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1. Cíl projektu. 

 

1.1.Co je cílem projektu 

Cílem řešeného projektu bylo v provozních podmínkách ověřit kombinaci počátečního 

rozkrmu váčkového plůdku lína obecného v kontrolovaných podmínkách s následným 

odchovem v rybnících. Ověřovaná technologie počátečního rozkrmu plůdku lína byla 

zaměřena na optimalizaci procesů odchovu v provozních podmínkách s cílem zvýšit přežití 

v nejrizikovějším období chovu lína a dosáhnout vyšší úrovně přežití v rybnících po prvním 

vegetačním období.  

 

1.2.Inovativnost technologie 

Inovativnost testované technologie odchovu lína s počátečním rozkrmem 

v kontrolovaných podmínkách spočívá ve využití počátečního vysokého růstového potenciálu 

lína v optimálních podmínkách a dosažení stadia vyšší odolnosti vůči negativním klimatickým 

změnám před vysazením do rybničních podmínek. Dosažené vyšší přežití v těchto systémech 

snižuje potřebu váčkového plůdku lína, umožňuje přesněji stanovit obsádku pro optimální 

využití přirozené potravy a lépe naplánovat další odchov.  

 

1.3. Proč je nutná inovace, která je předmětem testování 

Testovaná inovace technologie odchovu umožňuje překonání kritického období 

přechodu rozplavaného váčkového plůdku lína z endogenní na exogenní výživu 

v podmínkách kontrolovaných chovatelem. V rybničním prostředí je tato fáze odchovu přímo 

ovlivněné místními klimatickými podmínkami jak negativními tak pozitivními. Na negativní 

klimatické změny, zejména výrazné ochlazení vody, je obecně váčkový plůdek kaprovitých 

ryb velice vnímavý, případný nedostatek či nadbytek vody před a po vysazení váčkového 

plůdku společně s poklesem teploty vody negativně ovlivňuje rozvoj přirozené potravy 

optimální velikosti a druhového zastoupeni, což vede ke zvyšování ztrát z počátku odchovu 

tradičním způsobem. Tyto negativní vlivy vnějšího prostředí rybníků na ranou ontogenezi ryb 

lze v této fázi odchovu eliminovat využitím recirkulačních systémů. Optimalizací podmínek 

odchovu, krmné strategie, techniky krmení, použité diety a následné vysazení do vhodně 

připravených plůdkových výtažníků jsou předpokladem pro vyšší přežití, vyšší individuální 

hmotnost, lepší kondici ryb. Tento způsob chovu umožňuje produkci hmotnostně a velikostně 

vyrovnaného plůdku lína v porovnání s tradičními postupy, kdy vlivem odlišné výtěrové 

strategie lína dochází k výraznému rozrůstání plůdku. V neposlední řadě by se tento způsob 

odchovu raných stadií ryb mohl stát částečným řešením problémů s hledáním vhodného 

přípravku pro eliminaci rozvoje středně hrubého až hrubého zooplanktonu v plůdkových 

výtažnících. 



 
 

2. Úvod 

Lín obecný (Tinca tinca L.) je významným geograficky původním vedlejším rybím 

druhem chovaným v rybnících. Je to jeden z mála vedlejších druhů ryby, který je šlechtěn na 

užitkovost. V České republice je chováno celkem 11 plemen lína, z toho 7 plemen jako 

genetické zdroje a 4 plemena jako šlechtitelské rezervy, u kterých je testována užitkovost. Ve 

výrobních podnicích se však dosud často chová lín z přirozeného výtěru v rybnících nebo 

z umělého výtěru vlastních, většinou blíže geneticky nespecifikovaných obsádek. Od roku 

2008 má produkce lína klesající tendenci, v roce 2012 dosáhla produkce z rybníků výše 166 

tun, což je nejméně od roku 2000.  

Výtěr lína probíhá při teplotě nad 22 °C, výtěrové období je poměrně rozvleklé vlivem 

odlišné výtěrové strategie oproti jiným hospodářsky cenným rybám. Přirozený výtěr probíhá 

ve 2 až 3 dávkách s 10 – 14 denními rozestupy od konce května do počátku srpna. 

