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1. CÍL 

1.1. Co je cílem projektu 

 
Projekt se zabývá využitím doplňkových krmných směsí KP obsádkou kapra. Cílem 

projektu bylo zjistit, zda je z hlediska ekonomiky chovu a ekologického dopadu na životní 
prostředí výhodné použití lisované krmné směsi se zvýšeným obsahem dusíkatých látek.  

Cílem je optimalizovat přísun krmiva do rybníka, tak aby obsádka kapra nebyla 
nucena k neúnosnému  predačnímu tlaku na společenstvo planktonu a tento se mohl 
kontinuálně obnovovat. 

1.2. V čem tkví inovativnost vyvíjené technologie 

 
Inovace spočívá v otestování a zavedení lisované krmné směsi do provozních 

podmínek v závislosti na její kvalitě, kdy lze společně s přirozenou potravou dosáhnout 
lepších produkčních výsledků nejen vyšší stravitelností živin oproti přikrmování obilovinami, 
ale samozřejmě také zlepšením krmného koeficientu. Přikrmování násady krmnou směsí 
bude zřejmě v posední fázi výkrmu nákladnější, nicméně se toto může příznivě odrazit na 
kondici ryb, zlepšením koeficientu konverze a šetrnosti k životnímu prostředí. Nový 
technologický postup by měl řešit komplex problémů, hlavně ekonomických a ekologických 
aspektů, se kterými se rybniční akvakultura potýká nejen v současnosti, ale bude se 
pravděpodobně potýkat i v blízké budoucnosti. 

1.3. Proč je nutná vyvíjená inovace 

 
Realizací daného projektu a získání výsledků spojených s vyvíjenou technologií získá 

produkční sféra českého rybnikářství nové informace, zkušenosti a poznatky o technologii, 
jak a v jakých případech využít lisované krmné směsi ve výkrmu násadového a tržního kapra 
se zřetelem kladeným na ekonomický a ekologický dopad využití těchto směsí. Dále výsledky 
tohoto projektu mohou českému rybářství zajistit vyšší efektivitu práce, 
konkurenceschopnost a produktivitu. 
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2. ÚVOD 
Hlavním odvětvím akvakultury v České republice je rybníkářství (Adámek a kol., 

2012). Kapr obecný (Cyprinus carpio L.) je naší nejvíce chovanou rybou, jeho celorepubliková 
produkce se pohybuje přibližně okolo 20 000 tun ročně. Rybníky jsou unikátní, člověkem 
vytvořené vodní ekosystémy, které tvoří významnou a neodmyslitelnou součást naší krajiny. 
V současnosti je hlavní funkcí většiny rybníků produkce ryb, která svou podstatou spočívá ve 
využití produkčního potenciálu rybničního ekosystému. Chovatelé sladkovodních ryb se 
musejí potýkat s řadou problémů, které souvisejí nejen s udržením dobrého zdravotního a 
výživného stavu ryb, ale také s kvalitou vody v rybnících (Dulic a kol., 2010; Máchová a kol., 
2010). Ta bude pravděpodobně v budoucnu jedním z hlavních limitujících faktorů 
rybníkářského hospodaření (Kolasa-Jamińska, 2002; Hartman, 2012).  

Ekonomická situace a tlak na minimalizaci environmentální zátěže z rybářského 
hospodaření určují najít nové způsoby a nástroje, jak modifikovat management rybníků, 
maximalizovat efektivitu využívání živin (především fosforu) a snížit tak eutrofizační zátěž 
rybničních vod, při zachování ekonomicky rentabilní rybí produkce. Dříve prováděné 
nešetrné zásahy v povodí i v rybničních ekosystémech se výrazně odrazili na kvalitě i kvantitě 
dnových sedimentů a tím i na kvalitě rybniční vody. Výsledkem toho je skutečnost, že zhruba 
80 % rybniční plochy v ČR má hypertrofní charakter se všemi důsledky, mezi něž patří 
dočasný a v některých případech i trvalý negativní dopad na recipienty (Pechar 2006; 
Rozkošný a kol. 2011). 

Přikrmování ryb se stává hlavním živinovým vstupem z rybářského hospodaření. 
Národní strategický plán pro oblast rybářství na období 2007-2013 konstatoval, že je téměř 
vyloučeno snižovat náklady v podmínkách stagnující poptávky a rostoucí ceny vstupů do 
výroby. Současná situace tuto skutečnost do značné míry potvrzuje. Je zřejmé, že vzhledem k 
požadavkům společnosti na kvalitu vody a rybničního prostředí, zbývá přikrmování, jako 
klíčové opatření umožňující udržet produkci ryb. A proto maximální efektivita využití krmiva 
v produkci ryb (kapra) představuje potenciál pro alespoň mírné ekonomické zlepšení 
(úspory) a současně pro významné zlepšení kvality vodního prostředí rybníků. 

V literárních pramenech lze najít relativně podrobné údaje o aplikaci živin a dalších 
látek do rybničního prostředí (Hartman, 1992; Füllner a kol., 2000), avšak na druhé straně 
existuje jen velmi málo konkrétních údajů o využití živin přírůstkem ryb v podmínkách 
rybniční akvakultury. To je závislé na zdrojích přirozené potravy, kvalitě přijatého krmiva a 
krmné technice s následnými dopady na hydrochemický režim rybníka a kvalitu odtékající 
vody. 

V posledních desetiletích je v rybniční akvakultuře mimo jiné běžné využívat 
doplňková krmiva pro zlepšení produkčních výsledků daného rybníka. V chovu tržního kapra 
se většinou využívají celé nebo různě upravené obiloviny (Másílko a kol., 2009). U ranějších 
stádií kapra bývají k přikrmování určeny doplňkové krmné směsi známé pod označením KP. 
Obiloviny, stejně jako krmné směsi na jejich bázi, slouží v chovu kapra primárně jako zdroj 
energie, zatímco primární zdroj proteinů představuje přirozená potrava (plankton a bentos). 
V současné době dochází poměrně často k neodůvodněnému přikrmování kapra obilovinami 
ad libitum, což vede pouze k ukládání přebytečné energie ve formě nasycených a především 
mononenasycených tuků. Není výjimkou, že tržní kapři přikrmovaní vysokými dávkami 
obilovin dosahují obsahu svalového tuku na úrovni 15 % (i více) ve srovnání s 5 – 10 % u 
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kapra přikrmovaného odůvodněnými dávkami obilovin nebo krmných směsí a s 3 – 5 % u 
kapra chovaného bez přikrmování (např. Mráz a Picková, 2009; Zajíc a kol., 2013b). 

Poloprovozní testování krmných směsí KP s různým složením a obsahem dusíkatých 
látek bylo kontinuálně prováděno v roce 2011 v chovu tržního kapra (Zajíc, 2011) a dále 
v letech 2012 – 2013 ve zhuštěných obsádkách K1 (Zajíc, 2012; Zajíc a Příborský, 2013a) 
zakázkově pro výrobce a prodejce těchto krmiv. Testovány byly postupně směsi se 14, 18, 22 
a 28 % dusíkatých látek a dále směs KP Len zabezpečující zvýšený příjem prekurzorů vysoce 
nenasycených mastných kyselin řady n-3 (n-3 HUFA). Bylo zjištěno, že vhodnou volbou 
obsádky a správným zootechnickým přístupem lze docílit dobrých výsledků jak s ohledem na 
ekonomiku chovu, tak s ohledem na výborný kondiční stav chovaných ryb a u směsi KP Len i 
s ohledem na celkovou kvalitu masa tržního kapra. Různě modifikované směsi KP byly 
v chovu tržního kapra rovněž testovány Mrázem a kol. (2011) a v chovu amura bílého 
(Ctenopharyngodon idella) Hartvichem a kol. (2010). 

Z výše zmíněných informací vyplývá, že aplikace doplňkových krmných směsí KP má 
významné místo v rybniční akvakultuře v ČR. Provozní testy těchto krmiv v poslední fázi 
chovu kapra s tržní rybou coby výsledkem hospodaření mohou přinést chovatelům nástroj 
k dokonalejšímu využití živin vnesených do rybničního prostředí s udržením srovnatelných 
nebo lepších výsledků z hlediska produkce, ekonomiky chovu a v neposlední řadě i 
ekologického pojetí rybniční akvakultury.    
 
POUŽITÁ LITERATURA: 

Adámek, Z., Linhart, O., Kratochvíl, M., Flajšhans, M., Randák, T., Policar, T., Masojídek, J., 
Kozák, P., 2012. Aquaculture in the Czech Republic in 2012: Modern European 
prosperous sector based on thousand-year history of pond culture. Aquaculture 
Europe 37(2), 5-14. 

Dulic, Z., Subakov-Simic, G., Ciric, M., Relic, R., Lakic, N., Stankovic, M., Markovic, Z., 2010. 
Water quality in semi-intensive carp production system using three different feeds. 
Bulgarian Journal of Agricultural Science, 16(3): 266–274. 

Füllner, G., Langner, N., Pfeifer, M., 2000. Ordnungsgemässe Teichbewirtschaftung im 
Freistaat Sachsen,Sachsisches Landesanstalt für Landwirtschaft, Referat Fischerei 
Königswarta, 66 s. 

Hartman, P., 1992. Stanovení potřeby vápnění rybníků ve vztahu k podmínkám prostředí. 
Disertační práce. VŠZ AF Brno, 13–74. 

Hartman, P., 2012. Model výživy rybniční biocenózy s ohledem na celkový fosfor. In: M. 
Urbánek (Editor), Sborník referátů konference Chov ryb a kvalita vody. 24.1 2012. 
České Budějovice, Rybářské sdružení, České Budějovice: 33–48. 

Hartvich, P., Másílko, J., Urbánek, M., Rost, M., Musil, M., Zrostlík, J. 2010. Sledování 
produkční účinnosti krmiv u dvouletého amura bílého (Ctenopharyngodon idella) 
v poloprovozních podmínkách. Bulletin VÚRH Vodňany 46(2): 5-13. 

Kolasa-Jamiñska, B., 2002. The intensification of pond fish production and the magnitude of 
the waste load discharged during autumn harvesting. Archives of Polish Fisheries, 10: 
187–205. 

Máchová, J., Valentová, O., Faina, R., Svobodová, Z., Kroupová, H., Mráz, J., 2010. Water 
pollution by carp originating from different pond management systems. Bulletin VÚRH 
Vodňany, 46(1): 31–38. 
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3. MATERIÁL A METODIKA 
Do experimentu byly vybrány dva rybníky společnosti Blatenská ryba spol. s r.o. Tyto 

experimentální rybníky (Ražický, Ouhlín) byly rozděleny plotem na dvě přibližně stejné 
poloviny mající dvě loviště umožňující oddělené lovení.  Každá polovina byla nasazena ze 
stejného zdroje a užitkového typu kapra. Obsádky byly přepočítány na základě přirozené 
produktivity dané nádrže a na skutečnou vodní plochu rybníka. Současně byly vybrány dva 
experimentální rybníky (ER) u partnera projektu FROV JU ve Vodňanech v areálu 
Experimentálního rybochovného pracoviště a pokusnictví, u kterých probíhaly stejné 
podmínky, jako na rybníce Ražický, z důvodu zjištění případných odlišností. A dále byl vybrán 
k porovnání rybníka Ouhlín rybník Nahošín (Blatenská ryba spol. s r.o.), kde byla ryba 
přikrmována pšenicí. Účinnost krmných směsí byla porovnávána s daty získanými u 
vybraného rybníku na Třeboňsku (konkrétně rybník Fišmistr o výměře 2,8 ha na Nadějské 
rybniční soustavě), kde byly šupinatí kapři přikrmováni pšenicí. Na tomto rybníce byl 
v předchozím roce proveden experiment se zaměřením na účinnost obilovin při odchovu 
tržního kapra. 

Všechny nádrže byly zimovány, vyvápněny a na jaře prohnojeny chlévskou mrvou z 
důvodu maximálního rozvoje přirozené potravy. V dubnu bylo zahájeno pravidelné měření 
fyzikálně-chemických vlastností vody (teplota, obsah kyslíku, pH, průhlednost), kontrolou 
kvantity a kvality přirozené potravy a odběry jejich vzorků. Do všech pokusných rybníků byly 
instalovány Dataloggery (MinikinTie), pro průběžný záznam teploty vody. 

Před nasazením násadových ryb proběhlo biometrické měření a byly odebrány vzorky 
pro prvotní chemické rozbory svaloviny (27 ks těžší násady a 27 ks zadržené násady). Dále byl 
vyšetřen aktuální zdravotní stav experimentálních ryb, kde nebyl detekován žádný závažný 
nález. Pro experiment byly vybrány dvě doplňkové krmné směsi KP1 18 gr s obsahem 18 % 
dusíkatých látek a KP2 14 gr s 14 % dusíkatých látek, vyrobené firmou ZZN Pelhřimov a.s., 
jejichž složení je uvedeno v Tab.1. a 2.  

Všechny experimentální rybníky se začaly přikrmovat v průběhu května a to třikrát 
týdně, po celou dobu experimentu. Prvotní krmná dávka byla vypočítána podle zjištěných 
údajů po vysazení. Dále byla upravována dle množství a velikostní struktury zooplanktonu 
v rybníce, podle aktuálního stavu obsádky, který byl stanoven kontrolními odlovy a podle 
kvality vodního prostředí.  

Tab. 1. Složení krmných směsí 

 

Krmná směs Komponent krmné směsi 

KP1 18 gr 

Triticale; pšenice; pšeničné otruby; řepkový extrudovaný šrot; sójový extrudovaný šrot 
loupaný, toastovaný; sójové boby extrudované; kukuřice, uhličitan vápenatý, řepkový 
olej, monokalcium fosfát. 
Nutriční doplňkové látky (v 1kg): Vitamín A 9000 m.j., vitamin D3 1500 m.j., síran 
železnatý monohydrát 22 mg, jodid draselný 0,3 mg, síran měďnatý pentahydrát 3 mg, 
oxid manganatý 31 mg, oxid zinečnatý 30 mg, seleničitan sodný 0,1 mg, 3.1.6. 
Hydroxyanalog methioninu 300 mg. 
Technologické doplň. látky (v 1kg): Butylhydroxytoluen 6 mg, Butylhydroxyanisol 1,2 mg. 

