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1. Cíl 
 

1.1. Co je cílem pilotního projektu  
 

Předkládaný projekt měl za cíl otestovat a zavést do české rybářské praxe technologii 

fotostimulace pro kontrolu a oddálení pohlavního dospívání v jednom z největších českých 

chovů sivena amerického. Cílem je tedy celkové zhodnocení technologie z hlediska 

funkčnosti, hospodárnosti a finanční návratnosti a doporučení či nedoporučení využívání 

fotostimulace pro tyto účely. V projektu jsou využity dřívější poznatky z technologie 

fotostimulace u sivenů v podmínkách Kanady a poznatky z technologie fotostimulace 

ostatních lososovitých. V průběhu projektu je hodnocen růst, přežití, hmotnostní heterogenita, 

kondice, poškození ploutví, výtěžnost, gonadosomatický index, hepatosomatický index, 

spenosomatický index a index periviscerálního tuku během chovu sivena amerického ve třech 

světelných režimech z kategorie juvenilních (1+) do kategorie tržních ryb. Dále je v projektu 

sledována kvalita vody v průběhu odchovu. V projektu je vyhodnocena produkční a 

ekonomická efektivita technologie fotostimulace pomocí LED světel a metalhalogenových 

výbojek v podmínkách české ekonomiky pro potřeby produkčních rybářských podniků. 

Výsledky by měli přispět ke zhodnocení získaných vědeckých poznatků v praktické sféře 

akvakultury, konkrétně k rozvoji a úsporám v intenzivním chovu sivena amerického a 

poukázat na možnosti zvýšení konkurenceschopnosti české akvakultury v evropském měřítku. 

 

1.2. V čem tkví inovativnost testované technologie 
 

Inovace spočívá v provozním otestování technologie fotostimulace pro kontrolu a 

oddálení pohlavního dospívání sivena amerického v podmínkách průtočné farmy. Přínos 

projektu spočívá v posouzení efektivity této technologie v porovnání se stávající technologií 

odchovu probíhající při přirozené délce dne. Výsledek projektu ověřuje vhodnost metody 

uměle prodloužené délky dne pro komerční produkci sivena amerického za využití kontroly a 

oddálení pohlavního dospívání. Inovativnost projektu spočívá v posouzení efektivity 

technologie prodloužení světelného dne na 18 hodin pomocí LED světel a metalhalogenových 

reflektorů v porovnání se současným odchovem probíhajícím při přirozené délce dne. 

Výsledky by měly ověřit vhodnost metody uměle prodloužené délky dne pro komerční 
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produkci sivena amerického a tím přispět k zvýšení produkce sivena amerického v ČR včetně 

zvýšení kvality konečného produktu a úsporám na aplikovaném krmivu.  

 

1.3. Proč je nutná inovace, která je předmětem testování 
 
V současné době (k datu vypracování této zprávy) byl siven americký v rámci ČR 

chován pouze v klasických průtočných systémech bez úpravy světelného režimu. Pro české 

pstruhařství je technologie fotostimulace za účelem oddálení a kontroly pohlavního dospívání 

dosud neznámá a to nejen v odchovu tržního sivena amerického. Během produkčního chovu 

tržních sivenů dochází k tomu, že ryby pohlavně dozrávají ještě před komerční realizací ryb. 

To je spojeno především u jikernaček s velkou investicí živin do tvorby gonád na úkor tvorby 

svaloviny. U mlíčáků zase dochází během výtěrového období k agresivnímu chování, 

vzájemnému napadání a negativním projevům (poškození povrchu těla, sekundární 

zaplísnění). Postupy využívající technologii fotostimulace pro kontrolu a oddálení nástupu 

pohlavní zralosti byly známy a popsány u jiných salmonidů pouze po ose aplikovaného 

výzkumu v příslušných publikacích. Potencionální rybářské subjekty proto neměli jistotu, zda 

je tato technologie funkční a efektivní na příkladu sivena amerického a v podmínkách české 

akvakultury. Testování této inovace je vhodné i vzhledem úsporám aplikovaného krmiva a 

efektivnosti využití přírodních zdrojů.  
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2. Úvod 
 

Siven americký tvoří významnou část sladkovodní produkce salmonidů nejen v České 

republice ale i v celé střední Evropě. Příčina úspěchu tohoto druhu v komerční akvakultuře 

tkví v relativní jednoduchosti odchovu, dobrých růstových vlastnostech (i při nízkých 

teplotách), odolnosti vůči kyselému vodnímu prostředí, dobrém až agresivním příjmu 

průmyslových krmiv, jejich vynikající konverzi a v neposlední řadě jeho oblíbenosti u 

konečného spotřebitele. Avšak podobně jako u ostatních salmonidů je raná pohlavní dospělost 

značným problémem. Ta u sivena amerického nastává u části mlíčáků již v 1. roce života a u 

jikernaček je 100 % jedinců plodných na konci 2. roku. „Rozhodnutí“ konkrétního jedince, 

zdali bude dospívat, je učiněno většinou se zkracující se délkou dne 1 rok před výtěrovým 

obdobím. Období vitelogeneze/spermatogeneze, neboli fáze rapidního růstu gonád, pak 

probíhá se zkracující se délkou dne následující léto (druhá polovina) a podzim. V tomto 

období je velká část energie z přijatého krmiva využívána pro růst gonád, čímž dochází ke 

značným ztrátám sníženou konverzí krmiva, snížení růstu, snížení kvality masa (filetů) a 

výtěžnosti. Pohlavní dospívaní je spojeno se značným energetickým výdejem potřebným pro 

fyziologické a fyzické změny organizmu. U samců dochází k častým soubojům, což vede ke 

zraněním, kvalitativnímu znehodnocení finálního produktu, dalšímu zvýšení energetického 

výdeje, snížení příjmu krmiva a růstu. Takové změny (oslabení) organizmu v méně vhodných 

podmínkách (vyšší pH vodního prostředí) především u sivena amerického často vyvolává 

problémy se zaplísněním a zvýšenou mortalitou. Zmiňované problémy spojené s pohlavním 

dospíváním se dají řešit například triploidizací. Tato metoda je však dle posledních výsledků 

výzkumu u lososů obecných a pacifických lososů spojena se sníženým kardiosomatickým 

indexem, branchiosomatickým indexem a oslabením kardiovaskulární soustavy, což vede k 

snížené odolnosti triploidů vůči vyšším teplotám, horším kyslíkovým poměrům a hustším 

obsádkám, v případě smíchání s obsádkou diploidů jejich růst dramaticky klesá. Z tohoto 

důvodu je fotostimulace (umělá regulace délky dne) nejspolehlivější technologií pro kontrolu 

a inhibici puberty v intenzivním chovu salmonidů. Fotoperioda je klíčem ke komerční 

akvakultuře salmonidů a fotostimulace je takřka nepostradatelnou technologií využívanou ve 

všech velmocích intenzivního chovu salmonidů jako je např. Norsko, Kanada, USA, Čile, 

Dánsko, Skotsko, Švédsko, ale i v zemích s nižší a hlavně sladkovodní produkcí lososovitých 

jako Německo (významný producent sivena amerického v našem regionu). V České republice 

technologie fotostimulace pro kontrolu pohlavního dospívání u salmonidů není využívána a 
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zcela chybí zhodnocení její funkčnosti a efektivity v našich podmínkách. Tento fakt je 

významným nedostatkem české intenzivní produkce lososovitých ryb a především sivena 

amerického. 

