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1. Cíl

1.1. Co je cílem projektu 

Projekt je zaměřen dvěma směry, které si daly za úkol ověřit výsledky odkrmu a 

odchovu jeseterů prováděné na experimentální úrovni a aplikovat je na moderní akvakulturní 

systémy využívané v komerční sféře k produkci tržních ryb. První směr projektu si dal za úkol 

optimalizovat prvotní rozkrm jeseterovitých ryb v masovém měřítku, druhý směr se zaměřil 

na vývoj nové technologie adaptace a chovu násady jesetera sibiřského včetně sledování 

předpokládané rychlosti růstu v podmínkách intenzivního chovu v recirkulačním systému 

dánského typu.

1.2. V čem tkví inovativnost vyvíjené technologie/výrobku

V České republice nebyl do současné doby na žádném rybochovném hospodářství 

proveden řízený a sledovaný odchov chrupavčitých ryb v systému intenzivní akvakultury. Pro 

zvýšení možností produkčního potenciálu rybářských podniků bylo zapotřebí vypracovat 

technologický postup odchovu a nastavit přiměřenou velikost jeseteřích obsádek s odchovem 

ryb až do dosažení plánované kusové hmotnosti 1kg. Pro vývoj nové technologie byla 

k dispozici odchovná kapacita dvou bazénů (cca 70 m3 produkčního objemu) recirkulačního 

systému dánského typu, technologické a logistické zázemí a personální zabezpečení.

1.3. Proč je nutná vyvíjená inovace

Realizace tohoto projektu poskytla konkrétní výsledky a nové informace, které jsou 

nutné pro další rozvoj udržitelné akvakultury a chovu ryb v České republice. Ekonomická 

efektivita rozkrmu raných stádií a následného odchovu doposud v Česku netradičních rybích 

druhů je pro management intenzivních systémů akvakultury zásadní.
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2. Úvod

Chov jeseterů ve světové akvakultuře má už 140 let starou historii (Hochleithner, 

2004). První pokusy o akvakulturní reprodukci a odchovy v Evropě a Severní Americe jsou 

zaznamenány z let 1880 – 1920, ale neměly valného úspěchu. Za první zemi s úspěšnou 

reprodukcí jeseterů se považuje Sovětský svaz a léta okolo roku 1930. Mimo území bývalého 

SSSR byl první úspěšný umělý výtěr uskutečněn v roce 1979 na Kalifornské univerzitě 

v USA u jesetera bílého (Acipenser transmontanus) (Gela a kol., 2008).

Od té doby zaznamenal chov jesetera v globální akvakultuře obrovský pokrok, přesto 

většina technologií vychází ze sovětských zkušeností. S celosvětovým rozvojem vědy, 

techniky a detailnějších informací se však mnohé postupy změnily a v různých rybochovných 

zařízeních mají své modifikace a specifika (Hochleithner, 2004). Nárůst produkce 

chrupavčitých ryb v akvakultuře je markantní hlavně v Asii, kde se výroba v průběhu 

posledních deseti let zvýšila téměř třicetkrát (rok 2001 s asijskou produkcí 1 234 tun v 

porovnání s rokem 2010, kdy je uváděna celková produkce 35 936 tun). Produkce 

chrupavčitých ryb v sladkovodních a mořských akvakulturách Severní Ameriky ve stejném 

období narostla z 376 tun na 506 tun, Evropa odchovala v roce 2001 3 794 tun a v roce 2010 

4 379 tun (údaje statistických tabulek FAO, 2012).  Z jednotlivých států je dle FAO nejvyšší 

produkce chrupavčitých za rok 2010 udávána v Číně (35 324 t), Ruské federaci (2 078 t), 

Itálii (753 t), Íránu (251 t) a Německu (93 t). 

Produkce akvakultury jeseterů, z hlediska hmotnosti, přesáhla úroveň odlovů 

z volných vod v roce 2000 (Hochleithner, 2004; FAO, 2012). Akvakulturní chovy s jesetery 

lze nalézt i v dalších postsovětských republikách (Moldávie, Kazachstán) a objevují se i 

v zemích, kde se dříve jeseter nikdy nevyskytoval (např. Vietnam, Turecko, Saudská Arábie, 

Finsko aj.). 

Za první řízený chov jeseterů v Čechách a na Moravě lze považovat import 

rozplavaného plůdku bestěra (mezidruhový kříženec jesetera malého a vyzy velké) v roce 

1988 na hodonínské středisko tehdejšího Rybářství Přerov. O necelý rok později (na jaře 

1989) na stejné středisko bylo přivezeno 100 kg přibližně tříkilových bestěrů k dalšímu 

chovu. Zdroje obou dovozů byly z tehdejší Německé demokratické republiky (L. Mrkvan, 

ústní sdělení). 

Dalším významným chovatelem zabývajícím se chrupavčitými rybami je podnik se 

současným názvem Rybářství Hluboká cz. s.r.o. ve spolupráci se společností BaHa s.r.o. 
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První dovozy na rybí líheň v Mydlovarech byly v letech 1991 – 92, kdy z Maďarska proběhl 

import rozkrmených ryb jesetera malého (Acipenser ruthenus) a jesetera sibiřského 

(Acipenser baerii). V roce 1992 byl přivezen bestěr, jeseter sibiřský a jeseter malý ve věku 

čtyř let a v roce 1993 byl přivezen jeseter ruský (Acipenser gueldenstaedtii). Tyto dovozy 

byly zajištěny přímo od ruských chovatelů. V roce 1994 byla dovezena vyza velká (Huso 

huso), jeseter hvězdnatý (Acipenser stellatus) a veslonos americký (Polyodon spathula). 

Z chovatelského hlediska je významný rok 1996, kdy se v Mydlovarech zdařila první řízená 

reprodukce jeseterů s následným odchovem v Čechách. Pod vedením Ing. Luďka Štěcha a 

Luboše Zvonaře bylo tohoto úspěchu dosaženo u jesetera sibiřského (L. Štěch a L. Zvonař, 

ústní sdělení). 

Rybníkářství Pohořelice a.s. započalo s chovem remontních věkových skupin jesetera 

malého v roce 2001 jejich nákupem a dovozem ze Slovenska. Tato populace ryb 

pocházejících z Dunaje byla posílena další věkovou skupinou v roce 2003. Ryby dosáhly 

pohlavní zralosti v roce 2008, kdy byla provedena jejich první řízená reprodukce (I. Šútovský, 

ústní sdělení). 