KP2 14 gr 

Triticale; pšenice; pšeničné otruby; řepkový extrudovaný šrot; ječmen; sójové boby 
extrudované; kukuřice; uhličitan vápenatý; řepkový olej; monokalcium fosfát. 
Nutriční doplňkové látky (v 1 kg): Vitamín A 9000 m.j., vitamin D3 1500 m.j., síran 
železnatý monohydrát 22 mg, jodid draselný 0,3 mg, síran měďnatý pentahydrát 3 mg, 
oxid manganatý 31 mg, oxid zinečnatý 30 mg, seleničitan sodný 0,1 mg, 3.1.6. 
Hydroxianalog methioninu 300 mg. 
Technologické doplň. látky (v 1 kg): Butylhydroxytoluen 6 mg, Butylhydroxyanisol 1,2 mg. 



            
                  

10 
 

Tab. 2. Množství analytických složek v krmivu (%) 

 KP1 18 gr KP2 14 gr 

Hrubý protein 18,2 14,9 

Hrubá vláknina 5 4,8 

Hrubé oleje a tuky 4 3,8 

Hrubý popel 5,4 5,2 

Sodík 0,02 0,02 

Vápník 0,84 0,88 

Fosfor 0,63 0,59 

 

3.1. Experimentální rybníky 

3.1.1. Rybník Ražický 

Katastrální výměra rybníka je 29,86 ha, z této činí vodní plocha 19,23 ha. Rybník byl 
rozdělen plotem na přibližně stejné poloviny, experimentální polovina rybníka (EPR) č. 1. má 
rozlohu vodní plochy 8 ha (41,6 %) a polovina č. 2. má 11,23 ha (58,4 %), dále jen EPR 1. a 
EPR 2. Obr.1. popisuje rozvržení polovin a krmení. Byla nasazena zadržená násada K2, 
v počtu 2058 ks/ha, o průměrné kusové hmotnosti 182 g. Ryby pocházely z jednoho zdroje 
(Chov ryb–Josef Vaněk, Tábor) a byly vysazeny 17.4.2014. Do EPR 2. bylo vysazeno 23 101 ks 
a přikrmovalo se krmnou směsí KP1 18 gr s obsahem 18 % NL. Do EPR 1. se vysadilo 16 456 
ks bylo přikrmováno KP2 14 gr, která obsahovala 14 % NL, viz. Tab.3. 

 

 
Obr. 1. Situování polovin a krmení na rybníce Ražický 
(https://www.google.cz/maps/@49.2499513,14.1165546,775m/data=!3m1!1e3) 
 
Tab. 3. Hospodářské, biometrické a kondiční ukazatele při nasazení experimentu 

EPR č. 
Výměra 

[ha] 
Obsádka 

[kg/EPR(kg/ha)] 
Obsádka 

[ks/EPR(ks/ha)] 
Ø Hmotnost 

[g] 
Ø CDT [cm] Ø DT [cm] KF 

Ražice 1 8 2998 (375) 16 456 (2058) 
182 20,37 16,24 4,2 

Ražice 2 11,23 4188 (375) 23 101 (2058) 
EPR=experimentální polovina rybníka; CDT=celková délka těla; DT=délka těla; KF=Fultonův koeficient vyživenosti                                                                                                    

 
Přikrmování započalo souběžně na obou polovinách 12.5.2014. V průběhu vegetační 

sezony byla krmná dávka rozdělena na krmné období viz Tab.4, kde je uvedená celková 
spotřeba krmiva. V období od 16.6. do 25.6.2014 neproběhlo přikrmování z důvodu deficitu 
rozpuštěného kyslíku ve vodě, viz kapitola 4.1. Fyzikálně-chemické vlastnosti vody. 

EPR 1 (KP2 14) 

 

EPR 2 (KP1 18) 
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Tab. 4. Celková spotřeba krmiva rozdělená na krmné období vegetační sezony v kg 

 Období Ražice 1 (14%NL) Ražice 2 (18% NL) 

12.5.-21.5.2014 600 750 

23.5.-13.6.2014 2600 2600 

16.6.-25.6.2014 nekrmeno nekrmeno 

27.6.-11.7.2014 2450 2450 

14.7.-10.9.2014 10425 11000 

12.9.-15.10.2014 4075 4100 

17.10.-24.10.2014 1080 - 

∑ 21230 20900 

 
Do obou experimentálních polovin byl dále nasazen plůdek štiky (Š0). Cílem bylo 

eliminovat plevelné ryby v rybníce a tím zabránit konkurenci ve vyžíracím tlaku jak přirozené 
potravy, tak i přikrmované krmné směsi. Do EPR 1. bylo vysazeno 2080 ks a do EPR 2. bylo 
vysazeno 2920 ks Š0. 

3.1.2. Rybník Ouhlín 

Katastrální výměra rybníka je 6,57 ha a z této činí vodní plocha 4,2 ha. Rybník byl 
rozdělen na dvě přibližně stejné poloviny, EPR 1. má rozlohu 2,7 ha (64,3 %) a EPR 2. má 1,5 
ha (35,7%). Rozdíly ve výměře byly přepočítány. Obr. 2. vystihuje rozložení polovin a krmení. 
Ryby pocházely z jednoho zdroje (Chov ryb – Josef Vaněk, Tábor), vysazení K3 hladké násady 
proběhlo 29.4.2014 v počtu  394 ks/ha, s tím že do EPR 1. bylo vysazeno 1063 ks a do EPR 2. 
590 ks. Další údaje jsou popsány v Tab.5. EPR 1. byla přikrmována dietou s obsahem 18 % NL 
a EPR 2. 14 % NL. Přikrmování se zahájilo 16.5.2014 a pokračovalo do 22.9.2014, kdy bylo 
ukončeno.  V Tab.6. je rozepsáno množství krmiva na krmné období vegetační sezony. 
V období od 6.6. do 13.6.2014 nebylo krmeno z důvodu nízkého nasycení vody kyslíkem. Do 
obou experimentálních polovin byl rovněž ze stejného důvodu jako do rybníka Ražického 
vysazen plůdek štiky (Š0), a to 321 ks do EPR 1. a 179 ks do EPR 2. 

 

 
Obr. 2. Rozvržení polovin a krmení na rybníce Ouhlín 
(https://www.google.cz/maps/@49.3572375,13.9514636,387m/data=!3m1!1e3) 
 
Tab. 5. Hospodářské, biometrické a kondiční ukazatele při nasazení experimentu 

EPR č. 
Výměra 

[ha] 
Obsádka 

[kg/EPR(kg/ha)] 
Obsádka 

[ks/EPR(ks/ha)] 
Ø Hmotnost 

[g] 
Ø CDT [cm] Ø DT [cm] KF 

Ouhlín 1 2,7 828,6 (307) 1063 (394) 780 36,6 29,5 3,6 

Ouhlín 2 1,5 460,4 (307) 590 (393) 780 36,4 29,4 3,6 
EPR=experimentální polovina rybníka; CDT=celková délka těla; DT=délka těla; KF=Fultonův koeficient vyživenosti 

EPR 2 (KP2 14) 

 

EPR 1 (KP1 18) 
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Tab. 6. Celková spotřeba krmiva rozdělená na krmné období vegetační sezony v kg 

 Období Ouhlín 1 (18%NL) Ouhlín 2 (14% NL) 

28.5. - 4.6.2014 144 97 

6.6. - 13.6.2014 nekrmeno nekrmeno 

16.6. - 8.8.2014 2100 1107 

11.8. - 8.9.2014 675 359 

12.9. - 22.9.2014 173 104 

∑ 3092,8 1667 

3.1.3. Experimentální rybníky 55 a 56 

Rozloha vodní plochy činí 0,1 ha. Do obou rybníků bylo nasazeno stejné množství  
zadržené K2, v počtu 208 ks a o průměrné kusové hmotnosti 190 a 189 g, viz. Tab.7. Ryby 
byly vysazeny ve stejném termínu 17.4.2014 a pocházely z totožných zdrojů, jako tomu bylo 
u rybníka Ražický. Ryby byly přikrmovány stejnou krmnou dávkou, jen se odlišoval obsah 
dusíkatých látek. V ER 55 obsahovala krmná směs 14 % NL a v ER 56 měla 18 % NL. 
Přikrmování bylo zahájeno 16.5.2014 a pokračovalo se do 15.9.2014. Krmné období a 
celkovou spotřebu krmné směsi popisuje Tab.8. 

Proti nežádoucím druhům ryb byl na obou ER na přítokové potrubí instalován pytel 
z uhelonu. Toto opatření zamezilo vstup i drobnému plůdku nežádoucích druhů do rybniční 
plochy ER. 

 
Tab. 7. Hospodářské, biometrické a kondiční ukazatele při nasazení experimentu 

ER č. 
Výměra 

[ha] 
Obsádka   

[kg/ER(kg/ha)] 
Obsádka 

[ks/ER(ks/ha)] 
Ø Hmotnost 

[g] 
Ø CDT [cm] Ø DT [cm] KF 

ER 55 
0,104 

39,45 (378,24) 
208 (2000) 

190 21,5 17,9 4,1 

ER 56 39,40 (377,77) 189 21,5 17,1 4,3 

ER=experimentální rybník; CDT=celková délka těla; DT=délka těla; KF=Fultonův koeficient vyživenosti 

 
Tab. 8. Celková spotřeba krmiva rozdělená na krmné období vegetační sezony v kg 

 Období ER 55 (14% NL) ER 56 (18%NL) 

16.5. - 21.5.2014 1,19 1,19 

23.5. - 2.6.2014 5,93 5,93 

4.6. - 16.6.2014 11,86 11,86 

18.6. - 16.7.2014 49,26 49,26 

18.7. - 11.8.2014 59,79 59,79 

13.8. – 3.9.2014 63,11 63,11 

5.9. – 15.10.2014 99,07 99,07 

∑ 290,20 290,20 

ER=experimentální rybník 

3.1.4. Rybník Nahošín 

Tento rybník sloužil jako kontrola, kde byl kapr přikrmován pšenicí. Rozloha vodní 
plochy činí 10,97 ha. Do rybníka bylo nasazeno 10 000 ks K2 o průměrné kusové hmotnosti 
450 g. Tyto informace popisuje Tab. 9. 

 
Tab. 9. Hospodářské, biometrické a kondiční ukazatele při nasazení experimentu 

ER 
Výměra 

[ha] 
Obsádka 

[kg/ER(kg/ha)] 
Obsádka 

[ks/ER(ks/ha)] 
Ø Hmotnost [g] 

Nahošín (pšenice) 10,97 4500 (410,21) 10000 (912) 450 
ER=experimentální rybník 
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3.2. Měření biometrických parametrů, vyhodnocení produkčních ukazatelů a 
odběr vzorků na začátku, v průběhu a na konci experimentu  

Před nasazením a při ukončení experimentu bylo náhodně vybráno 33 jedinců, kteří 
byli použiti pro zjištění biometrických ukazatelů. Byla zjištěna celková délka těla (CDT), délka 
těla (DT) a hmotnost (w) ryb. Následně se z těchto hodnot vypočítal Fultonův koeficient 
vyživenosti (FC), neboli kondiční ukazatel, koeficient konverze krmiva (FCR), specifická 
rychlost růstu (SGR), ukazatel retence živin: efektivita využití proteinu (PER) a retence tuku 
z přijatého krmiva (aLR %), dle vzorců: 

 

Kondiční ukazatel: 
Fultonův koeficient vyživenosti (FC) 
 

FC = 
m . 100 

DT3 
m hmotnost těla [g] 
DT délka těla [cm] 
 

Ukazatel konverze krmiva a růstu: 
Konverze krmiva – Food Conversion Ratio (FCR)  
 

FCR = 
F 

(wt – w0) 
w

t
 konečná hmotnost ryb [g] 

w
0
 počáteční hmotnost ryb [g] 

F spotřeba krmiva [kg] 

Specifická rychlost růstu – Specific Growth Ratio (SGR) 
 

SGR [%.den-1] = 
ln wt – ln w0 

.  100 
t-1 

 

ln přirozený logaritmus 
w

t
 konečná hmotnost ryb [kg] 

w
0
 počáteční hmotnost ryb [kg] 

t délka pokusu [dny] 
 

Ukazetele retence živin: 
Efektivita využití proteinu – Protein Efficiency Ratio (PER) 
 

PER [%] = 
100 

FCR . % NL v krmivu 
 

Retence tuku z přijatého krmiva (aLR) 
 

aLR [%] = 
(wt . Ft) – (w0 . F0) 

FCR . (wt – w0) . %F 
 

w
t
 konečná hmotnost ryb [kg] 

w
0
 počáteční hmotnost ryb [kg] 

F
t
 procento tuku ve svalovině na konci experimentu 

F
0
 procento tuku ve svalovině na začátku experimentu 

%F procento tuku v krmivu 
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Dále byly z experimentálních rybníků respektive jejich polovin odebrány vzorky ryb na 
analýzu tuku ve svalovině a analýzu P a N k výpočtu bilance živin. V průběhu vegetační 
sezony byly odebírány vzorky ryb pro vyšetření aktuálního zdravotního stavu obsádek. 
Množství odebraných ryb a k jakému účelu doplňuje Tab. 10. 

 

        Tab. 10. Množství odebraných vzorků ryb 

 
Odebrané vzorky před 

vysazením 

Odebrané vzorky 
v průběhu vegetační 

sezony 

Odebrané vzorky po 
výlovu 

 
Analýza 

tuku 
Analýza 

bilance živin 
Analýza 

tuku 
Analýza 

bilance živin 

Ražice 1 

15 12 

30 15 12 
Ražice 2 30 15 12 
PR 55 10 15 12 
PR 56 10 15 12 
Nahošín - - 10 15 12 
Ouhlín 1  

15 12 
10 15 12 

Ouhlín 2 10 15 12 

3.3. Terénní vzorkování síťového planktonu a laboratorní zpracování 
fixovaných vzorků 

Odběr vzorků planktonu byl prováděn standardním způsobem vrhací planktonní sítí o 
průměru vstupního otvoru 20 cm a světlosti ok 80 μm. Prováděny byly tři 5 m hody, hladina, 
střed a dolní část vodního sloupce, ze stejného místa na hráze rybníka. Vzorek byl fixován 
v PE lahvičce s uzávěrem v 2% roztoku formaldehydu. Tímto způsobem odběru je vzorek 
planktonu získán z objemu 471 litrů rybniční vody. 