V návaznosti na zvládnutí umělého výtěru a hormonální stimulace lze u lína dosáhnout vyšší 

pracovní plodnosti při prvním výtěru, což je rozhodující pro získání kvalitního a silného 

plůdku pro další chov. Velmi často je podceňovaná příprava plůdkových výtažníku pro 

odchov váčkového plůdku lína. Problém spočívá ve využití stejných rybníků pro produkci 

rychleného plůdku jiných hospodářsky cenných ryb v závislosti na jejich výtěrovém období. 

Zkrácení doby přípravy rybníků na minimum, kdy váčkový plůdek lína muže být vysazován 

téměř do hladové vody je zcela nevhodné, protože schopnost rozplavaného váčkového plůdku 

hladovět je velice nízká. Lín se často stává posledním odchovávaným rybím druhem 

v rybníce. Pro produkci lína je první rok odchovu v rybnících velmi kritický. K největším 

ztrátám na váčkovém plůdku (kolem 80-90 %) dochází během prvního měsíce rybničního 

odchovu v důsledku nepříznivých ekologických nebo potravních podmínek. Rozvoj přirozené 

potravy pro váčkový plůdek ryb v dostačující biomase, druhové (drobné druhy zooplanktonu) 

a velikostní (300 – 500 µm) struktuře je závislý na teplotě vody. Při teplotě nad 18 °C trvá 

kultivace vířníků 6 až 8 dní, u perlooček mnohem déle. Standardně se v přirozených 

podmínkách počítá s přežitím na úrovni několika málo procent. Náhlé klimatické změny 

provázené ochlazením vody (v některých případech až pod letální hodnotu pro váčkový 

plůdek lína) a nedostatek velikostně vhodné potravy mohou způsobit až 100% ztráty.  

Velikostně vhodná přirozená potrava (zooplankton) je velice důležitá ve výživě lína na 

začátku  larvální periody. Vychází to především z vývoje trávicího traktu ryb bez žaludku – 

jak je typické pro cyprinidae. Váčkový plůdek kaprovitých ryb je po vykulení velmi malý, má 

nevyvinuté střevo (rovné, krátké, tenké) s minimální enzymatickou (sekreční) aktivitou. Pro 

tyto ryby je v prvních dnech larvální periody zcela nezbytné přijímat přirozenou potravu 

obsahující exogenní enzymy, které na začátku nahrazují sekreční funkci střeva a zároveň 

podporují vývoj a sekreční činnost vlastního střeva. Zároveň je i nepostradatelným zdrojem 

jednoduchých vysoce stravitelných molekul proteinů v prvních dnech života lína. 

Rozvoj recirkulační systémů a znalostí z oblasti výživy raných stadií ryb umožnil 

zpracovat kombinovanou technologii chovu plůdku lína. Kombinace rozkrmu v 



 
 

kontrolovaných podmínkách a následující odchov v rybnících spojuje klady obou těchto 

technologií a zvyšuje produktivitu práce. Podstatou odchovu v kontrolovaných podmínkách je 

počátečné několikadenní (nejméně však 3 dny) předkládání živé potravy (naupliová stádia 

žábronožky solné, tříděný zooplankton) s postupným převodem na kompletní startérové 

krmné směsi metodou co-feeding, jenž zajišťuje postupnou adaptaci trávicího traktu a 

potravního reflexu odchovávaných ryb na odlišné nutriční složení a fyzikální vlastnosti 

startérových krmných směsí. Hodnotícími parametry vhodně zvolené krmné strategie, 

techniky krmení a použité startérové diety jsou v těchto systémech úroveň přežití, které se 

pohybuje na úrovní 85 až 90 % za předpokladu optimálních podmínek odchovného prostředí, 

dále vývojový index, maximální délkový a hmotnostní růst. Určité úskalí recirkulačních 

systémů pro praxi spočívá ve striktním dodržování hygieny odchovného prostředí a obsluhy, 

ale také v kvalitě a původu váčkového plůdku lína. 

V pilotním projektu byla testována technologie počátečního rozkrmu váčkového 

plůdku lína v kontrolovaných podmínkách s následným vysazením do vhodně připravených 

rybníků. V průběhu řešení byl ověřován vliv rozkrmeného váčkového plůdku na úroveň 

přežití, rychlost růstu a kondici plůdku lína před komorováním, přežití a kondiční stav plůdku 

po komorování při jarních výlovech.  
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 Odhad přínosu zavedené technologie. 

