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1. Cíl 

1.1. Co je cílem pilotního projektu 
 

Cílem pilotního projektu bylo ověřit možnosti chovu sivena arktického a hybrida 

sivena arktického se sivenem americkým, včetně zjištění nástupu dospívání, 

gonadosomatického indexu a vzájemného zraňování mlíčáků v předvýtěrovém a výtěrovém 

období. Posledně uvedený problém je jeden ze zásadních problémů u sivena amerického, 

který je u nás chován. Projevuje se následným zaplísnění a mortalitu vysokou ryb (pokud není 

do té doby jejich odchov ukončen). 

 

1.2. V čem tkví inovativnost testované technologie 
 

Inovace testované technologie spočívala v ověření možnosti chovu hybrida sivena 

arktického a sivena amerického v podmínkách české produkční farmy s chovem pstruha 

duhového. 

1.3. Proč je nutná inovace, která je p ředmětem testování 
 
Doposud se v ČR pro účely produkce konzumních ryb převážně chovají jen dva druhy 

lososovitých ryb – pstruh duhový a siven americký, jen v omezeném rozsahu pstruh obecný. 

Cílem řešení bylo ověřit možnost a výhody chovu sivena arktického a hybrida sivena 

arktického se sivenem americkým (kontrolní varianta - siven americký). 
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2. Úvod 
 

Produkčního rybářství v ČR patří mezi stabilní oblasti, a to jak po stránce produkce, 

tak z hlediska fungování tržních mechanizmů (Národní strategický program pro oblast 

rybářství na období 2007-2013). Bohužel je v tomto odvětví až příliš zakořeněn tradiční 

přístup s nedostatkem inovací. Předložený projekt přináší informaci o možnostech (ale i 

úskalích) rozšíření druhového spektra ryb o další druh (resp. jeho hybrida s druhem u nás již 

chovaným). 

Farmový chov tržních lososovitých ryb v České republice je zaměřen na dva hlavní 

druhy lososovitých ryb - pstruha duhového a sivena amerického. Jen okrajově je rozvíjen 

chov pstruha obecného. Chov uvedených druhů ryb probíhá především na farmách 

s průtočným režimem vody, přítok je řešen s využitím povrchové vody, zpravidla z horských 

a podhorských řek. Jen v omezeném rozsahu je k napájení průtočných systémů využívána 

podzemní voda (z kapacitních důvodů pouze pro napájení líhní a odchoven plůdku, nikoliv 

pro chov tržních ryb). Z dřívějších několika klecových farem, lokalizovaných na některých 

údolních nádržích zbyla v posledním desetiletí pouze jediná. Naopak došlo k výstavbě 

několika recirkulačních systémů dánského typu. V současnosti se připravuje výstavba 

několika dalších podobných systémů. Vzhledem k odlišným klimatickým podmínkám, na 

rozdíl od místa vzniku této technologie, dochází na těchto objektech v našich podmínkách 

k výraznějšímu ochlazování v zimním období a případně přehřívání těchto systémů v letních 

obdobích. Tento nedostatek lze poměrně dobře eliminovat zastřešením celého objektu. Mimo 

toho se v našich podmínkách u existujících průtočných systémů uplatňují některé prvky 

využívané ve výše uvedených recirkulačních systémech, využívající vhodně instalovanou 

aeraci (případně oxigenaci), jež současně upravuje hydrauliku nádrží tak, že dochází 

k alespoň částečné řízené sedimentaci exkrementů a možnosti jejich lepšího odkalování, což 

umožňuje při stávajícím průtoku vody (zpravidla v letních měsících kapacitně limitovaném) 

díky zlepšení podmínek prostředí zvýšit intenzitu produkce (použitím vyšších obsádek, 

optimalizovat krmné dávky aj.). Vedle použití uvedených technických zlepšení chovu je další 

možností zlepšovat biologickou stránku produkce. Navržené a sledované řešení projektu je 

jednou z těchto možností.  

