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1 Cíle projektu  
 

Co bylo cílem pilotního projektu 

 

Cílem projektu bylo získat detailní informace o prostorové distribuci a pohybové aktivitě ryb 

ve vybraných polointenzivních rybnících s přikrmováním. V rámci projektu byla rovněž 

testována technologie organizace kontrolních odlovů, hodnocení kondičních parametrů ryb a 

složení potravy; dále také distribuce a složení přirozených potravních zdrojů v rybnících. Na 

základě sumarizace všech získaných výsledků byla navržena optimální technologie 

přikrmování ryb a kontrolních odlovů. 

 

Inovativnost technologie 

 

Pro sledování pohybové aktivity ryb byla použita metoda radiové telemetrie, která umožňuje 

sledovat chování označených ryb během celé sezony a lépe pochopit jejich reakci na 

překládaná krmiva (obiloviny). 

 Pro detailnější informace o kondičních parametrech ryb ulovených při kontrolních 

odlovech byl použit vybraný vzorek ryb, u kterých bylo provedeno individuální změření, 

zvážení a neinvazivní hodnocení tuku ve svalovině. 

 Potravní analýzy byly použity k objasnění intenzity využívání krmiva a přirozené potravy v 

různých částech rybníka (krmiště a mimo ně). 

 

Proč je nutná inovace, která je předmětem testování 

 

V rybářské praxi se traduje, že v polointenzivním rybníce s přikrmováním dochází ke 

změnám v přirozeném potravním chování ryb (hlavně kapra), které spočívají v rozdělení 

obsádky na větší ryby, zdržující se v blízkosti krmných míst a ostatní, které více využívají 

celou plochu rybníka. Konkrétní podklady pro takováto tvrzení však dosud chybí. Vlastní  
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management rybníka, objem překládaných krmiv a technologie přikrmování se upravuje na 

základě výsledků kontrolních odlovů během vegetační sezóny. Čím jsou získané informace  

bližší realitě v celém rybníku, tím je možné lépe upřesnit technologii přikrmování, snížit  

krmný koeficient, snížit hmotnostní variabilitu obsádky a ekonomicky zvýšit rentabilitu 

chovu. 

2 Úvod 
 

Historie výskytu a chovu kapra má v českých zemích hluboké kořeny a i v současné době je 

kapr dominantním druhem našich rybničních polykultur. Až do začátku 20. století byly 

obsádky rybníků založeny na nižším počtu ryb a vyšší druhové pestrosti. V průběhu 20. století 

došlo v rámci intenzifikace zemědělství i k intenzifikaci chovu ryb a s tím k zvýšení hustoty 

obsádek a následné vyšší produkci. Intenzifikace rybniční akvakultury vedla k zásadním 

změnám nejen v produkci, ale i v podmínkách chovu ryb v rybnících. V současné době je 

stále více patrná orientace na ekologické přístupy v rybníkářství, mezi něž patří např. 

polointenzivní chov spočívající v kombinaci přikrmování a využívání potravních zdrojů 

přirozeně se vyskytujících v rybníce.   

 Nové přístupy k přikrmování kapra v rybnících vyvolávají nutnost získání kvalitních 

informací o chování a reakci kapra v souvislosti s předkládáním krmiva. Je známo, že 

dostatek potravy více či méně pravidelně předkládané ve formě krmiv mění chování ryb v 

rybníce. Lze předpokládat, že jako každé zvíře, i kapři se naučí, kde získají potravu a nemají 

tak potřebu výraznějších přesunů. Větší koncentrace ryb na krmných místech pak vede ke 

sníženému využívání levnějších, a přitom kvalitnějších přirozených potravních zdrojů.  

Tato pilotní studie slouží k ověření výše zmíněných faktů na dvou vybraných rybnících 

s polointenzivním chovem kaprů. Jejím hlavním cílem bylo sledování pohybové aktivity 

různých věkových skupin kaprů a vyhodnocení jejich potravního chování (analýza složení 

potravní nabídky a skutečně konzumované potravy). Jako doplnění bylo provedeno i 

vyhodnocení kondičních parametrů ryb získaných v rámci kontrolních odlovů.  

Vyhodnocením získaných pilotních dat může naše studie přinést první vědecké ověření 

doposud pouze tradovaných faktů a být tak příležitostí pro lepší pochopení chování ryb s 

dopady na fungování celého rybničního ekosystému.  
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3 Materiál a metodika  

3.1. Vybrané lokality 

 

Pro výzkum zadané tématiky byly vybrány dva rybníky obhospodařované Rybníkářstvím 

Pohořelice a.s., které jsou využívány pro polointenzivní chov kapra. Jednalo se o rybník Starý 

(130 ha; 48.9597703°N, 16.5517992°E) a rybník Novoveský (174 ha, 48.9399625°N, 

16.5151325°E). Na obou dvou rybnících byl v měsíčních intervalech prováděn odběr 

zooplanktonu a zoobentosu a měřeny hydrochemické parametry vody, dále zde probíhalo 

individuální měření a vážení ryb v rámci pravidelných kontrolních odlovů (prub). 

