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1. CÍL 

1.1. Co je cílem projektu 

Cílem řešeného projektu bylo optimalizovat a provozně otestovat realizaci 
mimosezónních výtěrů rybničně odchovaných generačních ryb v rámci intenzivního chovu 
candáta obecného (Sander lucioperca L.) v rybářském podniku FISH Farm Bohemia s.r.o. a na 
Fakultě rybářství a ochrany vod, Jihočeské univerzity (vědecký partner projektu), kdy 
efektivita mimosezónních výtěrů byla porovnána s efektivitou normálního sezónního výtěru 
ryb. 

Snahou projektu bylo především detailně popsat environmentální (pomocí řízeného 
světelného a teplotního režimu) a hormonální (pomocí injikace ryb obojího pohlaví 
preparátem Chorulon) stimulaci generačních ryb vedoucí k dosažení úspěšných 
mimosezónních či normálního sezónního výtěru generačních ryb držených od podzimních 
výlovů v kontrolovaných podmínkách chovu. V rámci tohoto chovu generačních ryb byl také 
vyhodnocen a optimalizován zvolený management chovu generačních ryb v četně jejich 
výživy, ošetření proti jejich povrchovému zaplísnění a vyhodnocení úhynů (přežití) a kondice 
ryb před a po realizovaných výtěrech. 

Po realizovaných výtěrech (jak mimosezónních, tak sezónních) bylo dalším cílem projektu 
optimalizovat inkubaci získaných oplozených jiker v kontrolovaných podmínkách chovu s 
cílem dosáhnout vysoké líhnivosti a produkce larev v různých termínech. 

Následně byly získané larvy v průběhu řešeného projektu odchovávány do stádia 
juvenilních násadových ryb, které byly plně adaptované na intenzivní podmínky chovu a 
příjem peletovaného krmiva. Takto získané juvenilní ryby byly dále odchovávány 
v intenzivním chovu ryb v podmínkách RAS (recirkulační akvakulturní systém) s cílem 
vyhodnotit celkovou produkční efektivitu jednotlivých výtěrů generačních ryb candáta 
obecného. 

 

1.2. V čem tkví inovativnost vyvíjené technologie 

Projekt podobného charakteru nebyl v ČR ještě nikdy realizován. Inovativnost projektu 
spočívá především ve využití kvalitních rybničně odchovaných generačních ryb candáta 
obecného pro mimosezónní výtěry. Celý popsaný a testovaný technologický postup 
mimosezónních výtěrů zmíněných ryb v rámci projektu zahrnuje optimalizaci chovu 
generačních ryb v kontrolovaných podmínkách chovu s cílem zajistit vysoké přežití (před i po 
jejich výtěrech ryb) a dobrou kondici ryb. Dalším cílem projektu je popsat úspěšnou 
environmentální a hormonální stimulaci vedoucí k různým termínům úspěšně provedených 
výtěrů daných ryb. V rámci projektu byl popsán i nutný proces ošetření oplozených jiker 
v rámci jejich inkubace s cílem dosáhnout vysoké líhnivosti a produkce larev. V dalších fázích 
projektu došlo k optimalizaci odchovu larev a juvenilních ryb v závislosti na termínu výtěru 
ryb s cílem dosáhnout kvalitních juvenilních ryb, které byly dále odchovávány v intenzivní 
akvakultuře s cílem vyhodnotit efektivitu jednotlivých termínů výtěru ryb a zajistit tak 
kontinuální produkci násadového materiálu candáta obecného pro intenzivní chovy 
v průběhu různého období roku. 
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1.3. Proč je nutná vyvíjená inovace 

Většina produkce českého produkčního rybářství je založena na chovu a produkci tržních 
ryb v rybnících, kdy tato produkce má výrazný sezónní charakter a omezený produkční 
potenciál, co se do sortimentu rybích druhů týče. V rámci tohoto způsobu chovu je velmi 
obtížné dlouhodobě a konstantně zvýšit podíl produkovaných tržních ryb dravých druhů 
(jako je candát obecný, okoun říční – Perca fluviatilis, štika obecná – Esox lucius a další), 
které jsou vysoce žádány současným rybím trhem a vyznačují se vysokou prodejní cenou. 
Z tohoto důvodu je velmi potěšující, že některé rybářské podniky v ČR se rozhodly 
produkovat tržní ryby intenzivní akvakulturou založené na RAS a kompletní umělé výživě ryb. 
Pravděpodobně jen touto cestou je možné produkci tržních ryb více diverzifikovat z hlediska 
rybích druhů a termínu produkce. Zdá se, že jen intenzivní akvakultura díky její vyrovnané, 
kontrolované a kontinuální produkci může zajistit vyšší produkci dravých druhů ryb v ČR. 
Produkční rybníky zvýšení této produkce jen stěží dosáhnou, jelikož jejich technologie chovu 
ryb je těžko kontrolovatelná a řízená. V takovýchto podmínkách u dravých druhů ryb dochází 
k vysokému kanibalismu, úhynu ryb z důvodu kyslíkových deficitů a lovu ptačích či savčích 
predátorů či ztrátám z důvodu pytláctví. Tato fakta vedou k výraznému snížení biomasy a 
následně také produkce dravých druhů ryb v rybnících, jelikož tyto druhy jsou velmi cenné a 
z rybníku díky predátorům a pytláků mizí jako první. 

Na druhé straně je nutné zmínit, že intenzivní akvakultura candáta obecného neustále 
vyžaduje technologické inovace, které budou v budoucnu zajišťovat trvalé zvýšení a 
zdokonalení efektivity intenzivního chovu candáta se stálou a kontinuální produkci jeho 
tržních ryb. Jen tyto technologické inovace totiž zajistí efektivitu a rentabilitu intenzivního 
chovu candáta obecného, který bude dlouhodobě udržitelný.  Ze zmíněných důvodů je u 
intenzivního chovu candáta obecného nutné zvládnout jednotlivé biotechnologické postupy, 
které budou využívat mimosezónních výtěrů ryb, produkce triploidních, domestikovaných či 
monosexních populací rychle rostoucích ryb. Všechny zmíněné biotechnologické postupy 
následně zajistí právě zmíněnou zvýšenou chovatelskou efektivitu a rentabilitu chovu. 
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2. ÚVOD 
Candát obecný je v současnosti označován za jednoho z nejperspektivnějších druhů ryb, 

které jsou chovány v rámci sladkovodní evropské akvakultury (Müller-Belecke a Zienert, 
2008; Policar a kol., 2013) pro produkci kvalitních tržních ryb (Dil, 2008). V současné Evropě 
je candát obecný intenzivně vyhledávaný konzumenty ryb kvůli výborné struktuře, chuti a 
nutriční kvalitě jeho masa (Uysal a Aksoylar, 2005). Vedle vlastního konzumu tržních ryb je 
candát velmi oblíben mezi sportovními rybáři v rámci sportovního rybolovu (Pivnbička a 
Rybář, 2001). 

Současnou produkci candáta v Evropě můžeme rozdělit na produkci tržních ryb (od 1 kg 
do 4 kg) a na produkci násadového materiálu candáta do sportovních revírů či jiných lokality 
volných vod (např.: vodárenské nádrže) v podobě rychleného plůdku (TL = 30 – 55 mm), 
podzimního plůdku (TL = 60 – 90 mm) či následně starších kategorií ryb jako je roček, 
dvouroček atd. (Randák a kol., 2013; Regenda, 2014).  

Podle způsobu chovu ryb můžeme zmíněnou produkci candáta rozdělit na produkci ryb: 1) 
odlovem z divokých populací, 2) odchovem candáta v rámci rybníkářství a 3) intenzivním 
chovem využívající technickou akvakulturu prezentovanou především RAS. Odlovem ryb 
z divokých populací se produkují jen tržní ryby candáta obecného. Naopak v rámci 
rybníkářství a intenzivní akvakultury je možné vedle tržních ryb produkovat jakákoliv stádia 
násadového materiálu candáta obecného.  

V současnosti je produkce tržního candáta v Evropě tvořena z 85–90 % lovem divokých 
populací ryb vyskytujících se přirozeně v ruských, kazachstánských a estonských jezerech. 
Celoevropská absolutní produkce candáta obecného lovem se v současnosti pohybuje 
v rozmezí 9 000 až 15 000 t tržních ryb (FAO, 2015a). Nicméně tato produkce se ve 
východní Evropě v posledních desetiletích výrazně snižuje. Zatímco v 70. letech minulého 
století bylo z východoevropských jezer ročně odloveno přes 40 000 t tržních ryb tohoto 
druhu (Dil, 2008; FAO, 2015a) za posledních 30–40 let se produkce tohoto odlovu snížila na 
méně než polovinu. To je dáno jednak dlouhodobým nadměrným rybolovem candáta 
v jezerech, který výrazně snižuje stabilitu jeho přirozených populací a jednak nedostatečným 
rybářským managementem realizovaným na využívaných lokalitách (Dil, 2008; Müller-
Belecke a Zienert, 2008).  

V rybníkářství a intenzivní akvakultuře se v současné Evropě vyprodukuje pouze cca 5–10 
% z celkového objemu evropského trhu s candátem obecným, což představuje jen 500–1 000 
t tržních ryb (FAO, 2015b). Tržní a násadový candát se v rybnících produkuje především ve 
střední či východní Evropě (ČR, Maďarsko, Ukrajina, Bulharsko, Rumunsko a Polsko). Ročně 
se takto ve zmíněných zemích vyprodukuje cca několik miliónů kusů rychleného candáta a 
zhruba 300 –500 t tržních candátů (Wedekind, 2008; Adámek a kol., 2012; Kratochvíl, 2012). 
V rámci intenzivní akvakultury candáta obecného se v současné Evropě vyprodukuje 
neznámé množství násadových ryb a pouze 200 – 500 tun tržních ryb (FAO, 2015a,b). 

Intenzivní akvakultura candáta obecného je v posledních letech rozvíjena především 
v následujících evropských zemí, jako je:  Dánsko, Nizozemí, Švýcarsko, Finsko, Francie, Česká 
republika, Maďarsko, Polsko, Itálie, Rakousko, Německo, Rumunsko a Bulharsko (Van 
Mechelen, 2008; Philipsen, 2008; Policar a kol., 2011; 2013). V současné době můžeme 
v celé Evropě najít více jak 30 rybářských farem produkujících tržní ryby candáta obecného 
intenzivní akvakulturou. Rozvoj této produkce candáta v Evropě je inspirovaný intenzivním 
chovem okouna žlutého (Perca flavescens) a především candáta walleye (Sander vitreum) 
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v Severní Americe (Kestemont a Mélard, 2000). Tento způsob chovu candáta je v Evropě 
označován za jedinou příležitost, jak je možné výrazně zvýšit produkci tržních ryb candáta 
obecného a zajistit jejich kvalitní a kontinuální produkci.  

Obecně lze intenzivní akvakulturu candáta obecného specifikovat jako velmi obtížný 
sektor akvakultury, který je velmi náročný na počáteční investiční náklady, na obsluhu 
rybářského provozu a na vysoké provozní náklady, které jsou spojeny s celou řadou 
chovatelských úkonů nutných k dosažení úspěšného a kvalitního chovu. Z tohoto důvodu je 
nutné, aby ekonomicky rentabilní intenzivní chov tohoto druhu byl maximálně nasazený 
chovanými rybami a aby maximálně využíval odchovnou kapacitu daného chovu v průběhu 
celého roku. Tento fakt však vyžaduje kontinuálně (v průběhu celého roku) nasazovat do 
systému nové ryby, což je nutné zajistit především mimosezónními výtěry generačních ryb 
(Zakes a Szczepkowski, 2004; Ronyai, 2007; Zakes, 2007; Müller-Belecke a Zienert, 2008). 
Dále zmíněný systém chovu candáta obecného využívá ke své produkci domestikovaných 
populací ryb (Fontaine, 2009), krmení ryb pomocí umělých peletovaných krmných směsí 
(Wang a kol., 2009), pravidelné třídění odchovávaných ryb (Policar a kol., 2013; 2014), využití 
rychle rostoucích populací ryb jako jsou triploidní či celosamičí populace ryb (Rougeot a 

Mélard, 2008). Obecně jsou ryby candáta v intenzivních chovech chovány v poměrně 
vysokých hustotách (až 30 – 50 kg ryb na 1000 litrů vody) (Wedekind, 2008) při zajištění 
optimálních podmínek prostředí pro růst ryb, jako je: teplota vody 23 °C a 100% nasycení 
vody kyslíkem (Wang a kol., 2009). Všechny tyto zmíněné parametry chovu candáta 
obecného také umožňují dosáhnout poměrně vysokého přežití ryb a krátkého produkčního 
intervalu trvající 18 – 24 měsíců, kdy je možné získat v rámci intenzivní akvakultury první 
tržní ryby o hmotnosti (W) = 1 – 1,5 kg (Zakes a kol., 2006).  

V ČR se produkčním intenzivním chovem candáta obecného v současnosti významně 
zabývají minimálně 3 subjekty (FISH Farm Bohemia s.r.o., Anapartners s.r.o.  a Fakulta 
rybářství a ochrany vod, Jihočeské univerzity – FROV JU). FISH Farm Bohemia a FROV JU 
využívají ke svému chovu především násadový materiál získaný od rybničně chovaných 
generačních ryb, kdy jsou juvenilní ryby produkovány kombinací rybničního a intenzivního 
chovu popsaného detailně Policarem a kol. (2013 a 2014). Tento systém produkuje vysoce 
kvalitní násadové ryby avšak s jednou produkcí do roka v rámci klasické výtěrové sezóny 
candáta (Policar a kol., 2013). Jedna roční produkce násadových ryb vytváří výrazný limit pro 
intenzivní  produkci candáta v rámci zmíněných chovů, kdy jejich kapacity mimo sezónu 
nemusí být plně využité (Policar a kol., 2014). Z tohoto důvodu byl realizován tento projekt, 
při kterém řešitelé projektu hledali optimální metody environmentální a hormonální 
stimulace rybničně odchovaných generačních ryb s cílem vytírat tyto ryby mimo klasickou 
výtěrovou sezónu candáta obecného, kvalitativně porovnat výsledky těchto výtěrů a 
následně odchovávat z těchto výtěrů larvy a starší násadový materiál.    
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3. MATERIÁL A METODIKA 
V průběhu řešení projektu č. CZ.1.25/3.1.00/13.00466 „Optimalizace a zavedení 

mimosezónního výtěru u candáta obecného v rámci jeho intenzivního chovu“ byly pro výtěry 
generačních ryb candáta obecného v roce 2014 využity ryby, které byly chovány na FROV JU 
a FISH Farm Bohemia s.r.o. již od listopadu 2013. Pro jeden raný (mimosezónní) výtěr 
generačních ryb v roce 2015 byly opět použity ryby držené v kontrolovaných podmínkách 
daných subjektů od listopadu 2014. V rámci jednotlivých experimentů spojených se sezónní 
a mimosezónní reprodukcí ryb byly na obou subjektech využity velmi podobné průtočné 
systémy (pro chov generačních ryb v chladném období před jejich výtěrem) a malé 
recirkulační systémy speciálně vyvinuté pro environmentální a finální hormonální stimulaci 
generačních ryb vedoucí k jejich reprodukci v různém termínu. V rámci řešení projektu č. 
CZ.1.25/3.1.00/13.00466 byly realizovány a následně popsány různé experimenty související 
s technologickou optimalizací řízené reprodukce rybničně odchovaných generačních ryb 
candáta obecného v různých termínech výtěru a odchovem larev potažmo produkcí 
juvenilních ryb získaných z jednotlivých výtěrů generačních ryb. 

 

3.1. Chov generačních ryb candáta obecného v kontrolovaných podmínkách s 
cílem stimulovat generační ryby k výtěrům o různých termínech včetně 
realizace vlastních výtěrů 

3.1.1. Cíl experimentu 

Cílem experimentu bylo využít rybničně odchované generační ryby candáta obecného 
k řízené reprodukci v kontrolovaných podmínkách chovu se záměrem v letech 2014 – 2015 
realizovat celkem 5 výtěrů s různým termínem jejich realizace od března 2014 do března 
2015. V rámci tohoto projektu byla vyhodnocena úspěšnost environmentální a finální 
hormonální stimulace ryb umožňující realizaci jednotlivých výtěrů, které byly mezi sebou 
kvalitativně porovnány pomocí základních reprodukčních ukazatelů, jako je: délka latence, 
úspěšnost výtěrů v podobě % vytřených jikernaček, oplozenost jiker 24 hodin po zjištěném 
výtěru, velikost jiker 36 hodin po zjištěném výtěru, líhnivost larev, délka inkubační doby, 
množství získaných larev na jeden generační pár, kvalita larev v podobě celkové délky čerstvě 
vylíhnutých larev (mm) a přežití larev po 90 minutovém osmotické šoku a kvalita spermatu 
generačních mlíčáků hodnocená 24 hodin po zjištěném výtěru. 

