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1. Cíl 

1.1. Co je cílem pilotního projektu 
 

Cílem pilotního projektu bylo praktické ověření účinnosti technologie líhnutí jiker a 
inkubace váčkového plůdku na umělých odkulovacích substrátech (ve srovnání s klasickým 
typem líhnutí a odchovu plůdku na bezsubstrátových aparátech), do chovu lososovitých ryb - 
na příkladu pstruha obecného f. potoční - v reálných podmínkách rybářské praxe ČR.  

Projekt byl zaměřen na sledování a vyhodnocení nejrůznějších produkčních, 
kvalitativních i kvantitativních ukazatelů s cílem doporučit / nedoporučit / modifikovat 
metodu používání umělých odkulovacích substrátů při produkci plůdku a násad pstruha 
obecného f. potoční z hlediska kvality produkovaného plůdku a násad v podmínkách českého 
rybářství. V rámci projektu bylo stanoveno několik hypotéz ústících do řady otázek, které 
měly být díky provedení pokusů a série měření, hodnocení a analýz uspokojivě zodpovězeny: 

1) Lze použitím umělých odkulovacích substrátů dosáhnout vyššího přežívání (vyšší 
množství vyprodukovaného plůdku, půlročních násad) ve srovnání s klasickým 
způsobem líhnutí jiker a inkubace váčkového plůdku na bezsubstrátových aparátech u 
pstruha obecného f. potoční?  

2) Ovlivňuje typ odkulovacího substrátu morfometrické ukazatele jako je např. celková 
délka těla, délka těla larev po vylíhnutí, délka, šířka a objem žloutkového váčku larev po 
vylíhnutí, velikost larev po strávení žloutkového váčku, velikost násady (juvenilů, 
půlročků)? 

3) Dochází vlivem použití odlišného typu odkulovacího substrátu k ovlivnění 
gravimetrických parametrů, jako je např. mokrá hmotnost, suchá hmotnost, podíl sušiny 
u váčkového plůdku a půlročních násad u pstruha obecného f. potoční? 

4) Jaký má vliv použití umělých odkulovacích substrátů (ve srovnání s bezsubstrátovým 
líhnutím plůdku a odchovem larev) na způsob trávení tuků a kompozici mastných 
kyselin žloutkového váčku u vylíhlého plůdku pstruha obecného f. potoční? Dochází tak 
k produkci kvalitnějšího plůdku? 

5) Ovlivňuje typ odkulovacího substrátu prvkové složení těl larev po vylíhnutí, larev po 
strávení žloutkového váčku, násad (juvenilů, půlročků) z pohledu hlavních 
makrobiogenních prvků jako je např. C, H, N, S, O?  

6) Liší se množství energie uložené ve žloutku jikry (následně žloutkovém váčku plůdku), 
která je  využita na stavbu těla larev a násad pstruha obecného f. potoční v závislosti na 
typu odkulovacího substrátu? Dochází tak k vyšší efektivitě transformace energie 
žloutku do somatických tkání? 

 

1.2. V čem tkví inovativnost testované technologie 
 

Inovativnost testované technologie spočívá v prvním zavedení, v jiných částech 
Evropy či světa (J. Amerika, Austrálie) ověřené technologie líhnutí jiker a inkubace 
váčkového plůdku na umělých odkulovacích substrátech, do chovu lososovitých ryb (na 
příkladu pstruha obecného f. potoční) v České republice. Tyto substráty reflektují přirozenou 
potřebu vertikální stability larev lososovitých po vykulení po dobu trávení žloutkového váčku 
do rozplavávání (v přírodě jsou larvy zahrabány během tohoto období v štěrkovém podloží 
dna). To vede ke zvýšení míry absorpce žloutku, lepší kondici plůdku a následně pak ke 
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snížení míry mortality a frekvence výskytu různých malformací. Tento způsob líhnutí a 
odchovu tak vede k produkci vyššího počtu plůdku, snížení ztrát na jikrách i plůdku (snížená 
mortalita, zrychlený růst, vyšší konverze energie masy žloutkového váčku) a produkci 
kvalitnějších násad. Z pohledu produkčních podniků dochází k zvýšení jejich profitu (např. 
díky zvýšení efektivity práce skrze pokles jednotky pracovního úsilí per capita) a 
konkurenceschopnosti (produkce kvalitních násad). Z pohledu pstruha obecného f. potoční 
jako druhu pak tento způsob inkubace a odchovu vede ke zvýšením šance přežití násad po 
vysazení do volných voda a tím nepřímo může tato metoda přispět i k dílčímu zlepšení situace 
v českých pstruhových vodách. Dále je nutno také podotknout, že tyto umělé odkulovací 
substráty jsou také využitelné v chovu i jiných lososovitých, jako např. sivena amerického, 
pstruha duhového, lososa obecného či sivena arktického. 

 

1.3. Proč je nutná inovace, která je p ředmětem testování 
 
Inovace v podobě využití specializovaných, dlouhodobě vyvíjených, přírodě blízkých 

umělých odkulovacích substrátů pro lososovité ryby u pstruha obecného f. potoční 
v podmínkách rybářské praxe ČR je nutná z výše uvedených důvodů. Jedná se především o 
zlepšení prostředí a „welfare“ pro vykulení (líhnutí) a následný odchov váčkového plůdku 
v průběhu endogenní výživy oproti doposud v českém pstruhařství využívaným metodám. 
Tento způsob vede nejen k celkově vyššímu počtu vyprodukovaného výchozího materiálu pro 
následný rozkrm a odchov plůdku, ale tyto násady navíc dosahují vyšší kvality (větší velikost, 
lepší adaptabilita na prostředí). Výsledkem je tedy pak ekonomičtější, efektivnější a 
úspěšnější produkce násad pstruha obecného f. potoční. Výsledek by pak měl vést ke zvýšení 
konkurenceschopnosti rybářských podniků zabývající se produkcí plůdku pstruha obecného f. 
potoční a díky zvýšené produkci vysoce kvalitního násadového materiálu pak k lepšímu 
vyhovění poptávce po násadovém materiálu tohoto druhu. 
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2. Úvod 
 

Pstruh obecný a jeho formy (potoční – Salmo trutta m. fario, jezerní – Salmo trutta m. 
lacustris, mořská – Salmo trutta m. trutta) patří v Evropě k nejpopulárnějším sportovním 
druhům ryb. Vzhledem k neustále klesajícím stavům pstruha obecného ve volných vodách je 
nutné v neposlední řadě věnovat maximální pozornost umělé reprodukci a zarybňovacím 
aktivitám volných vod, ať již tato činnost probíhá pomocí nerozkrmeného váčkového plůdku 
či starších násad (půlročci či ročci). 

Lososovité ryby kladou své jikry do předem připravených „vytlučených“ hnízd 
s štěrkovitým či jemně kamenitým podkladem, které pak prudkým pohybem těla opět zakryjí. 
K inkubaci jiker a kulení dochází v mezerách lehce nakypřeného štěrkovitého podkladu 
v závislosti na teplotě vody po cca 1-3 měsících. Po vykulení se váčkový plůdek proniká 
někdy i několik decimetrů do hloubky systému mezer štěrkovitého hnízda, odkud cca po 20-
130 dnech a ve velikosti 20-30 mm vyplouvá na povrch. Po tuto dobu se plůdek vyživuje 
endogenně ze zásob svého žloutkového váčku (Hochleithner 2001). Tento fakt není 
původními inkubačními systémy používanými v českém pstruhařství zohledněn. V České 
republice se doposud pro inkubaci jiker, následné odkulování (líhnutí) a odchov váčkového 
plůdku lososovitých ryb používaly klasické systémy se síťovým dnem (Rückel-Vackův 
kombinovaný přístroj, kalifornský přístroj se spodním tokem, Rückelův přístroj s krouživým 
tokem neboli Simplex) nebo výjimečně inkubační láhve (Zugská-Weissova, Kannengieterova, 
Chasseova láhev), na/ve kterých dochází k inkubaci jiker a líhnutí váčkového plůdku na 
umělohmotném či ocelovém sítě o určité velikosti otvorů. Váčkový plůdek po vykulení na sítě 
volně leží na boku do strávení cca 2/3 žloutkového váčku s následným nástupem stadia 
rozplavávání a prvního příjmu exogenní výživy. Díky tomuto faktu, i přes jejich dlouholeté 
úspěšné využívání, nezohledňují základní biologické potřeby vykuleného váčkového plůdku 
lososovitých. 

Porozumění potřebám a preferenci vertikální stability váčkového plůdku lososovitých 
(Marr 1963, Bams 1969) vedlo k vývoji inkubátorů s různými substráty (Bams a Simpson 
1977) či jejich další adaptaci a vylepšení (Leon 1975, Leon a Bonney 1979, Hansen a Møller 
1985). Pomocí těchto inkubátorů s přírodě blízkými odkulovacími substráty (anglicky 
hatching mate nebo artificial hatching substrate, německy Schlupfmatte) byl produkován 
váčkový plůdek shodné kvality s váčkovým plůdkem pocházejícím z přirozených trdlišť 
(Bams 1972, Bams 1974). Toto činí tyto typy inkubátorů zcela nepostradatelnými pro 
provádění zarybňovacích aktivit tím nejkvalitnějším násadovým materiálem (Hansen 1985). 
Jejich nadřazenost oproti původním metodám inkubace a líhnutí byla prokázána i v intenzivní 
komerční akvakultuře zlepšením růstových charakteristik a redukcí mortality (Leon 1975, 
Leon a Bonney 1979, Eriksson a Westlund 1983, Hansen a Torrissen 1984, Hansen 1985, 
Hansen a Møller 1985, Hansen a Torrissen 1985). Navíc díky tomu, že tyto inkubátory 
zvyšují míru absorpce žloutku, přichází váčkový plůdek do stádia rozplavávání a rozkrmení 
v daleko lepší kondici, stavu a s menší frekvencí výskytů malformací, než je tomu u 
tradičních systémů, což signifikantně zvyšuje přežití při rozkrmování (Eriksson a Westlund 
1983, Hansen 1985, Hansen a Møller 1985). 

Odkulovací substráty simulující přírodě blízké či přirozené podmínky prostředí jsou 
v současné nabídce řady velkých zahraničních firem zabývajících se výrobou a prodejem 
vybavení moderních pstružích líhní. Pro tento pilotní projekt byly použity dva typy 
špičkových odkulovacích substrátů. Prvním z nich je EasyHatch® (Alvestad Marin AS, 
Norsko) Výrobce garantuje až 21% snížení mortality, 33% zvýšení kapacity a 60% snížení 
času nutnou pro hygienickou údržbu oproti ostatním výrobcům. Jeho kapacita je 90.000 ks·m-
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2 váčkového plůdku lososa obecného nebo pstruha obecného. Druhý je pak Schlupfmatte ST-I 
(Aquacultur Fischtechnik GmbH, Německo). I u tohoto substrátu výrobce garantuje snížení 
mortality a zvýšení růstu. Ve fázi rozkrmení výrobce udává až 30% hmotnostní výhodu oproti 
váčkovému plůdku odkuleném a odchovaném na tradičních inkubátorech se sítěným dnem. 
Skutečné možnosti, výhody, popř. nevýhody, využití v podmínkách českého produkčního 
rybářství u pstruha obecného f. potoční se tak stalo předmětem tohoto projektu.   
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3. Materiál a metodika 

Testovaným druhem ryby byl pstruh obecný f. potoční, Salmo trutta m. fario 
(Linnaeus, 1758) (dále použita zkrácená verze názvu - pstruh). Do vlastního pokusu v rámci 
pilotního projektu bylo zahrnuto stádia od oplozené jikry v pozdním stádiu očních bodů (cca 
5-7 dní před vykulením) po stádium larvy po přechodu na vnější potravu (strávení 
žloutkového váčku), kdy larvy byly po dobu několika dní odkázány na příjem výhradně 
exogenní (vnější) potravy (Pozn. Pokus musel být oproti původnímu plánu zkrácen z důvodu 
uvedeného níže). Samotnému experimentu s různými typy inkubátorů s odkulovacími 
substráty předcházela tzv. přípravná fáze.  

