou z líhně. Množství vylíhnutých embryí bylo poté počítáno objemovou 
metodou, kdy embrya byla zhuštěna ve vodním prostředí na deset litrů. V tomto omezeném 
objemu vody byla embrya rozmíchána a poté bylo odebráno pět dílčích vzorků embryí, každý 
o objemu 10 ml. V jednotlivých vzorcích byla embrya spočítána. Z pěti vzorků bylo 
vypočítané průměrné množství embryí na 10 ml. Zjištěný průměrný počet embryí byl 
vynásoben 1000, čímž byl zjištěn počet embryí v objemu 10-ti litrů. Po zjištění celkového 
množství získaných embryí byla vypočítána celková líhnivost embryí v rámci masové umělé 
inkubace jiker (celkový počet všech získaných embryí se vydělil počtem všech nasazených 
oplozených jiker a poté se zjištěné číslo vynásobilo 100). 

 
  

3.7 Mortalita genera čních ryb p ři a po výt ěrovém období  
Mortalita obou pohlaví generačních ryb byla sledována v rámci výtěrového období, 

následně 7 dní a 90 dní po výtěru. Mortalita ryb byla vyhodnocena v závislosti na způsobu 
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výtěru (umělý a poloumělý výtěr). Mortalita ryb při výtěrovém období zahrnovala úhyn ryb 
od hormonální injikace až po vlastní výtěr. Po výtěru byla každá vytřená ryba ošetřena 
ponořovací protiplísňovou koupelí v roztoku manganistanu draselného (0,1g.l-1).  Následně 
byly všechny ryby po výtěru a po protiplísňové koupeli vysazovány do gumotextilního vaku, 
kam byly postupně také nasazovány krmné ryby (střevlička východní) v poměru 1kg okouna a 
2 kg střevličky. V tomto vaku byly generační ryby drženy 7 dní po výtěru poslední generační 
ryby – což umožnilo vyhodnotit mortalitu generačních ryb 7 dní po výtěrovém období. 
Následně byly všechny přeživší generační ryby vysazeny do experimentálního rybníka 
s výměrou 0,16 ha s předem vysazenou krmnou rybou – střevličkou východní (při stejné 
hustotě jako v předchozích případech nasazení). Po 90 dnech po výtěru byl experimentální 
rybník sloven a po výlovu byly rozděleny přeživší ryby na mlíčáky a jikrnačky pocházející 
z umělého a poloumělého výtěru. Čímž bylo stanoveno přežití generačních ryb obojího 
pohlaví 90 dní po jejich výtěru. 

 
 

3.8. Poloum ělý výt ěr u genera čních ryb okouna říčního trvale 
chovaných v intenzivním chovu 

Začátkem dubna 2011 byly nakoupeny trvale chované generační ryby okouna říčního 
v kontrolovaných podmínkách chovu. Cílem bylo provést u těchto ryb hormonálně 
stimulovaný poloumělý výtěr a porovnat parametry výtěru (procento vytřených generačních 
jikrnaček, latenci a synchronizaci výtěru, plodnost jikrnaček, oplozenost jiker a líhnivost 
embryí a mortalita generačních ryb při a po výtěru). Tyto hodnocené parametry byly následně 
porovnány s parametry poloumělého výtěru realizovaného u generačních ryb pocházejících 
z rybníků podniku Rybářství Nové Hrady s.r.o.  

Po nákupu generačních ryb bylo vybráno na výtěr vhodných a připravených 99 ks 
generačních jikrnaček a 99 ks generačních mlíčáků. Tyto ryby byly vysazeny do tří žlabů 
(stejné jako u výtěru generačních ryb pocházejících z rybníků) a u těchto ryb byla provedena 
biometrika, značení a následně hormonální injikace podobným způsobem jako u poloumělého 
výtěru ryb pocházejících z rybníků. Všechny následující postupy, které hodnotily následující 
parametry výtěru: 1) úspěšnost, latenci a synchronizaci poloumělých výtěrů, 2) plodnost 
jikrnaček, 3) oplozenost jiker a líhnivost embryí a 4) mortalitu generačních ryb při a po 
výtěrovém období, spojené s touto částí pilotního projektu byly realizovány stejným 
způsobem jako postupy spojené s poloumělým výtěrem generačních ryb pocházejících 
z rybníků.  

Po realizaci tohoto poloprovozního experimentu, který ověřoval využití trvale 
chovaných generačních ryb okouna říčního k produkci embryí, byly všechny generační ryby a 
vylíhnuté embrya zlikvidovány a již se nepoužívaly k žádnému následnému chovu. Všechny 
generační ryby a jejich vývojová stádia (jikry či embrya) byly drženy v přesně 
kontrolovaných podmínkách experimentálního rybochovného zařízení FROV JU, aby bylo 
zabráněno úniku ryb do volných vod ČR. 
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3.9. Realizace mimosezónních výt ěrů generačních ryb pomocí 
hormonálního p řípravku Gonazon 

V průběhu září 2011 bylo z rybníku Byňovský odloveno 50 generačních jikernaček a 
50 generačních mlíčáků. Tyto ryby byly přepraveny do experimentálního rybochovného 
zařízení FROV JU ve Vodňanech. V tomto objektu byly ryby vysazeny do dvou nádrží 
stejných rozměrů, podobně jako se využívaly u umělého a poloumělého výtěru generačních 
ryb. Denně tyto ryby byly krmeny krmnými rybami – střevlička východní (4 střevličky TL= 
69 ± 12,1 mm na 1 generační rybu okouna). Po 14 denní aklimatizaci byly všechny ryby 
hormonálně injikované přípravkem Gonazon s cílem hormonálně vyvolat mimosezónní výtěr 
generačních ryb. Po aplikaci hormonálního přípravku nedošlo k ovulaci jiker u žádné použité 
jikrnačky, proto tato část pilotního projektu byla ihned ukončena. Neúspěch této části 
pilotního projektu souvisí s nedostatečnou připraveností (oogenezí a spermiogenezí) gonád u 
obou pohlaví generačních ryb okouna v daném ročním období. Pro mimosezónní výtěry je 
nutné generační ryby speciálně stimulovat teplotním a světelným režimem, který byl detailně 
popsán v následujících publikacích: 

Fontaine, P., Kestemont, P., Mélard, C., 2008. Broodstock management. In: Rougeot, C., 
Torner, D. (Eds): Farming of Eurasian Perch, Special publication BIM no. 24, Dublin, 
Ireland, 16-22. 

Jansen, H., Fontaine, P., 2008. Recent improvements in the control of the Percid reproductive 
cycle. In: Fontaine, P., Kestemont, P., Teletchea, F., Wang, N., (Eds.): Percid Fish Culture 
-From Research to Production, Procceding of abstracts and short communications of the 
workshop, Namur, Belgium, 19-22. 

Migaud, H., Fontaine, P., Sulistyo, I., Kestemont, P., Gardeur, J.N., 2002. Induction of out-of-
season spawning in Eurasian perch Perca fluviatilis : effects of rates of cooling and cooling 
durations on female gametogenesis and spawning. Aquaculture 205, 253-267. 

Migaud, H., Mandiki, R., Gardeur, J.N., Kestemont, P., Bromage, N., Fontaine, P., 2003. 
Influence of photoperiod regimes on the Eurasian perch gonadogenesis and spawning. Fish 
Physiology and Biochemistry 28, 395-397.  

Migaud, H., Gardeur, J.N., Kestemont, P., Fontaine, P., 2004. Off-season spawning of 
Eurasian perch Perca fluviatilis. Aquaculture International 12, 87-102. 

Migaud, H., Wang, N., Gardeur, J.N., Fontaine, P., 2006. Influence of photoperiod on 
reproductice performances in Eurasian perch Perca fluviatilis. Aquaculture 252, 385-393. 

Policar, T., Stejskal, V., Bláha, M., Alavi, S.M.H., Kouřil, J. 2009. Technologie intenzivního 
chovu okouna říčního (Perca fluviatilis L.) Edice Metodik (Technologická řada), VÚRH 
JU Vodňany, č. 89, 49 s.  