V laboratoři byl dále pomocí odměrného válce zjišťován objem odloveného 
planktonu. Pod mikroskopem byly určeny základní složky zooplanktonu. Druhově byly 
určovány dafnie, do rodů byly zařazeny buchanky (Cyclopidae), ostatní perloočky a vířníci 
jako celek. Na dělené počítací planktonní komůrce byl proveden procentuální odhad objemu 
jednotlivých složek. Za kaprem potravně využitelné složky zooplanktonu byly považovány 
pouze živočišné organismy o délce rovné nebo větší než 0,7 mm.  To znamená, že uvedené 
hodnoty lze považovat za kvalifikovaný odhad. 

3.4. Metodika výpočtu bilance dusíku a fosforu 

Pro výpočet bilance dusíku a fosforu bylo nutno nejdříve zapotřebí znát vstup těchto 
prvků přikrmováním z podávaných krmných směsí vedle nezapočítaného vstupu přirozené 
potravy. Z toho důvodu byly provedeny rozbory podávaných krmiv se zaměřením na celkový 
fosfor a dusík (Tab. 15.) dle České technické normy – Metody zkoušení krmiv (ČSN 46 7092, 
1998). Pro výpočet bilance byl také důležitý obsah těchto dvou prvků v biomase ryb, 
abychom mohli vyčíslit výstup nutrientů produkcí ryb.  Náhodně vybrané ryby s prázdným 
zažívacím traktem byly odebrány před nasazením a po výlovu z každého daného rybníka (či 
jeho oplocené části). Ryby byly usmrceny tupým předmětem (nevykrvovány), zachlazeny a 
předány k analýzám v certifikované laboratoři. Následně byly celé ryby v laboratoři 
homogenizovány pomocí potravinářské řezačky (Seydelmann K40, Německo). Každý vzorek 
prošel řezačkou třikrát pro zajištění maximální homogenizace. Po zpracování byl 
homogenizát sušen v peci po dobu 24 hodin při 60 ° C a pomocí kulového mlýna naposledy 
homogenizovány. Vzorky byly uloženy v mrazničce až do samotné analýzy. Následně po 
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rozmrazení byly homogenáty analyzovány se zaměřením na celkový fosfor a dusík podle 
(ČSN 46 7092, 1998). 

Zjednodušené schéma výpočtů množství vstupů a výstupů obou nutrientů viz. Obr. 3. 

 
   Obr. 3. Základní schéma, které bylo použito při hodnocení látkové bilance 

 

Vstupy živin přikrmováním byly vypočteny takto: 
Vstupy živin (N, P) přikrmováním = koncentrace živin v krmivu × celkového množství zkrmeného krmiva 
Vstupy živin nasazením obsádky byly vypočítány následujícím způsobem: 
Vstupy živin (N, P) při nasazení rybí obsádky = koncentrace živin v těle nasazených ryb × celková hmotnost 
nasazené rybí biomasy 
Výstupy živin vylovením rybí obsádky byly vypočítány následujícím způsobem: 
Výstup živin (N, P) vylovením rybí obsádky = koncentrace živin v těle vylovených ryb × celková hmotnost 
vylovené rybí biomasy 
 

POUŽITÁ LITERATURA: 

ČSN 46 7092-4. Metody zkoušení krmiv – Část 4: Stanovení dusíkatých látek (hrubého 
proteinu), Praha: Český normalizační institut, 1998. 

ČSN 46 7092-11 Metody zkoušení krmiv – Část 11:  Stanovení obsahu celkového fosforu, 
Praha: Český normalizační institut, 1998. 

3.5. Metodika analýzy tuku 

V rámci porovnávání produkční účinnosti jednotlivých směsí KP byly hodnoceny 
rovněž obsah a kompozice tuku ve filetu ryb coby důležité ukazatele úrovně výživy. Kromě 
výživy je nesmírně důležité dosáhnout odpovídající vysoké kvality rybího masa. Bez splnění 
tohoto parametru je jakákoli úprava nebo změna v chovné technologii bezpředmětná. 
Extrakce lipidů ze vzorků masa a jejich obsah byl stanoven podle metodiky Hary a Radina 
(1978). Z celkového lipidu byly připraveny metylestery mastných kyselin podle Appelqvista 
(1968). Kompozice mastných kyselin byla stanovena pomocí plynového chromatografu 
(Trace Ultra FID, Thermo Scientfic) metodou Fredriksson-Eriksson a Pickové (2007). 
Jednotlivé peaky byly určeny porovnáním se standardem GLC-68D a dalšími. 
 

POUŽITÁ LITERATURA: 

Appelqvist, L.A., 1968. Rapid methods of lipid extraction and fatty acid methyl ester 
preparation for seed and leaf tissue with special remarks on preventing accumulation 
of lipid contaminants. Arkiv för kemi, Royal Swedish Academy of Science 28: 551–570. 

Hara, A., Radin, N.S., 1978. Lipid extraction of tissues with a low toxicity solvent. Analytical 
Biochemistry 90: 420–426. 

Fredriksson Eriksson, S., Pickova, J., 2007. Fatty acids and tocopherol levels in M. Longissimus 
dorsi of beef cattle in Sweden - A comparison between seasonal diets. Meat Science 
76: 746–754. 
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4. VÝSLEDKY 

4.1. Fyzikálně-chemické vlastnosti vody 

V průběhu vegetační sezony byly sledovány základní fyzikálně-chemické vlastnosti 
vody (teplota, množství rozpuštěného kyslíku, pH, průhlednost). 

4.1.1. Teplota vody 

Teplota vody byla v tomto roce mimořádně dlouho vysoká a ustálená až do poloviny 
října, což umožňovalo poměrně intenzivní příjem potravy. To platí pro všechny sledované 
rybníky. Na větších a hlubších rybnících jsou teploty vyrovnanější z důvodu větší akumulace, 
viz. Graf 1. až 3. 

 

 
Graf 1. Porovnání teplot mezi EPR Ražice 1 a EPR Ražice 2 (měřeno 1x za hodinu) 
 

 
Graf 2. Porovnání teplot mezi EPR Ouhlín 1 a EPR Ouhlín 2 (měřeno 1x za hodinu) 
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Graf 3. Porovnání teplot mezi ER 55 a ER 56 (měřeno 1x za hodinu) 

4.1.2. Průhlednost vody 

 
ER Ražice 

Na začátku sezony až do 15.5.2014 byla průhlednost vody díky poměrně vysokému 
podílu filtrujících Dafnií sp. cca 50 % (Graf 4.) velmi dobrá. Množství dafnií na EPR 2. mělo 
klesající charakter, což způsobilo nižší průhlednost, zatím co na EPR 1 přetrvávalo zvýšené 
množství filtrujících dafnií, což způsobilo i vyšší průhlednost. Přes období nejteplejší části 
vegetační sezony byl v obou EPR převažující drobný a velmi drobný plankton s nízkou filtrační 
aktivitou, což se projevilo v nízké průhlednosti v obou EPR až do 5.8.2014, kdy nastal rozvoj 
sinic. Od 5.8.2014 byla v EPR 1. i 2. přítomna ve vodním sloupci planktonní sinice, takže 
průhlednost byla rozdílná podle jejího nahloučení větrem. Tyto relativně malé rozdíly neměly 
vliv na průběh ostatních sledovaných ukazatelů. 

 

 
Graf 4. Vývoj průhlednosti vody v EPR Ražice 1 a EPR Ražice 2  
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ER Ouhlín 
Přítomnost dafnií k 28.4.2014 nebyla detekována, to znamená, že odpovídala stavu 

fytoplanktonu, který nebyl ovlivněn drobnými až velmi drobnými organismy planktonu a to 
v obou částech (viz. Graf 5.). Tato skutečnost platila až do 15.5.2014 a dále na EPR 1. se 
zvýšila průhlednost z důvodu vyšší přítomnosti dafnií až do 27.6.2014, kdy došlo ke 
sjednocení rostoucí průhlednosti v obou EPR. To bylo pravděpodobně způsobeno vyšší 
přítomností dafniového (filtrujícího) planktonu. V období od 5.8. do 29.9.2014 se 
průhlednost zvýšila v souvislosti s převládnutím vodního květu planktonních sinic (rodu 
Microcystis), tj. bez přítomnosti drobného fytoplanktonu. 

 
Graf 5. Vývoj průhlednosti vody v EPR Ouhlín 1 a EPR Ouhlín 2  

 
ER Nahošín 

V průběhu vegetační sezony průhlednost na rybníce narůstala z 10 cm až na úroveň 
40 cm (Graf 6.). Nejnižší průhlednost (10 cm) naměřenou 15.5.2014 ovlivnila drobná vláknitá 
sinice jejíž vysoká biomasa se projevovala modrozelenou barvou hladiny. Nepochybným 
důvodem tak časného rozvoje biomasy sinic je fakt, že rybník byl krátce předtím přihnojen 
drůbežím trusem, který díky své vysoké koncentraci fosforu nepochybně přispěl k této velice 
včasné mohutné biomase vodního květu (50 – 60% biomasy síťového planktonu ve vzorku 
bylo tvořeno sinicí rodu Microcystis, jejíž využitelnost pro zooplankton, zejména dafniový, je 
mizivá). Tento vodní květ sinic přetrvával až do počátku srpna. K tvorbě většího množství 
filtrujícího potravně přijatelného zooplanktonu (dafnií) začalo docházet teprve až po 
rozkladu tohoto vodního květu, tj. v období po 5.8.20104. 

 

 
Graf 6. Vývoj průhlednosti vody v ER Nahošín  
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ER 55 a 56 
Od 28.4. do 13.6.2014 měla průhlednost setrvalou až mírně klesající tendenci, díky 

vyšší aktivitě rybí obsádky, se zvyšující se teplotou. Nižší průhlednost odpovídá sníženému 
podílu filtrujícího dafniového planktonu. V období poloviny července došlo k náhlému 
zvýšení biomasy na ER 56. Vyšší nárůst průhlednosti v průběhu měsíce září byl způsoben 
dočasným přítokem vody z náhonu do obou ER, z důvodu výměny dluží, viz. Graf 7. 

 

 
Graf 7. Vývoj průhlednosti vody v ER 55 a ER 56  

4.1.3. Obsah rozpuštěného kyslíku ve vodě  

Vegetační sezona 2014 byla ve znamení vážných poklesů kyslíků na řadě rybníků, 
zvláště na rybnících s vyšším obsahem živin a organických látek. Převážně se jednalo o 
období dusných a zamračených dnů. To vedlo k nutným přerušením přikrmování obsádek, 
obzvláště u silně prohnojených nebo organickými látkami z povodí zatížených rybníků. Na 
řadě rybníků ČR došlo v důsledku intenzivního deficitu kyslíku k úhynu obsádek. Problém 
s hlubokým deficitem kyslíku byl zaznamenán i na obou hypertrofních organicky hnojených 
ER (Ouhlín i Ražice). Na ER (55 a 56) v objektu FROV JU, které mají pouze eutrofní charakter 
(nikoli hypertrofní) byla aplikována pouze iniciační dávka 500 kg/ha chlévské mrvy, za celé 
období docházelo též ke snižování koncentrace kyslíku v kritických dnech (Graf 10.). 
Vzhledem k poměrně nízké saprobitě (organické zatížení) byla naměřená nejnižší 
koncentrace rozpuštěného kyslíku na úrovni 2,5 mg.l-1 (6.8.2014). Prakticky ve stejném 
kritickém období na začátku srpna docházelo k podstatně drastičtějším propadům až na 
hodnoty 1,5 (1.8.2014) a 1.3 mg.l-1 (4.8.2014). K 9.6.2014 došlo v EPR Ouhlín 2 dokonce 
k poklesu až na 0,95 mg.l-1 (Graf 9.)a na EPR Ražice 2 (Graf 8.) byly mezi 9.6. až 13.6.2014 
zjištěny hodnoty 2,26 až 2,01 mg.l-1. Při srovnání s málo organicky zatíženými ER 55 a 56 
nebyl zjištěn významný pokles kyslíku, hodnoty se pohybovaly v rozmezí od 6,0 až 9,4 mg.l-1. 

O vysokém organickém zatížení (saprobitě) svědčí na rybníku Ouhlín dominantní a 
v létě dosti vzácný výskyt perloočky Dafnia magna. Tato dafnie je považována 
v saprobiologické literatuře za důležitého indikátora alfamezosaprobity, tj. silného 
organického zatížení s nímž se obvykle setkáváme u stabilizačních nádrží. Ostatní druhy 
betamezosaprobních dafnií (D. galeata, D. parvula) v tomto období z důvodu deficitu 
vyhynuly, zatím co Dafnia magna si dokáže obohatit lymfu krevním barvivem a tak lépe 
využívat zbytkový kyslík, které vyvolalo její červené zbarvení. Tento stav lze považovat za 
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ukázku kolapsu rybničního ekosystému. Za tohoto stavu bylo zastaveno přikrmování. Při 
dalších nižších deficitech došlo k omezení krmných dávek. 

 
     Graf 8. Obsah rozpuštěného O2 – ER Ražice  Graf 9. Obsah rozpuštěného O2 – ER Ouhlín  

 
Graf 10. Obsah rozpuštěného O2 – ER 55 a 56 Graf 11. Obsah rozpuštěného O2 – ER Nahošín  

4.1.4. Hodnoty pH 

Zvýšené hodnoty souvisely s nárůstem asimilační činností fytoplanktonu. Při mírném 
přesycení kyslíkem nebyla v případě vyššího pH zjištěna toxicita amoniaku. Další mírné 
výkyvy se pohybovaly v únosných mezích a neměly vliv na zdravotní stav obsádky. Grafy číslo 
12. – 14. popisují hodnoty pH v průběhu vegetační sezony na ER a ERP. 