 

 
Pilotní projekt vycházel z následujících vědeckých publikací: 
 
Allison L (1951) Delays in spawning of eastern brook trout by means of artificially prolonged 

light intervals. Prog. Fish-Cult. 13: 111‒116. 

Henderson NE (1963) Influence of light and temperature on the reproductive cycle of the 

eastern brook trout (Salvelinus fontinalis). J. Fish. Res. Board Can. 20, 859‒897. 

Holcombe GW, Pasha MS, Jensen KM, Tietge JE, Ankley, GT (2000) Effect of photoperiod 

manipulation on brook trout reproductive development, fecundity, and circulating sex 

steroid concentrations. N. Am. J. Aquacult. 62, 1‒11. 

Stejskal, V., Policar, T., Křišťan, J., Kouril, J., Hamackova, J., 2011. Fin condition in 

intensively cultured Eurasian perch (Perca fluviatilis L.). Folia Zoologica 60: 122-128. 

Švinger, V.W., Policar, T., Steinbach, Ch., Poláková, S., Jankovych, A., Kouřil, J., 2013. 

Synchronization of ovulation in brook char (Salvelinus fontinalis, Mitchill 1814) using 

emulsified D-Arg6Pro9NEt sGnRHa. Aquaculture International 21: 783–799. 

Švinger, V.W., Kouřil, J., 2012. Hormonálně řízená reprodukce lososovitých ryb, Edice 

Metodik, FROV JU, Vodňany č. 123, 55 s 
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3. Materiál a metodika 
 

Projekt se zabýval v první části provozním ověřením technologie fotostimulace v 

chovu sivena amerického v podmínkách průtočného systému od kategorie násady (100g) do 

kategorie tržních ryb (300-600g).  

Prostředím pro provozní ověření technologie byla průtočná farma Klatovského 

rybářství a.s. (farma Annín), kde vlastní odchov probíhal v devíti betonových průtočných 

žlabech (720 x 100 cm, výška vodního sloupce 50 – 55 cm), které byly vybaveny systémem 

pro osvětlení pomocí LED svítidel a metalhalogenových reflektorů.  

 
 

3.1. Odchov sivena amerického do tržní velikosti v různých světelných 
podmínkách 
 

3.1.1 Testovaný organismus 
 

Pilotní projekt testoval v této části odchov sivenů amerických adaptovaných na příjem 

kompletního granulovaného krmiva.  

Nasazované ryby ve stáří 16 měsíců od vykulení byly před nasazením rovněž chovány 

v intenzivních podmínkách průtočného systému. Celkem bylo nasazeno do testu 2700 ks 

sivenů (300 ks / žlab, 29,5 kg / žlab) což představovalo počáteční biomasu 265,7 kg. Pro 

účely podrobné analýzy růstu bylo 150 ks ryb z každé nádrže individuálně označeno „T“ 

značkami se čtyřmístným kódem. Zbytek ryb byl dosazen pro nastavení podmínek (hustoty 

obsádky) obvyklých v chovu sivena.  

 

3.1.2 Podmínky a průběh experimentu 
 

Celkem byly do testování nasazeny tři skupiny ryb, které se lišily technologií 

osvětlení. Celkově lze testované skupiny charakterizovat takto: 

HAL  – ryby chované v období od 24.4. do 18.6. při přirozené fotoperiodě, od 18.6. do 

6.11. byla rybám prodloužena fotoperioda na 18 hodin světla pomocí metalhalogenových 

výbojek (Obr. 1). Celkem byly nad každým žlabem umístěny tři zdroje světla sestávající se ze 

svítidla (reflektoru) Panlux V500/C a výbojky OSRAM HALOLINE© ECO (400W, 9000 lm, 
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2950 K). Celkem bylo pro osvětlení každého jednotlivého žlabu v této skupině spotřebováno 

799 kW elektrické energie (v období od 18.6. do 6.11.). Ryby byly v rámci skupiny testovány 

ve třech opakováních (3 žlaby). 

 

 

Obr. 1. Schématické znázornění uspořádání a světelných podmínek v odchovném žlabu pod 

halogenovým zdrojem světla. Intenzita světla byla měřena podvodním luxmetrem v ½ výšky vodního 

sloupce (25 cm nad dnem) 

  

LED  – ryby chované v období od 24.4. do 18.6. při přirozené fotoperiodě, od 18.6. do 

6.11. byla rybám prodloužena fotoperioda na 18 hodin světla pomocí LED svítidel výbojek 

(Obr. 2). Celkem byly nad každým žlabem umístěny tři zdroje světla sestávající se ze svítidla 

Epistar 50W LED CO8 (50W, 4000 lm, 6000 K). Celkem bylo pro osvětlení každého 

jednotlivého žlabu v této skupině spotřebováno 97,6 kW elektrické energie (v období od 18.6. 

do 6.11.). Ryby byly v rámci skupiny testovány ve třech opakováních (3 žlaby). 

 

 

Obr. 2. Schématické znázornění uspořádání a světelných podmínek v odchovném žlabu pod LED 

zdrojem světla. Intenzita světla byla měřena podvodním luxmetrem Hydrolux v ½ výšky vodního 

sloupce (25 cm nad dnem) 

 

KON  – ryby chované po celé  období při přirozené fotoperiodě. Ryby byly v rámci 

skupiny testovány ve třech opakováních (3 žlaby). 
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Před a během plánovaného kontrolního přelovení ryb se nekrmilo. Monitoring obsahu 

kyslíku, teploty a případných ztrát probíhal denně v 7:00 a údaje byly zaznamenány do 

protokolu o krmném dnu.  

 Krmný den začínal v 7:00 a končil v 17:00. Během tohoto intervalu byly ryby krmeny 

pomocí krmítek s hodinovým strojkem v dávkách podle doporučení výrobce krmiva. Denní 

krmná dávka byla korigována s ohledem na teplotu vody. Množství spotřebovaného krmiva 

bylo monitorováno pro účely pozdější kalkulace krmného koeficientu. Během 

experimentálního odchovu byla předkládána krmiva firmy Skretting (Tab. 1.). 

 

Tab. 1. Krmiva firmy Skretting (2P a 3P) použitá během odchovu sivenů. Hodnoty deklarované 
výrobcem. 
 

