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1. Cíl 
 

1.1. Co je cílem pilotního projektu  
 
 Cílem projektu je ověření technologie chovu remontních lipanů podhorních 

v kontrolovaných podmínkách za účelem získání dostatečného počtu generačních ryb, 

umožňujících zvýšení a stabilizaci produkce násad lipana podhorního v rámci JčÚS ČRS. 

Odpadne tak nutnost dovážet geneticky nepůvodní násady z jiných regionů ČR, či dokonce ze 

zahraničí. Zároveň bude možno podpořit a obnovit oslabené, či zaniklé populace lipana 

podhorního ve vodách obhospodařovaných JčÚS ČRS. Ověřená technologie může následně 

sloužit jako modelová při řešení obdobných problémů v jiných regionech ČR. 

1.2. V čem tkví inovativnost testované technologie 
 Inovativnost projektu spočívá ve specifikaci univerzálně platných postupů 

umožňujících založení generačních hejn a rozvoj chovu lipana podhorního v kontrolovaných 

podmínkách za účelem zvýšení produkce optimálních věkových kategorií násad nesoucích 

původní vlastnosti specifické pro danou oblast. Cílem pilotního projektu bude ověření 

chovatelské technologie, která po úspěšném ověření může sloužit jako modelová pro další 

regiony ČR. 

1.3. Proč je nutná inovace, která je předmětem testování 
 
Produkce lipana podhorního v místních organizacích JčÚS ČRS dlouhodobě 

nepostačuje k zajištění dostatečného množství násady pro zarybňování vod v regionu, navíc se 

vyznačuje značnými meziročními výkyvy. Rozhodujícím faktorem pro stabilní produkci 

dostatečného množství násad lipana je dostatek generačních ryb, použitelných k umělé 

reprodukci. Jejich chov za při použití výhradně peletovaných kompletních krmných směsí je 

dosti problematický, vzhledem k absenci krmiva určeného pro tento druh ryby. Výsledkem 

bývá pomalejší růst remontních lipanů, jejich ztučnění, brzký nástup pohlavní dospělosti a 

následně i menší množství a horší kvalita jejich pohlavních produktů. Ověřovaná technologie 

potenciálně umožní eliminaci uvedených negativních dopadů díky zvýšení podílu přirozené 

potravy v krmné dávce. Zároveň umožní odchov remontních ryb ve větší hustotě obsádky 

v kontrolovaných podmínkách uzavřeného areálu.    
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2. Úvod 
 

V rámci pilotního projektu byla testována technologie odchovu remontních lipanů 

podhorních v kontrolovaných podmínkách s využitím různých technických prostředků pro 

zvýšení podílu přirozené potravy (hmyzu) v krmné dávce. Odchov probíhal v provozních 

podmínkách chovatelských zařízení Pstruhařství ČRS Kaplice, spol. s r.o. – provozovně 

Mostky, na Experimentálním rybochovném pracovišti a pokusnictví (ERPP) Fakulty rybářství 

a ochrany vod JU ve Vodňanech a částečně také v laboratořích vědeckého subjektu (vyšetření 

zdravotního stavu, terapeutické koupele, biochemické hodnocení svaloviny). K ověření 

technologie byli použiti jednoletí lipani podhorní z vlastní produkce Pstruhařství Kaplice pro 

odchov v provozovně Mostky. Zde byly ryby chovány v průtočných betonových bazénech 

(žlabech), napájených vodou z řeky Malše. Stejná věková kategorie ryb, zakoupená od 

externího chovatele byla použita pro odchov na ERPP FROV JU, kde byly chovány 

v průtočných sádkách, napájených z náhonu řeky Blanice vodňanské. 

Pro krmení ryb bylo v obou případech použito komerčně vyráběné granulované 

krmivo firmy Skretting (tab 1.) Kontrolní skupiny byly v obou provozovnách krmeny pouze 

tímto krmivem a případný příjem přirozené potravy byl dán pouze jejím přirozeným 

výskytem (přítokovou vodou, náletem). U experimentálních skupin ryb byly vedle 

předkládaného krmiva instalovány různé technické prostředky k lákání náletového hmyzu. 

V Provozovně Mostky to byly komerčně vyráběné elektrické zabíječe hmyzu a světelný zdroj 

namířený na ponořenou desku žluté barvy. Na ERPP ve Vodňanech to byla kombinace 

zmíněných zabíječů a podvodního světelného zdroje. 

Krmná dávka byla stanovena na 1,5% hmotnosti obsádky a byla aktuálně upravována 

na základě vizuálního posouzení zájmu ryb a krmivo a kvality vody (zákal, teplota, O2). 

V průběhu odchovu byly prováděny kontrolní odlovy s následným biometrickým měřením 

části ryb. Zjišťována byla celková délka (CD), délka těla (DT) a hmotnost ryb (Hm). Na 

základě získaných údajů bylo možno pro každého změřeného jedince vypočíst Fultonův 

koeficient kondice (K), dle vzorce:  

K = (Hm. DT -3).100). 

kde: Hm je hmotnost ryby v gramech 

        DT je délka těla v centimetrech  

V případě zvýšených úhynů byly ryby vyšetřeny veterinárním lékařem. Na základě 

jeho doporučení byly prováděny terapeutické zásahy.  
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Rozdíly v biometrických datech a koeficientu kondice mezi jednotlivými skupinami 

byly porovnány pomocí párového t-testu, popř. jednofaktorovou ANOVou s následný post-

hoc Tukey HSD testem. Přežití bylo porovnáváno Paersonovým χ2 test. Za signifikantní byla 

při všech porovnáních pokládána hodnota p<0,05. Všechny analýzy byly provedeny 

v programu STATISTICA (data analysis software system), verze 9.1. (StatSoft, Inc., 2010).  

3. Popis technologie 
 

3.1 Původ ryb použitých pro odchov 
 

3.1.1 Odchov na FROV JU 
 Pro odchov v areálu modelového hospodářství FROV JU Vodňany byli použiti 

jednoletí lipani, zakoupení od chovatele Josefa Mikeše (obec Zvotoky). Tyto ryby pocházely 

z umělého výtěru vlastní generačních ryb chovatele v r. 2013 a v prvním roce života byly 

chovány v zemních příkopových rybníčcích. Ryby byly naučené přijímat suché peletované 

krmivo. Dovoz lipanů proběhl v transportní bedně vybavené oxygenací dne 6. 5. 2014.  