Podstatou řešení projektu je ověření místní technologie průtočného systému a hydrologických 

podmínek původně určených pro odchov pstruha duhového a sivena amerického pro chov 

tržního sivena arktického a jeho křížence se sivenem americkým, sivena alsaského.  
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Jak v Kanadě a na Islandu, tak i v našem těsném sousedství v Německu zaznamenala 

tržní produkce těchto druhů značný nárůst (poměr zastoupení pstruha duhového a sivena 

alsaského v celkové produkci farem často tvoří 1:1). V našich středoevropských zeměpisných 

šířkách větší výběr odchovávaných druhů salmonidů dává producentům především možnost 

flexibilněji volit současné zaměření své produkce, ať už je to z důvodů veterinárně-

hygienických, klimatických a v neposlední řadě i z vývoje poptávky spotřebitelů, který v 

poslední době sleduje oblíbenost větších tržních sivenů jako takových. Dosažení velké tržní 

hmotnosti je u sivena amerického problematické z důvodů výrazně rané pohlavní zralosti a s 

tím spojenými negativními doprovodnými jevy (zaplísnění, zvýšená mortalita, snížený růst a 

konverze krmiva). Příliš chladná voda naopak některým farmám může snižovat efektivitu 

produkce lososového pstruha (pstruh duhový o hmotnosti 1,5 ‒ 2 kg). Významnou skutečností 

je, že siven arktický pro spotřebitele (alespoň je tomu tak v alpských zemích) byl, je a bude 

vždy hodnotnějším produktem než pstruh duhový, z čehož plyne až o 65% vyšší cena. Dalším 

nezanedbatelným argumentem je možnost přechodu produkce z pstruha duhového na siveny 

v případě problémů s virovými onemocněními VHS a IHN. Doposud byl v ČR v Nedošíně 

siven arktický a siven alsaský úspěšně odchován od stádia jiker v očních bodech do stáří 

ročka. Oproti sivenovi americkému byla prozatím zjištěna mnohem nižší mortalita. 

Cílem řešení projektu bylo zhodnotit přínos zavedení odchovu těchto v českém 

pstruhařství nových druhů lososovitých ryb a potvrdit jeho funkčnost a využitelnost na 

pstruhařstvích s chladnými teplotními podmínkami. 
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3. Materiál a metodika 
 

3.1. Testované organismy 
 

Pro potřeby projektu byly sledovanými organismy siven arktický a hybrid sivena 

arktického a sivena amerického. Jako kontrola byl použit siven americký. 

 

 

3.2. Sledování fyzikáln ě chemických parametr ů vody a jejich úprava 
 
V průběhu pilotního projektu byl sledován obsah rozpuštěného kyslíku ve vodě (s 

přesností 0,1 mg O2.l
-1) pomocí oximetru Oxi 3205 se sondou CellOx® 325, WTW Gmbh, 

Weilheim, Německo). S pomocí oximetru byla rovněž měřena teplota vody.  

Tyto parametry byly sledovány jednou denně (v 7:00 h), ráno při provádění kontroly, 

před započetím krmení ryb, čištění mřížky a případnou aplikací koupelí. 

Základní chemický rozbor byl prováděn v laboratoři u odebraného vzorku vody 

(rovněž ve výše uvedeném čase). 

 

 

3.3. Sledování množství spot řebovaného krmiva 
 

V rámci pilotního projektu bylo denně sledováno přesné množství spotřebovaného 

krmiva v jednotlivých sledovaných nádržích a navíc celkové množství krmiva aplikovaného 

do celého rybochovného systému. Navážky krmiva se zaznamenávaly do připravených 

formulářů. Krmné dávky byly regulovány podle teploty vody, obsahu rozpuštěného kyslíku ve 

vodě, zdravotního stavu ryb a ochoty ryb přijímat krmivo. V případě zákalů vody a 

extrémního zvýšení teploty vody bylo krmení přerušeno, resp. omezeno. Denně bylo 

zaznamenávání skutečně zkrmené množství krmiva v jednotlivých nádržích. 
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3.4. Sledování biomasy ryb v nádržích 
 
 V průběhu odchovu byla sledována biomasa ryb v jednotlivých nádržích. Zpravidla ve 

4 týdenních intervalech (změny byly jen vlivem hydrotechnických problémů – zákaly vody), 

nebo s ohledem na potřebu odběru vzorků ryb na analýzy. Ve výše uvedených intervalech 

bylo provedeno šetrné vylovení obsádky, její zvážení a současně proveden odběr vzorků ryb 

podle předem připraveného plánu (na biometrické vyhodnocení, na pitvu s cílem stanovení 

vývoje gonád), resp. chemické analýzy, stanovení výtěžnosti a organoleptické hodnocení. 

Plánované dávky krmiva byly denně zvyšovány na základě aktualizace předpokládané 

biomasy ryb vzhledem k množství spotřebovaného krmiva. 