    Optiline HE  
  jednotky 2P 3P   surovinové složení 
granulace mm 4 6 rybí moučka  
hrubý protein % 43,5 41,5 rybí olej 
hrubý tuk % 26,5 28,5 sojový extrahovaný šrot 
karbohydráty % 15,5 15 bob obecný 
popeloviny % 6,5 6,5 hemoglobinová moučka 
celulosa % 2 2 péřová moučka 
fosfor % 0,8 0,8 pšeničný lepek 
stravitelná energie MJ/kg 20,9 21,1 sojový proteinový koncentrát 
vitamin A IU/kg 5000 5000 drůbeží olej 
vitamin D IU/kg 750 750 řepkový olej 
vitamin E IU/kg 150 150   lněný olej 

 
 

 

3.1.3 Sledování biomasy, přežití, růstu, konverze krmiva a kondice ryb 
 

Celková délka testování projektu byla 195 dní. Během tohoto období proběhlo celkem 

8 kontrolních přelovení, během kterých byly monitorovány biometrické ukazatele 

odchovávaných ryb (celková délka těla, standardní délka těla, hmotnost), biomasa a počet ryb 

(Obr. 25.). Veškerá měření na živých rybách probíhala po anestezii v lázni hřebíčkového oleje 

(0,03 ml/l). Celkem bylo sledováno 70 ks značených ryb v každém žlabu.  

 

V průběhu projektu byly u obsádek sivenů v období od 24.4. do 6.11. hodnoceny 

změny a průběh u následujících zootechnických ukazatelů: 
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denní kusové ztráty (%)) = 100 / Pnas ×Púhy 

 
přežití (%) = 100 – (100 / Pnas × Pvyl) 
 
koeficient kondice (vyživenosti) = w / CD3 

 
konverze krmiva = F/(wk – wp) 

 
Legenda: 
Púhy  = počet uhynulých ryb podle protokolu 
Pnas = počet nasazených ryb 
Pvyl  = počet vylovených ryb 
w = individuální hmotnost 
CD = celková délka těla 
F  = celková spotřeba krmiva za sledované období 
wp  = počáteční hmotnost ryb 
wk  = konečná hmotnost ryb 
 
 

3.1.4 Sledování poškozování ploutví 
 

V termínu 28.5. a 8.10. byly měřeny celkové délky jednotlivých ploutví u 100 ks ryb 

v každé nádrži (celkem 300 ks v každé testované skupině). Měření probíhalo u 

anestezovaných ryb s přesností 1 mm. Pro výpočet relativní délky každé ploutve byla 

zjišťována navíc celková délka těla ryb. Jako ukazatel celkového stupně poškození byl 

sledován parametr TFLR, který vyjadřuje poměr sumy celkové délky všech ploutví k celkové 

délce těla (Stejskal a kol. 2011).  

 

RDpříslušné ploutve = Dpříslušné ploutve × TL-1 

 

TFLR = (DŘP + DHP + DOP + DPBP + DLBP + DPPP + DLPP) × SL-1 

 
Legenda: 
RDpříslušné ploutve = individuální hmotnost 
Dpříslušné ploutve = hmotnost gonád 
TL  = hmotnost jater 
DŘP   = délka řitní ploutve 
DHP   = délka hřbetní ploutve 
DOP   = délka ocasní ploutve 
DPBP  = délka pravé břišní ploutve 
DLBP  = délka levé břišní ploutve 
DPPP  = délka řítní ploutve 
DLPP  = délka řítní ploutve 
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3.1.5 Sledování výtěžnosti, gonadosomatického indexu, hepatosomatického indexu, 
splenosomatického indexu a indexu periviscerálního tuku v průběhu odchovu 

 

V termínech 18.6., 13.8., 8.10. a 6.11. bylo vždy odebráno 30 mlíčáků a 30 jikernaček 

pro celkovou pitvu, odběr vzorků plazmy a gonád a stanovení výtěžnosti, gonadosomatického 

indexu, hepatosomatického indexu, splenosomatického indexu a indexu perviscerálního tuku. 

Vzorky gonád byly odebrány do Bouinova roztoku. Jednotlivé indexy byly stanovovány ze 

vzorků konzervovaných v Bouinově roztoku. Výtěžnost byla ve zmíněných termínech 

stanována in situ. 

 

gonadosomatický index = (100 × wgon)/w 
 
hepatosomatický index = (100 × wjat)/w 
 
splenosomatický index = (100 × wsle)/w 
 
index perviscerálního tuku = (100 × wtuk)/w 
 
výtěžnost = (100/w)/wtru 

 
Legenda: 
w = individuální hmotnost 
wgon = hmotnost gonád 
wjat = hmotnost jater 
wsle = hmotnost sleziny 
wtuk = hmotnost periviscerálního tuku 
wtru = hmotnost trupu 

 

 

3.1.6 Porovnání morfologických ukazatelů jednotlivých skupin chovaných ryb 
v období pohlavní zralosti nestimulovaných ryb 

 

V termínu 6.11. (období připravenosti ryb v k výtěru) byly hodnoceny změny mezi 

rybami chovanými v různých světelných podmínkách. Celkem bylo porovnáno 30 mlíčáků a 

30 jikernaček z každé testované skupiny. Morfologické ukazatele byly vypočteny následovně: 

 
index širokohřbetosti = CD/Š 
 
index vysokohřbetosti  = CD/V 
 
koeficient kondice (vyživenosti) = w / CD3 
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Legenda: 
CD  = celková délka těla 
Š = šířka těla 
V = výška těla 
w = hmotnost 
 

3.1.7 Sledování stupně vývoje gonád a procenta ryb připravených k výtěru 
 

V průběhu projektu byly u obsádek sivenů v termínech 18.6., 13.8., 8.10. a 6.11. 

odebírány vzorky gonád pro účely pozdějšího histologického vyšetření. Vzorky gonád z 8.10. 

(období těsně před výtěrem ryb a plnou zralostí ryb v kontrolních podmínkách) byly 

zpracovány s využitím karuselového tkáňového automatu Histomaster, zalévací linky Leica 

EG 1150HC, rotačního mikrotomu Diapath Galileo a barvícího automatu Sakura Tissue-Tek® 

DRS 2000™. Zpracování vzorků probíhalo v histologické laboratoři VURH JU Vodňany. 

V termínech 8.10. a 6.1.1 byl v každé skupině ryb sledován počet ovulujících jikernaček a 

mlíčáků produkujících sperma pro účely vyjádření poměru ryb připravených k reprodukci.  

 

3.1.8 Porovnání vybarvení (svatebního šatu) chovaných ryb  
 

V termínu 6.11. hodnoceny změny ve vybarvení (svatebním šatu) u ryb chovaných 

v různých světelných podmínkách. Celkem 50 ks jikernaček a 50 ks mlíčáků z každé 

testované skupiny (celkem 300 ks ryb) bylo fotografováno (Nikon D5100) na bílém pozadí 

v temné komoře pomocí stativu. Ryby byly foceny v prostředí fotografického stanu (boční 

rozptýlené světlo). Fotoaparát byl vyvážen na bílou barvu.  

 

3.1.9 Sledování náchylnosti odchovaných ryb k sekundárnímu zaplísnění po převozu 
na jiné rybochovné zařízení 

 

V termínu od 6.11. do 26.11. byl proveden krátkodobý experiment zaměřený na 

hodnocení náchylnosti sivenů odchovaných v různých světelných podmínkách 

k sekundárnímu napadení plísněmi. Sekundární zaplísnění sivenů je průvodním jevem 

zvýšené agresivity mlíčáků v reprodukční období, zvláště při převozu ryb na odchovné 

zařízení se změněným chemismem vody (vyšší pH, nižší koncentrace huminových kyselin). 