3.1.2. Získání generačních ryb, jejich transport do chovu v rámci FROV JU a FISH 

Farm Bohemia a vytvoření jednotlivých skupin ryb, které vedly k výtěrům v různých 

termínech   

Na konci října a začátku listopadu roku 2013 bylo v průběhu podzimních výlovů 
produkčních rybníků v ČR získáno celkem 64 párů generačních ryb candáta obecného (TL= 
520 ± 21 mm; hmotnost W= 1345 ± 135 g). Celkem 32 párů ryb bylo vysazeno a chováno 
v průtočném a posléze v recirkulačním systému FISH Farm Bohemia s.r.o. a dalších 32 párů 
na FROV JU s cílem v obou subjektech realizovat čtyři výtěry (jeden raný, jeden normální - 
sezónní, jeden pozdní a jeden velmi pozdní výtěr) v roce 2014. Vysazení generačních ryb u 
obou subjektů řešeného projektu mělo eliminovat riziko spojené s případnými úhyny ryb 
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v průběhu jejich chovu způsobené různými haváriemi použitých systémů, nemocemi ryb či 
nevhodnými zásahy rybářské obsluhy. Další snahou této činnosti bylo skutečně realizovat 
chov a následně výtěr generačních ryb v obou subjektech. Cílem bylo seznámit detailně 
rybářskou obsluhu obou subjektů se všemi potřebami, problémy a zákonitostmi, které jsou 
spojené s chovem a reprodukcí generačních ryb candáta obecného v rámci výtěrové sezóny i 
mimo ni. 

Stejným způsobem, který byl popsán výše, byly na konci října a začátku listopadu 2014 
získané generační ryby (celkem 16 párů s TL= 515 mm a W= 1135 mm) určené pro jeden raný 
výtěr realizovaný v březnu 2015. Cílem této části projektu bylo potvrdit a ověřit zkušenosti, 
které byly získány v roce 2014 při raném výtěru generačních ryb candáta obecného. 

Generační ryby získané při výlovech rybníků byly do FISH Farm Bohemia s.r.o. a FROV JU 
transportovány terénními či užitkovými automobily s přepravní bednou o objemu vody 1000 
litrů. Ryby byly transportovány v maximální hustotě 40 ks a biomase 50 kg ryb na 1000 litrů 
vody. Na začátku transportu byla do transportních beden vždy aplikována  sůl v koncentraci 
3g.l-1 za účelem realizace preventivní protiplísňové koupele. Tato koupel měla ochránit ryby 
před sekundárním zaplísněním povrchových poranění způsobených při výlovu rybníka. 

V roce 2013 byly ryby po jejich transportu vysazeny do 4 sklolaminátových nádrží o 
objemu 800 – 1000 litrů, které byly napojeny na průtočný systém obou subjektů řešících 
tento projekt. Maximální celková biomasa generačních ryb byla 21,5 kg na 1 nádrž (tj. 8 
párů). Tímto způsobem byly pro rok 2014 na obou subjektech připraveny celkem čtyři 
skupiny ryb čítající v každé skupině celkem 16 párů generačních ryb. Tyto skupiny ryb byly 
určeny k postupné stimulaci a následné realizaci 4 výtěrů ryb (jeden raný, jeden normální - 
sezónní, jeden pozdní a jeden velmi pozdní výtěr) realizovaných v roce 2014. 

Ryby získané na podzim roku 2014 pro realizaci raného výtěru v březnu 2015 byly stejným 
způsobem transportovány a nasazeny do jedné nádrže v každém subjektu, jako tomu bylo u 
ryb získaných na podzim roku 2013 k výtěrům realizovaných v roce 2014. 

3.1.3. Stimulace generačních ryb k ranému výtěru v roce 2014 a vlastní realizace 
tohoto výtěru 

Celkem 16 párů generačních ryb candáta obecného bylo v období od 7. 11. 2013 do 4. 2. 
2014 (celkem 89 dní s průměrnou teplotou vody 3,8±1,7 °C a světelným režimem 9 hodin 
světla a 15 hodin tmy) na obou subjektech řešící projekt drženo ve dvou výše 
zmíněných sklolaminátových nádržích napájených průtočnou vodou. V průběhu tohoto 
období, které nazýváme jako chladné období, byly generační ryby denně krmeny potravními 
rybami v podobě střevličky východní (Pseudorasbora parva) s TL= 40 – 60 mm a plotice 
obecné (Rutilus rutilus) s TL= 50 – 70 mm v množství ad libitum. To znamená, že v chovných 
nádržích neustále plavalo dostatečné množství krmných ryb a generační ryby tak měly 
kdykoli možnost nějakou z nich ulovit. Dále  byly držené generační ryby dvakrát týdně 
ošetřeny krátkodobou (1 hodinovou) preventivní koupelí (proti možnému povrchovému 
zaplísnění)  v přípravku Persteril (36% roztok kyseliny peroxyoctové) o koncentraci 2,8 
ml.1000 litrů-1. Výsledkem těchto koupelí byl perfektní zdravotní stav a dobrá kondice 
chovaných ryb a jejich vysoké přežití, které v tomto období dosahovalo úrovně 93,75 %.  

Od 5. 2. do 6. 3. 2014 bylo celkem 15 párů generačních ryb (jeden pár uhynul v průběhu 
chladného období) přesunuto do malého RAS v rámci obou zmíněných subjektů řešících daný 
projekt. Na FROV JU bylo v tomto období přesunuto 8 párů a na FISH Farm Bohemia 7 párů. 



           
                  

14 
 

Jednotlivé páry byly rozděleny do jednotlivých kruhových či oválných nádrží o objemu vody 
380 – 550 litrů v daných použitých RAS systémech o celkovém objemu 6 000 litrů. 
Konstrukce, objem a jednotlivé komponenty zmíněného RAS, který byl určený k dokončení 
environmentální a realizaci finální hormonální stimulace generačních ryb, jsou detailně 
popsány Policarem a kol. (2014). V tomto období, které trvalo celkem 30 dní a nazýváme ho 
obdobím se zvyšující se teplotou vody, dosáhla průměrná teplota vody 10,4±2,6 °C. 
Generační ryby byly denně krmeny stejnými krmnými rybami o stejné krmné dávce, jako 
tomu bylo u chladného období. V tomto období byla rybám postupně zvyšována teplota 
vody cca o 0,5°C za den a prodlužován světelný režim o 2 hodiny týdně. Cílem bylo 
dosáhnout teploty vody 14°C a světelného režimu 15 hodin světla a 9 hodin tmy jeden týden 
před plánovanou hormonální injikací generačních ryb. Na této teplotě vody (14 – 15°C) a při 
zmíněném světelném režimu byly generační ryby drženy až do samotného výtěru. V tomto 
období byly generačním jikernačkám odebírány v pravidelných 14 denních intervalech vzorky 
oocytů (viz detailně níže) za účelem kontroly jejich stádia zralosti a stanovení vhodného 
termínu hormonální injikace a následného výtěru.  

Dne 7. 3. 2014 bylo celkem 14 párů generačních ryb (jeden pár byl vyřazen z reprodukce 
z důvodu nepřipravenosti jikernačky na výtěr) na obou subjektech hormonálně injikováno 
pomocí přípravku Chorulon obsahující účinnou látku HCG. Použité množství hormonálního 
přípravku bylo 500 IU na jeden kilogram hmotnosti ryb. Hormonálně byly injikovány jak 
jikernačky, tak i mlíčáci. Cílem hormonální stimulace generačních ryb bylo zlepšit a dokončit 
dozrávání pohlavních buněk u generačních ryb a zajistit synchronizaci jejich výtěru. Po 
hormonální injikaci byly generační ryby navráceny do jednotlivých nádrží daného RAS, do 
kterých bylo vloženo umělé výtěrové hnízdo pro realizaci tzv. poloumělého výtěru ryb. Dno 
zmíněných nádrží bylo kompletně pokryto umělými výtěrovými hnízdy, která byla vyrobená 
z umělého travního koberce o délce vláken 5cm. Následně probíhalo období od hormonální 
injikace do vlastního výtěru ryb, které nazýváme obdobím latence. 

Poloumělý výtěr u raného výtěru byl dosažen ve dnech 11. – 12. března 2014 a u výtěru 
na obou subjektech byly zjišťovány následující parametry: délka latence (hodiny a °d), 
úspěšnost výtěru (% vytřených jikernaček), oplozenost jiker 24 hodin po zjištěném výtěru 
(%), velikost oplozených jiker (mm), líhnivost larev (%), délka inkubační doby, množství 
získaných larev na jeden generační pár, celková délka čerstvě vylíhnutých larev (mm), přežití 
larev po 90 minutovém osmotické šoku a kvalita spermatu generačních mlíčáků hodnocená 
přibližně 24 hodin po zjištěném výtěru. Podle zmíněných parametrů byl celkově vyhodnocen 
daný výtěr a porovnán s výtěry ostatními. 

Souhrnné informace o průběhu teploty vody, intenzitě a délce světelného režimu při 
jednotlivých zmíněných období (chladné období, období zvyšování teploty vody a období 
latence) včetně termínu zmíněného raného výtěru jsou uvedeny v Tab. 1. 

3.1.3.1. Stanovení délky latence 

Pojem latence nebo také období latence popisuje časový úsek od podání (injikace) 
hormonálního přípravku po přirozenou ovulaci či umělý výtěr pohlavních produktů.  

Po hormonální injikaci generačních jikernaček byl do výtěrového listu zaznamenán datum 
a čas. O tohoto okamžiku byla pravidelně 2x denně měřena teplota vody a cca 5-6x denně 
byla kontrolována přítomnost jiker (známka toho, že došlo k výtěru ryb) na umělých 
výtěrových hnízdech. V případě, že byly při kontrole na hnízdě nalezeny vytřené jikry, byl 
opět do výtěrového listu zapsán datum a čas. Z naměřených teplot vody, byla následně 
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vypočítána délka latence v tzv. denních stupních (°d), což je součet průměrných denních 
teplot. 

 

3.1.3.2. Stanovení úspěšnosti výtěru podle % vytřených jikernaček 

Stanovení úspěšnosti výtěru bylo prováděno tak, že se vypočítal procentuální poměr mezi 
generačními páry, u kterých byly na výtěrovém hnízdě nalezeny ovulované oplozené jikry a 
těmi, u kterých na výtěrovém hnízdě žádné pozorované vytřené jikry nebyly. 

 

3.1.3.3 Stanovení oplozenosti jiker přibližně 24 hodin po zjištěném výtěru (%) a 

líhnivosti larev (%) 

Pro stanovení procenta oplozených jiker a následně i líhnivosti larev byly zhruba po 24 
hodinách od výtěru odebrány z každého hnízda 2 skupiny 200 jiker, které byly přemístěny do 
250 ml plastových boxů umístěných do polystyrenových rámů plovoucích na hladině jedné 
z použitých nádrží s generačními rybami. Tímto způsobem byla u kontrolní inkubace jiker 
zajištěna stejná teplota vody jako u jiker inkubovaných na umělých výtěrových hnízdech. 
Pravidelně 2x denně (v 7:00 ráno a 17:00 hodin večer) byla v plastových inkubátorech 
měněna voda, s cílem zajistit inkubovaným embryím kvalitní vodu s dostatkem kyslíku. 

Stanovení počtu oplozených a neoplozených jiker bylo prováděno tak, že se sečetl počet 
oplozených a neoplozených jiker v daném inkubačním boxu a z něj se vypočítal procentuální 
podíl oplozených jiker k celkovému počtu nasazených jiker. Procento líhnivosti bylo následně 
stanoveno jako procentuální podíl mezi vylíhnutými larvami a celkovým počtem nasazených 
jiker do inkubačního boxu.              

 

3.1.3.4 Stanovení velikost oplozených jiker přibližně 36 hodin po zjištěném výtěru 
(mm) 

Přibližně 36 hodin po pozorovaném výtěru byl z umělého výtěrového hnízda odebrán 
vzorek 10 kusů jiker, které byly následně umístěny pod stereomikroskop (Nikon SMZ745T) a 
za pomoci počítačového měřícího programu (Quick PHOTO MICRO 3) byla změřena jejich 
průměrná velikost s přesností na 0,01 mm.  

  

3.1.3.5 Stanovení délky inkubační doby od vlastního výtěru ryb po líhnutí larev 

Po nalezení ovulovaných a oplozených jiker na umělém výtěrovém hnízdě byl do 
výtěrového listu zaznamenán datum a čas. Od tohoto okamžiku byla také do výtěrového listu 
2x denně zaznamenávána teplota vody. V případě, že byl v nádržích s inkubujícími se jikrami 
pozorován pohyb vylíhnutých embryí, byl do výtěrového listu opět zapsán datum a čas 
tohoto okamžiku. Z naměřených teplot vody, byla následně vypočítána délka inkubace jiker v 
denních stupních (°d) tím, že se průměrná teplota vody se vynásobila počtem dní, po kterou 
probíhala inkubace jiker. 
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3.1.3.6 Stanovení množství získaných larev na jeden generační pár (v tisících ks) 

Stanovení množství larev získaných od jednoho generačního páru bylo prováděno až po 
kompletním vylíhnutí všech larev z inkubovaných jiker tedy 2-3 dny po začátku líhnutí. Od 
začátku líhnutí larev byla u každé nádrže s inkubujícími se jikrami zastavena přítoková voda s 
cílem zabránit průtoku vody nádrží a úniku čerstvě vylíhnutých larev z nádrže do daného 
RAS. Po dokončení líhnutí všech larev z umělého hnízda, kdy hnízdo bylo v tomto okamžiku 
vizuálně zkontrolováno, všechny vylíhnuté larvy z jedné nádrže byly jemně a pomalu 
přepuštěny odtokovým potrubím do speciální plastové nádoby nazývané líhňařská kolíbka, 
za pomoci které byl veškerý objem vody z nádrže i s larvami zredukován na 10 litrů. Těchto 
10 litrů vody se zahuštěnými larvami bylo důkladně promícháno, aby došlo 
k zhomogenizování larev ve vodě a odebráno 5 odměrek o objemu 25 ml. Následně bylo 
spočítáno množství larev v každém takto odebraném vzorku larev. Na základě zjištěného 
průměrného množství larev v 25ml vzorku byl vypočítán celkový počet larev v 10l vody 
vynásobením číslicí 400. Tímto způsobem bylo zjištěno množství získaných larev na jeden 
vytřený generační pár.      

 

3.1.3.7 Stanovení kvality larev po vylíhnutí pomocí celkové délky čerstvě vylíhnutých 

larev (mm) a přežití čerstvě vylíhnutých larev po 90 minutovém osmotickém šoku  

Celková délka čerstvě vylíhnutých larev byla stanovena tak, že z celkového množství larev 
získaných od jednoho generačního páru ryb byl odebrán vzorek 20 kusů larev, které byly 
znehybněny v roztoku přípravku MS222 o koncentraci 0,1g.l-1. Znehybněné larvy byly 
umístěny pod stereomikroskop (Nikon SMZ745T) a za pomoci počítačového měřícího 
programu (Quick PHOTO MICRO 3) byla zjišťována jejich celková délka měřená od okraje 
hlavové části po nejvzdálenější okraj ploutevního lemu na ocasu. 

K osmotickým šokům sledujícím odolnost a vitalitu larev vůči nepříznivým vnějším vlivům 
prostředí byly použity 2 dny staré larvy candáta o množství 20 kusů ve 4 opakováních od 
každého vytřeného páru (celkem tedy 80 ks larev), které byly umístěny do čtyř 1000 ml 
plastových laboratorních kádinek osahujících roztoku NaCl o koncentraci 20g NaCl.l-1 vody. 
Celý osmotický šok trval 90 minut a na jeho konci bylo zjištěno přežití použitých larev (%).  

 

3.1.3.8 Odběr a stanovení kvality spermatu hodnocené přibližně 24 hodin po 

zjištěném výtěru 

Přibližně 24 hodin po pozorovaném výtěru generačních ryb byl z nádrže odloven 
generační mlíčák a po jeho anestezii v roztoku hřebíčkového oleje o koncentraci 0,03.l-1 po 
dobu 10 minut mu bylo za pomoci injekční stříkačky odebráno veškeré uvolňované sperma. 
Takto získaný vzorek spermatu byl umístěn na led v 15 litrovém plastovém termoboxu a cca 
do 15 minut po odběru převezen do Laboratoře fyziologie reprodukce FROV JU, kde došlo 
k podrobnější analýze spermatu. U odebraného spermatu bylo u každého mlíčáka 
objemovou metodou pomocí mikropipety či příslušné injekční stříkačky zjištěn objem 
odebraného spermatu v mililitrech. 

 Dále bylo pro stanovení koncentrace spermií od každého mlíčáka odebráno 10 µl 
spermatu, které bylo dvakrát naředěno fyziologickým roztokem v poměru 1 dílek spermatu 
ku 99 dílkům fyziologického roztoku. Vzorky naředěného spermatu byly vždy promíchány na 
laboratorní třepačce. Následně po finálním zředění a 10 minutovém usazení spermatu bylo 
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pomocí Bürkerovy komůrky spočítána a stanovena koncentrace spermií v 1 mililitru 
spermatu. 

Následně bylo 5 µl odebraného spermatu naneseno na podložní sklíčko, umístěno pod 
mikroskop (Olympus BX50, zvětšení×200) a aktivováno vodou z líhně. Následně byl natáčen 
pohyb spermií, který byl zaznamenán na DVD video rekordér (SONY SVO-9500 MDP, Japan) 
kombinovaný s CCD video kamerou (SONY SSC-DC 50 AP, Japan) osvětlenou stroboskopickým 
LED zářičem Exposure Scope 0.1 (FROV, JU, Česká republika). Následně byla ze záznamů 
(analýzou trajektorie pohybu spermie) stanovena doba pohyblivosti spermií od jejich 
aktivace v sekundách. 

