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• Rybářství je definováno jako uvědomělá činnost, která je 
založena na různě intenzivním využívání přirozených nebo 
cílevědomým chovem vytvořených zásob vodních 
organizmů k přímé nebo nepřímé výživě člověka.

• Lov ryb (capture)
– Mořský a jezerní rybolov

• Chov ryb = akvakultura (aquaculture)
– Kromě ryb i další vodní organismy (mořské řasy, korýši, měkkýši)
– V rybnících = rybníkářství
– Ve speciálních zařízeních – klece, průtočné či recirkulační

systémy
– Obhospodařování rybářských revírů = rybářství v tekoucích 

vodách

•• RybRybáářřstvstvíí je definovje definovááno jako uvno jako uvěědomdoměělláá ččinnost, kterinnost, kteráá je je 
zalozaložžena na rena na růůznzněě intenzivnintenzivníím vyum využžíívváánníí ppřřirozených nebo irozených nebo 
ccíílevlevěědomým chovem vytvodomým chovem vytvořřených zených záásob vodnsob vodníích ch 
organizmorganizmůů k pk přříímméé nebo nepnebo nepřříímméé vývýžživivěě ččlovlověěka.ka.

•• Lov ryb (Lov ryb (capturecapture))
–– MoMořřský a jezernský a jezerníí rybolovrybolov

•• Chov ryb = akvakultura (Chov ryb = akvakultura (aquacultureaquaculture))
–– KromKroměě ryb i dalryb i dalšíší vodnvodníí organismy (moorganismy (mořřskskéé řřasy, korýasy, korýšši, mi, měěkkýkkýšši)i)
–– V rybnV rybnííccíích = rybnch = rybnííkkáářřstvstvíí
–– Ve speciVe speciáálnlníích zach zařříízenzeníích ch –– klece, prklece, průůtotoččnnéé čči i recirkularecirkulaččnníí

systsystéémymy
–– ObhospodaObhospodařřovováánníí rybrybáářřských revských revíírrůů = ryb= rybáářřstvstvíí v tekoucv tekoucíích ch 

vodvodááchch
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• intenzivně narůstající lidská populace
– http://galen.metapath.org/popclk.html
– 1999 = 6 miliard, 2012 = 7 miliard
– Zvyšující se potřeba ryb pro konzum 

• Stagnace lovu ryb 
– nutnost limitů, ochrany

• Dynamický rozvoj chovu ryb 
– Pokrývá potřebu pro lidský konzum z více než 45% (FAO, 

2010)
– Dotační politika EU 

• Společná rybářská politika EFF 2014 - 2020
• podpora intenzivní akvakultury
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Chovný cyklusChovný cyklus

•• uzavuzavřřenýený
–– VVššechny vechny věěkovkovéé kategoriekategorie
–– VVččetnetněě reprodukce reprodukce 
–– RemontnRemontníí ryby (selekce), generaryby (selekce), generaččnníí rybyryby

•• OtevOtevřřenýený
–– Pouze nPouze něěkterkteréé vvěěkovkovéé kategoriekategorie
–– ChovnChovnáá ččáást (remontnst (remontníí a generaa generaččnníí ryby, plryby, plůůdek)dek)
–– VýkrmovVýkrmováá ččáást (juvenilnst (juvenilníí a a subadultnsubadultníí ryby)ryby)
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Chovný cyklusChovný cyklus

•• RemontnRemontníí a generaa generaččnníí rybyryby
–– ChovChováány v rybnny v rybnííccíích, v pch, v přříípadpaděě kapra specikapra speciáálnlníí matemateččnnéé

rybnrybnííky, jinak v ky, jinak v polykulturpolykulturááchch v bv běžěžných produkných produkččnníích ch 
rybnrybnííccííchch

–– Pstruh duhový Pstruh duhový –– intenzivnintenzivníí chovy chovy –– podobnpodobněě jako u trjako u tržžnníích ch 
ryb, pouze menryb, pouze menšíší hustota obshustota obsáádkydky

•• PlPlůůdekdek
–– U kaprovitých a vU kaprovitých a věěttššiny dravciny dravcůů po rozplavpo rozplaváánníí vysazen do vysazen do 

rybnrybnííkkůů, lze po, lze poččááteteččnníí odkrm v intenzivnodkrm v intenzivníích podmch podmíínknkáách ch 
ll ííhnhněě

–– U sumce (candU sumce (candááta) intenzivnta) intenzivníí odchov plodchov plůůdku i juvenilndku i juvenilníích rybch ryb
–– LososovitLososovitíí –– intenzivnintenzivníí chovy (chovy (recirkulacerecirkulace, pr, průůtotoččnnéé systsystéémy)my)
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Chovný cyklusChovný cyklus

•• TrTržžnníí rybyryby
–– KaprovitKaprovitíí

•• RybnRybnííkyky
•• PlPlůůdkovdkovéé výtavýtažžnnííky, hlavnky, hlavníí rybnrybnííkyky

–– Dravci Dravci 
•• obvykle rybnobvykle rybnííky v ky v polykulturpolykulturááchch s kaprem a dostatkem s kaprem a dostatkem 

potravnpotravníích rybch ryb
•• lze i v lze i v recirkulacrecirkulacííchch, n, náároroččnnéé na kvalitu vodyna kvalitu vody