Pro účely tohoto pozorování byly nasazeny ryby z testovaných skupin do závěsných 
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plastových nádrží (3 x 1 x 0,9 m) na průtočný systém v areálu pokusnictví FROV Vodňany. 

Celkem bylo založeno 9 testovaných skupin: 

1) Hj/m = ryby odchované pod halogenovým osvětlením nasazené v poměru pohlaví 1:1 

2) Hj = jikernačky odchované pod halogenovým osvětlením  

3) Hm = mlíčáci odchované pod halogenovým osvětlením  

4) Lj/m = ryby odchované pod LED osvětlením nasazené v poměru pohlaví 1:1 

5) Lj = jikernačky odchované pod LED osvětlením 

6) Lm = mlíčáci odchované pod LED osvětlením 

7) Kj/m = ryby odchované pod přirozeným osvětlením nasazené v poměru pohlaví 1:1 

8) Kj = jikernačky odchované pod přirozeným osvětlením 

9) Km = mlíčáci odchované pod přirozeným osvětlením 

V týdenních intervalech byl v nádržích sledován počet ryb napadených plísní. Mortalita 

ryby byla sledována denně.  

 
denní kusové ztráty (%)) = 100 / Pnas ×Púhy 

 
přežití (%) = 100 – (100 / Pnas × Pvyl) 

 
prevalence ryb napadených plísní (%) = 100 / (Pnas / Pnap) 

 
Púhy  = počet uhynulých ryb podle protokolu 
Pnas = počet nasazených ryb 
Pvyl  = počet vylovených ryb 
Pvyl  = počet ryb napadených plísní 
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4. Výsledky 
 

4.1. Odchov sivena amerického do tržní velikosti v různých světelných 
podmínkách 
 

4.1.1 Podmínky a průběh experimentu 
 

Z výsledků měření vyplývá, že průměrná teplota vody za celou dobu odchovu byla 

10,7 ± 2,9 °C. Maximální naměřená teplota byla 16,1 °C a minimální 3,2 °C. Průběh teplot 

během odchovu je znázorněn v grafu (Obr. 3). V průběhu ověřování technologie odchovu 

sivenů nebyl zaznamenán žádný problém s nedostatkem rozpuštěného kyslíku ve vodě (Obr. 

3). Během odchovu byla maximální hladina rozpuštěného kyslíku ve vodě na úrovni 13,4 

mg.l-1 a minimální hladina rozpuštěného kyslíku ve vodě 9,7 mg.l-1. Průběh množství 

rozpuštěného kyslíku ve vodě během odchovu je znázorněn v grafu (Obr. 3). Pokud jde o pH, 

tak maximální a minimální hodnoty byly zaznamenány na úrovni 7,1 a 6,2 respektive.  

 

 
Obr. 3. Průběh teploty, koncentrace kyslíku a pH v během odchovu tržních sivenů amerických 
v  prostředí průtočného systému farma Annín. 
 
 

4.1.2 Sledování biomasy, přežití, růstu, konverze krmiva a kondice ryb 
 

Nejvýznamnější součástí ověřování odchovu sivenů v prostředí různých světelných 

podmínek (halogen, LED, kontrola) z hlediska zajímavosti pro praktiky produkčního rybářství 

je analýza růstu v průběhu sledovaného období. Celkový průběh nárůstu průměrné kusové 

hmotnosti těla v  nejlépe patrný z vynesených grafů. Graf (Obr. 4) znázorňuje vývoj průměrné 
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hmotnosti ryby bez ohledu na pohlaví při měsíčních intervalech kontrolních. Z grafu vyplývá, 

že testované skupiny ryb se v průměrné hmotnosti nelišily během období od 24.4. do 8.10. V 

počátku výtěrového období (8.10. – 6.11.) byla zaznamenána redukce růstu v kontrolní 

skupině.  

Další graf (Obr. 5) zohledňuje v růstové analýze vliv pohlaví ryb. Z tohoto grafu je 

patrný pohlavní růstový dimorfismus v průběhu celého období testování. V období od 8.10. 

do 6.11. (předvýtěrové a výtěrové období) jikernačky v kontrolní skupině pod přirozeným 

osvětlením (proměnlivá délka světelného dne) prakticky nerostly na rozdíl od jikernaček ve 

skupinách pod halogenovým a LED osvětlení, které za toto období přirostly v průměru od 50g 

(HAL) do 100g (LED). Na konci sledovaného období (6.11.) byla průměrná hmotnost 

jikernaček v kontrolní skupině o 50 a 100g nižší než u jikernaček chovaných v skupině HAL a 

LED respektive (data na základě zástupného vzorku 60 ks ryb/skupina).  

Pokud jde o mlíčáky tak ti v tomto kritickém období přirůstali ve všech sledovaných 

skupinách. Na konci sledovaného období (6.11.) byla průměrná hmotnost mlíčáků v kontrolní 

skupině o 75 a 100g nižší než u mlíčáků chovaných v skupině HAL a LED respektive (data na 

základě zástupného vzorku 60 ks ryb/skupina). 

 
 

 
Obr. 4. Porovnání vývoje hmotnostního růstu u obsádky sivenů amerických chovaných v různých světelných 
podmínkách. Sloupce znázorňují průměr a chybové úsečky směrodatnou odchylku od 210 ks ryb. 
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Obr. 5. Porovnání vývoje hmotnostního růstu u jikernaček, mlíčáků a smíšené obsádky sivenů amerických 
chovaných v různých světelných podmínkách. Hj/m = smíšená obsádka pod halogenovým osvětlením, Hj = 
jikernačky pod halogenovým osvětlením, Hm = mlíčáci pod halogenovým osvětlením, Lj/m = smíšená obsádka 
pod LED osvětlením, Lj = jikernačky pod LED osvětlením, Lm = mlíčáci pod LED osvětlením, Kj/m = smíšená 
obsádka pod přirozeným osvětlením, Kj = jikernačky pod přirozeným osvětlením, Km = mlíčáci pod přirozeným 
osvětlením. Sloupce znázorňují průměr a chybové úsečky směrodatnou odchylku od 60 ks (jikernačky a 
mlíčáci), respektive 120 ks ryb. 
 

Na grafech (Obr. 6 a Obr. 7) je vynesen délkový růst obsádek sivena chovaného 

v různých světelných podmínkách. Z těchto grafů vyplývají stejné závěry jako v případě 

hmotnostního růstu.  

 
 

 
Obr. 6. Porovnání vývoje délkového růstu (celková délka ryb) u obsádky sivenů amerických chovaných 
v různých světelných podmínkách. Sloupce znázorňují průměr a chybové úsečky směrodatnou odchylku od 210 
ks ryb. 
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Obr. 7. Porovnání vývoje délkového růstu (celková délka ryb) u jikernaček, mlíčáků a smíšené obsádky sivenů 
amerických chovaných v různých světelných podmínkách. Hj/m = smíšená obsádka pod halogenovým 
osvětlením, Hj = jikernačky pod halogenovým osvětlením, Hm = mlíčáci pod halogenovým osvětlením, Lj/m = 
smíšená obsádka pod LED osvětlením, Lj = jikernačky pod LED osvětlením, Lm = mlíčáci pod LED osvětlením, 
Kj/m = smíšená obsádka pod přirozeným osvětlením, Kj = jikernačky pod přirozeným osvětlením, Km = mlíčáci 
pod přirozeným osvětlením. Sloupce znázorňují průměr a chybové úsečky směrodatnou odchylku od 60 ks 
(jikernačky a mlíčáci), respektive 120 ks ryb. 
 