Chovem a výzkumem chrupavčitých ryb se od 90. let minulého století zabývají 

vědečtí pracovníci Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity ve Vodňanech 

(FROV JU). První experimenty byly prováděny na zahraničních pracovištích a laboratořích 

(Francie, USA, ČLR) a od roku 2001 se začala vytvářet vlastní kolekce jeseterovitých ryb na 

rybí líhni ve Vodňanech. Prvním získaným druhem byl jeseter ruský, v roce 2002 proběhl 

nákup jesetera sibiřského, v roce následujícím byly nakoupeny remontní ryby jesetera malého 

z německého akvakulturního chovu, jesetera sibiřského, jesetera hvězdnatého, jesetera 

ruského a vyzy velké. V letech 2005 a 2007 byly po získání potřebného povolení CITES 

provedeny nákupy oplozených jiker veslonose amerického z komerčního akvakulturního 

chovu v Kentucky, USA. V roce 2009 se chov rozšířil o jesetera atlantského (Acipenser 

oxyrinchus), o albinotickou formu jesetera malého a koncem září 2009 se úspěšně završila 

několikaměsíční legislativní a organizační příprava importu půlročních ryb severoamerického 

druhu jesetera krátkonosého (Acipenser brevirostrum), který je od roku 1975 zařazen do 

přílohy CITES I, jenž obsahuje živočišné a rostlinné druhy, které jsou bezprostředně ohroženy 

vyhubením. Mezinárodní obchod s těmito druhy je zakázán (zákaz dovozu a vývozu) a je 

povolován jen výjimečně (Gela a kol., 2009a). Posledním rozšířením kolekce byl nákup již 

generačních ryb albinotické formy jesetera malého od německého privátního chovatele na jaře 

2012.
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Všechny zmíněné současné chovy jesetrů v ČR jsou koncipovány jako intenzivní, kdy 

jsou využívány speciální krmné směsi určené pro jesetery nebo pro ryby lososovité. Tyto 

odchovny jsou ale koncipovány jako převážně průtočné s cílem produkovat jesetery jako ryby 

okrasné nebo pro revitalizaci biotopů. Produkce jeseterů jako potravinové komodity doposud 

nebyla v Česku studována.
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3. Materiál a metodika

Projekt „Vývoj technologie intenzivního chovu jesetera sibiřského v RAS jako 

doplňkového rybího druhu“ lze rozdělit na čtyři samostatné části:

1) Řízená reprodukce generačních ryb, inkubace a líhnutí oplozených jiker jesetera 

sibiřského, 

2) Rozkrm plůdku kompletní krmnou směsí, 

3) Intenzivní odchov plůdku jesetera sibiřského v RAS, 

4) Ověření růstového potenciálu 1+ ryb jesetera sibiřského při intenzivním odkrmu v RAS. 

3.1. Řízená reprodukce generačních ryb jesetera sibiřského

Řízená reprodukce ryb byla provedena dle Metodiky  VÚRH JU č. 78 (Gela a kol, 

2008) na rybí líhni Genetického rybářského centra FROV JU (GRC FROV JU) ve 

Vodňanech. Sestávala se z následujícího pracovního postupu:

Teplotní stimulace a příprava generačních ryb,

Výtěru mlíčáků,

Výtěru jikrnaček,

Oplození, aktivace a odlepkování jiker,

Inkubace jiker a líhnutí plůdku.

3.1.1. Teplotní stimulace ryb 

Vybraní mlíčáci a jikernačky (Obr. č. 1) v optimálním stádiu zralosti jiker byli 

umístěni do připravených bazénů s postupnou temperací vody (s maximálním denním 

zvýšením 3 °C) na finální teplotu 14 – 15 °C. Tato hodnota se udržovala 5 dní před 

plánovanou hormonální stimulací ryb.  
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Obr. č. 1 Jeseter sibiřský (Acipenser baeri) – dospělý jedinec (foto M. Podhora)

3.1.2. Výtěr mlíčáků

Ke stimulaci mlíčáků byla použita jednorázová vnitrosvalová injekce suspenze kapří 

hypofýzy a fyziologického roztoku v dávce 4 mg.kg-1 živé hmotnosti ryby. Optimální 

spermiace nastala přibližně po 36 hodinách od injikace při teplotě vody 14 – 15 °C. Sperma se 

odebíralo pomocí suché kanyly vhodného průměru o délce 20 cm do kontejneru pro buněčné 

kultury o objemu 100 ml. Kontejner se plnil maximálně do 1/3 objemu a nesmazatelným 

způsobem označil individuálním mikročipovým kódem mlíčáka. Odebrané sperma 

v uzavřených kontejnerech v aerobních podmínkách se uchovávalo v chladu a temnu při 0 – 4 

°C v horizontální poloze kontejneru do doby použití na oplození jiker. 

Sperma jeseterovitých ryb je bělavá až mléčně bílá tekutina vodnaté konzistence 

s koncentrací spermií přibližně 0.01-1x109 v 1 ml. K vlastnímu procesu oplození bylo 

vybráno sperma o motilitě vyšší než 80%.

3.1.3. Výtěr jikernaček

Ke stimulaci jikernaček byla požita vnitrosvalová injekce suspenze kapří hypofýzy a 

fyziologického roztoku ve dvou dávkách. První dávka byla 0,5 mg.kg-1 živé hmotnosti ryby. 

Po 12 hodinách následovala dávka druhá, a to 4,5 mg.kg-1. Ovulace jiker nastává přibližně po 

39 hodinách od první dávky suspenze hypofýzy při teplotě vody 14 – 15 °C, kdy na dně 

přípravného bazénu byly pozorovány samovolně ovulované jikry. 
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Ovulující jikernačka byla přenesena do připravené lázně s anestetikem roztoku 

hřebíčkového oleje o koncentraci 0,07 ml.l-1. Pro lepší rozpuštění hřebíčkového oleje se 

naředilo 7 ml hřebíčkového oleje v 60 ml 96% ethanolu a následně se roztok rozmíchal ve 

100 litrech vytemperované vody. Mikrochirurgickým proříznutím vejcovodu v délce 20 mm 

v místě před vyústěním do pohlavního otvoru a výtěrem jiker klasickým způsobem, tzn. 

masáží břišních partií, byly získány jikry (Obr. č. 2). Výtěr jiker trval přibližně 10 minut. 

Jikry se vytíraly do předem zvážených suchých misek. Vytřené jikry mají šedočernou 

až černou barvu a dobře zřetelný animální pól. Jikry jsou uvolňovány spolu s viskózní 

ovariální tekutinou. Získané jikry se zvážily a miska překrytá čistou vlhkou utěrkou se 

umístila do stínu a teploty okolního prostředí 13 – 15 °C. Veškeré hmotnostní údaje 

s identifikačním mikročipovým kódem ryby se zaznamenaly do výtěrových listů. Na základě 

zkušeností bylo možné očekávat získání jiker na úrovni 10 – 15% hmotnosti vytíraných 

jikernaček, tzn. relativní plodnost 13 000 – 20 000 jiker.kg-1 hmotnosti těla. 