Telemetrické sledování a odběr ryb na analýzu obsahu trávicího traktu byly prováděny pouze 

na rybníce Starý. 

3.2. Telemetrické sledování ryb 

 

K telemetrickému sledování ryb byla použita telemetrická technologie kanadské firmy Lotek 

Engineering, Inc., a to vysílačky typu MBFT2-3BM. Individuální sledování bylo naplánováno 

u 44 vybraných kaprů,  z toho na rybníce Starý 10 ryb z násady K2 (SL = 185-220 mm; w = 

200-290 g), 10 ryb z násady K3 (SL = 290-310 mm; w = 800-1200 g) a 2 generační ryby (SL 

= 580 mm, w = 7500 g; SL = 580 mm, w= 6700 g), na Novoveském rybníce 10 ryb z násady 

K3 (SL = 340-360 mm; w = 850-1470 mm), 10 ryb z násady  K4 (SL = 385-440 mm; w = 

2170-2750 g) a 2 generační ryby ( SL= 670 mm, w= 8700 g; SL= 850 mm, w= 9900 g).  

 Vysílačky byly chirurgicky implantovány všem vybraným rybám na jaře 2014. Ryby 

byly poté ponechány několik týdnů v karanténě, aby došlo k řádnému zahojení pooperačních 

jizev. V průběhu karantény ale došlo k poškození většiny vysílaček u ryb z Novoveského 

rybníka (výrobní vada, která byla uznána výrobcem jako reklamace) Po zvážení této 

skutečnosti bylo  telemetrické sledování prováděno pouze na rybníce Starý. Telemetrické 

sledování označených ryb bylo prováděno z lodi v období od 3.6. do 20.10. 2014, celkem 

bylo provedeno 15 kontrol. 4 kontroly proběhly ve dnech, kdy neprobíhalo krmení, 2 kontroly 

před krmením, 3 kontroly v průběhu krmení a 6 kontrol v intervalu víc jak 4 hodiny po 

krmení. Pozice ryb byla určena pomocí GPS přijímače (Garmin GPSMAP 60; Garmin 

International, Inc., Olathe, Kansas) s přesností na 3-7 metrů. 
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 Vyhodnocení pohybové aktivity ryb bylo provedeno v programu ArcView a  LUCIA 

Image Ltd. Velikost oblastí, kde se ryby vyskytovaly, byla určena polygonovou metodou, 

která je výhodná pro menší počet sledování. Její nevýhodou je ale ovlivnění extrémními 

lokacemi, v tomto případě tím, že ryba může během celé sezony jednou či dvakrát opustit 

místo nejčastějšího výskytu a díky tomuto faktoru je potom vypočítaná plocha výskytu větší.  

3.3. Odběr zooplanktonu a zoobentosu 

 

Odběr byl prováděn v měsíčních intervalech, od května do října 2014, na rybníce Starý bylo 

provedeno 6 odběrů, na Novoveském 5 odběrů. Odběr probíhal na 15 vybraných bodech na 

krmišti a 15 vybraných bodech mimo krmiště. Odběr zooplanktonu byl prováděn tahem 

planktonní síťky o velikosti ok 73 µm a průměru 20 a 30 cm na vzdálenost 5, resp. 3 metrů 

s ohledem na hustotu zooplanktonu. Zpracování vzorků konzervovaných 4% roztokem 

formaldehydu bylo provedeno v laboratoři volumetrickou metodou po 30-minutové 

sedimentaci. Před ní byly vzorky rozděleny na frakci hrubého ( 700 µm) a drobného (73 – 

700 µm) zooplanktonu. O hrubém zooplanktonu o velikosti nad 700 µm se předpokládá, že je 

konzumovatelný kaprem do tržní velikosti (Adámek et al. 2010). Zoobentos byl odebírán 

Ekmanovým drapákem o ploše 80 cm
2
 a prosíván na sítě o velikosti ok 500 µm. Vzorky 

konzervované 4% formaldehydem byly následně vybírány, determinovány, počítány a váženy 

v laboratoři ÚBO v Brně. Statistické vyhodnocení bylo provedeno pomocí neparametrického 

testu (Man-Whitney U test) v programu R.  

3.4. Měření fyzikálně- chemických parametrů vody 

 

Měření fyzikálně-chemických parametrů vody probíhalo v rámci odběrů zooplanktonu a 

zoobentosu, ve stejnou dobu a na stejných odběrných místech na krmišti a mimo krmiště. 