–– LososovitLososovitíí
•• intenzivnintenzivníí chovychovy
•• KlecovKlecovéé chovy, prchovy, průůtotoččnnéé systsystéémy (FTS), my (FTS), recirkularecirkulaččnníí systsystéémy my 

(RAS)(RAS)

7

Technologická specifika chovu ryb 
druh chovaných rybdruh chovaných ryb

•• KaprovitKaprovitíí
–– Kapr, lKapr, líín n –– umuměělláá reprodukce, generareprodukce, generaččnníí ryby na vysokryby na vysokéé

úúrovni domestikace, plemenrovni domestikace, plemenáářřskskáá prprááce, cce, cíílem produkce lem produkce 
trtržžnníích rybch ryb

–– ReofilnReofilníí ryby ryby –– umuměělláá reprodukce, ryby pro reprodukci reprodukce, ryby pro reprodukci 
odlovovodlovováány v rybny v rybáářřských revských revíírech, crech, cíílem produkce lem produkce 
nnáásadovsadovéého matriho matriáálulu

•• DravciDravci
–– ŠŠtika, sumec tika, sumec –– umuměělý výtlý výtěěr, ryby pro výtr, ryby pro výtěěr chovr chováány ny 

v v polykulturpolykulturááchch v rybnv rybnííccííchch
–– CandCandáát, okoun t, okoun –– ppřřirozený irozený čči poloumi polouměělý výtlý výtěěr, bez r, bez 

domestikace a plemendomestikace a plemenáářřskskéé prpráácece
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druh chovaných rybdruh chovaných ryb

•• LososovitLososovitíí
–– Pstruh obecný, lipan podhornPstruh obecný, lipan podhorníí

•• v v ČČR pouze produkce nR pouze produkce náásadovsadovéého materiho materiáálulu
•• Inkubace a poInkubace a poččááteteččnníí odchov plodchov plůůdku v kontrolovaných  dku v kontrolovaných  

podmpodmíínknkááchch
•• Po Po rozkrmenrozkrmeníí vysazenvysazeníí do odchovných potokdo odchovných potokůů (u lipana (u lipana 

ppřřííkopovkopovéé rybnrybnííččky)ky)
•• VysazenVysazeníí dvouletých ndvouletých náásad do revsad do revíírrůů (u lipana ro(u lipana ročček)ek)

–– Pstruh duhový, Pstruh duhový, sivensivenamerický americký 
•• produkce trprodukce tržžnníích ryb, generach ryb, generaččnníí rybyryby
•• umuměělý výtlý výtěěr, odkrm plr, odkrm plůůdkudku
•• intenzivnintenzivníí technologietechnologie
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Růst produkčního potenciálu 
řříízenzenáá reprodukce rybreprodukce ryb

•• PPřřirozený výtirozený výtěěrr
–– Zcela zZcela záávislý na podmvislý na podmíínknkáách poch poččasasíí
–– NebezpeNebezpeččíí úúhynhynůů vlivem teplotnvlivem teplotníích zmch změěn, kysln, kyslííkových kových 

deficitdeficitůů, , predpredáátortorůů
–– TvrdTvrdáá selekce, zselekce, zíískskááme kvalitnme kvalitníí a odolný pla odolný plůůdekdek
–– ProvProváádděěn u mn u méénněě významných rybvýznamných rybíích druhch druhůů
–– dopldoplňňkovkověě u kapra, lu kapra, líína, candna, candáátata

•• PoloumPolouměělý výtlý výtěěrr
–– Kombinace pKombinace přřirozených podmirozených podmíínek a umnek a uměělléého výtho výtěěrovrovéého ho 

substrsubstráátutu
–– jikry pjikry přřeneseny do kontrolovaných podmeneseny do kontrolovaných podmíínek, nebo do nek, nebo do 

rybnrybnííka ka 
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řříízenzenáá reprodukce rybreprodukce ryb

•• UmUměělý výtlý výtěěrr
–– VyuVyužžitit íí kontrolovaných podmkontrolovaných podmííneknek
–– ČČáástesteččnnáá neznezáávislost na povislost na poččasasíí, lze dos, lze dosááhnout thnout téémměřěř 100% 100% 

ppřřeežžitit íí
–– nnáároroččnnéé na kvalitu vody, technologickna kvalitu vody, technologickéé prvky, znalosti a prvky, znalosti a 

zkuzkuššenosti chovateleenosti chovatele
–– VýhodnVýhodnéé u druhu druhůů, u kterých jsou k dispozici kvalitn, u kterých jsou k dispozici kvalitníí

generageneraččnníí ryby vysokryby vysokéé hodnotyhodnoty
–– JedinJedináá momožžnost v podmnost v podmíínknkáách ch ČČR pro produkci býloR pro produkci býložžravých ravých 

rybryb
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řříízenzenáá reprodukce rybreprodukce ryb

•• VýVýžživa generaiva generaččnníích rybch ryb
–– LiLi šíší se od trse od tržžnníích rybch ryb
–– CCíílem je produkce lem je produkce kvatilnkvatilnííchch pohlavnpohlavníích bunch buněěkk
–– OptimOptimáálnlníí je dostatek pje dostatek přřirozenirozenéé potravypotravy

•• IdeIdeáálnlníí pompoměěr r žživin, ivin, žžáádndnéé nenežžáádoucdoucíí zmzměěnyny
–– KrmnKrmnéé smsměěsi s vyvsi s vyváážženým pomeným poměěrem proteinrem proteinůů a tukua tuku