3.1.4. Stimulace generačních ryb k normálnímu sezónnímu výtěru a vlastní realizace 
tohoto výtěru 

Podobně jako u raného výtěru bylo celkem na obou subjektech řešících tento projekt 
použito v rámci této části projektu 16 párů generačních ryb candáta obecného. Tyto ryby 
byly vysazeny v obou subjektech do 2 nádrží (po 8 párech ryb na nádrž) napojených na 
průtočný systém (stejný jako u raného výtěru). Ryby v těchto nádržích byly drženy po dobu 
tzv. chladného období od 7. 11. 2013 do 19. 3. 2014 celkem 132 dní (průměrná teplota vody 
3,9±1,5 °C a světelný režim 9L:15D). V průběhu tohoto období byly generační ryby krmeny 
stejným způsobem a potravními rybami jako u ryb zařazených do raného výtěru. Podobně 
byla zvolena i krátkodobá preventivní koupel ryb v Persterilu proti jejich povrchovému 
zaplísnění. Výsledkem těchto koupelí byl perfektní zdravotní a kondiční stav chovaných ryb a 
jejich vysoké přežití, které v tomto období dosahovalo 96,875 %.  

Od 19. 3. do 17. 4. 2014 bylo celkem 15 párů generačních ryb (jedna jikernačka uhynula 
v průběhu chladného období) přesunuto do malého RAS v rámci obou zmíněných subjektů 
řešících daný projekt. Na FROV JU bylo v tomto období přesunuto 8 párů a na FISH Farm 
Bohemia 7 párů ryb. Jednotlivé páry byly rozděleny do konstrukčně stejných nádrží a stejným 
způsobem jako to bylo realizováno u raného výtěru. V tomto období, které nazýváme 
obdobím se zvyšující se teplotou vody, které trvalo podobně jako u raného výtěru 30 dní, 
dosáhla průměrná teplota vody 10,3±2,6 °C. Generační ryby byly denně krmeny stejným 
způsobem, jako tomu bylo u chladného období. Rybám podobně jako u raného výtěru byla 
postupně zvyšována teplota vody a prodlužován světelný režim. Cílem této manipulace bylo 
opět dosáhnout finální teploty vody kolem 14°C a světelný režim 15 hodin světla a 9 hodin 
tmy jeden týden před plánovanou hormonální injikací. Na teplotě vody 14°C a při světelném 
režimu 15 hodin světla a 9 hodin tmy byly generační ryby drženy až do samotného výtěru. 
V tomto období byly generačním jikernačkám podobně jako u raného výtěru odebírány 
v pravidelných 14 denních intervalech vzorky oocytů za účelem kontroly jejich stádia zralosti 
a stanovení vhodného termínu hormonální injikace (viz detailně níže) a následného výtěru.  

Dne 18. 4. 2014 bylo celkem 13 párů generačních ryb (dvě jikernačky uhynuly v průběhu 
období se zvyšující se teploty vody) na obou subjektech řešících projekt hormonálně 
injikováno stejným způsobem jako u raného výtěru včetně stejného vysazení ryb do nádrží 
s instalovanými umělými hnízdy, které byly určeny pro kladení jiker při poloumělém výtěru 
ryb. Dále v rámci této části projektu následovalo období latence, které bylo ukončeno 
vlastním poloumělým výtěrem ryb. 

Poloumělý výtěr u normálního sezónního výtěru proběhl dne 21. 4. 2014 s vysokou 
synchronizací, kdy se v průběhu jednoho dne vytřely všechny ryby (11 ks), které dosáhly 
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výtěru. Kvalita výtěru byla hodnocena podle stejných hodnocených parametrů, jako tomu 
bylo u raného výtěru. 

Souhrnné informace o průběhu teploty vody, intenzitě a délce světelného režimu při 
jednotlivých zmíněných období (chladné období, období se zvyšující se teplotou vody a 
období latence) včetně termínu výtěru jsou v rámci normálního- sezónního výtěru také 
uvedeny v Tab. 1. 

 

3.1.5. Stimulace generačních ryb k pozdnímu a velmi pozdnímu výtěru a vlastní 
realizace těchto výtěrů  

Podobně jako u dvou předchozích výtěrů byla realizována i stimulace generačních ryb 
candáta obecného u obou subjektů řešících tento projekt vedoucí k realizaci pozdního a 
velmi pozdního výtěru ryb. Celkem bylo na obou subjektech použito ke každému zmíněnému 
výtěru 16 párů generačních ryb candáta obecného. Tyto ryby byly vysazeny v obou 
subjektech do 2 nádrží (po 8 párech ryb na nádrž) napojených na průtočný systém, který byl 
popsaný již u předcházejících výtěrů. Ryby ve zmíněných nádržích byly drženy po dobu tzv. 
chladného období v rámci pozdního výtěru od 7. 11. 2013 do 18. 4. 2014 představující 
celkem 163 dní s průměrnou teplotou vody 4,0 ± 1,3 °C a v rámci velmi pozdního výtěru od 7. 
11. 2013 do 10. 5. 2014 představující celkem 185 dní s průměrnou teplotou vody 4,2 ± 1,3 °C. 
Obě skupiny ryb byly drženy v tomto období při světelném režimu 9 hodin světla a 15 hodin 
tmy. V průběhu tohoto období byly všechny generační ryby denně krmeny potravními 
rybami podobně jako u předcházejících výtěrů. Stejným způsobem jako u předešlých výtěrů 
byly ryby v těchto skupinách ošetřeny krátkodobou preventivní koupelí proti povrchovému 
zaplísnění ryb pomocí přípravku Persteril. Výsledkem těchto koupelí byl dobrý zdravotní a 
kondiční stav chovaných ryb a jejich přežití v tomto období dosahovalo hodnot 87,5 % u 
pozdního a 81,25 % u velmi pozdního výtěru.  

U skupiny ryb pozdního výtěru bylo pro období od 19. 4. do 18. 5. 2014 celkem přesunuto 
do malého RAS a jednotlivých nádrží v rámci obou zmíněných subjektů  jen 13 párů 
generačních ryb. Nižší počet přesunutých ryb byl způsoben vyšším úhynem generačních ryb 
v chladném období, kdy v tomto období uhynuly celkem 3 jikernačky a jeden mlíčák. Na 
FROV JU bylo v tomto období přesunuto 6 párů a na FISH Farm Bohemia 7 párů ryb.  Cílem 
tohoto období bylo zvýšit u stimulovaných ryb teplotu vody a světelný režim podle již 
popsaného postupu u raného a normálního - sezónního výtěru a zajistit rybám také stejný 
krmný režim. V tomto období u pozdního výtěru průměrná teplota vody dosáhla hodnoty 
10,4 ± 2,8 °C. 

U skupiny ryb velmi pozdního výtěru bylo celkově přesunuto do RAS a jednotlivých nádrží 
daných dvou subjektů jen 12 párů generačních ryb (6 párů ryb na FROV JU a 6 párů u FISH 
Farm Bohemia). Tento nižší počet ryb byl opět způsobený vyšším úhynem ryb v průběhu 
chladného období, kdy celkem uhynuly 4 jikernačky a 2 mlíčáci. Přesun ryb do RAS byl 
uskutečněn v období od 11. 5. do 9. 6. 2014 s cílem realizovat zvýšení teploty vody a 
světelného režimu v průběhu 30 dní podle již popsaného schématu u raného, normálního – 
sezónního a pozdního výtěru. V tomto období u velmi pozdního výtěru průměrná teplota 
vody dosáhla hodnoty 10,6 ± 3,0 °C. 

U obou skupin ryb pozdních výtěrů byly v období zvýšené teploty vody realizovány 
pravidelné a procesně shodné odběry oocytů u generačních jikernaček jako u předchozích 



           
                  

19 
 

popsaných výtěrů (viz detailně níže). Cílem této činnosti bylo stanovit optimální termín 
hormonální injikace a následného výtěru ryb.  

U skupiny ryb pozdního výtěru a velmi pozdního výtěru došlo dne 18. 5. 2014, respektive 
10. 6. 2014 k hormonální injikaci u 10 respektive 9 párů ryb. Celkem 3 páry u každého 
pozdního výtěru byly vyřazeny z reprodukce kvůli jejich nepřipravenosti k výtěru. Ryby po 
injikaci u obou skupin byly vysazeny do konstrukčně stejných nádrží s instalovanými umělými 
hnízdy v rámci daného RAS obou subjektů.  V průběhu této části projektu následovalo tzv. 
období latence u obou skupin pozdního výtěru, které bylo ukončeno vlastním poloumělým 
výtěrem ryb. 

K výtěru u pozdního výtěru a velmi pozdního výtěru došlo ve dnech 20. 5., respektive 12. 
6. 2014. Kvalita jednotlivých pozdních výtěru byla hodnocena podle stejných hodnocených 
parametrů, jako tomu bylo u předchozích popsaných výtěrů. 

Souhrnné informace o průběhu teploty vody, intenzitě a délce světelného režimu při 
jednotlivých zmíněných období (chladné období, období se zvyšující se teplotou vody a 
období latence) včetně termínu výtěru jsou v rámci pozdních výtěrů také uvedeny v Tab. 1.  

 

3.1.5. Stimulace generačních ryb k ranému výtěru v roce 2015 a skutečná realizace 
tohoto výtěru  

Podobně jako v rámci raného výtěru, který byl realizovaný v roce 2014, bylo celkem od 
podzimu 2014 drženo na FROV JU a FISH Farm Bohemia 16 párů generačních ryb candáta 
obecného s cílem realizovat ještě jeden raný mimosezónní výtěr v roce 2015. Zmíněné 
generační ryby candáta obecného byly v průběhu 68 dní od 3. 11. 2014 do 8. 1. 2015 drženy 
na obou subjektech řešících projekt ve výše zmíněných sklolaminátových nádržích 
napájených průtočnou vodou. V průběhu tohoto chladného období byly ryby chované ve 
vodě s průměrnou teplotou 5,6 ± 2,7 °C a světelným režimem 9 hodin světla a 15 hodin tmy. 
Ryby byly v tomto období denně krmeny stejným způsobem jako u předešlých výtěrů. Stejně 
tak byla u ryb stejným způsobem jako v roce 2014 aplikována krátkodobá preventivní koupel 
proti povrchovému zaplísnění ryb pomocí přípravku Persteril. Výsledkem těchto koupelí byl 
znovu perfektní zdravotní a kondiční stav chovaných ryb a jejich vysoké přežití ryb na úrovni 
96,9 %, kdy v tomto období uhynul jen jeden mlíčák z celkového počtu 32 chovaných ryb na 
obou řešitelských subjektech.  

Od 9. 1. do 19. 3. 2015 bylo celkem 15 párů generačních ryb přesunuto do malého RAS 
v rámci obou zmíněných subjektů řešící daný projekt. Na FROV JU bylo v tomto období 
přesunuto 8 párů a na FISH Farm Bohemia 7 párů. Jednotlivé páry byly rozděleny do stejných 
nádrží v daných použitých systémech jako v roce 2014. V tomto období zvýšené teploty vody, 
které v roce 2015 bylo záměrně prodlouženo a trvalo celkem 70 dní, dosáhla průměrná 
teplota vody 10,6 ± 2,4 °C. V rámci tohoto období byla rybám postupně zvyšována teplota 
vody a prodlužován světelný režim s cílem dosáhnout teploty vody 13 - 14°C a světelný režim 
15 hodin světla a 9 hodin tmy 2 týdny před plánovanou hormonální injikací ryb. Na této 
teplotě vody a při světelném režimu byly generační ryby drženy až do samotného výtěru. 
V tomto období tzv. zvýšené teploty vody byly i generačním jikernačkám v roce 2015 
odebírány v pravidelných 14 denních intervalech vzorky oocytů (viz detailně níže) za účelem 
kontroly jejich stádia zralosti a stanovení vhodného termínu hormonální injikace a 
následného výtěru ryb.  
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Dne 20. 3. 2015 bylo celkem jen 9 párů generačních ryb (šest párů bylo vyřazeno 
z reprodukce z důvodu nepřipravenosti na výtěr) na obou subjektech řešících projekt 
hormonálně injikováno pomocí přípravku Chorulon se stejnou výší dávky hormonu jako 
v roce 2014. Opětovně i v roce 2015 byly hormonálně injikovány jak jikernačky, tak i mlíčáci. 
Po hormonální injikaci byly generační ryby stejným způsobem jako v roce 2014 navráceny do 
jednotlivých nádrží daného RAS, do kterých byla vložena stejná umělá hnízda jako v roce 
2014 pro realizaci tzv. poloumělých výtěrů ryb. Po hormonální stimulaci následovalo období 
latence. 

Poloumělý výtěr u raného výtěru v roce 2015 byl dosažen ve dnech 23. – 25. března 2015. 
Výsledky výtěru byly vyhodnoceny a následně porovnány s ostatními realizovanými výtěry 
pomocí stejných hodnocených parametrů jako tomu bylo v roce 2014. 

Souhrnné informace o průběhu teploty vody, intenzitě a délce světelného režimu při 
jednotlivých zmíněných období (chladné období, období se zvyšující se teplotou vody a 
období latence) včetně termínu výtěru jsou uvedeny v rámci raného výtěru realizovaného 
v roce 2015 v Tab. 1.  
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 Rok 2014  Rok 2015 

Raný výtěr  Normální 
- sezonní 

výtěr 

Pozdní 
výtěr 

Velmi 
pozdní 
výtěr 

Raný výtěr 
 

Chladné období – průběh a délka 7.11.2013- 
4.2.2014 
89 dní 

7.11.2013- 
19.3.2014 
132 dní 

7.11.2013- 
18.4.2014 
163 dní 

7.11.2013- 
10.5.2014 
185 dní 

3.11.2014- 
8.1.2015 
68 dní 

Průměrná teplota vody (°C) 3,8 ± 1,7 3,9 ± 1,5  4,0 ± 1,3 4,2 ± 1,3 5,6 ± 2,7 

Délka světelného režimu (h)  9 S : 15 T 9 S : 15 T 9 S : 15 T 9 S : 15 T 9 S : 15 T 

Intenzita osvětlení (lux) 30 30 30 30 30 

Období zvýšené teploty vody – 
průběh a délka 

5.2.2014 - 
6.3.2014 
30 dní 

19.3.2014 – 
17.4.2014 

30 dni 

19.4.2014- 
18.5.2014 

30 dní 

11.5.2014- 
9.6.2014 
30 dní 

9.1.2015- 
19.3.2015 

30 dní 
Průměrná teplota vody (°C) 10,4 ± 2,6  10,3 ± 2,6 10,4 ± 2,8 10,6 ± 3,0 10,8 ± 2,6 

Počáteční délka světelného režimu 
(h) 

10 S : 14 T 10 S : 15 T 10 S : 15 T 10 S : 15 T 10 S : 15 T 

Počáteční intenzita osvětlení (lux) 30 30 30 30 30 

Konečná délka světelného režimu (h) 15 S : 9 T 15 S : 9 T 15 S : 9 T 15 S : 9 T 15 S : 9 T 

Konečná intenzita osvětlení (lux) 100 100 100 100 100 

Datum hormonální injikace 7.3.2014 18.4.2014 18.5.2014 10.6.2014 20.3.2014 

Období latence – průběh a délka 7.3.2014 –  
11./12.3.2014 

96  ± 12h  
 60 ± 7,7°d 

18.4.2014- 
21.4.2014 

72± 6h 
 43,5 ± 3,6°d 

18.5.2014- 
20.5.2014 
48 ± 6 h 

30 ± 7,7°d 

10.6.2014- 
12.6.2014 
36 ± 6 h 

22,5 ± 7,7 °d 

20.3.2014- 
23.-25.3.2014 

96 ± 24 h 
58 ± 14,5°d 

Průměrná teplota vody (°C) 15,0 ± 0,2  14,5 ± 0,3 15 15 14,5 

Délka světelného režimu (h)  15 S : 9 T 15 S : 9 T 15 S : 9 T 15 S : 9 T 15 S : 9 T 

Intenzita osvětlení (lux) 100 100 100 100 100 

Datum výtěru ryb  
11.-12.3.2014 

 

 
21.4.2014 

 

 
20.5.2014 

 
12.6.2014 

 
23.-25.3.2015 

Tab. 1.: Souhrnné informace o průběhu jednotlivých období (chladné období, období se 
zvyšující se teplotou vody a období latence) v rámci stimulace generačních ryb candáta 
obecného (Sander lucioperca) s cílem dosáhnout výtěrů ryb s různým termínem jejich 
realizace. Tabulka přináší také hodnoty o průměrné teplotě vody, intenzitě a délce 
světelného režimu při jednotlivých období zmíněných výtěrů ryb.  
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3.1.6. Statistické zpracování výsledků porovnávajících efektivitu jednotlivých 
realizovaných výtěrů generačních ryb v různých termínech a jejich vyhodnocení  

Veškeré kvalitativní parametry jednotlivých realizovaných výtěrů generačních ryb 
candáta obecného jako jsou: délka latence, úspěšnost výtěru jikernaček, oplozenost jiker, 
velikost oplozených jiker, líhnivost larev, délka inkubační doby, množství získaných larev na 
jeden generační pár, celková délka čerstvě vylíhnutých larev, přežití larev po 90 minutovém 
osmotickém šoku, objem odebraného spermatu, koncentrace spermií v 1 ml a doba 
pohyblivosti spermií jsou prezentovány jako průměr ± směrodatná odchylka. Statistické 
vyhodnocení dat kvalitativních parametrů jednotlivých výtěrů bylo provedeno v programu 
Statistica 12 (StatSoft Inc., USA). Získaná data pro oplozenost jiker, velikost oplozených jiker, 
líhnivost larev, celkovou délku čerstvě vylíhnutých larev, přežití larev po osmotickém šoku a 
dobu pohyblivosti spermií vykazovaly normální rozdělení. Pro vzájemné porovnání 
jednotlivých realizovaných výtěrů byla použita analýza rozptylu – ANOVA, Tukey HSD test. 
Pro transformaci dat týkající se délky latence a inkubační doby, množství získaných larev na 
jeden generační pár, objemu odebraného spermatu a koncentrace spermií v 1 ml byla 
použita arcsinová transformace. Statistické analýzy byly založeny na analýze Jednocestná 
Anova a následném Tuckeyho post-hock testu (ANOVA, Statistica 12, StatSoft, Inc.). Hladina 
významnosti (P) byla P < 0.05. 