 

Závěr a doporučení rybářské praxi 

U této stimulace je však nutné podotknout, že stimulace mimosezónních výtěrů 
generačních ryb okouna říčního je velmi energeticky náročná a realizace mimosezónních 
výtěrů velmi drahá. Proto ji v praxi nedoporučujeme používat v masovém měřítku. Produkce 
embryí by měla být zajišťována především termínově přirozenými výtěry, jen tak můžeme 
v budoucnosti udržet konkurenceschopnost českých rybářských podniků.  
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3.10. Vysazení embryí do rybník ů a následný odchov rychleného a 
podzimního pl ůdku okouna říčního  

Cílem této části pilotního projektu bylo provozně ověřit efektivitu odchovu rychleného 
a podzimního plůdku okouna říčního v rybnících. K tomuto účelu byly vybrány čtyři 
produkční rybníky, které jsou ve vlastnictví podniku Rybářství Nové Hrady s.r.o. Stručná 
charakteristika rybníků je znázorněna v Tab. 1. 

 
Tab. 1. Stručná charakteristika použitých rybníků 

rybník způsob využití výměra 
(ha) 

počáteční 
hustota embryí 
skutečná/.ha-1 

nadmořská 
výška 

(m.n.m.) 

GPS 

Kamenný 
 

rychlený plůdek 1,54 185 000/ 
120 000 

520 48°46'25"N, 
 14°48'29"E 

Srnec 
 

rychlený plůdek 1,14 137 000/ 
120 000 

528 48°47'20"N, 
14°48'40"E 

Hadač 
 

podzimní plůdek 2,7 323 000/ 
120 000 

486 48°48'6"N, 
 14°49'1"E 

Bejkovna 
 

podzimní plůdek 1,33 160 000/ 
120 000 

478 48°48'12"N,  
14°48'53"E 

 

3.10.1. Stanovení podmínek odchovu, sledování růstu a přijímané potravy při 
odchovu plůdku v rybnících  

V  této části pilotního projektu byla k produkci rychleného a podzimního plůdku 
využita jedna počáteční hustota 120 000 nasazených embryí na 1 hektar vodní plochy 
rybníků. Odchov rychleného plůdku byl realizován v rybníku Kamenný a Srnec, kde odchov 
plůdku trval 42 dní od 2.5 do  14.6.-15.6.2011.  

Odchov podzimního plůdku byla realizována v rybníku Hadač a Bejkovna, kde 
odchov plůdku trval 126 dní od 2.5 do  20.9.2011. U odchovu podzimního plůdku byl tento 
chov v obou rybnících kombinován s chovem larev a juvenilů kaprovitých ryb (kapr obecný 
Cyprinus carpio a lín obecný Tinca tinca) s cílem využít tyto kaprovité ryby jako potravní 
ryby v pozdějších fázích odchovu podzimního plůdku okouna říčního. Larvy kapra a lína byly 
z líhně podniku Rybářství Nové Hrady s.r.o. do rybníku vysazovány v hustotě 150 000 larev 
na 1 hektar plochy. Vždy už šlo o přebytečné larvy, pro které rybářský podnik již neměl 
kapacity k chovu.   

V průběhu a na konci obou typů odchovu (rychlený a podzimní plůdek) byly vždy 
sledovány následující parametry odchovu: 1) teplota a kvalita vody v průběhu odchovu, 2) 
potravní nabídka rybníků, 3) růst ryb, 4) přijímaná potrava odchovávanými rybami. 

Po vysazení embryí do jednotlivých rybníků byly na jednotlivých rybnících 
realizovány kontrolní odlovy a odběry vzorků v intervalu u rychleného plůdku 1x za 14 dní 
(16. 5., 30. 5., 13.6.). První kontrolní odběry embryí byly provedeny už při nasazení embryí 
do rybníků, kdy 2.5. byl odebraný vzorek nasazovaných embryí a současně byly odebrané i 
ostatní kontrolní vzorky planktonu a vody v rybnících. Kontrolní odlovy a odběry u odchovu 
podzimního plůdku byly realizované do poloviny června v stejném intervalu jako u 
rychleného plůdku a následující odběr a odlovy byly prováděny v měsíčním intervalu až do 
20.9. – do výlovu rybníků a ukončení odlovu.  
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V rámci každého kontrolního odlovu byly odloveny odchovávané ryby (v každém 

vzorku bylo odloveno minimálně 15 ryb), dále byl odebrán vzorek zooplanktonu a následně 
byla měřena teplota vody a obsah rozpuštěného kyslíku ve vodě pomocí multimetru WTW 
Multiline P4.  Dále byl také při kontrolních odlovech odebírán vzorek vody s cílem stanovit 
kvalitu vody. V chemické laboratoři byla u jednotlivých rybníků z odebraných vzorků vody 
stanovena kvalita vody s následujícími ukazateli: KNK4,5; CHSKMn; NO2-N; NO3-N; NH4-N; 
P-PO4

3- a P-celk.. Kvalita vody byla stanovena podle platné ČSN 83 0530.    
Zooplankton v jednotlivých rybnících byl odebírán planktonní sítí (ø 24 cm; 40 a 80 

µm) v místě výpustního zařízení rybníku. U každého rybníku byl vytvořen směsný vzorek 
pomocí tří horizontálních tahů, kdy každý tah byl proveden v délce pěti metrů. Odebrané 
vzorky planktonu byly na místě fixovány 4% formaldehydem. V laboratoři FROV JU byla ke 
kvantitativnímu a kvalitativnímu hodnocení zooplanktonu použita Sedwick-Rafterova počítací 
komůrka o objemu 2 ml a mikroskop Olympus (BX51) se zvětšením10 x 4 (zorné pole 
4,5mm). Vzorek zooplanktonu byl vždy rozmíchán a z každého rozmíchaného vzorku byl 
odebrán 1,5 ml. Odebraná část vzorku byla následně nanesena na Sedwick-Rafterovu počítací 
komůrku. Následně byly určeny jedinci jednotlivých skupin zooplanktonních organismů a 
jejich početnost na 1m3. 

Odběr odchovávaných ryb při odchovu byl zprvu (16. 5.) proveden pomocí 
ichtyoplanktonní sítě (ø 50 cm; 100 µm). Při pozdějších odlovech byly odchovávané ryby 
okouna říčního, které vyrostly a získaly schopnosti unikat před ichtyoplanktonní sítí, 
odlovovány pomocí zátahové sítě (10x2 m, vel. ok 1mm). Odběr vzorků ryb byl prováděn tak, 
aby vždy při jednom kontrolním odběru v rybníce bylo odebráno alespoň 15 ks ryb. Takovýto 
vzorek ryb byl následně fixován 4% formaldehydem. Při výlovu všech rybníků byl také 
podobným způsobem zafixován vzorek 30 odchovaných ryb. U takto získaných vzorků ryb 
byla pomocí programu QuickPhoto (Olympus) změřena celková délka těla ryb (TL v mm) a 
zvážena hmotnost (W v miligramech) odchovávaných ryb pomocí váhy Kern and Sohn 
GmbH, Balingen, Germany s přesností na 0,1 miligramu. U jednotlivých vzorků z každého 
rybníku byly poté spočítány průměrné hodnoty dosažené celkové délky těla a hmotnosti ryb. 
Následně byly tyto růstové ukazatele statisticky porovnány vždy mezi dvěma rybníky v rámci 
odchovu rychleného a podzimního plůdku dvoufaktoriální ANOVOU. Následně byla u 
každého rybníku ze zjištěných údajů o hmotnosti ryb vypočítána i hodnota specifické 
rychlosti růstu ryb (SGR) podle vzorce SGR = 100/T* log(W2/W1), kdy T je délka odchovu, 
W2 je konečná hmotnost ryb v daném odchovu a W1 je počáteční hmotnost ryb při daném 
odchovu. 

Dále byl u 10 kusů zafixovaných ryb vyjmut zažívací trakt, obsažená potrava 
v trávicím traktu byla po vyjmutí následně zpracována podle Hyslopa (1980). Jednotlivé 
potravní složky byly po vyjmutí spočítány a byla určena jejich početnost. Tím došlo ke 
stanovení složení potravy, která byla odchovávanými rybami přijímána. 

 

3.10.2. Šetrný odlov plůdku pod hrází – stanovení efektivity odchovu plůdku v 
rybnících 

Cílem této části pilotního projektu bylo ověřit postup šetrného odlovu odchovaného 
plůdku okouna říčního z rybníků a dále stanovit optimální podmínky pro odlov ryb z rybníků. 
Následně po výlovu všech rybníků byly stanoveny následující parametry odchovu plůdku 
okouna říčního: 1) efektivita chovu – procento výtěžnosti, 2) vliv velikosti rybníků na 
efektivitu chovu, 3) velikost odchovaných ryb a 4) procento kanibalů při výlovu v každém 
rybníce. 
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Na konci odchovu plůdku okouna říčního v jednotlivých rybnících bylo připraveno 

lovení odchovaného plůdku pod hrází. U rybníků Kamenný, Bejkovna a Srnec rybníků bylo 
využito lovení pod hrází na podložní sítě, jelikož výměra rybníků byla do 2 hektarů. K lovení 
rybníku Hadač bylo využito dříve postaveného speciálního bazénu pod hrází tohoto rybníku. 
Bazén při výlovu ryb sloužil k šetrnému odlovení odchovaného plůdku v daném rybníce.   

