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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 postup 

adaptace a navazujícího intenzivního chovu adaptovaných síhů v průtočném systému, 

doposud sloužícího k odchovu pstruha duhového. Tento projekt měl v budoucnosti přispět 

alespoň k částečnému vyřešení současné neutěšené situace v produkci síhovitých ryb u nás. 

Rybářské podniky, které se zapojí do intenzivního a efektivního chovu síhů budou moci 

zvýšit svoji produkci a diversifikovat sortiment celoročně nabízených ryb a současně zvýšit 

svoje tržby z prodeje cenné komodity. V projektu jsou využity dřívější poznatky z potravní a 

prostorové adaptace u candáta obecného a okouna říčního. V průběhu projektu je hodnocen 

růst, přežití, během chovu síhů z kategorie ročka (adaptovaných ryb) do kategorie tržních ryb. 

Na závěr je testována výtěžnost a posouzeny organoleptické, sensorické a chemické vlastnosti 

ryb vyprodukovaných v průtočném, recirkulačním a rybničním systému chovu.  

 

1.2. V čem tkví inovativnost testované technologie 
 

Inovace spočívá v provozním otestování spojení rybničního odchovu plůdku síhů 

(ročka) a následného odchovu v chráněných podmínkách průtočné farmy, při kterém se 

využívá vhodných kompletních krmných směsí a vysokých obsádek. Tyto podmínky zajišťují 

růst síhů v podmínkách chráněných proti rybožravým predátorům při jejich nízké mortalitě.  

 

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

pouze v klasické rybniční polykultuře většinou s kaprem. Postupy využívající potravní 

adaptace plůdku či ročka (odchovaného v rybničních podmínkách) byly známy, zhodnoceny a 

popsány pouze po ose aplikovaného výzkumu na jiných druzích ryb. Potencionální rybářské 

subjekty proto neměli jistotu. zda je tento způsob kombinovaného chovu síha peledě funkční a 

efektivní. Testování této inovace je nutné i vzhledem k zvyšování konkurenceschopnosti 

české akvakultury a efektivnosti využití přírodních zdrojů a rybničního potenciálu.  
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2. Úvod 
 
Jednou z možností zvýšení obliby a konzumace masa sladkovodních ryb u nás je větší 

diversifikace spektra chovaných ryb, cílená především na původní, případně zdomácnělé 

druhy ryb s vysoce kvalitním masem bez svalových „Y“ kostic. Intenzivní chov síhů 

(koregonidů) v různých chovných systémech (klecových, průtočných či recirkulačních) 

v některých evropských zemích (např. Litva, Estonsko, Rusko, Polsko, Německo nebo 

Finsko) a USA přineslo místním producentům možnost diverzifikace jejich produkce a 

lukrativní alternativu k chovu salmonidů, zejména pstruha duhového (Heinimaa a kol., 2011; 

Król a kol., 2003; Wunderlich a kol., 2011; Wziątek a kol., 2009). V poslední době začínají 

podobně uvažovat i chovatelé lososovitých ryb u nás a z prostředí rybářské praxe vzcházejí 

požadavky na ověření technologie a přizpůsobení stávajících infrastruktur na chov síhů. 

Technologie chovu síhů v České republice byla doposud tradičně založena především 

na společných polykulturních obsádkách s kaprem obecným (Cyprinus carpio), nebo 

pstruhem duhovým (Oncorhynchus mykiss) především výše položených chladných rybníků 

(Hochman, 1987; Kouřil a kol., 2008). Nicméně, i přesto, že tato metoda vykazuje častou 

nespolehlivost a vysoké ztráty, využívá se tento způsob chovu u nás nejčastěji.  

V letech 1975 – 1987 se produkce síhů (obou druhů) pohybovala v širokém rozpětí, kdy 

výlovky tržních ryb činily od 243 do 429 t za rok u Státního rybářství o.p. Současná produkce 

síhů je řádově nižší. Udává se roční výlovek kolem 50 – 60 t s převahou peledě. Dokonce v 

roce 2010 byl zaznamenán pokles tržních síhů na hranici 26 t za rok. Tato produkce byla 

realizována především na podnicích Rybářství Velké Meziříčí s.r.o., Kinský Žďár a.s., 

Rybářství Růžička s.r.o, Rybářství Litomyšl s.r.o, Rybářství Mariánské Lázně s.r.o., 

Velkostatek Velké Meziříčí, Theobald Czernin Dymokury, Rybářství Telč a.s. a Blatenská 

ryba spol. s r.o. (Rybářské sdružení České Republiky, 2011). 

Hlavní příčinou, snížení produkce, je především preference a snadná ulovitelnost těchto 

ryb stále se zvyšující populací kormorána velkého (Phalocorcorax carbo). Kormorán svým 

predačním tlakem decimuje především obsádky síhů ve věku 1+. Mnoho dalších ryb navíc 

poškodí (Kortan a Adámek, 2010). Zpravidla nebývá problém dochovat se podzimního ročka 

(čtvrtročka) z polokulturních obsádek na rybnících. Potíže vyvstávají během prvního zimního 

období (stáří ryb 1+) právě díky selektivní predaci kormoránem. 

Přesunutím alespoň části produkce do bezpečnějších (z hlediska predátorů) a lépe 

kontrolovatelných podmínek intenzivních průtočných systémů by produkci síhů u nás 
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významně pozvedlo. Navíc diverzifikace produkce nabízí zvýšení flexibility výroby a 

rozšíření nabídky daného producenta což v akvakultuře vede k významnému zvýšení 

konkurenceschopnosti. Ověření této technologie pro intenzivní chov síhů v našich 

podmínkách (klimatických, tržních i sociálních) prozatím chybí a mohl by být jednou z cest 

udržitelnosti a dalšího rozvoje chovu síhovitých ryb v České republice a intenzivní 

akvakultury vůbec. 

 

Použitá literatura: 
 
Heinimaa, P., Koskela, J., Koskinen, H., Vehviläinen, H., Määttä, V. 2011. Aquaculture of coregonids 

in Finland. 11th International Symposium on the Biology and Management of Coregonid fishes. 
26-30 September 2011, Austria, Mondsee. s. 32.  