 

3.1. Přípravná fáze 
 

Tato fáze zahrnovala odlov generačních ryb pstruha pomocí elektrického agregátu, 
realizaci výtěrů a získání dostatečného množství jiker v očních bodech (inkubace jiker). 

V průběhu první poloviny měsíce prosince 2013 bylo za pomocí pracovníků 
RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL s.r.o. a Českého rybářského svazu MO Litomyšl uloveno v řece 
Loučné několik set generačních ryb pstruha, které byly po dobu zrání (od ulovení až do 
výtěru) uchovávány v říčním náhonu. Před každým jednotlivým výtěrem byly ryby přebrány a 
vyselektovány jen ty generační ryby, které byly schopné výtěru, tzn., ovulovaly jikry a 
pouštěly pomocí jemné masáže břišní partie mlíčí (viz obr. 1, 2).   

Celkově byly provedeny čtyři výtěry generačních ryb (interval: 1 týden), v termínech: 
4., 10., 18. a 23. 12. 2013. Během každého výtěru bylo vytřeno minimálně 40 jikernaček (v 
průměru 60 jikernaček) a směs jiker původem ode všech samic byla rozdělena na tři díly. 
Každá porce jiker pak byla osemeněna mlíčím od nejméně 20 různých samců. Poté byly jikry 
oplozeny přidáním vody do směsi jiker a mlíčí (Obr. 2 – 6). Z důvodu zamezení přílišné 
asynchronie v rámci následného experimentálního designu, však byly do pilotního projektu 
zahrnuty pouze jikry pocházející z prvních dvou výtěrů (Pozn. Bylo tak rozhodnuto na 
základě gravimetrických a morfometrických analýz jiker – jikry byly větší, s větším objemem 
žloutku).  

Osemeněné, následně oplozené a vyčištěné jikry (od zbytků mlíčí, seminální tekutiny 
a krevních agregací vodou a roztoku jódu) byly inkubovány až do stádia pozdních očních 
bodů (začátek vlastního pokusu) v Zugských lahvích (V = 9 l) v líhni pstruhárny v Nedošíně. 
Základní měřené fyzikálně-chemické vlastnosti vody (teplota, množství rozpuštěného kyslíku, 
pH) během inkubace jiker jsou zachyceny v tab. 1 (tato tabulka obsahuje i údaje pro vlastní 
pokus). Teplota, spolu s množstvím rozpuštěného kyslíku a pH, byla během přípravné fáze 
pokusu, i během vlastního pokusu, měřena pracovníky RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL s.r.o. 
pomocí přenosného multimetru Turb 430 T (WTW Ltd., Německo) a zaznamenána do 
formulářů dvakrát denně (vždy v 7:00 a 15:00). Teplota vody byla po celou dobu také 
paralelně zaznamenávána pomocí teplotních dataloggerů Minikin (EMS Brno) s intervalem 
zápisu 60 min. 

Celkem bylo v rámci prvních dvou výtěrů získáno cca 5 l (1. výtěr) a 3 l (2. výtěr) 
jiker. Z neoplozených jiker bylo na následná měření, sledování a analýzy (viz dále – popis 
sledovaných parametrů, prováděných metod) během každého výtěru nabráno 28 vzorků po 
10 ks jiker a 5 vzorků po 100 ks jiker. Každý vzorek představoval směs jiker ode všech samic 
daného výtěru. 
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Během přípravné fáze byly také připraveny systémy pro vlastní pokus. První z nich 

byl pro inkubaci jiker a odchov váčkového plůdku v různých typech inkubátorů, druhý pak na 
odchov larev a juvenilů po přechodu na vnější potravu.  

  

 
 
Obr. 1, 2. Předvýtěrová selekce generačních ryb pstruha obecného f. potoční (Salmo trutta m. 
fario) pracovníky RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL s.r.o.  
 

 

 
 
Obr. 3, 4. Výtěr jikernačky (vlevo) a osemenění jiker mlíčím samce (vpravo) pstruha 
obecného f. potoční (Salmo trutta m. fario).  
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Obr. 5, 6. Oplození směsi jiker a mlíčí přidáním vody (vlevo) a přečištění oplozených jiker 
pstruha obecného f. potoční (Salmo trutta m. fario) v roztoku vody a jódu (vpravo).  
 
Tab. 1. Fyzikálně-chemické parametry vody (teplota, koncentrace rozpuštěného kyslíku, pH – 

vyjádřeno jako průměr ± S.D.) při inkubaci jiker a larev pstruha obecného (Salmo trutta 
m. fario) od oplození jiker po konec pokusu. 

 
Fe, oplození jiker; O.B., stádium očních bodů; H50, masivní kulení (vykulení cca 50% larev); 
Re50, resorpce žloutkového váčku (žloutkový váček je resorbován a cca 50 % larev přechází 
na vnější výživu) 
 

Parametr Časový úsek České 
aparáty 

Německé 
aparáty 

Norské 
aparáty 

(průměr ± S.D.)         

Teplota (°C) Oplození - Oční body (Fe – O.B.) 3,78 ± 1,19 

  Oční body - Kulení (O.B. - H50) 8,75 ± 0,11  8,70 ± 0,11  8,75 ± 0,12  

  Oplození - Kulení (Fe - H50) 4,31 ±  1,99  4,31 ±  1,97  4,31 ±  1,99 

  
Kulení - Resorpce žloutkového 
váčku (H50 - Re50) 9,17 ±  0,26 9,11 ±  0,25  9,15 ±  0,28 

Kyslík    
(mgO2·l

-1) 
Oplození - Resorpce žloutkového 
váčku (Fe - Re50) 

9,03 ± 0,07 8,93 ± 0,07 8,97 ± 0,05  

pH Oplození - Resorpce žloutkového 
váčku (Fe - Re50) 

7,60 ± 0,01  7,61 ± 0,01  7,60 ± 0,01 
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3.2. Vlastní pokus 

Experimentální část pilotního projektu probíhala opět v líhni pstruhárny v Nedošíně. 
Tato část trvala od 27. 2. 2014 do 19. 5. 2014 a zahrnovala rozpětí stádií od pozdního stádia 
očních bodů (cca 3-5 dní před vlastním vykulením plůdku) po stádium larvy po přechodu na 
vnější potravu (strávení žloutkového váčku, rozplavání plůdku), kdy larvy byly po dobu 
několika dní odkázány na příjem výhradně exogenní (vnější) potravy. Pokus musel být 
zastaven v tomto stádiu, neboť od 7. 4. 2014 jevil plůdek známky bakteriální nákazy. Masivní 
nákaza byla potvrzena, na základě odběrů ze 17. 4. 2014, dne 23. 4. 2014 SVÚ Praha (viz 
příloha – Protokol o zkoušce 4937/2014). Proto byla započata léčba dle výsledků 
veterinárního vyšetření (byl použit flumiquil aplikovaný do krmiva). Tato léčba však nebyla 
přes veškeré možné úsilí úspěšná. Sběr dat na morfometrické a gravimetrické analýzy byl 
ukončen k 19. 4. 2014, kdy po masivní bakteriální nákaze ryby nedostatečně přijímaly 
nabízenou potravu, hladověly, nerostly a masivně hynuly. Celý pokus byl pak ukončen 
k 19. 5. 2014, kdy zbývalo tak málo ryb (cca 0,5-1 % z původního počtu), že pokračování 
v pokusu již nemělo žádný význam a nepřineslo by žádné empirické výsledky. 

3.2.1. Experimentální design 
Pokusná část projektu byla rozdělena na dvě fáze za využití dvou odlišných typů 

inkubačních / odchovných systémů. První z nich sloužil pro inkubaci jiker od pozdního stádia 
očních bodů, vykulení larev a odchov larev (váčkového plůdku) až po začátek příjmu vnější 
potravy (rozkrmení plůdku). Systém byl průtočného typu a byl složen ze třech plastových 
žlabů (na každý typ inkubátoru byl použit jeden žlab) napájených vodou z vlastního pramene, 
která byla provzdušňována vzduchovací turbínou (obr. 7). Pro pokus byly použity tři typy 
inkubátorů, každý z nich pak měl dvě opakování. Inkubátor byl představován čtverhrannou 
plastovou rybářskou vložkou (rozměr stran 397 x 397 mm) na inkubaci jiker ryb se 
síťovaným dnem vyrobeného z nerezového plechu s průměrem oček 0,33 mm. Podle designu 
pokusu byl / nebyl daný inkubátor vybaven určitým typem odkulovacího substrátu. U každého 
inkubátoru bylo nezbytné spodní část inkubačního substrátu přichytit nerezovým drátkem 
k síťce dna vložky, neboť substráty jsou vyrobené z lehkého plastu, který se ve vodě vznáší a 
hrozilo by vynoření substrátu z inkubátoru a úhyn jiker či plůdku v důsledku udušení a 
usušení. 

První typ inkubátoru označený jako „český“ (CZ) nebyl vybaven žádným typem 
odkulovacího substrátu. Jikry a plůdek byly inkubovány ležící přímo na nerezové síťce. Tento 
typ inkubátoru představuje typickou metodu inkubace jiker a odchovu váčkového plůdku 
lososovitých ryb v rybářské praxi ČR.  

Druhý typ inkubátoru označený jako „německý“ (DE) byl vybaven odkulovacím 
substrátem Schlupfmatte ST-I od firmy Aquacultur Fischtechnik GmbH (Německo). Tento typ 
substrátu je představován dvěma měkkými plastovými rohožemi s různě dlouhými „hroty“, 
které se přes sebe překlopí (hroty dovnitř), sesadí a jikry se rozprostřou po povrchu vrchní 
rohože. Plůdek prakticky ihned po vylíhnutí otvory v rohoži proleze dovnitř a zavěsí se na 
hroty uvnitř hlavou nahoru. Takto tráví larvy veškerý čas až do rozkrmení (začátku příjmu 
vnější potravy).  