 
 

3.5. Sledování p řežití, růstu a kondice ryb 
 
 Případné úhyny byly denně zaznamenávány do protokolů. Chování ryb, kondice a 

zdravotní stav ryb byl sledován kontrolně denně. Při měření byla měřena celková délka (l.t.) a 

délka těla (l.c.). Měření probíhalo s přesností na 1 mm. Individuální vážení probíhalo u 

anestezovaných ryb (s pomocí hřebíčkového oleje o koncentraci 0,03 ml/l) s přesností na 0,1 

g na elektronických vahách (Kern & Sohn GmbH, Balingen, Německo). Stejně tak byly 

váženy váhy gonád a jater a váhy filetů.  

 

 Pro zjištění kondice ryb byl využit Fultonův koeficient vyživenosti vypočítaný podle 

vzorce: 

   FK =   
 
kde w = hmotnost (g) a DT =  délka těla (cm) (Bolger a Connolly, 1989). 
 
 
 Pro zjištění schopnosti ryb využívat předkládané krmivo byl vypočten krmný 

koeficient (feed conversion ratio – FCR) vyjadřující množství krmiva potřebného na 1 kg 

přírůstku podle vzorce: 

  FCR =  wk / wp 

 

kde wk = hmotnost spotřebovaného krmiva (kg) a wp = dosažený hmotnostní přírůstek (kg)  
 
  
 

     w 
   DT3 
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SGR – specifická rychlost růstu byla počítána dle vzorce: 

SGR = (lnA ‒ lnB)/T × 100 [%.den‒1] 
 

kde A = hmotnost obsádky na konci sledovaného období + hmotnost uhynulých ryb ve sledovaném 
bdobí; B = hmotnost obsádky na začátku sledovaného období; T = délka sledovaného období ve dnech 
 
 

Na konci sledovaného období byl stanoven gonadosomatický index GSI: 

GSI = G/HT × 100 
kde G = hmotnost gonád a HT = hmotnost těla 
 
 

3.6. Doplňkové vyhodnocení chemického složení, výt ěžnosti a 
organoleptické hodnocení kvality filet ů 

 

Bylo provedeno na závěr pokusu po převezení vzorků do laboratoře v Českých 

Budějovicích. Vlastní chemické analýzy byly provedeny na specializovaných pracovištích  

SVÚ v Praze Lysolajích a na VFU v Brně.  

 

3.7. Zpracování výsledk ů a statistické vyhodnocení 
  

Data nasbíraná v průběhu testování byla nejprve naeditována a zpracována v programu 

Excel pro Windows a následně statisticky analyzována. Data jsou prezentována jako průměr ± 

směrodatná odchylka. 
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4. Výsledky 
 

4.1. Hodnoty teploty vody a obsahu kyslíku v pr ůběhu odchovu  
 
Teplota vody na odtoku z odchovné nádrže, měřená ráno v 7:00 h v průběhu celého 

pokusu se pohybovala v rozpětí 1,4 – 17,9 °C. Nejnižší průměrná teplota za dílčí období byla 

zaznamenána ve výši 4,5 °C (po zahájení pokusu v zimě v období 21/1 – 17/2). Nejvyšší 

průměrné teploty za dílčí období byly registrovány v letních měsících v obdobích 8/7 – 11/8 

(13,5 °C) a 8/7 – 11/8 (14,6 °C), přičemž nejvyšší absolutní teploty dosáhly hodnot 17,9 °C 

(12/6) a 17,7 °C (21/7).  

Průměrné hodnoty obsahu ve vodě rozpuštěného kyslíku kolísaly v jednotlivých 

obdobích mezi 6,4 mg/l (v období 8/7 – 11/8) a 14,9 mg/l (v období 21/1 – 17/2). Nejnižší 

naměřená hodnota obsahu rozpuštěného kyslíku dosáhla výše 5,0 mg/l (31/8), při aktuální 

teplotě 17,6 °C. 

 

 

Tab. 1. Teplota vody a obsah ve vodě rozpuštěného kyslíku na odtoku z odchovné nádrže 
v průběhu dílčích částí odchovu. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dílčí období Počet Teplota vody (°C)   Obsah rozpuštěného kyslíku (mg/l) 

(od – do)  dnů průměr ± SD (variační rozpětí)  průměr ± SD (variační rozpětí) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

21/1 – 17/2 28 4,5 ± 1,4  (1,4 - 7,4)  14,9 ± 1,6 (12,1 – 17,5) 

18/2 – 17/3  28 7,1 ± 0,5  (5,9 – 8,0)  11,7 ± 0,9 (10,0 – 13,0) 