•• Pozor na Pozor na oxidativnoxidativníí zmzměěny tukuny tuku
•• Dostatek esenciDostatek esenciáálnlníích aminokyselin (lze pouch aminokyselin (lze použžíít i syntetickt i syntetickéé))

–– PouPoužžíívat vat ččerstverstvéé smsměěsi, kvalitnsi, kvalitníí obilovinyobiloviny
–– PouPoužžitit íí vitamvitamíínnůů, antioxidant, antioxidantůů –– premixypremixy
–– KvalitnKvalitníí vývýžživa se projeviva se projevíí v v úúspspěěššnosti reprodukce i nosti reprodukce i 

dlouhovdlouhověěkkostikkosti generageneraččnníích rybch ryb
–– DrahDrahéé smsměěsi, psi, přřestoestožže nemaje nemajíí vysoký produkvysoký produkččnníí efekt efekt ––

nejednnejednáá se o rse o růůstovstovéé smsměěsi (si (growerygrowery))
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Růst produkčního potenciálu 
řříízenzenáá reprodukce rybreprodukce ryb

•• PPřřííprava generaprava generaččnníích rybch ryb
–– GeneraGeneraččnníí ryby pryby přřememííststěěny do manipulany do manipulaččnníích nch náádrdržžíí

•• zamezit poranzamezit poraněěnníí ryb (kvalitnryb (kvalitníí plasty, HTT)plasty, HTT)
–– ŘŘíízenzeníím rem režžimu teploty vody, pimu teploty vody, přřííp. i svp. i svěětelntelnéého reho režžimu imu 

dosdosááhnout ovulace samic a hnout ovulace samic a spermiacespermiacesamcsamcůů
–– IntramuskulIntramuskuláárnrníí aplikace roztoku hypofýzyaplikace roztoku hypofýzy

•• Obvykle v jednObvykle v jednéé ddáávce samcvce samcůům a ve dvou dm a ve dvou dáávkvkáách samicch samicíímm
–– SyntetickSyntetickéé analogy analogy gonadotropngonadotropnííchch hormonhormonůů
–– ppřřííp. v kombinaci s p. v kombinaci s dopaminergndopaminergníímimi inhibitory (napinhibitory (napřř. . 

KobarelinKobarelin, , LecirelinLecirelin))
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Princip humorPrincip humoráálnlníí regulaceregulace

Růst produkčního potenciálu 
řříízenzenáá reprodukce rybreprodukce ryb

•• UmUměělý výtlý výtěěrr
–– AnestezieAnesteziegenerageneraččnníích ryb pch ryb přřed manipulaced manipulacíí

•• Minimalizace stresu, poranMinimalizace stresu, poraněěnníí, zejm. u velkých ryb, zejm. u velkých ryb
•• RRůůznznáá anestetika v zanestetika v záávislosti na druhu ryby, velikosti a povislosti na druhu ryby, velikosti a poččtu tu 

ryb, zkuryb, zkuššenosti a dostupnostienosti a dostupnosti
•• MS222, MS222, QuinaldinQuinaldin, , EthoxyquinEthoxyquin, , phenoxyethanolphenoxyethanol, h, hřřebebííččkový kový 

olej,olej,……
•• Pozor na sprPozor na spráávnvnéé ddáávkovvkováánníí
•• nutno opakovannutno opakovaněě mmííchat lchat láázezeňň ve sprve spráávnvnéé koncentraci dle koncentraci dle 

ppřřííslusluššnnéé metodikymetodiky
•• ProvProváádděět test citlivostit test citlivosti
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Růst produkčního potenciálu 
řříízenzenáá reprodukce rybreprodukce ryb

•• UmUměělý výtlý výtěěrr
–– VytlaVytlaččovováánníí jiker (suchjiker (sucháá metoda) metoda) 

•• Pouze jikry a Pouze jikry a ččiriráá ovariovariáálnlníí tekutina, bez ptekutina, bez přříímměěsi krvesi krve
•• ZabrZabráánit kontaktu s vodou a pnit kontaktu s vodou a přřededččasnasnéému uzavmu uzavřřeneníí mikropylemikropyle––

dobdobřře osue osuššit tit těělo ryb i ploutvelo ryb i ploutve
–– VytlaVytlaččovováánníí mlmlííččíí

•• metoda polyspermie metoda polyspermie –– alespoalespoňň ttřři samci na jednu di samci na jednu dáávku jiker, vku jiker, 
eliminace defektneliminace defektníích samcch samcůů

•• imobilizaimobilizaččnníí roztoky roztoky –– zabrazabraňňujujíí ppřřededččasnasnéé aktivaci spermiaktivaci spermiíí
momoččíí (sumec, l(sumec, líín)n)

•• NNěěkdy se samci usmrcujkdy se samci usmrcujíí a po a po extirpaciextirpacijsou varlata pasjsou varlata pasíírovrováána na 
ppřřes ses síítko (tko (šštika)tika)

•• ZabrZabráánit kontaktu s vodounit kontaktu s vodou
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Růst produkčního potenciálu 
řříízenzenáá reprodukce rybreprodukce ryb