Třetí typ inkubátoru označený jako „norský“ (NO) byl vybaven odkulovacím 
substrátem EasyHatch® od firmy Alvestad Marin AS (Norsko). Tento typ substrátu je vyroben 
z relativně velice tvrdého (rigidního, neohebného) plastu. Je složen opět ze dvou částí a to 
z rohože s různě dlouhými hroty (spodní část substrátu) a krycí horní desky s otvory.  Tyto 
části se přes sebe překlopí (hroty spodní části směřují vzhůru), sesadí a jikry se rozprostřou po 
povrchu vrchní desky. Plůdek prakticky ihned po vylíhnutí otvory v desce proleze dovnitř a 
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zavěsí se na hroty uvnitř hlavou nahoru. Takto tráví larvy veškerý čas až do rozkrmení 
(začátku příjmu vnější potravy).  

 

 
 
Obr. 7. Celkový pohled na systém pro inkubaci jiker od pozdního stádia očních bodů a 
odchov larev (váčkového plůdku) až po začátek příjmu vnější potravy (rozkrmení plůdku) v 
objektu líhně v Nedošíně. 

 
Na každý inkubátor bylo pomocí počítací lžíce (se 100 jamkami) pro jikry 

lososovitých ryb nasazeno vždy 3.800 ks jiker (obr. 8 – 12). Jikry a následně plůdek byly 
v pravidelných intervalech (jedenkrát denně) vyčištěny odsátím uhynulých jiker, larev, zbytků 
jikrných obalů, popř. shluků biologického materiálu a  plísní. Během této fáze inkubace a 
odchovu se s jikrami a larvami nemanipuluje a pokud možno nevyrušuje 

Po zpozorování prvních pokusů plůdku o plávání (larvy se již nezavěšují, pohybují se, 
hledají potravu) je nezbytné plůdek přenést z inkubačního substrátu (opatrně odstranit rohož 
či krycí desku), hadičkou ho odsát a přenést do žlabu, kde dochází k následnému rozkrmování 
plůdku. V našem případě byl pro tento krok využit systém složený ze šesti plastových 
kruhových nádrží (objem 300 l). V každé nádrži bylo možno měnit dle potřeby výšku hladiny 
i průtok vody v nádrži. Na začátku této fáze pokusu byla hladina nastavena na 15 cm (objem 
vody v nádrži cca 100 l). Systém byl koncipován jako průtočný a byl napájen vodou 
z vlastního pramene, která byla provzdušňována vzduchovací turbínou. Larvy byly 
rozkrmovány nejdříve vylíhlými nauplii žábronožky solné (začátek rozkrmu: 29. 3. 2014), 
posléze směsí nauplií žábronožky a zamraženého planktonu a dále suchou směsí startérového 
krmiva pro odkrm plůdku lososovitých ryb (INICIO Plus G-0,5 mm, Biomar, Dánsko). 
K tomuto účelu byl odchovný systém opatřen sadou automatických krmítek (obr. 13, 14). 
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Obr. 8, 9. Počítání a nasazování jiker v pozdním stádiu očních bodů pstruha obecného f. 
potoční (Salmo trutta m. fario) do jednotlivých typů inkubátorů. Vlevo – celkový pohled. 
Vpravo – detail počítací lžíce pro jikry lososovitých ryb (se 100 jamkami). 
 

 

 
 

Obr. 10, 11, 12. Pohled na jednotlivé typy inkubátorů s odkulovacími substráty a nasazenými 
jikrami pstruha obecného f. potoční (Salmo trutta m. fario).  
Český inkubátor (CZ) – Nahoře vlevo;  Německý inkubátor (DE) – Nahoře vpravo;  Norský 
inkubátor (NO) – Dole uprostřed;   
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Obr. 13, 14. Systém kruhových nádrží a automatických krmítek pro odchov plůdku pstruha 
obecného f. potoční (Salmo trutta m. fario). 
Vlevo – celkový pohled na odchovný systém, Vpravo – detailní pohled do nádrže 
s odkrmovaným plůdkem   

3.1.2. Sběr, zpracování materiálu a analýzy dat 
Během experimentální části projektu bylo odebráno více jak 150 vzorků různých 

ontogenetických stádií: od pozdního stádia očních bodů až po larvy se stráveným žloutkovým 
váčkem. Pro klasifikaci ontogeneze a významných (klíčových) vývojových událostí byla 
zvolena metoda dle Kamlerové (2002). Stádia žijící v jikře jsou označována jako embrya, 
stádia, která opustila jikru, jsou larvy a stádia po zmizení všech dočasných morfologických a 
anatomických (larválních) struktur jsou označována jako juvenilové. Z nejvýznamnějších, 
tradičně uznávaných, kritických ontogenetických událostí, které byly využity i v rámci tohoto 
projektu, lze zmínit: oplození jiker (Fe), stádium očních bodů (O.B.), líhnutí / kulení (H, 
obr. 15), začátek příjmu vnější potravy (S, přechod z endogenní na mixogenní výživu) a 
resorpce žloutkového váčku (Re, přechod na exogenní výživu, rozplavávání plůdku, obr. 16). 
Data pro H, S a Re jsou vztažena k okamžiku, kdy dochází k dané události u většiny (cca 50 
%) žijících jedinců (indexy H50, S50, Re50). Pro popis časového aspektu jednotlivých 
klíčových ontogenetických událostí (tj. kdy se během vývoje objevují) byly také stanoveny 
hodnoty denních stupňů (°D). Tento údaj představuje součin průměrné teploty a času (ve 
dnech), který je potřeba k objevení se dané události.   

      

 
 
Obr. 15. Pohled na čerstvě vylíhlou larvu pstruha obecného f. potoční (Salmo trutta m. fario). 
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Obr. 16. Pohled na larvu pstruha obecného f. potoční (Salmo trutta m. fario) po strávení 
žloutkového váčku a přechodu na exogenní výživu. 

 
Během experimentální části projektu byla zjišťována, měřena a analyzována celá řada 

parametrů (viz níže), pomocí nichž bylo možné porovnat různé metody kulení a odchovu 
násad plůdku pstruha a nalézt tak případné odlišnosti mezi jednotlivými typy odkulovacích 
substrátů. 

 
1) Přežívání / mortalita 
Během celé experimentální fáze projektu byly kontinuálně (dvakrát denně) 

zaznamenány úhyny ve všech inkubátorech. Jednotlivá ontogenetická (odchovná) stádia 
(jikry, vykulený váčkový plůdek, plůdek po rozplavávání) byla zaznamenávána zvlášť. 
Posléze byla stanovena míra kumulativního přežívání mezi jednotlivými klíčovými 
ontogenetickými událostmi (O.B., H50, S50, Re50). Míra kumulativního přežívání byla 
stanovena jako rozdíl mezi iniciálním počtem jedinců (počet přežívajících v ranějším 
ontogenetickém stádiu) a konečným počtem jedinců procentuální (počet přežívajících 
v pozdějším ontogenetickém stádiu). Míra kumulativního přežívání byla vyjádřena 
v procentech.  

2) Morfometrie 
U klíčových vývojových stádií (čerstvě vylíhlá larva, larva po přechodu na exogenní 

výživu) byly provedeny morfometrické analýzy, kdy byly zjišťovány následující parametry: 
celková délka těla (TL), délka těla (SL), délka (YSL) a výška (YSD) žloutkového váčku. 
U vytřených jiker a jiker ve stádiu očních bodů byly stanoveny dva její průměry, které jsou 
vzájemně na sebe kolmé: L1 (průměr v delší ose) a L2 (průměr v kratší ose). Pro 
morfometrické studium byla využita metoda optické analýzy obrazu, kdy byly nejdříve 
objekty zdokumentovány pod binokulární lupou (STM 723, Intraco Micro, ČR) vybavenou 
digitální zrcadlovkou (Olympus E-600, Olympus, Japonsko). Fotografie pak byly 
zanalyzovány (získány výše uvedené parametry) na PC v programu MicroImage 4.0. Za 
pomocí délky a výšky žloutkového váčku pak byl stanoven i objem žloutkového váčku (YSV) 
dle metody Blaxtera a Hempela (1963). Každý analyzovaný vzorek čítal minimálně 30 ks 
(jiker, larev, plůdku) na jeden typ inkubátoru. 

3) Gravimetrie 
Pro jednotlivá klíčová vývojová stádia (neoplozená jikra, jikra ve stádiu očních bodů, 

čerstvě vylíhlá larva, larva po přechodu na exogenní výživu), popř. jejich části (tělo, 
žloutkový váček), byly určeny následující gravimetrické (hmotnostní) ukazatele: mokrá 
hmotnost, suchá hmotnost a podíl sušiny. Mokrá hmotnost představuje hmotnost vzorku 
(jedince) v nativním stavu bez předchozí úpravy (vzorek, jedinec byl pouze osušen na 
filtračním papíru z důvodu odstranění vody z jeho povrchu). Suchá hmotnost je váha vzorku 
(jedince) po předchozí úpravě tzv. vysušení. Tento proces spočívá v odstranění vody z tkání 
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(vody poutané uvnitř vzorku). V případě tohoto projektu byly vzorky sušeny v laboratorní 
sušárně při 50°C po dobu 12 hod. Tímto procesem vzniká tzv. sušina, tj. neodpařitelný zbytek 
látky (vzorku), který zbyde po zahřívání a odpařování až do konstantní hmotnosti, tedy do 
stavu, kdy se všechny odpařitelné látky (voda) beze zbytku odpaří a žádné další se již dále 
neodpařují. Mokrá a suchá hmotnost byly určeny pomocí laboratorních analytických vah. 
Podíl sušiny pak byl určen jako procentuální podíl suché hmotnosti vzorku vůči mokré 
hmotnosti. Každý analyzovaný vzorek čítal minimálně 30 ks (jiker, larev, plůdku) na jeden 
typ inkubátoru. 

4) Obsah lipidů a kompozice mastných kyselin 
U neoplozených jiker, jiker ve stádiu očních bodů a larev po vylíhnutí až do stádia 

resorpce žloutkového váčku (H50-Re50) byly provedeny analýzy obsahu lipidů (tuků) a složení 
(kompozice) mastných kyselin obsažených ve žloutkovém váčku. Odběry probíhaly vylíhlých 
larev u všech inkubátorů vždy dvakrát týdně po dobu jednoho měsíce (celkem 9 odběrových 
dní). Vzorky byly následně až do jejich zpracování zamraženy při -80°C. Následně byly 
vzorky rozmraženy a lipidy byly extrahovány hexan-isopropanolem podle Hara a Radin 
(1978). Mastné kyseliny (obsažené v lipidech) pak byly metylovány (Appelqvist, 1968) a 
analyzovány plynovou chromatografií (Trace Ultra FID, Thermo Scientific) vybavenou 
plameno-ionizačním detektorem a split injektorem a osazenou kapilární kolonou (SGE, 
Austin, TX, USA) (Fredriksson-Eriksson a Picková, 2007). Mastné kyseliny (MK) byly 
identifikovány porovnáním retenčního času se standardem GLC 68-D.  