18/3 – 14/4 28 9,3 ± 1,4  (7,0 – 11,7)  10,4 ± 1,7 (7,8 - 14,1) 

15/4 – 12/5 28 10,3 ± 1,3  (7,3 – 12,4)  11,7 ± 2,1 (8,3 -14,6 ) 

13/5 – 9/6 28 12,1 ± 1,5  (9,6 – 14,9)  8,8 ±1,6 (6,8 – 12,4) 

10/6 – 7/7 28 13,5 ± 1,3  (11,5 – 17,9)  7,0 ± 0,6 (6,0 – 8,3) 

8/7 – 11/8 35 14,6 ± 1,9  (11,5 – 17,7)  6,4 ± 0,8 (5,0 – 7,6) 

12/8 – 1/9 21 12,7 ± 1,0 (11,2 – 14,6)  8,2 ± 0,9 (7,0 – 9,1) 

2/9 – 29/9 28 11,6 ± 0,8 (10,3 – 12,9)  9,1 ± 0,5 (8,4 – 10,0) 

30/9 – 30/10 30 10,1 ± 0,9 (8,5 – 11,2)  9,8 ± 0,3 (9,6 – 10,0) 

31/10 – 13/11 14 9,7 ± 0,6 (8,6 – 10,6)  9,4 ± 0,8 (8,0 - 10,5) 

14/11 – 24/11 11 8,8 ± 1,1 (7,2 – 10,3)  10,2 ± 0,2 (10,0 – 10,7) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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4.2. Výsledky chemických analýz vody  
 

V průběhu odchovu byly realizovány odběry vzorků vody a analýza běžných 

ukazatelů. V době odběrů nevybočily zjištěné hodnoty z obvyklých hodnot rybami 

tolerovaného rozpětí. V termínech znečištění vody v období organického znečištění nebyly 

odběry prováděny. 

 

 

4.3. Výsledky vyšet ření zdravotního stavu a preventivní a lé čebná 
opat ření 
 

Z výsledků lze konstatovat, že siven arktický a hybrid sivena arktického mají 

zvýšenou citlivost k bakteriálnímu onemocnění žaber. Současně byl v letním období po 

výskytu kombinace vyšších teplot a organických zákalů vody konstatován nález běžných 

protozoálních parazitů, zřejmě jako důsledek zhoršených podmínek prostředí.     

Obsádky byly na základě doporučení veterinárního lékaře opakovaně ošetřovány 

preventivními a léčebnými koupelemi (Biocare, skalice modrá). 

 

 

4.4. Růst, spot řeba krmiva, koeficient konverze v pr ůběhu odchovu 
 

V tab. 2 jsou uvedeny dosažené produkční výsledky, zahrnující biomasu nasazovaných 

a vylovovaných ryb, celkovou a relativní spotřebu krmiva, přírůstek biomasy, relativní 

rychlost růstu a dosažený krmný koeficient u jednotlivých skupin (siven arktický, siven 

americký, hybrid obou uvedených druhů) v jednotlivých dílčích obdobích (zpravidla 

čtyřtýdenních). 

Jak je patrno z uvedené tabulky, na počátku odchovu, konkrétně v průběhu prvních 3 

dílčích částí odchovu, byly dosahované ukazatele rychlosti růstu u sivena arktického (0,990; 

1,804 a 3,592 %/den) ve dvou případech vyšší, než u hybrida (1,106; 1,491 a 3,200 %/den) a 

u sivena amerického (1,071; 1,509 a 3,104 %/den) (a u hybrida je ze třech případů dvakrát 

vyšší než u sivena amerického). Podobně vychází porovnání hodnot krmného koeficientu. To 

znamená, že v tomto období jak siven arktický, tak hybrid, dosahovali mírně vyšší rychlosti 

růstu a mírně lepšího koeficientu konverze krmiva, než siven americký.    
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U obsádky sivena arktického došlo v průběhu května až června k masivnímu 

onemocnění (bakterióza žaber) a následně k silnému úhynu, který byl příčinou zrušení 

obsádky tohoto druhu. U obsádky hybrida sivena amerického a sivena arktického došlo 

k v uvedeném období rovněž ke stejnému onemocnění, který byl příčinou úhynu části 

obsádky, byť ne s tak fatálními následky, jako u výše uvedeného čistého druhu. Nicméně 

následky onemocnění doznívaly po celé zbývající období pokusu a projevovaly se zvýšenou 

mortalitou a sníženou rychlostí růstu. Částečnou příčinou snížené rychlosti růstu bylo i velmi 

omezené krmení této skupiny, právě s ohledem na doznívání onemocnění. U obou skupin ryb 

se nepodařilo onemocnění zásadním způsobem utlumit a výsledkem byly popsané ztráty. 