Při odlovu odchovaného plůdku byly splavené ryb postupně odchytávány na 
instalovaných podložkách či v postaveném bazéně (rybník Hadač). U každého lovení bylo 
evidováno množství odlovených ryb, jejich velikost, přítomnost kanibalů (vyběhlíků) při 
odlovu ryb.  

U lovení plůdku okouna říčního byly na závěr shrnuty optimální podmínky (teplota 
vzduchu, teplota vody, obsah rozpuštěného kyslíku, průběh počasí), které jsou důležité pro 
efektivní lovení plůdku okouna s cílem zajistit vysoké přežití odloveného plůdku. 

 
 

3.11. Ekonomické zhodnocení odchovu 
V průběhu výtěru generačních ryb, inkubace, líhnutí, odchovu plůdku v rybnících, 

lovení a transportu plůdku byly zaznamenávány veškeré náklady na produkci rychleného či 
podzimního plůdku. Následně byla spočítána kalkulace produkce jednoho kusu rychleného a 
podzimního plůdku. 
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4. Výsledky a záv ěry 
 

4.1 Chov a získání genera čních ryb pro masové výt ěry 
V průběhu jara 2011 bylo pro účely masového umělého a poloumělého výtěru získáno 

150 – 160 ks generačních jikrnaček (TL= 215,8 ± 24,5 mm a W= 190,2± 83,0 g) a 150 – 160 
ks generačních mlíčáků (TL= 196,4± 18,5 mm a W= 140,3± 76,0 g). Pro účely realizace 
masových výtěrů byly ještě na rybích líhních Rybářství Nové Hrady s.r.o. a FROV JU 
vybrány a následně použity jen kvalitní ryby bez zdravotních problémů a poškození povrchu 
těla ryb. Jikrnačky byly dále ještě vybírány podle zaplněných břišních partií charakterizující 
dobrou připravenost ryb na výtěr. U mlíčáků byli vybíráni jen jedinci, kteří po masáži břišních 
partií samovolně uvolňovali smetanově bílé sperma bez příměsi krve. 

 
Závěr a doporučení rybářské praxi 

Chov generačních ryb okouna říčního v polykulturní obsádce v produkčních rybnících 
se jeví pro kvalitu generačních ryb jako ideální prostředí. Pro úspěšnou reprodukci je důležité 
vybírat zdravé, dobře na výtěry připravené generační ryby v poměru pohlaví 1 jikrnačka: 1 
mlíčáku.  

 
 

4.2 Příprava a hormonální injikace genera čních ryb  
Anestezie, biometrické šetření, hormonální injikace jikrnaček a značení všech 

jikrnaček spolu s 16 vybranými a označenými mlíčáky trvala celkem 4 hodiny při práci 
čtyřech zkušených pracovníků. V průběhu manipulace s rybami ani dva dny po manipulaci, 
hormonální injikaci a značení ryb nebyla u generačních okounů zaznamenána žádná mortalita 
ryb. 

 
Závěr a doporučení rybářské praxi 

Veškerá manipulace s generačními rybami u okouna říčního musí být rychlá a šetrná 
ke generačním rybám. Veškerou manipulaci s generačními rybami doporučujeme realizovat 
s použitím některého rybářského anestetika.  

 
 

4.3 Realizace um ělého a poloum ělého výt ěru genera čních ryb  
 

4.3.1 Efektivita (úspěšnost), latence a synchronizace umělého a poloumělého 
výtěru 

Z hlediska úspěšnosti umělého a poloumělého výtěru jikrnaček bylo dosaženo velmi 
dobrých a podobných výsledků u obou způsobů výtěru v podobě vytřených 83,3 až 
88,3 % použitých jikrnaček (Tab. 2).  
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Tab. 2. Úspěšnost (efektivita), latence a synchronizace výtěru generačních jikrnaček 
v rámci umělých a poloumělých výtěrů 

Ukazatel 
 

Umělý výtěr Poloumělý výtěr 

Počet vytřených jikrnaček (ks) 50 53 
Procento vytřených jikrnaček (%)  83,3 88,3 
Počet vytřených mlíčáků (ks) 60 Nehodnoceno 
Procento vytřených mlíčáků (%)  100 Nehodnoceno 
Latence výtěru ve dnech (dny) 3,5 ± 0,8 4,1 ± 0,7 
Latence výtěru v hodinách (hodiny) 84,0 ± 18,3 98,5 ± 17,2 
Latence výtěru v den. stupních (°d) 53,2 ± 11,5 62,3 ± 10,6 
Synchronizace výtěru  
(procento vytřených jikrnaček za období)  

 
83,3% / 96h 

 
88,3 / 72h 

 

V rámci umělého výtěru bylo dále úspěšně vytřeno a použito 100% mlíčáků. U 
poloumělého výtěru nebylo možné exaktně zjistit faktické použití mlíčáků u spontánní 
reprodukce generačních ryb.  

Z hlediska pracnosti, časového a odborného nároku na obsluhu je nutné však 
obecně dodat, že umělý výtěr je oproti poloumělému výtěru pracnější, protože u 
umělého výtěru je nezbytná častá kontrola jikrnaček, která eliminuje výskyt 
spontánních výtěrů a tím znehodnocení jiker. Dále je nutné při umělém výtěru 
uskutečnit umělý výtěr mlíčáků, odběr spermatu a umělé oplození jiker. Tyto činnosti 
jsou velmi časově a odborně náročné a významným způsobem ovlivňují produkci 
kvalitně oplozených jiker, a následně vylíhnutých embryí. Tyto výhody jsou však také 
vykoupeny jednou nespornou výhodou, kterou je velmi dobrý přehled o produkci a 
oplození jiker při umělém výtěru. 

Generační jikrnačky v rámci poloumělého výtěru se začaly spontánně 
rozmnožovat o 14,4 hodin později v porovnání s umělým způsobem výtěru jikrnaček. 
Pozdější nástup výtěru generačních jikernaček u poloumělého výtěru způsobil delší 
latenci poloumělého výtěru generačních jikernaček (4,1 ± 0,7 dní či 98,5 ± 17,2 hodin 
či 62,3 ± 10,6 °d) v porovnání s umělým výtěrem jikernaček (3,5 ± 0,8 dní či 84,0 ± 
18,3 hodin či 53,2 ± 11,5 °d) (Tab. 2). 

Vyšší synchronizace výtěru generačních ryb byla zjištěna u poloumělého 
výtěru, kdy 88,3% ryb bylo vytřeno v průběhu 3 dnů (Tab. 2). Detailní kumulativní 
procento vytřených jikrnaček u obou způsobů výtěru generačních jikrnaček je uvedeno 
v Tab. 3. U umělého výtěru byly generační jikrnačky vytírány v průběhu 4 dní, kdy 
nástup a průběh výtěrů byl v porovnání s poloumělým výtěrem pozvolnější (Tab. 2 a 
3).   
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Tab. 3. Kumulativní procento vytřených jikrnaček v průběhu výtěrového období v rámci 
umělého a poloumělého výtěru    

Druh výt ěru Den po hormonální injikaci 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Umělý výtěr 0 0 21,7 66,7 75 83,3 

Poloumělý výtěr 0 0 0 33,3 76,7 88,3 

 
Závěr a doporučení rybářské praxi 

Z hlediska úspěšnosti, latence a synchronizace výtěrů nebyly u umělého a 
poloumělého způsobu výtěru generačních ryb okouna říčního zaznamenány výrazné rozdíly, 
které by nějakým výrazným způsobem komplikovaly či usnadnily produkci embryí k dalšímu 
chovu. Z tohoto hlediska je možné v praxi využít oba způsoby výtěru s tím, že poloumělý 
výtěr je podstatně méně náročnější způsob výtěru (především na obsluhu) v porovnání 
s výtěrem umělým. 