5) Prvkové a energetické analýzy 
Pro neoplozené jikry, jikry ve stádiu očních bodů a larvy po vylíhnutí (H50) a resorpci 

žloutkového váčku (Re50) byly provedeny také analýzy obsahu základních biogenních prvků – 
uhlíku (C), vodíku (H), dusíku (N), síry (S), kyslíku (O) – a energetické analýzy. Vzorky byly 
po odebrání až do jejich zpracování zamraženy při -80°C. V případě larev po vylíhnutí byl 
před vlastním zamražením odpreparován žloutkový váček a vzorky tak obsahovaly pouze těla 
larev. Následně byly vzorky rozmraženy, usušeny (stejným způsobem jako v případě 
gravimetrických analýz), zhomogenizovány a zanalyzovány pomocí prvkového analyzátoru 
CHNS/O Thermo Finnigan Flash EA 1112 (Finnigan, Itálie). Podstatou této analytické 
metody je spálení vzorku v proudu kyslíku za vysoké teploty s následnou separací vzniklých 
plynů a detekci jednotlivých prvků na TCD detektoru. Stejným způsobem byly připraveny i 
vzorky na energetické analýzy, při kterých bylo termickou analýzou za pomocí kalorimetru 
MS 10A (Laget, ČR) měřeno množství uvolněné energie a určeno tzv. spalné teplo. Následně 
byla spočítána i účinnost energetické transformace, tj. procentuální podíl energie uložené 
v žloutkovém váčku (jikře), která byla přenesena (transformována) / použita na stavbu tělních 
tkání larev. 
 Ke statistickému zhodnocení získaných dat byl použit program STATISTICA12.0 
(StatSoft, USA), kdy byly využity následující statistické metody: t-test (dvouvýběrový, 
párový), analýza variance (one-way a nested ANOVA) následované v případě zjištění 
signifikantního rozdílu mezi skupinami post-hoc testy (Tukey, Fisher). K popisu vztahů mezi 
parametry byly také použity obecné lineární modely (GLM, regresní analýzy).  
 
Appelqvist, L.A., 1968. Rapid methods of lipid extraction and fatty acid methyl ester 

preparation for seed and leaf tissue with special remarks on preventing accumulation 
of lipid contaminants. Arkiv För Kemi. 28, 551-570.  

Blaxter, J.H.S., Hempel, G., 1963. The influence of egg size on herring larvae (Clupea 
harengus L). J. Cons. Int. Explor. Mer 28, 211-244. 
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Meat Science. 76, 746-754.  

Hara, A., Radin, N.S., 1978. Lipid extraction of tissues with a low toxicity solvent. Analytical 
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4. Výsledky 

4.1. Fyzikáln ě-chemické vlastnosti vody 
V rámci pilotního projektu byla z fyzikálně-chemických vlastností vody měřena 

teplota, koncentrace rozpuštěného kyslíku a pH. Z hlediska všech sledovaných parametrů se 
jednotlivá opakování daného typu substrátu (CZ1 a CZ2; NO1 a NO2; DE1 a DE2) i substráty 
jako celky (CZ, DE, NO) se mezi sebou statisticky průkazně nelišily (dvouvýběrový t-test, 
analýza variance, P = 0,05). Z biologického hlediska lze říci, že jikry a následně vylíhlé larvy 
tak byly inkubovány a odchovávány při vzájemně srovnatelných podmínkách bez ohledu na 
typ substrátu. Případná rozdílnost v pozorovaných, vyhodnocovaných parametrech, 
koeficientech a ukazatelích tak lze hodnotit jako výsledek vlivu inkubátoru a tedy použitého 
inkubačního substrátu, nikoliv však vlivu rozdílných fyzikálně-chemických vlastností vody.  

Teplota vody se pohybovala v intervalu od oplození (Fe) do stádia očních bodů (O.B.) 
mezi 1,5 a 6,5 °C, v intervalu od stádia očních bodů (O.B.) do vylíhnutí (H50) mezi 6,5 a 9,5 
°C a v intervalu od vylíhnutí (H50) do rozplavání plůdku (resorpce žloutkového váčku, Re50) 
mezi 7,5 a 9,5 °C. Množství rozpuštěného kyslíku ve vodě nabývala v průběhu celého 
monitorovaného období hodnot od 8,8 do 10 mg·O2 l

-1 a pH se pohybovalo v intervalu 7,5 – 
8,5 (průměrné hodnoty vč. směrodatných odchylek jsou zachyceny v tab. 1). 
 

4.2. Ontogenetický vývoj 
 Pro časové zhodnocení ontogenetického vývoje byla použita metoda denních stupňů 
(°D). Stádium očních bodů (začátek vlastního pokusu) se objevilo po uplynutí 310 °D od 
oplození. Po uplynutí dalších 100 - 101 °D došlo k vykulení plůdku (líhnutí larev). K 
rozplavání plůdku (resorpci žloutkového váčku) bylo potřeba dalších 310 - 312 °D od jeho 
vykulení (tab. 2). Mezi jednotlivými typy inkubátorů (odkulovacími substráty) nebyl 
prokázán statisticky průkazný rozdíl (analýza variance, P = 0,05).  
 
Tab. 2. Počet denních stupňů (°D) po objevení se stádia očních bodů (O.B.), vykulení plůdku 

(H50, líhnutí larev) a rozplavání plůdku (Re50, resorpce žloutkového váčku) při inkubaci 
jiker a odchovu plůdku pstruha obecného (Salmo trutta m. fario).  

 

Časový úsek České 
inkubátory 

Německé 
inkubátory 

Norské 
inkubátory 

Oplození - Oční body (Fe - O.B.; °D) 310 

Oční body - Kulení (O.B. - H50; °D) 101 100 101 

Oplození - Kulení (Fe - H50; °D) 413 412 413 
Kulení - Resorpce žloutkového váčku  
(H50 - Re50; °D) 312 310 312 

 

4.3. Přežívání 
 Míra kumulativního přežívání se během intervalu od nasazení jiker ve stádiu očních 
bodů do vylíhnutí larev (O. B. – H50) prakticky nelišila mezi jednotlivými typy odkulovacích 
substrátů. Líhnivost (procentuální podíl mezi počtem nasazených jiker a vylíhlých larev) tak 
byla mezi inkubátory téměř shodná. (Pozn. Statistické zhodnocení pro míru kumulativního 
přežívání nebylo možné provést z důvodu malého počtu opakování – inkubátorů). 
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Po vykulení (H50) však začala míra přežívání znatelně klesat u norského typu inkubátoru 
(míra kumulativního přežívání pro NO inkubátory při S50 byla v průměru 68,50 %). 
K podobnému poklesu došlo i v případě českého inkubátoru a to po začátku rozkrmu plůdku 
(míra kumulativního přežívání pro CZ inkubátory při Re50 byla v průměru 41,32 %). Při 
meziskupinovém srovnání míry kumulativního přežívání při rozplavání plůdku (larvy 
s resorbovaným žloutkovým váčkem, Re50) bylo zjištěno, že prakticky není rozdíl mezi 
českými a norskými inkubátory (kumulativní přežívání bylo v průměru 41,32 % a 41,82 % 
pro CZ, resp. NO inkubátory). Zatímco míra kumulativního přežívání pro německé 
inkubátory byla téměř dvojnásobná (průměr: 70,30 %, viz tab. 3). V případě larev líhnutých v 
norských inkubátorech bylo vizuálním kontrolou pod mikroskopem zjištěno, že velká část 
(cca 50 %) larev jeví známky mechanického poškození. Larvy byly na těle „poškrábány“ a 
měly nesouvislý ploutevní lem (pravděpodobné důvody – viz kapitola Závěr). 
 
Tab. 3. Míra kumulativního přežívání (vyjádřeno jako průměr ± S.D.; %) pro jednotlivé typy 
inkubátorů a dílčí časové intervaly v období O. B. – Re50 při inkubaci jiker a odchovu plůdku 
pstruha obecného (Salmo trutta m. fario). 
O. B., stádium očních bodů; H50, líhnutí plůdku; S50, rozkrmení plůdku; Re50, rozplavání 
plůdku (resorpce žloutkového váčku)  
 

Časový interval 
Přežívání (%) 
Český 
inkubátor 

Německý 
inkubátor 

Norský 
inkubátor 

Oční body - Kulení (O.B. - H50) 82,28 ± 1,80 88,50 ± 1,12 90,32 ± 1,50 

Kulení - Rozkrmení (H50 - S50) 86,60 ± 2,43 86,81 ± 1,49 75,84 ± 3,74 

Oční body - Rozkrmení (O.B. - S50) 71,25 ±  2,42 76,82 ± 1,54 68,50 ± 3,37 

Oční body - Resorpce žloutkového 
váčku  (O.B. - Re50) 41,32 ± 0,54 70,30 ± 0,53 41,82 ± 4,36 

⃰ Tučně jsou vyznačeny nejdůležitější (nejzajímavější) výsledky.   
 

4.4. Morfometrická a gravimetrická sledování  
4.4.1. Jikry   

Mokrá a suchá hmotnost vytřených neoplozených jiker se statisticky průkazně lišila 
mezi prvním a druhým výtěrem (dvouvýběrový t-test; P < 0,05). Jikry pocházející z prvního 
výtěru dosahovaly větší mokré hmotnosti. Naproti tomu procento sušiny (vyjádřený jako 
procentuální podíl suché a mokré hmotnosti jikry), stejně jako velikost jiker (průměry L1 a 
L2), se však mezi oběma výtěry statisticky nelišily. Sušina dosahovala v průměru hodnoty 
40 % a jikry měly v delší ose (L1) průměr 5,3 mm, v kratší ose (L2) pak průměr 5 mm 
(tab. 4). 

Jikry v očních bodech (O. B.) vlivem nabobtnání (přijmutí vody do perivitelinního 
prostoru) a postupujícího vývoje zárodku, oproti čerstvě vytřeným jikrám výrazně zvětšily 
svou hmotnost (průměrná mokrá hmotnost = 76,63 ± 3,66 mg; průměrná suchá hmotnost = 
27,10 ± 2,32 mg). Naproti tomu procento sušiny znatelně pokleslo (35,44 ± 2,64 %) vlivem 
probíhajících metabolických procesů vedoucích k částečnému strávení uložené energie v 
mase žloutkového váčku. 
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Tab. 4. Morfometrické (průměr L1 a L2) a gravimetrické (mokrá a suchá hmotnost, podíl 
sušiny) ukazatele (vyjádřeno jako průměr ± S.D.) pro vytřené, neoplozené jikry z výtěrů 
pstruha obecného (Salmo trutta m. fario). 
O. B., stádium očních bodů; H50, líhnutí plůdku; S50, rozkrmení plůdku; Re50, rozplavání 
plůdku (resorpce žloutkového váčku)  
 

Pořadí 
výtěru  

Mokrá hmotnost 
jikry (mg) 

Suchá hmotnost 
jikry (mg) 

Podíl sušiny 
(%) 

Velikost jikry (mm) 

L1 L2 

1. výtěr 66,66 ± 2,59 a 27,56 ± 0,94 a 41,34 ± 1,14 a 5,36 ± 0,39 a 5,04 ± 0,35 a 

2. výtěr 62,87 ± 3,21 b 25,45 ± 1,37 b 40,47 ± 0,91 a 5,35 ± 0,40 a  5,03 ± 0,38 a 
⃰ Mezi skupinami označenými stejným malým písmenem v „superscriptu“ nebyl nalezen statisticky průkazný 
rozdíl.   
 