Chov sivenů v různých světelných podmínkách se neprojevil na výrazných změnách 

v krmném koeficientu u některé z testovaných skupin. Celkový krmný koeficient za sledované 

období znázorňuje graf (Obr. 8) 

 
Obr. 8. Hodnoty konverze krmiva v testovaných variantách za sledované období 
 
 

Pokud jde o hodnocení výživného stavu chovaných ryb lze konstatovat, že mírně 

snížených hodnot bylo dosahováno u ryb v kontrolní skupině již od termínu 8.10. a to 

především u jikernaček (Obr. 9). Ryby chované ve skupinách HAL a LED vykazovaly lepší 

výživný stav v průběhu celého testování. Graf (Obr. 10) vyjadřuje vliv testované technologie 

osvětlení a pohlaví ryb na ukazatel výživného stavu.  
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Obr. 9. Porovnání vývoje koeficientu vyživenosti u obsádky sivenů amerických chovaných v různých světelných 
podmínkách. Sloupce znázorňují průměr a chybové úsečky směrodatnou odchylku od 210 ks ryb. 

 
Obr. 10. Porovnání vývoje koeficentu vyživenosti u jikernaček, mlíčáků a smíšené obsádky sivenů amerických 
chovaných v různých světelných podmínkách. Hj/m = smíšená obsádka pod halogenovým osvětlením, Hj = 
jikernačky pod halogenovým osvětlením, Hm = mlíčáci pod halogenovým osvětlením, Lj/m = smíšená obsádka 
pod LED osvětlením, Lj = jikernačky pod LED osvětlením, Lm = mlíčáci pod LED osvětlením, Kj/m = smíšená 
obsádka pod přirozeným osvětlením, Kj = jikernačky pod přirozeným osvětlením, Km = mlíčáci pod přirozeným 
osvětlením. Sloupce znázorňují průměr a chybové úsečky směrodatnou odchylku od 60 ks (jikernačky a 
mlíčáci), respektive 120 ks ryb. 
 
 

4.1.3 Sledování poškozování ploutví 
 

Na grafech (Obr. 11, Obr. 12, Obr. 13 a Obr. 14) jsou vyneseny relativní délky 

jednotlivých ploutví na začátku (28.5.) a na konci sledování (8.10.). Z vynesených grafů 

vyplývá, že prodloužené fotoperioda nemá vliv na poškozování jednotlivých ploutví. Na 

hranici statistické významnosti jsou data v případě ukazatele celkového poškození (TFLR). 

Mírně vyšší hodnoty relativní délky ploutví v kontrolní skupině mohou být důsledkem 
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kratšího dne a tím i nižší možnost vzájemných interakcí. Nicméně tyto rozdíly nejsou 

signifikantní.  

 
Obr. 11. Porovnání relativní délky pravé (RDPPP) a levé (RDLPP) prsní ploutve u obsádky sivenů amerických 
chovaných v různých světelných podmínkách na začátku (28.5) a na konci (6.11). Sloupce znázorňují průměr a 
chybové úsečky směrodatnou odchylku od 210 ks ryb. 
 

 
Obr. 12. Porovnání relativní délky pravé (RDPBP) a levé (RDLBP) břišní ploutve u obsádky sivenů amerických 
chovaných v různých světelných podmínkách na začátku (28.5) a na konci (6.11). Sloupce znázorňují průměr a 
chybové úsečky směrodatnou odchylku od 210 ks ryb. 
 

 
Obr. 13. Porovnání relativní délky hřbetní (RDHP) a ocasní (RDOP) ploutve u obsádky sivenů amerických 
chovaných v různých světelných podmínkách na začátku (28.5) a na konci (6.11). Sloupce znázorňují průměr a 
chybové úsečky směrodatnou odchylku od 210 ks ryb. 
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Obr. 14. Porovnání relativní délky řitní (RDŘP) ploutve a poměru součtu délky všech ploutví k celkové délce 
těla (TFLR) u obsádky sivenů amerických chovaných v různých světelných podmínkách na začátku (28.5) a na 
konci (6.11). Sloupce znázorňují průměr a chybové úsečky směrodatnou odchylku od 210 ks ryb. 
 
 

4.1.4 Sledování výtěžnosti, gonadosomatického indexu, hepatosomatického indexu, 
splenosomatického indexu a indexu periviscerálního tuku v průběhu odchovu 
 

Druhou nejvýznamnější součástí ověřování odchovu sivenů v prostředí různých 

světelných podmínek (halogen, LED, kontrola) z hlediska zajímavosti pro produkční rybářství 

je analýza výtěžnosti a gonadosomatického indexu průběhu sledovaného období. Pokud jde o 

výtěžnost v rámci smíšené obsádky tak nebyly shledány významné rozdíly mezi testovanými 

skupinami (Obr. 15). Pokud zohledníme vliv pohlaví, tak byla pozorována výrazná redukce 

(5%) ve výtěžnosti u jikernaček chovaných v kontrolních podmínkách proti oběma skupinám 

ryb, které byly odchovány při prodloužené fotoperiodě (Obr. 16). Je zde patrný i trend 

postupného snižování výtěžnosti s nástupem finálního dozrávání oocytů v průběhu období od 

13.8. do 6.11. Výrazné rozdíly byly zaznamenány v termínu od 8.10. Naopak mlíčáci 

vykazovali ve skupinách s prodlouženou fotoperiodou snížené hodnoty výtěžnosti trupu 

(kuchaných těl). Podobně jako u jikernaček byly výrazné rozdíly zaznamenány až od 8.10. 

(Obr. 17).  
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Obr. 15. Porovnání vývoje výtěžnosti trupu u smíšené obsádky sivenů amerických chovaných v různých 
světelných podmínkách. Hj/m = smíšená obsádka pod halogenovým osvětlením, Lj/m = smíšená obsádka pod 
LED osvětlením, Kj/m = smíšená obsádka pod přirozeným osvětlením. Sloupce znázorňují průměr a chybové 
úsečky směrodatnou odchylku od 120 ks ryb. 
 

 
Obr. 16. Porovnání vývoje výtěžnosti trupu u jikernaček sivenů amerických chovaných v různých světelných 
podmínkách. Hj = jikernačky pod halogenovým osvětlením, Lj = jikernačky pod LED osvětlením, Kj = 
jikernačky pod přirozeným osvětlením. Sloupce znázorňují průměr a chybové úsečky směrodatnou odchylku od 
60 ks ryb. 
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Obr. 17. Porovnání vývoje výtěžnosti trupu u mlíčáků sivenů amerických chovaných v různých světelných 
podmínkách. Hm = mlíčáci pod halogenovým osvětlením, Lm = mlíčáci pod LED osvětlením, Km = mlíčáci pod 
přirozeným osvětlením. Sloupce znázorňují průměr a chybové úsečky směrodatnou odchylku od 60 ks ryb. 
 