 

 
Graf 12. Hodnoty pH na ER Ražice      Graf 13. Hodnoty pH na ER 55 a 56  
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          Graf 13. Hodnoty pH na ER Ohlín 

4.1.5. Hydrochemické rozbory kvality vody 

Při porovnání zjištěných koncentrací sledovaných ukazatelů s Přílohou č. 3. k nařízení 
vlády č 61/2003 sb. lze konstatovat: 
 
N-NH4

+ 
Amoniakální dusík nepřesahoval stanovaný limit 0,5 mg.l-1 v průběhu sledovaného 

období u ER 55 a 56, Nahošína ani v jednom případě. U Ražic v obou EPR byl přesažen limit 
pouze o setiny miligramu a to 4.9.2014 (EPR1 0,54 mg.l-1 a EPR 0,57 mg.l-1). Horší situace 
probíhala na Ouhlíně 2 od 11.6.2014 (0,70 mg.l-1) a 22.7.2014 (0,74 mg.l-1). Zde tyto hodnoty 
korespondují s mimořádně vysokými hodnotami Pcelk., CHSKMn i BSK5. Tato skutečnost je na 
rozdíl od Ouhlína 1 s největší pravděpodobností způsobena pozdější aplikací chlévské mrvy, 
takže ještě nedošlo k vyplavení amonných sloučenin do vodního prostředí a jejich redukci 
fytoplanktonem. 
  
N-NO3

- 

Podle stanovených limitů nedošlo k překročení koncentrace N-NO3
- v žádném případě 

u všech sledovaných rybníků, respektive EPR. 
 
Pcelk. 

Celkový fosfor byl překročen ve všech případech s výjimkou 30.9.2014 ER 56, kdy byla 
zjištěna hodnota 0,1 mg.l-1. Nejvyšší hodnoty byly zjištěny na Ouhlíně 1. a 2. ve vzorcích 
odebraných 11.6. (1,26 a 1,78 mg.l-1) a 22.7.2014 (1,61 a 1,73 mg.l-1). Zjištěné hodnoty lze 
interpretovat jako velmi silnou hypertrofii a jsou řádově vyšší než je povolený limit (0,15 
mg.l-1). Hypertrofní hodnoty byly zjištěny i u rybníka Ražice 1. i 2. (0,46 mg.l-1 a 0,54 mg.l-1). 
Nejnižší hodnoty vykazovaly ER 55 a 56. To je dáno zejména skutečností, že na těchto 
rybnících nedochází k intenzivnějšímu organickému hnojení. Ke konci vegetační sezony, 
30.9.2014, došlo ke snížení koncentrací celkového fosforu na všech sledovaných lokalitách, 
oproti počátečním hodnotám. 

Na hypertrofním rybníku, jako je Ouhlín, by neměl být povolován odchov 
polodivokých kachen, jejichž trus je neobyčejně bohatý na fosfor. Veškeré další hnojení by 
mělo být velmi pečlivě zváženo, protože v hypertrofních rybnících již nedochází s přísunem 
dalších živin k nárůstu rybí produkce. 
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CHSKMn 

Extrémně vysoké hodnoty byly zjištěny na obou EPR Ouhlín, které se 11.6. a 
22.7.2014 pohybovaly od 48 do 104 mg.l-1. Což několikanásobně přesahuje doporučený limit 
pro chov kapra v rybnících, tj. max. 18 mg CHSKMn.l-1 ve vegetačním období. 

Zvýšené hodnoty CHSKMn byly ve většině případů zjištěny i v obou EPR Ražice i u 
rybníka Nahošín. Koncem vegetační sezony došlo ke snížení hodnot CHSKMn u všech 
sledovaných ER, což lze vysvětlit nižší teplotou, nižšími dávkami krmiv a sníženou 
metabolickou aktivitou ryb. 
 
BSK5 

Limit BSK5 dle N.v. č. 61/2003 Sb. je 6 mg.l-1 a doporučený pro chov ryb v rybnících do 
8 mg.l-1. Mnohonásobné překročení bylo zjištěno na rybníku Ouhlín 11.6.2014 (39,5 a 78,5 
mg.l-1) a několikanásobné překročení se vyskytovalo ve všech případech i na rybníku Ražice. 
Ke konci vegetační sezony probíhalo celkové snížení hodnot BSK5, ale do řádové shody se 
dostaly pouze ER 55 a 56 (8,7 a 7,3 mg.l-1). I v tomto případě lze konstatovat, že tyto nižší 
hodnoty jsou způsobeny především minimální aplikací organických hnojiv. 

4.2. Vyhodnocení odebraných vzorků síťového planktonu v průběhu vegetační 
sezony 

 
ER Ražice 

Z hlediska využitelného zooplanktonu byly v průběhu vegetační sezony podmínky 
lepší na EPR Ražice 1, kde bylo přikrmováno směsí KP 14. V tomto případě lze důvodně 
předpokládat, že větší množství využitelného zooplanktonu je důsledkem podstatně vyššího 
přikrmování obsádky v EPR 1. (snížení vyžíracího tlaku v důsledku větší nabídky 
předkládaného krmiva) než v EPR 2. V období vegetační sezony se na obou EPR pohybovala 
biomasa zooplanktonu na nízké (do 4 ml/471 litrů rybniční vody) až velmi nízké (do 2 ml) 
úrovni, viz. Graf 14. 

 

 
Graf 13. Objem využitelného zooplanktonu pro kapra na ER Ražice v ml 
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Kvalita vody se pohybovala z hlediska koncentrace celkového fosforu ve 
výrazně hypertrofní úrovni. Nelze předpokládat, že nízké biomasy využitelného zooplanktonu 
jsou důsledkem nedostatku živin. To platí i o koncentraci organických látek (průběžně silně 
překročené limity saprobních ukazatelů), viz. kapitola: Hydrochemické rozbory kvality vody. 
Z velikostní struktury zooplanktonu je zřejmé, že nízká biomasa využitelného zooplanktonu 
v obou EPR byla důsledkem silného vyžíracího tlaku (vysazeno 2058 ks K2/ha, tj. 375 kg/ha). 
Takto zvýšená obsádka byla vysazena záměrně z hlediska eliminace rušivého vlivu vysoké 
biomasy zooplanktonu na výsledky testovaných krmiv. 
 
ER 55 a 56 

Z hlediska využitelného zooplanktonu byly v průběhu vegetační sezony podmínky 
lepší na ER 55, kde bylo přikrmováno směsí KP 14 oproti ER 56 s KP 18, což odpovídá vyššímu 
dosaženému přírůstku 1173,6 kg/ha oproti 977,2 kg/ha v ER 56. Rozdíl v produkci je tedy 
16,7 %. Krmné dávky aplikované během vegetační sezony byly v obou ER stejné. Ve 
sledovaném období se na obou ER pohybovala biomasa zooplanktonu na nízké (do 4 ml) až 
velmi nízké (do 2 ml) úrovni (to je méně než 5 ml využitelného planktonu ve vzorku), viz. Graf 
14. Nejvyšší vynesené hodnoty se vyskytovaly ve střední úrovni (od 4 do 8 ml) a to jak v ER 
55 tak i v ER 56.  

Vzhledem ke skutečnosti, že se kvalita vody pohybovala z hlediska koncentrace 
celkového fosforu v hypertrofní úrovni, nelze předpokládat, že nízké biomasy využitelného 
zooplanktonu jsou důsledkem nedostatku živin. To platí i o koncentraci organických látek 
(průběžně překročené limity saprobních ukazatelů). Z velikostní struktury zooplanktonu je 
zřejmé, že nízká biomasa využitelného zooplanktonu v obou ER byla důsledkem silného 
vyžíracího tlaku (vysazeno 2000 ks K2/ha, tj. 378 kg/ha). Tato zvýšená obsádka byla vysazena 
záměrně z hlediska eliminace rušivého vlivu vysoké biomasy zooplanktonu na výsledky 
testovaných krmiv. 
 

 
Graf 14. Objem využitelného zooplanktonu pro kapra na ER 55 a 56 v ml 

 
Porovnání objemové biomasy využitelného zooplanktonu mezi oběma EPR Ražice a 

ER 55 a 56 lze sledovat v Grafu 15. 
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Graf 15. Porovnání objemu využitelného zooplanktonu mezi EPR Ražice, ER 55 a 56 v ml 

 
ER Ouhlín 

V obou EPR Ouhlín byl mimořádně nízký výskyt využitelného zooplanktonu v období 
od 28.4. do 15.5.2014, což bylo způsobeno silným rozvojem vláknitých planktonních sinic, 
který znemožňoval nástup i množení dafniového zooplanktonu, jak je možné sledovat 
v Grafu 16. Rozvoj sinic byl důsledkem mimořádně silné hypertrofie i saprobity, která byla 
zjišťována v průběhu celé vegetační sezony. Datem 11.6.2014 byl zaznamenán nástup 
Daphnia galeata, která odpovídala velikostně vyžíracímu tlaku obsádky v daném období a 
začala narůstat do střední úrovně (od 4 do 8 ml). Tento stav byl přerušen pravděpodobně 
v druhé polovině července, kdy v důsledku nepříznivých kyslíkových poměrů došlo k silnému 
omezení vyžíracího tlaku ryb a k masovému rozvoji velkého druhu Daphnia magna, který je 
typickým indikátorem znečištěných vod, na alfamezosaprobní úroveň (stabilizační rybník). 
Vysoká biomasa těchto perlooček způsobila silný deficit kyslíku, zejména v EPR 2 (0,95 mg.l-
1). Tento stav z největší pravděpodobností vyvolal únik větší části obsádky do příznivějších 
podmínek v EPR Ouhlín 1., kde byl deficit mírnější a biomasa velkých perlooček byla alespoň 
z části redukována vyžíracím tlakem rybí obsádky. 

 
Graf 16. Objem využitelného zooplanktonu pro kapra na ER Ouhlín v ml 
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Z průběhu hodnot využitelného zooplanktonu na obou EPR Ouhlín do 22.7.2014 je 
zřejmé, že zde nižší biomasy zooplanktonu nejsou důsledkem absence živin a organických 
látek. Na druhé straně nadměrné koncentrace živin a organických látek mohou vyvolat 
rozvoj velkého zooplanktonu s negativním dopadem na zhoršení kyslíkových poměrů, silné 
omezení příjmu potravy kaprem a zcela nežádoucí vysokou biomasu velkých dafnií, jejichž 
přemnožení může způsobit z důvodu vyčerpání kyslíku úhyn celé obsádky. Díky včasnému 
rozvoji sinic, které začaly produkovat při zprůhlednění vody dostatek kyslíku se podařilo 
rybám přežít, což se projevilo i zvýšením vyžíracího tlaku a rychlým přechodem velikostní 
struktury zooplanktonu do drobnějších forem i podstatně nižší biomasy. 

Vzhledem k vysoké hypertrofii a saprobitě rybníka Ouhlín a masovému rozvoji sinic 
v letním, ale dokonce i v jarním období, je nutno upozornit, že na podobných rybnících je 
zejména organické hnojení nejen nežádoucí, ale i nebezpečné. 
 
ER Nahošín 

Podobný případ jako na rybníce Ouhlín v jarním období bylo možno pozorovat i na 
rybníku Nahošín, též výrazně hypertrofním a organicky zatíženým. I zde byl jarní rozvoj 
dafniového zooplanktonu významně blokován až do 15.5.2014 masovým rozvojem 
vláknitých planktonních sinic a byl zde pozorován poměrně silný závoz drůbežího hnoje, 
který je největším zdrojem fosforu a vysvětluje tak neobvyklý a velice silný jarní rozvoj sinic. 
Tento rybník, stejně jako rybník Ouhlín, který má sám o sobě vysokou zásobu fosforu, by měl 
být po řadu dalších let ušetřen dalších aplikací organických hnojiv, zejména drůbežího 
původu.  

I přesto, že je tento rybník silně hypertrofní (prohnojený), byla úroveň využitelného 
zooplanktonu velice nízká až nízká v průběhu celé vegetační sezony. Velikostní struktura 
využitelného zooplanktonu se samozřejmě zcela nezávisle na prohnojení ustavila dle 
vyžíracího tlaku přítomné rybí obsádky, viz. Graf 17. 

 

 
Graf 17. Objem využitelného zooplanktonu pro kapra na ER Nahošín v ml 

 
Porovnání objemové biomasy využitelného zooplanktonu mezi oběma EPR Ouhlín a 

ER Nahošín lze pozorovat v Grafu 18. 

0

1

2

3

4

5

6

m
l

ER Nahošín



            
                  

26 
 

 
   Graf 18. Porovnání objemu využitelného zooplanktonu mezi EPR Ouhlín a ER Nahošín v ml 

 
V Příloze Tab. 1. – 6. jsou uvedeny dle data odběru jednotlivé složky zooplanktonu 

s přiřazenými objemovými procenty. Dále je uveden celkový objem vzorku síťového 
planktonu zredukovaný o objem tvořený balastními částicemi a síťovým fytoplanktonem 
(např. větší planktonní sinice, vláknité rozsivky) a využitelný objem pro kapra, který je tvořen 
organismy o velikosti 0,7 mm a většími. 

4.3. Výlov a produkční ukazatele 

Výlovy experimentálních rybníků, s výjimkou rybníka Ouhlín, proběhly bez problémů. 
Ryby byly v dobré kondici a v průběhu výlovu nedošlo k žádným ztrátám.  

Již v průběhu výlovu EPR Ouhlín 2 bylo zřejmé, že se v této polovině nachází malé 
množství rybí obsádky, bylo sloveno jen 85 ks tržní ryby o hmotnosti 190 kg., viz. Tab. 11, kde 
jsou zohledněny další produkční ukazatele. Po prohlídce dělícího plotu mezi oběma EPR byly 
objeveny na dvou místech kapry podbité díry, tudíž ryba z největší pravděpodobností unikla 
do EPR 1. Při výlovu druhé poloviny bylo naznáno, že rybí obsádka opravdu migrovala z EPR 
2, o tom svědčí početnější obsádka 1540 ks o hmotnosti 3465 kg. 