 

4.3.2 Plodnost jikrnaček a celková produkce jiker v rámci umělého a 
poloumělého výtěru 

Absolutní a relativní plodnost jikrnaček vytřených v rámci umělého a poloumělého 
výtěru byla výrazně rozkolísaná a velmi podobná. U umělých výtěrů byla zaznamenána 
průměrná absolutní plodnost jikrnaček 30 721 ± 28 796 jiker s minimální plodností 5234 jiker 
a maximální plodností 92 003 jiker. Podobných hodnot bylo dosaženo i u poloumělého 
výtěru, kdy průměrná absolutní plodnost byla 32 215 ± 30 128 jiker na jednu jikrnačku 
s minimální plodností4 567 jiker a maximální plodností 153 687 jiker. Průměrná relativní 
plodnost jikrnaček byla u umělého výtěru 161 689 jiker. kg-1 a u poloumělého výtěru 169 552 
jiker. kg-1 (Tab. 4).  

Při hodnocení plodnosti jikrnaček v rámci umělého výtěru bylo zjištěno, že 1 gram 
jikrného provazce obsahuje v průměru 592,0 ± 162,4 jiker. U poloumělého výtěru bylo 
zjištěno, že 1 mililitr jikrného provazce v průměru obsahuje 248,0 ± 79,3 jiker (Tab. 4). 

Celkem bylo při umělém výtěru získáno 1 500 000 jiker, z kterých bylo na vzorky 
odebráno přibližně 89 000 jiker. Ze všech umělých výtěrů 50-ti úspěšně vytřených jikrnaček 
bylo tedy přibližně 1 400 000 jiker nasazeno v rámci masové inkubace jiker. 

Při poloumělém výtěru bylo celkem od 53 úspěšně vytřených jikrnaček získáno 
1 700 000 jiker, z kterých bylo přibližně 40 000 jiker odebráno na vzorky. Lze tedy 
konstatovat, že 1 660 000 jiker ze všech poloumělých výtěrů bylo nasazeno k inkubaci jiker. 

 
Tab. 4. Absolutní a relativní plodnost  jikrnaček v rámci umělého a poloumělého výtěru 

Ukazatel 
 

Umělý výtěr Poloumělý výtěr 

Plodnost jikrnaček absolutní 
(počet jiker. jikerna čka-1) 

 
30 721 ± 28796 

 
32 215 ± 30128 

Plodnost jikrnaček relativní 
(počet jiker.kg -1) 

161 689 ± 149 500 169 552 ± 157 000 

Počet jiker v 1 gramu provazce 
(počet jiker. g provazce-1) 

592,0 ± 162,4 Nehodnoceno 

Počet jiker v 1 ml provazce 
(počet jiker. ml provazce-1) 

Nehodnoceno 248,0 ± 79,3 
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Závěr a doporučení rybářské praxi 

Z výsledků vyplývá, že zjištěná plodnost jikrnaček nebyla ovlivněna způsobem výtěru 
generačních ryb, ale byla ovlivněna velikostí těla vytíraných jikrnaček. 
 

4.3.3 Plodnost mlíčáků v rámci umělého výtěru 
V rámci umělého výtěru bylo u 16 mlíčáků odebráno sperma o průměrném objemu 2,8 

± 1,5 ml. Od mlíčáků bylo při odběru spermatu minimálně odebráno 0,55 ml spermatu a 
maximálně 6,7 ml. U odebraného spermatu bylo zjištěno, že okouní sperma vykazuje vysokou 
hustotu spermií, kdy byla zjištěna průměrná hustota spermií na úrovni 29,2×109 ± 15,3×109  
spermií.ml-1. Minimální a maximální hustota spermií byla ve vzorcích zjištěna na úrovni 
3,3×109 a 196,8×109 spermií.ml-1. Následně bylo spočítáno, že jeden mlíčák v průměru 
v rámci umělého výtěru uvolní 81,8×109 spermií či 583,0×109 spermií.kg-1 (Tab. 5).  

U poloumělých výtěrů nebyla plodnost mlíčáků hodnocena, ale lze předpokládat, že 
mlíčáci produkovali sperma ve stejném objemu a stejné hustotě. 
 
Tab. 5. Absolutní a relativní plodnost generačních mlíčáků v rámci umělého a poloumělého 
výtěru 

Ukazatel 
 

Umělý výtěr Poloumělý výtěr 

Plodnost mlíčáků – objem spermatu 
(ml) 

2,8 ± 0,5 Nehodnoceno 

Plodnost mlíčáků – hustota spermií 
(počet spermií x 109) 

29,2 ± 3,2 Nehodnoceno 

Plodnost mlíčáků absolutní  
(počet spermií x 109. mlíčák-1) 

81,8 Nehodnoceno 

Plodnost mlíčáků relativní 
 (počet spermií x 109.kg-1) 

583,0 Nehodnoceno 

 
Závěr a doporučení rybářské praxi 

Obecně lze konstatovat, že s reprodukcí mlíčáků u okouna říčního (uvolňováním a 
produkcí spermatu) v rámci přirozeného období výtěru nebyl zaznamenán žádný problém 
v rámci umělého či poloumělého výtěru. V rámci obou způsobů výtěru je však vhodné použít 
pro realizaci úspěšných výtěrů dostatečné množství kvalitních mlíčáků. Podle našich 
zkušeností doporučujeme při obou způsobech výtěru použít poměr mezi mlíčáky a 
jikrnačkami 1:1. 

 
 

4.4 Hodnocení oplozenosti jiker a líhnivosti embryí  ve vzorcích  
V průběhu inkubace jiker ve vzorcích byla zjištěna vyšší oplozenost jiker (85,6 ± 8,7 

%) pocházejících z poloumělých výtěrů oproti výtěrům umělým (67,5 ± 6,5 %) (Tab. 6). 
Na konci inkubace byla zjištěna průměrná délka inkubace jiker (6,5 – 6,8 dní). 

Zjištěná délka inkubace jiker odpovídala teplotě vody, ve které byly jikry inkubovány. Vliv 
způsobu výtěru generačních ryb na délku inkubace nebyl zaznamenán. Mírně kratší inkubace 
jiker po poloumělých výtěrech generačních ryb byla spíše způsobena tím, že termín 
poloumělého výtěru byl stanoven s nepřesností jedné až šesti hodin. Naopak u umělého výtěru 
bylo znám přesně čas výtěru daných jiker (Tab. 6). 
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Dále na konci inkubace jiker byla při líhnutí embryí zjištěna vyšší průměrná líhnivost 

embryí pocházejících z poloumělých výtěrů (72,9 ± 12,3 %) oproti výtěrům umělým (58,4 ± 
5,2) (Tab. 6). 

  
Tab. 6. Oplozenost jiker, délka inkubace a líhnivost embryí u odebraných vzorků v rámci 
umělého a poloumělého výtěru 

Ukazatel 
 

Umělý výtěr Poloumělý výtěr 

Oplozenost jiker (%)  67,5 ± 6,5 85,6 ± 8,7 
Délka inkubace (dny) 6,8 ±1,5 6,5 ± 1,25 
Délka inkubace (hodiny) 163,2 ± 36 156,0 ± 30,0 
Délka inkubace (°d) 110,2 ± 24,3 105,3 ± 20,3 
Líhnivost embryí ve vzorcích (%)  58,4 ± 5,2 72,9 ± 12,3 

 
Závěr a doporučení rybářské praxi 

Z našich výsledků vyplývá, že poloumělé výtěry zajišťují vyšší oplozenost jiker a 
vyšší líhnivost embryí oproti výtěrům umělým. Jestliže není nutné v chovech okouna znát 
přesný počet získaných oplodněných jiker, doporučujeme k reprodukci okouna využívat právě 
poloumělé výtěry. 

 
 

4.5 Masová um ělá inkubace jiker  
Na konci masové inkubace jiker byla zjištěna průměrná délka inkubace od 7,0 – 7,5 

dnů (Tab. 7). Tato délka inkubace byla mírně delší oproti inkubaci jiker ve vzorcích, protože 
jikry při masové inkubaci byly inkubovány při mírně nižší teplotě vody (o 0,4°C) než byla 
teplota vody při inkubaci jiker ve vzorcích. 

Po ukončeném líhnutí embryí v rámci masové inkubace jiker byla zjištěna opět vyšší 
průměrná líhnivost embryí po provedených poloumělých výtěrech (68,0 ± 7,5 %) oproti 
líhnivosti embryí po umělých výtěrech (55,0 ± 9,5 %) (Tab. 7). Obě dvě hodnoty líhnivosti 
embryí při masové inkubaci jiker byly nižší než hodnoty líhnivosti embryí ve vzorcích a to 
především z toho důvodu, že masová inkubace jiker je obtížnější, dochází při ní k vyšším 
ztrátám na inkubovaných jikrách z důsledku horších hygienických podmínek při inkubaci 
jiker. 