Obr. č. 2: Výtěr jikernačky jesetera sibiřského mikrochirurgickou metodou s proříznutím 

vejcovodu (foto D. Gela).
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3.1.4. Oplození, aktivace a odlepkování jiker

Metodika oplození a aktivace pohlavních produktů u chrupavčitých ryb se liší 

v posloupnosti procesu od metodiky reprodukce zažité u ryb kostnatých. U chrupavčitých ryb 

se nejprve smísilo a aktivovalo v určitém poměru připravené a na základě úrovně motility

vybrané sperma s vodou a poté se aktivovanými spermiemi oplozovaly jikry. Důvodem tohoto 

postupu je přítomnost většího počtu mikropylí na animálním pólu zralé jikry, kudy proniká 

spermie do jikry (Linhart a Kudo, 1997). Použitím naředěného spermatu se předchází 

polyspermii (oplození jikry větším počtem spermií), a tím embryonální mortalitě a vzniku 

abnormalit při vývoji embryí.

K oplození a aktivaci jiker se použilo 25 ml heterospermatu od mlíčáků 

s nejkvalitnějším spermatem. Toto množství se rozředilo čtyřmi litry aktivační vody (voda 

z líhně o teplotě 15 °C) a okamžitě nalilo do 1000 g vytřených jiker (z nichž bylo odstraněno 

co největší množství ovariální tekutiny). Následovalo důkladné promíchání jiker rukou tak, 

aby se jikry uvolnily ze zbylé viskózní ovariální tekutiny (Obr. č. 3). Po 3 minutách se přidalo 

malé množství odlepkovací suspenze a jikry se další minutu míchaly. Následovalo slití 

přebytku tekutiny z jiker a 3x opakované propláchnutí vodou s malým množstvím 

odlepkovací suspenze. Vlastní odlepkování jiker dále trvalo přibližně 60 minut. Jako 

odlepkovací suspenzi bylo použito suspenze jílu (Gela a kol., 2003). Odlepování se ukončilo 

vypláchnutím odlepkovací suspenze z misek větším množstvím vody. Kvalitně ošetřené a 

čisté jikry byly vysazeny na inkubační lahve. 

3.1.5. Inkubace jiker a líhnutí

Inkubace jiker probíhala při teplotě vody 13,5 – 17,0 °C. Průtok vody lahvemi byl 

seřízen tak, aby docházelo k pozvolnému „vlnění a přelévání“ jiker (Obr. č. 4). 

K prevenci a tlumení výskytu plísňových onemocnění jiker byly použity prostředky 

běžné v líhňařské praxi (UV lampy). Ke krátkodobým koupelím jiker se každý druhý 

den průběhu inkubace použil roztok Acriflavinu v dávkování dle návodu výrobce. Koupele se 

prováděly do doby, kdy byl viditelný pohyb embrya v jikře. 
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Odsávání uhynulých jiker v průběhu inkubace se neprovádělo, protože není markantní 

rozdíl v barvě mezi živou a mrtvou jikrou. Provádělo se odstraňování zaplísněných jiker, 

čištění od rozpadlých jiker a jejich obalů.

Líhnutí u jeseterů neprobíhá hromadně a v krátkém časovém intervalu jako u 

teplomilných druhů ryb, ale poměrně dlouho po dobu 2 – 3 dnů. Vykulený plůdek se 

přeplavuje z inkubačních lahví opatřených gumovým límcem s trubicí do odchovného žlabu 

(Obr. č. 5a, b). Mrtvé jikry a neživotný plůdek zůstal u dna inkubační láhve a případné 

přeplavené obaly jiker byly odsáty ze žlabu.

Obr. č. 3: Oplození jiker s pomalým promícháváním a postupným přidáváním odlepkovací 
suspenze (foto D. Gela).
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Obr. č. 4: Inkubace jiker jesetera sibiřského v Zugských lahvích (foto D. Gela)

Obr. č. 5a, b: Přeplavování plůdku jesetera do odchovného žlabu při kulení (foto D. Gela).
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3.2. Rozkrm plůdku kompletní krmnou směsí 

Odchov plůdku jeseterovitých ryb v období počátku exogenní výživy byl v objektu 

GRC FROV JU prováděn ve stejných žlabech, do kterých bylo prováděno přeplavení plůdku 

při kulení. Z praktického hlediska ošetřování a manipulace se již v předcházejících odchovech 

plůdku jesetera osvědčily plastové žlaby o rozměrech 250–300 x 55 x 30 cm (d x š x v), barva 

světle šedá nebo světle modrá, povrch hladký, bez zdrsnění. Odtok byl zajištěn přes 

přepadovou trubku o Ø 50 mm, která slouží i k nastavení sloupce vody ve žlabu. Pro 

optimální využití odchovného prostoru haly byl zvolen recirkulační systém kaskády 

odchovných žlabů nad sebou. Recirkulace s dobře zaběhnutým a funkčním systémem UV o 

výkonu 18W a s mechanicko-biologickou filtrací snižuje náklady na provoz odchovny (Obr. 

č. 6.). Pro zajištění oběhu vody bylo použito ponorné čerpadlo Grundfos Unilift KP250. Při 

péči bylo třeba zabezpečit dostatečný přítok čerstvé kyslíkaté vody s jemným vzduchováním 

(nasycenost O2 při odtoku alespoň 6,05 mg.l-1 tj. 60 % při teplotě vody 15°C – měřeno 

oximetrem WTW Multi 3410 Set 5), denní výměna objemu vody na úrovni 20%, pH 6,5–8 

(pHmetr iNSA Multimet MFD 79) a teplota vody se udržovala v optimálních hodnotách, tj. 

v rozmezí 15 – 20°C. Odkalování a čištění od uhynulých jedinců se provádělo pomocí měkké 

pryžové hadičky vhodného průměru (10 mm) a nasazenou skleněnou trubičkou podle potřeby, 

alespoň dvakrát denně. Odtokové síto bylo utěsněno plastickým lepidlem pro akvária. 

Velikost ok síta bylo použito o velikosti 10 (tzn. 10 otvorů v 10 mm délky síta). Po přechodu 

z ručního krmení byla použita automatická krmítka s hodinovým strojkem (Obr. č. 7). 