Bohužel nelze s jistotou říci, kdy se rybí obsádce podařilo uniknout, zda při výlovu či 
v průběhu vegetační sezony, kdy mohly migrovat mezi oběma EPR navzájem. Tím byly 
jednotlivé obsádky ovlivněny. Z tohoto důvodu jsou výsledné hodnoty nerelevantní a EPR 1 a 
EPR 2 jsou nadále vedeny jako celek ER Ouhlín. 

Celek ER Ouhlín vykazoval průměrný kusový přírůstek 1456 g s krmným koeficientem 
2,01, což je velice slušný výsledek. Také byly zaznamenány velmi nízké ztráty 28 ks (1,69 %), 
z těchto ztrát bylo navíc v průběhu vegetační sezony odebráno z každé EPR 10 ks na 
vyšetření aktuálního zdravotního stavu. Rybí obsádka vykazovala kondiční ukazatel (FC) na 
úrovni 4,1, což je ryba ve vynikající kondici. Rybí obsádka přirůstala dle hodnoty specifické 
rychlosti růstu (SGR) v průměru 0,68% za den. Efektivnost využití proteinu byla 2,88 %. 
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Tab. 11. Produkční ukazatele  EPR Ouhlín 1. a 2. 

Produkční ukazatel Ouhlín 1 (14% NL) Ouhlín 2 (18% NL) ER Ouhlín 

datum výlovu 2.10.2014 1.10.2014  
sloveno [ks/EPR]  1540 85 1625 
sloveno [kg/EPR]  3465 190 3655 
Ø hmotnost  [g/ks] 2250 2235 2249 
Ø přírůstek [g/ks] - - 1456 
ztráty  [ks] - - 28 
ztráty  [%] - - 1,69 
produkce [kg/EPR] - - 2366 
spotřeba krmiva  [kg] 3092,8 1667 4759,8 
FCR - - 2,01 
produkce [kg/ha] - - 563 
FC 4,3 3,9 4,1 
SGR [%.den

-1
] - - 0,68 

PER [%] - - 2,88 
FCR=Feed Conversion Ratio (krmný koef.); FC=Fultonův koeficient vyživenosti; SGR=Specific Growth Ratio (Specifická 
rychlost růstu); PER=Protein Efficiency Ratio (Efektivita využití proteinu); aLR=Retence tuku z přijatého krmiva 
 

Rybník Nahošín byl vybrán jako modelový rybník k EPR Ouhlín 1. a 2., zde však 
docházelo v průběhu sezóny k letním odlovům (3200 kg), a tudíž jsou výsledky tímto značně 
zkreslené a nejsou použitelné v této studii. Hodnoty jsou uvedeny v Tab. 12. 
 
    Tab. 12. Produkční ukazatele ER Nahošín 

Produkční ukazatel 
Nahošín 
(pšenice) 

odloveno [kg/ER] 3200 
datum výlovu 15.10.2014 
sloveno [ks/ER]  5500 
sloveno [kg/ER]  9900 
Ø hmotnost  [g/ks] 1800 
spotřeba krmiva  [kg] 22700 

 
Výlov experimentálního rybníka Ražice probíhal bez problémů, ryby vykazovaly 

dobrou kondici (FC 3,5 a 3,6). Slovená kapří obsádka byla poměrně rozrostlá. V průběhu 
výlovu byla provedena kontrola dělícího plotu, kde nebylo zjištěno žádného porušení. V obou 
EPR byly zaznamenány relativně vysoké ztráty, 9,58 % na EPR 1. a zejména 19,92 % na EPR 2. 
V průběhu vegetační sezóny nebyl zjištěn žádný úhyn, a proto byl předpoklad ztrát 
maximálně do 5 %. Tyto vysoké ztráty zavinili z největší pravděpodobností rybožraví 
predátoři (kormorán velký), jelikož se jejich výskyt projevil až těsně před výlovem (dva 
týdny). Příkladem jsou poraněné ryby na Obr. 9. – 11. v Příloze, kterým se podařilo uniknout 
a byly při výlovu zdokumentovány. Kapří obsádka již v této době nebyla přikrmována, díky 
čemuž mohly dosahovat chybějící kusy přibližně srovnatelnou průměrnou kusovou 
hmotnost, jako ostatní slovené ryby. Hospodářský výsledek je tudíž značně zkreslen, hlavně 
na EPR 2. a to o více než 12 %. V tabulce 13. jsou zaznamenány produkční ukazatele, mezi 
kterými jsou zařazeny červeně zvýrazněné hodnoty Ražice 1. a Ražice 2. při předpokládaných 
ztrátách 5 %.   
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Tab. 13. Produkční ukazatele EPR Ražický 1. a 2. 

Produkční ukazatel 
Ražice 1        
(14% NL) 

Ražice 1       
(14% NL) 

Ražice 2     
(18% NL) 

Ražice 2        
(18% NL) 

datum výlovu 13.11.2014 
sloveno [ks/EPR]  14880  15594 18500 21744 
sloveno [kg/EPR]  9300  9746 10000 11764 
Ø hmotnost  [g/ks] 625 625 541 541 
Ø přírůstek [g/ks] 424  433 314 348 
ztráty  [ks] 1576 862 4601 1357 
ztráty  [%] 9,58 5 19,92 5 
produkce [kg/EPR] 6302 6748 5812 7576 
spotřeba krmiva  [kg] 21230 21230 20900 20900 
FCR 3,37 3,15 3,60 2,77 
produkce [kg/ha] 788 844 518 675 
FC 3,6 3,6 3,5 3,5 
SGR [%.den

-1
] 0,74 0,59 0,65 0,52 

PER[%] 1,99 2,13 1,53 1,98 
aLR[%] 31,86 33,70 27,69 34,19 

FCR=Feed Conversion Ratio (krmný koef.); FC=Fultonův koeficient vyživenosti; SGR=Specific Growth Ratio (Specifická 
rychlost růstu); PER=Protein Efficiency Ratio (Efektivita využití proteinu); aLR=Retence tuku z přijatého krmiva  

 
V EPR Ražice 1. bylo vyloveno 14 880 ks o hmotnosti 9 300 kg a průměrné kusové 

hmotnosti 625 g. V druhé polovině se slovilo 18 500 ks o hmotnosti 10 000 kg s průměrnou 
kusovou hmotností 541 g. Ražice 1. přikrmovaná krmnou směsí KP 14% NL měla v porovnání 
s Ražice 2. vyšší hektarovou produkci 788 kg/ha oproti 518 kg/ha, tedy o 34 %. Tato 
skutečnost je zřejmě dána větším množstvím využitelného planktonu a dále větší spotřebě 
krmiva, než tomu bylo na druhé polovině. Odpovídá tomu i krmný koeficient 3,37 na Ražice 1 
oproti 3,60 (s vyššími ztrátami, o vice než 10 %). K porovnání v tabulce 13. červeně označené 
hodnoty s hypotetickými 5 % ztrátami na obou EPR, kde Ražice 1. vykazují hodnotu 3,15 a 
Ražice 2. hodnotu 2,77.  

 

Tab. 14. Produkční ukazatele ER 55 a 56 

Produkční ukazatel ER 55 (14% NL) ER 56 (18% NL) 

datum výlovu 3.11.2014 3.11.2014 
sloveno [ks/ER]  194 198 
sloveno [kg/ER]  161,50 141,03 
Ø hmotnost  [g/ks] 832 712 
Ø přírůstek [g/ks] 629 513 
ztráty  [ks] 14 10 
ztráty  [%] 7,5 5,3 
produkce [kg/ER] 122,05 101,63 
spotřeba krmiva  [kg] 290,2 290,2 
FCR 2,4 2,9 
produkce [kg/ha] 1173,6 977,2 
FC 4,1 3,9 
SGR [%.den

-1
] 0,78 0,67 

PER [%] 2,796 1,895 
aLR [%] 84,53 63,39 

FCR=Feed Conversion Ratio (krmný koef.); FC=Fultonův koeficient vyživenosti; SGR=Specific Growth Ratio (Specifická 
rychlost růstu); PER=Protein Efficiency Ratio (Efektivita využití proteinu); aLR=Retence tuku z přijatého krmiva  
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Nejlepších výsledků v porovnání KP 14 a KP 18 dosáhl ER 55, jak na FROV JU, tak i v 
porovnání obou EPR Ražice viz. Tab. 13. a 14. Tato skutečnost může být dána vyšší biomasou 
využitelného zooplanktonu, viz. kapitola 4.2. Je však třeba také dodat, že na počátku krmení 
byly dělány rozbory na správnost obsahu dusíkatých látek v krmných směsech, výsledky 
potvrdily správnost. Nicméně na konci vegetační sezony byly dělány další testy a analýza 
prokázala opak, přičemž vzorek byl odebrán z výrobcem označeného pytle.  

Graf 19. znázorňuje porovnání specifické rychlosti růstu (SGR), která vyjadřuje 
procento přírůstku za den, po celou produkční sezonu. Nejvyšší SGR mají ryby v ER a EPR na 
KP 14. Další hodnotou v tomto grafu je zobrazena hodnota PER, která udává efektivnost 
využití proteinů. Zde byly stejně jako u SGR lepší ER a EPR na KP 14, s tím že ER 55 
prokazatelně vyčníval nad ostatní (2,796 %). Hodnota aLR, neboli retence tuku, vyšla nejlépe 
u experimentálních rybníků 55 a 56, kde je u ER 55 o 25 % vyšší než u ER 56 viz. Graf 20. 
Z grafu 21. lze sledovat koeficient konverze, který byl nejlepší na ER 55 na KP 14, a to o    17 
% oproti ER 56 KP 18  a o 29 % oproti Ražice 1 KP 14. Průběh růstové křivky na EPR Ražice 1, 
2, ER 55 a 56 dle kontrolních výlovů je zaznamenán v grafu 22. a průběh na ER Ouhlín a 
Nahošín v grafu 23. 

 
Graf 19. Porovnání hodnot SGR a PER mezi      Graf 20. Porovnání retence tuku (aLR) mezi EPR  

EPR Ražice, ER 55 a 56 v %       Ražice, ER  55 a 56 v % 
 

 
Graf 21. Porovnání krmného koeficientu (FCR) mezi EPR Ražice, ER 55 a 56 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Ražice 1 Ražice 2 ER 55 ER 56

0,74 0,65 0,78 0,67

1,99

1,53

2,796

1,895

SGR PER

0

20

40

60

80

100

Ražice 1 Ražice 2 ER 55 ER 56

31,86
23,69

84,53

63,39

aLR

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Ražice 1 Ražice 2 ER 55 ER 56

3,37
3,6

2,4

2,9

FCR



            
                  

30 
 

 
Graf 22. Růst ryb v EPR Ražice 1, 2 a ER 55 a 56 od nasazení po výlov 

 
 

 
Graf 23. Růst ryb v EPR Ouhlín 1, 2 a ER Nahošín od nasazení po výlov 

 

4.4. Chemické analýzy 

4.4.1. Výpočet bilance dusíku a fosforu v rybnících 

Pro výpočet látkové bilance pro obsah fosforu a dusíku jsme vycházeli z hodnot z níže 
uvedené tabulky, zjištěných chemickým rozborem (Tab. 15.) s přepočtem na celkový přísun 
fosforu a dusíku aplikovaným krmivem a odsuny těchto prvků prostřednictvím 
vyprodukovaných ryb. U rybníka Ouhlín došlo v průběhu experimentu k podbití oddělovacího 
plotu, tato skutečnost byla zjištěna až při samotném spouštění daného rybníka. Došlo tedy k 
promíchání obsádek. Z tohoto důvodu byla bilance vypočtena pouze za krmnou směs KP jako 
celek. Přesný výpočet komplikující situace se také přihodila na rybníce Nahošín, kdy bylo 
v průběhu experimentu odloveno část obsádky (3200 kg). Na tyto události byl brán zřetel i 
při vlastním výpočtu bilance prvků. 
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Tab. 15. Obsahy TP a TN (průměr ± směrodatná odchylka) v použitých krmných směsích, obilovinách, 
nasazených a vylovených ryb  

Krmivo  TP [g.kg
-1

] TN [g.kg
-1

] 

KP 14 5,86 23,4 
KP 18 7,69 27,9 

pšenice 3,27 16,56 

Násada ryb (n = 24)   

lehčí násada (Ražický + ER55 a 56 + Nahošín) 5,86 ± 0,51 23,7 ± 0,63 
težší násada (Ouhlín, Fišmistr) 5,12 ± 0,82  24,12 ± 0,69 

Vylovená ryba (n = 12)   

Oulín 
Ražický 1 (KP 14) 
Ražický 2 (KP 18) 

Exp. rybník 55 (KP 14) 
Exp. rybník 56 (KP 18) 

Nahošín 

6,69 ± 0,66 
4,31 ± 1,29 
5,88 ± 2,31 
5,88 ± 0,27 
6,02 ± 0,53 
5,12 ± 0,04 

25,9 ± 1,21 
24,48 ± 0,19 
24,88 ± 0,57 
24,98 ± 0,07 
25,16 ± 0,52 
25,25 ± 0,93 

Fišmistr (n = 4) 7,24 ± 1,44 27,29 ± 0,49 
n – počet opakování; TP=Total Phosphorus (celkový fosfor); TN=Total Nitrogen (celkový dusík) 

 
Fosfor 

Bilance fosforu, vypočítaná pro chov ryb se vstupem přikrmováním a výstupem 
produkcí ryb, byla ve všech případech při aplikaci krmných směsí KP pozitivní, což znamená, 
že ryby nedokázaly vytěžit fosfor vložený krmivem (viz. Tab. 16). Ryby dokázaly využít 
v průměru 40 % fosforu. Při odchovu tržního kapra došlo k retenci 58 % celkových vstupů 
tohoto prvku. Při odchovu těžké násady vyšší procento využití vykazovaly obsádky 
přikrmované krmnou směsí KP 14 (okolo 36 %) oproti obsádkám přikrmovaných krmnou 
směsí KP 18 (34 %).  