 

3.1.7. Použitá literatura 

Policar, T., Blecha, M., Křišťan, J., 2014. Masový poloumělý výtěr candáta obecného 
(Sander lucioperca L.) s použitím recirkulačního akvakulturního systému (RAS). Edice 
Metodik (Poloprovoz), FROV JU Vodňany, 22 s 

 

3.2. Odběr a stanovení stádia zralosti oocytů u generačních jikernaček v 
průběhu zvyšující se teploty vody u jednotlivých realizovaných výtěrů 

3.2.1. Cíl aktivity 

Cílem bylo tento chovatelský úkon zavést do praxe chovu generačních ryb candáta 
obecného se snahou identifikovat stádia oocytů v ováriích jikernaček a určit optimální dobu 
pro hormonální injikaci ryb. Využití této metody v chovu generačních jikernaček před jejich 
výtěrem se inspirovalo polskými kolegy, kteří tuto metodu využívají u divokých generačních 
ryb odlovených v předvýtěrovém období z jezer (Żarski a kol., 2012). 

 

3.2.2. Vlastní odběr oocytů a stanovení jejich stádií u generačních jikernaček 

Jak bylo popsáno v části 3.1 této zprávy, kontrola zralosti oocytů u generačních jikernaček 
byla prováděna u jednotlivých výtěrů v rámci období se zvyšující se teplotou vody. První 
odběr oocytů byl vždy proveden cca 14 dní po začátku tohoto období a druhý odběr byl 
proveden cca po dalších 14 dnech. Před odběrem oocytů byly generační jikernačky zklidněny 
anestetikem (v roztoku hřebíčkového oleje o koncentraci 0,03ml.l-1). Samotný odběr oocytů 
byl prováděn za pomoci speciální katetru napojeného na 5ml injekční stříkačku. Katetr se 
jemně zavedl jikernačce do pohlavní papily (cca 5 cm hluboko) a injekční stříkačkou se do 
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katetru nasálo několik desítek oocytů. Takto odebrané oocyty byly umístěny do Serrova 
prosvětlovacího roztoku (připraveného z 6 dílů 96% etanolu, 3 dílů 36-38% formaldehydu a 1 
dílu koncentrované kyseliny octové) a pozorovány pod stereomikroskopem Nikon SMZ745T 
do období zprůhlednění (cca 1 – 2 minuty po aplikaci Serrova roztoku). Následně podle 
klasifikace publikované Żarskim a kol. (2012) byly určeny stádia zralosti odebraných oocytů. 
Cílem pozorování bylo zjistit stádium zralosti oocytů a v případě nálezu oocytů ve III. stádiu 
byly generační jikernačky hormonálně stimulovány k výtěru.  Stejný postup odběru gamet byl 
také realizován u ryb, u kterých se na začátku tohoto projektu nebylo možné morfologicky 
určit pohlaví ryb. V tomto případě se pomocí katetru u daných ryb odebraly oocyty či sperma 
a tím byla ryba určena jako jikernačka či mlíčák. Takto hned na začátku projektu byly 100% 
určeny páry generačních ryb. 
 

3.2.3. Použitá literatura 

Żarski, D., Kucharczyk, D., Tagrońska, K., Palińska, K., Kupren, K., Fontaine, P., Kestemont, P., 
2012. A new classification of pre-ovulatory oocyte maturation stages in pikeperch, Sander 
lucioperca (L.), and its application during artificial reproduction. Aquaculture Reserach: 
43: 713–721. 
 

3.3. Inkubace jiker a embryí na umělých hnízdech, péče o embrya v průběhu 
inkubace v rámci jednotlivých výtěrů včetně ukončení inkubace líhnutím a 
počítání čerstvě vylíhnutých larev 

 

3.3.1. Cíl aktivity 

Cílem této části projektu bylo sledovat průběh vývoje oplozených jiker a embryí na 
umělých hnízdech a to přímo v jednotlivých nádržích daných použitých RAS, kde došlo 
k poloumělému výtěru generačních ryb. Dalším cílem bylo použít různé chovatelské 
prostředky k zajištění vysokého přežití inkubovaných embryí k dosažení vysoké líhnivosti 
larev. Na závěr této části projektu bylo detailně otestováno a popsáno, jak je možné úspěšně 
dokončit líhnutí larev, šetrně získat z nádrže všechny vylíhnuté larvy, spočítat je a stanovit 
produkci larev na 1 nasazený pár generačních ryb. 

  

3.3.2. Vlastní realizace inkubace jiker včetně líhnutí a počítání čerstvě vylíhnutých 
larev 

Po odběru vzorků na stanovení oplozenosti jiker a líhnivosti larev bylo umělé hnízdo 
vráceno zpět do dané nádrže, kde probíhal poloumělý výtěr generačních ryb. Společně 
s hnízdem byl do nádrže vrácen i mlíčák, který při poloumělém výtěru oplodnil jikry. 
Jikernačka byla z nádrže odstraněna ihned poté, co byl zaznamenán výtěr ryb v nádrži.  
Inkubace jiker a embryí na umělém hnízdě probíhala následně za přítomnosti mlíčáka, který 
byl z nádrže odstraněn až v okamžiku, kdy v nádržích byly identifikovány první vylíhnuté 
larvy. V průběhu inkubace jiker a embryí bylo využito denní částečné výměny vody 
v systému. Celkem bylo vyměněno cca 10% vody v systému a při výměně byla do systému 
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doplněna vodovodní voda. Dále byla v průběhu inkubace jiker provedena preventivní 
protiplísňová dlouhodobá koupel v přípravku formaldehyd (36-38%) o koncentraci  1 ml.100 
l-1, která byla aplikovaná do celého RAS druhý den po všech proběhlých výtěrech. Snahou 
všech aktivit bylo zajistit co nejefektivnější inkubaci jiker a embryí na umělých hnízdech 
zaručující vysokou líhnivost larev. Při výskytu prvních vylíhnutých larev byly jednotlivé nádrže 
odstaveny od systému tím, že byl do nádrží zastaven přítok vody a nádrž byla ponechána bez 
průtoku vody, jen se vzduchováním. V následujících dvou až třech dnech se nechala nádrž 
bez průtoku vody a čekalo se na vykulení všech larev. Vylíhnutí všech larev bylo zjištěno 
kontrolou daného umělého hnízda, kde se sledovala přítomnost či nepřítomnost embryí. 
Když bylo zjištěno, že na umělém hnízdě nejsou žádné embrya, byla inkubace označena za 
ukončenou a v dané nádrži se přistoupilo k počítání všech vylíhnutých larev a stanovení jejich 
kvality. Detailní postup těchto chovatelských zásahů byl popsán již v části 3.1. 

 

3.3.3. Statistické zpracování výsledků 

Statistické zpracování výsledků týkající se inkubace jiker a embryí či líhnutí larev bylo 
detailně popsáno v části 3.1.této zprávy. 

 

3.4. Ošetření a stanovení přežití generačních ryb candáta obecného v 
průběhu stimulace ryb na výtěry, v průběhu výtěru ryb a následně po 
jednotlivých výtěrech 

 

3.4.1. Cíl aktivity 

Cílem této části projektu bylo stanovit procentuální přežití použitých jikernaček a mlíčáků 
v průběhu jejich stimulace na výtěry, v průběhu výtěrů a také po jednotlivých výtěrech. 
Dalším cílem bylo generační ryby chovat v takových podmínkách a za použití různých koupelí, 
aby bylo zajištěno jejich vysoké přežití. Závěrem bylo přežití ryb porovnáno mezi pohlavím 
ryb a mezi použitými výtěry.    

 

3.4.2. Vlastní realizace ošetření generačních ryb v průběhu jejich stimulace, 
v průběhu jejich výtěru a po jednotlivých výtěrech včetně stanovení přežití ryb 

Jak již bylo zmíněno v části 3.1. této zprávy, všechny generační ryby byly v rámci jejich 
stimulace na výtěr chovány ve velmi dobrých chovatelských podmínkách, kde jim byly 
poskytnuty optimální podmínky pro jejich život a výživu. Dále byly ryby pravidelně dvakrát 
týdně ošetřeny krátkodobou (1 hodinovou) preventivní koupelí proti možnému 
povrchovému zaplísnění pomocí přípravku Persteril (36% roztok kyseliny peroxyoctové) v 
koncentraci 2,8 ml.1000 litrů-1.       

 V průběhu období latence ryby nebyly žádným způsobem speciálně ošetřovány, ale byly 
drženy v optimálních podmínkách prostředí.  

Jak již bylo zmíněno v předchozím textu (část zprávy 3.3.), všechny vytřené generační ryby 
byly po jejich výtěru postupně odlovovány z jednotlivých nádrží, kde probíhal jejich 
poloumělý výtěr. Generační ryby byly postupně po jejich výtěrech nasazovány do 
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konstrukčně velmi podobných nádrží napojených na RAS (stejného jako byl použit pro vlastní 
výtěry ryb) v rámci obou subjektů řešících projekt. Tento systém byl využíván na povýtěrové 
ošetření generačních ryb s cílem zvýšit jejich přežívání po výtěru. Generační ryby byly do 
systému nasazovány postupně v průběhu realizace jednotlivých výtěrů podle toho, jak se 
ryby vytíraly. Generační ryby byly nasazovány do nádrží bez ohledu na pohlaví. Pokud to bylo 
možné, byly nádrže nasazovány maximální možnou hustotou (10 - 15 ks ryb, což 
představovalo cca 12 – 22,5 kg ryb na nádrž o objemu 350 litrů) a to kvůli zachování klidu u 
ryb. Ryby se totiž při vyšší hustotě cítily bezpečněji a jejich chování bylo klidnější. Ihned 
s nasazovanými generačními candáty byly do nádrží dodány krmné ryby (střevlička východní 
či plotice obecná, TL = 40–70 mm) v hustotě cca 5 - 10 krmných ryb na jednu nasazenou 
generační rybu. Tato hustota krmných ryb byla v ranních hodinách každodenně 
v jednotlivých nádržích obnovována. V nádržích byla udržována průměrná teplota vody 
15,5±1,0°C, obsah rozpuštěného kyslíku 95,0±5,0% a průtok vody 10–12 litrů za minutu. 
Denně bylo v RAS vyměněno 10% vody z celé kapacity systému. Světelný režim byl zvolen na 
úrovni 15 hodin světlo a 9 hodin tma s intensitou světla 100 luxů dopadajícího na hladinu 
vody v nádržích. 

V průběhu období, kdy do nádrží byly nasazovány neustále nové vytřené ryb, byla 
v systému udržována dlouhodobá koupel roztoku kuchyňské soli (koncentrace 5g.l-1). Sůl 
byla v tomto období rozpuštěna do vody v jednotlivých nádržích a v dalších komponentech 
daného RAS podle denní výměny vody. Po nasazení všech vytřených ryb byla v pravidelném 
desetidenním intervalu využívána dlouhodobá koupel ve formaldehydu (v koncentraci 
0,015ml.l-1). Formaledehyd byl aplikován do celého systému včetně všech nádrží a ostatních 
komponentů a nechal se v systému rovnoměrně rozpustit a kolovat až do jeho odbourání či 
výměny vody. 

Jednotlivé generační ryby byly takto v daném systému chovány po dobu cca 30- 45 dní od 
jejich nasazení po výtěru. V průběhu tohoto odchovu byla sledována denní mortalita ryb 
potažmo jejich přežívání. Při úhynu jakékoliv ryby v průběhu celého řešení projektu bylo u 
dané ryby ihned identifikováno pohlaví a její příslušnost k jednotlivým výtěrům s cílem 
vyhodnotit přežití ryb podle pohlaví a podle příslušnosti ryby k danému výtěru. 

 

3.4.3. Zpracování výsledků  

V průběhu řešení projektu bylo souhrnně vypočítáno procentuální přežití použitých 
generačních jikernaček a mlíčáků a to jak v průběhu jednotlivých období (chladné období, 
období snížené teploty vody, období latence a období po výtěru), tak v rámci jednotlivých 
provedených výtěrů. Snahou bylo porovnat a vyhodnotit přežití ryb podle pohlaví a podle 
provedených výtěrů s různým termínem jejich realizace. 
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3.5. Odchov larválních a juvenilních jedinců candáta obecného v podmínkách 
intenzivního chovu po úspěšně realizovaném raném a pozdním výtěru v roce 
2014 do velikosti ryb TL = 100 mm   

 

3.5.1 Cíl aktivity 

Cílem této části projektu bylo poloprovozně otestovat intenzivní odchov larev a 
juvenilních ryb do velikosti TL= 100 mm v kompletně kontrolovaných podmínkách RAS po 
úspěšně realizovaném raném a pozdním výtěru. Dalším cílem bylo stanovit efektivitu chovu 
z pohledu růstu, přežití a kvality odchovávaných ryb u obou výtěrů. 

  

3.5.2. Počáteční odchov larev candáta do období 16 dnů po vykulení  

Tato část projektu probíhala od 21.3.2014 do 6.4.2014 a navazovala na raný výtěr 
provedený v témže roce. U pozdního výtěru provedeného v roce 2014 tento odchov probíhal 
od 30.5.2014 do 16.6.2014.  

Odchov larválních stádií candáta obecného probíhal v experimentálním rybochovném 
pracovišti FROV JU ve Vodňanech. Vždy čtvrtý den po vylíhnutí byly larvy candáta přemístěny 
z výtěrových nádrží do 4 černých plastových žlabů o rozměrech 2,5x0,5x0,2m a užitném 
objemu vody 150 l s výškou vodního sloupce 130 mm. Tyto žlaby byly napojeny na dílčí RAS, 
který byl vybaven komponenty pro mechanickou a biologickou filtraci vody a celkově 
disponovala kapacitou 6 000 litrů. Na úzký konec každého odchovného žlabu ve vzdálenosti 
50 cm od okraje byl umístěn ventilátor (Rohnson R-814), který měl za úkol rozvlnit vodní 
hladinu a odfouknout případné nečistoty z vodní hladiny na druhý konec nádrže a zvýšit tak 
přežití larev a šanci larev na naplnění jejich plynového měchýře. Počáteční hustota 
nasazovaných larev byla v každé nádrži stanovena na 85 larev.l-1 (12 750 jedinců na jeden 
odchovný žlab). Přítok vody do žlabů byl upraven na 2,4 l.min-1, intenzita osvětlení na 100 
luxů a světelný režim na 13 hodin světla a 11 hodin tmy. Teplota vody a množství 
rozpuštěného kyslíku bylo měřeno dvakrát denně (oximetr OxyGuard) v průběhu celého 
odchovu. Průměrná teplota vody dosáhla hodnoty 16,9 – 17,5 ± 0,5 – 0,7 °C a koncentrace 
nasyceného kyslíku 7,9 – 8,1 ±0,3 - 0,6 mg O2.l-1. Od pátého dne po vylíhnutí (začátek 
exogenní výživy) byly larvy krmeny dvakrát denně naupliemi žábronožky solné (Artemia 
salina) (velikost 270 000 a 260 000 nauplií.g-1 cyst) v množství ad libitum.   

Každý den odchovu bylo z jednotlivých nádrží odebráno 10 larev candáta, u kterých byl 
pozorován (pouhým okem) případný naplněný plynový měchýř. Každý druhý den odchovu 
bylo z každého odchovného žlabu odebráno 10 larev, které byly měřeny stejnou metodou, 
jakou byly měřeny velikosti jiker a larev (viz část zprávy 3.1). Šestý den po vylíhnutí larev (po 
prvním dnu příjmu potravy) a 16. den po vylíhnutí (poslední den odchovu) bylo z každé 
z nádrží odebráno 40 larev, které byly následně zváženy na analytické váze (Kern, ABT220-
5DM) a na základě jejich hmotnosti byla vypočítána specifická rychlost růstu (SGRw), podle 
vzorce: SGRw (%.day-1) = 100 (Ln Wf – Ln Wi)∆T-1, kde Wi znamená počáteční průměrnou 
hmotnost jedné larvy, Wf konečnou průměrnou hmotnost jedné larvy a T délka odchovu ve 
dnech. Na konci odchovu larev bylo dále zjištěno procento larev s úspěšně naplněným 
plynovým měchýřem. Tento ukazatel byl zjištěn tak, že z každého odchovného žlabu bylo 
náhodně vybráno třikrát 100 kusů larev, u kterých byla pozorována přítomnost či 
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nepřítomnost plynového měchýře. Dále byl na konci odchovu zjišťován i procentuální podíl 
kanibalizujících larev v daných žlabech. Zjištění tohoto ukazatele bylo založené na pozorování 
počtu a následně stanovení procentuálního podílu tmavě zbarvených (kanibalizujících) a 
oranžových (nekanibalizujících larev, které byly zbarveny jen oranžově, protože přijímaly 
pouze artemie) larev ve vzorku 100 jedinců z každého odchovného žlabu. Na závěr odchovu 
byly dále zjištěny a spočítány objemovou metodou všechny přežívající odchované larvy 
v jednotlivých odchovných žlabech a bylo spočítáno průměrné přežití larev.  