 

3.1.2 Odchov v provozovně Kaplice Mostky 
 Pro odchov v provozu Pstruhařství Kaplice byli použiti jednoletí lipani z vlastního 

chovu v provozovně Benešov nad Černou. Převoz do provozovny Mostky proběhl 29. 4. 2014 

v transportních bednách s oxygenací.  

 

3. 2.  Parametry odchovného prostředí a použité technické prostředky  

3.2.1 Odchov na FROV JU 
 Odchov lipanů na ERPP ve Vodňanech probíhal ve 2 zemních sádkách (č. 4 a 5) o 

rozměrech 11 x 5,5 m (obr. 1). Stěny sádek jsou vyzděna přírodním kamenem, dno je pokryto 

drobnými oblázky. Uprostřed sádek se nachází prohlubeň obdélníkového tvaru (tzv. bord), 

ohraničená betonovými prefabrikáty o rozměrech 7 x 0,8 m. Dno prohlubně je cca 20 cm pod 

úrovní dna sádky. Je betonové, se spláchnutými oblázky. Hloubka v sádce byla v průběhu 

odchovu udržována na 70 cm, v „bordu“ tedy 90 cm. Dno sádek je vyspádováno s mírným 

sklonem k výpustnímu zařízení, jímž je prefabrikovaný plastový dvojitý požerák. Napájení 

sádek je řešeno šachtou s šoupátkem a umožňuje regulovaný spodní, nebo horní přítok vody 
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do sádky. Při odchovu byly obě sádky napájeny horním přítokem, zajišťujícím provzdušnění 

přítokové vody. Voda je přiváděna z náhonu řeky Blanice vodňanské. Úsek řeky sloužící 

k odběru vody je mimopstruhovým rybářským revírem s výskytem širokého spektra druhů 

ryb. V průběhu odchovu byly Hydrochemickou laboratoří FROV JU provedeny rozbory vody 

ke zjištění obsahu základních biogenních prvků (N, P). Výsledky jsou uvedeny v tab. 2. 

 Jako technické prostředky zvyšující množství náletového hmyzu dostupného pro 

obsádku byly nad sádku č. 5 zavěšeny 2 elektrické lapače (zabíječe) hmyzu IK 105-4W (obr. 

2). Tyto lapače jsou napájeny z elektrické sítě (230 V), jejich příkon je 4 W. K lákání hmyzu 

slouží UV-A zářivková trubice. Před ní je umístěna mřížka, jejíž elektrický náboj přilákaný 

hmyz usmrtí. Před instalací byla odstraněna spodní část lapače (plastová miska), sloužící 

k zachycování usmrceného hmyzu. Rovněž byla odstraněna žebra plastové mřížky ve spodní 

části lapače, aby se na nich nezachytával propadávající hmyz. Lapače byly zavěšeny na 

železných tyčích nad prostřední částí (bordem) sádky, zhruba v 1/3 a 2/3 její délky. Přívod 

elektrické energie byl veden pomocí prodlužovacího kabelu. Spojení prodlužovacího kabelu a 

napájecího vodiče lapače bylo proti vlhkosti zabezpečeno pomocí ochranného boxu do vlhka 

IP44. Provoz lapačů byl řízen pomocí časovací zásuvky, průběžně nastavované tak, aby 

lapače byly v provozu vždy 1h před a 2 h po svítání a stmívání. Tyto lapače byly doplněny 

instalací podvodního halogenového reflektoru PondoStar 20 (obr. 3). To je napájeno 

z elektrické sítě (230 V/50 Hz) přes transformátor, upravující vstupní napětí na 12 V. Příkon 

reflektoru je max. 20W. Transformátor byl v souladu provozním návodem umístěn 

v dostatečné vzdálenosti od sádky. Samotný reflektor byl umístěn poblíž přítoku do sádky, 

aby byl přilákaný hmyz usedající na vodu roznášen proudem po celé ploše hladiny. Provoz 

reflektoru byl upravován pomocí časovací zásuvky tak, aby svítil vždy 2 h před a 1 h po 

aktuální době rozednění a 1 h před a 2 h po aktuální době stmívání (obr. 4). Bezpečnost 

instalace všech technických prostředků byla konzultována a kontrolována kvalifikovaným 

elektrikářem. Údržba a čištění všech zařízení probíhalo v souladu s jejich návodem k použití a 

po odpojení od elektrické sítě. Druhá sádka nebyla vybavena žádnými prostředky k lákání 

hmyzu a sloužila jako kontrolní.         

   

3.2.2 Odchov v provozovně Mostky 

 Odchov v provozu Pstruhařství Kaplice s.r.o., provozovně Mostky byl realizován ve 3 

betonových žlabech o rozměrech 1,75 x 22 m (obr. 5). Napájení sádek je řešeno hrazenými 

šachtami z krytého náhonu. Náhon přivádí vodu z řeky Malše, která je v tomto úseku 
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pstruhovým revírem. Kromě pstruha obecného, pstruha duhového a lipana podhorního se 

vtoku vyskytuje značné množství kaprovitých ryb, jako jelec tloušť, jelec proudník, plotice 

obecná, ouklej obecná. Hloubka ve žlabech byla v průběhu odchovu udržována na 75 cm. 

Dno je vyspádováno směrem k výpusti, tvořené dvojitým hrazením. V průběhu odchovu byly 

provedeny rozbory vody ke zjištění obsahu základních biogenních prvků (N, P). Výsledky 

jsou uvedeny v tab. 2. 