Hochmann, L. 1987. Chov síhů. Edice metodik. Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický 
Vodňany. 16 s. 

Kortan, J., Adámek, Z. 2010. Determinace poranění ryb kormoránem velkým a ostatními rybožravými 
predátory. Edice metodik. Fakulta rybářství a ochrany vod. 26 s. 

Kouřil, J., Mareš, J., Pokorný, J., Adámek, Z., Randák T., Kolářová, J., Palíková, M., 2008. Chov 
lososovitých druhů ryb, lipana a síhů. Vyd. 1. Vodňany: Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech, 2008, 141 s. ISBN 
978-80-85887-80-8. 

Kouřil, J., Švinger, V., Mikodina, E. V., Sedova, M. A., Pavlišta, R., Hamáčková, J., 2010. Induced 
and synchronized ovulation and other improvements of artificial reproduction in northern 
whitefish (Coregonus peled) using hormonal stimulation and anaesthesia. In: Litvinenko, A. I. 
and Reshetnikov, Yu. S. (eds.). Biology, Biotechnology of Breeding and Condition of Whitefish 
Stocks, VII International Scientific and Practical Workshop, Tyumen: pp. 219―222. 

Król, J., Demska-Zakes, K., Hliwa, P., Korzeniowska, P., 2003. The infuluence of temperature on the 
sex differentiation process in peled (Coregonus peled Gmel.). Archives of Polish Fisheries 11, 
23-31. 

Švinger, V. W., Kouřil, J. and Pavlišta, R., 2010. Induced and synchronized ovulatin in Northern 
whitefish (Coregonus peled) using GnRHa (D-Tle6,Pro9–NEt) Lecirelin in different dosages. 
Submitted and accepted for presentation at Aquaculture Europe 2010 conference in Porto (5.-8. 
October, 2010). 

Wunderlich, K., Szczepkowska, B., Szczepkowksi, M., Kozlowski, M., Piotrowska, I. 2011. Imapct of 
daily feed rations for juvenile common whitefish Coregonus lavaretus (L.), on rearing 
indicatiors and oxygen requirements. Archives of Polish Fisheries 19, 23‒30.     

Wziątek, B., Kozłowski, J., Teodorowicz, M., Kurenda P., 2009. Effects of producing stocking 
material of vendace (Coregonus albula (L.), using spawners reared in captivity – initial studies. 
Archives of Polish Fisheries 17, 99-102. 
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3. Materiál a metodika 
 

Projekt se zabýval v první části provozním ověřením technologie adaptace rybničně 

odchovaného ročka síha peledě na podmínky intenzivního chovu v průtočném systému 

(vysoká hustota obsádky, kompletní krmná směs atd.). V druhé části se projekt zabýval 

sensorickým (chuť, pachuť vůně, konzistence, preference), technologickým (výtěžnost, 

textura masa) a chemickým (profil mastných kyselin, profil aminokyselin, obsah makroprvků, 

obsah mikroprvků) posouzením kvality finálního produktu.   

Prostředím pro chov síhů byl průtočný systém firmy Pstruhařství ČRS Kaplice, spol. s 

r.o., kam byly převezeny a nainstalovány odchovné nádrže (12 ks, objem 300l). V průběhu 

projektu byly u obsádek peledě a marény hodnoceny následující zootechnické ukazatele: 

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

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

 
koeficient kondice = 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 
SDhm = směrodatná odchylka průměrné hmotnosti ryb 
Xhm = průměrná hmotnost ryb 
 

V druhé části projektu byly sledovány růstové schopnosti ryb adaptovaných na příjem 

kompletních krmných směsí v prostředí daného průtočného systému. Ryby pocházely z chovu 

FROV JU, konkrétně z Laboratoře řízené reprodukce a intenzivního chovu ryb.  

V třetí fázi projektu bylo provedeno porovnání kvality masa (senzorické vlastnosti, 

textura, chemické složení, profil mastných kyselin, profil aminokyselin, obsah mikroprvků)  

vyprodukovaných peledí s rybami vyprodukovanými v rybničních podmínkách.  
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3.1. Adaptace a odchov  

3.1.1 Testovaný organismus 
 

Pilotní projekt testoval v první části jarní adaptaci (potravní a prostorovou) a odchov 

juvenilních síhů odchovaných v rybničních podmínkách. Celkem byly testovány 4 varianty 

adaptace. Nasazované ryby charakterizuje Tab. 1.   

 

Tab. 1. Vstupní parametry ryb nasazovaných na adaptaci – celková délka těla (TL), standartní délka 

těla (SL) a hmotnost (w) 

  TL SL w 

  mm mm g 

pruměr 142 119 21,4 

S.D. 6 6 2,9 

min 122 100 15,4 

max 165 138 31,2 

 

 

Nasazované ryby byly ve stáří 13 měsíců od vykulení před nasazením chovány 

v rybničních podmínkách. Celkem bylo nasazeno do testu 3000 ks peledí což představuje 

biomasu 64,2 kg. Pro účely dalšího srovnávání bylo paralelně chováno dalších 1500 ks peledí. 

Paralelně bylo nasazeno 300 ks síha marény. Biometrické charakteristiky nasazovaných ryb 

jsou uvedeny v Tab.1. Adaptace probíhala podle schématu 1 – 3. den – hladovění, 3 – 15. den 

společné krmení patentky (PATE), planktonu (PLAN), planktonu + patentky (PL+PA) a 

suché směsi. Kontrolní skupina byla krmena o začátku suchou směsí. Po 15 dnech adaptace 

by proveden skokový přechod na suché krmivo. Marény byly adaptovány systémem 

s využitím patenky a planktonu. 

V druhé části projektu byly nasazeny 2 velikostní kategorie – větší (212,2 ± 36,1 g) a 

menší (135,1 ± 14,3 g) ryb ve věku 1+ a nejmenší kategorie (3,7 ± 1,3) ve věku 0+.  