 

4.4.2. Vylíhlé larvy (vá čkový pl ůdek)   
Velikost čerstvě vylíhlých (H50) larev (hodnocená pomocí celkové délky těla - TL, 

délky těla - SL) a parametry žloutkového váčku [délka (YSL), výška (YSD) a objem (YSV) 
žloutkového váčku] se mezi jednotlivými opakováními daného typu inkubátoru / substrátu 
(CZ1 a CZ2; NO1 a NO2; DE1 a DE2) statisticky průkazně nelišily (dvouvýběrový t-test; P < 
0,01). Při porovnání jednotlivých substrátů mezi sebou však byl zjištěn statisticky průkazný 
rozdíl v rámci všech sledovaných parametrů: TL [F (2, 117) = 9,77; p < 0,01], SL [F (2, 117) 
= 8,58; p < 0,01], YSV [F (2, 117) = 7,33; p = 0,01].  

Následným post-hoc porovnáním bylo zjištěno, že velikost vylíhlých larev (TL, SL) se 
u norského inkubátoru lišila od obou ostatních typů. Český a německý inkubátor se od sebe 
z hlediska velikosti vylíhlých larev nelišily. Larvy vylíhlé na norském typu odkulovacího 
substrátu dosahovaly největší velikosti (obr. 17). V případě objemu žloutkového váčku (YsV), 
který vychází z naměřených hodnot délky (YSL) a výšky (YSD) žloutkového váčku, bylo 
zjištěno, že objem žloutku u larev vylíhlých na německém substrátu se lišil od obou 
zbývajících typů substrátu. Český a norský substrát se od sebe v tomto parametru nelišily. 
Larvy vylíhlé na německém substrátu měly největší objem žloutkového váčku (viz obr. 18). 

Sledované hmotnostní parametry (průměrná individuální mokrá i suchá celková 
hmotnost, hmotnost těla, hmotnost žloutkového váčku), stejně jako z nich odvozené váhové 
ukazatele (procentuální podíl hmotnosti těla a hmotnosti žloutkového váčku na celkové 
hmotnosti larvy) se mezi jednotlivými opakováními daného typu inkubátoru / substrátu (CZ1 
a CZ2; NO1 a NO2; DE1 a DE2) statisticky průkazně nelišily (dvouvýběrový t-test; 
P < 0,01).  

Při porovnání jednotlivých substrátů mezi sebou byl, mimo průměrné individuální 
mokré celkové hmotnosti [F (2, 453) = 2,41; p = 0,05], zjištěn statisticky průkazný rozdíl u 
všech sledovaných parametrů: průměrné individuální mokré hmotnosti těla [F (2, 453) = 
64,40; p < 0,01], hmotnosti žloutkového váčku [F (2, 453) = 7,94; p < 0,01], procentuálního 
podílu váhy těla [F (2, 453) = 85,03; p < 0,01] i váhy žloutkového váčku [F (2, 453) = 85,04; 
p < 0,01] na celkové hmotnosti těla.   

Následným post-hoc srovnáním jednotlivých skupin bylo zjištěno, že průměrná 
individuální mokrá hmotnost těla se lišila mezi jednotlivými typy substrátů. Největších 
hodnot dosahovaly larvy vylíhlé na českém substrátu, následovaly larvy vykulené na norském 
substrátu. Jako nejmenší z pohledu hmotnosti těla se jevily larvy vykulené na německém 
substrátu.  
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Obr. 17. Velikost (celková délka těla - TL, mm a délka těla - SL, mm) (vyjádřeno jako průměr 
± S.D.) čerstvě vylíhlých (H50) larev pstruha obecného f. potoční (Salmo trutta m. fario) pro 
jednotlivé typy odkulovacích substrátů. 
CZ, český inkubátor; DE, německý inkubátor; NO, norský inkubátor 
Mezi skupinami označenými stejným malým písmenem v „superscriptu“ nebyl nalezen 
statisticky průkazný rozdíl.   
 

 
 
Obr. 18. Objem žloutkového váčku (YSV, µl) (vyjádřeno jako průměr ± S.D.) čerstvě 
vylíhlých (H50) larev pstruha obecného f. potoční (Salmo trutta m. fario) pro jednotlivé typy 
odkulovacích substrátů. 
CZ, český inkubátor; DE, německý inkubátor; NO, norský inkubátor  
Mezi skupinami označenými stejným malým písmenem v „superscriptu“ nebyl nalezen 
statisticky průkazný rozdíl.   
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V případě průměrné individuální mokré hmotnosti žloutkového váčku, procentuálního 
podílu váhy těla a váhy žloutkového váčku na celkové hmotnosti larvy, se lišily larvy 
vykulené na německém substrátu od larev vykulených na ostatních typech substrátů. Mezi 
nimi (český, norský substrát) pak nebyl nalezen statisticky průkazný rozdíl. Larvy vylíhlé na 
německém substrátu tak dosahovaly z pohledu průměrné individuální mokré hmotnosti 
žloutkového váčku a procentuálního podílu žloutkového váčku na celkové hmotnosti larvy 
výrazně vyšších hodnot oproti ostatním typům substrátů.  

Naproti tomu z hlediska procentuálního podílu průměrné individuální hmotnosti těla 
na celkové hmotnosti larvy dosahovaly larvy vykulené na německém typu substrátu naopak 
nejnižších hodnot. Srovnatelných výsledků jako u parametrů mokré hmotnosti bylo dosaženo 
i ve všech parametrech vztažených k suché hmotnosti (viz tab. 5). Tyto data však nemohla 
být, z důvodu jejich nedostatečného počtu, statisticky zhodnocena. Jsou však zahrnuta 
v tab. 5. Zajímavých výsledků bylo dosaženo i pro sušinu (procentuální podíl neodpařitelných 
látek po odpaření vody na mokré váze). Nejvyšších hodnot ve všech třech sledovaných 
parametrech (celková sušina, sušina těla, sušina žloutkového váčku) bylo naměřeno u larev 
vykulených na německém substrátu. V případě sušiny těla i sušiny žloutkového váčku pak 
bylo při porovnání českého a norského typu substrátu dosaženo vyšších hodnot u norského 
substrátu (viz tab. 5). 
 
Tab. 5. Gravimetrické ukazatele (celková hmotnost, hmotnost těla, hmotnost žloutkového 
váčku, podíl hmotnosti těla či žloutkového váčku na celkové hmotnosti) pro mokrou a suchou 
hmotnost a podíl sušiny (sušina celková, těla, žloutkového váčku) (vyjádřeno jako průměr ± 
S.D.) pro čerstvě vylíhlé (H50) larvy pstruha obecného (Salmo trutta m. fario). 
CZ, český inkubátor; DE, německý inkubátor; NO, norský inkubátor  
 

Parametr Inkubátor  
W celková 
(mg) W tělo (mg) 

W žloutkový 
váček (mg) 

Podíl W těla 
na W celkové 
(%) 

Podíl W 
žloutkového 
váčku na W 
celkové (%) 

Mokrá 
hmotnost  

CZ 73,99 ± 12,29 a 24,44 ± 5,12 a 49,55 ± 10,12 a 33,22 ± 5,64 a 66,78 ± 5,64 a 

DE 71,51 ± 16,17 a 18,53 ± 4,44 b  52,98 ± 13,34 b 26,20 ± 4,47 b 73,80 ± 4,47 b 

NO 70,67 ± 12,21 a 22,76 ± 4,40 c 47,90 ± 10,10 a 32,49 ± 5,24 a 67,51 ± 5,24 a 

Suchá 
hmotnost  

CZ 22,81 ± 1,85 3,53 ± 0,06 18,93 15,48 82,97 

DE 26,03 ± 0,84 3,29 ± 0,04 22,6 12,63 86,84 
NO 24,49 ± 0,67 3,71 ± 0,18 19,46 15,14 79,46 

    
Celková 
sušina (%) 

Sušina tělo 
(%) 

Sušina 
žloutkový 
váček (%)     

Sušina  

CZ 36,63 ± 0,87  15,58 ± 1,21  51,74     

DE 39,56 ± 1,40  20,41 ± 1,94   60,91     

NO 36,85 ± 1,50   18,07 ± 0,02  55,38     
⃰ Mezi skupinami označenými stejným malým písmenem v „superscriptu“ nebyl nalezen statisticky průkazný 
rozdíl.   
⃰  ⃰  Tučně jsou vyznačeny nejdůležitější (nejzajímavější) výsledky.   
 
 



  
 
 
 

24 
 

EVROPSKÝ RYBÁŘSKÝ FOND 
INVESTOVÁNÍ DO UDRŽITELNÉHO 
RYBOLOVU 

 

FAKULTA RYBÁ ŘSTVÍ A 
OCHRANY VOD  

JIHOČESKÁ UNIVERZITA 
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 

 
4.4.3. Larvy po resorpci žloutkového vá čku (rozplavaný 
plůdek)   

Velikost larev (hodnocená pomocí celkové délky těla - TL, délky těla - SL) po strávení 
rezerv žloutkového váčku (rozplavaný plůdek), tj. po přechodu na exogenní výživu, se mezi 
jednotlivými opakováními daného typu inkubátoru / substrátu (CZ1 a CZ2; NO1 a NO2; DE1 
a DE2) statisticky průkazně nelišila (dvouvýběrový t-test; P < 0,01). Při porovnání 
jednotlivých substrátů mezi sebou však byl zjištěn statisticky průkazný rozdíl jak pro TL [F 
(2, 42) = 5,85; p < 0,01], tak i pro SL [F (2, 42) = 4,57; p = 0,01].  

Následným post-hoc porovnáním bylo zjištěno, že velikost larev (TL, SL) po strávení 
žloutkového váčku se u českého substrátu lišila od obou ostatních typů substrátů. Německý a 
norský substrát se však od sebe z hlediska velikosti larev po strávení žloutku nelišily. Larvy 
vylíhlé a inkubované na českém substrátu dosahovaly po přechodu na vnější výživu menší 
velikosti oproti ostatním dvěma typům substrátu (viz obr. 19).  
 

 
Obr. 19. Velikost (celková délka těla - TL, mm a délka těla - SL, mm) (vyjádřeno jako průměr 
± S.D.) larev po resorpci žloutkového váčku (Re50, rozplavaný plůdek) pstruha obecného f. 
potoční (Salmo trutta m. fario) pro jednotlivé typy odkulovacích substrátů. 
CZ, český inkubátor; DE, německý inkubátor; NO, norský inkubátor 
Mezi skupinami označenými stejným malým písmenem v „superscriptu“ nebyl nalezen 
statisticky průkazný rozdíl.   
 

Sledované hmotnostní parametry (individuální celková mokrá hmotnost, individuální 
celková suchá hmotnost, podíl sušiny) se mezi jednotlivými opakováními daného typu 
substrátu (CZ1 a CZ2; NO1 a NO2; DE1 a DE2) statisticky průkazně nelišily (dvouvýběrový 
t-test; P < 0,01). Při porovnání jednotlivých inkubátorů / substrátů mezi sebou, byl u 
individuální celkové mokré hmotnosti [F (2, 30) = 7,83; p < 0,01] a podílu sušiny [F (2, 30) = 
8,70; p < 0,01] nalezen statisticky průkazný rozdíl mezi skupinami.  