 Nad jeden ze žlabů byly zavěšeny 3 elektrické lapače (zabíječe) hmyzu (obr. 6), 

s technickými parametry stejnými jako přístroje použité ve Vodňanech. Lapače byly 

v provozu dle aktuální doby stmívání vždy 1 hodinu před soumrakem po celou noc do cca 1 

hodiny po rozednění. Druhý žlab byl osazen halogenovým reflektorem pro venkovní použití 

Ritos o příkonu 150 W, namířeným do přítokové části žlabu, kde byla cca 10 cm pod hladinou 

umístěna desku žluté barvy, která měla lákat světlem přivábený hmyz k dosednutí na hladinu 

(obr. 5). Reflektor byl rozsvěcován pomocí časovací zásuvky vždy 1 h před a 2 h po stmívání 

a 2 h před a 1 h po svítání dle aktuálních podmínek. Instalace zmíněných technických 

prostředků byla provedena v souladu s bezpečnostními předpisy a odsouhlasena 

kvalifikovaným elektrikářem. Údržba a čištění zařízení probíhala v souladu se zásadami 

bezpečnosti práce (po odpojení od elektrické sítě) a návody k použití jednotlivých přístrojů. 

Třetí žlab byl ponechán jako kontrolní bez použití prostředků k lákání náletového hmyzu.    

 

3.3 Průběh a výsledky odchovu  
 

3.3.1 Odchov na FROV JU 
Období 6. 5. – 26. 6. 

 Nasazení ryb do obou sádek proběhlo po jejich dovozu od chovatele ze Zvotok dne 

6.5. Před nasazením bylo několik ryb vyšetřeno veterinárním lékařem. Vyšetřovaní jedinci 

byli v dobrém výživném stavu a při veterinární kontrole nebyl zjištěn výskyt parazitů, ani 

bakteriální infekce. Obsádky obou sádek byly individuálně napočítány a byla zjištěna celková 

hmotnost ryb nasazených do každé sádky k odchovu. Zároveň bylo provedeno individuální 

biometrické měření 55 ks náhodně vybraných ryb (tab. 3). Do kontrolní sádky č. 4 bylo 

nasazeno 400 ks ryb o celkové hmotnosti 6630 g (průměrná hmotnost 16,6 g). Do sádky č. 5 

vybavené technickými prostředky k lákání náletového hmyzu bylo nasazeno 430 ks ryb o 

celkové hmotnosti 6750 g (průměrná hmotnost 15,7 g). 
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 Krmení ryb bylo zahájeno 7. 5., tedy druhý den po nasazení. Krmná dávka byla 

stanovena na 1,5% hmotnosti obsádky. Zvyšování krmné dávky probíhalo v týdenním 

intervalu při kalkulované rychlosti růstu ryb 1% hmotnosti za den. Krmení bylo předkládáno 

zpočátku ručně ve 3 dávkách (v 8, 10 a 15 hodin). Od 20. 5. krmení probíhalo pomocí 

automatických krmítek na hodinový strojek. Ryby v obou sádkách již druhý den po nasazení 

aktivně přijímaly potravu. V obou sádkách byl rovněž pozorován příjem náletové potravy 

z hladiny. V průběhu odchovu do přelovení, které proběhlo 26. 6., byl zjištěn úhyn 6 ks ryb 

pouze v sádce č. 5. Teplota vody se pohybovala v rozmezí 12 - 20°C dle aktuálního počasí, 

pH v rozmezí 7 – 7,8. Nebyl zjištěn pokles obsahu O2 na odtoku ze sádek pod 6 mg.l-1. 

V tomto období bylo nutno pravidelně 1 x týdně očistit sklo reflektoru od usazeného kalu a 

očistit zabíjecí mřížku lapačů hmyzu, která se zanášela drobným hmyzem, nalepeným na 

dráty mřížky (obr. 7). Vizuálně bylo pozorováno lákání hmyzu k reflektoru v době po setmění 

i jeho aktivní příjem rybami v okolí reflektoru. Funkčnost lapačů byla ověřována instalací 

spodní misky (dna) lapače na dobu 24 hodin dne 3. – 4. 6. Po této době byla v misce zjištěna 

pouze sporadická přítomnost drobného hmyzu. Zjištěná nízká účinnost lapačů mohla být 

ovlivněna nepříznivým počasí v době ověřování funkčnosti (chladno, přeháňky). Pro zlepšení 

funkce lapačů byly proto zabíjecí mřížky čištěny 2x týdně.  

 Dne 26. 6. byly obě sádky vypuštěny, obsádky byly spočteny a zváženy. V sádce č. 4 

(kontrolní) bylo odloveno 400 ks (100% nasazených) ryb o celkové hmotnosti 12 650 g 

(průměrná hmotnost 31,6 g). V sádce č. 5 (s lákáním hmyzu) bylo odloveno 398 ks (92,6% 

nasazených) ryb o hmotnosti 12 450 g (průměrná hmotnost 31,3 g). Přežití ryb v sádce č. 4 

bylo signifikantně vyšší (χ
2
 = 30,96; s.v. = 1; p < 0.001) než v sádce č. 5. U náhodně 

vybraných 50 ks ryb z každé sádky bylo provedeno biometrické měření (tab. 3). V žádném 

z parametrů zjišťovaných při biometrickém měření (CD, DT, Hm) ani koeficientu kondice 

nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl mezi vzorky ryb z obou sádek. Přes veškerou péči 

došlo při manipulaci s rybami ke ztrátám 11 ks ryb v sádce č. 5 a 20 ks ryb v sádce č. 4. Tyto 

ztráty lze přičítat velmi teplému a slunečnému počasí v kombinaci s naplněním zažívadel ryb. 

Ryby uhynulé při manipulaci byly využity k veterinárnímu vyšetření. U vyšetřovaných ryb 

byl na žábrech prokázán Gyrodactylus sp., na kůži infekce kožovce Ichthyophthirius 

multifiliis. Kondice vyšetřovaných ryb byla hodnocena jako výborná. Obě skupiny ryb byly 

na 2 dny umístěny odděleně do kruhových nádrží s provzdušňováním v areálu ERPP. V této 

době byly provedeny doporučené terapeutické koupele ryb ve formaldehydu (0,15 ml.l-1) a 

obě sádky byly odkaleny, vyčištěny a desinfikovány chlorovým vápnem. 
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Období 29. 6. – 20. 8.  