Technologie počátečního rozkmu váčkového plůdku lína v kontrolovaných 

podmínkách umožňuje zefektivnit odchov plůdku lína, zajistit produkci kvalitního a 

vyrovnaného plůdku, tak nezbytného pro úspěšný a ekonomický chov lína, zvýšit produktivitu 

práce. 

3. Materiál a metodika 

Testovaná technologie rozkrmu váčkového plůdku lína v kontrolovaných podmínkách 

byla realizována na odchovném recirkulačním zařízení v Táboře společnosti Štičí líheň – 

Esox spol. s.r.o. V navazujícím vegetačním období pokračovalo testování v rybničních 

podmínkách.  K testu byl použit váčkový plůdek lína (L0) bez plemenné příslušnosti 

pocházející z Rybářství Nové Hrady s.r.o., Česká Republika. Převoz byl uskutečněn 

v igelitových vacích s kyslíkovou atmosférou. Základní údaje o výtěru a charakteristika 

váčkového plůdku lína použitého v testu je uvedena v tabulce č. 1. Pilotní projekt byl rozdělen 

do dvou částí. 

Po převozu byl odebrán vzorek ryb pro stanovení základních délkohmotnostních 

parametrů a jejich vzájemného poměru (koeficient dle Fultona). Hmotnost byla stanovena na 

analytických vahách s přesností na 0,1 mg, délka celková pak s pomocí digitálního posuvného 

měřítka. 

Tab. č.1: Základní údaje o výtěru a charakteristika váčkového plůdku kapra (A±SD; Vx). 

Datum výtěru 18. 6. 2013 

Datum kulení 21. – 22. 6. 2013 

Datum převozu 28. 6. 2013 

Celková délka (mm) 
4,85±0,25 

5,16 

Hmotnost (mg) 
0,59±0,26 

43,30 

Kondice dle Fultona 
0,73±0,34 

46,36 

Pozn: A – aritmetický průměr, SD – směrodatná odchylka, Vx – variační koeficient 

3.1. I. část pilotního projektu odchov L0 na Lrozkrm. v kontrolovaných podmínkách.  

Rozkrm váčkového plůdku lína probíhal po dobu 14 dní od 28. 6. do 12. 7. 2013 

v třech odkulovacích žlabech o objemu 357 litrů, napojených na recirkulační systém s filtrační 

sekcí o objemu 3 400 litrů. Zdrojem vody pro recirkulační systém byl vodovodní řad, voda 

byla temperována na požadovanou hodnotu průtokovým ohřívačem. Světelný režim byl 

upravený na 16 hodin osvětlení a 8 hodin bez osvětlení. Ve světelné části dne bylo aplikováno 

krmení v 8 dílčích dávkách ve dvou hodinových intervalech. Výše krmné dávky byla vždy 



 
 

upravována dle denní hmotnosti obsádky pro daný žlab vycházející z intenzity růstu. Živá 

naupliová stadia žábronožky solné byla inkubována z cyst artemií komerčně dodávaného 

balení výrobce Artemia Koral Gmbh. Líhnutí nauplií probíhalo ve skleněných zugských 

lahvích dle doporučení výrobce. Jako suchá dieta bylo předkládáno startérové krmivo Perla 

Larva Proactive 6.0 s obsahem 62 % NL, 11 % tuku od výrobce Skretting a krmivo CarpCo 

Crumble Excellent 0,2 – 0,3 mm s obsahem 45 % NL, 10 % tuku od výrobce Coppens 

Internationale. Krmná strategie a intenzita krmení je uvedena v tabulce č. 2. V pravidelných 

třídenních intervalech byly odebírány vzorky 30 kusů larev z každého žlabu pro zjištění 

aktuální hmotnosti a intenzity růstu pro upřesnění výše krmné dávky, z toho bylo 20 kusů 

larev fixováno 4% formaldehydem pro následné měření, výpočet délkohmotnostních 

parametrů, SWGR, SLGR  a vývojového indexu dle (Peňáz et al. 1983). Pravidelně 3krát 

denně byly měřeny základní fyzikálně-chemické parametry vody (teplota, % nasycení vody 

kyslíkem). Hodnoty základních fyzikálně-chemických parametrů jsou uvedeny v tabulce č. 3. 