•• UmUměělý výtlý výtěěrr
–– OsemenOsemeněěnníí

•• PromPromíísenseníí jiker a mljiker a mlííččíí na sucho bez vodyna sucho bez vody
–– OplozenOplozeníí

•• Aktivace spermiAktivace spermiíí ppřříídavkem vodydavkem vody
•• Aktivita spermiAktivita spermiíí pouze npouze něěkolik deskolik desíítek vtetek vteřřin, v zin, v záávislosti na vislosti na 

druhu ryby a teplotdruhu ryby a teplotěě vodyvody
•• OplozovacOplozovacíí roztoky prodluroztoky prodlužžujujíí aktivitu spermiaktivitu spermiíí
•• Po aktivaci ponechat cca 2 min bez pohybu, nPo aktivaci ponechat cca 2 min bez pohybu, nááslednsledněě provprovéést st 

odlepkovodlepkováánníí
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Růst produkčního potenciálu 
řříízenzenáá reprodukce rybreprodukce ryb

•• OOššetetřřeneníí generageneraččnníích ryb po výtch ryb po výtěěruru
–– DesinfekDesinfekččnníí koupel koupel 

•• KrKráátkodobtkodobáá ponoponořřovacovacíí
•• ZabrZabráánit bakterinit bakteriáálnlníí a pla plííssňňovovéé infekci povrchových zraninfekci povrchových zraněěnníí

–– Aplikace ATBAplikace ATB
•• Obvykle se nepouObvykle se nepoužžíívváá, u vysoce cen, u vysoce ceněěných generaných generaččnníích ryb lze ch ryb lze 

vyuvyužžíítt
•• IntramuskulIntramuskuláárnrníí aplikace, dle pokynaplikace, dle pokynůů veterinveterináárnrníího lho léékakařřee

–– PPřřememíístit ryby do manipulastit ryby do manipulaččnníích nch náádrdržžíí, v optim, v optimáálnlníích ch 
podmpodmíínknkáách vody a v pch vody a v přříítmtmíí

•• Minimalizovat stresMinimalizovat stres
•• PoranPoraněěnnéé a poa pošškozenkozenéé ryb separovatryb separovat
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Inkubace jikerInkubace jiker

•• OdlepkovOdlepkováánníí
–– U lososovitých se neprovU lososovitých se neprovááddíí
–– NNěěktekteřříí dravci (dravci (šštika) statika) staččíí promýt studnipromýt studniččnníí vodouvodou
–– KaprovitKaprovitíí

•• silnsilněě lepkavlepkavéé jikryjikry
•• Promývat suspenzPromývat suspenzíí jj íílu, mastku lu, mastku –– ččasovasověě nnáároroččnnéé
•• Lze pouLze použžíít takt takéé kravskkravskéé mlmlééko (neodstko (neodstřřededěěnnéé))
•• EnzymatickEnzymatickéé odlepkovodlepkováánníí (nap(napřř. . hyaluronidhyaluronidáázaza) ) ––
ččasovasověě nennenáároroččnnéé, finan, finanččnněě nnáákladnkladnéé
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Inkubace jikerInkubace jiker

•• Nasadit na lahve Nasadit na lahve čči apari aparááty ty 
–– Ihned po Ihned po odlepkovodlepkováánníí
–– Zajistit dostateZajistit dostateččný pný přříísun kyslsun kyslííkuku
–– Minimalizovat otMinimalizovat otřřesyesy
–– v ranv ranéé ffáázi embryogeneze jikry nejcitlivzi embryogeneze jikry nejcitlivěějjšíší na pona pošškozenkozeníí
–– Manipulace a pManipulace a přřememííststěěnníí momožžnnéé aažž ve stadiu ove stadiu oččnníích bodch bodůů
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TechnologickTechnologickáá specifikaspecifika
Inkubace jikerInkubace jiker

•• InkubaInkubaččnníí lahvelahve
–– NejrozNejrozšíšířřeneněějjšíší ZugskZugskéé
–– ChasseovyChasseovylahvelahve

•• V souV souččasnosti masnosti máálo vyulo využžíívanvanéé, okrajov, okrajověě u u šštikytiky

–– KannengeiterovyKannengeiterovylahvelahve
•• VhodnVhodnéé pro nejcitlivpro nejcitlivěějjšíší druhy rybdruhy ryb

–– VelkokapacitnVelkokapacitníí inkubainkubaččnníí lahve typu Dnlahve typu Dněěprpr
•• Pro Pro amuraamuraa a tolstolobikatolstolobika, jejich, jejichžž jikry silnjikry silněě bobtnajbobtnajíí
•• Lze pouLze použžíít i pro kapra, a to vt i pro kapra, a to vččetnetněě eleuterembryoneleuterembryonáálnlníí ffáázeze
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Inkubace jikerInkubace jiker

•• InkubaInkubaččnníí aparaparááty  ty  
–– NejNejččastastěěji u pstruha a ji u pstruha a sivenasivena, kde prob, kde probííhháá dlouhdlouháá inkubace inkubace 

v v řřáádu mdu měěssííccůů
–– Jikry jsou rozmJikry jsou rozmííststěěny vedle sebe, nutno pravidelnny vedle sebe, nutno pravidelněě

odtraodtraňňovatovatpopošškozenkozenéé -- rychle se rychle se šíšířřííccíí saprolegnisaprolegnióózaza
–– RuckelRuckel–– Vackovy aparVackovy aparáátyty