 

3.1.2 Sledování biomasy, přežití, růstu a kondice ryb 
 

Celková délka testování byla v první fázi projektu (adaptaci) byla 57 dní. Během 

tohoto období proběhlo celkem 5 kontrolních přelovení, během kterých byly monitorovány 

biometrické ukazatele odchovávaných ryb (celková délka těla, standardní délka těla, 



            

 10 

hmotnost), biomasa a počet ryb. Veškerá měření na živých rybách probíhala po anestezi 

v lázni hřebíčkového oleje (0,03 ml/l). Celkem bylo sledováno 50 ks ryb v rámci každé 

vylovené a nasazené hmotnostní skupiny ryb.  

V druhé části projektu byla celková délka testování 63 dní. Během tohoto období 

proběhly celkem 4 kontrolní přelovení, podle stejných postupů jako v první fázi projektu 

Celkem bylo sledováno 50 ks ryb v rámci každé vylovené a nasazené hmotnostní skupiny ryb. 

Během kontrolních přelovení a třídění ryb se nekrmilo. Monitoring obsahu kyslíku, 

teploty a případných ztrát probíhal 1x denně v 8:00 a údaje byly zaznamenány do protokolu o 

krmném dnu.  

 Krmný den začínal v 8:00 a končil v 17:00. Během tohoto intervalu byly ryby krmeny 

4x denně podle dávek doporučených výrobcem krmiva pro pstruha duhového. Množství 

spotřebovaného krmiva bylo monitorováno pro účely pozdější kalkulace krmného koeficientu. 

Během experimentálního odchovu byla předkládána krmiva firmy BioMar  (Tab. 2., 3. a 4..). 

 
Tab. 2. Krmiva firmy BioMar (Nersac, Francie) použitá během adaptace odchovu síhů v první fázi 
projektu. Hodnoty deklarované výrobcem. 

 
    INICO Plus G 

  jednotky 0,6 mm 1 mm   surovinové složení 

hrubý protein % 63 63 

 

rybí moučka 

hrubý tuk % 11 11 

 

pšeničný gluten 

karbohydráty % 11 11 

 

pšenice 

popeloviny % 10,9 10,9 

 

krilová moučka 

celulosa % 0,3 0,3 

 

lecitin, betain 

fosfor % 1,7 1,7 

 

výtažek z kvasnic 

hrubá energie MJ/kg 21,4 21,4 

 

probiotika  

stravitelná 

energie MJ/kg 19 19   vit. a minerální premix  
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Tab. 3. Krmiva firmy BioMar (Nersac, Francie) použitá během odchovu menší kategorie peledí 
v druhé fázi projektu. Hodnoty deklarované výrobcem. 
 
 

    INICO Plus  

  jednotky 

0,8 

mm surovinové složení 

hrubý protein % 56 rybí moučka 

hrubý tuk % 18 pšeničný gluten 

karbohydráty % 9 pšenice 

popeloviny % 11,2 krilová moučka 

celulosa % 0,2 lecitin 

fosfor % 1,6 výtažek z kvasnic 

hrubá energie MJ/kg 21,2 betain 

stravitelná 

energie MJ/kg 19,1 probiotiky  

 
Tab. 4. Krmiva firmy BioMar (Nersac, Francie) použitá během odchovu větších kategorií peledí 
v druhé fázi projektu. Hodnoty deklarované výrobcem. 
 

 
    INICO 917 

  jednotky 

2 

mm surovinové složení 

hrubý protein % 47 rybí moučka 

hrubý tuk % 20 pšeničný gluten 

karbohydráty % 18 pšenice 

popeloviny % 8,5 rybí olej 

celulosa % 0,8 sojová koncentrát 

fosfor % 1,2 vitamínový premix 

hrubá energie MJ/kg 23,1 minerální premix 

stravitelná 

energie MJ/kg 19,7   

 
 

3.2. Posouzení kvality finálního produktu 

3.2.1 Výtěžnost  
 

U vyprodukovaných síhů bylo provedeno vylačnění trávicího traktu v délce 2 dnů. Bylo 

provedeno porovnání ryb vyprodukovaných v intenzivním systému (FROV JU), průtočném 

(Pstruhařství ČRS Kaplice, spol. s r.o.) s rybami kontrolními z rybničních podmínek. Pro 

hodnocení výtěžnosti byly ryby usmrceny v souladu s vyhláškou Mze č. 245/1996 Sb. Potom 

byly zjištěny biometrické údaje včetně celkové hmotnosti těla. Před dalším zpracováním byly 
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ryby zchlazeny v nádobě s drceným ledem. Sledovaným parametrem výtěžnosti byl 

opracovaný (odšupinovaný) trup s kůží s hlavou a bez hlavy. Pro stanovení podílu 

jednotlivých nejedlých částí těla byla z torza trupu odříznuta hlava, ploutve a byl vyjmut 

obsah dutiny břišní. Vnitřnosti byly dále rozděleny na játra, slezinu, zažívací ústrojí a 

periviscerální tuk. Všechny části těla byly zváženy na vahách s přesnosti 0,01 g.  

 

3.2.2 Textura masa 
 

Bylo provedeno porovnání ryb vyprodukovaných v intenzivním, průtočném systému 

s rybami kontrolními z rybničních podmínek. Celkem bylo porovnáno 30 vzorků (od 30-ti 

různých ryb) v rámci dané skupiny ryb. Analýza byla provedena u čerstvých vzorků 

odebraných z dorsální části filetu. Z každé ryby (n=40) byl odebrán vzorek čtvercového tvaru 

50x30 mm. Vzorky byly před měřením textury uchovány v izotermické nádobě při teplotě 10 

°C. Vlastní měření textury svaloviny probíhalo na přístroji TA.XTPlus (Stable Micro 

Systems, Godalming, England) v laboratoři Fakulty rybářství a ochrany vod. Pro měření byl 

použit test TPA (texture profile analyses), kde byl získán celkový profil texturních vlastností 

svaloviny (tuhost, elasticita, soudržnost). Tento test velmi často koreluje se senzorickým 

měřením. Principem testu byla dvojí komprese za přesně definovaných podmínek (síla, čas, 

dráha). Před spuštěním testu byl přístroj kalibrován. Po zpuštění testu začal přístroj 

kontinuálně zaznamenávat sílu, dráhu, čas za současné deformace vzorku v tlaku. Deformaci 

vzorku umístěného na desce přístroje provádí tenzometrické rameno o síle 50 Kg, které 

zaznamená působící síly. Do tenzometru byla upevněna sonda typu P75(Ø75mm), která celou 

svoji silou působí na vzorek. Vzorek byl odebrán z hřbetní části svaloviny filetu o velikosti 

3x3 cm, min. výška vzorku 0,5cm. Průběh měření se zaznamenává ve formě deformační 

křivky.  