Ráno po prvním krmení a večer před posledním krmením byly žlaby čištěny a odstraňovány 

exkrementy, nepřijaté krmivo a uhynulí jedinci, kteří byli zaznamenáváni do denních 

protokolů pro každý žlab.  

 

Tab. č.2: Krmný diagram celého testu. 

 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 

Perla Artemie 
Artemie/Perla 

Perla 
5/1 4/2 3/3 3/3 2/4 1/5 

CarpCo Artemie 
Artemie/CarpCo 

CarpCo 
5/1 4/2 3/3 3/3 2/4 1/5 

Intenzita krmení v % hmotnosti obsádky 

Krmná 

dávka 
200 200 200 200 175 175 175 125 125 125 125 125 125 100 

Artemie 200 200 200 200 175 175 175 100 80 65 50 40 20 0 

Suchá 

dieta 
0 0 0 0 0 0 0 4 7 8 10 11 14 15 

 

Tab. č.3: Základní fyzikálně-chemické parametry vody. 

Parametr Průměrná hodnota Minimální hodnota Maximální hodnota 

Teplota (°C) 25,2 22,7 27,2 

O2 (%) 84,1 60 96,8 

 

Váčkový plůdek lína byl nasazen do 3 žlabů á 47 tis. kusů na žlab (132 kusů na litr 

odchovného objemu). 

 



 
 

3.2. II. část pilotního projektu odchov Lrozkrm. – L1 v rybnících. 

Čtrnáctý den (D14) po zahájení počátečního rozkrmu (12. 7. 2013) byl rozkrmený 

plůdek lína spočítán a v polyetylenových vacích pod kyslíkovou atmosférou převezen a 

následně po srovnání teplot a přivyknutí na chemismus vody rybníka vysazen do plůdkového 

výtažníku. Rybník Černý o výměře 0,5 ha byl nasazen 120 tis. kusy rozkrmeného plůdku lína. 

Po vysazení rozkrmeného plůdku lína bylo postupně přidáno 150 kg zooplanktonu druhového 

zastoupení buchanka, bosmina, drobné perloočky. Plankton byl loven ručně a přepravován 

v dostatečném množství vody, aby nedošlo k jeho nadměrnému poškozování a byl využit 

nejenom pro přímou konzumaci, ale také jako inokulum. Rozvoj přirozené potravy byl 

podpořen aplikací chlévské mrvy v dávce 4 tuny. Provozně byl sledován výskyt přirozené 

potravy. Při úbytku přirozené potravy se přistoupilo k přikrmování. K přikrmování bylo 

použito krmivo (KP) 22 % NL, výrobce VKS Stříbrné Hory. Krmivo bylo předkládáno 

dvakrát týdně v dávce 40 kg. I přes veškeré vynaložené úsilí zabezpečit přítok proti vniknutí 

nežádoucích ryb byl v průběhu vegetační sezóny zaznamenán výskyt střevličky východní 

(Pseudorasbora parva). Výlov L1 se uskutečnil 4. 3. 2014 a byl proveden do odlovného 

zařízení pod hrází rybníka. Plůdek byl poté převezen na sádky a následně přetříděn.  

V průběhu vegetační sezóny byly v termínech 23. 8., 4. 10. 2013 prováděny kontrolní 

odlovy a měření ryb. Při každém z kontrolních odlovů bylo měřeno a váženo individuálně 30 

resp. 22 kusů ryb pro zjištění délko-hmotnostní charakteristiky ryb a 10 kusů se odebralo pro 

laboratorní analýzy tkání. Stejné parametry a analýzy byly provedeny po výlovu u 100 ks ryb 

v jarním období roku 2014. Konkrétně byl na základě zjištěných délko-hmotnostních dat 

vypočítán koeficient dle Fultona (KF), index vysokohřbetosti (Iv) a širokohřbetosti (Iš) pro 

hodnocení exteriéru. Analýzy složení tělních tkání – obsah sušiny, obsah NL (Kjeldahlova 

metoda), obsah tuku (Soxhletova metoda) byly prováděny v celé rybě.  