•• VhodnVhodnéé i pro vykulený pli pro vykulený plůůdekdek

–– VertikVertikáálnlníí aparaparáátyty
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Inkubace jikerInkubace jiker

•• PoloumPolouměělý výtlý výtěěrr
–– PouPoužžitit íí hnhníízd zd 

•• KoKořřenový systenový systéém ostm ostřřice (ice (CarexCarexspsp.).)
•• SyntetickSyntetickéé materimateriáályly

–– VhodnVhodnéé pro candpro candááta ta 
•• samec ochrasamec ochraňňuje hnuje hníízdo s jikramizdo s jikrami

–– UmUmíístit do nstit do náádrdržžee
•• popoččet hnet hníízd odpovzd odpovííddáá popoččtu samctu samcůů

–– Ve stadiu oVe stadiu oččnníích bodch bodůů hnhníízda pzda přřenenéést do vhodnst do vhodnéého rybnho rybnííka ka 
nebo do lnebo do lííhnhněě
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popoččááteteččnníí odchov plodchov plůůdku dku 

•• Vykulený plVykulený plůůdek dek -- kaprovitkaprovitéé rybyryby
–– PPřřeplouveplouváánníí do koldo kolííbek, kde probbek, kde probííhháá eleuterembryoneleuterembryonáálnlníí

ffááze ve stze ve stáádiu zavdiu zavěěššeneníí
–– LepkavLepkavéé úútvary na hlavtvary na hlavěě –– zavzavěěššeneníí na substrna substráát (vt (věětvitviččky, ky, 

uhelonuhelon))
–– RozplavRozplaváánníí po npo něěkolika dnech, prvotnkolika dnech, prvotníí naplnnaplněěnníí plynovplynovéého ho 

mměěchýchýřřee
–– Malý Malý žžloutkový vloutkový vááčček, rychlý pek, rychlý přřechod na exogennechod na exogenníí vývýžživuivu
–– VýVýžživa zpoiva zpoččáátku tku žživou potravou (tivou potravou (třříídděěný zooplankton, ný zooplankton, 

larvy larvy ArtemiaArtemiasalinasalina), krmit v nadbytku), krmit v nadbytku
–– Postupný pPostupný přřechod na suchou dietu = coechod na suchou dietu = co--feedingfeeding
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Růst produkčního potenciálu
speciální zařízení k chovu ryb

Růst produkčního potenciálu
speciální zařízení k chovu ryb

– Otevřené
• Intenzivní přítok a odtok vody ze systému 

• Průtočné systémy se žlaby či jinými nádržemi (chov pstruha a sivena)

• Klecové systémy. Využívány k produkci mořských ryb, lososa, pstruhů
(marikultury, jezera, nádrže) 

– Částečně uzavřené
• Pouze malá část vody je vyměňována, zbytek je používán opakovaně

• Recirkulační akvakulturní systémy (chov lososovitých ryb, dravců, 
jeseterů)

– Uzavřené
• Přítok nahrazuje pouze ztráty při výparu, čištění

• Nejintenzivnější systémy

• Sila, RAS (pstruh, sumečci, sumci)

– Otevřené
• Intenzivní přítok a odtok vody ze systému 

• Průtočné systémy se žlaby či jinými nádržemi (chov pstruha a sivena)

• Klecové systémy. Využívány k produkci mořských ryb, lososa, pstruhů
(marikultury, jezera, nádrže) 

– Částečně uzavřené
• Pouze malá část vody je vyměňována, zbytek je používán opakovaně

• Recirkulační akvakulturní systémy (chov lososovitých ryb, dravců, 
jeseterů)

– Uzavřené
• Přítok nahrazuje pouze ztráty při výparu, čištění

• Nejintenzivnější systémy

• Sila, RAS (pstruh, sumečci, sumci)
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Růst produkčního potenciálu
speciální zařízení k chovu ryb

Růst produkčního potenciálu
speciální zařízení k chovu ryb

• Čištění a úpravy vody
– Sedimentační nádrže 
– Mechanická filtrace (zachycení pevných nečistot)
– Biologická filtrace (odstranění toxických forem N)
– Desinfence (ÚV záření, ozon, či kombinace obou)
– Temperace, aerace či oxygenace (průtokový ohřev či chlazení, 

difuséry, aerátory, kyslíkové svazky, generátory kyslíku)

• Čerpadla a rozvodné potrubní systémy
• Odchovné nádrže

– Materiál zdravotně nezávadný (sklolaminát, plasty, HTT –
impregnovaná textilie, beton)

– Tvar respektující druh a věkovou kategorii ryby (kruhové, 
hexagonální, žlaby)

• Čištění a úpravy vody
– Sedimentační nádrže 
– Mechanická filtrace (zachycení pevných nečistot)
– Biologická filtrace (odstranění toxických forem N)
– Desinfence (ÚV záření, ozon, či kombinace obou)
– Temperace, aerace či oxygenace (průtokový ohřev či chlazení, 

difuséry, aerátory, kyslíkové svazky, generátory kyslíku)

• Čerpadla a rozvodné potrubní systémy
• Odchovné nádrže

– Materiál zdravotně nezávadný (sklolaminát, plasty, HTT –
impregnovaná textilie, beton)