K rozkrmu bylo podáváno startérové krmivo o velikosti 100 – 300  µm (Coppens, Marine 

Advance) a krmivo o velikosti 300 – 500 µm (Coppens, Troco Crumble) s obsahem proteinů 

56 – 64 % a tuku 9 – 15 %. Hlavními komponenty jsou rybí moučka, obilniny, rybí tuk, 

kvasnice (zdroj vitamínů řady B), minerály a vitamíny (A, C, D3, E). Jako živá potrava se 

rybám předkládala nítěnka obecná (Tubifex tubifex).
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Obr. č. 6: Recirkulační kaskádový systém rozkrmovacích žlabů (foto D. Gela).

Obr. č. 7: Použití krmítek s hodinovým strojkem při rozkrmu jesetera sibiřského (foto 

D. Gela).
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3.3. Intenzivní odchov plůdku jesetera sibiřského v RAS 

Intenzivní odchov rozkrmeného plůdku v podmínkách RAS Pstruhařství Mlýny se 

uskutečnil v termínu 31.5. – 30.9.2012.  Ryby po jeho převozu z objektu GRC FROV JU byly 

i s PVC vaky vytemperovány na teplotu vody, která byla v odchovně na úrovni 14,9 °C a po 

adaptaci ryb na chemické hodnoty prostředí vysazeny na dva odchovné žlaby I a II typu 

EWOS o objemu vody 1250 l v počtu 2000 ks na žlab (1,6 ks na litr vody odchovného 

objemu). Žlaby byly umístěny nad odchovným prostorem recirkulačního rybochovného 

systému, který je vybaven mechanicko-biologickou filtrací a aerací vody. Průměrnou 

hmotnost ryb a celkovou biomasu odchovného žlabu udává tabulka č. 1. Z těchto údajů byla 

stanovena celková denní krmná dávka pro danou obsádku při kalkulovaném krmném 

koeficientu (KK) 1 (dle doporučení výrobce krmiva). Krmný koeficient je hodnota 

generovaná jako podíl předloženého množství krmiva (MK) a produkce krmiva (PK), t.j. 

přírůstku biomasy v odchovném prostředí. Jako krmivo bylo vybráno Inicio Plus 0,8 mm 

(BioMar, a.s., Dánsko), na které byla obsádka postupně adaptována (z krmiva používaného na 

GRC FROV JU tj. Coppens, Troco Crumble) postupným zvětšování poměru tohoto krmiva 

v krmné dávce až na 100 %. Složení, nutriční hodnoty s výpočtem krmné dávky udávané 

výrobcem jsou uvedeny v Příloze č. 1.

Obsluha po dobu odchovu min. 3x denně kontrolovala:

 dostatečnost stanovené krmné dávky a provedení její případné úpravy, 

 chování ryb v návaznosti na jejich zdravotním stavu, 

 ověření fyzikálně chemických parametrů odchovného prostředí. 

V průběhu měsíce června byl proveden v čtrnáctidenních intervalech kontrolní odlov 

obsádky se zjištěním skupinové hmotnosti u min. sta kusů ryb. Od konce měsíce června byla 

hmotnost ryb zjišťována individuálně vážením 35 kusů ryb s výpočtem průměrné kusové 

hmotnosti obsádky. Ze získaných výsledků se prováděla úprava krmné dávky. V případě, že 

by došlo k hustotě obsádky nad kritickou hodnotu, která by omezovala růstový potenciál ryb 

nebo jejich zdravotní stav, bylo možno provést rozdělení obsádky na více odchovných žlabů.  
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3.4. Ověření růstového potenciálu 1+ ryb jesetera sibiřského při 
intenzivním odkrmu v RAS 

Experiment probíhal v intervalu 2.3. – 30.9.2012, celkem 213 dní. Násada jesetera

sibiřského (1+) odchovaná a adaptovaná na podmínky intenzivního recirkulačního chovu ryb 

Pstruhařství Mlýny byla nasazena do odchovného žlabu o objemu 36 m3 v počtu 2162 kusů a 

celkové biomase 318,90 kg. Krmná dávka byla denně podávána automatickými krmítky 

s hodinovým strojkem a korigována na základě průběhu odchovu (sledování zbytků krmiva a 

přírůstků, teploty vody) a získávaných informací tak, aby očekávaný krmný koeficient ke 

konci sledování se pohyboval okolo hodnoty 1. Jako jednodruhové granulované krmivo bylo 

po celou část experimentu podáváno krmivo Efico Sigma 815 3 mm a 4,5 mm od výrobce 

BioMar, které je specifikováno pro intenzivní odchov jeseterů (Příloha č. 1). 

Obsluha min. denně kontrolovala:

 dostatečnost stanovené krmné dávky a provedení její případné úpravy, 

 chování ryb v návaznosti na jejich zdravotním stavu, 

 ověření fyzikálně chemických parametrů odchovného prostředí. 

V měsíčních intervalech v období od března do září byl proveden kontrolní odlov 

obsádky se zjištěním individuální hmotnosti a celkové délky těla u min. 50 kusů ryb z bazénu. 

Ze získaných výsledků se prováděla úprava krmné dávky.

V průběhu sledovaného období byly pravidelně odebírány vzorky vody k analýze 

chemických vlastností. Interval těchto analýz byl čtrnáctidenní, a to od 16.2.2012 do 

26.9.2012. Celkem bylo 17 vzorkovacích termínů. Vzorkovaná místa byla před biofiltrem 

(PB), za biofiltrem (ZB) a na vstupu k rybám (V).



        FAKULTA RYBÁŘSTVÍ A 
OCHRANY VOD

                                            JIHOČESKÁ UNIVERZITA
                                             V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

                                

19

EVROPSKÝ RYBÁŘSKÝ FOND

INVESTOVÁNÍ DO UDRŽITELNÉHO 
RYBOLOVU

4. Výsledky

4.1. Výsledky řízené reprodukce generačních ryb a 
experimentálního rozkrmu jesetera sibiřského

Řízená reprodukce generačních ryb jesetera sibiřského z chovného hejna GRC FROV 

JU proběhla 29.4.2012. Vývoj jiker trval 160°D. Kulení plůdku započalo 5.5.2012, ukončeno 

bylo 7.5.2012. Prvotní zájem a aktivní vyhledávání vhodné potravy ryb nastal při délce 22 

mm o váze 35 mg okolo 10. dne po vykulení při odchovu na 15°C, tzn. 16.5.2012, kdy se 

ryby z převládajícího plavání ve sloupci vody vrací ke dnu odchovných žlabů, nehoufují se, 

ale plavou individuálně. Jako první a „startérová“ potrava byla podávána na velmi drobné 

části nasekaná živá nítěnka a řídká až pastovitá směs nasekané nítěnky se startérovým 

krmivem o velikosti 100-300 µm (Coppens, Marine Advance) a startérovým krmivem o 

velikosti 300–500 µm (Coppens, Troco Crumble) v poměru 1:2:2. Tato míchaná směs byla 

podávána po dobu třech týdnů, s postupným snižováním podílu nítěnek a jemného 

startérového krmiva. Po této době již ryby ochotně přijímaly pouze „suché“ krmivo o 

optimální zrnitosti podávané mechanickým krmítkem s hodinovým strojkem. Pro zpestření 

stravy byl jednou denně do žlabů přidán obsádce odpovídající chomáč živých celých nítěnek. 