Zaznamenávána byla teplota vody, koncentrace a nasycení kyslíkem, pH, průhlednost, 

vodivost, turbidita a hloubka. U každého odběrného místa byly zaznamenány GPS 

souřadnice. Statistické vyhodnocení bylo provedeno pomocí neparametrického testu (Man-

Whitney U test) v programu R. 
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3.5. Odběr ryb na analýzu obsahu trávicího traktu 

 

Odlov ryb na analýzu obsahu trávicího traktu probíhal na rybníce Starý v měsících červenec 

až říjen, odběry na Novoveském rybníce se uskutečnily pouze v květnu v omezeném rozsahu 

(2 vyšetřené kusy na krmišti). Ryby na krmišti i mimo krmiště byly loveny pomocí 

elektrického bateriového agregátu (Smith-Root; 50-70 Hz, 400-600 V). Pro srovnání úlovku 

na jednotku úsilí (CPUE; počet ryb ulovených za minutu) v oblasti krmiště a mimo krmiště 

byla zaznamenána doba lovení a počet ulovených ryb. Po ulovení byly ryby individuálně 

změřeny, zváženy a pomocí neinvazivní metody měření fatmetrem (Distell Fish Fatmeter 

FFM-962, Distell.com, Scotland, UK)  jim bylo změřeno procento tuku ve svalovině. Potravní 

vzorky byly získány pitvou vybraných jedinců kapra ulovených na krmištích a mimo ně.  

Vyhodnocení obsahu celého trávicího traktu bylo provedeno metodou podle Hyslopa  (1980).  

3.6. Individuální měření ryb v průběhu kontrolních odlovů (prub) 

 

Během trvání projektu bylo individuální měření ryb uskutečněno v rámci 2 kontrolních 

odlovů na rybníce Starý a 3 na rybníce Novoveský. Při každém odlovu bylo individuálně 

změřeno a zváženo 30-50 kusů ryb (polovina vždy lysci, polovina šupináči), u všech ryb byl 

následně změřen obsah tuku ve svalovině. Statistické vyhodnocení (rozdíl mezi obsahem tuku 

v těle šupináčů a lysců) bylo provedeno pomocí analýzy ANCOVA v programu R. Protože 

obsah tuku v těle ryby je ovlivněn zejména hmotností ryby, byla hmotnost zohledněna v 

analýze jako vysvětlující proměnná (kovariát). Ostatní parametry (přírůstek hmotnosti, 

velikost; velikostní rozdíly mezi lysci a šupináči) byly zhodnoceny na základě grafického 

zobrazení.  

 

4 Výsledky 

4.1. Telemetrické sledování ryb 

 

Během pětiměsíčního telemetrického sledování byly ryby zaznamenány na celé ploše rybníka, 

a to jak blíže ke břehu, tak na volné vodě. Využití rybníka bylo nerovnoměrné, třetina 

(33,3%) rybníka vzdálenější od krmiště (Obr. 1) byla oběma věkovými skupinami ryb  

využívána výrazně méně (14%). V průběhu sledování byly určeny dvě oblasti, ve kterých se  
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ryby zdržovaly nejčastěji; a to oblast krmiště dlouhá cca 300 m a severovýchodní část rybníka 

za ostrovem (Obr. 1). V oblasti krmiště se ryby vyskytovaly jak ve dnech, kdy krmení 

probíhalo (Obr. 2a); tak i ve dnech, kdy se nekrmilo, a dokonce i v době, kdy krmení 

neprobíhalo po několik dní (Obr. 2b). Sledování v průběhu krmení (začátek - vysypání krmné 

dávky; konec za cca 2-3 hodiny) prokázalo zvýšenou koncentraci ryb na krmných místech a 

podařilo se zaznamenat i přesun ryb na krmiště v průběhu krmení. V době po krmení se 

některé ryby přesunuly mimo krmiště, některé ryby setrvávaly na krmišti. 

 Mezi pozorovanými rybami byly registrovány individuální rozdíly ve využívání 

plochy rybníka, které byly nezávislé na velikosti ryby i typu ošupení. Celkem byly zjištěny 4 

vzorce chování ryb. Osm ze sledovaných ryb (5 K2, 3 K3) se vyskytovalo převážně na 

krmišti, záznamy mimo krmiště byly ojedinělé a většinou v den, kdy se nekrmilo. Pět 

sledovaných ryb (3 K2, 2 K3) využívalo rovnoměrně skoro třetinu plochy rybníka (40-67 ha), 

jejich výskyt nebyl vázaný na dobu krmení. Čtyři ryby (2 K2, 2 K3) se vyskytovaly pouze 

na omezeném prostoru (5-24 ha) mimo krmiště. Zbylé 3 ryby ze skupiny K3 se v době krmení 

vyskytovaly na krmišti, mimo dobu krmení po celé využívané ploše rybníka. 

 Kromě 4 šupináčů ze skupiny K2, kteří se vyskytovali především na krmišti, nebyl 

pozorován žádný vztah mezi vzorcem pohybu a typem ošupení. Na rozdíl od ryb ze skupiny 

K2 a K3 nebyl u dvou vybraných generačních ryb vysledován žádný jasný vzorec chování. 

Obě ryby využívaly celou plochu rybníka bez ohledu na dobu krmení.  