– Tvar respektující druh a věkovou kategorii ryby (kruhové, 
hexagonální, žlaby)
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Chovné nádrže v RAS
kruhové nádrže PET – chov okrasných ryb a úhoře
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Chovné nádrže v RAS
venkovní systém HTT
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Chovné nádrže v RAS
vnitřní HTT systém k chovu juvenilních ryb
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Chovné nádrže v RAS
vnitřní hexagonální HTT nádrže 
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Chovné nádrže v RAS
přestavba PP nádrží na nápoje
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Čistění vody v RAS malého objemu
jednoduchý biofiltr pro menší zatížení
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Růst produkčního potenciálu
speciální zařízení k chovu ryb

Růst produkčního potenciálu
speciální zařízení k chovu ryb

• Umělé systémy = krmení
– Chybí přirozená potrava 
– Kompletní krmné směsi – obvykle peletovné (výroba extruzí)
– Nutno naplnit veškeré nutriční požadavky ryb (esenciální živiny, specificky 

účinné látky, energie) Mechanická filtrace (zachycení pevných nečistot)

• Faktory krmení
– Krmná směs 

• Rozdíly dle druhu ryby, věkové kategorie, odchovné technologie

– Technika krmení
• Zajistit příjem veškerého předloženého krmiva

– Zdravotní stav ryb
• Zamezit dietetickým problémům (tuková degenerace, nespecifická rezistence)

– Přírůstek
• Konverze krmiva (FCR), retence proteinu, tuku

– Kvalita svaloviny
• Dietetická i senzorická kvalita potraviny

• Umělé systémy = krmení
– Chybí přirozená potrava 
– Kompletní krmné směsi – obvykle peletovné (výroba extruzí)
– Nutno naplnit veškeré nutriční požadavky ryb (esenciální živiny, specificky 

účinné látky, energie) Mechanická filtrace (zachycení pevných nečistot)

• Faktory krmení
– Krmná směs 

• Rozdíly dle druhu ryby, věkové kategorie, odchovné technologie

– Technika krmení
• Zajistit příjem veškerého předloženého krmiva

– Zdravotní stav ryb
• Zamezit dietetickým problémům (tuková degenerace, nespecifická rezistence)

– Přírůstek
• Konverze krmiva (FCR), retence proteinu, tuku

– Kvalita svaloviny
• Dietetická i senzorická kvalita potraviny

42



vybavenvybaveníí llííhnhněě –– popoččááteteččnníí odchov plodchov plůůdkudku

•• Vykulený plVykulený plůůdek dek -- kaprovitkaprovitéé rybyryby
–– KolKolííbky pro bky pro eleuterembryaeleuterembrya

•• anticoranticorvlovložžky do ky do žžlablabůů
•• SeSeššitý itý uhelonuhelons vysokou hustotous vysokou hustotou
•• VklVkláádjdjíí se vse věětvitviččky pro zavky pro zavěěššeneníí

–– nebo stadium zavnebo stadium zavěěššeneníí ve vznosu  ve velkokapacitnve vznosu  ve velkokapacitníích ch 
aparaparáátechtech

•• DotateDotateččnnáá cirkulace vody zajicirkulace vody zajiššťťujujííccíí pasivnpasivníí pohyb plpohyb plůůdku pdku přřed ed 
rozplavrozplaváánníímm

–– KrmKrmíítka automaticktka automatickáá ppáásovsováá
•• pohpoháánněěnnáá hodinovým strojkemhodinovým strojkem
•• umoumožňžňujujíí kontinukontinuáálnlníí krmenkrmeníí
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popoččááteteččnníí odchov plodchov plůůdkudku

•• Vykulený plVykulený plůůdek dek –– lososovitlososovitéé rybyryby
–– DlouhDlouháá ffááze vze vááččkovkovéého plho plůůdkudku
–– Po vykulenPo vykuleníí ve vyve vyššíšším stadiu ontogenezem stadiu ontogeneze
–– NeprobNeprobííhháá ffááze zavze zavěěššeneníí
–– ZpoZpoččáátku ztku zůůststáávváá plplůůdek na dek na RuckelRuckel--Vackových aparVackových aparáátechtech
–– PozdPozděěji ji ppřřeloveneloveníí do do odkulovacodkulovacííchch žžlablabůů
–– KrmenKrmeníí od pood poččáátku suchou dietoutku suchou dietou
–– KontinuKontinuáálnlníí krmenkrmeníí pomocpomocíí ppáásových krmsových krmíítektek
–– ČČasovasověě i finani finanččnněě nnáároroččnnáá ffááze odchovuze odchovu
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Specifika Specifika ččististěěnníí vody pvody přři chovu rybi chovu ryb
ÚÚprava vody pro rybprava vody pro rybíí llííheheňň

•• HlavnHlavníí zzáásadysady
–– PotPotřřeba vody pro leba vody pro lííheheňň nenneníí vysokvysokáá ve srovnve srovnáánníí

s ns náásledným odchovemsledným odchovem
•• Obvykle staObvykle staččíí ppřříítok kolem 5 l/stok kolem 5 l/s
•• ČČasto nenasto neníí nutnnutnéé vodu vodu recirkulovatrecirkulovat, posta, postaččíí prprůůtotoččný systný systéémm