    

3.5.3. Převod larev candáta obecného na suchou krmnou směs 

Po 16 denním počátečním odchovu larev bylo přistoupeno k dalšímu odchovu (počáteční 
TL = 9,2 – 9,7 ± 0,76 – 0,82 mm a W = 34,0 – 38,4 ± 1,1 – 1,5 mg), který byl spojený 
s převodem odchovávaných ryb na suchou peletovanou směs. Tento odchov u raného výtěru 
v roce 2014 probíhal od 7.4.2014 do 17.4.2014 a u pozdního výtěru od 17.6.2014 do 
27.6.2014. K převodu larev candáta na suchou krmnou směs, bylo nejprve použito období 
smíšené živé a startérové potravy, které trvalo 5 dní. Poté následovalo období, kdy rybám 
byla předkládána pouze startérová krmná směs a to po dobu dalších 5 dní. K odchovu a 
převodu ryb na umělou peletovanou startérovou směs bylo použito celkem 5 kruhových 
nádrží (užitný objem 380 litrů) napojených na RAS zmíněný v části 3.5.2 této zprávy. 
Počáteční hustota larev v odchovných nádržích byla stanovena na 15 kusů.l-1 a celkem bylo 
do všech nádrží nasazeno 28 500 larev. V rámci tohoto intenzivního chovu byly vytvořeny a 
udržovány konstantní podmínky prostředí jako jsou: intenzita osvětlení na úrovni 100 luxů, 
světelný režim v podobě 16 hodin světla a 8 hodin tmy, teplota vody 21,0±0,5 °C a nasycení 
vody kyslíkem 8,4±0,6 mg O2.l-1 . Teplota vody a obsah rozpuštěného kyslíku ve vodě byly 
měřeny dvakrát denně (oximetr OxyGuard). Larvy candáta byly krmeny již zmíněnými 
naupliemi žábronožky solné o velikosti 260 000 nauplií.g-1 cyst a také startérovou krmnou 
směsí BioMar LARVIVA ProWean 300 (složení: protein – 58%, tuk – 12%, popeloviny – 11,7%, 
vláknina – 0,4%). Krmení larev bylo prováděno ručně v množství ad libitum, pravidelně 
každou hodinu v průběhu celých 16 hodin světla. Mezi sledované parametry pozorované 
v průběhu a především na konci převodu larev na suchou startérovou směs patřilo: přežití 
larev na konci odchovu, konečná celková délka a hmotnost larev, SGRw za období odchovu a 
celkový počet získaných larev z odchovu.  

 

3.5.4. Následný odchov plně adaptovaných jedinců candáta obecného 
v podmínkách RAS do velikosti ryb s TL = 100 mm 

Tento odchov byl u raného výtěru 2014 realizován od 18.4.2014 do 2.8.2014 (105 dnů) a u 
pozdního výtěru roku 2014 od 28.6.2014 do 11.10.2014 (105 dnů). Juvenilní ryby candáta 
obecného, které byly získány v průběhu předchozího odchovu, byly v této fázi rozděleny do 4 
kruhových nádrží v počáteční hustotě 7 ryb na jeden litr vody. Každá využitá nádrž měla 
užitný objemu vody 380 litrů s výškou hladiny 620 mm a užitným průměrem nádrže 885 mm. 
Zmíněné odchovné nádrže byly napojeny na recirkulační systém popsaný detailně Policarem 
a kol. (2014). Celkem bylo k odchovu nasazeno 10 640 kusů juvenilních candátů o celkové 
délce TL = 16,3±1,9mm a hmotnosti W= 94,8±18,7 mg. Intenzita osvětlení byla 100 luxů a 
světelný režim 16 hodin světla a 8 hodin tmy. Teplota vody a nasycení vody kyslíkem bylo 
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měřeno dvakrát denně (oximetr OxyGuard) v průběhu celého odchovu. Průměrná teplota 
vody a obsah rozpuštěného kyslíku ve vodě dosáhly následujících hodnot: tv = 23±0,5 °C, OS 
= 9,5±0,6 mg O2.l-1.  

Juvenilní jedinci candáta byli nejprve krmeni startérovou krmnou směsí BioMar LARVIVA 
ProWean 300, které jim bylo podáváno ručně v 2 hodinovém intervalu po dobu celého 
světelného dne v množství ad libitum a to po období prvních 7 dnů. V následném období 
bylo do startérové krmné směsi postupně přimícháváno krmivo o větší velikosti částic (Tab. 
2), které jim bylo podáváno pomocí automatických pásových krmítek. Velikost částic 
podávaného krmiva a denní krmná dávka (DKD) byla postupně v průběhu celého odchovu 
upravována na základě velikosti ryb a aktivitě příjmu krmiva (Tab. 2.). V pravidelných 
intervalech 15 dnů byli odchovávaní jedinci candáta obecného přelovováni a tříděni za 
pomoci ručních štěrbinových třídiček za účelem odstranění a eliminace případných kanibalů. 
Dále byla při této příležitosti zvážena celková biomasa ryb v nádrži, na základě které byla 
vypočítána a upravena DKD. Po každém takovémto přelovení byla do nádrží aplikována 
preventivní protiplísňová koupel v podobě roztoku kuchyňské soli (1 kg na jednu odchovnou 
nádrž).  
Dny 
odchovu  

Druh krmiva Velikost 
částic 
krmiva 
(mm) 

DKD (% 
hmotnosti 
obsádky) 

Přežití (%) Kanibalismus 
(%) 

1-15 BioMar LARVIVA 
ProWEAN + 
BioMar INICIO Plus 

300 + 0,4 Ad libitum a 8 65 7 

16-30 BioMar INICIO Plus 0,4+0,8 5 74 6 
31-45 BioMar INICIO Plus 0,8+1,1 3,5 88 4 
46-60 BioMar INICIO Plus 1,1+1,5 2,5 91 1 
61-105 BioMar INICIO Plus 2 1 96 0 
Tab. 2.: Druh podávaného krmiva, velikost částic krmiva, denní krmná dávka a 

procentuální přežití v průběhu 105 dnů dlouhého odchovu juvenilních jedinců candáta 
obecného. 

 
Na konci tohoto odchovu byly zjištěny a vyhodnoceny průměrné produkční ukazatele 

odchovu, jako jsou: přežití odchovávaných ryb na konci odchovu, konečná celková délka a 
hmotnost ryb, SGRw za období odchovu a celkový počet získaných ryb z odchovu.  

 

3.5.5. Statistické zpracování výsledků 

Veškeré výsledky týkající se produkčních ukazatelů počátečního odchovu larev, jejich 
převodu na suchou směs a následném odchovu juvenilních ryb do velikosti TL= 100 mm jsou 
prezentovány jako průměr ± směrodatná odchylka. Statistické vyhodnocení produkčních dat 
u odchovů, které pokračovaly po raném a pozdním výtěru v roce 2014, bylo provedeno 
v programu Statistica 12 (StatSoft Inc., USA). Získaná data pro TL a W odchovaných ryb, 
specifickou rychlost růstu (SGRw), přežití, podíl kanibalizujících ryb, popřípadě podíl ryb 
s naplněným plynovým měchýřem vykazovaly normální rozdělení a pro vzájemné porovnání 
zmíněných dvou skupin byla použita analýza rozptylu – ANOVA, Tukey HSD test. Všechny 
testy byly provedeny na hladině významnosti p> 0,05. 
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3.5.6. Použitá literatura 

Policar, T., Blecha, M., Křišťan, J., 2014. Masový poloumělý výtěr candáta obecného (Sander 
lucioperca L.) s použitím recirkulačního akvakulturního systému (RAS). Edice Metodik 
(Poloprovoz), FROV JU Vodňany, 22 s.   

 
 

3.6. Odchov larválních a juvenilních jedinců candáta obecného kombinací 

rybničního a intenzivního chovu po úspěšně realizovaných normálních - 

sezónních výtěrech do velikosti 100 mm.   

 

3.6.1. Cíl aktivity 

Cílem aktivity bylo odchovat larvy a juvenilní ryby candáta obecného pocházejících 
z normálního – sezónního výtěru pomocí již poloprovozně ověřeného technologického 
postupu využívající kombinaci rybničního a intenzivního chovu ryb popsaného Policarem a 
kol. (2014). Cílem bylo odchovat ryby touto metodou a využít je k dalšímu chovu, při kterém 
byly produkční výsledky chovu těchto ryb porovnány s chovem ryb pocházejících z raného a 
pozdního výtěrů realizovaných v roce 2014.    

 

3.6.2. Počáteční odchov larev a juvenilních ryb v rybničních podmínkách 

Tento odchov probíhal u candátů vytíraných v normálním období výtěru (sezónní výtěr) 
od 30.4.2014 do 12.6.2014 po dobu 42 dní. 

K tomuto odchovu byly použity 4 malé experimentální rybníky FROV JU o rozměrech 46 x 
38 m (výměře cca 0,2 ha) a o průměrné hloubce u výpusti 1,2 m. Všechny rybníky byly 10 dní 
před plánovaným vysazením larev candáta napuštěny vodou s cílem podpořit vývoj a rozvoj 
potravních organismů (především zooplanktonu) v rybnících ještě před vlastním nasazením 
larev candáta obecného. 

Na konci  dubna (30.4. 2014) byly do všech předem připravených rybníků nasazeny larvy 
candáta obecného (TL = 4,83 ± 0,225 mm a W = 0,752 ± 0.361 µg)  o počáteční hustotě 
374 000 ks. ha-1, což znamená, že do každého rybníka bylo vysazeno celkem 65 000 ks larev. 

Po nasazení larev probíhal jejich rybniční odchov podle  Policara a kol. (2011) a zahrnoval 
pravidelné kontroly rybníků. Při jednotlivých kontrolách rybníků byla v pravidelných 
intervalech (nejprve 2 x 7dní a následně po 14 dnech až do konce odchovu) zjišťována 
četnost a vývoj zooplanktonu, kvalita vody v rybnících, a také růst a kondice odchovávaných 
ryb. Růst a kondice ryb byla kontrolována pravidelnými odlovy do zátahové sítě, pomocí 
nichž byla také odhadována početnost odchovávaných ryb. 

V okamžiku, kdy byl v rybnících zjištěn pokles četnosti zooplanktonu a ryby již dosáhly 
slovitelné velikosti (TL = 40 – 50 mm), byl naplánován výlov rybníků s cílem zabránit 
propuknutí kanibalismu mezi odchovávanými rybami a získat, co největší množství 
odchovávaných ryb. 

 



           
                  

30 
 

3.6.3. Výlov a transport ryb do podmínek intenzivního chovu včetně jejich adaptace 
na nové podmínky 

Veškeré práce v rámci této části projektu byly realizované podle technologických postupů 
publikovaných Policarem a kol. (2011). Výlovy rybníků (provedené 42 dní po vysazení larev) 
probíhaly v ranních hodinách za teploty vzduchu do 24 °C. Výlov ryb byl realizován do 
podložních sítí umístěných pod výpustěmi jednotlivých rybníků. Při výlovu byly ryby tříděny 
podle velikosti s cílem separovat větší ryby, které měly kanibalistické sklony. Na konci 
rybničního odchovu byly vyhodnoceny následující základní produkční parametry odchovu: 
celková délka a hmotnost ryb, SGRw, přežití, celkové množství získaných ryb a podíl 
kanibalizujících jedinců. Dále byly ryby transportovány v přepravní bedně v hustotě 
maximálně 25 000 larev na 1000 litrů do předem připraveného RAS. 

Při nasazení byly ryby umístěné celkem do 7 odchovných čtvercových nádrží o objemu 
700 litrů, které byly napojeny na RAS rybochovného experimentálního pracoviště FROV JU 
(Policar a kol., 2011). Počáteční hustota ryb byla zvolena na hodnotě 8 ks.l-1, což 
představovalo 5600 ks ryb na jednu nádrž. Celkově bylo na všechny nádrže nasazeno 39 200 
ryb o TL=  41,0 ± 6,9 mm a W = 0,45 ± 0,14 g. Po vysazení ryb do nového prostředí byla 
realizována preventivní koupel ryb v celém RAS pomocí již zmíněné koupele ve 
formaldehydu a následně v průběhu 12 dní i prostorová a potravní adaptace podle 
technologického postupu publikovaného Policarem a kol. (2011). Na konci adaptace byla 
tato část projektu vyhodnocena pomocí následujících produkčních parametrů: celková délka 
a hmotnost ryb, SGRw, přežití, celkové množství získaných ryb a podíl kanibalizujících ryb. 
Vlastní období adaptace ryb pocházejících z rybničních podmínek probíhal od 13. 6. 2014 do 
25. 6. 2014.  

 

3.6.4. Intenzivní chov juvenilních ryb do velikosti TL = 100 mm 

Po popsané adaptaci ryb následoval intenzivní odchov ryb v 6 odchovných nádržích o 
objemu 700 litrů napojených na daný RAS FROV JU s počáteční hustotou ryb 4900 ks na 
nádrž neboli 7 ryby na jeden litr vody. Celý odchov probíhal 75 dní od 25.6.2014 do 
10.9.2014. Tento chov zahrnoval management krmení, třídění, preventivní koupele ryb proti 
ektoparazitům a následně biometrické měření u ryb, které bylo realizované podle 
technologického postupu publikovaného Policarem a kol. (2011). Na konci intenzivního 
chovu byl chov ryb v RAS vyhodnocen podle následujících produkčních parametrů: celková 
délka a hmotnost ryb, SGRw, přežití, celkové množství získaných ryb a podíl kanibalizujících 
ryb.   

 

3.6.5. Statistické zpracování výsledků 

Všechny hodnoty produkčních ukazatelů z jednotlivých odchovů této části projektu byly 

zpracovány a vyjádřeny jako průměry ± směrodatná odchylka. 
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3.6.6. Použitá literatura 

Policar, T., Bláha, M., Křišťan, J., Stejskal, V., 2011. Kvalitní a vyrovnaná produkce rychleného 
plůdku candáta obecného (Sander lucioperca) v rybnících. Edice Metodik (Ověřená 
technologie), FROV JU Vodňany 110: 33s. 

Policar, T., Křišťan, J., Blecha, M., Vaniš, J., 2014. Adaptace a chov juvenilních ryb candáta 
obecného (Sander lucioperca L.) v recirkulačním akvakulturním systému (RAS). Edice 
metodik (Technologická řada), FROV JU Vodňany 141: 46 s. 
 

3.7. Odchov larválních a juvenilních jedinců candáta obecného v podmínkách 

intenzivního chovu po úspěšně realizovaném raném výtěru v roce 2015  

 

3.7.1. Cíl aktivity 

Cílem této části projektu bylo opět poloprovozně otestovat intenzivní odchov larev a 
juvenilních ryb do velikosti ryb TL= 100 mm kompletně v kontrolovaných podmínkách RAS po 
úspěšně realizovaném raném výtěru v roce 2015. Dalším cílem bylo stanovit efektivitu chovu 
z pohledu růstu, přežití a kvality odchovávaných ryb u tohoto výtěru. 

  

3.7.2. Počáteční odchov larev candáta  

Tento odchov byl plánovaný realizovat podle stejné metodiky, která byla použita při 
odchovu larev získaných raným výtěrem v roce 2014. Extrémně malé larvy o TL = 3,81 ± 0,07 
byly 4. den po vylíhnutí (3. 4. 2015) nasazeny do stejných podmínek jako u zmíněného 
odchovu z roku 2014. Exogenní výživa larev byla zahájena pomocí stejných artémií jako u 
zmíněného odchovu v roce 2014 tzn. 5. den po vylíhnutí. Avšak larvy ani po 6 dnech odchovu 
(9. 4. 2015) nezačaly přijímat žádnou exogenní potravu a začaly hromadně hynout. Z tohoto 
důvodu byl tento odchov ukončen a bylo konstatováno, že získané a následně použité larvy 
nebyly schopné přijímat exogenní výživu. 

 
 

3.8. Následný intenzivní odchov juvenilních ryb pocházejících z raného, 

sezónního a pozdního výtěru roku 2014 v podmínkách intenzivní akvakultury 

do března 2015 po dobu 212 respektive 173 a 143 dní. 

 

3.8.1. Cíl aktivity 

Cílem bylo získané ryby dále odchovat do větších velikostí a vzájemně porovnat jejich růst 
a uplatnitelnost v intenzivním chovu v rámci skupin, které vznikly po jednotlivých 
realizovaných výtěrech. 
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3.8.2. Následný intenzivní chov ryb 

Po jednotlivých počátečních odchovech larev a juvenilních ryb candáta obecného 
pocházejících z různých úspěšně realizovaných výtěrů (raný, sezónní a pozdní z roku 2014), 
které jsou popsané v předchozích částech této zprávy v bodě 3.5. a 3.6., byl následně 
realizován pokračující intenzivní odchov ryb od jejich počáteční velikosti TL = cca 100 mm. 
Zmíněný intenzivní chov byl realizován do počátku března 2015 (1.3. – 3.3.2015), kdy se 
projekt chýlil ke konci jeho řešení. V rámci těchto odchovů byly ryby z raného výtěru 2014 
odchovávány 212 dní (od 2.8.2014 do 2.3.2015), ryby pocházející z normálních – sezónních 
výtěrů 173 dní (od 10.9.2014 do 1.3.2015) a ryby z pozdního výtěru jen 143 dní (od 
11.10.2014 do 3.3.2015). 

Na začátku zmíněného dalšího intenzivního chovu ryb bylo u každé skupiny celkem 
použito 5 kruhových nádrží o objemu 380 litrů napojeného na popsaný systém FROV JU. Do 
všech nádrží byla u každé skupiny nasazena jednotná počáteční hustota ryb 0,657 ryby na 
jeden litr, což představovalo celkem 250 ryb na jednu nádrž a celkem tedy 1250 ryb na jednu 
skupinu pocházející z různého výtěru. 