Nejinak tomu bylo i u bilance dusíku, kdy výsledné hodnoty vykazovaly pozitivní čísla. 
Toto tvrzení znamená, že vylovená biomasa ryb nedokázala zajistit vytěžení vloženého 
dusíku. Při odchovu tržního kapra dokázala biomasa vyprodukovaných ryb zadržet 56 % 
tohoto prvku. Při odchovu těžké násady dochází ke stejnému trendu, jako v předešlém 
případě, kdy obsádky přikrmované krmnou směsí KP 14 využily 43 % dusíku. Nižší procenta 
vykazovaly obsádky přikrmované krmnou směsí KP 18, které vykazovaly hodnoty okolo 40 %. 

Při pohledu na modelový příklad při odchovu tržního kapra, kdy obsádky přibližně 
stejné hustoty byly přikrmovány pšenicí, je možné vidět výrazné rozdíly v bilanci fosforu. 
Tyto obsádky naopak dokázaly tento prvek vytěžit svou biomasou a vykazovali téměř 124% 
využití. Rozdílné výsledky lze ale poměrně jednoduše vysvětlit. V první řadě obsah fosforu 
v obilovinách je téměř dvojnásobně nižší v porovnání s krmnými směsmi – došlo tedy 
k dvojnásobně nižšímu vkladu této živiny do vodního prostředí. V druhé řadě je to také dané 
typem ošupení kapra. Na tomto rybníku byl odchováván šupinatý kapr a je velmi dobře 
známo, že více než polovina fosforu v rybím těle se nachází v kostech a šupinách (DaCosta a 
Stern, 1956). Tato skutečnost vysvětluje vyšší obsahy tohoto prvku ve vylovené biomase 
šupinatých kaprů oproti kaprům lysým. V případě odchovu lehčí tržní ryby na rybníce 
Nahošín vylovená biomasa ryb zadržela 62 % fosforu, tedy cca o 26 % více oproti krmné 
směsi KP 14 a o 28 % více než krmná směs KP 18. Vysvětlení je opět na místě. Jak již bylo 
řečeno, obiloviny mají více než dvojnásobně nižší obsah tohoto nutrientu, tím pádem vklady 
tohoto prvku do vodního ekosystému byly dvojnásobně nižší. V případě krmných směsí KP 
nebyla vylovená biomasa ryb o tolik vyšší, aby dokázala kompenzovat a vytěžit tento 
dvojnásobný vstup fosforu do vodního prostředí.   
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Vyšší využití vylovenou biomasou ryb bylo také zaznamenáno v modelovém příkladu 
u dusíku. Rybí obsádka tržního kapra přikrmovaná pšenicí dokázala vytěžit 94 % tohoto 
vloženého nutrientu v případě rybníka Fišmistr a v případě rybníka Nahošín při odchovu 
lehčího tržního kapra 61 % dusíku. Krmné směsi KP při odchovu tržního kapra vykazovaly 
56% retenci celkových vstupů tohoto prvku v případě rybníka Ouhlín. Při odchovu těžké 
násady vykazovaly krmné směsi KP 14 v průměru 43% retenci tohoto prvku a krmná směs  KP 
18 v průmětu 40% retenci z celkových vstupů. Rozdílné výsledky pšenice oproti krmným 
směsím lze opět jednoduše okomentovat výrazně nižším obsahem dusíku v použité obilovině 
s totožným závěrem jako u fosforu. 
 
POUŽITÁ LITERATURA: 

DaCosta, A., Stern, J.A., 1956: The calcium and phosphorus contents of some foreign and 
domestic canned sardines. Food Res. 21: 242-249. 

 
Tab. 16. Bilance živin jednotlivých prvků při různém způsobu odchovu [g.ha

-1
] 

Rybník Ouhlín  Fišmistr Ražický 1 Ražický 2 Rybník 55  Rybník 56 Nahošín 

Vylovená ryba Tržní 
kapr 

Tržní kapr Těžká 
násada 

Těžká 
násada 

Těžká 
násada 

Těžká 
násada 

Tržní kapr 

Krmivo KP pšenice KP 14 KP 18 KP 14 KP 18 pšenice 

Fosfor        

Vstup        
Krmivem 7609 3544 15507 15380 17005 22316 6766 

Násadou ryb 2377 1388 2309 2276 2311 2308 694 
Výstup vylovenou 

biomasou 
5821 6130 5010 5235 8292 9722 4620 

% retence vstupů 58 % 124 % 28 % 30 % 43 % 39 % 62 % 

Dusík        

Vstup        
Krmivem 28831 17574 61922 55800 67906 80965 34267 

Násadou ryb 11198 8919 9340 9205 9349 9337 2808 
Výstup vylovenou 

biomasou 
22539 24916 28458 22154  35229 40633 22787 

% retence vstupů 56 % 94 % 40 % 34 % 46 % 45 % 61 % 

4.4.2. Obsah tuku a kompozice mastných kyselin 

Pro hodnocení počátečního stavu byly odebrány vzorky ryb při nasazení rybníků 
Ouhlín (K3) a rybníka Ražický spolu s experimentálními nádržemi FROV JU (FROV 55; 56 – 
zadržená K2). Pro svalovinu kapra na začátku vegetační sezóny (po přezimování) je typická 
vysoká variabilita jednotlivých analýz. Ta je dána výživovým stavem daného kusu na podzim, 
aktivitou přes zimu, přítomností/nepřítomností stresových faktorů během přezimování apod. 
Obsah tuku a kompozice hlavních skupin mastných kyselin jsou znázorněny v Tab. 17. Je 
patrný vyšší obsah tuku u starších ryb. To je dáno nižší aktivitou v zimním období (plůdek a 
zadržená násada mají rychlejší metabolismus a jsou aktivnější i v zimě). Rovněž kompozice 
mastných kyselin poukazuje na sníženou aktivitu ryb nasazených do Ouhlína a zároveň na 
přikrmování obilovinami v předešlé sezóně (vysoký obsah MUFA na úkor PUFA). Opačný 
trend je pozorovatelný u ryb nasazovaných do Ražického rybníka a do experimentálních 
nádrží FROV. Jedná se o nižší obsah MUFA a zvýšené zastoupení PUFA, včetně n-3 a n-6 
skupin. To je dáno jednak nižším obsahem tuku a také příjmem přirozené potravy (plankton 
a bentos). Všechny hodnocené ryby byly z pohledu množství a složení tuku připraveny na 
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vegetační sezónu s předpokladem dobrého příjmu předkládané krmné směsi a s podstatným 
využitím přirozené potravy. 
 

Tab. 17. Obsah tuku (%) a kompozice mastných kyselin (% z identifikovaných) ve filetu 
experimentálních ryb při nasazení nádrží (Data jsou průměr ± směrodatná odchylka (n=15). 

 Oulín Ražice+Model 

obsah tuku 7,02±4,42 1,94±1,28 
SFA 27,31±2,01 29,67±1,16 

MUFA 55,28±5,77 43,07±12,26 
PUFA 16,29±4,02 26,34±11,18 

n-3 PUFA 6,43±2,82 13,54±8,22 
n-6 PUFA 9,86±1,31 12,80±2,96 
n-3 HUFA 4,27±2,07 12,47±8,37 
EPA+DHA 3,48±1,68 10,91±7,31 
n-3/n-6 0,63±0,23 0,97±0,38 

 
Porovnání obsahu tuku experimentálního rybníka Ražický, společnosti Blatenská ryba, 

s pokusnými nádržemi (55 a 56) na FROV JU ilustruje Graf 24. Je statisticky průkazné, že 
nebyl zjištěn rozdíl v množství svalového tuku kapra přikrmovaného směsí se 14, respektive 
18 % proteinů. Zaznamenané rozdíly jsou pouze mezi rybníky. Ze zjištěných výsledků lze 
vyvodit, že pokusné rybníčky FROV JU mají obecně vyšší přirozenou produktivitu ve srovnání 
s rybníkem Ražický. V obou případech se přikrmovalo směsí KP podle zadání projektu na 
základě rozvoje přirozené potravy. To znamená, že při vyšším rozvoji přirozené potravy a při 
stejné obsádce došlo ke zrychlení růstu ryb na FROV JU, což vedlo k potřebě vyšší dávky 
doplňkové krmné směsi. Ve výsledku se tato vyšší úživnost při stejných obsádkách projeví ve 
vyšším zastoupení svalového tuku. Je však třeba poznamenat, že dosažené hodnoty (na 
úrovni 7 %) jsou zcela v normálu a stejně jako obsah tuku ve výši 3 – 4 % nelze tento výsledek 
považovat v žádném smyslu za nestandardní, či extrémní.  

V nádrži Ouhlín (Graf 25.) byl zaznamenán signifikantní rozdíl v obsahu tuku mezi 
jednotlivými experimentálními polovinami. Zatímco ryby z nádrže Ouhlín 1 obsahovaly ve 
filetu průměrně 10,11 % tuku, v nádrži Ouhlín 2 to bylo 6,99 %.  

Kompletní hodnoty obsahu tuku ryb ze všech sledovaných rybníků viz Tab. 7. 
v kapitole Přílohy. 

 

 
Graf 24. Obsah tuku (%) ve filetu experimentálních ryb v porovnávaných nádržích. Data jsou průměr ± 
směrodatná odchylka (n=15). Písmena nad hodnotami značí signifikantní (p˂0,05) rozdíl mezi 
skupinami 
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Graf 25. Obsah tuku (%) ve filetu experimentálních ryb v porovnávaných nádržích. Data jsou průměr ± 
směrodatná odchylka (n=15). Písmena nad hodnotami značí signifikantní (p˂0,05) rozdíl mezi 
skupinami 

 
Kompozice mastných kyselin (Graf 26.) koresponduje s obsahem tuku podle tabulky 

19. a s rozvojem přirozené potravy. Jak bylo popsáno výše, sledováním zadání projektu 
docházelo ke zrychlení ukládání tuku u ryb v úživnějších nádržích Model 55 a 56. To se 
projevilo v signifikantně vyšším zastoupení MUFA ve filetu a úměrně nižším zastoupení PUFA 
ve srovnání s rybami z nádrže Ražický. Z dosažených výsledků vyplývá, že k udržení co 
nejvyšší kvality masa výsledného produktu je třeba optimalizovat (snížit) krmnou dávku 
v momentě vysokého rozvoje přirozené potravy. V tomto případě byla krmná dávka 
udržována na 5 % aktuální biomasy, což umožňuje experimentálně porovnávat jednotlivé 
nádrže, ale způsobuje vyšší ukládání tuku a, potažmo, vyšší ukládání MUFA na úkor PUFA, 
které jsou hojně zastoupeny v přirozené potravě. 

 

 
Graf 26. Kompozice hlavních skupin mastných kyselin (v % z identifikovaných) ve svalovém tuku kapra 
přikrmovaného krmivem se 14 a 18 % proteinů. Data jsou průměr ± směrodatná odchylka (n=15). Písmena nad 
hodnotami značí signifikantní (p˂0,05) rozdíl mezi skupinami 

 
V nádrži Ouhlín došlo k problémům s únikem rybí obsádky. Tento problém je 

specifikován na jiném místě v této zprávě.  Z tohoto důvodu přinášíme pouze souhrnný 
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výsledek kompozice mastných kyselin (Graf 27.). Není však relevantní vyvozovat závěry, 
neboť nelze přesně říci, kdy a jak byly jednotlivé obsádky ovlivněny. 

 

 
Graf 27. Kompozice hlavních skupin mastných kyselin (v % z identifikovaných) ve svalovém tuku kapra 
přikrmovaného krmivem se 14 a 18 % proteinů. Data jsou průměr ± směrodatná odchylka (n=15) 
 

Jako jeden z výstupů se nabízí srovnání s klasickou technologií chovu kapra s využitím 
obilovin. V příloze Tab. 7. jsou uvedeny výsledky obsahu tuku a jeho kompozice 
hodnocených rybníků (bez nádrže Ouhlín, kde data nejsou reprezentativní). Rybník Nahošín 
představuje kontrolní skupinu s „klasickým“ systémem hospodaření. Obsah tuku na úrovni 
10 % (9,88±3,51 %) je u tohoto způsobu chovu kapra běžný a získaná data potvrzují, že při 
hospodárnějším využívání krmné směsi (ať už celých obilovin nebo doplňkového krmiva KP) 
je zaznamenáván nižší obsah tuku, protože krmivo je rybami lépe využito a přebytečná 
energie není v takové míře ukládána ve formě zásobního tuku. Stejný trend potvrzují data i 
v kontextu kompozice mastných kyselin. 

4.5. Hodnocení nákladů na přírůstek, KP versus obilí 

Zhodnocení nákladů na krmení a porovnání krmných směsí KP s obilovinami na 
rybníce Ražice bylo přepočítáno na kilogram přírůstku. K tomuto bylo třeba znát příslušné 
hodnoty koeficientu konverze (FCR), a dále cenu krmiva přepočítanou na 1 kg (Tab. 18.). Tyto 
dvě hodnoty se mezi sebou vynásobily (Tab. 19.). 
 
Tab. 18. Cena krmné směsi KP 14, KP 18 a obilí s DPH [Kč.kg

-1
] 

Krmivo KP 14% KP 18% Ječmen Pšenice Žito 

Cena s DPH [Kč] 5,87 6,51 3,65 3,20 5,22 

 
Tab. 19. Náklady na 1 kg přírůstku s DPH [Kč] 

ER 
Ražice 2014 Ražice 2014 Ražice 2013 

KP 14% KP 18% Ječmen Pšenice Žito 

Cena bez DPH [Kč]      

Cena s DPH [Kč] 19,78 (18,49) 23,44 (18,03) 9,89 8,67 14,15 
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Tab. 20 popisuje množství krmení KP 14 a KP 18 přepočítané z ERP na celý rybník 
s příslušnými ztrátami a krmným koeficientem. Dále je možno porovnat produkční ukazatele 
z předchozího roku (2013), kdy byly ryby přikrmovány obilím. V Tab. 21. byla přepočítána 
předpokládaná spotřeba krmných směsí KP 14 a KP 18 a spotřeba obilí z minulého roku na Kč 
s DPH. 
 