 

3.2.3 Chemické složení masa 
 

Vzorky svaloviny (filet bez kůže) byly analyzovány na základní chemický rozbor (N-

látky, obsah tuku a obsah popelovin). Obsah bílkovin (N-látek) byl určen metodou stanovení 

veškerého obsahu amino-dusíku podle Kjeldahla a následující přepočet na obsah (tkz. 

hrubých) bílkovin vynásobením příslušným faktorem. Celkem bylo porovnáno 20 vzorků od 

každé skupiny. 
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Analýza obsahu mikro a makro prvků probíhala na VFU Brno (Ústav biochemie a 

biofyziky). Pro mikrovlnnou mineralizaci bylo naváženo 2 g každého vzorku. K navážce bylo 

přidáno 7 ml 65% HNO3 (čistota Analpure) a 1 ml 30% H2O2. Vzorky byly mineralizovány 

v mikrovlnném systému Milestone ETHOS SEL (Milestone, Itálie) při teplotě 200°C, po dobu 

35 minut a výkonu 1000 W. Po mineralizaci byly vzorky kvantitativně převedeny do 10 ml 

odměrné baňky a doplněny deionizovanou vodou na definovaný objem. Vzorky byly před 

analýzami adekvátně naředěny. Vzorky byly analyzovány přístrojem ContrAA 700 (Analytik 

Jena, Německo) s plamenovou atomizací (platí pro makroprvky – Na, K, Ca a Mg) nebo s 

elektrotermickou atomizací (mikroelementy – Cu, Mn, Zn a Fe). 

Pro stanovení profilu aminokyselin byl jemně mletý, suchý vzorek (jedlý podíl) 

navážen v množství 0.2 g nebo 0.5 g (podle obsahu dusíkatých látek) a zalit potřebným 

množstvím 6 N HCl. Obsah byl probublán analyticky čistým dusíkem a hydrolyzován po 

dobu 24 hodin při 110 °C. Vzniklý hydrolyzát byl přefiltrován, převeden do odměrné baňky o 

příslušném objemu a doplněn destilovanou vodou. Z odměrné baňky bylo odpipetováno 

příslušné množství vzorku, které bylo odpařeno ve vakuové rotační odparce. Odparek byl 

převeden sodno-citrátovým pufrem do objemné baňky 25 ml a doplněn příslušným pufrem po 

značku. Vlastní stanovení aminokyselin bylo provedeno na automatickém analyzátoru 

aminokyselin AAA 400 firmy INGOS a.s. Praha na základě barvotvorné reakce aminokyselin 

s oxidačním činidlem-ninhydrinem. 

 

3.2.4 Profil mastných kyselin v mase 
 

Vzorky svaloviny (filet bez kůže) byly analyzovány na spektrum mastných kyselin 

(MK). Stanovení probíhalo metodou plynové chromatografie na přístroji Varian 3300 (30 x 

0,53 mm) a 0,25 μm tlouštce filmu (OMEGAWAX 530). Analýza probíhala při počáteční 

teplotě 170 °C, rychlosti ohřevu 3 °C.min-1, konečné teplotě 240 °C, teplotě nástřiku 250 °C a 

teplotě detektoru 250 °C. Jako nosný plyn byl použit dusík (3 ml. min-1). Celková doba 

analýzy byla 30 min. Přítomnost a množství dané mastné kyseliny byla vyjádřena načítáním 

jednotlivých vrcholů (píků). Během analýzy bylo postupováno podle metodiky Javorský a 

Krečmer (1987). Dála byly dopočítán atherogenický index (AI) and thrombogenický index 

(TI) podle  Ulbricht & Southgate (1991) za použití vzorců: 

 

AI = [12:0 + (4 × 14:0) + 16:0]/[(PUFA n-6 + n-3) + 18:1 + other MUFA] 
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TI = [14:0 + 16:0 + 18:0]/[0.5 × 18:1 + 0.5 × other MUFA + 0.5 × n-6 PUFA + 3 × n-3 

PUFA (n-3 PUFA / n-6 PUFA)]. 

 

3.2.5 Sensorické hodnocení 
 

Porovnány byly 4 skupiny ryb. První skupinou (n=30) byly nesádkované ryby původem 

z intenzivních podmínek recirkulačního systému. Druhou skupinou byly ryby ze stejných 

podmínek sádkované 6 dní v pitné vodě. Třetí skupinou byly ryby z průtočného systému 

Pstruhařství Kaplice. Skupinu kontrolní představovaly ryby původem z rybničních podmínek.  

Směsné vzorky pro organoleptickou analýzu byly odebrány poměrně z kraniální i 

kaudální části filetů s kůží tak, aby každý hodnotitel měl ve vzorkovnici zastoupeny obě 

partie. Vzorkovnice se vzorky byly označeny třímístným kódem, každá obsahovala poměrnou 

část z trupu přední a střední části bez ocasního násadce. Tepelná úprava vzorků trvala 20 

minut při teplotě 250 °C. Použita byla nestrukturovaná hédonická stupnice. Organoleptické 

hodnocení bylo provedeno v panelu 10 osob ve třech opakováních v rozmezí 30 min. Byly 

sledovány čtyři jakostní znaky jako vůně, chuť, pachuť a konzistence. Ke každému znaku 

byla předtištěna nestrukturovaná úsečka. Při získání výsledků se vycházelo z toho, že 

vzdálenost od začátku (žádoucí, kladná vlastnost) k označenému místu bude hodnocena 

ekvivalentem vyjadřujícím číselnou hodnotu intenzity vjemu v milimetrech. Čím bude tato 

vzdálenost větší, tím bude hodnocení méně příznivé. Dále byla provedena preferenční 

zkouška. 