 
Tab. 7. Délka inkubace a líhnivost embryí u masové umělé inkubace jiker po umělém a 
poloumělém výtěru 

Ukazatel 
 

Umělý výtěr Poloumělý výtěr 

Délka inkubace (dny) 7,5 ± 1,5 7,0 ± 1,0 
Délka inkubace (hodiny) 180,0 ± 36,0 168,0 ± 24,0 
Délka inkubace (°d) 120,0 ± 24,0 112,0 ± 16,0 
Líhnivost embryí (%)  55,0 ± 9,5  68,0 ± 7,5 
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Závěr a doporučení rybářské praxi 

V rybářském provozu je nutné si uvědomit, že masová inkubace jikrných provazců 
okouna říčního musí být realizována v dobrých hygienických podmínkách při dostatečné 
výměně vody. V průběhu inkubace jiker je důležité odstraňovat provazce s odumřelými 
jikrami, který významně snižují kvalitu vody při inkubaci a mohou výrazný způsobem snížit 
líhnivost embryí.  
 
 
 

4.6 Masové líhnutí a produkce embryí k následnému c hovu 
Na konci masové inkubace jiker bylo celkem získáno ze všech vytřených jikrnaček 

v rámci obou způsobů výtěru 1 930 000 embryí. Z poloumělých výtěrů bylo získáno 
1 134 000 embryí, což představuje 59% z celkové produkce embryí. Z umělých výtěrů bylo 
získáno celkem 796 000 embryí, což představuje 41 % z celkové produkce embryí.  
 
Závěr a doporučení rybářské praxi 

Z hlediska celkové produkce embryí jsou efektivnější poloumělé výtěry, což je 
především způsobeno vyšší oplozeností jiker a vyšší líhnivostí embryí u těchto výtěrů oproti 
výtěrům umělým. Avšak jak je patrné plodnost jikrnaček okouna říčního a efektivita obou 
způsobů výtěru je velmi vysoká, takže při obou způsobech výtěru je možné dosáhnou velkého 
a dostatečného množství vyprodukovaných embryí pro další jejich chov. 

 
 
 

4.7 Mortalita genera čních ryb p ři a po výt ěrovém období  
Mortalita generačních ryb obojího pohlaví v průběhu výtěrového období 7 a 90 dní po 

tomto období je sumarizována v Tab. 8.  
V průběhu výtěrového období byla zjištěna 15 - 16,6 % mortalita u generačních 

jikrnaček v rámci umělého a poloumělého výtěru. U mlíčáků v rámci umělého výtěru byla 
zjištěna nulová mortalita a u poloumělého výtěru byla zjištěna mortalita na hodnotě 8,3%. 

Následně po výtěrovém období se mortalita generačních ryb výrazně zvýšila. U 
jikrnaček 7 dní po výtěrovém období celkem uhynulo 68,3 % ryb u obou způsobů výtěru. U 
generačních mlíčáků v tomto období po výtěru uhynulo 21,6% mlíčáků u umělého výtěru a 
8,3 % mlíčáků u poloumělého výtěru.  

Po 90 dnech po výtěrovém období bylo zjištěno, že celkem uhynulo 98,3 % jikrnaček 
bez ohledu na způsob výtěru. U mlíčáků v tomto období byla také zjištěna poměrně velká 
mortalita v podobě: 91,7% u umělého výtěru a 85% u poloumělého výtěru.  
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Tab. 8. Kumulativní mortalita generačních jikrnaček a mlíčáků při výtěrovém období 7 a 90 
dní po výtěrovém období u umělého a poloumělého výtěru 

Ukazatel 
 

Umělý výtěr Poloumělý výtěr 

Kumulativní mortalita jikrna ček 
- při výtěrovém období (%) 15 16,6 
- 7 dní po výtěrovém období (%) 68,3 68,3 
- 90 dní po výtěrovém období (%) 98,3 98,3 
Kumulativní mortalita mlí čáků 
- při výtěrovém období (%) 0 8,3 
- 7 dní po výtěrovém období (%) 21,6 8,3 
- 90 dní po výtěrovém období (%) 91,7 85 

 
Závěr a doporučení rybářské praxi 

Z těchto údajů je zřejmé, že většina generačních ryb okouna říčního hyne jak po 
umělém tak i po poloumělém výtěru. V rámci umělé reprodukce tohoto druhu není reálné 
plánovat opakované využití generačních ryb obojího pohlaví. Podle našich zkušeností je 
z hlediska efektivity chovu výhodné, vytřené generační ryby ihned či 7 dní po výtěru zabít a 
jatečně zpracovat. Jestliže tímto způsobem generační ryby nevyužijeme, podle našich 
zkušeností dochází ke ztrátě většiny generačních ryb. 

 
 

4.8. Poloum ělý výt ěr domestikovaných genera čních ryb okouna 
říčního 

V rámci poloumělého výtěru generačních ryb trvale chovaných v kontrolovaných 
podmínkách byly vytírány generační jikrnačky s TL= 220,0 ± 20,9 mm a W= 146,5 ± 43,9 g a 
mlíčáci s TL= 189,4 ± 18,5 mm a W= 124,6 ± 28,6 g. U realizovaných výtěrů byly zjištěny 
následující parametry výtěru: 

 

4.8.1. Úspěšnost, latence a synchronizace výtěrů 

V průběhu 7 dní bylo při poloumělém výtěru vytřeno 92 % (91 ks) generačních 
jikrnaček. U výtěru těchto jikernaček byla zjištěna průměrná latence 5,9 dní, což je 141,6 
hodiny či 89,7 denních stupňů. Dále byla zjištěna nízká synchronizace výtěrů, která činila 
92% vytřených jikernaček za 5,9 dní. 

 

4.8.2 Plodnost jikrnaček  

Po poloumělém výtěru jikrnaček byla zjištěna průměrná absolutní plodnost jedné 
jikrnačky na úrovni 18 660 ± 6 809 jiker, což odpovídá relativní plodnosti 112 470 ± 13 3700 
jiker.kg-1 jikrnačky.   

 



             
 
                             
 

29 
 

EVROPSKÝ RYBÁŘSKÝ FOND 
INVESTOVÁNÍ DO UDRŽITELNÉHO 
RYBOLOVU 

 

FAKULTA RYBÁ ŘSTVÍ A 
OCHRANY VOD  

JIHOČESKÁ UNIVERZITA 
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 

 
4.8.3 Hodnocení oplozenosti jiker a líhnivosti embryí 

V rámci inkubace oplozených jiker byla zjištěna průměrná oplozenost jiker na úrovni 
91,9 ± 6,9 %. Na konci inkubace jiker při líhnutí embryí byla zjištěna průměrná líhnivost 
embryí na úrovni pouze 27,9 ± 9,3 %. 

  

4.8.4 Mortalita generačních ryb při a po výtěrovém období  

V průběhu výtěrového období a 7 dní po tomto období nebyla zaznamenána žádná 
mortalita generačních jikrnaček a mlíčáků v rámci této části pilotního projektu. Mírně (v 
porovnání s generačními rybami pocházejících z rybníků jen nepatrně) zvýšená mortalita 
mlíčáků (21,5 %) a jikrnaček (17,5 %) byla zjištěna za 90 dní po výtěrovém období. 

 

4.8.5. Porovnání parametrů poloumělého výtěru u generačních ryb trvale 
chovaných v kontrolovaných podmínkách a u ryb pocházejících z rybníků 

Po získání všech parametrů poloumělého výtěru trvale chovaných generačních ryb 
v kontrolovaných podmínkách chovu můžeme konstatovat, že: 

1) jikrnačky z kontrolovaných podmínek chovu vykázaly nižší plodnost v porovnání 
s jikrnačkami pocházejících z rybníků, 

2) obě skupiny jikrnaček a mlíčáků produkovali oplozené jikry s podobnou oplozeností, 

3) u jikrnaček z kontrolovaných podmínek chovu byla zjištěna výrazně nižší líhnivost 
embryí v porovnání s jikrnačkami pocházejících z rybníků, 

4) u jikrnaček a mlíčáků pocházejících z kontrolovaných podmínek chovu byla zjištěna 
výrazně vyšší odolnost v průběhu výtěrového období a po něm oproti nižší odolnosti 
generačních ryb pocházejících z rybníků.  