 Dne 29. 6. byly ryby opět vysazeny do sádek k dalšímu odchovu. Do sádky č. 4 

(kontrola) bylo vysazeno 380 ks ryb o hmotnosti 12 080 g (průměrná hmotnost 31,8 g), do 

sádky č. 5 (hmyz) pak 387 ks ryb o hmotnosti 12 120 g (průměrná hmotnost 31,3 g). Další 

přelovení ryb bylo provedeno až 20. 8., z důvodu omezení ztrát při manipulaci v důsledku 

teplého počasí. Teplota vody kolísala v rozmezí 17 – 22°C, pH  mezi 6,9 – 7,6. Obsah kyslíku 

na odtoku ze sádek neklesal pod 6,5 mg.l-1. V průběhu tohoto období (26. 6. – 20. 8.) 

docházelo vlivem bouřek k opakovaným zákalům vody vedoucí ke snížení zájmu ryb o 

krmivo. Základní DKD 1,5% hmotnosti obsádky (upravované dle úhynů, s kalkulací růstu 1% 

hmotnosti denně), byla proto upravována dle vizuálního posouzení aktuálního příjmu krmiva. 

Krmení probíhalo pomocí automatických krmítek. Do 10. 7. byly zaznamenány pouze 

ojedinělé úhyny v obou sádkách (4 ks v sádce č. 4, 3 ks v sádce č. 5) od poloviny července 

byly zaznamenávány úhyny ryb v obou sádkách v počtech od 1 do 5 ks denně. Opakovaná 

veterinární vyšetření čerstvě uhynulých i živých ryb prokázala infekci parazity rodu 

Dactylogyrus na žábrách ve středně silné intenzitě a rodu  Trichodina v silné intenzitě. Na 

kůži byla ve středně silné intenzitě nalezena infekce prvoků z rodu Trichodina. Ryby byly 

proto několikrát v průběhu období podrobeny terapeutickým koupelím (formaldehyd 0,15 

ml.l-1) jak v sádkách, tak v kruhových nádržích. Obě sádky byly rovněž dne 29. 7. opětovně 

odkaleny a vyčištěny. Úhyny se podařilo přechodně snížit, od druhé poloviny srpna však byly 

opět zaznamenávány úhyny několika kusů denně v obou sádkách. Údržba zařízení k lákání 

hmyzu probíhala stejně jako v předešlém období, s přihlédnutím k aktuální situaci (zákaly 

vody). 

 Dne 20. 8. bylo ze sádky č. 4 sloveno 256 ks ryb (67,3% nasazených) o celkové 

hmotnosti 11 780 g (prům. hm. 44,8 g). Ze sádky č. 5 bylo sloveno 261 ks (67,4% 

nasazených) o celkové hmotnosti 12 020 g (prům. hm. 46,1 g). Přežití obsádky obou sádek 

v tomto období nebylo statisticky rozdílné. U náhodně vybraných 50 ks ryb z každé sádky 

bylo provedeno biometrické měření (tab. 3). V žádném z parametrů zjišťovaných při 

biometrickém měření (CD, DT, Hm) ani koeficientu kondice (K) nebyl zjištěn statisticky 

významný rozdíl mezi vzorky ryb z obou sádek. V průběhu manipulace s rybami nedošlo ke 

ztrátám. Z každé skupiny byly veterinárně vyšetřeny 3 ks ryb. U jednoho kusu byla na kůži 

nalezena infekce žábrohlísty rodu Dactylogyrus a to ve slabé intenzitě. U všech 

vyšetřovaných ryb byla na žábrech zaznamenána středně intenzivní bakteriální infekce. Před 
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opětovným nasazením byla u obsádek obou sádek provedena terapeutická koupel 

v chloraminu T (15 mg.l-1). 

Období 20. 8. – 21. 10. 

    Dne 20. 8. byly ryby opět vysazeny do sádek. Do sádky č. 4 (kontrola) bylo 

vysazeno 253 ks ryb o hmotnosti 11 610 g (průměrná hmotnost 45,9 g), do sádky č. 5 (hmyz) 

pak 258 ks ryb o hmotnosti 11 910 g (průměrná hmotnost 46,2 g). Teplota vody se v tomto 

období odchovu (20. 8. - 17. 9.) postupně snižovala z počátečních 17°C na 13°C na konci 

období, pH bylo v rozmezí 7,1 - 7,6 a obsah kyslíku na odtoku neklesal pod 7,5 mg.l-1. 

Krmení bylo zpočátku předkládáno pomocí automatických krmítek v dávce 1% hmotnosti 

obsádky, od 5.9 9. pak ručně v dávce podle aktuálního zájmu ryb o krmivo. Na základě 

doporučení veterinárního lékaře bylo ke krmné dávce přidáváno antibiotikum FLUMIQUIL 

50% (flumequinum 500 mg v 1g) v dávce 0,5g na 20 kg živé hmotnosti obsádky za účelem 

potlačení bakteriální infekce. V obou sádkách byla 3. 9. provedena antiparazitární koupel ve 

formaldehydu. Úhyny ryb se v této fázi odchovu vyskytovaly od začátku v obou sádkách, 

počty kolísaly okolo 10 ks denně. Klesala rovněž ochota ryb přijímat krmivo.  

 Při vyšetření 8. 9. byly ryby parazitologicky negativní, se silnou bakteriální infekcí. 

Bakteriologické vyšetření na SVÚ České Budějovice potvrdilo rezistenci bakterií na flumiquil 

a zaznamenalo citlivost na tetracyklin. Obsádky obou sádek byly proto sloveny a převezeny 

do akvarijní místnosti FROV JU, kde byly po dobu 1 týdne (17. - 23. 9.) drženy v akváriích o 

objemu 400 l s provzdušňováním a denní výměnou ultračisté vody filtrované přes aktivní uhlí. 

Při výměně vody byla obden prováděna koupel v Chloraminu T (10 mg.l-1) po dobu 1 hodiny. 

Po tuto dobu byly pomocí automatických krmítek prokrmovány medikovaným krmivem 

Rupin Speciál, které je určeno pro kaprovité ryby. Poměrně velké granule byly před podáním 

rybám rozdrceny. Ztráty, ke kterým docházelo i v průběhu tohoto zákroku, se postupně 

snižovaly. Biometrické měření nebylo s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu ryb prováděno. 

Údržba zařízení k lákání hmyzu probíhala stejně jako v předešlém období.  