Intenzivní odchov ryb zahrnující krmení, třídění, biometrické měření a koupele u 
odchovávaných ryb byly realizovány podle metodiky publikované Policarem a kol. (2014). 

Na konci intenzivního chovu byl chov u jednotlivých skupin ryb vyhodnocen podle 
následujících produkčních parametrů: celková délka a hmotnost odchovaných ryb, SGRw, 
přežití, celkové množství získaných ryb a podíl kanibalizujících ryb. 

   

3.8.3. Statistické zpracování výsledků 

Veškeré výsledky týkající se produkčních ukazatelů intenzivního odchovu ryb jednotlivých 
skupin pocházejících z různých výtěrů jsou prezentovány jako průměr ± směrodatná 
odchylka. Statistické vyhodnocení všech produkčních dat u odchovů bylo provedeno 
v programu Statistica 12 (StatSoft Inc., USA). Získaná data pro TL a W odchovaných ryb, 
specifickou rychlost růstu (SGRw), přežití, podíl kanibalizujících ryb vykazovaly normální 
rozdělení a pro vzájemné porovnání tří skupin ryb byla použita analýza rozptylu – ANOVA, 
Tukey HSD test. Všechny testy byly provedeny na hladině významnosti p > 0,05. 

 

3.8.4. Použitá literatura 

Policar, T., Křišťan, J., Blecha, M., Vaniš, J., 2014. Adaptace a chov juvenilních ryb candáta 
obecného (Sander lucioperca L.) v recirkulačním akvakulturním systému (RAS). Edice 
metodik (Technologická řada), FROV JU Vodňany 141: 46 s. 
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4. VÝSLEDKY A ZÁVĚRY 

4.1. Realizace poloumělých výtěrům u generačních ryb candáta obecného o 
různých termínech 

 

4.1.1. Produkční efektivita jednotlivých výtěrů 

Veškeré údaje o produkčních ukazatelích jednotlivých výtěrů jsou uvedeny v Tab. 2, která 
vyjadřuje i statistické porovnání efektivity jednotlivých výtěrů realizovaných v průběhu 
různých období. 

Ze zmíněné tabulky je patrné, že generační ryby byly díky použité stimulaci vytírány v 
přibližně měsíčních intervalech od poloviny března do poloviny června 2014. Termín raného 
výtěru byl také potvrzen s dvoutýdenním zpožděním i v roce 2015. Tato skutečnost je 
poměrně pozitivní pro další rozvoj intenzivních chovů candáta, jelikož tyto chovy mohou 
určitým způsobem časově diverzifikovat svoji produkci a nemusí se spolehnout pouze na 
sezónní výtěr ryb. 

V průběhu jednotlivých výtěrů byl identifikován jasný trend týkající se období latence. 
Bylo statisticky prokázáno, že ryby raných výtěrů se vyznačují delším obdobím latence (58 ± 
14,5 - 60 ± 7,7 °d) oproti rybám vytíraným v rámci pozdních či velmi pozdních výtěrů (22,5 ± 
7,7 - 30,0 ± 7,7 °d) (Tab. 3). Tato skutečnost je pravděpodobně způsobena tím, že ryby 
raných výtěrů nemají tak významně zralé pohlavní produkty jako ryby v rámci pozdních 
výtěrů. Ovšem tato úvaha se nám nepodařila ověřit při odběru a klasifikaci stádia oocytů u 
jikernaček, jelikož u jikernaček dlouhodobě držených v kontrolovaných podmínkách jsme 
nebyli schopni identifikovat starší stádium oocytů, než bylo stádium III (viz detailně níže). 
Každopádně zmíněnou úvahu lze podepřít faktem, že ryby u raných výtěrů byly vystaveny 
nižším sumě denních stupňů než ryby pozdních výtěrů, kdy právě suma denních stupňů 
pozitivně koreluje se zralostí většiny generačních ryb vyskytujících se v mírném klimatickém 
pásu. 

Nejvíce ryb bylo vytřeno v rámci raného a normálního – sezónního výtěru v roce 2014. 
Následně směrem ke konci reprodukčního období počet a procento vytřených ryb klesal. 
Poměrně nízké procento (66,6 %) a malý počet ryb (6 ks) byl vytřen u raného výtěru v roce 
2015 (Tab. 3). Stejný trend je možné sledovat i ukazatele nedostatečně připravených 
(vyřazených) ryb k výtěru. Nejméně takovýchto ryb bylo vyřazeno u raného výtěru v roce 
2014 (1 ks = 6,6 %) a normálního – sezónního výtěru (0 ks = 0 %) v témže roce. Naopak 
nejvíce vyřazených a nepřipravených ryb bylo u raného výtěru roku 2015 a pozdních výtěrů 
roku 2014 (Tab. 4.). Podle našeho názoru připravenost ryb na výtěr úzce souvisí s délkou 
chladového období, kdy je teplota vody nižší než 5,5 °C. Toto období by v našich podmínkách 
mělo optimálně být stejně dlouhé jako je chladové období u sezónních výtěrů, což je cca 110 
- 150 dní. Kratší nebo delší chladová období využívaná u raných či pozdních výtěrů jsou 
pravděpodobně pro candáta obecného nepřirozená. Kvůli nevhodné délce chladového 
období dochází k nedostatečné gametogenesi (u krátkého období) či zhoršování kvality 
gamet (přezrávání) u dlouhého období. Dokonce bychom chtěli vyslovit domněnku, že 
chladové období kratší než 80 – 90 dní (aplikované v rámci projektu u raného výtěru v roce 
2015) negativně ovlivňuje kvalitu gamet generačních ryb a následně produkční ukazatele 
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takovýchto výtěrů. Podobných závěrů dosáhli i francouzští kolegové u okouna říčního 
(Abbulfatah a kol., 2011). 

Nejvyšší oplozenosti jiker (80,3 ± 9, 0 – 87,4 ± 7,6 %) a líhnivosti larev (71,0 ±16,0 – 71,6 ± 
9,3 %) bylo dosaženo u raného výtěru a normálního – sezónního výtěru z roku 2014. Nízká 
oplozenost jiker (34,5 ± 8,0 – 56,5 ± 15,7 %) a líhnivost larev (23,7 ± 8,5 -  38,4 ± 13,2 %) byla 
zjištěna u pozdního výtěru a raného výtěru z roku 2015. Nulová oplozenost a líhnivost larev 
byla identifikována u velmi pozdního výtěru, u kterého pravděpodobně došlo k přezrání 
gamet. Zmíněné nízké hodnoty produkčních ukazatelů byly pravděpodobně opět způsobeny 
nevhodnou stimulací generačních ryb především teplotou vody (Tab. 3.).   

Délka inkubační doby byla nejkratší a velmi vyrovnaná u raných a normálních – sezónních 
výtěrů v roce 2014 (90,3 ± 1,8 – 90,4 ± 0,4 °d). Naopak nejdelší a velmi rozvleklá inkubační 
doba byla zjištěna u raných výtěrů z roku 2015 (135 ± 28 °d). Důvod neznáme, jelikož teplota 
vody při inkubaci se ve všech případech pohybovala na úrovni 14,5 – 15 °C. Tím vliv teploty 
vody na délku inkubace můžeme vyloučit (Tab. 3.).  

Z hlediska nejdůležitějšího produkčního ukazatele byly nejefektivnější normální - sezónní 
výtěry, které využívaly téměř přirozenou teplotní a světelnou stimulaci. U takovýchto výtěrů 
bylo na 1 pár generačních ryb celkem vyprodukováno 118 600 ks vylíhnutých larev. Velmi 
dobré výsledky v produkci vylíhnutých larev přinesly i rané výtěry ryb v roce 2014, které 
průměrně vyprodukovaly 96 700 ks vylíhnutých larev na 1 vytřený pár. Přibližně poloviční 
produkce vylíhnutých larev byla dosažena u raných výtěrů v roce 2015. Nízká jen cca 
třetinová produkce larev byla dosažena u pozdního výtěru. Velmi pozdní výtěr generačních 
ryb přinesl nulovou produkci larev (Tab. 3.) a to pravděpodobně z důvodu nízké kvality 
gamet. 

 

4.1.2. Velikost oplozených jiker a kvalita vylíhnutých larev 

Velikost oplozených jiker je obecně označována za důležitý ukazatel kvality získaných jiker 
a následně kvality vylíhnutých larev. Statisticky největší jikry (1,25 ± 0,07  - 1,4 ± 0,04 mm) a 
největší larvy (4,3 ± 0,18 - 4,8 ± 0,25 mm) byly získány v případě normálního sezónního 
výtěru a následně u raného výtěru v roce 2014. Naopak statisticky nejmenší jikry (1,09 ± 0,04 
mm) a larvy (3,8 ± 0,07 mm) byly získány z raného výtěru v roce 2015 (Tab.2). 

Tyto výsledky byly potvrzeny i přežitím larev po osmotických šocích, kdy nejvyšší 
přežití vykazovaly (96,5 ± 3,5 – 96,8 ± 2,5 %) opět normální – sezónní a rané výtěry z roku 
2014. Naopak nejmenší přežití larev po osmotických šocích (68,2 ± 14,3 %) bylo dosaženo u 
raného výtěru v roce 2015 a i tato skutečnost potvrdila nízkou kvalitu získaných larev ze 
zmíněného výtěru (Tab.3.). 
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Parametr 

Rok 2014 Rok 2015 

Raný výtěr 
Normální 
- sezonní 

výtěr 
Pozdní výtěr Velmi pozdní 

výtěr 
Raný výtěr  

 

Datum výtěru 11. - 12.3.2014 21.4.2014 20.5.2014 12.6.2014 
23. - 

25.3.2015 

Délka latence (°d) 
60 ± 7,7 

c 
43,5 ± 3,6 

b 
30,0 ± 7,7 

a 
22,5 ± 7,7 a 

58 ± 14,5 
c 

Procento úspěšnosti výtěru 
(ks) 

85,7 (12 ks) 84,6 (11 ks) 80,0 (8ks) 44,4 (4ks) 66,6 (6ks) 

Oplozenost jiker (%) 
80,3 ± 9 

c 

87,4 ± 7,6 
c 

34,5 ± 8,0 
a 

0 
56,5 ± 15,7 

b 

Líhnivost larev (%) 
71,6±9,3 

c 

71,0±16,0 
c 

23,7 ± 8,5 
a 

Nehodnoceno 
38,4 ± 13,2 

b 

Délka inkubační doby (°d) 
90,3±1,8 

a 

90,4±0,4 
a 

101,7±0,3 
b 

Nehodnoceno 
135,0 ± 

28,0 
c 

Průměrná velikost 
oplozených jiker (mm) 

1,25±0,068 
b 

1,40±0,042 
c 

1,18 ± 0,02 
b 

Nehodnoceno 
1,09 ± 
0,037 

a 

Množství larev získaných na 
jeden gen. pár (tisíc ks) 

 
96,7 ±15,5 

c 

 
118,6 ±50,5 

d 

 
32±16,4 

a 

Nehodnoceno 
 

58,1 ± 27,7 
b 

Celková délka čerstvě 
vylíhlých larev (mm) 

4,26±0,18 
b 

4,83±0,25 
c 

3,97 ± 0,31 
ba 

Nehodnoceno 
3,81 ± 0,07 

a 
Kumulativní procento přežití 
larev po 90 min osmotického 

šoku (%) 

 
96,5±3,5 

b 

 
96,8±2,5 

b 

 
72,5 ± 5,5 

a 
Nehodnoceno 

 
68,2 ± 14,3 

a 

Tab. 3.: Reprodukční ukazatele hodnocené při jednotlivých výtěrech. Rozdílná písmena v 
řádcích značí statistickou rozdílnost výsledků. 

 

4.1.3. Kvalita spermatu v průběhu jednotlivých výtěrů 

Souhrnné informace o kvalitě odebraného spermatu jsou uvedeny v Tab. 4. V rámci 
hodnocení kvality spermií byly hodnoceny základní parametry kvality spermatu, hodnocené 
u různých druhů ryb chovaných v kontrolovaných podmínkách (např.: Alavi a kol., 2010; 
2008; Bondarenko a kol, submitted). Při výtěru generačních mlíčáků candáta obecného bylo 
zjištěno, že objem spermatu u raných výtěrů je nízký, následně se směrem k přirozenému 
termínu výtěru zvyšuje a poté opět klesá (Tab. 4.).  

Opačný trend vykazovala koncentrace spermií v 1 ml spermatu, kdy na začátku výtěrů ryb 
byla koncentrace spermatu nejvyšší a postupně s dalším obdobím výtěrů klesala (Tab. 4.). 

Délka pohyblivosti spermií byla statisticky prokazatelně nejdelší v období přirozeného 
výtěru generačních mlíčáků candáta a nižší v ostatních obdobích (Tab. 4.).  
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Parametr 

Rok 2014 Rok 2015 

Raný výtěr 
Normální 
- sezonní 

výtěr 
Pozdní výtěr 

Velmi 
pozdní 
výtěr 

Raný výtěr 
 

Datum odběru spermatu 13.3.2014 22.4.2014 21.5.2014 13.6.2014 26.3.2015 

Objem odebraného spermatu 
(ml) 

0,64±0,26 
a 

1,9±0,53 
c 

1,4±0,2 
c 

1,2 ± 0,43 
b 

0,55 ± 0,18 
a 

Koncentrace spermií (mld.ml-

1) 
19,3±3,9 

c 
16,7±2,7 

b 
15,5 ± 2,3 

b 

 
13,4 ± 1,8 

a 

 
22,3 ± 3,2 

d 

Doba pohyblivosti spermií (s) 
53,93±10,2 

a 
89,18±10,46 

b 
59,5±8,69 

a 
47,3 ± 27,2 

a 
48,7 ± 12,8 

a 

Tab. 4. Hodnocené parametry kvality spermatu. Rozdílná písmena v řádcích značí 
statistickou rozdílnost výsledků. 

 

4.1.4. Závěr a doporučení 

Z výsledků je patrné, že v rámci realizace projektu byly v různých termínech víceméně 
úspěšně realizovány celkem čtyři výtěry. Dále je nutné dodat, že při pátém výtěru byly ryby 
sice s 44,4 % úspěšností vytřeny, ale bez úspěchu co se týče oplozenosti jiker. Lze tedy 
konstatovat, že řízením teploty vody a světelného režimu je možné ryby candáta obecného 
vytírat v kontrolovaných podmínkách bez výrazných problémů od března do června daného 
roku. Při organizaci stimulace ryb teplotou vody a úpravou světelného režimu je velmi 
důležité si uvědomit, že zvolené režimy by měly co nejvíce kopírovat přirozený teplotní a 
světelný režim vyskytující se v našich klimatických podmínkách. Samozřejmě je možné 
jednotlivé období dané stimulace různě zkracovat a prodlužovat s tím, že chladné období by 
nemělo být kratší jak 80 – 90 dní či delší jak 150 – 160 dní s teplotou vody pohybující se 
kolem 5 °C. Při tomto období by měl být zvolen světelný režim prezentující  obdobím s 
krátkým světelným dnem na úrovni 9 hodin světla a 15 h tmy. Následně je možné velmi 
rychle v průběhu 3 – 4 týdnů zvyšovat teplotu vody a prodlužovat světelný režim až na 
konečné hodnoty teploty vody 14-15°C a délku světelného dne na 15 hodin světla a 9 hodin 
tmy. Při dodržení všech optimálních chovatelských podmínek daného chovu je možné 
takovýmto způsobem v kontrolovaných podmínkách stimulovat generační ryby candáta 
obecného k mimosezónnímu výtěru.  

Na druhé straně je důležité zmínit, že pravděpodobně vždy budou mimosezónní výtěry 
vykazovat nižší efektivitu v podobě nižšího procenta úspěšně vytřených ryb, nižší plodnosti 
ryb, nižší oplozenosti jiker, líhnivosti larev a nižší celkové produkci larev na vytíraný pár 
oproti přirozeným – sezónním výtěrům, které budou z tohoto hlediska efektivnější.  

Avšak i méně efektivní mimosezónní výtěry mohou v budoucnu intenzivním chovům 
candáta obecného výrazným způsobem vylepšit využití odchovných kapacit potažmo zvýšit 
produkci ryb a rentabilitu chovu. 
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4.2. Odběr a stanovení stádia zralosti oocytů u generačních jikernaček 

4.2.1. Praktické zkušenosti s odběry nejen oocytů  

Tento chovatelský úkon se průběhu řešení tohoto projektu velmi osvědčil a bylo 
zaznamenáno, že odběr oocytů popřípadě i spermatozoí (v případě, kdy se odběr realizoval u 
ryby - mlíčáka, u které nebylo možné při sestavování generačních párů zjistit přesnou 
identifikaci pohlaví podle morfologie dané ryby) nemá negativní vliv na kondici či přežívání 
generačních ryb. 

 Díky odběru gamet, byly přesně na začátku projektu sestaveny generační páry do skupin 
prezentující jednotlivé výtěry s různými termíny, což výrazně zefektivnilo práci při projektu a 
hlavně zajistilo vyrovnaný poměr mezi pohlaví na hodnotě 1:1.  