Následným post-hoc srovnáním jednotlivých skupin bylo zjištěno, že průměrná 
individuální mokrá hmotnost těla u larev původem z norského typu substrátu se nelišila od 
larev inkubovaných na dalších dvou typech substrátů. V tomto parametru se pak lišily od sebe 
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larvy z českého a německého substrátu, kdy větší mokrou individuální hmotnost vykazovaly 
larvy původem z německého substrátu. V případě podílu sušiny byly největší hodnoty 
nalezeny u larev odchovaných na německém substrátu. Larvy odchované na dalších dvou 
typech substrátů (český, norský) dosahovaly nižších hodnot a vzájemně se pak od sebe 
statisticky nelišily (viz tab. 6). Suchá individuální hmotnost nemohla být z důvodu nedostatku 
dat statisticky analyzována, avšak i v tomto parametru byly larvy odchované na německém 
typu substrátu největší. Z pohledu hmotnosti (mokré i suché) a podílu celkové sušiny se jako 
největší (nejtěžší) jevily larvy odchované na německém typu substrátu, následované larvami 
z norského typu substrátu a jako nejmenší byly vyhodnoceny larvy odchované na sítěném dně 
českého typu inkubátoru.  
 
Tab. 6. Gravimetrické ukazatele (individuální mokrá a suchá hmotnost) a podíl celkové sušiny  
(vyjádřeno jako průměr ± S.D.) u larev po resorpci žloutkového váčku (Re50, rozplavaný 
plůdek) pstruha obecného f. potoční (Salmo trutta m. fario) pro jednotlivé typy odkulovacích 
substrátů. 
CZ, český inkubátor; DE, německý inkubátor; NO, norský inkubátor  
 

Inkubátor  
Individuální mokrá 
hmotnost (mg) 

Individuální suchá 
hmotnost (mg) Sušina (%) 

CZ 83,15 ± 8,01 a, b 15,47 ± 1,78 17,29 ± 1,05 a  

DE 95,73 ± 7,99 a, c 16,71 ± 2,69 19,44 ± 1,24 b 

NO 89,35 ± 6,61 a 16,16 ± 1,74 17,36 ± 1,52 a 
⃰ Mezi skupinami označenými stejným malým písmenem v „superscriptu“ nebyl nalezen statisticky průkazný 
rozdíl.   
⃰  ⃰  Tučně jsou vyznačeny nejdůležitější (nejzajímavější) výsledky.   
 

4.5. Obsah lipid ů a kompozice mastných kyselin 
Obsah lipidů (tuků) a kompozice (složení) mastných kyselin obsažených ve 

žloutkovém váčku se v průběhu celého intervalu digesce rezerv žloutkového váčku po 
vylíhnutí (H50 – Re50) mezi skupinami statisticky průkazně nelišily (analýza variance – one-
way ANOVA, nested ANOVA, P = 0,05). Z toho lze tedy usuzovat na uniformní způsob 
využití tuků a mastných kyselin u larev pstruha obecného f. potoční bez ohledu na způsob 
jejich odchovu. 

Množství tuku uloženého ve žloutkovém váčku vylíhlých larev rovnoměrně klesá 
v čase (H50 – Re50). Tento vztah lze popsat pomocí negativní lineární závislosti u všech typů 
odkulovacích substrátů (obr. 20).  

Kompozice jednotlivých mastných kyselin, podíl nasycených (SFA), 
mononenasycených (MUFA), polynenasycených (PUFA), n-3 nenasycených (n-3 UFA), n-6  
nenasycených (n-6 UFA) mastných kyselin a jejich vzájemný poměr (n-3/n-6 UFA) v 
neoplozených jikrách a váčkovém plůdku pstruha od vylíhnutí po resorpci žloutkového váčku 
v různých typech inkubátorů (CZ, DE, NO) je zachycen v tabulkách 7 až 10 (viz kapitola 
Přílohy).  Z nejvýznamnějších vysledovaných trendů ve složení mastných kyselin (MK) ve 
žloutku larev pstruha mezi jednotlivými typy odkulovacích substrátů lze uvést: 
a) Larvy odchované na českém typu inkubátoru více (rychleji a větší míře) spotřebovávají 

polynenasycené mastné kyseliny (PUFA) oproti larvám z ostatních typů inkubátorů.  



  
 
 
 

26 
 

EVROPSKÝ RYBÁŘSKÝ FOND 
INVESTOVÁNÍ DO UDRŽITELNÉHO 
RYBOLOVU 

 

FAKULTA RYBÁ ŘSTVÍ A 
OCHRANY VOD  

JIHOČESKÁ UNIVERZITA 
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 

 
b) Naproti tomu u těchto larev (CZ) zůstává až do samotného konce digesce zásob žloutku 

relativně vysoký podíl mononenasycených MK (MUFA), u ostatních typů inkubátorů (DE, 
NO) zůstává naopak zachován vysoký procentuální podíl PUFA. 

c) Z pohledu změny poměru n-3 (tj. omega-3) a n-6 (tj. omega-6) MK v čase, lze říci, že n-3 
MK kyseliny jsou larvami daleko více využívány (spotřebovávány) oproti n-6 MK. Týká 
se to hlavně n-3 HUFA (vysocenenasycených) mastných kyselin C20:5-n3 a C22:6-n3. 
 

Pouze u třech mastných kyselin byl nalezen trend (negativní lineární závislost) mezi 
procentuálním zastoupením ve žloutkovém váčku a časem. Jedná se o jednu nasycenou MK – 
C16:0 (obr. 21) a dvě nenasycené MK – C20:5-n3 (obr. 22) a C22:6-n3 (obr. 23). Kyselina 
C16:0 je využívána jako zdroj energie (larva ji tzv. prodýchá, tj. spotřebuje na svůj 
metabolismus, pohyb, apod.). Kyseliny C20:5-n3 a C22:6-n3 jsou pak využity jako zdroje 
(zásobárny) látek pro stavbu somatických tkání (hlavně buněčných membrán). 

U ostatních mastných kyselin nebyl nalezen žádný trend (závislost) popisující vztah 
mezi procentuálním zastoupením dané mastné kyseliny ve žloutkovém váčku a časem. Tyto 
mastné kyseliny jsou během období po vykulení do resorpce žloutkového váčku využívány 
larvou ve stejné míře. Tyto mastné kyseliny tak slouží nejen jako zdroj energie (viz výše) ale i 
jako zdroj pro stavbu somatických tkání (viz výše). 

 

 
 
Obr. 20. Změna procentuálního podílu množství celkového obsahu tuku (vyjádřeno jako 
průměr ± S.D. v µg tuku·ks-1) v žloutkových váčcích pstruha obecného f. potoční (Salmo 
trutta m. fario) v čase (H50-Re50) pro jednotlivé typy odkulovacích substrátů. 
Vztah změny podílu tuku v čase je pro jednotlivé substráty vyjádřen pomocí lineární rovnice 
(y = a·x + b). Těsnost vztahu je vyjádřena pomocí korelačního koeficientu (R2). 
CZ, český inkubátor; DE, německý inkubátor; NO, norský inkubátor  
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Obr. 21. Změna poměrného zastoupení (procentuálního podílu, %) mastné kyseliny (MK) 
C16:0 (vyjádřeno jako průměr ± S.D.) v žloutkových váčcích pstruha obecného f. potoční 
(Salmo trutta m. fario) v čase (H50-Re50) pro jednotlivé typy odkulovacích substrátů. 
Vztah změny podílu MK v čase je pro jednotlivé substráty vyjádřen pomocí lineární rovnice 
(y = a·x + b). Těsnost vztahu je vyjádřena pomocí korelačního koeficientu (R2). 
 CZ, český inkubátor; DE, německý inkubátor; NO, norský inkubátor 
 
 

 
 
Obr. 22. Změna poměrného zastoupení (procentuálního podílu, %) mastné kyseliny (MK) 
C20:5-n3 (vyjádřeno jako průměr ± S.D.) v žloutkových váčcích pstruha obecného f. potoční 
(Salmo trutta m. fario) v čase (H50-Re50) pro jednotlivé typy odkulovacích substrátů. 
Vztah změny podílu MK v čase je pro jednotlivé substráty vyjádřen pomocí lineární rovnice 
(y = a·x + b). Těsnost vztahu je vyjádřena pomocí korelačního koeficientu (R2). 
 CZ, český inkubátor; DE, německý inkubátor; NO, norský inkubátor 
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Obr. 23. Změna poměrného zastoupení (procentuálního podílu, %) mastné kyseliny (MK) 
C22:6-n3 (vyjádřeno jako průměr ± S.D.) v žloutkových váčcích pstruha obecného f. potoční 
(Salmo trutta m. fario) v čase (H50-Re50) pro jednotlivé typy odkulovacích substrátů. 
Vztah změny podílu MK v čase je pro jednotlivé substráty vyjádřen pomocí lineární rovnice 
(y = a·x + b). Těsnost vztahu je vyjádřena pomocí korelačního koeficientu (R2). 
 CZ, český inkubátor; DE, německý inkubátor; NO, norský inkubátor 
 

4.6. Prvková a energetická kompozice tělních tkání  
Složení těl čerstvě vylíhlých larev (H50) a larev po resorpci žloutkového váčku (Re50, 

rozplavaný plůdek) z hlediska procentuálního zastoupení hlavních biogenních prvků (C, H, N, 
S, O) v somatických (tělních) tkáních je zachycen v tab. 11 (pro srovnání je zde uvedeno i 
prvkové složení vytřených jiker a jiker ve stádiu očních bodů). Z důvodu malého počtu 
opakování (tři opakování na substrát) nebylo možné tyto data podrobit hlubší statistické 
analýze (Pozn.: Tři opakování jsou však běžnou praxí při užití jakýchkoliv přesných 
analytických metod – těmto metodám naopak stačí jen 2 opakování). Avšak z tab. 11 je 
patrné, že se prvková kompozice těl larev po vykulení (vylíhnutí) i po rozplavání (resorpci 
žloutkového váčku) mezi jednotlivými typy inkubátorů / odkulovacích substrátů patrně neliší. 
Průměrné zastoupení jednotlivých makrobiogenních prvků v tělních tkáních larev pstruha je 
cca 52 % uhlíku (C), 25,5 % kyslíku (O), 13 % dusíku (N), 7,5 % vodíku (H) a do 0,5 % síry 
(S).  Z této prakticky identické kompozice makrobiogenních prvků lze tedy usuzovat na jejich 
uniformní způsob využití a naprostou nezastupitelnost v tělních tkáních larvy. Důvodem je 
patrně to, že si organismus jednoduše nemůže dovolit přílišnou variabilitu v procentuálním 
zastoupení těchto prvků v těle, neboť by riskoval zdravotní problémy, popř. svou smrt. 