4.2. Analýza zoobentosu a zooplanktonu  

4.2.1. Zooplankton 

Zooplankton obou rybníků byl bohatě rozvinut a představoval málo využitý zdroj přirozené 

potravy pro obsádku. Na počátku vegetační sezóny (květen a červen) dominovaly na obou 

rybnících druhy rodu Daphnia, a to na rybníce Starý v obou velikostních frakcích ( i < 700 

µm), na Novoveském rybníce pouze ve frakci  700 µm. Druhou nejvýznamnější skupinou 

tohoto období byly na rybníce Starý buchanky (Cyclopoida), na Novoveském však pozici 

druhého nejpočetnějšího taxonu v zooplanktonu zaujaly od počátku drobné perloočky rodu 

Bosmina. V červenci a srpnu dominovaly na rybníce Starý v obou velikostních frakcích 

buchanky. Velké dafnie se objevily v převaze v hrubém zooplanktonu ( 700 µm) opět v září 

a říjnu, ve frakci < 700 µm dominovaly i nadále buchanky. Na Novoveském rybníce byl 
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průběh podobný pouze s tím rozdílem, že buchanky dominovaly ve frakci  700 µm přes léto 

až do září a jejich pozici v drobném zooplanktonu (< 700 µm) zaujala Bosmina. V září se na 

Novoveském objevily početněji dafnie, ale dominantního postavení nedosáhly. 

V obou rybnících lze považovat společenstvo zooplanktonu za kvantitativně bohaté. Rozdíly 

mezi krmnými místy a mimo ně byly jen velmi malé (Obr. 3) a až na výjimky (červen –

červenec, rybník Starý, Obr. 3 a,b) bylo množství zooplanktonu, vyjádřené jako objem 

v ml.m
-3

), neprůkazně nižší na krmištích. Hodnoty objemu ( biomasy) dosahovaly řádově 

desítek ml ( g) v m
3
. 

 Na rybníce Starý byla převaha hrubého ( 700 µm) zooplanktonu nad drobným (< 700 

µm) registrována na začátku vegetační sezóny (květen – červen), později tvořil v důsledku 

vyžíracího tlaku kapra pouze asi jednu desetinu až třetinu celkového objemu zooplanktonu. 

Na rybníce Novoveském byl tento trend opačný a hrubý zooplankton tvořil zpočátku jen asi 

jednu třetinu až šestinu celkového objemu, postupem času se jeho podíl zvyšoval až na 

hodnoty srovnatelné s drobným zooplanktonem. Je zřejmé, že obsádka kapra na druhém 

horku (vyšší biomasa) je schopna vyvinout od počátku vyšší vyžírací tlak na zooplankton a 

teprve později nebo současně se orientuje na zoobentos. Nově vysazená obsádka (rybník 

Starý) nebyla schopna vyvinout zpočátku odpovídající tlak na zooplankton, ale se zvýšením 

biomasy a nástupem letních teplot došlo k přednostní konzumaci hrubého zooplanktonu. 

S logicky významnou potravní orientací kapra na dno krmných míst souvisel i zvýšený podíl 

abiosestonu (drobné částice organického původu zvířené ze dna pohybem ryb) ve vzorcích 

planktonu. Ten činil na rybníce Starý v průměru maximálně  3% objemu vzorků zooplanktonu 

na místech mimo krmiště, zatímco na krmištích dosahoval v průměru až 30% (srpen – říjen). 

Na rybníce Novoveském činil průměrný registrovaný podíl abiosestonu maximálně 2,5% na 

místech mimo krmiště  a 10% na nich. 

4.2.2. Zoobentos 

V celkové denzitě (hustotě) a biomase zoobentosu a v denzitě dvou nejdůležitějších skupin – 

nitěnky čeledi Tubificidae a larvy pakomárů (Chironomidae) byly zjištěny významné rozdíly 

mezi místy mimo krmiště a na krmišti (Obr. 4 a 5). Zástupci ostatních skupin 

makrozoobentosu (klešťanky Corixidae, larvy koreter Chaoboridae, pakomárců 

Ceratopogonidae a jepice Baetis rhodani) se na obou rybnících vyskytovali jen nevýznamně. 

Celková hustota i biomasa zoobentosu na rybníce Starý byla vždy vyšší (většinou vysoce 
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významně) mimo krmiště (Obr. 4). Stejný trend byl patrný i v případě početnosti nitěnek  

(Tubificidae) a v jistém rozsahu i larev pakomárů (Chironomidae). Počty jedinců zoobentosu 

se na krmišti pohybovaly většinou v řádu stovek, mimo krmiště tisíců jedinců na m
2
. 

Výjimkou byl pouze červen, kdy došlo k výraznému nárůstu početnosti především larev 

pakomárů i na krmišti, pravděpodobně před letním výletem imag (dospělců). V červenci 

jejich počty i biomasa na obou místech dramaticky poklesly nejen v důsledku výletu imag, ale 

i vyžíracího tlaku kapra a od července se larvy pakomárů (převážně „patentky“ – larvy 

pakomára kouřového, Chironomus plumosus) vyskytovaly jen velmi zřídka. Biomasa 

potravních bentických bezobratlých na krmných místech se (s výjimkou extrémní červnové 

situace před výletem imag pakomárů) pohybovala většinou v řádu desetin až jednoho gramu 

na m
2
, zatímco mimo krmiště byla několikanásobně vyšší s extrémními hodnotami až desítek 

gramů na m
2
 na začátku vegetační sezóny v květnu a červnu.   