 

 
Pilotní projekt vycházel z následujících vědeckých publikací: 

 
Stejskal, V., Vejsada, P., Cepák, M., Špička, M., Vácha, F., Kouřil, J., Policar, T., 2011. Sensory and textural 

attributes and fatty acid profiles of fillets of extensively and intensively farmed Eurasian perch (Perca 
fluviatilis L.). Food Chemistry 129, 1054-1059. 

Javorský, P., Krečmer, F. (1987). Chemické rozbory v zemědělských laboratořích. Ministerstvo zemědělstvi a 
výživy ČSR, 2 dil, 4 část, 90–94. 
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4. Výsledky 

4.1. Adaptace a odchov síha peledě  

4.1.1 Analýza růstu a přežití ryb 

Nejvýznamnější součástí ověřování adaptace a odchovu juvenilních a tržních síhů z 

hlediska zajímavosti pro praktiky produkčního rybářství je analýza růstu v průběhu 

sledovaného období. Celkový průběh nárůstu průměrné kusové hmotnosti těla v rámci 

jednotlivých testovaných variant adaptace ryb je nejlépe patrný grafu (Obr. 1.). Z grafu 

vyplývá, že varianta adaptace ryb neměla vliv na růst ryb. Celkově je nutno konstatovat, že 

adaptace ryb neproběhla podle plánované prognózy a ryby se nepodařilo adaptovat na příjem 

suchého krmiva. Tento fakt je patrný z grafů vývoje průměrné hmotnosti (Obr. 1), biomasy 

(Obr. 2) a přežití ryb (Obr. 4).  

 

 

 
Obr. 1. Růst peledí v jednotlivých testovaných skupinách převodu. Sloupce znázorňují průměr a 
chybové úsečky směrodatnou odchylku.  
 

Celkovou biomasu odchovávaných peledí v průběhu testování lze odečíst z grafu (Obr. 

2). Síh peleď však může být chován až v hustotách kolem 50 kg/m3, což vede ke zvýšení 

rentability a efektivnosti chovu.  
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Obr. 2. Skutečná biomasa obsádky síha peledě v průběhu adaptace a následného chovu. Sloupce 
znázorňují průměr a chybové úsečky směrodatnou odchylku. 
 
 
 Z grafu znázorňujícího denní kusové ztráty jsou patrné vyšší úhyny v období mezi 7 a 

15 dnem po nasazení. Úhyny by zapříčiněny vlivem rozvoje mykotického onemocnění 

v období po přívalových deštích a déle trvajícího zakalení prostředí systému. Během období 

od 12 do 20 dne po nasazení byly prováděny průběžné koupele ryb v hypermanganu, díky 

čemuž se podařilo průběh onemocnění zastavit. Během této nenadálé situace uhynula většina 

ryb. Žádné zvýšení denních kusových ztrát nebylo pozorováno jako následek kontrolního 

přelovení ryb.  

 

 
Obr. 3. Denní průběh kusových ztrát (vyjádřeno v % obsádky) síha peledě v rámci adaptace a odchovu 
v  prostředí průtočného systému systému. 
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Obr. 4. Kumulativní přežití (vyjádřeno v % obsádky) síha peledě v rámci adaptace a odchovu  
 
 Celkové denní ztráty během odchovu ve všech testovaných variantách vyjádřené v % 

počáteční obsádky vyjadřuje graf (Obr. 14.). Celkové přežití dosáhlo úrovně od 58,0 do 72,4 

% což je podprůměrný výsledek v porovnání s ostatními chovanými rybami (okoun, candát). 

Celkově nízké přežití bylo způsobeno především výskytem mykotických nákaz a neochtou 

ryb přijímat krmivo při nízkých jarních teplotách. V obsádce paralelně adaptovaných marén 

bylo dosaženo přežití 70,2 % na konci odchovu. I u marén byl pozorován negativní trend 

v růstu ryb při chladných jarních teplotách v kombinaci s nutností adaptace na kompletní 

krmnou směs. U marén se ještě ve vyšší míře projevila sekundární mykotická nákaza, zřejmě 

jako důsledek nedostatečného výživného stavu a nadměrného zakalení průtočného systém. Z 

těchto důvodů nebyly odchov a adaptace marén dále hodnoceny. 

 

 

Obr. 5. Porovnání hmotností ryb hynoucích v průběhu adaptace.  
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Obr. 6. Porovnání celkové délky ryb hynoucích v průběhu adaptace.  
 

 

Obr. 7. Porovnání kondice ryb (koeficientu vyživenosti) hynoucích v průběhu adaptace.  
 

 

Obr. 8. Porovnání vývoje hmotnostního růstu u dvou kategorií (1+) síha peledě chovaného v prostředí 

průtočného systému. Sloupce znázorňují průměr a chybové úsečky směrodatnou odchylku od 100 ks 

ryb 
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Obr. 9. Porovnání vývoje hmotnostního růstu u nejmenší kategorie (0+) síha peledě chovaného v 

prostředí průtočného systému. Sloupce znázorňují průměr a chybové úsečky směrodatnou odchylku od 

100 ks ryb 

 

4.1.2 Kyslíkové a teplotní poměry v průběhu testování 
 

Průběh teplot a koncentrace kyslíku během první fáze projektu (adaptace a odchovu ryb 

odchovaných v rybničních podmínkách) během odchovu je znázorněn v grafu (Obr. 10).  

 

 

 

Obr. 10. Průběh teplot a koncentrace kyslíku při adaptaci a odchovu adaptovaných peledí do kategorie 
tržních ryb v  prostředí průtočného systému.  
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Průběh teplot a koncentrace kyslíku během druhé fáze projektu (odchovu 

adaptovaných ryb) během odchovu je znázorněn v grafu (Obr. 11).  

 

 
Obr. 11. Průběh teplot a koncentrace kyslíku při odchovu adaptovaných peledí do kategorie tržních 
ryb v  prostředí průtočného systému.  
 
 

V průběhu ověřování technologie adaptace a odchovu juvenilních a tržních síhů peledí 

v průtočném systému nebyl zaznamenán žádný problém s nedostatkem rozpuštěného kyslíku 

ve vodě (Obr. 11). Průběh množství rozpuštěného kyslíku ve vodě během odchovu je 

znázorněn v grafu (Obr. 18). 