Tab. 20. Přepočítané produkční ukazatele z EPR na celek ER Ražice v roce 2014 vs. 2013 

Produkční ukazatel 
Ražice (14% NL) 

2014 
Ražice (14% NL) 

2014 
Ražice (18% NL) 

2014 
Ražice (18% NL) 

2014 

Ražice 
(obilí) 
2013 

vysazeno [ks/ER] 39557 39557 39557 39557 36300 

vysazeno [kg/ER] 7186 7186 7186 7186 5518 

sloveno [ks/ER]  35769  37484 31677  37232 33450 

sloveno [kg/ER]  22356  23428 17137  20143 22077 

Ø hmotnost  [g/ks] 625 625 541 541 660 

ztráty  [ks] 3788  2073 6171  1978 2850 

ztráty  [%] 9,58  5 19,92  5 7,9 

produkce [kg/ER] 15170  16242 9951  12957 16559 

Ø přírůstek [g/ks] 424  433 314  348 495 

spotřeba krmiva  [kg] 51122  51122 35825  35825 44900 

FCR 3,37  3,15 3,60  2,77 2,71 

produkce [kg/ha] 788  844 518  675 861 

 Pozn.: Červeně označené sloupce značí předpokládanou ztrátu před náletem rybožravých predátorů (kormorán velký). 

 
Tab. 21. Cena krmné směsi KP 14, KP 18 a obilí s DPH  po přepočítání ERP na ER Ražice [Kč.ER Ražice

-1
] 

ER 
Ražice 2014 Ražice 2014 Ražice 2013 

KP 14% KP 18% Ječmen Pšenice Žito 

Množství krmné 
směsi [q] 

511,22 358,25 235 100 114 

Cena za 1 q [Kč] 587,42 650,89 365,16 319,70 521,82 

Cena celkem [Kč] 300 300,85 233 181,34 
85 811,87 31 970,33 59 487,30 

177 269,50 

 
  



            
                  

37 
 

5. ZÁVĚR 
Z dosažených výsledků vyplývá, že testování krmných směsí s KP se 14, respektive 

s 18 % dusíkatých látek na rybníce Ražický nebylo chovatelsky příliš úspěšné. Vysoký (v 
porovnání s pšenicí) relativní krmný koeficient svědčí o nedodržení zootechnických zásad 
přikrmování. Jedním z prvotních faktorů, které ovlivnily výsledky experimentu, může být o 
téměř 9 % vyšší celková obsádka rybníka Ražický ve srovnání s předchozím rokem. Dále 
nesrovnalosti v krmných dávkách, které nebyly dodržovány prakticky po celou vegetační 
sezónu. Lze se pouze domnívat, že pozorovaní rybožraví predátoři (kormorán velký) byli 
primární příčinou tohoto úbytku a to řádově pouze několik týdnů před výlovem, kdy obsádka 
již nebyla přikrmována a tudíž chybějící kusy mohly dosahovat srovnatelnou kusovou 
hmotnost, jako zbytek nasazených ryb. Tento rozdíl (u EPR Ražice 2 více než 12 %) tak značně 
zkresluje dosažený hospodářský výsledek. 

Na závěr lze doporučit přístup, který by umožňoval dostatečně využít přirozenou 
potravní základnu. Základním předpokladem je využití současné vysoké úživnosti rybníků 
(převážná většina rybniční plochy v ČR je hypertrofní), to znamená, že v první polovině 
vegetační sezony by měly mít naše rybníky dostatek využitelné potravní nabídky, která má 
dostatek dusíkatých látek (živočišných bílkovin) a není je nutno ničím doplňovat.  

Na to aby se mohla přirozená potravní základna vytvořit, se musí stanovit taková 
obsádka kapra, která u úživných rybníků nedovolí svým vyžíracím tlakem nadměrný rozvoj 
hrubého dafniového zooplanktonu s negativním dopadem na kyslíkový režim. Na druhé 
straně však musí umožnit co nejranější rozvoj dostatečné biomasy většího využitelného 
zooplanktonu, který by se měl udržet alespoň ve velikostně středních formách, které jsou 
ještě schopny utvářet poměrně vysokou biomasu, alespoň do poloviny vegetační sezony.  

Zvláště citlivě se musí přistupovat u takových rybníků, které byly v předchozích letech 
velice intenzivně nasazovány a kde drobný zooplankton přetrvával po celé vegetační období. 
Tam dochází k pozdní regeneraci větších forem zooplanktonu vzhledem k absenci inokula 
(např. trvalých vajíček dafnií) se značným zpožděním. Proto zde musí být obsádka snížena na 
takovou úroveň, aby její vyžírací tlak žádoucí regeneraci v co nejkratším časovém úseku 
umožnil. Po takové úpravě lze počítat s tím, že v první polovině vegetační sezony bude 
účelné i ekonomické využívat k přikrmování obiloviny způsobem tzv. regulačního 
přikrmování, které umožní prodloužení přítomnosti středního planktonu.  

Jakmile dojde k přechodu do drobných forem zooplanktonu nevyužitelných kaprem a 
nastane období deficitu bílkovin, přichází teprve čas, kdy je vhodné doplňovat dusíkaté látky 
a přejít na přikrmování plnohodnotnějším krmivem, jako např. KP 18.  

Z uvedených příkladů experimentálních rybníků v této zprávě je dostatečně zřejmé i 
průkazné, že za rozvoj biomasy i využitelných velikostí zooplanktonu odpovídá u našich 
prohnojených rybníků převážně vyžírací tlak přítomné rybí obsádky, včetně nežádoucích 
druhů ryb. Proto ještě upozorňujeme na dokonalé dolovování rybníků, na které se dnes často 
zapomíná a také na dostatečnou meliorační činnost dravců, která se v praxi v některých 
případech nedoceňuje, anebo až nekriticky přeceňuje. 

Živinové bilance rybníků jsou nástrojem umožňujícím optimalizovat jejich rybochovné 
obhospodařování, ale také příležitostí ke zlepšení managementu povodí rybníků. 

Z bilance fosforu vstupujícího do biomasy přírůstku ryb vyplynulo, že celkový fosfor v 
bílkovinách krmných směsí, aplikovaný v polointenzivní rybniční akvakultuře při odchovu tzv. 
„těžké“ násady, byl z 36 % transformován do biomasy ryb u krmné směsi KP 14 a z 34 % u 
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krmné směsi KP 18. Při odchovu tržního kapra přikrmovaného krmnou směsí  KP došlo k 58 
% retenci z celkových vstupů prostřednictvím vyprodukovaných ryb. Pro porovnání, pšenice z 
téměř shodných podmínek odchovu vykazovala vyšší hodnoty retence fosforu jak u odchovu 
tržních ryb, tak i u odchovu „těžkých“ násad. Takto odchovávané obsádky jsou schopny 
zadržovat vyšší procento tohoto prvku, který má hlavní vliv na eutrofizaci povrchových vod. 
Bude-li v budoucnu dodržován management přikrmování, tzn. bude respektován stanovený 
krmný plán s korekcemi podle rozvoje přirozené potravy a podle dosažení požadovaného 
přírůstku, lze se oprávněně domnívat, že krmné směsi KP mohou dosahovat přinejmenším 
srovnatelných výsledků v porovnání s přikrmováním obilovinami. To samé platí o dodržování 
celkového managementu hospodaření, čili o organickém hnojení apod. 

Retence dusíku z krmiva ve formě přírůstku při přikrmování tržního kapra krmnými 
směsmi vykazovala hodnotu 56 %. Při odchovu těžké násady zadržela krmná směs KP 14 v 
průměru 43 % dusíku a krmná směs KP 18 v průměru 40 %. Při přikrmování tržního kapra i 
těžších násad pšenicí v konečném důsledku vykazovaly obsádky vyšší procento retence 
oproti krmným směsím. Z pohledu environmentálního mají ale rybníky schopnost dusík 
velice účinně zadržovat díky denitrifikačním procesům. 

Pro zachování vyrovnané bilance živin je nezbytné udržení vyváženého stavu 
rybničního ekosystému. Pokud dojde k přerušení živinového a potravního řetězce, to 
znamená, že dojde k vyřazení důležitého transformačního článku, kterým je v rybníku rybami 
potravně využitelná živočišná potrava, končí většina živin v tělech primárních producentů, 
což je v současné době především fytoplankton. To znamená, že po vyžrání přijatelných 
složek přirozené potravy většina živin vnesených do rybníka již pouze zvyšuje biomasu 
primárních producentů, které nemají možnost se přes živočišnou potravu zabudovat do 
biomasy kapra a tím pozitivně ovlivnit produkci ryb. To vysvětluje, že tradovaná představa o 
universálním positivním vlivu organického hnojení na zlepšení stavu zooplanktonu je 
v takovém případě zcela nereálná. 

V neposlední řadě je nutné brát zřetel na výslednou kvalitu masa chovaných ryb, a to 
zejména jde-li o poslední vegetační sezónu s předpokladem produkce tržních ryb. Obecně je 
známo, že čím vyšší je podíl přirozené potravy na přírůstku kapra, tím kvalitnější je jeho 
svalovina z hlediska nutričního složení. Na druhou stranu obsahuje maso kapra z přirozených 
podmínek mnohem menší množství tuku (obvykle do 5 %), což v důsledku znamená nižší 
absolutní množství nutričně významných látek spojovaných s rybím tukem (olejem) pro 
lidskou výživu. Zároveň se při významné restrikci nebo absenci přikrmování snižuje 
ekonomika chovu jako celku. Z toho vyplývá, jak je zmíněno výše, že je třeba klást důraz na 
správné zootechnické zásady při hospodaření s krmnými směsmi a využívat je primárně coby 
zdroje energie pro ryby. V případě zhuštěných obsádek se z tohoto hlediska jeví jako 
opodstatněné použití krmných směsí KP se zvýšeným obsahem dusíkatých látek, které do 
jisté míry mohou suplovat přirozenou potravu a zároveň poskytují dostatečný zdroj energie 
tak, aby proteiny, ať už z přirozené potravy nebo z krmné směsi, primárně sloužily jako látky 
stavební. Při optimálním hospodaření tak chovatel získá produkt, který je vysoce nutričně 
cenný, jeho produkce významně nezatěžuje životní prostředí a tento chov je zároveň 
ekonomicky opodstatněný. 
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6. PŘÍLOHY 
Tab. 1. Odběr jednotlivé složky zooplanktonu s přiřazenými objemovými procenty, celkový objem vzorku 
síťového planktonu zredukovaný o objem tvořený balastními částicemi a síťovým fytoplanktonem a využitelný 
objem pro kapra, který je tvořen organismy o velikosti 0,7 mm a většími na EPR Ražice 1 

 EPR EPR Ražický 1 

 Datum vzorkování 28.4. 
2014 

15.5. 
2014 

11.6. 
2014 

27.6.  
2014 

22.7. 
2014 

5.8.  
2014 

4.9. 
2014 

15.10.    
2014 

Perloočky (Cladocera) % 

Daphnia longispina 45        

Daphnia galeata  45 25 4 +  15 + 

Daphnia parvula   + 1 +  15  

Bosmina longirostris   2 90 10 10 5 30 

Chydorus sphaericus   3  20    

Buchanky (Cyclopidae)         

Cyclops sp. 10        

Acanthocyclops sp.   65 5 50 90 60 70 

Cyclopidae (copepod.st., naupl.st.) 45 40       

Vířníci (Rotatoria) + 5 5  20 + 5  

Aktualní objem  zoopl. 

Velikostní struktura zoopl. 
hrub.-
drob. 

hrub.-
drob. 

drob.-
stř. 

drob. 
drob.-
v.drob. 

drob.-
v.drob. 

drob.-
stř. 

drob.-
v.drob. 

Využitelnost pro kapra(%) 50 45 25 5 2 5 20 5 

Celkový objem zooplanktonu (ml) 7 5 12 14,5 8 4,2 7 3 

Využitelný objem pro kapra (ml) 3,5 2,3 3 0,7 0,2 0,2 1,4 0,15 

 
Tab. 2. Odběr jednotlivé složky zooplanktonu s přiřazenými objemovými procenty, celkový objem vzorku 
síťového planktonu zredukovaný o objem tvořený balastními částicemi a síťovým fytoplanktonem a využitelný 
objem pro kapra, který je tvořen organismy o velikosti 0,7 mm a většími na EPR Ražice 2 

 EPR EPR Ražický 2 

Datum vzorkování 28.4. 
2014 

15.5. 
2014 

11.6. 
2014 

27.6.  
2014 

22.7. 
2014 

5.8.  
2014 

4.9. 
2014 

15.10.    
2014 

Perloočky (Cladocera) % 

Daphnia magna  10               

Daphnia galeata 40 15 15 + + + 15 + 

Daphnia parvula    +   15  

Bosmina longirostris   + 50 5 3 5 30 

Chydorus sphaericus   1 20 20 2   

Buchanky (Cyclopidae)         

Cyclops sp. 10 10       

Acanthocyclops sp.   75  65 95 60 70 

Cyclopidae (copepod.st., naupl.st.) 45 70       

Vířníci (Rotatoria) + 5 10 + 10 + 5  

Aktualní objem  zoopl. 

Velikostní struktura zoopl. 
hrub.-
drob. 

drob.-
stř. 

drob.-
stř. 

drob. 
drob.-
v.drob. 

drob.-
v.drob. 

drob.-
stř. 

drob.-
v.drob. 

Využitelnost pro kapra(%) 50 25 15 2 2 5 20 5 

Celkový objem zooplanktonu (ml) 5,5 5,2 12 16,5 6,5 3 6 3,5 

Využitelný objem pro kapra (ml) 2,3 1,4 1,8 0,35 0,15 0,15 1,5 0,18 
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Tab. 3. Odběr jednotlivé složky zooplanktonu s přiřazenými objemovými procenty, celkový objem vzorku 
síťového planktonu zredukovaný o objem tvořený balastními částicemi a síťovým fytoplanktonem a využitelný 
objem pro kapra, který je tvořen organismy o velikosti 0,7 mm a většími na ER 55 a 56 

 ER č. 55 č. 56 

 Datum vzorkování 
2.6. 