 Výsledky získané na krmných místech a mimo ně na rybníce Novoveský neukazují na 

žádné prokazatelné rozdíly v kvantitativním ani kvalitativním složení zoobentosu. Nitěnky 

(Tubificidae)  se zde prakticky vůbec nevyskytovaly, a tak se počty bentických živočichů, 

reprezentovaných takřka výlučně larvami pakomárů pohybovaly řádově v hodnotách stovek 

jedinců a několika málo gramů na m
2
 (Obr. 5). Podobně jako v případě rybníka Starý došlo 

k výraznému poklesu hustoty i biomasy, v tomto případě již v červnu, pravděpodobně 

převážně v důsledku vyžíracího tlaku obsádky kapra. Absence rozdílů mezi krmnými místy a 

mimo ně spolu s celkově nízkými hodnotami hustoty i biomasy zoobentosu indikuje, že 

vyžírací tlak kapra na Novoveském rybníce byl podstatně významnějším faktorem než na 

rybníce Starý.  Reakce zoobentosu je v dobrém souladu s vývojem společenstva zooplanktonu 

na obou rybnících – na rybníce Starém s hmotnostně nižší obsádkou kapra byl na začátku 

vegetační sezóny patrný bohatý rozvoj zooplanktonu i zoobentosu s tím, že později byl 

přednostně vyžrán hrubý zooplankton. Na Novoveském rybníce byl vyžírací tlak na 

zooplankton i zoobentos rovnoměrný od počátku a pozdější orientace na zoobentos a krmiva 

umožnila opětovný rozvoj hrubého zooplanktonu. 
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4.3. Fyzikálně- chemické parametry vody 

 

Pro vyhodnocení rozdílů parametrů vody mezi krmištěm a místy mimo krmiště bylo vybráno 

pět nejdůležitějších ukazatelů: koncentrace kyslíku ve vodě (mg/l a procentuální nasycení), 

pH, průhlednost (cm) a zákal vody (turbidita).  

4.3.1. Výsledky pro rybník Starý  

Na tomto rybníce byl během všech 6 odběrů zjištěn rozdíl mezi krmištěm a místy mimo 

krmiště, a to u většiny měřených parametrů. 

 Koncentrace kyslíku mimo krmiště byla (s výjimkou červnového měření) 

signifikantně vyšší než na krmišti (Obr. 6 a,b). Stejný trend byl pozorován u pH a 

průhlednosti (Obr. 6c,d). Hodnota zákalu vody (turbidity) mezi sledovanými místy se 

v červnu a srpnu nelišila, v ostatních měsících byl zákal větší na krmišti (Obr. 6e). 

4.3.2. Výsledky pro Novoveský rybník 

Hodnocení vybraných parametrů na Novoveském rybníku není tak jednoznačné, jako 

v případě rybníka Starý.  

 Rozdíly v množství kyslíku na krmišti a mimo krmiště byly zjištěny ve všech 

případech krom květnového odběru (Obr. 7a,b). Na rozdíl od hodnot na rybníku Starý zde 

nebyl zjištěn žádný jednoznačný trend. V červnu a červenci byla koncentrace kyslíku 

signifikantně vyšší na krmišti, v srpnu a září tomu bylo naopak. Hodnota pH i průhlednost 

vody byla na krmišti i mimo krmiště buď shodná, nebo mimo krmiště mírně vyšší (Obr. 7c,d). 

V červnu a srpnu byl na krmišti zjištěn signifikantně vyšší zákal, než v místech mimo krmiště, 

v ostatních případech byly hodnoty shodné (Obr. 7e).  

4.4. Prostorová distribuce a potravní analýzy 

 

Během všech čtyř odlovů byla zjištěna významně větší hustota ryb na krmišti, než mimo 

krmiště (CPUE – úlovek na jednotku úsilí). Na krmišti se vyskytovaly větší ryby než mimo 

krmiště a jejich obsah tuku byl vyšší oproti jedincům uloveným mimo krmiště (Tabulka 1, 

Obr. 8). 
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Tabulka 1. Relativní hustota, délka těla, hmotnost a obsah tuku ve svalovině kaprů během 

kontrolních odlovů v červenci až říjnu 2014. 