4. Výsledky 

4.1. I. část – odchov L0 na Lrozkrm. v kontrolovaných podmínkách. 

 Úroveň přežití 

 Při rozkrmu v kontrolovaných podmínkách bylo dosaženo vysoké úrovně přežití. 

Výsledky v jednotlivých fázích rozkmu jsou uvedeny v tabulce č. 4. Hodnoty dosaženého 

prostého přežití se na konci rozkrmu pohybovaly v rozpětí od 92,54 % u varianty  CarpCo do 

92,84 % u varianty Perla. 

 Růst 

 Po ukončení rozkrmu v kontrolovaných podmínkách (D14) se pohybovala průměrná 

kusová hmotnost ryb jednotlivých variant v rozpětí od 8,11 do 9,45 mg, kdy nejvyšší 

hmotnosti (w) dosáhly larvy lína (varianta Perla). V parametru délkového růstu nebyly u 

variant zjištěné výrazné rozdíly, hodnoty se pohybovaly v rozmezí od 10,01 do 10,13 mm. Za 

celé období rozkrmu vykazoval vyšší intenzitu hmotnostního růstu (SWGR) plůdek lína 



 
 

varianta Perla 19,81 %.d
-1

 o proti varianta CarpCo 17,72 %.d
-1

, délkový růst (SLGR) byl u 

obou variant velice podobný pohyboval se v rozpětí 5,16 resp. 5,26 %.d
-1

. Výsledky 

délkohmotnostních parametrů jsou uvedeny v tabulce č. 4. 

 Z výsledků růstových parametrů jednotlivých variant odchovu nebyl zjištěn žádny 

statistický průkazný rozdíl, tedy jednotlivé varianty odchovu neměly vliv na jednotlivé 

sledované růstové parametry. 

 

Tab. č.4: Tabulka sledovaných hodnot ukazatelů za období D0 – D14 (A±SD; Vx). 

Den varianta Dc (mm) W (mg) KF SWGR SLGR 
PP 

(%) 
Di 

D0 - 
4,85±0,25 

5,16 

0,59±0,26 

43,30 

0,73±0,34 

46,36 
- - 100 1 

D3 - 
5,45±0,34 

6,22 

1,13±0,30 

26,44 

0,96±0,26 

26,68 
21,66 3,88 95,01 2 

D6 - 
7,76±1,28 

16,55 

2,70±0,77 

28,56 

0,86±0,20 

23,72 
29,03 11,78 92,95 2,70 

D9 

Perla 
9,14±0,79 

8,62 

5,66±1,77 

31,33 

1,01±0,21 

20,40 
24,67 5,46 92,93 3,71 

CarpCo 
9,01±0,60 

6,63 

4,96±1,10 

22,21 

0,95±0,19 

19,99 
20,27 4,98 92,61 3,11 

D12 

Perla 
9,21±1,05 

11,37 
6,99±2,76 

39,55 
1,10±0,22 

20,47 
7,03 0,25 92,85 4,29 

CarpCo 
10,27±0,74 

7,24 
10,38±3,45 

33,28 
1,22±0,24 

19,77 
20,21 4,36 92,56 4,90 

D14 

Perla 
10,13±1,13 

11,17 

9,45±0,95 

10,29 

1,15±0,17 

15,08 
15,07 4,76 92,84 4,76 

CarpCo 
10,01±0,97 

9,68 
8,11±2,94 

36,22 
1,06±0,18 

16,95 
- - 92,54 4,84 

 

Perla - - - 19,81 5,26 - - 

CarpCo - - - 17,72 5,16 - - 

  

 Ontogenetický vývoj 

 Ontogenetický vývoj hodnoceny pomoci vývojového indexu (Di) probíhal nejrychleji u 

varianty CarpCo, kdy larvy na konci odchovu (D14) dosáhly hodnoty 4,84, tedy za 327,5 °D 

v porovnání s variantou Perla, kdy vývojový index dosáhl hodnoty 4,76 za 329 °D. Vývoj 

larev v průběhu rozkrmu je uveden v tabulce. č.4. Ve vývojovém indexu nebyl zjištěn 

statisticky průkazný rozdíl mezi variantami. 