Odběry oocytů u jikernaček, výjimečně odběry spermií u mlíčáků, na konci období zvýšené 
teploty vody u jednotlivých výtěrů perfektně identifikovaly dobře připravené ryby na výtěr a 
umožnily také vyřadit nepřipravené generační ryby na výtěr. Tato záležitost opět zefektivnila 
práci spojenou s reprodukcí ryb a dále zabránila zbytečné hormonální injikaci 
nepřipravených ryb, což v konečném důsledku znamenalo finanční úsporu a menší stres pro 
dané ryby. Souhrnné informace o počtu vyřazených párů ryb v rámci jednotlivých 
realizovaných výtěrů dokumentuje Tab. 5. Ze zmíněné tabulky vyplývá, že u normálního – 
sezónního výtěru nebyl vyřazen žádný pár z důvodu nedostatečné připravenosti na výtěr. 
Pouze jeden pár byl vyřazen u raného výtěru v roce 2014. Vyšší počet vyřazených párů 
(shodně po třech párech) bylo vyřazeno u obou pozdních výtěrů. Nejvyšší počet vyřazených 
párů před vlastní reprodukcí bylo identifikováno u raného výtěru v roce 2015. Podle našeho 
názoru je vyšší počet vyřazených (nepřipravených) ryb před výtěrem způsoben nevhodnou 
stimulací ryb především teplotou vody (krátké či extrémně dlouhé chladné období). 
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Parametr 

Rok 2014 Rok 2015 

Raný 
výtěr 

Normální 
- sezonní 

výtěr 

Pozdní 
výtěr 

Velmi 
pozdní výtěr 

Raný 
výtěr 

Vyřazené páry generačních ryb 
v průběhu či konci období 
zvýšené teploty vody (ks) 

 
1 

 
0 

 
3 

 
3 

 
6 

Vyřazené páry generačních ryb 
v průběhu či konci období 
zvýšené teploty vody (%) 

 
6,6  

 
0 

 
23,0 

 
25,0 

 
40,0 

Tab.5.: Souhrnné informace o počtu a procentuálním podílu vyřazených párů ryb v rámci 
jednotlivých realizovaných výtěrů  

 
U odběru oocytů u všech realizovaných výtěrů bylo zajímavé, že ani u jedné vyšetřené 

jikernačky nebyly identifikovány vyšší stádia zralosti oocytů než je III. stádium. Toho nebylo 
dosaženo dokonce ani u raného výtěru v roce 2015, kdy období zvyšující se teploty vody bylo 
70 dní dlouhé. 

Jestliže byly ryby se stádiem oocytů III hormonálně injikovány, byly dosaženy dobré i 
špatné výsledky z výtěrů jednotlivých ryb v podobě oplozenosti jiker. Zralost oocytů 
neovlivňovala oplozenost jiker. Oplozenost jiker však byla ovlivněna způsobem stimulace ryb 
před výtěrem (jednotlivými použitými výtěry ryb), která se ovšem pozitivně ani negativně 
neprojevila v dosaženém finálním stádiu zralosti oocytů, jelikož jsme dosáhly maximálně III. 
stádia zralosti. Naopak Żarski a kol (2012), popisují identifikaci celkem šesti různých stádií 
zralosti oocytů u divokých ryb candáta odlovených v polských jezerech. Uvádějí, že je možné 
přistoupit k hormonální stimulaci u ryb, které dosáhnou druhého stádia zralosti oocytů. 

 

4.2.2. Závěr a doporučení 

Obecně odběr oocytů či spermatozoí u generačních ryb candáta obecného před jeho 
výtěrem je velmi praktický nástroj jak je možné přesně identifikovat pohlaví ryb, sestavit 
dobře připravené generační páry popřípadě vyřadit nepřipravené ryby na reprodukci před 
vlastní hormonální injikací. Dále bylo potvrzeno, že odběry gamet pomocí katetru nemají 
negativní vliv na kondici a přežití použitých generačních ryb. Otázkou ještě neustále zůstává, 
jak je to s jednotlivými stádii oocytů a kdy stádia oocytů u ryb držených v kontrolovaných 
podmínkách dosahují vyšší stádií zralosti než je stádium III. V našich odběrech jsme nebyli 
schopní identifikovat vyšší stádium zralosti oocytů než je stádium III ani při neustále se 
prodlužujícím období zvýšené teploty vody. 
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4.3. Inkubace jiker a embryí na umělých hnízdech, péče o embrya v průběhu 
inkubace v rámci jednotlivých výtěrů včetně ukončení inkubace líhnutím a 
počítání čerstvě vylíhnutých larev 

Na konci inkubace jiker v rámci realizovaných úspěšných výtěrů ryb bylo zjištěno celkové 
průměrné množství vylíhnutých larev vyprodukovaných na 1 vytřený pár generačních ryb, 
který je uvedený v Tab. 2.  Z těchto údajů vyplývá, že nejvíce larev bylo vyprodukováno u 
normálního – sezónního výtěru (118 600 larev). Signifikantně méně larev bylo 
vyprodukováno u raného výtěru (96 700 larev) ryb, avšak i tento dosažený údaj můžeme 
považovat za poměrně dobrý výsledek. U výtěrů ryb v rámci raného výtěru v roce 2015 bylo 
dosaženo jen 58 100 larev na jeden vytřený pár generačních ryb a u pozdního výtěru z roku 
2014 pouze 32 000 larev na jeden pár generačních ryb. U velmi pozdního výtěru bylo získáno 
nulové množství larev a to z důvodu nulové oplozenosti získaných jiker. Obecně trend 
získaných hodnot týkající se produkce larev na jeden vytřený pár koreluje se zjištěnými 
hodnotami oplozenosti jiker a líhnivosti larev u odebraných vzorků jiker při realizaci 
jednotlivých výtěrů, které jsou popsány v části této zprávy 2.1. a 3.1. 

Podle našich pozorování vývoje jiker a embryí můžeme konstatovat, že jikry a embrya byly 
inkubovány v rámci všech realizovaných výtěrů v kvalitní, čisté a filtrované vodě o konstantní 
teplotě vody a obsahu kyslíku. Dále bylo zjištěno, že v průběhu inkubace nedocházelo 
k žádným nadměrným úhynům nebo zaplísnění jiker či zárodků. Nakladené a oplodněné jikry 
byly v nádrži inkubovány za přítomnosti mlíčáka, který při inkubaci pečoval o umělé hnízdo 
s jikrami. Ovšem z našich zkušeností nevíme, zda je mlíčák pro inkubaci jiker 
nepostradatelný. 

Podle našich získaných zkušeností můžeme konstatovat, že výtěr ryb v párech rozdělených 
do jednotlivých nádrží považujeme za velmi vhodný a efektivní způsob využívaný u candáta 
obecného v rámci jeho poloumělého výtěru. Výtěr ryb v takovýchto podmínkách a následná 
inkubace jiker a embryí vede k přesné identifikaci produkce vylíhnutých larev na 1 vytíraný 
pár. Je však nutné připomenout, že je nutné použít pro jeden generační pár candáta 
obecného nádrž o minimální ploše dna 0,64 m2, což odpovídá námi použité nejmenší ploše 
nádrže. Menší nádrže pro poloumělý výtěr generačních ryb candáta nedoporučujeme 
z důvodu velmi omezené plochy dna pro kladení jiker, které jsou pak nakladeny na hnízdo ve 
velké koncentraci a při inkubaci potom může docházet k jejich častému, případně 
hromadnému zaplísnění. Naopak jestli se při výtěru generačních ryb candáta chystáme 
vytírat větší ryby než hmotnost 1,5 kilogramů, doporučujeme používat větší nádrže (alespoň 
o ploše 1m2), kde dochází k většímu rozprostření nakladených jiker a v tomto případě také 
ke komfortnější inkubaci jiker a efektivnější produkci larev.   

        

4.3.1. Závěr a doporučení 

V rybářské praxi doporučujeme vytírat jeden pár generačních ryb odděleně v jedné nádrži 
o minimální ploše 0,64 m2 v případě, že se vytírají generační ryb o hmotnosti do 1,5 kilogram. 
U větších ryb doporučujeme používat vetší plochu nádrží o velikosti cca 1m2. Tyto podmínky 
jsou ideální i pro inkubaci jiker a embryí jestliže dané nádrže jsou  napojeny na RAS s čistou 
filtrovanou vodou dobrých a konstantních fyzikálních parametrů. Jako vhodné považujeme 
použít v rámci inkubace jiker jedenkrát dlouhodobou koupel v přípravku formaldehyd o 
koncentraci 36-38 % a dávce 0,015ml.l-1, jako prevenci před povrchovým zaplísněním jiker 
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v průběhu inkubace. Na začátku líhnutí larev je důležité z nádrže odstranit generačního 
mlíčáka a zastavit přítok do nádrží, které doporučujeme následně při líhnutí larev úplně od 
systému odstavit. Po vylíhnutí všech larev můžeme snadno přistoupit k počítání všech 
získaných larev a určení produkce larev na jeden vytřený pár generačních ryb. 

 

4.4. Ošetření a stanovení přežití generačních ryb candáta obecného v 
průběhu stimulace ryb na výtěry, v průběhu výtěru ryb a následně po 
jednotlivých výtěrech 

Souhrnné výsledky vyjadřující kusovou mortalitu a přežití generačních ryb v průběhu 
jednotlivých období v rámci jednotlivých výtěrů jsou uvedeny v Tab. 6. Z daných výsledků 
vyplývá, že nejnižší mortalita ryb byla zaznamenána v průběhu a po realizaci obou raných 
výtěrů, u kterých mortalita obou pohlaví byla stejná či velmi vyrovnaná. U raného výtěru 
v roce 2014 byla zaznamenána nejvyšší mortalita generačních ryb v průběhu povýtěrového 
období. 

 

Kusová mortalita 
a 

% přežití 

Rok 2014 Rok 2015 

Raný výtěr 
Normální 
- sezonní 

výtěr 
Pozdní výtěr Velmi 

pozdní výtěr 
Raný výtěr 

 

ks % ks % ks % ks % ks % 

 
Chladné 
období 

jikernačka 1 93,8 1 93,8 3 90,6 4 87,5 0 100 

mlíčák 1 93,8 0 100 1 93,8 2 93,8 1 93,8 

Období zvýšené 
teploty vody 

jikernačka 0 100 2 93,5 0 100 0 100 0 100 

mlíčák 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

 
Výtěrové 
období 

jikernačka 1 96,8 2 93,1 3 89,7 6 78,6 1 93,8 

mlíčák 0 100 0 100 1 96,8 3 90 0 100 

 
Po výtěrové 

období 
 

jikernačka 2 93,3 1 96,3 3 88,5 4 81,8 0 100 

Mlíčák 2 93,5 1 93,8 3 90,0 4 85,2 0 100 

Celkové 
kumulativní 

přežití 

jikernačka 4 84,7 6 78,6 9 71,9 14 56,1 1 93,8 

mlíčák 3 87,7 1 93,8 5 81,7 9 71,9 1 93,8 

Tab. 6.: Kusová mortalita a procentuální přežití generačních ryb candáta obecného 
v průběhu stimulace ryb na výtěry, v průběhu výtěru ryb a následně po jednotlivých 
výtěrech. Přežití ryb v jednotlivých období je vždy počítáno z aktuálního počtu ryb v daném 
období.  
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U ostatních realizovaných výtěrů byla obecně celková mortalita generačních ryb vyšší, kdy 
vyšší mortalita ryb byla sledována především v rámci pozdních výtěrů a konkrétně v rámci 
jejich výtěrového či povýtěrového období. Obecně lze konstatovat, že mortalita ryb byla 
v těchto případech vyšší u jikernaček oproti mlíčákům. Tento fakt je především způsobem 
skutečností, že mlíčáci velmi silně a někdy i agresivně atakují jikernačky v průběhu a po 
výtěru, kdy se mlíčáci snaží ochraňovat nakladené jikry na umělém hnízdě a vyhnat 
jikernačku pryč.  

Na závěr lze obecně konstatovat, že všechny uvedené hodnoty kumulativního přežití u 
všech realizovaných výtěrů jsou poměrně vysoké, příznivé a praxí akceptovatelné. Tento 
pozitivní fakt je způsoben především dobře realizovanou péčí o ryby po jejich výtěru. Tato 
péče hlavně zahrnuje následující chovatelské úkony: rychlé odstranění jikernaček po výtěru 
z nádrže a následnou úzkostlivou péčí o generační ryby z pohledu výživy ryb krmnými 
rybami, aplikací preventivních koupelí u ryb proti jejich povrchovému zaplísnění či bakteriální 
infekci žaber. Dále je velmi důležitý chov a držení generačních ryb v čisté filtrované vodě (bez 
organického zatížení) s konstantní teplotou a dostatečným obsahem rozpuštěného kyslíku. 

 

4.4.1. Závěr a doporučení 

Obecně můžeme konstatovat, že nejnižší mortalita generačních ryb byla zjištěna u 
raných výtěrů a nejvyšší u pozdních výtěrů. Dále můžeme říci, že vyšší mortalitu ryb můžeme 
sledovat v průběhu výtěrového a povýtěrového období. Obecně vyšší mortalitou trpí 
jikernačky oproti mlíčákům, kteří se často v průběhu výtěrového a povýtěrového období 
chovají k samicím velmi agresivně a netolerantně. Z tohoto důvodu je důležité generační 
jikernačky od mlíčáků po výtěru okamžitě odlovovat. Další chovatelské zásahy po výtěru ryb, 
jako je pravidelná výživa generačních ryb krmnými rybami, pravidelné protiplísňové koupele 
a chov ryb v čisté, filtrované vodě s konstantní teplotou vody a jinými optimálními fyzikálně-
chemickými parametry, jsou velmi důležité pro dosažení velmi dobrého přežití generačních 
ryb v rámci jednotlivých použitých výtěrů, které byly dosaženy při řešení tohoto projektu (56-
94%). 

 
 

4.5. Odchov larválních a juvenilních jedinců candáta obecného v podmínkách 
intenzivního chovu po úspěšně realizovaném raném a pozdním výtěru v roce 
2014 do velikosti plůdku TL = 100 mm   

4.5.1. Počáteční odchov larev candáta do období 16 dnů po vykulení  

Souhrnné produkční informace o počátečním odchovu larev candáta obecného v rámci 
raného a pozdního výtěru jsou uvedeny v Tab.7. Z uvedené tabulky vyplývá, že odchovávané 
larvy začaly naplňovat svůj plynovým měchýř od 11. do 14. dne po jejich vylíhnutí. Dále 
z uvedených výsledků vyplývá, že došlo k poměrně úspěšnému naplnění plynového měchýře 
larev (55-58%) bez rozdílu na termínu získání ryb. Průměrné přežití larev po 16 dnech 
odchovu dosáhlo 60,2 – 62,1 procent bez výraznějších rozdílů mezi testovanými skupinami. 
Specifická rychlost růstu byla v tomto období u obou skupin ryb na poměrně vysoké úrovni 
36,0 – 36,5 %.den-1 a larvy na koci odchovu dosáhly celkové délky TL= 9,2 – 9,4 mm a 
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hmotnosti W = 34,0 – 38,2 mg. U odchovávaných larev se již začal projevovat kanibalismus a 
podíl kanibalů dosáhl na konci popisovaného období 0,6 – 2,0 %. 

Parametr 
Raný výtěr 

2014 
Pozdní výtěr  

2014 

První výskyt plynového 
měchýře 

 
12.-13. den 
po vylíhnutí 

 
11. – 14. den 
po vylíhnutí  

% naplnění plynového 
měchýře 

 
58,20 ± 8,7 

a 

 
55,0 ± 5,5 

a 
Přežití (%) 62,1 ± 14,7 

a 
60,2 ± 13,0 

a 
Celková délka larev 16. den 
po vylíhnutí (mm) 

9,2 ± 0,76 
a 

9,4 ± 1,2 
a 

Hmotnost larev 16. den po 
vylíhnutí (mg) 

34,0 ± 1,11 
a 

38,2 ± 1,5 
a 

SGRw (%.d-1) 36,0 ± 1,4 
a 

36,5 ± 1,6 
a 

Podíl kanibalů (%) 0,6 ± 0,2 
a 

2,0 ± 1,0 
a 

Celkové množství 
vyprodukovaných larev (ks) 

31 670  
a 

30 600 

Tab. 7.: Hodnoty jednotlivých parametrů sledovaných při počátečním odchovu larev 
candáta obecného.  

 

4.5.2. Převod larev candáta obecného na suchou krmnou směs 

Od 16. dne po vylíhnutí larev začal být realizován převod larev ze živé potravy na 
umělou krmnou směs. Na konci tohoto desetidenního období, kdy larvy přijímaly umělou 
startérovou směs, byl tento odchov vyhodnocen. Souhrnné hodnoty produkčních ukazatelů 
jsou uvedeny v Tab.8. Na konci tohoto období dosáhly larvy přežití na úrovni 38,5 – 41,9 %. 
V tomto období byly zaznamenány první větší a výraznější úhyny ryb. Největší úhyny ryb 
proběhly u ryb bez naplněného plynového měchýře a u ryb, které se nebyly schopné 
adaptovat na umělou startérovou směs. Ryby u obou skupin v tomto období dosáhly rozdílné 
specifické rychlosti růstu na úrovni 7,8 – 10,7 %.den -1, kdy prokazatelně vyšší rychlosti růstu 
dosáhly ryby skupiny pocházející z raných výtěrů. Podíl kanibalů se v tomto období oproti 
předchozímu období zvýšil a dosáhl až na 5,0% bez rozdílů bezi testovanými skupinami. Ryby 
na konci odchovu dosáhly velikosti TL = 14,2 – 16,3 mm a  hmotnosti W = 81,0 – 94,8 mg, kdy 
větších rozměrů dosáhly ryby ze skupiny pocházejících z raných výtěrů (Tab.8.). 