 

 datum  15.7.2014 4.8.2014 8.9.2014 21.10.2014 

 

CPUE (ks/min) 

krmiště 5,1 8,6 3,8 0,7 

mimo krmiště 0,6 0,2 1,1 0,1 

 

průměrná délka těla (mm) 

krmiště 319 306 342 380 

mimo krmiště 228 297 320 -  

 

průměrná hmotnost (kg) 

krmiště 1,2 1 1,2 1,6 

mimo krmiště 0,3 0,8 1 -  

 

průměrný obsah tuku (%) 

krmiště 5,6 4,7 7 10 

mimo krmiště 4 3,9 6 -  

 

Složení potravy kapra na krmištích na rybníce Starý a mimo ně bylo do zásadní míry 

ovlivněno dobou, která uplynula od nakrmení. Pro hodnocení významu jednotlivých 

potravních složek byla přijatá potrava rozdělena do tří kategorií: přirozená potrava 

(zooplankton a zoonbentos), nouzová potrava (zbytky rostlin, detrit a písek) a předkládaná 

krmiva (obilí). Na krmištích logicky převládalo obilí. Obvykle zcela chybělo v potravě kapra 

mimo krmiště – výjimku tvořil pouze srpnový odběr, ve kterém bylo obilí zastoupeno ve 

srovnatelném podílu potravy jak na krmištích (99,02% přijaté potravy) i mimo ně (93,63%). 

Tato výjimka byla způsobena obměnou krmících míst, která byla v daný den velmi blízko 

odběrových míst a tak se na předkládané krmivo orientovaly i ryby, které se jinak zdržovaly 

mimo pravidelná místa krmení a nevyužívaly obilí v takovém rozsahu (pokud vůbec). 

 V červenci byla ve shodě se závěry monitoringu zooplanktonu a zoobentosu patrná 

zřetelná orientace ryb mimo krmiště na hrubý zooplankton (60,99%) a částečně i zoobentos 

(20,85%). Vyšetření ryb v září navazovalo na období čtyř dnů, kdy nebylo rybám předloženo 

krmivo. Podíl všech tří potravních zdrojů u ryb ulovených na krmištích byl v reakci na 

absenci krmení rovnoměrný – přibližně jednou třetinou se na obsahu trávicího traktu podílela 

přirozená (zooplankton), nouzová (detrit) i předkládaná potrava. Ta byla získána dvěma 

rybami pravděpodobně z hůře dostupných míst, kde se uchovala delší dobu. Ryby mimo 

krmná místa přijímaly přednostně zooplankton (52,56%), nicméně vysoký podíl detritu 

(43,01%) indikuje úsilí ryb využít rovněž bentických zdrojů potravy. Ten byl v té době 

reprezentován výlučně nitěnkami, které lze v potravních analýzách objevit jen velmi obtížně, 

neboť jsou rychle a beze zbytku stráveny.  Larvy pakomárů v té době již nebyly v bentosu 
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rybníka Starý zjištěny. V říjnu se potravní orientace kapra soustředila na krmiště, kde se živil 

takřka výlučně předloženými obilovinami. Prostorová distribuce kapra v rybníce Starý tím 

byla do zásadní míry ovlivněna, neboť mimo krmiště se ryby vyskytovaly podstatně méně.  

 

Tab.2. Složení potravy kapra na krmištích a mimo ně 

Pozn.: NV – Novoveský rybník, ST – rybník Starý, K – krmná místa, M – mimo krmná místa 

 

  květen červenec srpen září říjen 

Datum 14.5.2014 15.7.2014 4.8.2014 8.9.2014 21.10.2014 

  NV-K ST-M ST-K ST-M ST-K ST-M ST-K ST-M ST-K 

Erpobdella           +       

Bithynia tentaculata           1,18       

Plumatella   19,46       3,26       

zooplankton 21,21 60,99 11,27 0,08 0,41 52,56 29,19   1,72 

Chironomus plumosus   0,17 0,69       0,8   0,05 

Orthocladiinae + 1,22               

přirozená potrava 21,21 81,84 11,96 0,08 0,41 57 29,99   1,77 

                    

zbytky rostlin           2,56 0,34     

detrit 20 18,16 19,39 6,29 0,57 40,45 34,04   1,78 

písek     0,13             

nouzová potrava 20 18,16 19,52 6,29 0,57 43,01 34,38   1,78 

                    

obilí 58,79 0 68,52 93,63 99,02 0 35,63   96,45 

    
krmeno i mimo 

krmiště 4 dny nekrmeno   

 

4.5. Individuální měření ryb v průběhu kontrolních odlovů (prub) 

 

Při vyhodnocování měření ryb z prubních odlovů obou rybníků byl nalezen zřetelný sezónní 

délkový i váhový růst měřených ryb (Obr. 9). Obsah tuku byl při obou prubách na rybníce 

Starý vyšší u šupináčů  (Obr. 10a). Na Novoveském rybníce se obsah tuku nelišil mezi 

šipunatou a lysou formou kapra, kromě měsíce srpna, kdy byl zjištěn vyšší obsah tuku u lysců 

(Obr. 10b). Ve všech případech obsah tuku koreloval s váhou ryby. 

 Délkofrekvenční zhodnocení ulovených ryb ukázalo, že při obou prubách na  rybníce 

Starý byli chyceni šupináči obou vysazovaných skupin, zatímco u lysců převažovala 

v měřeném vzorku skupina K2. Na Novoveském rybníce byli při prubách loveni šupináči i 
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lysci ve stejném velikostním i váhovém rozmezí (SL= 308-510 mm; w=1,4-4,5 kg; minimální 

a maximální hodnoty za všechny pruby).  