 
 

 

 Kondiční stav 

 Na konci rozkrmu (D14) bylo dosaženo nejvyšší hodnoty koeficientu vyživenosti dle 

Fultona (KF) 1,15 u varianta Perla, u varianty CarpCo byla dosažená hodnota nižší a to 1,06.  

 

 

4.2. II. část – Lrozkrm. – L1 v rybnících. 

 Tato část sledování byla započata 12. 7. 2013 a ukončena k 4. 3. 2014. V průběhu 

vegetace byly naměřeny a vypočítány délko-hmotnostní parametry uvedené v tabulce č. 5. Při 

kontrolním odlovu dne 23. 8. 2013, tedy za 42 dní po vysazení do rybníka ve věku rychleného 

plůdku lína, bylo dosaženo u odlovené skupiny celkové délky těla (Dc) 47,30 mm, tedy 

velikosti plůdku při jarním výlovu.  Při jarním výlovu bylo dosaženo průměrné kusové 

hmotnosti 1,34 g a KF 2,31, plůdek byl v dobrém kondičním stavu. Přežití z Lrozkrm. na L1 

dosáhlo uspokojivých hodnot a to úroveň 49 %. Celkové přežití z L0 na L1 dosáhlo úrovně 

41,5 %.  

Tab. 5: Délkohmotnostní charakteristika plůdku lína v průběhu vegetační sezóny 2013 

(A±SD; Vx). 

 

Tab. č. 6: Procentuální složení tkání čerstvé hmotě celých ryb v průběhu vegetační sezóny 

2013 a při jarním výlovu 2014.  

Datum sušina tuk dusíkaté látky popel 

23. 8. 2013 19,38 3,97 12,54 2,08 

4. 10. 2013 18,47 2,22 12,54 2,70 

4. 3. 2014 19,43 2,02 - 2,73 

 

 Odchov rozkrmeného plůdku lína na rybníku Černý přinesl v roce 2013 produkci 87,4 kg 

L1, současně se na celkové produkci rybníku Černý podílela střevlička východní 28,2 kg a 

Datum Dc w KF Iv Iš 

23. 8. 2013 
47,30±4,51 

9,54 

1,54±0,42 

27,53 

2,77±0,29 

10,49 

3,92±0,29 

7,32 

14,46±1,02 

7,07 

4. 10. 2013 
46,55±6,14 

13,19 

1,46±0,62 

42,73 

2,73±0,28 

10,37 

3,87±0,31 

7,93 

14,45±1,05 

7,29 

4. 3. 2014 
47,51±6,01 

12,66 

1,34±0,49 

36,43 

2,31±0,35 

15,10 

4,58±0,49 

10,68 

14,11±1,56 

11,04 



 
 

plůdek kapra s produkcí 15 kg. V přepočtu na hektar by byla produkce plůdku lína 175 kg.  

   

 Celkové složení tkání celých ryb, ale především obsah tuku, je důležitým ukazatelem pro 

hodnocení kondičního stavu plůdku před komorováním. Procentuální složení tkání v čerstvé 

hmotě celých ryb je uvedeno v (tab. č. 6). Ve velikosti Lr (23. 8. 2013) vykazoval plůdek 

vyšší hodnoty v sušině a tuku. Z čehož lze usuzovat na dostatek potravy. Při podzimním 

kontrolním odlovu již došlo významně k poklesu obsahu tuku v těle ryb (tab. č. 6), ale přesto 

dosahoval obsah tuku v tkáních líního plůdku hodnot, které jsou předpokladem pro úspěšné 

komorování. To potvrzují i poměrně vysoké hodnoty koeficientu KF (tab. č. 5).  