 Dne 23. 9. byly ryby opět vysazeny do vyčištěných a vydesinfikovaných sádek. Do 

sádky č. 4 (kontrola) bylo vysazeno 82 ks ryb o hmotnosti 3 970 g (průměrná hmotnost 48,4 

g), do sádky č. 5 (hmyz) pak 98 ks ryb o hmotnosti 4 780 g (průměrná hmotnost 48,8 g). 

Odchov byl ukončen 21. 10., kdy byly všechny zbylé ryby sloveny a individuálně změřeny a 

zváženy (tab. 3). Teplota vody se postupně snižovala na 9°C, hodnoty pH se pohybovaly 

okolo 7,4, obsah kyslíku na odtoku ze sádek neklesal pod 8 mg.l-1. Krmení bylo předkládáno 

ručně, podle zájmu ryb. V této fázi odchovu došlo k úhynu 14 ks v sádce č. 4 a 16 ks v sádce 
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č. 5. Na konci odchovu 21. 10. bylo ze sádky č. 4 sloveno 68 ks ryb (82,9% nasazených) o 

celkové hmotnosti 3 367 g (prům. hm. 49,5 g). Ze sádky č. 5 bylo sloveno 82 ks (83,7% 

nasazených) o celkové hmotnosti 4 131g (prům. hm. 50,4 g). U všech ryb bylo provedeno 

individuální biometrické měření. V žádném z parametrů zjišťovaných při biometrickém 

měření (CD, DT, Hm) ani koeficientu kondice (K) nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl 

mezi rybami z obou sádek. Rovněž celkové přežití ryb nebylo statisticky rozdílné. 

3.3.2 Odchov v provozovně Mostky 
 Nasazení ryb k odchovu v provozovně Mostky proběhlo 29. 4., ryby byly převezeny 

z areálu v Benešově nad Černou v transportních bednách s oxygenací. Napočtení obsádky 

proběhlo na základě zjištění průměrné hmotnosti ryb a následného navážení potřebného 

množství ryb. Průměrná hmotnost byla stanovena na základě spočtení 6 vzorků náhodně 

odlovených ryb, zvážených s přesností 5 g. Zjištěná průměrná hmotnost byla 10,3 g.  Do 

každého žlabu bylo nasazeno 15 450 g ryb, tedy ~ 1 500 ks ryb. Dále bylo provedeno 

biometrické měření 100 ks náhodně vybraných ryb (tab. 4) a 5 ks ryb bylo veterinárně 

vyšetřeno. Vyšetření jedinci byli v uspokojivém výživném stavu, u dvou kusů s ojedinělým 

výskytem Gyrodactylus sp. na žábrech. 

Období 29. 4. – 12. 6.  

 Druhý den po nasazení bylo zahájeno krmení ryb pomocí automatických krmítek, 

DKD činila ve všech žlabech 1,5% hmotnosti obsádky (zvyšovaná v týdenním intervalu, 

kalkulovaný růst hm. 1% denně). Ve všech žlabech ryby aktivně přijímaly krmivo. 

V pravidelných intervalech (1x týdně) byla při snížené hladině prováděna preventivní koupel 

obsádky všech žlabů v přípravku Persteril 36% (2,8 ml.m-3). Údržba zařízení k lákání hmyzu 

spočívala v kontrole funkčnosti reflektoru a čištění nasvěcované desky od usazenin a nárostů 

dle vizuálního zhodnocení znečištění. Mřížka lapačů hmyzu byly 1 – 2x týdně čištěny od 

nalepeného drobného hmyzu. Jednou měsíčně bylo prováděno odkalování odchovných žlabů. 

Rovněž byly odstraňovány zjištěné uhynulé ryby. Počet uhynulých ryb v květnu 

nepřekračoval 5 ks na žlab denně. Po proběhlé bouřce došlo 30. 5. k silnému zákalu vody 

spojenému se sníženým příjmem krmiva rybami. Do 3. 6. byla DKD snížena na 25%. Po 

odeznění zákalu byly pozorovány zvýšené úhyny ryb ve všech žlabech (okolo 15 ks denně). 

Proto byly v období 4. – 10. 6. prováděny každodenní koupele ryb v Persterilu 36% (2,8 

ml.m-3) po dobu 30 minut při snížené hladině ve žlabech. Po aplikaci koupelí se počty 

uhynulých ryb snížily. 
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 12. 6. byl z každého žlabu odloven vzorek 50 ks ryb, u nichž bylo provedeno 

biometrické měření (tab.4). Statisticky významný rozdíl byl nalezen mezi rybami chovanými 

ve žlabu se světlem, které měly vyšší CD (p = 0,01) a DT (p < 0,01) oproti kontrolní skupině 

krmené pouze granulemi. U ostatních parametrů nebyl statisticky průkazný rozdíl zjištěn. Z 

každé skupiny byly dále odebrány 3 ks ryb pro veterinární vyšetření. U jednoho ks z kontrolní 

skupiny byla na kůži nalezena infekce žábrohlísty rodu Dactylogyrus ve slabé intenzitě. U 

všech vyšetřovaných ryb byla na žábrech zaznamenána středně intenzivní bakteriální infekce. 

Proto byla doporučena antibakteriální koupel v chloraminu T. 

Období 12. 6. – 22.8.  

 V průběhu tohoto období odchovu docházelo vlivem srážek k častým zákalům vody, 

provázeným nezájmem ryb o předkládané krmivo. Teplota vody se pohybovala v rozmezí 16 

– 23°C, obsah O2 na odtoku se pohyboval mezi 6,0 – 7,1 mg.l-1, pH 6,7 – 7,4. I přes 

aplikované koupele v chloraminu T (10 mg.l-1) a Persterilu 36% (2,8 ml.m-3) docházelo 

k hynutí ryb ve všech žlabech v množství 5 – 15 ks denně, zejména v období se zákalem 

vody. DKD byla v tomto období snížena na 1% hmotnosti obsádky a byla aktualizována podle 

aktuálních ztrát (kalkulovaný růst hm. 0,5% denně). V obdobích zhoršené kvality vody (zákal, 

vysoká teplota) byla DKD snižována dle vizuálního posouzení příjmu krmiva rybami. 

V období od 15. 7. do 2. 8. bylo krmeno pouze obden dávkou 0,25% hmotnosti obsádky. 