V případě, že došlo díky onemocnění jednak k úhynu ryb a výraznému početnímu snížení 

obsádky a dále ke zpomalením růstu přežívajících ryb a k dosažení nižší biomasy na konci 

sledovaného dílčího období, než na jejího začátku (tzn. bylo dosaženo záporného přírůstku 

biomasy), nebyly, i s ohledem na pokračující stav, produkční parametry dále hodnoceny. 

Vzhledem k téměř totálnímu úhynu obsádky sivena arktického (zbylo jen 25 ks z původních 

1900 ks nasazených), nebylo možno zabezpečit, ani sledování vývoje gonád s cílem stanovení 

dospívání. U hybrida v tomto sledování bylo pokračováno až do ukončení pokusu. 

Dosažená průměrná kusová hmotnost na konci pokusu u hybrida byla u mlíčáků 

260,0±79,2 g, u jikernaček 205,2±69,9 g. U mlíčáků sivena amerického 429,5±104,7 g a u 

jikerna ček 300,2±69,5 g. 

 

 

 

Tab. 2. Spotřeba krmiva (FCR), specifická rychlost růstu (SGR), koeficient konverze 
v průběhu jednotlivých dílčích odchovných období u jednotlivých skupin ryb. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dílčí období (od – do)  Délka  Siven   Hybridi  Siven  

----------------------------   období  arktický   americký 

Parametr                           (dny) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

21/1 – 17/2   28  

Nasazeno (kg)     26,95  28,50  30,95 

Vyloveno (kg)     31,51  38,66  41,87 

Přírůstek biomasy (kg)    8,66  10,16  10,92   

Spotřeba krmiva (kg)    8,11  8,46  8,97 

FCR (%/den)     0,960  0,950  0,910 

SGR (%/den)     0,990  1,106  1,071 

Krmný koeficient    0,940  0,830  0,880 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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18/2 – 17/3    28  

Nasazeno (kg)     33,51  38,65  40,80 

Vyloveno (kg)     56,15  59,05  63,50 

Přírůstek biomasy (kg)    22,64  20,39  22,03 

Spotřeba krmiva (kg)    18,12  19,67  21,36 

FCR (%/den)     1,440  1,440  1,450 

SGR (%/den)     1,804  1,491  1,509 

Krmný koeficient    0,800  0,965  0,969 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18/3 – 14/4   28  

Nasazeno (kg)     33,51  38,66  41,87 

Vyloveno (kg)     101,30  101,40  100,40 

Přírůstek biomasy (kg)    67,79  62,74  62,53 

Spotřeba krmiva (kg)    41,39  42,58  46,30  

FCR (%/den)     2,180  2,170  2,320 

SGR (%/den)     3,592  3,200  3,140   

Krmný koeficient    0,611  0,679  0,740 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15/4 – 12/5   28  

Nasazeno (kg)     101,30  101,40  100,40 

Vyloveno (kg)     133,30  143,15  127,65 

Přírůstek biomasy (kg)    32,00  41,75  27,25 

Spotřeba krmiva (kg)    51,29  51,29  50,83 

FCR (%/den)     1,562  1,219  1,592 

SGR (%/den)     0,974  1,219  0,854 

Krmný koeficient    1,603  1,229  1,685 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

13/5 – 9/6   28  

Nasazeno (kg)     129,63  123,75  133,65 

Vyloveno (kg)     125,50  189,25  212,65 

Přírůstek biomasy (kg)    záporný 293,20  72,95 

Spotřeba krmiva (kg)    55,41  67,99  82,26 

FCR (%/den)       1,550  1,700 

SGR (%/den)       1,492  1,505   

Krmný koeficient      1,038  1,128 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10/6 – 7/7   28  

Nasazeno (kg)       189,25  212,65 

Vyloveno (kg)       289,90  293,20 

Přírůstek biomasy (kg)      100,65  80,60 

Spotřeba krmiva (kg)      105,23  101,36 

FCR (%/den)       1,569  1,431 

SGR (%/den)       1,500  1,138 

Krmný koeficient      1,046  1,258 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8/7 – 11/8   35  

Nasazeno (kg)       173,40  285,25 

Vyloveno (kg)       193,10  391,05 

Přírůstek biomasy (kg)      19,70  105,80 

Spotřeba krmiva (kg)      26,49  82,80 
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FCR (%/den)       0,286  0,609 