Z energetického hlediska, tj. z pohledu množství v neoplozené jikře uložené energie 
(zásobárna energie po celou dobu endogenní výživy, tj. Fe až S) a následně energie 
deponované, použité na stavbu somatických (tělních) tkání během raného vývoje, lze na 
základě tab. 12 vysledovat jasný trend. Larvy (váčkový plůdek) odchované na německém 
typu odkulovacího substrátu, které byly po vykulení při mezisubstrátovém srovnání nejmenší 
(viz též obr. 17 či tab. 5), naopak byly po resorpci žloutkového váčku (rozplavání) při 



  
 
 
 

29 
 

EVROPSKÝ RYBÁŘSKÝ FOND 
INVESTOVÁNÍ DO UDRŽITELNÉHO 
RYBOLOVU 

 

FAKULTA RYBÁ ŘSTVÍ A 
OCHRANY VOD  

JIHOČESKÁ UNIVERZITA 
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 

 
srovnání mezi substráty jednoznačně největší (viz též obr. 19 či tab. 6). Tyto larvy dosáhly 
nejenom velké velikosti, ale dokázaly do svého těla uložit o 10 % (oproti larvám z norského 
typu odkulovacího substrátu), resp. 15 % (oproti larvám z českého typu odkulovacího 
substrátu), více energie (měřeno pomocí spalného tepla) než larvy z ostatních typů 
inkubátorů. Larvy z německého typu tak dosáhly i vyšší účinnosti transformace energie masy 
žloutkového váčku oproti larvám z norského a českého typu odkulovacího 
substrátu (viz tab. 12). Z výše uvedených důvodů (viz prvkové analýzy a počet vzorků) však 
nebylo možné data o energetických analýzách podrobit hlubší statistické analýze. 
 
Tab. 11. Procentuální zastoupení hlavních biogenních prvků (C, H, N, S, O) (vyjádřeno jako 
průměr ± S.D.; %) ve vytřených jikrách, jikrách ve stádiu očních bodů, v čerstvě vylíhlých 
larvách (H50) a larvách po resorpci žloutkového váčku (Re50, rozplavaný plůdek) pstruha 
obecného f. potoční (Salmo trutta m. fario) inkubovaných a odchovaných na různých 
odkulovacích substrátech. 
CZ, český inkubátor; DE, německý inkubátor; NO, norský inkubátor  
 

Vývojové stádium 
Podíl jednotlivých biogenních prvků v sušině 

N (%) C (%) H (%) S (%) O (%) 
Jikra (1. výtěr) 12,72 ± 0,33 54,50 ±  0,84 7,39 ± 0,19 0,23 ± 0,04 23,55 ± 0,92 
Jikra (2. výtěr) 12,89 ± 0,34 55,54 ± 1,05 7,54 ± 0,48 0,20 ± 0,06 24,29 ± 0,88 

Jikra v očních bodech     
(1. a 2. výtěr) 

13,21 ± 0,12 54,27 ± 0,65 7,36 ± 0,12 0,24 ± 0,05 24,81 ± 0,88 

Vylíhlá larva: t ělo 
bez žloutkového 
váčku (H50; 1. a 2. 
výtěr) 

CZ  13,22 ± 0,06 51,11 ± 0,17 6,97 ± 0,05 0,21 ± 0,02 25,26 ± 0,22 
DE 13,28 ± 0,08 51,45 ± 0,06 7,12 ± 0,03 0,16 ± 0,01 25,07 ± 0,33 
NO 13,26 ± 0,09 51,79 ± 0,46 7,02 ± 0,08 0,23 ± 0,03 25,24 ± 0,17 

Larva po resorbci 
žloutkového váčku 
(Re50; 1. a 2. výtěr) 

CZ  12,95 ± 0,05 53,12 ± 0,04 7,42 ± 0,01 0,18 ± 0,04 25,12 ± 0,24 
DE 12,94 ± 0,05 51,58 ± 0,08 7,24 ± 0,01 0,18 ± 0,02 25,39 ± 0,28 

NO 12,74 ± 0,15 51,90 ± 0,17 7,29 ± 0,02 0,12 ± 0,04 25,72 ± 0,09 
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Tab. 12. Množství uložené energie (vyjádřeno jako spalné teplo u vzorků v bezvodém stavu; 
průměr ± S.D.) ve vytřených jikrách, jikrách ve stádiu očních bodů, čerstvě vylíhlých larvách 
(H50) a larvách po resorpci žloutkového váčku (Re50, rozplavaný plůdek) a v jejich 
jednotlivých částech (celá larva, tělo, žloutkový váček) inkubovaných a odchovaných na 
různých odkulovacích substrátech u pstruha obecného f. potoční (Salmo trutta m. fario). 
CZ, český inkubátor; DE, německý inkubátor; NO, norský inkubátor  
 

Vzorek Část Inkubátor 
Spalné teplo v bezvodém 
stavu 

Účinnost 
energetické 
transformace 
(%)       (J.mg-1) (J.ks-1) 

Jikra (1. výtěr) Celá jikra   26,44 ± 0,05 728,70 ± 1,31 

100 Jikra (2. výtěr) Celá jikra   27,01 ± 0,06 687,47 ± 1,54 
Jikra v očních 
bodech (O.B.) Celá jikra   26,36 ± 0,04 714,46 ± 0,97 

  
Vykulená larva 
(H50) 

Celá larva 

CZ 26,67 ± 0,04 608,33 ± 0,99 

DE 26,63 ± 0,07 693,16 ± 1,78 

NO 26,75 ± 0,05 655,06 ± 1,12 

Žloutkový 
váček 

CZ 27,16 ± 0,06 514,18 ± 1,15 

DE 27,25 ± 0,03 615,76 ± 0,64 

NO 27,32 ± 0,03  531,58 ± 0,60 

Tělo 

CZ 26,67 ± 0,23 94,15 ± 0,82 

DE 23,53 ± 0,74 77,40 ± 2,42 
NO 33,28 ± 0,42  123,48 ± 1,55 

Larva po resorbci 
žloutkového váčku Celá larva 

CZ 24,25 ± 0,03 375,16 ± 0,41 52,98 ± 0,16 

DE 25,45 ± 0,02 425,24 ± 0,38 60,06 ± 0,10 

NO 24,52 ± 0,06 396,25 ± 0,95 55,96 ± 0,20 
⃰⃰  Tučně jsou vyznačeny nejdůležitější (nejzajímavější) výsledky.   
⃰ ⃰ Kurzívou jsou vyznačeny údaje o spalném teplu pro těla vykulených larev, které byly dopočteny na základě 
údajů spalného tepla pro celou larvu a žloutkový váček. 
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5. Závěr 
 V rámci pilotního projektu byly praktickým pokusem vysvětleny a zodpovězeny 
následující hypotézy a otázky: 

1) Lze použitím umělých odkulovacích substrátů dosáhnout vyššího přežívání (vyšší 
množství vyprodukovaného plůdku, půlročních násad) ve srovnání s klasickým způsobem 
líhnutí jiker a inkubace váčkového plůdku na bezsubstrátových aparátech u pstruha 
obecného f. potoční?  

Ano. Na základě analýz míry kumulativního přežívání lze doporučit pro inkubaci jiker a 
odchov váčkového plůdku pstruha obecného f. potoční použití německého typu odkulovacího 
substrátu (Schlupfmatte ST-I, Aquacultur Fischtechnik GmbH), který poskytuje ve srovnání 
s českým typem inkubátoru (líhnutí na síťovaném dnu bez pomoci odkulovacího substrátu), 
lepší inkubační / odchovné podmínky. Přežívání rozplavaného plůdku (larev po resorbci 
žloutkového váčku) je téměř dvojnásobné oproti larvám odchovaným využitím klasického 
bezsubstrátového (českého) inkubátoru. Objektivně lze říci, že ani použití norského typu 
odkulovacího substrátu (Easy Hatch) nemusí být špatné, nicméně v rámci provedeného 
pilotního projektu se tento substrát ne zcela osvědčil. Ve srovnání s německým substrátem se 
norský substrát hůře obsluhuje / čistí (názor obsluhy pokusu) a je vyroben z tvrdšího, 
neohebného plastového materiálu (jedná se především o ostré hrany otvorů, kterými larvy 
proplouvají po vylíhnutí do spodní části substrátu). Toto byl pravděpodobně důvod vzniku 
mechanického poškození larev (šrámy na těle, nesouvislý ploutevní lem), který se následně 
projevil rychlejším nástupem bakteriální nákazy. Lze se však domnívat, že šlo pravděpodobně 
o nepovedené kusy odkulovacího substrátu (špatná dodávka), neboť u jiných druhů 
lososovitých ryb tento substrát perfektně funguje (patent firmy Alvestad Marine AS, reference 
z literatury).     

2) Ovlivňuje typ odkulovacího substrátu morfometrické ukazatele jako je např. celková 
délka těla, délka těla larev po vylíhnutí, délka, šířka a objem žloutkového váčku larev po 
vylíhnutí, velikost larev po strávení žloutkového váčku, velikost násady (juvenilů, 
půlročků)? 

Ano. Na základě provedených velikostních analýz, lze říci, že velikost rozplavaného plůdku 
(larev po resorbci žloutkového váčku) odchovaném na německém nebo norském 
odkulovacím substrátu je o zhruba 10 % větší oproti larvám odchovaným využitím 
klasického bezsubstrátového (českého) inkubátoru. Proto lze použití odkulovacích substrátů 
(Schlupfmatte ST-I i Easy Hatch) doporučit pro inkubaci jiker a odchov váčkového plůdku 
pstruha obecného f. potoční i z hlediska tohoto parametru.   
3) Dochází vlivem použití odlišného typu odkulovacího substrátu k ovlivnění 

gravimetrických parametrů, jako je např. mokrá hmotnost, suchá hmotnost, podíl sušiny 
u váčkového plůdku a půlročních násad u pstruha obecného f. potoční? 

Ano. Hmotnost a především pak podíl sušiny je u rozplavaného plůdku (larev po resorbci 
žloutkového váčku) odchovaném v inkubátoru s umělým odkulovacím substrátem 
signifikantně vyšší oproti plůdku odchovaným využitím klasického bezsubstrátového 
(českého) inkubátoru. V případě mokré hmotnosti jde o nárůst o zhruba 10 (norský substrát) 
až 20 (německý substrát) procent, u sušiny pak o 15 procent (německý substrát). I v případě 
gravimetrických ukazatelů lze tedy použití odkulovacích substrátů (Schlupfmatte ST-I i 
Easy Hatch) pro inkubaci jiker a odchov váčkového plůdku pstruha obecného f. potoční 
doporučit.  
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4) Jaký má vliv použití umělých odkulovacích substrátů (ve srovnání s bezsubstrátovým 

líhnutím plůdku a odchovem larev) na způsob trávení tuků a kompozici mastných kyselin 
žloutkového váčku u vylíhlého plůdku pstruha obecného f. potoční? Dochází tak 
k produkci kvalitnějšího plůdku? 

V případě způsobu trávení tuků a kompozice mastných kyselin žloutkového váčku vylíhlého 
plůdku nebyl v rámci pilotního projektu nalezen signifikantní rozdíl mezi jednotlivými typy 
inkubátorů. Nelze tedy posoudit vhodnost / nevhodnost použití odkulovacích substrátů pro 
inkubaci a odchov plůdku pstruha obecného f. potoční z hlediska tohoto parametru. 