 Údržba zařízení probíhala stejně jako v předchozím období (20. 6. - výměna 

halogenové žárovky reflektoru). Stejně jako ve Vodňanech, i zde byla funkčnost lapačů 

komplikována nalepováním drobného hmyzu na zabíjecí mřížku lapače. Čištění mřížek 

muselo být prováděno min. 2x týdně. Byl pozorován příjem hmyzu smeteného z čištěné 

mřížky na hladinu, ale pouze v období bez zákalu vody. Datum další kontroly ryb bylo 

přizpůsobeno počasí a parametrům kvality (teploty) vody.  

 Dne 22. 8. byly všechny žlaby sloveny, obsádka spočtena a zvážena. Ve žlabech se 

světlem a kontrolní žlabu byla zjištěna přítomnost 2, resp. 3 kusů pstruha duhového v délce 30 

- 40 cm. Tyto ryby vnikly do žlabu zřejmě z napájecího náhonu. Po jejich zabití byly 

v zažívadlech nalezeny zbytky lipanů. Z kontrolního žlabu bylo sloveno 407 ks a celkové 

hmotnosti 8 210 g (prům. hm. 20,2 g), ze žlabu se světlem 437 ks a celkové hmotnosti 9 780 g 

(prům. hm. 22,6 g) a ze žlabu s lapači hmyzu 723 ks a celkové hmotnosti 14 480 g (prům. hm. 

20,0 g). U 50 ks náhodně vybraných ryb z každé skupiny bylo provedeno biometrické měření 

(tab. 4). Hmotnost ryb chovaných ve žlabu se světlem byla signifikantně vyšší než u ryb ze 

žlabu s lapači hmyzu (p < 0,01) a kontrolním žlabu (p = 0,01). Koeficient kondice byl rovněž 
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signifikantně vyšší u ryb ze žlabu se světlem oproti rybám kontrolním žlabu (p <  0,01) a ze 

žlabu se lapači (p = 0,02). V délkových parametrech nebyly rozdíly mezi skupinami 

signifikantní. Z důvodu zřejmého ovlivnění přežití predací vniklými pstruhy duhovými nebyl 

tento parametr statisticky hodnocen. 

 Veterinární vyšetření prokázalo u ryb ze všech žlabů silnou nákazu parazity rodů 

Trichodina a Dactylogyrus na žábrech a středně silnou nákazu parazity rodu Trichodinana na 

kůži. Byly doporučeny koupele ryb ve fomaldehydu.      

Období 22. 8. – 2. 10. 

 V tomto období byly ryby ve všech žlabech krmeny DKD ve výši 1% aktuální 

hmotnosti obsádky (s předpokládaným růstem 0,25% hmotnosti denně). Teplota vody 

se postupně snižovala z 16 – 19°C v první polovině září na 11 – 13°C na konci období, obsah 

O2 na odtoku z nádrží neklesal pod 6,5 mg.l-1. Koupele ve formaldehydu (0,15 ml.l-1,při 

snížené hladině ve žlabech) byly prováděny dvakrát týdně. Přesto byly zaznamenávány denní 

úhyny 5 – 10 kusů denně ve všech žlabech. Ke zvýšeným úhynům (10 - 20 ks denně) 

docházelo po zákalech vody způsobených srážkami (7. 9., 19. 9.). Údržba zařízení probíhala 

stejně jako v předchozích obdobích odchovu. 25. 9. byly sádky odkaleny. 

 Dne 2. 10. byl z každého žlabu odloven vzorek 50 ks ryb, u nichž bylo provedeno 

biometrické měření (tab. 4). V žádném ze sledovaných parametrů nebyly zjištěny statisticky 

významné rozdíly mezi vzorky jednotlivých skupin chovaných ryb. Veterinární vyšetření 

prokázalo přítomnost stejných parazitů jako v předchozím období (Trichodina a 

Dactylogyrus), avšak intenzita napadení žaber i kůže byla nízká. 

Období 2. 10. – 6. 11.  

 V průběhu tohoto období se teplota vody postupně snižovala až na 7°C, nedocházelo 

již k zákalům vody a obsah O2 na odtoku z nádrží neklesal pod 7,5 mg.l-1. Vzhledem k teplotě 

vody byla DKD již pouze 0,5 % hmotnosti obsádky denně. Počet uhynulých ryb 

v jednotlivých žlabech se pohyboval do 5 ks denně.   

 Dne 6. 11. byly všechny žlaby sloveny, obsádka spočtena a zvážena. Z kontrolního 

žlabu bylo sloveno 213 ks a celkové hmotnosti 5 380 g (prům. hm. 25,3 g), ze žlabu se 

světlem 285 ks a celkové hmotnosti 7 120 g (prům. hm. 25,7 g) a ze žlabu s lapači hmyzu 537 

ks a celkové hmotnosti 13 820 g (prům. hm. 25,0 g). U 50 ks náhodně vybraných ryb z každé 

skupiny bylo provedeno biometrické měření (tab. 4). V žádném ze sledovaných parametrů 

nebyly zjištěny statisticky významné rozdíly mezi vzorky jednotlivých skupin chovaných ryb. 

Z každé skupiny byl odebrán vzorek 5 kusů na analýzu svaloviny (tab. 5). Ani výsledky 
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analýzy svaloviny neprokázaly signifikantní rozdíl v obsahu tuku, sušiny (obr. 9) a kompozice 

mastných kyselin mezi rybami z jednotlivých skupin. Přežití ryb nebylo porovnáváno 

z důvodu ovlivnění experimentu predací v průběhu odchovu.    

 

4. Závěr 
  Účinnost technologie polointenzivního odchovu remontních lipanů podhorních 

v kontrolovaných podmínkách, spočívající ve využití prostředků k lákání přirozené náletové 

potravy se nepodařilo experimentálně prokázat. Důvodem bylo v obou provozech zhoršení 

zdravotního stavu ryb, vedoucí k úhynu velké části obsádky. Tyto úhyny nebyly způsobeny 

nevhodnou volbou chovatelské strategie, či chybami a zanedbáními v chovatelském postupu. 

V obou případech se jednalo o vliv umístění chovatelského zařízení, respektive charakteru a 

obsádky toku napájejícího odchovné nádrže.  