SGR (%/den)       0,307  0,894 

Krmný koeficient      1,345  0,783 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12/8 – 1/9   21 

Nasazeno (kg)       173,40  285,25 

Vyloveno (kg)       193,10  391,05 

Přírůstek biomasy (kg)      19,70  105,80 

Spotřeba krmiva (kg)      26,49  82,87  

FCR (%/den)       0,537  1,564 

SGR (%/den)       0,512  1,490 

Krmný koeficient      1,345  0,783   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2/9 – 29/9   28  

Nasazeno (kg)       193,10  391,05 

Vyloveno (kg)       81,15  458,75 

Přírůstek biomasy (kg)      záporný 67,70 

Spotřeba krmiva (kg)        114,30 

FCR (%/den)         0,961 

SGR (%/den)         0,569 

Krmný koeficient        1,688 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

30/9 – 30/10   30 

Nasazeno (kg)       81,15  458,75  

Vyloveno (kg)       70,70  533,00 

Přírůstek biomasy (kg)      záporný 74,25  

Spotřeba krmiva (kg)      34,25  144,28 

FCR (%/den)         0,499 

SGR (%/den)         0,238 

Krmný koeficient        1,943 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

4.5. Změny GSI v pr ůběhu odchovu a nástup pohlavní dosp ělosti  
 

Na konci sledování bylo zjištěno, že z 20 jikernaček a 20 mlíčáků sivena amerického 

bylo pohlavně zralých . Ze 22 jedinců jikernaček hybridů bylo 18 juvenilních a 4 adultní 

(18%). Z 18 mlíčáků hybridů bylo 15 jedinců adultních a jen 3 juvenilní (tj. 17%). Gonády u 

ryb obojího pohlaví hybrida, mají relativně nižší hmotnost, než je tomu u gonád sivena 

amerického. Relativní velikost a makroskopický stav vývoje gonád u sivena amerického a 

hybrida sivena amerického a sivena arktického je patrný z obrázku v příloze.  
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4.6. Výtěžnost filet ů 
 

Výtěžnost filetů (s kůží) byla vzhledem k relativně větší hmotnosti jiker u jikernaček 

nejnižší u sivena amerického (42,41± 2,75%), než u jikernaček hybrida (47,18± 3,38%). U 

mlíčáků sivena amerického, resp. hybrida, dosahovala výtěžnost filetů 48,44 ±1,98%, resp. 

49,20 ±4,24%. Rozdíl jikernaček sivena je statisticky průkazný a z hlediska ekonomiky při 

vlastním zpracování jednoznačně výhodný. 

 
 

4.7. Organoleptické hodnocení filet ů  
 

Nebyly zjištěny průkazné rozdíly při hodnocení organoleptických vlastností filetů 

sivena amerického a hybrida sivena amerického a sivena arktického (v obou případech 

samostatně mlíčáků a jikernaček). 

 

 

4.8. Výsledky základních chemických analýz filet ů 
 

Na závěr sledování provedené základní chemické analýzy filetů neprokázaly zásadní 

rozdíly mezi sivenem americkým a hybridy, resp. mezi jikernačkami a mlíčáky (tab. 3). 

Zjištěné hodnoty sušiny všech čtyř odděleně hodnocených skupin ryb se pohybovaly v rozpětí 

25,9±1,4% (mlíčáci hybridů) až 27,4±0,7% (jikernačky sivena amerického). Obsah celkové 

bílkoviny byl neprůkazně nižší u sivena amerického obojího pohlaví (u mlíčáků  18,3±0,4%, 

u jikernaček 19,0±0,3%), než u hybridů (u mlíčáků 20,2±1,9%, u jikernaček 20,6±1,7%), 

přičemž u hybridů obojího pohlaví byla zaznamenána výrazně vyšší variabilita tohoto 

parametru. V podobných intencích byly zjištěny rozdíly u jednotlivých skupin ryb u 

parametrů čistá bílkovina a čistá svalová bílkovina. U obsahu kolagenu byla nejnižší hodnota 

nalezena u mlíčáků sivena amerického (0,30±0,06 %), na rozdíl od ostatních sledovaných 

skupin (kde se jeho obsah pohyboval v rozpětí  0,33±0,07% až 0,39±0,08%). U obsahu tuku 

se zjištěné hodnoty u jednotlivých skupin pohybovala v rozpětí  2,5±1,0% až 3,6±1,9%, při 

značně vysoké variabilitě. Obsah popela byl vyrovnaný, dosáhl výše 1,4±0,1% až 1,5±0,2%. 