5. Závěr 

 Realizovaný pilotní projekt zaměřený na raný rozkrm váčkového plůdku lína 

v kontrolovaných podmínkách chovu, byl zaměřen na hodnocení vlivu  rozkrmení na 

produkční ukazatele v rybničních podmínkách především přežití a velikost plůdku při jarním 

výlovu. Do praxe zaváděná a ověřovaná kombinovaná technologie počátečního rozkrmu 

váčkového plůdku lína v kontrolovaných podmínkách s následným chovem v rybnících, se 

stala alternativní technologií k tradičnímu rybničnímu chovu. Podmínky prostředí a použitá 

strategie výživy ovlivňují přežití, rychlost délkového a hmotnostního růstu. Z tohoto důvodu 

bylo třeba v provozních podmínkách ověřit vhodnost strategie výživy a optimalizovat 

podmínky prostředí. Cílem počátečního rozkrmu lína v kontrolovaných podmínkách je nejen 

maximální využití růstového potenciálu raných stadii, ale zvýšit přežití a vysazovat 

rozkrmený plůdek lína do rybníku ve fázi vyšší odolnosti a následně při jarním výlovu 

dosáhnout vyššího přežití a průměrné hmotnosti plůdku lína.  

 Na základě výsledků realizovaného projektu je možné konstatovat, že je k dispozici 

kombinovaná technologie chovu plůdku lína poskytující vyšší přežití, kvalitní a vyrovnaný 

plůdek. Hlavní pozornost byla věnována počátečnímu odchovu v kontrolovaných podmínkách 

se zaměřením na přežití, vývojový index, délkový a hmotnostní růst. Úroveň přežití plůdku 

v kontrolovaných podmínkách byla vysoká a dosahovalo hodnot od 92,54 % do 92,84 % 

podle variant. V délkohmotnostních parametrech nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl 

mezi typem použitého startérového krmiva. Stejně ani ve vývojovém indexu, kdy ryby na 

krmivu CarpCo dosahovaly vyššího vývojového stupně než na krmivu Perla, nebyl statisticky 

významný rozdíl. Dosažené přežití v navazující fázi odchovu v rybničních podmínkách 

ověřované technologie bylo na velmi dobré úrovni. Celková úroveň přežití plůdku 

rozkrmeného v kontrolovaných podmínkách byla v porovnání s tradiční technologií odchovu 

plůdku lína více jak desetinásobně vyšší. Kondiční stav plůdku a úroveň rezervních látek 

v těle plůdku před zimováním byl poměrně vysoký a byl ovlivňován více aktuální nabídkou 

přirozené potravy a intenzitou přikrmování. Produkce rozkrmeného plůdku umožňuje stanovit 

optimální obsádky a maximálně využít přirozenou produkci rybníka a přikrmování ke zvýšení 

celkové produkce z jednotky plochy a to zejména v případech, když je daný rybník v jednom 

vegetačním období využíván opakovaně, díky nasazovaní rozkrmeného plůdku, lze rybník 



 
 

optimálně připravit. Celkově lze konstatovat, že rozkrmený plůdek lína vykazoval lepší 

produkční a hospodářské výsledky. Plůdek lína je i nadále sledován s provozním 

vyhodnocením produkčních a zdravotních ukazatelů. 

 Ověřovaná technologie umožňuje rybářským subjektům efektivně uplatnit produkci 

váčkového plůdku z umělého výtěru a zintenzivnit produkci dostatečného množství kvalitního 

plůdku lína na omezené ploše plůdkových výtažníků a efektně využít jejich přirozenou 

produkci.



 
 

6. Příloha 

Obr. 1. Odchovné žlaby napojené na recirkulační zařízení. 

 

Obr. 2. Hustota ryb na konci rozkrmu (D14). 

 

 

. 



 
 

Obr. 3. Počítání ryb na konci rozkmu. 

 

 

Obr. 4. Rybník Černý. 

 

 

 



 
 

Obr. 5. Kontrolní odlov ze dne 23. 8. 2013. 

 

 

Obr. 6. Plůdek lína po 42 dnech odchovu v rybníku.  

 

 

 



 
 

Obr. 7. Plůdek lína před komorováním. 

 

 

Obr. 8. Odlovné zařízení pod hrází rybníka Černy. 

 

 

 



 
 

Obr. 9. Výlov rybníka Černý. 

 

 

Obr. 10. Třídění plůdku lína na sádkách v Táboře společnosti ŠTIČÍ LÍHEŇ – ESOX, spol. 

s.r.o. 

 

 



 
 

Obr. 11. Přetříděný plůdek lína. 

 

 

Obr. 12. Plůdek lína po komorování 4. 3. 2014. 

 