Intenzita krmení po celé období musela být zachována ad libitum.

Hustota rostoucích ryb se ředila podle potřeby jejich rozsazením na více nádrží 

opatrným přelovením části obsádky nejlépe pomocí misky s vodou tak, aby se počet jedinců 

ve velikosti 20 – 30 mm pohyboval okolo 100 kusů v jednom litru vody odchovného žlabu. 

Manipulace s rybami pomocí akvarijních sítěk byla na základě v minulosti získaných 

zkušeností do velikosti ryb 30 mm vynechána úplně. Chrupavčité ryby snáší jakoukoliv 

manipulaci zvýšeným stresem, který při dlouhodobějším působení může končit až smrtí 

jedince. Proto i počty vykulených a rozplavaných jeseterů ve žlabech jsou vždy pouze 

orientační, bez možnosti přesného napočítání. V případech velkochovů, kdy se nasazují 

obsádky v řádech několika tisíc kusů na bazén, je to k rybám nejšetrnější možný přístup.

Celkové přežití ryb od počátku odkrmu po ukončení přechodu na výlučně podávané 

krmné směsi bylo vyhodnoceno jako vyšší než 60%. 

Při zajištění optimálních podmínek chovu byl růst jeseterovitých ryb po přechodu na 

kontinuální krmení kompletní krmnou směsí velice rychlý a po měsíci ryby dosáhly celkové 
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délky těla 30 – 50 mm. Ve velikosti 30 mm je maximální doporučená hustota obsádky 15 

kusů ryb v jednom litru. Při této velikosti ryb bylo možno uskutečnit převoz odkrmeného 

jesetera v PVC vacích naplněných 20 litry vody z odchovných bazénů s napočtením po 300 

kusech ryb na vak a před uzavřením doplněných technickým kyslíkem z plynové láhve. 

4.2. Výsledky intenzivního odchovu plůdku jesetera sibiřského v 
RAS 

Ryby byly do testu nasazovány na odchovné žlaby typu EWOS v počtu 2000 ks na 

žlab (1,6 ks na litr vody odchovného objemu) a při průměrné kusové hmotnosti 0,495 g.ks-1, 

což činilo celkovou biomasu ryb 0,99 kg na jeden odchovný žlab (Tab. č. 1). Po dvou týdnech 

odkrmu bylo provedeno kontrolní přelovení obsádky se zjištěním průměrné kusové hmotnosti, 

která činila 0,892 g.ks-1. Po odečtení kusových ztrát byla vykalkulována celková biomasa 

žlabu I a II. Další přelovení proběhla 29.6. a 9.7. s individuálním vážením 35 kusů z každého 

žlabu, kdy průměrná kusová hmotnost 29.6. byla 2,32±1,04 g.ks-1 u žlabu I a 2,28±1,02 g.ks-1

u žlabu II, resp. Na konci tohoto sledovaného období (9.7.), po 66-ti dnech od počátku kulení, 

byla průměrná hmotnost ryb 4,44±2,25 g.ks-1, 4,32±2,08 g.ks-1, resp. (Tab. č. 2). Krmný 

koeficient se v obou případech odkrmu v prvních 14 dnech pohyboval na úrovni 1,17, ale po 

zbývající sledované období klesl pod očekávanou hranici 1. U žlabu I byly dosaženy hodnoty 

krmných koeficientů 0,65 a 0,62, u žlabu II 0,67 a 0,64 (Tab. č. 1). Očekávanou a skutečnou 

průměrnou individuální hmotnost ryb zobrazuje graf č. 1, porovnání přírůstků v jednotlivých 

sledovaných obdobích ve žlabu I a II s teoretickým přírůstkem prezentuje graf č. 2.

Tab. č. 1 Výsledky odkrmu plůdku jesetera sibiřského z recirkulačního systému na žlabech.

žlab I 
datum očekávaná 

biomasa 
(g)

očekávaná  
hm 

(g.ks-1)

skutečná 
biomasa 

(g)

skutečná  
hm

(g.ks-1)

obsádka ks

31.5.2012 990,00 0,4950 990,00 0,4950 2000
14.6.2012 1843,28 0,9429 1743,86 0,8920 1955
29.6.2012 3312,12 1,8149 4236,61 2,3214 1825
9.7.2012 5607,84 3,1155 7984,80 4,4360 1800
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období celková 
KD za 
období 

(kg)

teor.přír. za 
období 
(g.ks-1)

skut.přír. 
za období 

(g.ks-1)

KK úhyn za 
období 

(ks)

Ø tv

v měsíci 
(°C)

31.5.-14.6. 0,885 0,85 0,75 1,17 45
15.6.-28.6. 1,61 1,47 2,49 0,65 130 16,15
29.6.-8.7. 2,33 2,30 3,75 0,62 25 17,55

31.5.-28.6. 2,50 2,32 3,25 0,77
celkem: 200

žlab II 
datum očekávaná 

biomasa 
(g)

očekávaná  
hm 

(g.ks-1)

skutečná 
biomasa 

(g)

skutečná  
hm 

(g.ks-1)

obsádka ks

31.5.2012 990 0,4950 990 0,4950 2000
14.6.2012 1843,28 0,9429 1743,86 0,8920 1955
29.6.2012 3312,12 1,8149 4162,04 2,2806 1825
9.7.2012 5607,84 3,1155 7781,66 4,3231 1800

období celková 
KD za 
období 

(kg)

teor.přír. za 
období 
(g.ks-1)

skut.přír. 
za období 

(g.ks-1)

KK úhyn za 
období 

(ks)

Ø tv

v měsíci 
(°C)

31.5.-14.6. 0,89 0,85 0,75 1,17 45
15.6.-28.6. 1,61 1,47 2,42 0,67 130 16,15
29.6.-8.7. 2,33 2,30 3,62 0,64 25 17,55

31.5.-28.6. 2,50 2,32 3,17 0,79
celkem: 200

Tab. č. 2 Sumární výsledky individuálních hmotností ryb z recirkulačního systému na žlabech 
při přelovení obsádky.