2014 
13.6. 
2014 

11.7. 
2014 

5.8.  
2014 

4.9. 
2014 

2.6.  
2014 

13.6. 
2014 

11.7.    
2014 

5.8.  
2014 

4.9. 
2014 

Perloočky (Cladocera) % 

Daphnia magna                     

Daphnia longispina           5         

Daphnia galeata 30 40 15 10 40   15 60 5 2 

Daphnia parvula     5   10     1 20 8 

Ceriodaphnia sp. 10   2       15       

Bosmina longirostris 20 30 3     5 50 4 20 5 

Scapholeberis mucronata         +           

Chydorus sphaericus                     

Moina       5             

Buchanky (Cyclopidae)                     

Cyclops sp.     5 10 20     + 10 10 

Acanthocyclops sp.     65         30   20 

Cyclopidae (copepod.st., 
naupl.st.) 

50 30     20 80 20   10   

Vznášivky (Diaptomidae)                     

Diaptomus  gracilis +                   

Vířníci (Rotatoria) +   5 5 10     5   55 

Aktualní objem  zoopl. 

Velikostní struktura 
zoopl. 

stř.-
drob. 

stř.-
drob. 

stř.-
drob. 

stř.-
drob. 

stř. drob. 
stř.-

drob. 
stř.-

drob. 
drob. drob. 

Využitelnost pro kapra(%) 30 40 15 25 60 5 15 60 15 12 

Celkový objem 
zooplanktonu (ml) 

5 11 10,5 5 1,2 9 8,5 7,5 3,5 0,8 

Využitelný objem pro 
kapra (ml) 

1,7 4,5 1,6 1,3 0,7 0,45 1,5 4,5 0,5 0,1 
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Tab. 4. Odběr jednotlivé složky zooplanktonu s přiřazenými objemovými procenty, celkový objem vzorku 
síťového planktonu zredukovaný o objem tvořený balastními částicemi a síťovým fytoplanktonem a využitelný 
objem pro kapra, který je tvořen organismy o velikosti 0,7 mm a většími na EPR Ouhlín 1 

 EPR EPR Ouhlín 1 

 Datum vzorkování 
28.4. 
2014 

15.5. 
2014 

11.6. 
2014 

27.6.  
2014 

22.7. 
2014 

5.8.  
2014 

4.9. 
2014 

29.9.    
2014 

Perloočky (Cladocera) % 

Daphnia magna     40 30 +  

Daphnia longispina         

Daphnia galeata  5 60 25  20 70 90 

Daphnia parvula         

Ceriodaphnia sp.    5     

Scapholeberis mucronata      +   

Bosmina longirostris 10  10 10    10 

Chydorus sphaericus  + 15 10     

Buchanky (Cyclopidae)         

Cyclops sp. 30 5       

Acanthocyclops sp. 20        

Cyclopidae (copepod.st., naupl.st.) 30 60 15 5 30 30 30 35 

Vznášivky (Diaptomidae)         

Diaptomus gracilis   +    +  

Vířníci (Rotatoria) 10   45 15 20  5 

Aktualní objem  zoopl. 

Velikostní struktura zoopl. 
drob.-

stř. 
drob. stř. drob. 

stř.-
drob. 

stř.- 
v.drob. 

stř. 
stř.-

drob. 

Využitelnost pro kapra(%) 15 5 40 5 30 40 60 30 

Celkový objem zooplanktonu (ml) 1,8 3,5 12 14,5 7 7 12,6 2,8 

Využitelný objem pro kapra (ml) 0,3 0,2 4,8 0,7 2,1 2,8 7,6 0,8 

 

Tab. 5. Odběr jednotlivé složky zooplanktonu s přiřazenými objemovými procenty, celkový objem vzorku 
síťového planktonu zredukovaný o objem tvořený balastními částicemi a síťovým fytoplanktonem a využitelný 
objem pro kapra, který je tvořen organismy o velikosti 0,7 mm a většími na EPR Ouhlín 2 

 EPR EPR Ouhlín 2 

 Datum vzorkování 28.4. 15.5. 11.6. 27.6.  22.7. 5.8.  4.9. 29.9.    

Perloočky (Cladocera) % 

Daphnia magna     75 80 +  
Daphnia longispina         

Daphnia galeata  5 50 45   85 90 

Daphnia parvula         

Ceriodaphnia sp.  30       

Scapholeberis mucronata         

Bosmina longirostris 20  20 15    5 

Chydorus sphaericus   10 15     

Buchanky (Cyclopidae)         

Cyclops sp. 10        
Acanthocyclops sp.         

Cyclopidae (copepod.st., naupl.st.) 70 30 20 10 15 10 15 5 

Vznášivky (Diaptomidae)         

Diaptomus gracilis   +    +  

Vířníci (Rotatoria) +    10 10   

Aktualní objem  zoopl. 

Velikostní struktura zoopl. drob. drob. 
stř.-

drob. 
drob. hrub. hrub. 

stř.- 
hrub. 

stř.- 
hrub. 

Využitelnost pro kapra(%) 5 3 30 20 70 80 80 40 

Celkový objem zooplanktonu (ml) 2,8 6 5 24 10 20 10,2 2,3 

Využitelný objem pro kapra (ml) 0,15 0,2 1,5 4,8 2,1 16 8,2 0,9 
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Tab. 6. Odběr jednotlivé složky zooplanktonu s přiřazenými objemovými procenty, celkový objem vzorku 
síťového planktonu zredukovaný o objem tvořený balastními částicemi a síťovým fytoplanktonem a využitelný 
objem pro kapra, který je tvořen organismy o velikosti 0,7 mm a většími na EPR Ouhlín 2 

 ER Nahošín 

 Datum vzorkování 
15.5. 
2014 

11.6. 
2014 

27.6. 
2014 

5.8.  
2014 

4.9. 
2014 

Perloočky (Cladocera) % 

Daphnia magna      

Daphnia galeata 10 5  20 25 

Daphnia parvula      

Bosmina longirostris 70   65 10 

Chydorus sphaericus  2 60  5 

Buchanky (Cyclopidae)      

Cyclops sp.      

Acanthocyclops sp.  93 40 15  

Cyclopidae (copepod.st., naupl.st.) 20     

Vířníci (Rotatoria)     10 

Aktualní objem  zoopl. 

Velikostní struktura zoopl. v.drob. 
stř.-

drob. 
drob.-

stř. 
v.drob. 

drob.-
stř. 

Využitelnost pro kapra(%) 10 30 10 10 25 

Celkový objem zooplanktonu (ml) 2 16 14 13 13 

Využitelný objem pro kapra (ml) 0,2 5 1,5 1,3 3,3 
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Tab. 7. Kompletní výsledky obsahu tuku a kompozice mastných kyselin ve filetu kapra obecného ze všech 
experimentálních nádrží. Data jsou průměr ± směrodatná odchylka (n=15). Písmena vedle hodnot značí 
signifikantní (p˂0,05) rozdíl mezi skupinami 

  Ražice 1 Ražice 2 Model 55 Model 56 Nahošín 

obsah tuku 3,39±0,92b 3,13±0,93b 6,30±0,87ab 5,83±0,71ab 9,88±3,51a 

C14:0 1,08±0,15 1,16±0,27 1,08±0,06 0,99±0,12 1,13±0,08 

C14:1 0,06±0,01 0,13±0,02 0,23±0,04 0,11±0,02 0,11±0,02 

C16:0 17,46±0,81b 17,64±0,46b 17,99±0,60b 17,17±1,02b 20,06±0,77a 

C16:1 5,63±0,83b 6,09±0,59b 6,57±,33b 5,78±0,84b 10,24±1,13a 

C18:0 4,51±0,19ab 3,95±0,52b 4,09±0,30b 4,51±0,34ab 5,36±0,45a 

C18:1n-9 32,39±3,50b 25,89±2,37c 35,70±2,21ab 37,95±1,24ab 42,29±3,63a 

C18:1n-7 3,23±0,14b 3,77±0,23a 3,54±0,09ab 3,24±0,21b 3,42±0,08ab 

C18:2n-6 20,38±1,96b 20,39±0,68b 16,36±1,82a 18,63±2,86a 6,92±1,33b 

C18:3n-6 0,45±0,13ab 0,47±0,18ab 0,42±0,09ab 0,53±0,17a 0,16±0,10b 

C18:3n-3 3,24±0,40 4,15±0,96 4,02±0,56 3,19±0,15 3,14±1,07 

C20:0 0,30±0,02a 0,29±0,06a 0,21±0,13a 0,22±0,03ab 0,08±0,06b 

C20:1n-9 1,87±0,20 1,91±0,13 2,01±0,13 1,84±0,14 1,79±0,37 

C20:2n-6 0,63±0,11ab 0,75±0,13a 0,52±0,07bc 0,46±0,09bc 0,26±0,05c 

C20:3 n-6 0,66±0,06b 0,84±0,08a 0,53±0,04b 0,58±0,11b 0,27±0,05c 

C20:4n-6 2,22±0,38ab 2,81±0,61a 1,39±0,14bc 1,50±0,16bc 0,81±0,27c 

C20:3n-3 0,20±0,05ab 0,30±0,08a 0,23±0,06ab 0,14±0,01b 0,18±0,08ab 

C22:1 0,09±0,01a 0,09±0,01a 0,09±0,01a 0,08±0,01a 0,03±0,02b 

C20:5n-3 1,77±0,61b 3,39±0,82a 2,02±0,44b 1,12±0,17a 1,70±0,81b 

C22:5n_6 0,32±0,04a 0,42±0,10a 0,19±0,04b 0,20±0,05a 0,08±0,03b 

C24:1 0,04±0,03 0,05±0,03 0,06±0,01 0,06±0,01 0,02±0,02 

C22:5 n-3 0,63±0,16b 1,12±0,35a 0,54±0,13b 0,42±0,04b 0,49±0,16b 

C22:6n-3 2,30±0,50b 3,72±0,96a 1,76±0,48b 1,43±0,14b 1,03±0,44b 

SFA 23,35±0,96b 23,04±0,47b 23,38±0,59b 22,89±1,33b 26,63±0,60a 

MUFA 43,31±3,07bc 37,92±2,64c 48,19±2,17b 49,07±1,97b 57,90±3,97a 

PUFA 32,80±3,56ab 38,37±3,15a 27,97±2,60b 27,63±3,18b 15,03±4,20c 

n-3 PUFA 8,15±1,66b 12,68±1,95a 8,56±1,61b 6,30±0,36b 6,55±2,54b 

n-6 PUFA 24,65±2,48a 25,69±1,28a 19,40±1,99b 21,33±3,18b 8,49±1,77c 

n-3 HUFA 4,91±1,25b 8,53±1,65a 4,54±1,10b 3,11±0,31b 3,40±1,47b 

EPA+DHA 4,07±1,06b 7,11±1,31a 3,78±0,91b 2,55±0,26b 2,73±1,24b 

n-3/n-6 0,33±0,06b 0,49±0,06b 0,45±0,09b 0,30±0,04b 0,75±0,17a 
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EPR Ražice 1 a 2 
 

    
Obr. 1. Experimentální polovina rybníka Ražice 1 Obr. 2. Experimentální polovina rybníka Ražice 2 

 
 

    
Obr. 3. Dělící plot v přední části rybníka Ražice Obr. 4. Dělící plot v zadní části rybníka Ražice 

 
 

    
Obr. 5. Kontrolní odlov a biometr. měření 11.6.2014 Obr. 6. Kontrolní odlov a biometr. měření 4.9.2014 
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Obr. 8. Výlov EPR Ražice 1 (13.11.2014) Obr. 7. Výlov EPR Ražice 2 (13.11.2014) 

 
 

    
Obr. 9. Ryba napadená kormoránem velkým  Obr. 10. Ryba napadená kormoránem velkým 
 

 

    
Obr. 11. Ryba napadená kormoránem velkým  Obr. 12. Neporušený dělící plot mezi EPR 1. a 2. 
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EPR Ouhlín 1 a 2 
 

    
Obr. 13. Rybník Ouhlín před naháněním  Obr. 14. Základ pro dělící plot na ER Ouhlín 

 
 

    
Obr. 15. Dělící plot mezi EPR Ouhlín 1. a 2.  Obr. 16. EPR Ouhlín 1. po vysazení ryb 

 
 

    
Obr. 17. EPR Ouhlín 2. po vysazení ryb  Obr. 18. Kontrolní odlov a biometr. měření 22.7.2014 
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Obr. 19. Kontrolní odlov a biometr. měření 5.8.2014 Obr. 20. Výskyt kachen na EPR Ouhlín 2. 

 
 
 

    
Obr. 21. Biometrické měření 4.9.2014 na Ouhlín 1. Obr. 22. Biometrické měření 4.9.2014 na Ouhlín 2. 

 
 
 

     
Obr. 23. Vážení ryb při výlovu EPR Ouhlín 2. (1.10.2014)  Obr. 24. Výlov ryb na EPR Ouhlín 1. (2.10.2014)  
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Obr. 25. Podřené ryby, které se snažily projít plotem Obr. 26. Biometrické měření po výlovu Ouhlín 1. 

 
 

    
Obr. 27. Podbitý dělící plot rybou  Obr. 28. Podbitý dělící plot rybou 

 
ER 55 a 56 
 

    
Obr. 29. ER 55 a 56  Obr. 30. Biometrika ryb před vysazením do ER 55 
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 Obr. 31. Vysazení ryb do ER 56   Obr. 32. Kontrolní výlov na ER 55 13.6. 2014 

 
 

       
Obr. 33. Biometrické měření ryb 13.6.2014  Obr 34. Biometrické měření ryb 15.7.2014 
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Obr. 35. Spouštění ER 55 před výlovem 3.11.2014  Obr. 36. Spouštění ER 56 před výlovem 3.11.2014 
 

    
Obr. 37. Výlov ER 55 3.11.2014 Obr.  38. Biometrické měření po výlovu ER 55 a 56 3.11.2014  

 
 
 