5) Ovlivňuje typ odkulovacího substrátu prvkové složení těl larev po vylíhnutí, larev po 
strávení žloutkového váčku, násad (juvenilů, půlročků) z pohledu hlavních 
makrobiogenních prvků jako je např. C, H, N, S, O?  

V případě procentuální kompozice důležitých makrobiogenních prvků (C, H, N, S, O) v těle 
vylíhlého plůdku nebyl v rámci pilotního projektu nalezen signifikantní rozdíl mezi 
jednotlivými typy inkubátorů. Nelze tedy posoudit vhodnost / nevhodnost použití 
odkulovacích substrátů pro inkubaci a odchov plůdku pstruha obecného f. potoční z hlediska 
tohoto parametru. 

6) Liší se množství energie uložené ve žloutku jikry (a následně žloutkovém váčku plůdku), 
která je  využita na stavbu těla larev a násad pstruha obecného f. potoční v závislosti na 
typu odkulovacího substrátu? Dochází tak k vyšší efektivitě transformace energie žloutku 
do somatických tkání? 

Ano. U plůdku vylíhlého a inkubovaného v inkubátoru s umělým odkulovacím substrátem 
dochází k vyšší efektivitě (o zhruba 5 až 10 %) transformace energie masy žloutkového váčku 
(energie uložené v jikře) do tělní hmoty (somatických tkání) oproti plůdku odchovanému v 
klasickém bezsubstrátovém (českém) inkubátoru. Tedy i v případě energetických ukazatelů 
lze tedy použití odkulovacích substrátů (Schlupfmatte ST-I i Easy Hatch) pro inkubaci jiker a 
odchov váčkového plůdku pstruha obecného f. potoční doporučit. 
 

Na základě provedeného pilotního projektu, lze ještě upozornit na některá potenciální 
úskalí použití umělých odkulovacích substrátů při odchovu násad pstruha obecného f. potoční, 
popř. i dalších lososovitých ryb. Inkubátory s vloženým odkulovacím substrátem jsou oproti 
inkubátorům bezsubstrátovým (s drátěným, síťovaným dnem) méně přehledné (není vidět, co 
se v nich děje bez odklopení vrchní části substrátu a tedy možného vyrušení larev uvnitř). 

Jsou proto náročnější na: 
a) kvalitu nasazovaných jiker: Oplozené jikry musí být před nasazením na substráty naprosto 
důkladně přečištěny a musí být bezpodmínečně odstraněny všechny mrtvé jikry. Ty by se pak 
totiž mohly stát živným médiem plísní, ubíraly by kyslík (hnily by) a ve výsledku by toto 
vedlo k obrovským až absolutním ztrátám na žijících jikrách a posléze vylíhlém plůdku. 
Problém nastává u výtěrů se špatnou oplozeností (jedná se především o výtěry v pozdním 
období výtěrové sezóny, kdy kvalita pohlavních produktů generačních ryb již není optimální – 
viz 3. a 4. výtěr v rámci PP), kde je vedle velkého počtu mrtvých jiker i množství jiker, 
v nichž se vyvíjí nekvalitní (vylíhnutí neschopná) embrya. To pak vede k naprosto stejným 
důsledkům (ztrátám) jako při nedokonalém vyčištění nasazovaných jiker od mrtvých (bílých) 
jiker.  
b) kvalitu vody: Toto se vztahuje především na dva důležité parametry. Prvním z nich je 
množství rozpuštěného kyslíku. Horní a dolní část odkulovacího substrátu vytváří jakousi 
částečnou bariéru v difúzi kyslíku mezi vnitřním prostředím odkulovacího substrátu a 
okolním prostředím. Do inkubátorů tak musí být proto přivedena buď vysoce prokysličená 
voda, nebo musí být bezprostřední okolí odkulovacího substrátu provzdušňováno, nebo musí 
být provedena kombinace obou opatření. Dalším klíčovým parametrem je přítomnost pevných 



  
 
 
 

33 
 

EVROPSKÝ RYBÁŘSKÝ FOND 
INVESTOVÁNÍ DO UDRŽITELNÉHO 
RYBOLOVU 

 

FAKULTA RYBÁ ŘSTVÍ A 
OCHRANY VOD  

JIHOČESKÁ UNIVERZITA 
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 

 
nerozpuštěných (organických i anorganických) částic ve vodě. Inkubátory s odkulovacími 
substráty se velice rychle zanášejí a špatně se čistí. Čištění je téměř nemožné při zavěšení 
vylíhlého plůdku na jednotlivých částech odkulovacího substrátu, aniž by došlo k poškození 
plůdku. Pouhé odstátí vody (sedimentace pevných částic v retenčních nádržích) nestačí. Je 
proto nezbytné buď na inkubátory přivádět vodu z vlastního pramene (toto je výhodné i 
z hlediska zoohygienického jako prevence přenosu onemocnění), nebo provádět důkladné 
mechanické čištění vody před vstupem na inkubační aparáty. V opačném případě dochází 
k masivnímu (až totálnímu) úhynu plůdku. 
c) kvalitu a pečlivost obsluhy. Obsluhující personál musí udržovat inkubátory v naprosté 
čistotě, musí měřit a korigovat základní fyzikálně-chemické parametry vody v pravidelných 
intervalech. Především se jedná o množství rozpuštěného kyslíku bezprostředně pod aparáty 
(pod spodní částí odkulovacího substrátu na hraně inkubátoru a okolního prostředí).   
 

Závěrem lze na základě získaných výsledků (především pak míry kumulativního 
přežívání, výsledků analýz gravimetrických, morfometrických, energetických) konstatovat, že 
byla v rámci pilotního projektu jednoznačně ověřena a potvrzena důležitost vertikální 
stabilizace larev lososovitých ryb během období od vykulení po rozplavání (líhnutí larev až 
úplná resorpce žloutkového váčku). Larvy odchované na umělých odkulovacích substrátech 
jsou větší, silnější, těžší a přežívá jich mnohem větší počet než v případě užití klasických 
bezsubstrátových inkubátorů. Tuto skutečnost tak již nelze v podmínkách českého rybářství 
přehlížet, neboť vychází z přirozené potřeby plůdku lososovitých ryb být po dobu endogenní 
výživy pevně fixován ve vertikální rovině v podkladu dna. V souhrnu lze konstatovat, že na 
základě provedeného pilotního ověření možného použití umělých odkulovacích substrátů pro 
inkubaci jiker a odchov plůdku pstruha obecného f. potoční v podmínkách českého 
produkčního pstruhařství, lze tuto metodu jednoznačně doporučit a to nejen v případě pstruha 
obecného, ale i dalších lososovitých ryb. Při vhodném využití těchto, pro české pstruhařství 
stále ještě netradičních metod, lze snáze docílit produkci vyššího počtu plůdku, snížení ztrát 
na jikrách i plůdku (snížená mortalita, zrychlený růst, vyšší konverze energie masy 
žloutkového váčku) a produkci kvalitnějších násad. Z pohledu produkčních podniků tak může 
dojít také ke zvýšení jejich profitu (např. díky zvýšení efektivity práce skrze pokles jednotky 
pracovního úsilí per capita) a konkurenceschopnosti (produkce kvalitních násad). Z pohledu 
pstruha obecného f. potoční jako druhu, pak tento způsob inkubace a odchovu může vést ke 
zvýšením šance přežití násad po vysazení do volných voda a tím nepřímo může tato metoda 
přispět i k dílčímu zlepšení situace v českých pstruhových vodách. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Českých Budějovicích dne 30. 6. 2014       RNDr. Bořek Drozd, Ph.D. 

        řešitel projektu 
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6. Přílohy 
 
Tab. 7. Kompozice jednotlivých mastných kyselin, podíl nasycených (SFA), 
mononenasycených (MUFA), polynenasycených (PUFA), n-3 nenasycených (n-3 UFA), n-6  
nenasycených (n-6 UFA) mastných kyselin a jejich poměr (n-3/n-6 UFA) v neoplozených 
jikrách (1. a 2. výtěr) a jikrách ve stádiu očních bodů pstruha obecného f. potoční (Salmo 
trutta m. fario). 
 Data jsou prezentována jako průměr ± S.D. Šedě jsou vyznačeny mastné kyseliny 
s nalezeným prokazatelným trendem změny jejich obsahu ve žloutkovém váčku během času. 
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Tab. 8. Kompozice jednotlivých mastných kyselin, podíl nasycených (SFA), 
mononenasycených (MUFA), polynenasycených (PUFA), n-3 nenasycených (n-3 UFA), n-6  
nenasycených (n-6 UFA) mastných kyselin a jejich poměr (n-3/n-6 UFA) ve vzorcích 
žloutkových váčků larev pstruha obecného f. potoční (Salmo trutta m. fario) inkubovaných 
v průběhu období endogenní a mixogenní výživy (vykulení až strávení žloutkového váčku) na 
českých (CZ) odkulovacích substrátech. 
 Data jsou prezentována jako průměr ± S.D. Šedě jsou vyznačeny mastné kyseliny 
s nalezeným prokazatelným trendem změny jejich obsahu ve žloutkovém váčku během času 
(H50-Re50). 
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Tab. 9. Kompozice jednotlivých mastných kyselin, podíl nasycených (SFA), 
mononenasycených (MUFA), polynenasycených (PUFA), n-3 nenasycených (n-3 UFA), n-6  
nenasycených (n-6 UFA) mastných kyselin a jejich poměr (n-3/n-6 UFA) ve vzorcích 
žloutkových váčků larev pstruha obecného f. potoční (Salmo trutta m. fario) inkubovaných 
v průběhu období endogenní a mixogenní výživy (vykulení až strávení žloutkového váčku) na 
německých (DE) odkulovacích substrátech. 
 Data jsou prezentována jako průměr ± S.D. Šedě jsou vyznačeny mastné kyseliny 
s nalezeným prokazatelným trendem změny jejich obsahu ve žloutkovém váčku během času 
(H50-Re50). 
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Tab. 10. Kompozice jednotlivých mastných kyselin, podíl nasycených (SFA), 
mononenasycených (MUFA), polynenasycených (PUFA), n-3 nenasycených (n-3 UFA), n-6  
nenasycených (n-6 UFA) mastných kyselin a jejich poměr (n-3/n-6 UFA) ve vzorcích 
žloutkových váčků larev pstruha obecného f. potoční (Salmo trutta m. fario) inkubovaných 
v průběhu období endogenní a mixogenní výživy (vykulení až strávení žloutkového váčku) na 
norských (NO) odkulovacích substrátech. 
 Data jsou prezentována jako průměr ± S.D. Šedě jsou vyznačeny mastné kyseliny 
s nalezeným prokazatelným trendem změny jejich obsahu ve žloutkovém váčku během času 
(H50-Re50). 
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Příloha 1. Protokol o veterinární zkoušce (vyšetření) plůdku pstruha obecného f. potoční na 
bakteriální nákazu provedenou pracovníky SVÚ Praha – strana 1. 
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Příloha 1. Protokol o veterinární zkoušce (vyšetření) plůdku pstruha obecného f. potoční na 
bakteriální nákazu provedenou pracovníky SVÚ Praha – strana 2. 

 