 

4.1.3 Sumarizace výsledků odchovu 
 

Dalším faktorem při hodnocení rentabilnosti chovu síhů je schopnost ryb využívat 

krmivo pro přírůstek hmotnosti. V tomto směru bylo při odchovu dosaženo výrazně horších 

výsledků v porovnání s existující literaturou. Projekt odhalil, že především v nastavení 

správného managementu krmení jsou v chovu ještě detaily, které je nutno řešit.   

Dosažené hodnoty nákladů na produkci odchovaných ryb jsou však enormně zkreslené 

nízkým přežitím v průběhu testování. Mezi faktory, které se negativně podepsaly na celkovém 

výsledku patří především výskat mykotických onemocnění a nízká ochot rab přijímat suché 

krmivo pří nízkých teplotách.  
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4.2. Posouzení kvality finálního produktu 

4.2.1 Výtěžnost  
 

Výsledky naznačují, že zde není statisticky významný vliv systému chovu na 

procentický podíl hlavních jatečných produktů síha peledě (peleď kuchaný, peleď kuchaný 

bez hlavy). U všech variant byla zjištěna nižší hodnota výtěžnosti u jikernaček (Obr. 18). 

Signifikantních rozdílů bylo dosaženo i v podílech partií nevýznamných pro humánní 

konzum, především v podílu šupin (Obr. 15), gonadosomatickém indexu (Obr. 18), 

splenosomatickém indexu (Obr. 19) a indexu periviscerálního tuku (Obr. 18). Naopak žádné 

rozdíly nebyly shledány v podílu ploutví (Obr. 14.) a hepatosomatickém indexu (Obr. 17). 

 
 

Obr. 12 Výtěžnost trupu u síha peledě původem ze tří chovných systémů – průtočného, intenzivního a 
extenzivního (rybniční podmínky). Šrafované sloupce značí průměrné hodnoty smíšené obsádky, 
černé sloupce značí mlíčáky a bíle jikernačky. 
 

 
 
Obr. 13 Výtěžnost trupu bez hlavy u síha peledě původem ze tří chovných systémů – průtočného, 
intenzivního a extenzivního (rybniční podmínky). Šrafované sloupce značí průměrné hodnoty smíšené 
obsádky, černé sloupce značí mlíčáky a bíle jikernačky. 
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Obr. 14 Podíl ploutví u síha peledě původem ze tří chovných systémů – průtočného, intenzivního a 
extenzivního (rybniční podmínky). Šrafované sloupce značí průměrné hodnoty smíšené obsádky, 
černé sloupce značí mlíčáky a bíle jikernačky. 
 

 
 
Obr. 15 Podíl šupin u síha peledě původem ze tří chovných systémů – průtočného, intenzivního a 
extenzivního (rybniční podmínky). Šrafované sloupce značí průměrné hodnoty smíšené obsádky, 
černé sloupce značí mlíčáky a bíle jikernačky. 
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Obr. 16 Index periviscerálního tuku u síha peledě původem ze tří chovných systémů – průtočného, 
intenzivního a extenzivního (rybniční podmínky). Šrafované sloupce značí průměrné hodnoty smíšené 
obsádky, černé sloupce značí mlíčáky a bíle jikernačky. 
 

 
Obr. 17 Hepatosomatický index u síha peledě původem ze tří chovných systémů – průtočného, 
intenzivního a extenzivního (rybniční podmínky). Šrafované sloupce značí průměrné hodnoty smíšené 
obsádky, černé sloupce značí mlíčáky a bíle jikernačky. 
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Obr. 18 Gonadosomatický index u síha peledě původem ze tří chovných systémů – průtočného, 
intenzivního a extenzivního (rybniční podmínky). Šrafované sloupce značí průměrné hodnoty smíšené 
obsádky, černé sloupce značí mlíčáky a bíle jikernačky. 
 

 
Obr. 19 Splenosomatický index u síha peledě původem ze tří chovných systémů – průtočného, 
intenzivního a extenzivního (rybniční podmínky). Šrafované sloupce značí průměrné hodnoty smíšené 
obsádky, černé sloupce značí mlíčáky a bíle jikernačky. 
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4.2.2 Textura masa 

 
Obr. 20. Parametry textury masa syrových filet síha peledě původem ze dvou chovných systémů - 
intenzivního (FROV JU) a extenzivního (rybniční podmínky). 
 

4.2.3 Chemické složení masa 
 

Při porovnání chemického složení jedlého podílu masa peledí nebyly shledány 

významné rozdíly v zastoupení jednotlivých aminokyselin při vyjádření jejich obsahu 

v původní hmotě. Naopak rozdíly byly zaznamenány při vyjádření množství aminokyselin 

v 100% sušině (Tab. 5). Rozdíly byly pozorovány i v zastoupení vody a energie (Tab. 6). 

Nejvýraznější rozdíly byly zaznamenány v obsahu tuku v jedlém podíle - filetu s kůží (Obr. 

21). 

 
Tab. 5. Profil aminokyselin v mase síha peledě (jedlý podíl) původem ze dvou chovných systémů – 
intenzivního a extenzivního (rybniční podmínky). 

      v původní hmotě   ve 100% sušině 

    
 

extenzivní intenzivní 
 

extenzivní intenzivní 

Asp g/kg 
 

16,1 15,9 
 

66,0 52,4 

Thr g/kg 
 

7,1 6,9 
 

29,2 22,6 

Ser g/kg 
 

6,4 6,2 
 

26,3 20,5 

Glu g/kg 
 

21,8 21,3 
 

89,6 70,1 

Pro g/kg 
 

7,2 6,7 
 

29,7 22,0 

Gly g/kg 
 

10,0 9,6 
 

41,2 31,4 

Ala g/kg 
 

10,2 9,9 
 

41,6 32,5 

Val g/kg 
 

8,1 8,1 
 

33,0 26,5 

Met g/kg 
 

5,1 4,9 
 

20,7 16,1 

Ile g/kg 
 

7,4 7,1 
 

30,1 23,5 

Leu g/kg 
 

12,6 12,4 
 

51,9 40,6 

Tyr g/kg 
 

6,1 6,0 
 

25,1 19,8 

Phe g/kg 
 

7,1 7,1 
 

29,2 23,4 

His g/kg 
 

4,8 4,8 
 

19,7 15,9 

Lys g/kg 
 

16,4 16,0 
 

67,3 52,6 

Arg g/kg   11,3 11,7   46,4 38,6 
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Tab. 6. Chemické parametry v mase síha peledě (jedlý podíl) původem ze dvou chovných systémů – 
intenzivního a extenzivního (rybniční podmínky). 
 