Siveni odchovaní v podmínkách prodloužené fotoperiody vykazovali výrazné snížené 

(33%) hodnoty gonadosomatického indexu v porovnání s kontrolní skupinou bez ohledu na 

zdroj světla (LED vs halogen). Výrazné rozdíly byly zaznamenány již při přelovení 13.8. a 

tento trend pokračoval až do konce testování 6.11. (Obr. 18). Efekt potlačení vývoje gonád se 

projevil ještě výrazněji u samičího pohlaví, kde ryby ve skupinách s prodlouženou 

fotoperiodou vykazovali snížení gonadosomatického indexu až o 55 % (Obr. 19). U mlíčáků 

bylo pozorováno zpomalení vývoje testes v termínu 13.8. (o 40 %) s postupným vyrovnáním 

hodnot GSI (8.10.) až k vyšším hodnotám v termínu 6.11. (Obr. 20). Rozdíl na konci 

pozorovaného období byl dán tím, že mlíčáci v kontrolní skupině již byli reprodukčně aktivní 

a došlo k uvolnění větší části spermatu. 

 
Obr. 18. Porovnání vývoje gonadosomatického indexu u smíšené obsádky sivenů amerických chovaných 
v různých světelných podmínkách. Hj/m = smíšená obsádka pod halogenovým osvětlením, Lj/m = smíšená 
obsádka pod LED osvětlením, Kj/m = smíšená obsádka pod přirozeným osvětlením. Sloupce znázorňují průměr 
a chybové úsečky směrodatnou odchylku od 120 ks ryb. 
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Obr. 19. Porovnání vývoje gonadosomatického indexu u jikernaček sivenů amerických chovaných v různých 
světelných podmínkách. Hj = jikernačky pod halogenovým osvětlením, Lj = jikernačky pod LED osvětlením, Kj 
= jikernačky pod přirozeným osvětlením. Sloupce znázorňují průměr a chybové úsečky směrodatnou odchylku 
od 60 ks ryb. 

 
Obr. 20. Porovnání vývoje gonadosomatického indexu u mlíčáků sivenů amerických chovaných v různých 
světelných podmínkách. Hm = mlíčáci pod halogenovým osvětlením, Lm = mlíčáci pod LED osvětlením, Km = 
mlíčáci pod přirozeným osvětlením. Sloupce znázorňují průměr a chybové úsečky směrodatnou odchylku od 60 
ks ryb. 
 

V hodnotách hepatosomatického indexu nebyly zaznamenány výrazné rozdíly v rámci 

smíšené obsádky (Obr. 21). Výrazné zvýšení hodnot HSI (28%) bylo u samičího pohlaví 

v kontrolní skupině a v období finálního zrání oocytů s postupným vyrovnáním hodnot se 

skupinami ryb v prodloužené fotoperiodě (Obr. 22). Tato skutečnost má zřejmě vztah 

k mobilizaci tuků a vývoji ovárií v organismu jikernaček. U mlíčáků nebyly pozorovány 

rozdíly v HSI v průběhu testování (Obr. 23). 
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Obr. 21. Porovnání vývoje hepatosomatického indexu u smíšené obsádky sivenů amerických chovaných 
v různých světelných podmínkách. Hj/m = smíšená obsádka pod halogenovým osvětlením, Lj/m = smíšená 
obsádka pod LED osvětlením, Kj/m = smíšená obsádka pod přirozeným osvětlením. Sloupce znázorňují průměr 
a chybové úsečky směrodatnou odchylku od 120 ks ryb. 

 

 
Obr. 22. Porovnání vývoje hepatosomatického indexu u jikernaček sivenů amerických chovaných v různých 
světelných podmínkách. Hj = jikernačky pod halogenovým osvětlením, Lj = jikernačky pod LED osvětlením, Kj 
= jikernačky pod přirozeným osvětlením. Sloupce znázorňují průměr a chybové úsečky směrodatnou odchylku 
od 60 ks ryb. 
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Obr. 23. Porovnání vývoje hepatosomatického indexu u mlíčáků sivenů amerických chovaných v různých 
světelných podmínkách. Hm = mlíčáci pod halogenovým osvětlením, Lm = mlíčáci pod LED osvětlením, Km = 
mlíčáci pod přirozeným osvětlením. Sloupce znázorňují průměr a chybové úsečky směrodatnou odchylku od 60 
ks ryb. 

 
V hodnotách splenosomatického indexu byly v průběhu testovaní zaznamenány 

rozdíly jak v rámci smíšené obsádky (Obr. 24), tak při porovnání jikernaček (Obr. 25) a 

mlíčáků (Obr. 26). Tato skutečnost má zřejmě vztah k vyplavování hormonů během procesu a 

vývoje gonád.  

 
 

 
Obr. 24. Porovnání vývoje splenosomatického indexu u smíšené obsádky sivenů amerických chovaných 
v různých světelných podmínkách. Hj/m = smíšená obsádka pod halogenovým osvětlením, Lj/m = smíšená 
obsádka pod LED osvětlením, Kj/m = smíšená obsádka pod přirozeným osvětlením. Sloupce znázorňují průměr 
a chybové úsečky směrodatnou odchylku od 120 ks ryb. 
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Obr. 25. Porovnání vývoje splenosomatického indexu u jikernaček sivenů amerických chovaných v různých 
světelných podmínkách. Hj = jikernačky pod halogenovým osvětlením, Lj = jikernačky pod LED osvětlením, Kj 
= jikernačky pod přirozeným osvětlením. Sloupce znázorňují průměr a chybové úsečky směrodatnou odchylku 
od 60 ks ryb. 

 
Obr. 26. Porovnání vývoje splenosomatického indexu u mlíčáků sivenů amerických chovaných v různých 
světelných podmínkách. Hm = mlíčáci pod halogenovým osvětlením, Lm = mlíčáci pod LED osvětlením, Km = 
mlíčáci pod přirozeným osvětlením. Sloupce znázorňují průměr a chybové úsečky směrodatnou odchylku od 60 
ks ryb. 
 

 
 
V hodnotách indexu perviscerálního tuku byl v průběhu testovaní zaznamenán 

klesající trend směrem k podzimnímu období (období výtěru) a to jak v rámci smíšené 
obsádky (Obr. 27), tak při porovnání jikernaček (Obr. 28) a mlíčáků (Obr. 29). Tato 
skutečnost má zřejmě vztah k hospodaření s tuky (energií) v předvýtěrovém období. 
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Obr. 27. Porovnání vývoje indexu periviscerálního tuku u smíšené obsádky sivenů amerických chovaných 
v různých světelných podmínkách. Hj/m = smíšená obsádka pod halogenovým osvětlením, Lj/m = smíšená 
obsádka pod LED osvětlením, Kj/m = smíšená obsádka pod přirozeným osvětlením. Sloupce znázorňují průměr 
a chybové úsečky směrodatnou odchylku od 120 ks ryb. 