 

5 Závěr 
 

Prostorová distribuce ryb v rybníce během celé vegetační sezóny (červenec – říjen) není 

rovnoměrná. Ryby preferují část rybníka v blízkosti hlavního (nejčastěji dotovaného) krmiště. 

I přes rozšíření krmiště v určitém období roku, se ryby zdržovaly převážně ve 2/3  rybníka 

nejblíže zdroji krmení (hlavní krmná linie).  Větší počet krmných míst na Novoveském 

rybníku by vedl k rovnoměrnějšímu rozložení obsádky v rámci celého rybníka a lepšímu 

využití přirozených potravních zdrojů.  

 Nehomogenní rozmístění kaprů na rybníce Starý s významně větší hustotou kaprů na 

krmišti potvrdily kromě telemetrického sledování i kontrolní odlovy a analýzy bentosu a 

zooplanktonu. Přestože prostorová distribuce K2 a K3 označených ryb se statisticky nelišila, 

kontrolní odlovy ukázaly zřetelné rozdíly. Na krmišti se vyskytovaly větší ryby než na 

okrajových místech vzdálených od krmiště.  

 Fyzikálně-chemické parametry vody se lišily na krmišti a mimo krmiště pouze 

v jistém rozsahu, odpovídajícím především době, která uplynula od vlastního předložení 

krmiv. Hodnoty koncentrace a nasycení vody kyslíkem klesaly krátce po na krmení na 

hodnoty pod hranicí fyziologického optima pro kapra (< 3 mg.l
-1

 O2), přičemž mimo krmiště 

neklesly pod 4 mg.l
-1

 O2.  

 Ryby na krmišti konzumovaly téměř výhradně podávané obiloviny. Ryby, většinou 

menších velikostí, odlovené mimo krmiště, se živily téměř výhradně zooplanktonem a při 

rozšíření krmišť na větší plochu rybníka se výrazně orientovaly (srpen) na předkládané 

obiloviny.  

 Velikostní složení vzorku ryb z kontrolních odlovů v místě krmišti neodpovídalo 

realitě v celém rybníku. Nehomogenní velikostní rozložení obsádky v rámci rybníka (na 

krmišti větší ryba, mimo krmiště menší ryba) snižuje reprezentativnost kontrolních odlovů. 

Vzhledem k standardnímu provádění odlovů na stejném místě je možné hodnotit růst mezi 

termíny odlovů, avšak celkově tyto údaje nevypovídají zcela přesně o velikostním složení 

celé obsádky. Měřený směsný vzorek je tak malý, že má jen malou vypovídací hodnotu a 
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plánování následných krmných dávek na jeho základě tak odpovídá  realitě jen málo a 

vychází spíše ze zkušeností řídících pracovníků. 

 

Technologická doporučení 

Předkládání krmiv je vhodné provádět na více místech a to i v době omezeného krmení 

s cílem rozptýlení obsádky na celou plochu rybníka. Prodlouží se sice doba krmení, ale 

dosáhne se rovnoměrnějšího rozložení obsádky v celém rybníce a tím lepšího využití 

přirozené potravy, jejíž zásoby jsou v části rybníka mimo krmiště využity nedostatečně. V té 

souvislosti lze i předpokládat, že dojde k rovnoměrnějšímu velikostnímu složení obsádky a 

obsahu tuku ve svalovině (mase). Lepší využití přirozených potravních zdrojů se projeví také 

lepším růstem při snížení krmného koeficientu a pozitivním dopadu na kvalitu masa kapra.  

 

V případě rybníků nad 100 ha jsou kontrolní odlovy (pruby) prováděné zátahovou sítí na 

jednom místě, připraveném zakrmením, ne zcela reprezentativní a je vhodné je doplnit o 

odlovy i na jiných vhodných místech rybníka, byť v omezeném rozsahu.  Je sice skutečností, 

že takovýto postup je pracovně a časově náročný, ale takto získané údaje o rybách na vlastním 

krmišti a mimo krmná místa by byly nepochybně velmi cenné pro doplnění představy o 

velikostním složení obsádky a úpravy plánů krmení. Je sice logické, že pruby spojené s 

odlovy na plné vodě pro tržní potřeby lze provádět pouze na vhodných místech, nicméně 

doplňující informace o rybách i z jiných míst rybníka by byly nepochybně velmi přínosné i 

v takovýchto případech. 
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7 Přílohy 
 

      
 

Obr. 1. Mapa rybníku Starý se všemi použitými záznamy polohy ryb (modré body); černá 

plná linie – linie nejintenzivnějšího krmení; černá přerušovaná linie- oddělení méně a více 

využívané plochy rybníka; červené elipsy - oblasti nejčastějšího výskytu ryb 

 

 

 a)              b)   

 

Obr. 2. Mapa rybníku Starý - záznamy polohy ryb ve dnech, kdy a) krmení probíhalo; b) 

krmení neprobíhalo 
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a)  b)  