Podrobnější výsledky jsou patrné z tab. 3. 
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Tab. 3. Výsledky základních chemických analýz filetů mlíčáků a jikernaček sivena 
amerického a hybrida (průměr ± SD) 

Parametr Jednotky 

Siven americký 
mlíčáci 

n = 8 

Siven americký 
jikerna čky 

n = 8 

Hybridi  

mlíčáci 

n = 7 

Hybridi 
jikerna čky 

n = 7 

Sušina  

Vlhkost 
g/kg 

269,92±14,62   

730,08±14,62 

274,05±6,98  

725,95±6,98 

259,03±13,96  

740,97±13,96 

264,96±14,99  

735,04±14,99 

Celková 
bílkovina 

g/kg 183,26±4,26 189,59±2,92 202,04±19,27 205,65±16,66 

Čistá 
bílkovina 

g/kg 167,17±6.14 173,26±3,70 177,52±19,77 183,37±17,74 

Kolagen g/kg 2,98±0,56 3,28±0,72 3,75±0,40 3,85±0,82 

Čistá 
svalová 

bílkovina 
g/kg 164,19±6,20 169,98±4,06 173,77±19,63 179,52±17,21 

Tuk g/kg 29,93±25,03 32,99±18,89 33,58±19,13 25,24±9,86 

Popeloviny g/kg 13,59±1,19 13,92±1,62 13,75±1,20 14,70±1,64 

Fosfor mg/100g 232,46±5,29 229,53±16,04 227,24±7,49 240,08±5,47 

 

4.9. Výsledky analýz vybraných makro- a mikroprvk ů ve filetech  
 
Na závěr odchovu byly provedeny orientační směsné analýzy obsahu vybraných 

makroprvků (K - draslík, Na - sodík, Mg - hořčík, Ca - vápník a P - fosfor) (tab. 4) a 

mikroprvků (Cu - měď, Mn - mangan, Fe - železo a Zn - zinek) (tab. 5) ve filetech jikernaček 

a mlíčáků sivena amerického a hybridů. Dosažené výsledky analýzy všech makroprvků a ve 

většině případů i mikroprvků ve filetech všech sledovaných skupin nevykázaly výrazné 
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vzájemné odchylky. Výjimkou byl pouze o několik desítek procent nižší obsah mědi (0,38 

mg/kg) u jikernaček hybridů, při porovnání s jejich obsahem u mlíčáků hybridů (0,59 mg/kg), 

resp. jikernaček sivena amerického (0,60 mg/kg). Podobně tomu bylo u jikernaček hybridů v 

obsahu železa (2,69 mg/kg), na rozdíl od mlíčáků hybridů (3,57 mg/kg) a jikernaček sivena 

amerického (3,69 mg/kg). Rovněž tak byly u jikernaček hybridů nalezeny nižší koncentrace 

zinku (4,37 mg/kg), než u mlíčáků hybridů (4,72 mg/kg) a zejména jikernaček sivena 

amerického (5,40 mg/kg). Podrobnější výsledky jsou patrné z tab. 4 a 5. 

 

 

Tab. 4. Výsledky analýz obsahu vybraných makroprvků ve filetech jikernaček a mlíčáků 
sivena amerického a hybridů  
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Prvek              Siven americký              Hybridi 
    jikernačky mlíčáci  jikernačky mlíčáci 
    mg/kg  % mg/kg % mg/kg % mg/kg % 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Draslik  K    3640   9  3860    9   3740    9    3650    9 
Sodik  Na      503  15      465  15       498  15       494  15 
Hořčik   Mg               248  12      269  12       262  12       246  12 
Vápnik  Ca                    99    7           79    7            98    7         108    7 
Fosfor   P          2265    9   2435    9   2385    9     2320    9 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Pozn.: % za obsahem v mg/kg značí možný rozptyl chyby 
 
 
 
Tab. 5. Výsledky analýz obsahu vybraných mikroprvků ve filetech jikernaček a mlíčáků 
sivena amerického a hybridů  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Prvek                       Siven americký           Hybridi 
    jikernačky mlíčáci  jikernačky mlíčáci 
    mg/kg  % mg/kg  % mg/kg  % mg/kg  % 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Měď  Cu    0,60 12  0,62  12  0,38  12  0,59  12 
Mangan  Mn  0,12  15  0,11  15  0,08  15  0,10  15 
Železo   Fe  3,69  11  3,80  11  2,69  11  3,57  11 
Zinek    Zn  5,40  17  5,50  17   4,37  17 4,72  17 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Pozn.: % za obsahem v mg/kg značí možný rozptyl chyby 
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5. Závěr 
 