 

 
Obr. 28. Porovnání vývoje indexu periviscerálního tuku u jikernaček sivenů amerických chovaných v různých 
světelných podmínkách. Hj = jikernačky pod halogenovým osvětlením, Lj = jikernačky pod LED osvětlením, Kj 
= jikernačky pod přirozeným osvětlením. Sloupce znázorňují průměr a chybové úsečky směrodatnou odchylku 
od 60 ks ryb. 
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Obr. 29. Porovnání vývoje indexu periviscerálního tuku u mlíčáků sivenů amerických chovaných v různých 
světelných podmínkách. Hm = mlíčáci pod halogenovým osvětlením, Lm = mlíčáci pod LED osvětlením, Km = 
mlíčáci pod přirozeným osvětlením. Sloupce znázorňují průměr a chybové úsečky směrodatnou odchylku od 60 
ks ryb. 

 
 

4.1.5 Porovnání morfologických ukazatelů jednotlivých skupin chovaných ryb v 
období pohlavní zralosti nestimulovaných ryb 
 

V období výtěrové aktivity bylo provedeno porovnání vybraných morfologických 

ukazatelů. Byly zaznamenány výrazné rozdíly v indexu širokohřbetosti (Obr. 30) a indexu 

vysokohřbetosti (Obr. 31). Naopak žádné rozdíly nebyly zaznamenány v koeficientu 

vyživenosti (Obr. 32).  

 

 
Obr. 30. Porovnání indexu širokohřbetosti u smíšené obsádky, jikernaček a mlíčáků sivenů amerických 
chovaných v různých světelných podmínkách. Sloupce znázorňují průměr a chybové úsečky směrodatnou 
odchylku od 60 ks (jikernačky a mlíčáci), respektive 120 ks ryb. 
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Obr. 31. Porovnání indexu vysokohřbetosti u smíšené obsádky, jikernaček a mlíčáků sivenů amerických 
chovaných v různých světelných podmínkách. Sloupce znázorňují průměr a chybové úsečky směrodatnou 
odchylku od 60 ks (jikernačky a mlíčáci), respektive 120 ks ryb. 

 

 
Obr. 32. Porovnání indexu vyživenosti u smíšené obsádky, jikernaček a mlíčáků sivenů amerických chovaných 
v různých světelných podmínkách. Sloupce znázorňují průměr a chybové úsečky směrodatnou odchylku od 60 
ks (jikernačky a mlíčáci), respektive 120 ks ryb. 

 
 

4.1.6 Sledování stupně vývoje gonád a procenta ryb připravených k výtěru 
 

V období počátku a plné výtěrové aktivity (8.10. – 6.11.) bylo provedeno sledováno 

podílu ryb připravených k výtěru v rámci testovaných skupin. U fotostimulovaných ryb byl 

tento podíl naprosto minoritní a navíc šlo ve všech případech o mlíčáky (Obr. 33). U mlíčáků 

došlo tedy k posunu termínu výtěru minimálně o jeden měsíc. Tento fakt potvrzuje i 

histologické vyšetření, které v termínu 8.10. prokázalo v kontrolní skupině naprostou převahu 

buněk ve stádiu spermií připravených k reprodukci (Obr. 34). Ve skupinách ryb chovaných 

v prodloužené fotoperiodě pod LED (Obr. 35) a halogenovým osvětlením (Obr. 36) byla 

většina buněk ve stádiu spermatocytů a spermatogonií.  
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Obr. 33. Porovnání připravenosti k výtěru u jikernaček a mlíčáků sivenů amerických chovaných v různých 
světelných podmínkách.  

 

 
 
Obr. 34. Histologický řez testes sivena amerického chovaného pod přirozeným osvětlením (KON) při 
zvětšení 4x (A), 10x (B), 20x (C) a 40x (D). 
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Obr. 35. Histologický řez testes sivena amerického chovaného pod LED osvětlením (LED) při 
zvětšení 4x (A), 10x (B), 20x (C) a 40x (D). 
 

 
 
Obr. 36. Histologický řez testes sivena amerického chovaného pod halogenovým osvětlením (HAL) 
při zvětšení 4x (A), 10x (B), 20x (C) a 40x (D). 
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4.1.7 Porovnání vybarvení (svatebního šatu) chovaných ryb  
 

Při porovnání zbarvení (svatebního šatu) byly shledány výrazné rozdíly mezi 

fotostimulovanými skupinami ryb a rybami v kontrolní skupině. Tyto rozdíly byly zvláště 

výrazné u mlíčáků (Obr. 37), méně již u jikernaček (Obr. 38).  

 

halogen   LED osvětlení   kontrola 

 

 
 
Obr. 37. Rozdíly ve zbarvení (svatebním šatu) u mlíčáků sivena amerického chovaného pod 
halogenovým (první sloupec), LED (druhý sloupec) a přirozeným (třetí sloupec) osvětlením v termínu 
6.11. 
 



            

 35 

 halogen   LED osvětlení   kontrola      

 
 
Obr. 38. Rozdíly ve zbarvení (svatebním šatu) u jikernaček sivena amerického chovaného pod 
halogenovým (první sloupec), LED (druhý sloupec) a přirozeným (třetí sloupec) osvětlením v termínu 
6.11. 
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4.1.8 Sledování náchylnosti odchovaných ryb k sekundárnímu zaplísnění po převozu 
na jiné rybochovné zařízení 
 

Z grafu prevalence ryb napadených sekundárními mykózami je patrné, že proces 

projevu onemocnění v kontrolní skupině je rychlý a první napadené ryby se objevují již za 7 

dní po převozu (Obr. 39). Během 14 dní pozorování nebyly pozorovány mykózy na rybách 

chovaných v podmínkách prodloužené fotoperiody. Na konci experimentu byly pozorovány 

ojedinělé výskyty u mlíčáků ve skupinách LED i HAL. Z grafu znázorňujícího denní kusové 

ztráty jsou patrné vyšší úhyny v kontrolní skupině ryb, především ve smíšené obsádce a 

v celosamčí obsádce (Obr. 40). Žádné zvýšení denních kusových ztrát nebylo pozorováno u 

fotostimulovaných skupin ryb bez ohledu na pohlaví a variantu osvětlení. První úhyny 

v důsledku agrese mlíčáků a sekundárních mykotických onemocnění byly zaznamenáni již 10. 

den po převozu na objekt s jiným chemismem vody (vyšší pH, nižší koncentrace huminových 

kyselin). Celkové přežití v kontrolní skupině kleslo na úroveň 65 % po 20 dnech sledování 

(Obr. 41). 