      
 
 
 
 



           
                  

43 
 

Parametr 
Raný výtěr 

2014 
Pozdní výtěr  

2014 

    Přežití (%) 41,9 ± 8,3 
 a 

38,5 ± 7,5 
 a 

Konečná celková délka 
larev (mm) 

 
16,3 ± 1,9 

 b 

 
14,2 ± 1,0 

 a 
Konečná hmotnost larev 
(mg) 

 
94,83 ± 18,7 

b 

 
81,0 ± 17,1 

 a 
SGRw (%.d-1) 10,7 ± 1,2 

b 
7,8 ± 2,3 

a 
Podíl kanibalů (%) 4,0 ± 1,0 

a 
5,0 ± 1,0 

a 
Celkové množství 
odchovaných ryb (ks) 

 
11 940 

a 

 
10 970  

a 
Tab.8.: Hodnoty jednotlivých parametrů sledovaných při převodu larev candáta na 

suchou dietu. 
 

4.5.3. Následný odchov plně adaptovaných jedinců candáta obecného 
v podmínkách RAS do velikosti ryb s TL = 100 mm 

Po adaptaci ryb následoval 105 denní intenzivní odchov juvenilních ryb candáta 
obecného, který je vyhodnocen a sumarizován v Tab.9. Ze zmíněné tabulky vyplývá, že 
všechny produkční ukazatele dosažené v tomto období byly shodné u obou testovaných 
skupin. Specifická rychlost růstu se dále s věkem ryb snižovala a dosáhla u obou skupin 
podobných hodnot na úrovni 6,1 – 6,3 %. den -1. Na konci odchovu byly získány juvenilní ryby 
o celkové délce TL= 93,6 – 97,4 mm a hmotnosti W= 8,0 – 8,3 g. V tomto období bylo 
dosaženo překvapivě nízkého přežití ryb a to na úrovni 33,5 – 36,9 %. Nižší přežití ryb bylo 
zcela jistě způsobeno vyšším podílem kanibalů (5,5-7%) v odchovávané populaci ryb (Tab. 9).  

Na konci tohoto období, kdy byly produkovány ryby o velikosti cca 100 mm, bylo 
vyhodnoceno také kumulativní přežití a SGR za celou dobu odchovu od počátku exogenní 
výživy a do konce zmíněného období.  Na závěr bylo zjištěno, že od počátku exogenní výživy 
do stádia juvenilní ryby o velikosti cca 100 mm bylo celkem odchováno 7,7 a 9,0 % ryb, 
jejichž specifická rychlost růstu byla na úrovni 9,6 %. den – 1 (Tab.9.). 

 
 
 
 
 
 
 

 



           
                  

44 
 

Parametr 
Raný výtěr 

2014 
Pozdní výtěr  

2014 

Konečná celková délka 
(mm) 

97,4 ± 6,5 
a 

93,6 ± 5,3 
a 

Konečná hmotnost (g) 8,3 ± 2,3 
a 

8,0 ± 2,5  
a 

SGRw (%.d-1) 6,1 ± 0,45  
a  

6,3 ± 0,37  
a  

Přežití (%) 36,9 ± 5,8 
a 

33,5 ± 6,7   
a 

Podíl kanibalů (%) 5,5 ± 2,0 
a 

7,0 ± 1,5 
a 

Počet získaných juvenilů 
(ks) 

3926 
a 

3675 
a 

Celkové kumulativní 
přežití za celý odchov (%) 

9,0 ± 1,8  
a 

7,7 ± 2,1 
a 

Celková SGRw za celý 
odchov (%.d-1) 

9,65 
a 

9,61 
a 

Tab. 9.: Konečné výsledky získané po 105 denním intenzivním odchovu juvenilních ryb 
candáta obecného v RAS. 

 

4.5.4. Závěr a doporučení 

Z našich dosavadních zkušeností vyplývá, že u raného výtěru je jedině možné larvy 
odchovávat tímto způsobem chovu tzn. kompletně v RAS. Počasí a teplota vody v rybnících 
po raných výtěrech je velmi nestabilní a nízká, což způsobuje nulové přežívání larev 
v rybnících. U pozdních výtěrů je možné larvy vysazovat do rybníků, které je však v 
takovémto případě nutné velmi dobře připravit (rybník musí být prostý hrubého planktonu). 
V našem případě jsme odchovávali larvy z pozdních výtěrů kompletně v RAS s cílem porovnat 
efektivitu  tohoto odchovu s odchovem larev pocházejících z raných výtěrů. 

Obecně je možné konstatovat, že takovéto intenzivní odchovy larev a juvenilních ryb 
v RAS jsou více pracné, nákladné ale na produkci stabilní a přehledné. Při porovnání 
kumulativního přežití u odchovu kompletně realizovaného v RAS (7,7-9%) je hodnota jen 
nepatrně menší než při chovu kombinujícím rybniční a intenzivní chov (10%). 

 

4.6. Odchov larválních a juvenilních jedinců candáta obecného kombinací 

rybničního a intenzivního chovu po úspěšně realizovaných normálních - 

sezónních výtěrech do velikosti 100 mm.   

Na konci rybničního chovu larev a juvenilních ryb candáta obecného po realizovaném 
normálním – sezónním výtěru byly zjištěny souhrnné produkční ukazatele, které jsou 
uvedeny v Tab.10. Z uvedené tabulky vyplývá, že odchovávané ryby dosahovaly v průběhu 
odchovu poměrně vysoké rychlosti růstu na úrovni 16,6 %. den-1, která je způsobena 
především dostatečnou nabídkou živé přirozené potravy v podobě zooplanktonu, který se 
vyskytuje v rybnících. Přežití ryb v rámci tohoto chovu bylo na úrovni 17,5 %, což je podle 
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našich zkušeností horší průměrný výsledek, kdy při úspěšných odchovech larev a juvenilních 
ryb v rybnících dosahujeme přežití až na úrovni 27 či 35 %. Podíl kanibalů v rybnících byl 
nízký, jelikož odchov byl ukončen před masovým propuknutím kanibalismu. To je velmi 
důležitá skutečnost, která rozhoduje o úspěšnosti či neúspěšnosti rybničního odchovu 
candátů. Jakmile je v rybnících při odchovu zjištěna snižující se početnost zooplanktonu, je 
nutné odchov ryb v rybníku ukončit výlovem, jelikož jinak dojde k rychlému propuknutí 
kanibalismu u ryb a k snížení počtu odchovaných jedinců. Na konci odchovu byly získány ryby 
o velikosti TL = 41,0 mm a W = 0,45 g, které byly ve velmi dobré kondici a velikostně 
vyrovnané. 

 

4.6.1. Produkce juvenilních ryb v rybničních podmínkách  

Konečná celková délka (mm) 41,0  ± 6,9 
Konečná hmotnost (g) 0,45 ± 0,14 
SGRw (%.d-1) 16,6 ± 2,1 
Přežití (%) 17,5 ± 6,7 
Podíl kanibalů (%) 2,1 ± 0,45  
Počet získaných juvenilů (ks) 45 500 

Tab. 10.: Produkční ukazatelé z rybničního odchovu larev a juvenilních ryb v rámci 
normálního – sezónního výtěru. 

 

4.6.2. Adaptace rybničně odchovaných ryb na nové podmínky intenzivního chovu v 
RAS 

Souhrnné výsledky z 12 denní prostorové a potravní adaptace rybničně odchovaných 
juvenilních ryb jsou uvedeny v Tab. 11. I když v období adaptace se ryby adaptovaly na nové 
prostředí a nové umělé krmivo, dosáhly v průběhu tohoto období specifické rychlosti růstu 
na úrovni 3,8 %.d-1.  Průměrného přežití bylo dosaženo na úrovni 78 %, což je poměrně 
dobrý výsledek. Podíl kanibalů byl na úrovni 5,1 %. Tato poměrně nízká míra kanibalismu 
byla zajištěna zejména díky velikostně vytříděným rybám na začátku nasazení do RAS.  

 
Konečná celková délka (mm) 47,0 ± 0,3 
Konečná (g) 0,6 ± 0,15 
SGRw (%.d-1) 3,8 ± 0,7 
Přežití (%) 78,0 ± 7,5 
Podíl kanibalů (%) 5,1 ± 2,1  
Počet získaných juvenilů (ks) 30 570 

Tab. 11.: Produkční ukazatelé dosažené při adaptaci rybničně odchovaných juvenilních ryb 
v intenzivní akvakultuře v rámci normálního sezónního výtěru. 

 

4.6.3. Intenzivní chov juvenilních ryb do velikosti TL = 100 mm 

V průběhu 75 denního intenzivního odchovu, který zajistil produkci juvenilních ryb o 
velikosti TL = 107, 5 mm a hmotnosti W = 10,3 g, pomocí umělého peletovaného krmiva,  
byla dosažena poměrně zajímavá specifická rychlost růstu na úrovni SGR = 3,9 %. den-1. Dále 
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při tomto odchovu bylo dosaženo poměrně vysokého přežití ryb na úrovni 75,1 %, kdy podíl 
kanibalům byl mírně zvýšený na úrovni 7,5 %. Tato míra kanibalismu opět upozorňuje 
chovatele na nutnost provádět třídění ryb v pravidelných dvou či třítýdenních intervalech 
(Tab. 12.).  

Na konci tohoto intenzivního chovu bylo stanoveno kumulativní přežití ryb na úrovni 10,0 
%, které zahrnuje celkové přežití ryb od období nasazených larev do rybníků až po ukončení 
intenzivního odchovu. Dále byla také za celé zmíněné období stanovena celková specifická 
rychlost růstu a to na úrovni SGR = 8,5  %. den-1 (Tab. 12). 

 
Konečná celková délka (mm) 107,5±10,

5 
Konečná hmotnost (g) 10,3 ± 1,7 
SGRw (%.d-1)  3,9 ± 0,3 
Přežití (%) 75,1 ± 5,5 
Podíl kanibalů (%) 7,5  ± 2,5 
Počet získaných juvenilů (ks) 22 080 
Celkové kumulativní přežití za celý 
odchov (%) 

10,0 ± 2,4 

Celková SGRw za celý odchov (%.d-1) 8,5 ± 1,3 
Tab. 12.: Produkční ukazatelé dosažené při 75 denním intenzivním chovu candáta 

obecného v rámci normálního - sezónního výtěru. 
 

3.6.4. Závěr a doporučení 

Obecně můžeme považovat odchov larev a juvenilních ryb v rybnících, následnou adaptaci 
rybničně odchovaných juvenilních ryb v RAS a popřípadě další intenzivní odchov 
adaptovaných ryb realizovaný podle technologie popsané Policarem a kol. (2014) za úspěšně 
provedenou, v rybářské praxi využitelnou a ekonomicky rentabilní činnost.  Při tomto 
odchovu se dosahuje poměrně vysoké specifické rychlosti růstu ryb SGR na úrovni kolem 8,5  
%. den-1 a kumulativního přežití přibližně 10%, což je srovnatelné s kompletně realizovaným 
intenzivním odchovem candáta obecného v RAS. Ovšem tento chov je zatížen výrazně 
nižšími náklady na obsluhu, krmení a vybudování či provoz chovatelské technologie 
využívané především při odchovu larev a počátečních stádií juvenilních ryb. 

  
 

4.7. Následný intenzivní odchov juvenilních ryb pocházejících z raného, 

sezónního a pozdního výtěru v roce 2014 v podmínkách intenzivní akvakultury 

do března 2015 po dobu 212 respektive 173 a 143 dní. 

 
Statisticky největší juvenilní ryby byly odchovány na konci projektu ve skupině původně 

pocházející z normálního – sezónního výtěru generačních ryb. Tato skutečnost byla 
způsobena již nasazením největších juvenilních ryb do této poslední fáze projektu, kdy 
juvenilní ryby již před touto fází vykazovaly velmi dobrý růst. Naopak nejmenší ryby byly 
získány z pozdního výtěru generačních ryb a to především z důvodu, že ryby byly 
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odchovávané nejkratší období cca o 30 respektive 69 dní méně než ostatní skupiny ryb. 
Obecně všechny skupiny ryb vykazovaly v tomto období statisticky stejnou rychlost růstu 
v podobě SGR od 0,98 do 1,2 %.den-1. Naopak přežití ryb za tento odchov byl nejvyšší u ryb 
pocházejících z normálních – sezónních výtěrů (97,5 %) a nejnižší u pozdního výtěru (91,7%). 
Tato skutečnost je pravděpodobně způsobena tím, že u normálních výtěrů byly odchovávané 
rozměrově největší ryby již od začátku odchovu, které jsou zatížené nejnižšími ztrátami. 
Naopak u pozdních výtěrů byly odchovávány ryby nejmenších rozměrů, u kterých jsou ztráty 
v průběhu odchovu většinou nejvyšší. Rozdílný růst u jednotlivých skupin ryb nebyl 
pravděpodobně způsobem různou vitalitou ryb. 

Parametr 
Raný výtěr 

2014 
Normální- 

sezónní 2014 
Pozdní výtěr  

2014 

Začátek odchovu (datum) 2. 8. 2014 10. 9. 2014 11. 10. 2014 

Celková délka odchovu (ve dnech) 212 173 143 
Datum ukončení odchovu 2. 3. 2015 1. 3. 2015 3. 3. 2015 
Počáteční celková délka (mm) 97,4 ±  6,5 

a 
107,5 ± 10,5 

b 
93,6 ± 5,3 

a 
Počáteční hmotnost (g) 8,3 ± 2,3 

a 
10,3 ± 1,7 

b 
8,0 ± 2,5 

a 
Konečná celková délka (mm) 208,3 ± 24,3 

b 
214,6 ± 17,8 

b 
185,4 ± 13,9 

a 
Konečná hmotnost (g) 65,3 ± 18,4 

b 
74,3 ± 19,6  

b 
46,2 ± 15,0 

a 
SGRw (%.d-1)  0,98 ± 0,05 

a 
1,15 ± 0,25 

a 
1,2 ± 0,3 

a 
Přežití (%)  94,1 ± 2,4 

b 
97,5  ± 3,5 

ab 
91,7 ± 3,8 

a 
Podíl kanibalů (%) 3,0 ± 1,0 

a 
3,2 ± 1,8 

a 
4,5 ± 1,8 

a 
Počet získaných juvenilů (ks) 1218 1196 1146 

Tab. 13:  Souhrnné produkční informace o intenzivním chovu starších juvenilních ryb 
candáta obecného realizovaného do konce řešení projektu u všech úspěšně provedených 
výtěrů. 

 

4.7.1. Závěr a doporučení 

Na závěr poměrně dlouhého intenzivního odchovu juvenilních ryb candáta obecného 
pocházejícího ze tří úspěšně realizovaných výtěrů v různých termínech, lze konstatovat, že 
juvenilní ryby z těchto výtěrů jsou přibližně stejně vitální a dosahují podobných produkčních 
ukazatelů v podobě rychlosti růstu a přežití.  

Obecně studovanou techniku, využití mimosezónních výtěrů k diverzifikaci produkce ryb u 
intenzivního chovu candáta obecného, lze považovat za vhodnou pro praktické využití. Avšak 
tato technika se musí nadále více prostudovat, optimalizovat a zdokonalit s cílem zvýšit její 
efektivitu v rámci produkčních chovů ryb a to především jako efektivitu produkční a 
ekonomickou zaručující vyšší rentabilitu chovu. 
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6. FOTOPŘÍLOHA 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1. Generační mlíčák candáta obecného (Sander lucioperca L.) 
 v době výtěru (foto T. Policar). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 2. Generační jikernačka candáta obecného (Sander lucioperca L.) připravená 
 na výtěr (foto M. Blecha). 
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Obr .3. Odběr oocytů u generační jikernačky candáta obecného pomocí katetru (foto M. 

Blecha). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 4. Environmentální stimulace generačních ryb ve FISH Farm Bohemia s.r.o. (foto M. 

Junek) 
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Obr. 5. Dílčí RAS používaný v rámci řešení projektu na FISH Farm Bohemia s.r.o. (foto M. 

Junek) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 6. Dílčí RAS používaný v rámci řešení projektu na FROV JU (T. Policar) 
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Obr. 7. Stádia zralosti oocytů odebraných od jikernaček candáta obecného – A: stádium I., 

B: stádium II., C: stádium III (foto M. Blecha). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 8. Hormonální injikace generační ryby candáta obecného (foto T. Policar). 
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Obr. 9. Inkubace jiker v 250ml inkubačních boxech sloužících ke stanovení oplozenosti a 

líhnivosti jiker (foto M. Blecha).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 10. Oplodněné jikry candáta obecného cca 3 – 6 hodin po oplození (foto M. Blecha).  
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Obr. 11. Neoplodněné jikry candáta obecného cca 3 – 6 hodin po oplození (foto M. 

Blecha).  
 
 
 

 
Obr. 12. Měření celkové délky čerstvě vylíhnuté larvy candáta obecného (foto M. Blecha). 
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Obr. 13. Použití líhňařské kolíbky před počítáním získaných larev candáta obecného (foto 

M. Blecha). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 14. Larva candáta obecného 4 dny po vylíhnutí (foto M. Blecha).  
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Obr. 15. Larvy candáta obecného s plně vyvinutým plynovým měchýřem (foto M. Blecha) 
 
. 

 
Obr. 16. Použití ventilátoru při počátečním odchovu larev do období 16 dnů po vykulení 

(foto M. Blecha).  
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Obr. 17. Použití štěrbinové třídičky při pravidelném třídění ryb candáta obecného v rámci 

intenzivního chovu (foto T. Policar).  
 