 Při experimentálním odchovu ve Vodňanech bylo dosaženo velmi dobrého růstu ryb 

v obou skupinách, zejména v prvním období odchovu. Statisticky významný vliv technických 

prostředků použitých ke zvýšení množství náletové potravy na růst a přežití obsádky 

jednoletých lipanů podhorních nebyl prokázán. Průkazně vyšší přežití ryb v kontrolní sádce č. 

4 v prvním období odchovu (do 26. 6.) je možno přičíst rybožravým ptákům (volavka, racek), 

kteří se v areálu vyskytují, zejména s přihlédnutím k tomu, že v sádce č. 5 bylo zaznamenáno 

pouze 6 ks uhynulých jedinců. Účinnost použitých zařízení bylo možno posuzovat pouze 

vizuálně. V okolí podvodního reflektoru umístěného v sádce byla pozorována přítomnost 

hmyzu, který i dosedal na hladinu a byl rybami přijímán. V případě lapačů hmyzu bylo 

problémem zanášení zabíjecí mřížky drobným hmyzem, který se na ni nalepil, čímž snižoval 

další účinnost zařízení. Negativní vliv na účinnost obou zařízení mohly mít i lampy osvětlující 

areál ERPP, stojící poblíž sádek (obr. 8). Ty mohly svým světlem přitahovat část hmyzu, 

která by jinak byla lákána zařízeními, instalovanými v sádce. Lampy však nebylo možno 

vypnout z důvodu ostrahy objektu. Vliv na neprůkazné výsledky mohla mít také malá hustota 

obsádky, kdy i kontrolní sádka mohla být saturována dostatkem přirozené potravy.  

 Také v provozovně Mostky byl experiment negativně ovlivněn zhoršením zdravotního 

stavu ryb, zejména v letním období. Vzhledem k charakteru toku, ze kterého je objekt 

napájen, byl experiment značně komplikován častými zákaly vody po vydatnějších srážkách. 

Přežití ryb ve žlabech se světlem a kontrolním žlabu navíc negativně ovlivnila predace 

pstruhy duhovými, kteří sem pronikli z napájecího náhonu. Přítok do nádrží je v této 
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provozovně nutné zabezpečit proti pronikání větších ryb do žlabů sloužících k odchovu 

mladších věkových kategorií. Signifikantní rozdíly zjištěné v prvních dvou obdobích odchovu 

mezi rybami ve žlabu se světlem a ostatními skupinami naznačují možný efekt instalovaného 

zařízení.   

 Po celou dobu experimentu nebyly v obou provozovnách zaznamenány fyzikálně-

chemické parametry vody (obsah O2, pH, teplota) obecně uváděné jako letální pro chov 

lososovitých ryb. Přesto byly oba experimenty negativně ovlivněny zhoršením zdravotního 

stavu ryb, zejména v druhé polovině experimentu. Tomu nebylo možné zabránit, vzhledem 

k charakteru toků, které napájí odchovný objekt a zejména jeho obsádky, kterou lze považovat 

za zdroj zjištěných parazitů a patogenů. To ukazuje, že úspěšný odchov remontních lipanů lze 

provádět pouze v objektech napájených vodou nejen s vhodnými fyzikálně-chemickými 

vlastnostmi, ale i vhodnou ichtyofaunou, redukující možnost vnosu parazitů a bakteriální 

infekce do chovných nádrží. 
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5. Přílohy 
 
Tabulka 1.  Parametry krmiv použitých při odchovu v obou provozech 

Název Zrnitost 
(mm) 

Bílkoviny 
(%) 

Tuk 
(%) 

Uhlohydráty 
(%) 

Popeloviny 
(%) 

Vláknina 
(%) 

Pro Aqua Brut F- 1,5 
MP 

1,5 57,0 15,0 8,5 11,0 1,6 

Pro Aqua Brut F- 1,8 
MP 

1,8 55,0 15,0 10 9,5 1,8 

 

Tabulka 2. Obsah biogenních prvků (dusík, fosfor) v přítokové vodě do odchovných objektů 

v průběhu experimentu 

Místo Datum 
NH4

+-N 

mg.l-1 

Ncelk. 

mg.l-1 

PO4
3—P 

mg.l-1 

Pcelk. 

mg.l-1 

Kaplice 
29. 4. 

0,41 5,2 0,113 0,19 

Vodňany 0,54 6,6 0,131 0,25 

Kaplice 
22. 8. 

0,37 4,6 0,078 0,15 

Vodňany 0,47 6,0 0,102 0,22 

Kaplice 
2. 10. 

0,32 4,3 0,067 0,13 

Vodňany 0,43 5,5 0,091 0,17 
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Tabulka 3. Hodnoty (průměr ± směrodatná odchylka) celkové délky (CD), délky těla (DT), 

hmotnosti (Hm) a koeficientu kondice (K) zjištěné při biometrickém měření lipanů chovaných 

v ERPP ve Vodňanech 

 

Tabulka 4. Hodnoty (průměr ± směrodatná odchylka) celkové délky (CD), délky těla (DT), 

hmotnosti (Hm) a koeficientu kondice (K) zjištěné při biometrickém měření lipanů chovaných 

v provozovně Mostky 

Datum Skupina Počet CD (mm) DT (mm) Hm (g) K 

29. 4. Nasazení 100 116,5 ± 14,0 99,2 ± 12,7 10,7 ± 4,3 1,04 ± 0,11 

14. 6. 

Světlo 50 132,2 ± 12,5a 112,6 ± 11,3a 16,5 ± 5,0 1,13 ± 0,11 

Lapače 50 129,3 ± 11,4b 109,9 ± 10,5b 15,6 ± 5,0 1,14 ± 0,11 

Kontrola 50 124,8 ± 14,2b 105,8 ± 12,5b 14,4 ± 5,4 1,15 ± 0,10 

22.8. 

Světlo 50 141,6 ± 11,7 119,9 ± 10,3 22,4 ± 5,1a 1,28 ± 0,11a 

Lapače 50 138,5 ± 9,4 116,2 ± 8,3 19,4 ± 4,6b 1,22 ± 0,14b 

Kontrola 50 141,2 ± 8,4 118,6 ± 7,4 19,8 ± 3,7b 1,18 ± 0,12b 

2. 10. 