29.6.2012 žlab EWOS
Žlab I   hm 

(g)
Žlab II     hm 

(g)
arit. průměr 2,3214±1,0394 2,2806±1,0174

min 0,72 0,56
max 5,98 4,9

9.7.2012 žlab EWOS
Žlab I   hm 

(g)
Žlab II     hm 

(g)
arit. průměr 4,4360±2,2546 4,3231±2,0829

min 0,74 1,29
max 9,13 10,2
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Dne 12.7.2012 byly obsádky nasazeny do odchovného žlabu recirkulačního systému 

dánského typu o objemu 36 m3. Celkem bylo nasazeno 3600 kusů ryb o sumární biomase 

15,77 kg (0,1 ks jedinců na litr vody odchovného prostoru). Na tuto výchozí hmotnost a 

plánovaný denní přírůstek obsádky byla kalkulována denní krmná dávka (BioMar Inicio Plus 

1,1 mm, s postupným přechodem na velikost 1,5 mm a 2,0 mm). Dne 1.8.2012 došlo 

k navýšení obsádky o 2000 ks (průměrná hmotnost ryb 8,535 g.ks-1, 17,07 kg celkem) na 

celkový počet 5581 kusů ryb (0,15 ks na litr vody odchovného prostoru). Hustota obsádky 

v tomto období byla velmi nízká, nicméně již zde bylo kalkulováno s faktem, že tato obsádka 

zde absolvuje celou délku odchovu až do velikosti nad 1 kg. Následující přelovení 

s individuálním převážením 35 kusů ryb proběhlo 10.8. a 23.9.2012. Výsledky zobrazuje 

tabulka č. 3. Průměrná skutečná individuální hmotnost ryb (W) k těmto datům byla 

18,78±8,41 a 34,23±16,82 g.ks-1, resp. Celková délka těla (TL) byla zjišťována k datu 

23.9.2012. Průměrná hodnota k danému dni byla 210,03±35,05 mm. Závěrečná hustota 

obsádky byla ~ 0,11 kusů (~3,6 g) ryb na litr odchovného prostoru. Krmný koeficient za 

období odkrmu 10.7. – 30.9. činil 0,88, což opět jako v předchozím sledovaném období bylo 

méně, než bylo očekáváno dle krmného plánu výrobce krmiva. Graf č. 3 zobrazuje porovnání 

skutečné průměrné individuální hmotnosti ryb vůči teoreticky očekávaným hodnotám ve 

sledovaném období.

Tab. č. 3 Výsledky odchovu plůdku jesetera sibiřského v letním období

žlab 
datum očekávaná 

biomasa 
(kg)

očekávaná 
indiv. hm 
(g.ks-1)

skutečná 
biomasa 

(kg)

skutečná 
indiv. hm 
(g.ks-1)

obsádka ks

10.7.2012 15,77 4,38 15,77 4,38 3600
10.8.2012 76,16 15,03 95,21 18,78 5069
23.9.2012 106,91 30,11 121,51 34,23 3550
30.9.2012 116,31 33,09 130,48 37,12 3515

období celk. KD 
za období 

(kg)

teor.přír. za
období 

(kg)

skut.přír. za 
období 

(kg)

KK Ø tv v 
měsíci

10.7.-9.8. 49,4 60,40 79,44 0,76 17,55
10.8.-22.9. 64,7 30,74 26,30 1,17 17,12
23.9.-30.9. 12 9,40 8,96 1,05 13,92
10.7.-30.9. 126,1 100,54 114,71 0,88
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10.8.2012 23.9.2012 30.9.2012 

W (g) TL (mm) W (g) W (g)

arit. průměr 18,78±8,41 210,03±35,05 34,23±16,82 37,12

min 6,6 155 15

max 44,8 288 75

Jak je z tabulky č. 4 patrné, od 1.8.2012 nastalo rapidní zvýšení počtu kusů ryb, které 

denně uhynuly. V období 11.8. – 30.9.2012 tyto úhyny byly na úrovni 1554 kusů, což činilo 

~30 % obsádky. Vyšetření ryb prokázalo domněnku, že úhyny jsou způsobeny ceroidní 

degenerací jater. Je zřejmé, že vysoký obsah tuku (22 a 25% viz. Příloha č. 2) v krmivu o 

velikosti podávaných granulí 1,5 – 2,0 mm je při dlouhodobém a jednostranném podávání pro 

raná stádia jesetera sibiřského nad akceptovatelnou hranicí jejich metabolismu a způsobuje 

úhyn jedince. Použití nespecifického krmiva se tak jeví jako méně vhodné než volba krmiva 

přizpůsobeného přímo druhovým nárokům jeseterovitých ryb.

Tab. č. 4 Úhyny jesetera sibiřského ve věku 3 – 5 měsíců při intenzivním odkrmu při použití 

krmiva Inicio Plus 1,5 – 2 mm (Biomar, a.s., Dánsko).

období

úhyn za 
období 

(ks)
10.7.-31.7. 61
1.8.-10.8. 533
11.8.-30.9. 1554
celkem: 2148

4.3. Výsledky ověření růstového potenciálu 1+ ryb jesetera 
sibiřského při intenzivním odkrmu v RAS 

Čtvrtá část projektu technologie intenzivního odchovu jesetera sibiřského ověřovala 

možnosti chovu jednoleté násady v podmínkách recirkulačního akvakulturního systému 

dánského typu. 

Získané údaje odchovu jsou sumarizovány v tabulce č. 5 a 6. Průměrná hmotnost ryb 

při nasazení činila 147,5±102,66 g.ks-1, průměrná celková délka ryb byla zjištěna 331,4±78,95 
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mm. V měsíčních intervalech (5.4., 5.5., 7.6., 6.7., 10.8. a 13.9.) bylo z bazénu náhodným 

výběrem odloveno 50 jedinců, u kterých byla zjišťována celková délka těla (TL) a 

individuální hmotnost (W) (Tab. č. 6). Ohodnocené ryby byly vždy vráceny zpět do bazénu. 