–– ZZáásadnsadníí pro pro úúspspěěch je kvalita vodych je kvalita vody
•• DbDbáát na optimt na optimáálnlníí teplotuteplotu
•• KyslKyslíík vk věěttššinou neninou neníí limitnlimitníí
•• OptimOptimáálnlníí tvrdost (nentvrdost (neníí vhodnvhodnáá ppřříílili šš tvrdtvrdáá voda zejmvoda zejmééna pro na pro 

popoččááteteččnníí stadia plstadia plůůdku)dku)
•• Pozor na obsah Pozor na obsah FeFea a MnMn
•• Po oxidaci se tvoPo oxidaci se tvořříí srasražženina Feenina Fe22OO33, resp. MnO, resp. MnO22, kter, kteráá vytvvytváářříí

povlak na jikrpovlak na jikráách ch čči i žžabernaberníím aparm aparáátu pltu plůůdkudku
•• Voda musVoda musíí být bez mechanických nebýt bez mechanických neččistotistot
•• Bez organickBez organickéé zzááttěžěže e –– minimalizovat bakteriminimalizovat bakteriáálnlníí oožživeniveníí
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Specifika Specifika ččististěěnníí vody pvody přři chovu rybi chovu ryb
ÚÚprava vody pro rybprava vody pro rybíí llííheheňň

•• Zdroje vodyZdroje vody
–– PovrchovPovrchováá voda z rybnvoda z rybnííkaka

•• BývBýváá dostatedostateččnněě mměěkkkkáá, prokysli, prokysliččenenáá
•• MMůžůže být i zdrojem planktonue být i zdrojem planktonu
•• Na jaNa jařře me máá ttéémměřěř optimoptimáálnlníí teplotuteplotu
•• VysokVysokáá organickorganickáá zzááttěžěž
•• Zdroj bakteriZdroj bakteriáálnlníí infekce a parazitinfekce a parazitáárnrníí invaze invaze 
•• SloSložžititéé a na náákladnkladnéé ččiiššttěěnníí

–– PovrchovPovrchováá voda z tokuvoda z toku
•• Dostatek kyslDostatek kyslííku, nenku, neníí tvrdtvrdáá
•• BývBýváá ppřříílili šš chladnchladnáá
•• NebezpeNebezpeččíí znezneččiiššttěěnníí, zejm, zejmééna pna přři boui bouřřkkáách a pch a přříívalových srvalových sráážžkkááchch

46

Specifika Specifika ččististěěnníí vody pvody přři chovu rybi chovu ryb
ÚÚprava vody pro rybprava vody pro rybíí llííheheňň

•• Zdroje vodyZdroje vody
–– PodzemnPodzemníí vodavoda

•• Velkou výhodou je minimVelkou výhodou je minimáálnlníí organickorganickáá zzááttěžěž
•• TTéémměřěř bez pevných nebez pevných neččistotistot
•• VyVyššíššíobsah dusiobsah dusiččnannanůů rybrybáám nevadm nevadíí
•• TTéémměřěř bez bez patogenpatogenůů
•• V zimV ziměě mmáá vhodnou teplotu, jinak je pvhodnou teplotu, jinak je přříílili šš chladnchladnáá
•• NedotatekNedotatekkyslkyslííkuku
•• BývBýváá ppřříílili šš tvrdtvrdáá, zm, změěkkččovováánníí je nje náákladnkladnéé
•• MMůžůže obsahovat zvýe obsahovat zvýššenenéé mnomnožžstvstvíí FeFečči i MnMn
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Specifika Specifika ččististěěnníí vody pvody přři chovu rybi chovu ryb
ÚÚprava vody pro rybprava vody pro rybíí llííheheňň

•• TechnologickTechnologickéé postupypostupy
–– ÚÚprava teplotyprava teploty

•• Po vPo věěttššinu sezony nutno pinu sezony nutno přřititááppěětt
•• OhOhřřev lze ev lze ččáástesteččnněě řřeeššit it kombinckombincíí rrůůznýhznýhzdrojzdrojůů vodyvody
•• VytVytááppěět vt vžždy vodu, nikdy okolndy vodu, nikdy okolníí vzduchvzduch
•• PonornPonornáá toptopíítkatka
•• PrPrůůtokovtokovéé ohohřříívavaččee
•• ÚÚsporu lze dossporu lze dosááhnout hnout recirkulacrecirkulacíí, pak ale nutno m, pak ale nutno míít kvalitnt kvalitníí biofiltrbiofiltr

(hlavn(hlavněě úúččinninnáá nitrifikace)nitrifikace)

–– ZvýZvýššeneníí obsahu kyslobsahu kyslííkuku
•• BuBuďď nenneníí nutnnutnáá, nebo posta, nebo postaččíí aeraceaerace
•• vhodnvhodněě vyuvyužžíívat vat bioblokybiobloky, nebo jin, nebo jinéé energeticky nenenergeticky nenáároroččnnéé

mechanismymechanismy
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Specifika Specifika ččististěěnníí vody pvody přři chovu rybi chovu ryb
ÚÚprava vody pro rybprava vody pro rybíí llííheheňň

•• TechnologickTechnologickéé postupypostupy
–– MechanickMechanickáá filtracefiltrace

•• NejvýznamnNejvýznamněějjšíší ffááze ze úúpravypravy
•• PPřřededččiišštenteníí -- ččesla a sedimentaesla a sedimentaččnníí nnáádrdržž
•• Mechanický filtr pMechanický filtr píískový tlakový skový tlakový –– energeticky nenergeticky náároroččnnéé, nutno , nutno 
ččasto masto měěnit nnit nááplplňň, mus, musíí být minimbýt minimáálnlněě dva paralelndva paralelněě