Světlo 50 147,7 ± 14,3 124,0 ± 12,8 22,1 ± 6,9 1,12 ± 0,08 

Lapače 50 147,3 ± 14,5 123,3 ± 12,9 21,3 ± 7,0 1,10 ± 0,09 

Kontrola 50 149,3 ± 16,3 125,4 ± 15,2 22,4 ± 8,4 1,09 ± 0,08 

6. 11. 

Světlo 50 146,6 ± 12,6 123,6 ± 10,2 24,4 ± 6,2 1,27 ± 0,11 

Lapače 50 147,8 ± 13,0 125,3 ± 12,0 25,9 ± 7,8 1,28 ± 0,11 

Kontrola 50 149,8 ± 9,9 126,1 ± 8,6 25,3 ± 5,2 1,25 ± 0,09 

Rozdílný index nad hodnotami značí signifikantní rozdíl (p < 0,05) mezi skupinami v daném období odchovu.  

  

Datum Skupina Počet CD (mm) DT (mm) Hm (g) K 

6.5 Nasazení 55 132,8 ± 10,0 113,3 ± 9,0 15,9 ± 4,0 1,07 ± 0,07 

26.6. 
Hmyz 51 152,7 ± 12,2 130,9 ± 11,2 30,5 ± 7,9 1,33 ± 0,12 

Kontrola 51 153,6 ± 14,0 131,5 ± 12,8 30,7 ± 8,7 1,31 ± 0,09 

20.8. 
Hmyz 50 178,8 ± 10,3 153,6 ± 10,5 45,8 ± 8,4 1,28 ± 0,12 

Kontrola 50 178,2 ± 12,2 153,2 ± 11,6 45,2 ± 9,3 1,26 ± 0,11 

21.10. 
Hmyz 82 185,1 ± 11,5 159,3 ± 10,2 50,4 ± 9,1 1,24 ± 0,08 

Kontrola 68 182,5 ± 16,0 157,4 ± 14,2 49,5 ± 15,2 1,23 ± 0,10 
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Tabulka 5. Obsah tuku a kompozice mastných kyselin (v % z identifikovaných) ve filetech 5 

ks lipanů každé skupiny na konci odchovu v provozovně Mostky 

 Světlo Lapače Kontrola 

obsah tuku 2,20 ± 0,82 2,13 ± 0,40 2,05 ± 0,73 

C14:0 2,16 ± 0,42 2,57 ± 0,21 2,23 ± 0,71 

C16:0 14,58 ± 0,27 14,47 ± 0,94 15,19 ± 1,38 

C16:1 4,02 ± 1,02 4,55 ± 0,56 3,86 ± 1,51 

C18:0 3,27 ± 0,38 3,16 ± 0,31 3,31 ± 0,34 

C18:1n-9 28,38 ± 2,27 29,16 ± 1,97 26,22 ± 5,74 

C18:1n-7 2,79 ± 0,12 2,99 ± 0,15 2,86 ± 0,39 

C18:2n-6 16,78 ± 2,53 16,39 ± 1,07 15,44 ± 4,03 

C18:3n-3 2,16 ± 0,37 1,93 ± 0,30 2,02 ± 0,42 

C20:0 0,16 ± 0,09 0,08 ± 0,08 0,13 ± 0,14 

C20:1n-9 2,23 ± 0,31 3,04 ± 0,75 2,36 ± 0,68 

C20:2n-6 2,41 ± 2,62 0,78 ± 0,10 0,81 ± 0,10 

C20:4n-6 1,36 ± 0,39 1,28 ± 0,10 1,48 ± 0,60 

C20:3n-3 0,16 ± 0,02 0,15 ± 0,04 0,20 ± 0,04 

C22:1 0,30 ± 0,07 0,41 ± 0,08 0,31 ± 0,05 

C20:5n-3 3,26 ± 0,78 3,28 ± 0,39 3,63 ± 1,05 

C22:5n-6 0,38 ± 0,07 0,31 ± 0,01 0,36 ± 0,13 

C24:1 0,44 ± 0,25 0,46 ± 0,13 0,53 ± 0,48 

C22:5 n-3 1,19 ± 0,25 1,30 ± 0,27 1,38 ± 0,32 

C22:6n-3 13,99 ± 5,46 13,68 ± 2,53 17,69 ± 9,31 

SFA 20,17 ± 0,77 20,29 ± 1,22 20,86 ± 1,05 

MUFA 38,16 ± 2,65 40,60 ± 1,29 36,14 ± 7,59 

PUFA 41,67 ± 3,19 39,11 ± 1,71 43,01 ± 6,91 

n-3 PUFA 20,75 ± 6,15 20,34 ± 2,87 24,92 ± 10,25 

n-6 PUFA 20,92 ± 3,20 18,77 ± 1,23 18,09 ± 3,41 

n-3/n-6 1,07 ± 0,52 1,10 ± 0,23 1,58 ± 1,09 
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Obrázek 1. Sádka na ERPP ve Vodňanech použitá k polointenzivnímu odchovu remontních 

lipanů s instalovanými zařízeními k lákání náletové potravy. 
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Obrázek 2. Elektrické lapač (zabíječ) hmyzu IK 105-4W 

 
 
Obrázek 3. Podvodní halogenový reflektor PondoStar 20 
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Obrázek 4. Podvodní reflektor a lapač hmyzu v sádce na ERPP ve Vodňanech po setmění  
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Obrázek 5. Žlab s reflektorem a lákací dosedovou deskou v provozovně Mostky. 
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Obrázek 6. Žlab s lapači hmyzu v provozovně Mostky 
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Obrázek 7. Účinnost lapačů hmyzu negativně ovlivňovalo nalepování drobného hmyzu na 

zabíjecí mřížku. 

 
 
 
 
 
 
Obrázek 8. Celkový pohled na sádku s instalovanými prostředky k lákání hmyzu. Lampa 

osvětlující areál ERPP ve Vodňanech (v pozadí) mohla negativně ovlivnit jejich účinnost. 
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Obrázek 9. Procentuální vyjádření sušiny (průměr ± směrodatná odchylka) ve filetech lipanů 

jednotlivých skupin na konci odchovu v provozovně Mostky. 
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