Na základě desetiměsíčního pokusného odchovu třech skupin sivenů (sivena arktického, 

sivena amerického a jejich hybrida) provedeného v oddělených identických nádržích na 

sádkách v Litomyšli možno vyslovit tyto závěry:    

 

1. Bylo potvrzeno, že siven arktický je extrémně náchylný k bakteriálnímu onemocnění 

žaberního aparátu v případě kombinace vyšších teplot (kolem 18 °C) a organického 

zákalu (v našem pokusu opakovaně způsobovaného přítokem vody z řeky Loučné po 

přívalových deštích). Z uvedeného důvodu nelze s chovem tohoto druhu ryby na 

uvedené lokalitě uvažovat. Reálným řešením by mohlo být důsledné zastínění 

odchovné nádrže (pro s nížení oslunění a prevence dosažení zvýšených teplot vody) a 

napájení odchovné nádrže s tímto druhem ryby ze zdroje podzemní vody. Zabezpečení 

odchovu remontního a generačního materiálu je podmínkou realizace vlastní 

hybridizace tohoto druhu s chovaným sivenem americkým, pokud by neměl být 

násadový materiál hybrida pro účely chovu pro tržní produkci každoročně nakupován 

(ze zahraničí). 

 

2. V případě optimálních podmínek (bylo jich dosaženo v jarním období) vykazoval 

tento druh odpovídající parametry přírůstků i krmných koeficientů. Při dodržení 

odpovídajících podmínek prostředí je jeho chov reálný. 

 

3. U hybrida byla rovněž potvrzena jeho vyšší citlivost ke kombinaci vyšších teplot a 

organických zákalů vody, i když tato reakce nastoupila později a v menší míře, než u 

čistého druhu sivena arktického. Vzhledem k dosaženým nepříznivým výsledkům, 

počínaje druhou polovinou letního období, je nutno pro chov tohoto účelového 

hybrida, ať již bude jeho násadový materiál zajišťován z vlastní produkce, či nákupem 

(ze zahraničí), zabezpečit odpovídající podmínky, zejména nepřekračování teplot na 

úrovni 16 °C, zejména pak v kombinaci s organickým zákalem a sníženými hodnotami 

obsahu kyslíku (kolem 6 mg/l). Parametry vody, které jsou ještě únosné pro pstruha 

duhového a sivena amerického, nejsou již přijatelné pro chov hybrida sivena 

amerického se sivenem arktickým.  
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4. Možno konstatovat, že v případě optimálních podmínek dosahuje uvedený hybrid 

odpovídající růstové vlastnosti a příznivého krmného koeficientu. Hybrida je možné 

efektivně chovat i po dosažení pohlavní dospělosti (ve věku 1+), příp. do vyššího věku 

(a vyšší kusové hmotnosti), neboť mlíčáci nevykazují vzájemnou agresivitu, jež se 

velmi nepříznivě projevuje v jejich zaplísnění a následném úhynu větší části obsádek. 

 

5. Závěrem možno konstatovat, že i přestože se z výše uvedených diskutovaných důvodů 

nepodařilo chovat paralelně všechny tři skupiny sivenů celoročně a realizovat 

plánované porovnání jejich chovatelských a užitkových charakteristik, možno 

konstatovat, že i dílčí dosažené produkční výsledky v první polovině sledování a 

výsledky vyhodnocení kvality produktu na konci odchovu v plánovaném období 

potvrdili vhodnost zařazení tohoto druhu ryby, resp. jejího hybrida, do spektra u nás 

chovaných druhů, za předpokladu respektování jejich specifických požadavků. 
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7. Přílohy 
 

 

Obr. 1. Pitva sivenů 
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Obr. 2. Gonády sivenů v listopadu (vlevo gonády sivena arktického: adultní jikernačky a adultního 
mlíčáka, nad nimi gonády juvenilní jikernačky, vpravo gonády sivena amerického: adultní jikernačky 
a adultního mlíčáka). 

 

 

 

Obr. 3 Plůdek ssivenů při nasazení (zleva: siven americký, hybrid, siven arktický) 
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Obr. 4 Částečně vypuštěné odchovné nádrže před přelovením ryb 

 

 

 

 

Obr. 5 Přelovení ryb 