      extenzivní intenzivní 

Dusíkaté látky (NL) g/kg 
 

175,6 177,7 

Voda g/kg 
 

748,8 707,6 

Sušina - stanovení vlhkosti g/kg 
 

251,2 292,4 

Popel g/kg 
 

15,4 16,7 

Fosfor (P) - fotometricky g/kg 
 

2,7 3,0 

Spalné teplo (BE) - kalorimetricky MJ/kg 
 

6,6 8,2 

pH     7,0 6,7 

 
 
 

 
 

Obr. 21. Parametry textury masa syrových filet síha peledě původem ze dvou chovných systémů - 
intenzivního (FROV JU) a extenzivního (rybniční podmínky). 
 
 

4.2.4 Profil mastných kyselin v mase 
 
Z výsledků analýzy spektra mastných kyselin vyplývají zřetelné rozdíly v obsahu některých 

mastných kyselin (Tab. 7, Tab. 8 Tab 9 Největší rozdíly byly shledány u kyselin palmitové 

(C16:0), olejové (C18:1n9), eicosaenové (C20:1n-9), γ-linolenové (C18:3n-3) a 

docosahexaenové (C22:6n-3). Díky rozdílům v obsahu tuku (Obr. 21) však větší množství 

zdraví prospěšných kyselin EPA a DHA obsahuje maso ryb chovaných intenzivně (Tab. 9 a 

10). 
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Tab. 7. Profil mastných kyselin v % z identifikovaných mastných kyselin ve filetu síha peledě 
původem ze dvou chovných systémů - intenzivního a extenzivního (rybniční podmínky). 

 

    extenzivní chov   intenzivní chov 

MK 
 

smíšená mlíčáci jikernačky 
 

smíšená mlíčáci jikernačky 

C12:0 
 

5,00 5,30 4,71 
 

9,18 8,85 9,51 

C14:0 
 

3,91 3,83 3,98 
 

4,74 4,62 4,86 

C16:0 
 

19,97 19,44 20,51 
 

15,29 15,44 15,13 

C16:1 
 

6,96 6,77 7,14 
 

7,32 7,25 7,40 

C18:0 
 

4,56 4,60 4,52 
 

2,28 2,35 2,21 

C18:1n-9 
 

14,86 14,70 15,02 
 

26,59 26,83 26,36 

C18:1n-7 
 

3,16 3,17 3,15 
 

4,39 3,39 5,40 

C18:2n-6 
 

3,86 3,78 3,94 
 

9,30 9,25 9,34 

C18:3n-3 
 

9,48 9,59 9,37 
 

2,52 2,49 2,56 

C20:0 
 

0,23 0,23 0,22 
 

0,19 0,19 0,18 

C20:1n-9 
 

0,89 0,72 1,06 
 

6,05 6,26 5,85 

C20:2n-6 
 

0,55 0,56 0,55 
 

0,42 0,42 0,41 

C20:4n-6 
 

2,25 2,27 2,23 
 

0,56 0,58 0,54 

C20:3n-3 
 

1,07 1,11 1,03 
 

0,19 0,18 0,19 

C22:0 
 

0,12 0,19 0,06 
 

0,00 0,00 0,00 

C22:1 
 

0,16 0,17 0,16 
 

0,53 0,57 0,50 

C20:5n-3 
 

8,49 8,54 8,43 
 

6,50 6,38 6,62 

C22:5 n-6 
 

0,76 1,30 0,23 
 

0,15 0,17 0,14 

C24:1 
 

0,33 0,31 0,34 
 

0,33 0,36 0,30 

C22:5 n-3 
 

2,21 2,25 2,17 
 

1,32 1,07 1,56 

C22:6n-3   16,18 16,46 15,90   11,33 12,20 10,46 

 
 

Tab. 8. Celkový obsah jednotlivých skupin mastných kyselin v % z identifikovaných mastných kyselin 
a vypočítané indexy ve filetu síha peledě původem ze dvou chovných systémů - intenzivního a 
extenzivního (rybniční podmínky). 
 

    extenzivní chov   intenzivní chov 

MK 
 

smíšená mlíčáci jikernačky 
 

smíšená mlíčáci jikernačky 

SFA 
 

28,79 28,30 29,28 
 

22,49 22,60 22,38 

MUFA 
 

26,36 25,85 26,87 
 

45,22 44,64 45,80 

PUFA 
 

44,85 45,85 43,84 
 

32,29 32,75 31,82 

n-3 PUFA 
 

37,43 37,95 36,90 
 

21,86 22,33 21,39 

n-6 PUFA 
 

7,42 7,90 6,94 
 

10,43 10,43 10,43 

n-3 HUFA 
 

27,94 28,36 27,53 
 

19,34 19,84 18,83 

n-3/n-6 
 

5,06 4,80 5,32 
 

2,10 2,15 2,06 

AI 
 

0,57 0,56 0,58 
 

0,56 0,55 0,57 

TI 
 

0,20 0,19 0,20 
 

0,20 0,20 0,20 

EPA:DHA 
 

0,52 0,52 0,53 
 

0,58 0,52 0,63 

FA /100g   4,25 4,50 4,00   7,81 7,53 8,09 
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Tab. 9. Profil mastných kyselin v mg/100g filetu síha peledě původem ze dvou chovných systémů - 
intenzivního a extenzivního (rybniční podmínky). 
 