 

c)     d)  

 

 

Obr. 3. Koncentrace planktonu na krmišti (K) a mimo krmiště (MK) a) plankton o velikosti 

50-700 µm  (ml/m
-3

)  na rybníce Starý b) plankton o velikosti ˃700 µm (ml/m
-3

) na rybníce 

Starý c) plankton o velikosti 50-700 µm  (ml/m
-3

)  na Novoveském rybníce b) plankton o 

velikosti ˃700 µm (ml/m
-3

) na Novoveském rybníce; centrální linie-medián, box – 

mezikvartilové rozpětí, chybové úsečky - 1.5* mezikvartilové rozpětí, body – odlehlé 

hodnoty; ns-rozdíl statisticky nevýznamný; *,**,*** rozdíl statisticky významný (p<0,05, 

p<0,01, p< 0.001) 
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a)      b)     

 

c)           d)   

 

 

Obr. 4. Rybník Starý - porovnání sezónních vzorků bentosu z odběrových míst na krmišti (K) 

a mimo krmiště (M): a) abundance b) celková biomasa na m
-2 

c) počet jedinců ze skupiny 

Tubificidae d) počet jedinců ze skupiny Chironomidae; centrální linie-medián, box – 

mezikvartilové rozpětí, chybové úsečky - 1.5* mezikvartilové rozpětí, body – odlehlé 

hodnoty; ns-rozdíl statisticky nevýznamný; *,**,*** rozdíl statisticky významný (p<0,05, 

p<0,01, p< 0.001)  
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a)       b)  

 

c)  

 

 

Obr. 5. Novoveský  rybník- porovnání sezónních vzorků bentosu z odběrových míst na 

krmišti (K) a mimo krmiště (M): a) abundance b) celková biomasa na m
-2

 c) počet jedinců ze 

skupiny Chironomidae; centrální linie-medián, box – mezikvartilové rozpětí, chybové úsečky 

- 1.5* mezikvartilové rozpětí, body – odlehlé hodnoty; ns-rozdíl statisticky nevýznamný, 

*,**,*** rozdíl statisticky významný (p<0,05, p<0,01,p< 0.001) 
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a)     b)  

 

 

c)    d)  

 

e)  

 

Obr. 6. Rybník Starý - porovnání sezónních vzorků měřených fyzikálně chemických 

parametrů vody na krmišti (K) a mimo krmiště (M): a) koncentrace kyslíku (mg/l);  b) 

procentuální nasycení kyslíkem (%);  c) pH;  d) průhlednost; e) zákal; centrální linie-medián, 

box – mezikvartilové rozpětí, chybové úsečky - 1.5* mezikvartilové rozpětí, body – odlehlé 

hodnoty; ns-rozdíl statisticky nevýznamný; *,**,*** rozdíl statisticky významný (p<0,05, 

p<0,01, p< 0.001)  
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Obr. 7. Novoveský  rybník- porovnání sezónních vzorků měřených fyzikálně chemických 

parametrů vody na krmišti (K) a mimo krmiště (M): a) koncentrace kyslíku (mg/l);  b) 

koncentrace kyslíku (%);  c) pH;  d) průhlednost; e) zákal; centrální linie-medián, box – 

mezikvartilové rozpětí, chybové úsečky - 1.5* mezikvartilové rozpětí, body – odlehlé 

hodnoty; ns-rozdíl statisticky nevýznamný; *,**,*** rozdíl statisticky významný (p<0,05, 

p<0,01, p< 0.001)  
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c)  

 

 

 

 

Obr. 8. Srovnání velikostního složení (SL, mm) vzorků ryb ulovených na rybníce Starý 

během kontrolních odlovů (pruby) a odlovů na potravu na krmišti a mimo krmiště a) 

v červenci, b) v srpnu c) v září  
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a) b)  

c) d)  

 

Obr. 9. Srovnání délky těla (SL, mm) a hmotnosti (kg) kaprů z kontrolních odlovů  a) délka 

těla, rybník Starý b) hmotnost, rybník Starý; c) délka těla, Novoveský rybník d) hmotnost, 

Novoveský rybník; centrální linie-medián, box – mezikvartilové rozpětí, chybové úsečky - 

1.5* mezikvartilové rozpětí, body – odlehlé hodnoty; ns-rozdíl statisticky nevýznamný; 

*,**,*** rozdíl statisticky významný (p<0,05, p<0,01, p< 0.001)  
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a)  

 

 
b) 

 

Obr. 10. Srovnání obsahu tuku ve svalovině  (%) kaprů z kontrolních odlovů a) na rybníce 

Starý b) na Novoveském rybníce; centrální linie-medián, box – mezikvartilové rozpětí, 

chybové úsečky - 1.5* mezikvartilové rozpětí, body – odlehlé hodnoty; ns-rozdíl statisticky 

nevýznamný; *,**,*** rozdíl statisticky významný (p<0,05, p<0,01, p< 0.001)  

 

 

 