 
Obr. 39. Prevalence ryb napadených sekundárními plísněmi ve skupinách sivenů odchovaných při použití 
prodloužené fotoperiody a v kontrolní skupině po převozu ryb na jiné odchovné zařízení. Hj/m = smíšená 
obsádka (50:50%) odchovaná pod halogenovým osvětlením, Hj = jikernačky (100%) odchované pod 
halogenovým osvětlením, Hm = mlíčáci (100%) odchovaní pod halogenovým osvětlením, Lj/m = smíšená 
obsádka (50:50%) odchovaná pod LED osvětlením, Lj = jikernačky (100%) odchované pod LED osvětlením, 
Lm = mlíčáci (100%) odchovaní pod LED osvětlením, Kj/m = smíšená obsádka (50:50%) odchovaná pod 
přirozeným osvětlením, Kj = jikernačky (100%) odchované pod přirozeným osvětlením, Km = mlíčáci (100%) 
odchovaní pod přirozeným osvětlením. Sloupce znázorňují průměr a chybové úsečky směrodatnou odchylku. 
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Obr. 40. Denní průběh kusových ztrát ryb napadených sekundárními plísněmi ve skupinách sivenů 
odchovaných při použití prodloužené fotoperiody a v kontrolní skupině po převozu ryb na jiné odchovné 
zařízení. Hj/m = smíšená obsádka (50:50%) odchovaná pod halogenovým osvětlením, Hj = jikernačky (100%) 
odchované pod halogenovým osvětlením, Hm = mlíčáci (100%) odchovaní pod halogenovým osvětlením, Lj/m 
= smíšená obsádka (50:50%) odchovaná pod LED osvětlením, Lj = jikernačky (100%) odchované pod LED 
osvětlením, Lm = mlíčáci (100%) odchovaní pod LED osvětlením, Kj/m = smíšená obsádka (50:50%) 
odchovaná pod přirozeným osvětlením, Kj = jikernačky (100%) odchované pod přirozeným osvětlením, Km = 
mlíčáci (100%) odchovaní pod přirozeným osvětlením. Sloupce znázorňují průměr a chybové úsečky 
směrodatnou odchylku. 

 

 
Obr. 41. Kumulativní přežití ryb napadených sekundárními plísněmi ve skupinách sivenů odchovaných při 
použití prodloužené fotoperiody a v kontrolní skupině po převozu ryb na jiné odchovné zařízení. Hj/m = smíšená 
obsádka (50:50%) odchovaná pod halogenovým osvětlením, Hj = jikernačky (100%) odchované pod 
halogenovým osvětlením, Hm = mlíčáci (100%) odchovaní pod halogenovým osvětlením, Lj/m = smíšená 
obsádka (50:50%) odchovaná pod LED osvětlením, Lj = jikernačky (100%) odchované pod LED osvětlením, 
Lm = mlíčáci (100%) odchovaní pod LED osvětlením, Kj/m = smíšená obsádka (50:50%) odchovaná pod 
přirozeným osvětlením, Kj = jikernačky (100%) odchované pod přirozeným osvětlením, Km = mlíčáci (100%) 
odchovaní pod přirozeným osvětlením. Sloupce znázorňují průměr a chybové úsečky směrodatnou odchylku. 
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4.1.9 Ekonomické zhodnocení technologie 
 

Při pořizování LED technologie je nutno počítat s vyššími investičními náklady (cca 

6x), neboť LED technologie pro osvětlení jednoho prezentovaného žlabu stála 3 642 Kč. Pro 

porovnání vstupní náklady pro technologii metalhalogenových výbojek byly 600 Kč. 

Nicméně vyšší vstupní náklady na LED technologii se v porovnání s metalhalogenovými 

výbojkami vrátí již po 21 dnech provozu. Průměrná dosažená biomasa ryb (se započtením ryb 

usmrcených v průběhu testování pro získání vzorků) byla v žlabech s metalhalogenovým 

osvětlením 117,4 kg a ve žlabech s LED osvětlením 117,6 kg. Celkem bylo v žlabech 

s metalhalogenovým a LED osvětlením spotřebováno 799 a 97,6 kW respektive. To znamená 

spotřebu 6,80 (HAL) a 0,82 (LED) kW/kg chovaných ryb. Při ceně 3,3 Kč/kW (reálná místní 

cena pro rok 2014) to představuje náklady 22,4 Kč/kg ryb v případě metalhalogenového 

osvětlení a 2,73 Kč/kg ryb v případě LED osvětlení.  
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5. Závěr 
 
Prezentovaný pilotní projekt ověřoval možnosti oddálení nástupu pohlavní zralosti 

v chovu sivena amerického v průtočném intenzivním systému. Z výsledku projektu je 

evidentní, že při použití navržené technologie osvětlení dojde k oddálení nástupu pohlavní 

zralosti min o 1 měsíc. To bylo potvrzeno na základě dat o vývoji gonadosomatickém indexu. 

Zlepšení výtěžnost v porovnání s kontrolou bylo prokázáno jen u fotostimulovaných 

jikernaček. V průběhu testování se nepotvrdila hypotéza, že prodloužená hypotéza sama o obě 

bude mít vliv na lepší růst a využití krmiva. Rovněž nebyly shledány významné rozdíly 

v stupni poškození ploutví u ryb chovaných v různých podmínkách. Pozitivním vedlejším 

efektem fotostimulace sivenů je utlumení agrese u mlíčáků a redukce s tím spojených ztrát. 

Z hlediska úspory provozních nákladů lze jednoznačně doporučit zvolenou LED technologii 

osvětlení, neboť celkový vliv na ryby byl srovnatelný s metalhalogenovými výbojkami. 

Z výsledků prezentovaného projektu lze doporučit testovanou technologii k užívání 

praktickým producentům ryb.  
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6. Přílohy 

 
 
Obr. 42. Pohled na odchovné žlaby pod LED osvětlením (vlevo) a pod halogenovým osvětlením 
v noci. 
 
 

 
 
Obr. 43. Celkový pohled na areál, kde probíhalo testování. 
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Obr. 44. Porovnání zbarvení (svatebního šatu) mezi jikernačkou a mlíčákem sivena amerického 
 
 

 
 
Obr. 45. Morfologické rozdíly mezi jikernačkou (nahoře) a mlíčákem (dole) chovanými v přirozených 
světelných podmínkách – detail hlavy 
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Obr. 46. Detail rozdílu ve svatebním šatu u fotostimulovaných mlíčáků nahoře (halogen a LED) a 
mlíčáka z kontrolní skupiny (dole). 
 
 
 

 
 
Obr. 47. V měsíčních intervalech probíhalo počítání a biometrické měření chovaných ryb 
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Obr. 48. Detail na mlíčáka odchovaného v podmínkách prodloužené fotoperiody (LED) a průběh 
kontrolního přelovení ryb. 
 
 
 

 
 
Obr. 49. V termínech 18.6, 13.8, 8.10 a 6.11 probíhaly odběry vzorku krve pro pozdější analýzy. 
 
 
 

 
 
Obr. 50. Detail obsádky sivenů amerických chovaných pod LED osvětlením. 
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Obr. 51. Detail obsádky sivenů amerických chovaných pod halogenovým osvětlením. 
 
 
 

 
 
Obr. 52. Testování náchylnosti sivenů k sekundárním mykózám probíhalo na průtočném systému 
v areálu FROV JU. 
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Obr. 53. Pohled do nádrže s kontrolní (vlevo) a fotostimulovanou skupinou ryb 
 
 
 

 
 
Obr. 54. Detail ryb z kontrolní skupiny ryb s projevy sekundární mykózy 
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Obr. 55. Kontrolní přelovení ryb 
 
 