Poslední individuální měření proběhlo dne 13.9.2012, kdy průměrné hodnoty hmotností ryb 

dosáhly 748,78±266,59 g.ks-1 a celkové délky těla hodnoty 563,06±70,88 mm. Ke dni 

zakončení experimentu (30.9.2012) byla zjištěna průměrná kusová hmotnost 830 g (tzn. 

průměrný kusový přírůstek 682,5 g), oproti plánované hmotnosti 994,76 g.ks-1 za dané 

odchovné období. Rozdíl činí -164,76 g.ks-1. Celková slovená biomasa ryb byla 1717,27 kg, 

což je o 340,89 kg méně oproti očekávané celkové hmotnosti obsádky (2058,16 kg) 

kalkulované k použitému typu krmiva a krmnému koeficientu 1. Očekávaný přírůstek 

biomasy za sledované období byl 1739,26 kg, ale reálná biomasa byla 1398,38 kg.  Celkový 

úhyn ryb za sledované období činil 93 kusy (4,3% z nasazených jedinců) (tab. č. 5). 

Očekávanou a skutečnou průměrnou individuální hmotnost ryb zobrazuje graf č. 4, porovnání 

přírůstků v jednotlivých sledovaných obdobích s teoretickým přírůstkem prezentuje graf č. 5.

V průběhu sledovaného období byly pravidelně odebírány vzorky vody k analýze 

chemických vlastností, které jsou uvedeny v souhrnné tabulce č. 8. Žádná zjištěná hodnota po 

dobu sledovaného odchovu nepřekročila hranici, která by ohrožovala zdravotní stav ryb. 

Tab. č. 5 Výsledky odchovu 1+ násady jesetera sibiřského v intenzivní akvakultuře bez 

teplotní optimalizace vodního prostředí.

datum očekávaná 
biomasa 

(kg)

očekávaná 
indiv. hm 

g.ks-1

skutečná 
biomasa 

(kg)

skutečná 
indiv. hm  

g.ks-1

obsádka ks úhyn za 
měsíc 

odchovu

2.3.2012 318,90 147,5 318,90 147,50 2162

5.4.2012 350,87 163,81 339,29 158,40 2142 20

5.5.2012 390,38 183,71 358,66 168,78 2125 17

6.6.2012 570,90 271,47 545,43 259,36 2103 22

5.7.2012 763,42 367,03 675,75 324,88 2080 23

10.8.2012 1224,11 589,36 1189,17 572,54 2077 3

13.9.2012 1802,41 871,15 1549,23 748,78 2069 8

30.9.2012 2058,16 994,76 1717,27 830,00 2069 0

přírůstek celkem 1739,26 847,26 1398,38 682,5 -93
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Tab. č. 7 Přehledová tabulka krmných dávek a přírůstku s kalkulací krmného koeficientu při 

odchovu jednoleté násady jesetera sibiřského v intenzivní akvakultuře bez teplotní 

optimalizace vodního prostředí.

období Ø tv

v daném 
období

Ø KD v 
období 

(kg.den-1)

celk. KD 
za období 

(kg)

teor.přír. za 
období 

(kg)

skut.přír. za 
období

(kg)

KK

2.3.-4.4. 6,54 1,031 35,04 31,98 20,40 1,57
5.4.-4.5. 9,25 1,42 42,49 39,51 19,36 2,04
5.5.-6.6. 14,14 5,44 185,56 180,52 186,78 0,97
7.6.-5.7. 17,10 6,86 199,08 192,53 130,32 1,48
6.7.-10.8. 17,21 13,44 483,68 420,97 513,42 0,82

11.8.-13.9. 16,27 17,09 483,36 557,53 360,06 1,55
14.9.-30.9. 12,91 14,9 238,34 255,75 168,04 1,52

celkem 1667,55
průměr 1,42
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5. Závěr 

5.1. Závěr experimentálního rozkrmu jesetera sibiřského

Provedený pokusný rozkrm plůdku jesetera sibiřského potvrdil nutnost optimálního 

načasování počátku předkládání velikostně a nutričně vhodné potravy. Hladový plůdek se 

začíná chovat s náznaky kanibalismu, okusuje si konce ploutví, či si působí jiná zranění, která 

vedou k infekci poškozené tkáně sporami plísní a úhynu jedince. Z potravy se doporučuje 

vytvořit vodní suspenzi a tu rovnoměrně rozptýlit po celé ploše žlabu. Nespotřebovanou 

potravu a kaly je zapotřebí po cca 3 hodinách odstranit a nahradit čerstvým krmivem. Tento 

cyklus se v pravidelných intervalech opakuje v průběhu dne i noci. Vynechání cyklu se 

nedoporučuje, okamžitě by započaly projevy kanibalismu. 

Projekt prokázal vhodnost použití směsi startérových krmiv o velikosti 100–500 µm a 

živé nítěnky jako první potravy jesetera sibiřského po přechodu na exogenní výživu. Umožní 

tak plné vynechání odkrmu na inkubované živé artémii, která je využívána v laboratorních 

podmínkách a v mnoha zahraničních odchovnách. Příprava a líhnutí artémie je časově 

mnohem náročnější metoda než v projektu použitý postup. Následný přechod na samočinné 

krmení poskytuje kontinuální přísun krmiva do odchovných žlabů a markantně snižuje 

potřebu delší přítomnosti obslužného personálu v odchovně, a tím snižuje personální náklady 

podniku. 

Celkové přežití plůdku odkrmeného v této části projektu na startérových krmivech a 

nítěnce lze z ekonomického a chovatelského hlediska považovat za úspěšné, tzn. bylo 

vyhodnoceno jako vyšší než 60%. Tento výsledek je srovnatelný s klasickou metodou odkrmu 

za použití artémie při dané hustotě ryb ve žlabu.

5.2. Závěr testu intenzivního odchovu plůdku jesetera sibiřského v 
RAS 

Experiment jednoznačně prokázal, že intenzivní průmyslový odkrm raných stádií 

jesetera sibiřského do věku přibližně pěti měsíců od počátku kulení je při zachování a 

udržování optimálních fyzikálně-chemických vlastností odchovného prostředí reálné 
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uskutečnit při celkovém krmném koeficientu menším než 1. Je ale nezbytně nutné věnovat 

přísnou pozornost nutričnímu složení předkládaného krmiva, kdy dlouhodobé podávání pro 

jesetery nadlimitního obsahu tuku v krmivu (nad 15%) vede již po několika týdnech 

k ceroidní degeneraci jater a až k masivním úhynům obsádky. Tyto ztráty v konečném 

ekonomickém hodnocení odchovu mohou vést až k negativnímu pohledu. Proto i pro 

teoreticky malé odchovávané skupiny ryb je zapotřebí nakupovat krmivo speciálně vyráběné 

pro jeseterovité ryby s nižším podílem tukových složek. I přes tyto ztráty se individuální 

průměrná kusová hmotnost ryb na konci experimentu pohybovala na hodnotě velice 

pozitivních 37,12 g. Tento silný „plůdek“ je dobrým základem pro následující intenzivní 

odchov s cílem produkce jesetera sibiřského o tržní konzumní hmotnosti. 