Tabulka 9 názorně dokumentuje porovnání všech získaných parametrů poloumělých 
výtěrů u generačních ryb pocházejících z kontrolovaných podmínek chovu a rybníků. 
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Tab. 9. Porovnání získaných parametrů z poloumělých výtěrů u generačních ryb 

pocházejících z kontrolovaných podmínek chovu a rybníků. 

Ukazatel 
 

Ryby z rybníků Ryby 
z kontrolovaných 
podmínek chovu 

Procento vytřených jikrnaček (%)  92 88,3 
Latence výtěru ve dnech (dny) 5,9 ±1,1 4,1 ± 0,7 
Latence výtěru v hodinách (hodiny) 141,6 ± 26,4 98,5 ± 17,2 
Latence výtěru v den. stupních (°d) 89,7 ± 16,7 62,3 ± 10,6 
Synchronizace výtěru  
(procento vytřených jikrnaček za období)  

 
92/141,6 

 
88,3 / 72h 

Oplozenost jiker (%)  91,9 ± 6,9 85,6 ± 8,7 
Délka inkubace (dny) 6,2 ± 0,8 6,5 ± 1,25 
Délka inkubace (hodiny) 148,8 ± 19,2 156,0 ± 30,0 
Délka inkubace (°d) 100,5 ± 12,9 105,3 ± 20,3 
Líhnivost embryí (%)  27,9 ± 9,3 72,9 ± 12,3 
Plodnost jikrnaček absolutní 
(počet jiker. jikerna čka-1) 

 
30 721 ± 28796 

 
32 215 ± 30128 

Plodnost jikrnaček relativní 
(počet jiker.kg -1) 

161 689 ± 149 500 169 552 ± 157 000 

Kumulativní mortalita jikrna ček 
- při výtěrovém období (%) 0 16,6 
- 7 dní po výtěrovém období (%) 0 68,3 
- 90 dní po výtěrovém období (%) 17,5 98,3 
Kumulativní mortalita mlí čáků 
- při výtěrovém období (%) 0 8,3 
- 7 dní po výtěrovém období (%) 0 8,3 
- 90 dní po výtěrovém období (%) 21,5 85 

 
Závěr a doporučení rybářské praxi 

Použití generačních ryb okouna říčního z kontrolovaných podmínek chovu 
k reprodukci a produkci embryí pro následný chov není možné jednoznačně praxi doporučit. 
Ze zjištěných výsledků vyplývá, že generační ryby z kontrolovaných podmínek chovu 
produkují embrya s podstatně nižší líhnivostí. Na druhé straně generační ryby 
z kontrolovaných podmínek chovu vykazují podstatně vyšší odolnost a přežití po 
realizovaných výtěrech oproti rybám z rybníků, což umožňuje ryby z kontrolovaných 
podmínek chovu při výtěrech používat opakovaně. 

 
 

4.9. Odchov larev a juvenilních ryb okouna říčního v rybnících 

4.9.1. Podmínky vodního prostředí v rybnících v průběhu odchovu plůdku 
okouna říčního  

Kvalita vody v jednotlivých použitých rybnících v průběhu odchovu plůdku okouna 
říčního je shrnuta v Tab. 10. Lze konstatovat, že teplota vody v průběhu odchovu odpovídala 
nadmořským výškám, ve kterých se dané rybníky vyskytují a období odchovu, kdy byl 
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odchov plůdku realizován. Ostatní ukazatelé kvality vody v rybnících viz Tab. 10 odpovídaly 
kvalitě vody většiny využívaných rybníků v ČR a tyto výsledky ukázaly na mírně eutrofní 
charakter použitých rybníků. Tento charakter výrazně neovlivnil odchov plůdku okouna 
říčního. 

 
Tab. 10. Hydrochemické parametry kvality vody v průběhu odchovu plůdku okouna říčního 
v jednotlivých rybnících 
 

 

 

4.9.2. Potravní nabídka zjištěná v jednotlivých rybnících v průběhu odchovu 
plůdku okouna říčního 

Průměrná početnost zooplanktonu (včetně zastoupení jednotlivých skupin 
zooplanktonu) u jednotlivých rybníků je celkově sumarizován v Tab. 11.  

Detailní rozbor zooplanktonu v jednotlivých rybnících ukázal, že zastoupení 
jednotlivých skupin zooplanktonu se v průběhu odchovu plůdku výrazným způsobem měnilo.  

Při nasazení embryí v rybnících tvořili ví řníci (Rotifera) a drobní klanonožci 
(Copepoda) nejpočetnější skupiny zooplanktonu. Tyto skupiny zooplanktonu v jednotlivých 
rybnících tvořily až 90 % potravní nabídku odchovávaným rybám. Vířníci byli zastoupeni 
převážně druhy Keratella cochlearis, Polyarthra vulgaris a Filinia longiseta. Z klanonožců 
dominovala naupliová a kopepoditová stádia zejména druhu Mesocyclops leuckarti. Za měsíc 
po vysazení embryí v rybnících zastoupení vířníků pokleslo, zatímco stoupla početnost 
perlooček (Cladocera). Z perlooček do konce června převažovaly především druhy 
Ceriodaphnia pulchella a Daphnia longispina. Od července byl dominantním druhem 
perlooček druh Bosmina longirostris. V srpnu a v září se u odchovu podzimního plůdku vedle 
zmíněných druhů perlooček významně vyskytoval i druh Alonella nana. Klanonožci byli 
v tomto období zastoupeni především naupliovými a kopepoditovými stádii rodu Cyclops a 
druhu Mesocyclops leukarii. 

 
 
 
 

Odchov Rychlený plůdek Podzimní plůdek 

Parametr Kamenný 
 

Srnec 
 

Hadač 
 

Bejkovna 
 

Teplota vody (°C) 17,9±2,8 18,0±2,4 18,9±3,1 19,1±2,9 
pH 7,04±0,4 7,1±0,4 6,9±0,3 7,0±0,2 

O2 (mg.L-1) 8,0±1,2 8,1±1,2 7,8±0,6 6,8±1,4 
KNK 4,5 (mmol.L -) 0,3±0,05 0,4±0,1 0,3±0,05 0,3±0,05 
CHSKMn (mg.L-1) 17,1±4,3 13,4±3,8 12,5±4,3 16,3±2,3 
NO2-N (mg.L-1) 0,01±0,001 0,01±0,001 0,01±0,001 0,02±0,001 
NO3-N (mg.L-1) 0,4±0,1 0,4±0,1 0,3±0,1 0,4±0,1 
NH4-N (mg.L-1) 0,2±0,05 0,2±0,05 0,2±0,05 0,2±0,05 
P-PO4

3- (mg.L-1) 0,05±0,01 0,04±0,01 0,03±0,01 0,04±0,01 
P-celk. (mg.L-1) 0,15±0,08 0,2±0,03 0,1±0,01 0,1±0,01 
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Tab. 11. Průměrná celková početnost a početnost jednotlivých skupin zooplanktonu (v 103 
ind.m-3 u všech rybníků) v průběhu odchovu rychleného a podzimního plůdku 

Rybník Zooplankton (103 ind.m-3) 
Celková 
početnost 

Vířníci 
(Rotifera) 

Perloočky 
(Cladocera) 

Klanonožci 
(Copepoda) 

Kamenný 
 

428 ± 259 347 ± 222 60,2 ± 47 89 ± 34 

Srnec 
 

444 ± 310 263 ± 247 64 ± 38 112 ± 75 

Hadač 
 

193 ± 86 145 ± 97 47 ± 26 53 ± 40 

Bejkovna 
 

236 ± 111 227 ± 82 57 ± 38 45 ± 27 

 
 

4.9.3. Přijímaná potrava larvami a juvenilními rybami v průběhu odchovu 
rychleného a podzimního plůdku 

Při analýze trávicího traktu okounů odlovených při kontrolních odběrech v rámci 
odchovu plůdku bylo zjištěno, že ihned po nasazení hlavní potravou larev okounů v rybnících 
byli klanonožci, zejména nauplie buchanek, která tvořila až 65% přijaté potravy. 
Kopepoditová stádia buchanek (Cyclops sp.) a vířníci – druh Polyarthra vulgaris tvořili t řicet 
procent přijaté potravy.  

V průběhu května se odchovávaný plůdek specializoval a konzumoval pouze 
zooplankton. Nejdůležitějšími složkami potravy byly v tomto období perloočky a vířníci, kdy 
obě tyto složky dosahovaly až 47% zastoupení v potravě odchovávaných ryb. Z perlooček 
v potravě ryb dominoval druh Bosmina longirostris a z vířníků Keratella cochlearis. 