    extenzivní chov   intenzivní chov 

MK 
 

smíšená mlíčáci jikernačky 
 

smíšená mlíčáci jikernačky 

C12:0 
 

223 249 197 
 

751 716 786 

C14:0 
 

166 173 160 
 

366 341 391 

C16:0 
 

844 870 817 
 

1193 1170 1215 

C16:1 
 

296 307 286 
 

570 544 596 

C18:0 
 

195 207 183 
 

178 180 177 

C18:1n-9 
 

632 652 612 
 

2092 2041 2142 

C18:1n-7 
 

135 143 126 
 

352 252 452 

C18:2n-6 
 

165 172 158 
 

723 688 758 

C18:3n-3 
 

404 437 371 
 

197 186 209 

C20:0 
 

10 11 9 
 

15 15 14 

C20:1n-9 
 

37 32 42 
 

461 457 465 

C20:2n-6 
 

24 25 22 
 

32 32 33 

C20:4n-6 
 

96 103 89 
 

44 44 44 

C20:3n-3 
 

46 51 41 
 

15 14 16 

C22:0 
 

6 9 3 
 

0 0 0 

C22:1 
 

7 7 6 
 

40 42 39 

C20:5n-3 
 

362 388 336 
 

509 484 534 

C22:5 n-6 
 

34 59 10 
 

12 13 12 

C24:1 
 

14 14 14 
 

25 26 24 

C22:5 n-3 
 

94 102 87 
 

106 85 126 

C22:6n-3   686 741 632   876 912 840 

 

 
 
 
Tab. 10. Celkový obsah jednotlivých skupin mastných kyselin v mg/100g filetu síha peledě a 
vypočítané indexy u ryb původem ze dvou chovných systémů - intenzivního a extenzivního (rybniční 
podmínky). 
 

    extenzivní chov   intenzivní chov 

MK 
 

smíšená mlíčáci jikernačky 
 

smíšená mlíčáci jikernačky 

SFA 
 

1220 1270 1171 
 

1752 1706 1798 

MUFA 
 

1121 1155 1087 
 

3541 3363 3718 

PUFA 
 

1911 2076 1745 
 

2514 2457 2571 

n-3 PUFA 
 

1592 1718 1467 
 

1702 1680 1724 

n-6 PUFA 
 

319 359 279 
 

812 776 847 

n-3 HUFA   1188 1281 1096   1505 1495 1516 
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4.2.5 Sensorické hodnocení 
 

V senzorickém profilu masa peledí původem různých systémů chovu nebyly shledány 

významné rozdíly v porovnání s rybami produkovanými v běžném extensivním polykulturním 

systému (Obr. 22 a 23). Z analýzy dat získaných na nestrukturované grafické stupnici 

vyplývá, že vůně masa byla nejpříznivěji hodnocena ve skupině ryb chovaných v průtočném 

systému následována kontrolou z rybničních podmínek a sádkovanými rybami z intenzivního 

chovu. Chuť masa peledí byla nejpříznivěji hodnocena ve skupině intenzivně chovaných ryb 

následována rybami z průtočného systému. Rovněž parametr „pachuť“ nevykazoval 

významný rozdíl v porovnávaných skupinách (Obr. 22). Minimální rozdíly mezi skupinami 

byly zaznamenány pro konzistenci masa.  

 

 

 
Obr. 22. Senzorické hodnocení filet síha peledě původem ze tří chovných systémů – průtočného 
(PRU) recirkulačního (INT) sádkovaných ryb z recirkulačního systému (SAD) a extenzivního (EXT). 
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Obr. 23. Senzorické hodnocení (preferenční zkouška) filet síha peledě původem ze tří chovných 
systémů – průtočného (PRU) recirkulačního (INT) sádkovaných ryb z recirkulačního systému (SAD) a 
extenzivního (EXT). 
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5. Závěr 
 
Prezentovaný pilotní projekt ověřoval možnosti adaptace a odchovu síha peledě a 

marény v průtočném systému, včetně závěrečného zhodnocení kvality vyprodukovaných ryb. 

Z výsledku projektu je patrné, že tato produkce by mohla být reálná při zajištění a zlepšení 

některých podmínek chovu, mezi něž patří především teplota vody, což znamená v průtočném 

systému změnu lokality. Při zajištění těchto požadavků a po dalším otestování bude možno 

doporučit či nedoporučit testovanou technologii k užívání praktickým producentům ryb. 

Potom by testovaná technologie našla uplatnění a bylo možno ji doporučit, ovšem za splnění 

výše uvedených požadavků na odchovný systém.  

Co se týče kvality finálního produktu, byly provozně ověřeny a potvrzeny 

aplikovaným výzkumem prokázané skutečnosti, že svalovina ryb intenzivně odchovávaných 

ryb se liší z hlediska profilu mastných kyselin. Pozitivním zjištění je to, že ve výtěžnosti ryb 

z intenzivního chovu, především na úkor vyššího podílu hlavy, skeletu a vnitřností. 

Negativním zjištěním byly výsledky analýzy texturních vlastností syrových filet, kde byl 

prokázán významný rozdíl ve sledovaných parametrech. Rovněž pozitivně vyzněly i výsledky 

sensorického hodnocení tepelně upraveného masa původem z jednotlivých systémů. Mírné 

rozdíly byly shledány v zastoupení N-látek a popelovinách v porovnání s rybami z rybničních 

podmínek (kontrola). Naopak výrazné rozdíly byly zaznamenány v obsahu tuku a energie. 

Z hlediska kvality finálního produktu lze ryby produkované v daných podmínkách průtočného 

a intenzivního systému označit jako srovnatelné s rybami produkovanými klasickým 

rybničním chovem.  
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6. Přílohy 
 

 
 
Obr. 24. Finální produkt -  opracovaný trup síha peledě 
 

 
 
Obr. 25. Průběh porovnáváni výtěžnosti ryb z jednotlivých systémů chovu  

 

 
 

Obr. 26. Pro analýzu mastných kyselin, amino kyseli a chemického složení byl vždy použit filet bez 
šupin a kostí 
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Obr. 27. Příprava vzorků pro sensorickou analýzu výsledného produktu a pohled do hodnotícího boxu 
 

       
 
Obr. 28. V rámci hodnocení kvality finálního produktu byla měřena i textura filet bez kůže na 
texturometru TA.XT Plus 
 
 
 