5.3. Závěr z ověření růstového potenciálu 1+ ryb jesetera sibiřského 
při intenzivním odkrmu v RAS 

Sledování morfometrických ukazatelů v průběhu vegetační sezóny potvrdilo reálnou 

možnost odchovu jednoleté násady jesetera sibiřského v podmínkách recirkulačních 

intenzivních systémů dánského typu. Sice se nesplnil očekávaný předpoklad plánovaného 

přírůstku ryb s krmným koeficientem 1 (skutečnost dosáhla hodnoty 1,42) při použití krmiva 

složením odpovídající nutričním nárokům jeseterovitých ryb, ale celkové ztráty úhynem ryb 

na úrovni 4,3% jsou více než pozitivní. Předkládání speciálního krmiva Efico Sigma 815 

zamezilo patologickým změnám vnitřních orgánů ryb a vzniku ceroidní degenerace jater. 

Krmiva s nadlimitním podílem tuku jsou v ekonomickém výsledku pro odkrm jeseterů 

neefektivní z důvodu rizika zvýšeného úhynu ryb, jak se stalo při odkrmu plůdku 

v podmínkách RAS. Dosažená průměrná hmotnost ryb 748,78 g v závěru experimentu dává 

reálný předpoklad dosažení tržní hmotnosti ryb 1000 – 1700 g a nabídce koncovým 

zákazníkům již v průběhu příští vegetační sezóny. Pokud by byla možnost odchovu na 

oteplené vodě v rozmezí 16 – 18 °C v průběhu zimního období, požadované tržní hmotnosti 

by bylo dosaženo ve výrazně kratším intervalu. 

V případě ekonomického hodnocení produkce jesetera sibiřského vůči odchovu 

pstruha duhového, pro kterého byl recirkulační systém dánského typu vyvinut, je třeba vzít 

v úvahu, krom jiných fixních výdajů na produkci ryb, hlavní položku nákladů – cenu krmiva. 
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V třetí fázi projektu použité kvalitní krmivo speciálně cíleně vyvinuté pro dlouhodobý odchov 

jeseterů pro produkci kaviáru bylo v roce 2012 prodáváno v ceně o cca 6% nižší než krmivo 

srovnatelné kvality od stejného výrobce určené pro odkrm pstruha duhového. Správně 

nastavený a plně funkční recirkulační systém umožňuje odchov stejné biomasy tržních ryb 

jesetera jako pstruha duhového, t.j. 100 – 125 kg.m3. Rozdílná je doba růstu ryb ve shodných 

podmínkách do dosažení tržní hmotnosti. U pstruha duhového a sivena amerického se kusové 

hmotnosti 250 g dosáhne za 11 – 15 měsíců, u jesetera sibiřského o hmotnosti 1000 g je 

zapotřebí 2 – 3 let odchovu. Tento časový rozdíl je kompenzován cenou výsledného produktu, 

kdy v daném podniku kuchaný chlazený pstruh duhový dosahuje přibližně 40% prodejní ceny 

stejně opracovaného jesetera sibiřského. 

Závěrem lze konstatovat, že odchov jesetera sibiřského v intenzivních recirkulačních 

systémech má své ekonomické opodstatnění při splnění všech podmínek, které tyto ryby při 

intenzivním odchovu vyžadují, a umožňuje chovatelům rozšířit druhovou skladbu jejich 

odchoven o doposud netradiční položku. Zároveň umožňuje rozšířit i sortiment finálních 

produktů, které mohou uplatňovat na potravinovém trhu. 
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6. Přílohy

Tab. č. 6 Výsledné údaje celkové délky těla (TL) a hmotnosti (W) zjišťované v měsíčních intervalech při odchovu dvouleté násady jesetera 
sibiřského v intenzivní akvakultuře bez teplotní optimalizace vodního prostředí.

datum 2.3.2012 5.4.2012 5.5.2012 7.6.2012

TL (mm) W (g) TL (mm) W (g) TL (mm) W (g) TL (mm) W (g) 

arit. průměr 331,4±78,95 147,5±102,66 331,22±83,62 158,4±124,88 336,48±79,38 168,78±131,77 393,48±92,72 259,36±178,67

min 193 19 198 22 219 36 227 35

max 495 440 504 491 524 536 594 765

datum 6.7.2012 10.8.2012 13.9.2012

TL (mm) W (g) TL (mm) W (g) TL (mm) W (g) 

arit. průměr 424,5±87,27 324,88±190,67 508,06±95,55 572,54±314,30 563,06±70,88 748,78±266,59

min 268 71 366 197 425 344

max 625 908 718 1309 720 1305
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Tab. č. 8 Souhrnná tabulka chemických analýz od 16.2.2012 do 26.9.2012 prováděných v čtrnáctidenních intervalech. PB- vzorek před 
biofiltrem, ZB – vzorek za biofiltrem, V – vzorek na vstupu k rybám. 

NH4
+ (mg.l-1) NO2

- (mg.l-1) NO3
- (mg.l-1) pH

PB ZB V PB ZB V PB ZB V PB ZB V

arit. průměr 0,24 0,23 0,24 0,44 0,40 0,40 89,42 88,60 89,71 7,18 7,19 7,21

std 0,13 0,12 0,13 0,31 0,25 0,25 51,95 49,91 48,41 0,39 0,38 0,28

minimum 0,05 0,05 0,05 0,1 0,1 0,1 15,9 25,1 24,7 6,4 6,6 6,7

maximum 0,54 0,47 0,48 1,17 0,89 0,98 168 158 168 7,9 7,9 7,8

PO4
-3 (mg.l-1) PTOT (mg.l-1) KNK4,5 (mmol.l-1) Cl- (mg.l-1) Nerozp. l. (mg.l-1) tvrdost (mmol.l-1)

arit. průměr 4,49 1,78 1,32 171,44 5,48 1,68

std 2,13 1,66 0,35 58,63 1,66 0,56

minimum 1,79 0,4 0,7 77,9 1,13 1,17

maximum 8,6 7,74 1,9 318 10 3,66

CHSKMn (mg.l-1) BSK5 (mg.l-1)

PB ZB V PB ZB V

arit. průměr 5,80 5,26 5,42 2,88 2,52 2,74

std 2,98 1,88 2,02 1,13 1,10 1,03

minimum 2,31 2,4 2,5 1 1 1,5

maximum 15,4 8,23 9,8 5 5 5
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