V červnu se v potravě odchovávaných ryb začal objevovat vedle zooplanktonu také 
zoobentos – především larvy pakomárů (40%), jepic (35%) a vodních brouků (15%). Všichni 
odchovávaní okouni také konzumovali perloočky a klanonožce, ale podíl obou těchto 
potravních složek byl v potravě okounů velmi malý (10%).  

V červenci a v srpnu v potravě odchovávaného podzimního plůdku převažoval 
zoobentos 60 % (především larvy pakomárů). Ze zooplanktonu byli v potravě okounů 
zastoupeni klanonožci a perloočky s podílem 8%. Dále byly v trávicím traktu odchovávaných 
ryb v tomto období odchovu zaznamenány také potravní ryby se zastoupením 30%. 

V září (při výlovu rybníků) bylo zjištěno, že odchovaný podzimní plůdek z 30% 
přijímal zooplankton – perloočky a buchanky, z 35% zoobentos a 35% drobné potravní ryby. 
 

4.9.4. Růst rychleného plůdku v průběhu odchovu  
Růst odchovávaného rychleného plůdku okouna říčního v průběhu odchovu je uveden 

v Tab. 12. Z těchto výsledků vyplývá podobně rychlý růst plůdku v obou rybnících až do 
konce května, kdy do tohoto období odchovávaný plůdek přijímal pouze zooplantktonní či 
zoobentické organismy. V polovině června však růst plůdku v rybníce Srnec byl již vyšší 
v porovnání s rybníkem Kamenný, což bylo zřejmě způsobeno vyšší potravní nabídkou 
rybníku Srnec. 
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 Na konci odchovu byla zjištěna statisticky průkazná vyšší rychlost růstu u rychleného 

plůdku odchovávaného v rybníce Srnec (17,03 %.d-1) v porovnání s nižší rychlostí růstu 
(16,38 %.d-1) u plůdku odchovávaného v rybníce Kamenný. Je však nutno dodat, že obě 
rychlosti růstu jsou poměrně vysoké a růst rychleného plůdku v obou rybnících byl velmi 
dobrý. 

 
Tab. 12. Růst rychleného plůdku v průběhu odchovu a vypočítaná SGR za celý odchov 
v rybnících 

 

Datum 

Kamenný 
(1,54 ha) 

Srnec 
(1,14 ha) 

TL  
(mm) 

W 
(mg) 

TL  
(mm) 

W 
(mg) 

2. 5. 
-nasazeno 5,6 ± 0,31 0,7 ± 0,2 A  5,6 ± 0,31 0,7±0,2 A 

16.5. 8,1 ±0,77 2,6 ± 0,7  A 8,4 ±0,8 2,9 ±0,5 A 

30.5. 11,6 ± 0,69 22,0 ± 3 A 12,5 ±0,8 29,0 ± 7,5 A 

13.6. 31,3 ± 3,15 682 ±190 A 37,8 ± 4,5 896 ± 243 B 
14.-15. 6.  
-sloveno 32,1 ± 3,55 721 ±213 A 40,2 ± 4,9 901 ± 250 B 

SGWR(%.d -1) 16,38 A 17,03 B 
 
Rozdílná písmena u W a SGWR na konci odchovu rychleného plůdku znamenají v rámci řádku statistický rozdíl 
v hodnotách W a SGWR mezi jednotlivými použitými rybníky (ANOVA P ≤ 0,05). 
 
 
 

4.9.5. Růst podzimního plůdku v průběhu odchovu  
Průběh růstu podzimního plůdku okouna říčního v rybníku Hadač a Bejkovna je 

uveden v Tab. 13. Z těchto výsledků vyplývá, že plůdek odchovávaný v rybníce Bejkovna 
dosáhl na konci odchovu statisticky vyššího růst v porovnání s plůdkem odchovávaným 
v rybníce Hadač. Růstové rozdíly u obou populací plůdku byly patrné již od konce května, 
kdy rozdíly v růstu se u obou populací okounů postupně zvyšovaly směrem ke konci odchovu. 
Rozdíl v růstu byl především způsoben potravní nabídkou daných rybníků, kdy menší a 
členitější rybník Bejkovna poskytoval odchovávanému plůdku a potravním rybám vyšší 
potravní nabídku. Na konci 126 denního odchovu byla u rybníku Bejkovna zjištěna SGWR 
s hodnotou 8,0 %.d-1 a u rybníku Hadač s hodnotou 7,6 %.d-1.  
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Tab. 13. Růst podzimního plůdku v průběhu odchovu a vypočítaná SGR za celý odchov 
v rybnících 

Datum 

Hadač 
 (2,7 ha) 

Bejkovna 
 (1,33 ha) 

TL (mm) W(mg) TL (mm) W(mg) 

2. 5. 
-nasazeno 5,6 ± 0,31 0,7 ± 0,2 A 5,6 ± 0,31 0,7±0,2 A 

16.5. 7,7 ±0,69 2,3 ± 0,6  A 8,7 ±0,85 3,2 ±0,4 A 

30.5. 10,2 ± 0,45 18,2 ± 2,7 A 15,4 ±0,9 31,0 ± 7,8 B 

13.6. 27,4 ± 2,9 652 ±186 A 41,2 ± 3,2 936 ± 272 B 

15.7. 45 ± 3,4 1 250 ±  359 A 65,8 ± 4,9 2600 ± 581 B 

15.8. 66,7 ± 5,4 2 955 ± 955 A 87,6 ± 5,7 8600 ± 2450 B 

20.9. 
-sloveno 86,5 ± 5,8 11 100 ± 1 900 A 108,13 ± 4,75 16 200 ± 2 920 B 

SGWR 
(%.d -1) 7,6 A 8,0 B 

Rozdílná písmena u W a SGWR na konci odchovu letního plůdku znamenají v rámci řádku statistický rozdíl 
v hodnotách W a SGWR mezi jednotlivými použitými rybníky (ANOVA P ≤ 0,05). 
 

 

4.9.6. Šetrný odlov plůdku pod hrází – stanovení efektivity odchovu plůdku v 
rybnících 

V průběhu této části pilotního projektu byl v praxi ověřen postup šetrného odlovu 
vyprodukovaného plůdku okouna říčního z rybníků. Výsledky ukázaly, že úspěšně lze 
vyprodukovaný rychlený či podzimní plůdek okouna lovit z rybníků pomocí podložních sítí či 
speciálně postavěných bazénů pod hrází rybníků.  

Dále při odlovu odchovaných ryb okouna říčního byly stanoveny optimální podmínky 
pro odlov odchovaného plůdku pod hrází použitých rybníků. Optimální podmínky odlovu 
vyprodukovaného plůdku jsou stanovené v Tab. 14. Tyto podmínky by měly být dodržované 
při odlovu plůdku z použitých rybníků s cílem zajistit vysokou úspěšnost odlovu 
vyprodukovaného plůdku a zachovat vysokou životaschopnost vyprodukovaného a sloveného 
plůdku okouna říčního.  
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Tab. 15. Optimální podmínky stanovené pro úspěšný odlov plůdku okouna říčního z 

rybníků 

Ukazatel 
 

Charakteristika Hodnota 

Počasí 
 

Oblačno, déšť - 

Teplota vzduchu (°C) 
 

Nižší letní teploty 18 -22°C 

Teplota vody (°C) 
 

Nižší letní teploty 18 -20°C 

Kolísání teploty vody při 
výlovu, transportu a 

krátkodobém uchování 
ryb 

Žádné výrazné teplotní 
kolísání o 3-5°C. Při 

výrazném kolísání Tv – 
výrazná mortalita ryb 

Kolísání teploty vody 
maximálně v rozmezí 1 – 

2°C 

O2 (mg.L-1) Pokusit se zajistit co 
nejvyšší obsah rozp. kyslíku 

6-7mg.L-1 

Délka odlovu plůdku Je nutné rybník slovit 
v průběhu jednoho dne 

12 – 16 hodin odlovu 
odchovaného plůdku z 

rybníků 
 

Následně po výlovu všech odchovaných ryb ze všech použitých rybníků byla 
stanovena celková produkce rychleného a podzimního plůdku z rybníků. Tabulka 15 shrnuje 
výsledky celkové produkce plůdku ve všech použitých rybnících. Největší procento 
výtěžnosti bylo dosaženo u rychleného plůdku u menšího rybníku Srnec, kde bylo celkem 
odchováno a získáno 33% (45 000 ryb) z celkem 137 000 nasazených embryí.  U rychleného 
plůdku rybník Kamenný poskytl nižší procento výtěžnosti plůdku – jen 20,5% (38 000 ryb) 
z celkového množství 185 000 nasazených embryí. Tento rozdíl je pravděpodobně 
způsobeným větší rozlohou rybníku Kamenný, kdy vždy větší rybník je při produkci plůdku 
méně efektivní v porovnání s menším rybníkem. V rybníce Srnec byly také sloveny větší ryby 
v porovnání s rybami odchovanými v rybníce Kamenný. Tento fakt může souviset i s nižší 
potravní nabídkou rybníku Kamenný. U obou získaných populací okounů bylo zjištěno 
podobné procento kanibalů – Kamenný – 5% a Srnec – 3 %. Tento výsledek svědčí o dobře 
zvoleném termínu výlovu rybníků, kdy přežití odchovávaných okounů nebylo negativně 
ovlivněno kanibalismem mezi odchovávanými rybami. 