•• MikrosMikrosíítovýtový filtr filtr –– výborný pro vvýborný pro věěttššinu podminu podmíínek, zvolit nek, zvolit 
nejjemnnejjemněěšíší ssííto, to, ččiiššttěěnníí probprobííhháá automaticky, vhodný pro automaticky, vhodný pro 
nepnepřřetretržžitý provozitý provoz

–– BiologickBiologickáá filtracefiltrace
•• Obvykle se neprovObvykle se neprovááddíí
•• NutnNutnáá pouze ppouze přři vyui využžitit íí recirkulacerecirkulace
•• Volit provVolit prověřěřenenéé dodavatele pro akvaristy, nepotdodavatele pro akvaristy, nepotřřebujeme pebujeme přříílili šš

velkou kapacitu filtru, rozhodnvelkou kapacitu filtru, rozhodněě ne na ne na úúkor kvality filtracekor kvality filtrace
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Specifika Specifika ččististěěnníí vody pvody přři chovu rybi chovu ryb
ÚÚprava vody pro rybprava vody pro rybíí llííheheňň

•• TechnologickTechnologickéé postupypostupy
–– desinfekcedesinfekce

•• V souV souččasnosti v podstatasnosti v podstatěě nemonemožžnnáá chemickchemickáá desinfekcedesinfekce
•• VVěěttššina preparina preparááttůů je zakje zakáázzáána kvna kvůůli toxicitli toxicitěě a rezidua reziduíím, ostatnm, ostatníí

nejsou nejsou úúččinninnéé
•• VýkonnVýkonnéé ÚÚV lampy V lampy –– dimenzovat raddimenzovat raděěji na vyji na vyššíššíprprůůtok netok nežž je je 

skuteskuteččnýný
•• V souV souččasnosti i v kombinaci s ozonizacasnosti i v kombinaci s ozonizacíí –– pozor na zbytkový ozonpozor na zbytkový ozon

–– ÚÚprava tvrdostiprava tvrdosti
•• ŘŘededěěnníí studnistudniččnníí vody vodou povrchovouvody vodou povrchovou
•• ZmZměěkkččovaovačče na principu reversne na principu reversníí osmosmóózy (iontomzy (iontoměěniničče), je to e), je to 

nnáákladnkladnéé, pozor na výkon , pozor na výkon –– ccíílem nenlem neníí destilovandestilovanáá vodavoda

50

Zdroje teplaZdroje tepla
chovy lososovitých rybchovy lososovitých ryb

• Teplota
– Zásadní význam ve všech technologiích
– Ryba = poikilotermní (heterotermní) organismus, všechny 

fyziologické pochody včetně trávení závisí na teplotě
– Teplotní optimum lososovitých cca 8-20 °C
– Nízká teplota – snížení aktivity a příjmu potravy
– Vysoká teplota – stres, energetické ztráty na intenzivní

dýchání, nepřijímá potravu
– Nutno pravidelně měřit, nejlépe kontinuálně, upravit 

krmnou dávku i hustotu obsádky
– V RAS lze řídit – ponorné či průtokové topení vody, 

chlazení je problematické
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Aerace a Aerace a oxigenaceoxigenace

• Nasycení vody kyslíkem
– Souvislost se skutečnou koncentrací kyslíku ve vodě
– Závisí na teplotě, při vysoké teplotě problémy s 

deficity
– V organicky zatížené vodě velká spotřeba na 

rozkladné procesy
– Optimální hodnota blízko 100%, minimum na odtoku

kolem 80%
– Nízké hodnoty – stres, intenzivnější dýchání, 

dlouhodobá hypoxie snižuje obranyschopnost
– Vysoké přesycení plyny nežádoucí – bubble disease
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Aerace a Aerace a oxigenaceoxigenace
vyuvyužžititíí nníízkotlakých difuszkotlakých difuséérrůů

•• nníízký nzký náárok na energetickrok na energetickéé vstupy 1,9 vstupy 1,9 –– 3,56 3,56 
kWhkWh na kg produkce na kg produkce 

•• UmUmíístit do sprstit do spráávnvnéé hloubky a vhodnhloubky a vhodnéé polohypolohy

•• ZajiZajiššťťujujíí cirkulaci vody, regulace prcirkulaci vody, regulace průůtokutoku

•• VýmVýměěna plynna plynůů, aerace odstran, aerace odstraněěnníí COCO22

•• Pohyb elementPohyb elementůů plovoucplovoucíího ho biofiltrubiofiltru

•• ČČiiššttěěnníí biofiltrubiofiltru
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Aerace a Aerace a oxigenaceoxigenace
kokonstrukce hlubokého airliftu (centrálního difuséru)
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Aerace a Aerace a oxigenaceoxigenace
Hluboký airlift v provozu
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Aerace a Aerace a oxigenaceoxigenace
Konstrukce plovoucího airliftu
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Chovné nádrže
Konstrukce odchovného žlabu pro chov pstruha v odtokové části
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Chovné nádrže 
Odchovný žlab s vlastním difusérem a regulačním ventilem
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DDěěkuji za pozornostkuji za pozornost
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