U podzimního plůdku okouna říčního bylo v obou rybnících dosaženo podstatně nižší 
výtěžnosti 8,6 – 14% oproti výtěžnosti u rychleného plůdku. Tato nižší výtěžnost je 
způsobená delším odchovem a vyššími ztrátami u odchovávaných ryb. U obou rybníků bylo 
získané poměrně velké množství ryb (celkem 50 000 ryb), které dosáhly slušných tělesných 
rozměrů – celková délka: 86,5 – 108,1 mm a hmotnost těla: 11,1 – 16,2 gramů. Takovéto ryby 
jsou velmi vhodné k dalšímu odchovu, při kterém jsou velmi dobře uplatňovány. Dále u obou 
rybníků používaných k produkci podzimního plůdku byla zjištěna vyšší míra (% podíl) 
kanibalů, kdy u rybníku Hadač a Bejkovna bylo zjištěno 12% a 8 % větších ryb, které byly 
označeny za kanibaly. Tento výsledek souvisí s delším odchovem ryb a intenzivně vyvinutou 
piscivoríí u starších věkových kategorií okouna říčního. Vyšší podíl kanibalismu se především 
může objevit v rybnících s nižší potravní nabídkou, kdy potom kanibalismus může snižovat 
efektivitu odchovu ryb, tedy procento výtěžnosti odchovávaných ryb. 
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Tab. 15. Charakteristika celkové produkce plůdku v jednotlivých rybnících  

 Kamenný Srnec Hadač Bejkovna 
Typ produkce plůdku rychlený rychlený podzimní podzimní  
Výměra (ha) 1,54 1,14 2,7 1,3 
Počáteční hustota larev 
(ks.ha-1) 

120 000 120 000 120 000 120 000 

Celkem nasazeno larev 
(ks.rybník -1) 

185 000 137 000 323 000 160 000 

Celkem sloveno 
(ks.rybník -1) 

38 000 45 000 28 000 22 000 

Procento výtěžnosti 
(%) 

20,5 33 8,6 14,0 

TL slovených ryb 
(mm) 

32,1 ± 3,55 40,2 ± 4,9 86,5 ± 5,8 108,1 ± 4,75 

W slovených ryb (g) 0,7 ± 0,2 0,9 ± 0,25 11,1 ± 1,9 16,2 ± 2,9 
Procento kanibalů (%) 5 3 12 8 

Rozdílná písmena u TL a W na konci odchovu znamenají v rámci řádku a v rámci stejného typu produkce 
statistický rozdíl v hodnotách TL a W mezi jednotlivými použitými rybníky (ANOVA P ≤ 0,05). 

 
Závěr a doporučení rybářské praxi 

Obecně doporučujeme pro odchov rychleného plůdku využívat malé, členité a úživné 
rybníky, které poskytují odchovávanému plůdku velmi dobrou potravní nabídku. U odchovu 
plůdku okouna do kategorie podzimního plůdku doporučujeme k vysazeným larvám okouna 
také přisazovat i larvy některého druhu kaprovitých ryb, kdy tyto larvy kaprovitých ryb 
v pozdější fázi odchovu podzimního plůdku slouží odchovávaným okounům jako významná 
potrava.  Na konci odchovu plůdku doporučujeme plůdek lovit pod hrází rybníků, kdy tento 
způsob odlovu plůdku je pro odchované ryby šetrný. 

 
 

4.10. Ekonomické zhodnocení odchovu 
Na konci pilotního projektu při kalkulaci všech nákladů na produkci „pro další chov 

nepoužitých“ embryí a odchovaného rychleného a podzimního plůdku bylo zjištěno, že 1 ks 
embrya byl vyprodukovaný za výrobní náklady 0,35 Kč, 1 ks rychleného plůdku za výrobní 
náklady 3,5 Kč a 1 ks podzimního plůdku za 8,5 Kč.  

Zde je nutné zmínit, že největšími výrobními náklady byly: 1) mzdy zaměstnanců, 2) 
vložená energie, 3) odpisy budov a výrobních zařízení a 4) spotřební materiál. Je nutné také 
konstatovat, že výrobní náklady na produkci embryí a plůdku byly poměrně vysoké a nejsou 
v současné době na trhu konkurenceschopné. Ovšem vysoké náklady na produkci v rámci 
řešení tohoto projektu byly především způsobené nákupem nutného spotřebního materiálu na 
začátku takovéto produkce. Dále vysoké mzdové náklady byly způsobené tím, že některé 
úkony bylo nutné speciálně realizovat kvůli vyhodnocení efektivity dané produkce. Tato část 
projektu si vyžádala vysoké úsilí pracovníků, které se odrazilo ve vysokých mzdových 
nákladech dané produkce.  

Na druhé straně je nutné konstatovat, že projekt přinesl velmi zajímavé a praktické 
zkušenosti, které při jejich využití v budoucnosti výrazným způsobem zvýší efektivitu 
produkce embryí a plůdku okouna říčního produkovaného v líhních a rybnících. 
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Závěr a doporučení rybářské praxi 

Podle našich zkušeností s využitím námi prezentovaných postupů může být produkce 
embryí a plůdku okouna říčního realizována velmi efektivně s velmi zajímavým finančním 
ziskem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve Vodňanech dne 30. 11. 2011                  doc. Ing. Tomáš Policar, Ph.D. 

               řešitel projektu 
 
 
 
 



             
 
                             
 

38 
 

EVROPSKÝ RYBÁŘSKÝ FOND 
INVESTOVÁNÍ DO UDRŽITELNÉHO 
RYBOLOVU 

 

FAKULTA RYBÁ ŘSTVÍ A 
OCHRANY VOD  

JIHOČESKÁ UNIVERZITA 
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 

 
5. Přílohy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.1: Vhodná a vybraná jikrnačka pro umělý či poloumělý výtěr   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.2: Sperma uvolňující mlíčák, který byl vybraný pro umělý či poloumělý výtěr 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.3: Vybrané generační jikrnačky při tvorbě jednotlivých skupin u umělého výtěru 
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Obr. 4: Značení generačních ryb podkožními elastomery 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 5: Intramuskulární hormonální injikace generační jikrnačky 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.6: Odběr spermatu u generačního mlíčáka 



             
 
                             
 

40 
 

EVROPSKÝ RYBÁŘSKÝ FOND 
INVESTOVÁNÍ DO UDRŽITELNÉHO 
RYBOLOVU 

 

FAKULTA RYBÁ ŘSTVÍ A 
OCHRANY VOD  

JIHOČESKÁ UNIVERZITA 
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Obr.7: Umělé oplození jiker 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr.8: Masová inkubace jikrných provazců v košíčcích  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.9: Embrya okouna říčního v jikře těsně před vylíhnutím 
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Obr. 10: Přenesení embryí do vaničky k počítání jejich produkce po líhnutí 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 11: Protiplísňová koupel generačních ryb v roztoku manganistanu draselného po 
jejich výtěru 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Obr.12: Zjištěná masová mortalita generačních ryb po jejich výtěru 
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Obr. 13: Vysazení vylíhnutých embryí do připravených rybníků 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Obr. 14: Kontrolní odlov planktonu v rybnících při odchovu plůdku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Obr. 15: Kontrolní odlov odchovávaného plůdku v průběhu odchovu v rybnících 
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Obr.16: Příprava na odlov rychleného plůdku pod hrází rybníka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 17: Třídění odloveného rychleného plůdku z rybníků 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Obr.18: Odlov podzimního plůdku pod hrází rybníka 
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Obr.19: Odlovený podzimní plůdek 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.20: Třídění podzimního plůdku po výlovu 
 

 
 


