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V rybářské praxi se traduje, že v polointenzivním 

rybníce s přikrmováním dochází ke změnám 

v přirozeném potravním chování ryb (hlavně kapra), 

konkrétní podklady pro hodnocení těchto 

případných změn však dosud chybí. 

Lze předpokládat, že jako každé zvíře, i kapři se naučí, 

kde snadno získají potravu a nemají tak potřebu 

výraznějších přesunů.  Zvýšená koncentrace ryb na 

krmných místech pak vede ke sníženému využívání 

levnějších, a přitom kvalitnějších přirozených 

potravních zdrojů. 



Cíle studie

 detailnější informace o prostorové distribuci a pohybové 

aktivitě ryb v polointenzivních rybnících s přikrmováním

 distribuce a složení přirozených potravních zdrojů 

 složení potravy kapra

s ohledem na lokalizaci krmných míst

rybník Starý



Studované rybníky (Rybníkářství Pohořelice a.s.)
rybník Starý

(130 ha; 48.96°N, 16.55°E)

rybník Novoveský

(174 ha, 48.94°N, 16.52°E)

Starý

Novoveský



Lokality a metody

krmiště                 odběrová místa mimo krmiště X loviště

 fyzikálně-chemické parametry

- teplota vody                                          - hloubka

- koncentrace a nasycení kyslíkem        - turbidita

- pH                                                         - GPS souřadnice

- průhlednost                                          - vodivost

- vyhodnocení neparametrickým testem (Man-Whitney U test) v programu R

Novoveský rybník rybník Starý

X

X



Telemetrická sledování

 technologie Lotek Engineering, Inc. 

  n = 44              Starý
10 ks K2

(SL = 185-220 mm; w = 200-290 g)

10 ks K3

(SL = 290-310 mm; w = 800-1200 g) 

2 ks Kgen

(SL = 580 mm, w = 6700 - 7500 g)

Novoveský 
10 ks K3

(SL = 340-360 mm; w = 850-1470 g)

10 ks K4

(SL = 385-440 mm; w = 2170-2750 g)



Monitoring 

od 3.6. do 20.10. 2014

Telemetrie          celkem 15 kontrol 

- 4 ve dnech bez  aplikace krmiv                          

- 2 před podáním krmiv

- 3 v průběhu aplikace krmiv 
- 6 více než 4 hodiny po nakrmení

pozice ryb stanovena pomocí GPS přijímače 

přesností na 3-7 metrů



Kontrola při výlovu



Lokality a metody

- měsíční interval (květen – říjen 2014)

- 15 bodů na krmišti a 15 mimo krmiště

 zooplankton
- tah planktonní síťky 73 μm (Ø 20 a 30 cm na 5 (3) m (podle hustoty zooplanktonu)

- konzervace 4% formaldehyd 
- stanovení volumetricky (30 min. sedimentace) s rozdělením na hrubý (> 700 μm) 

a drobný (73 – 700 μm) zooplankton

 zoobentos

- Ekmanův drapák (80 cm2) 

- síto 500 μm

- konzervace 4% formaldehyd

 CPUE, obsah tuku a potrava ryb

- odlov ryb bateriovým agregátem (Smith-Root; 50-70 Hz, 400-600 V)

- obsah tuku ve svalovině fatmetrem (Distell Fish Fatmeter FFM-962)

- složení potravy bodovou metodou (Hyslop 1980).



Výsledky
 prostorová distribuce ryb v rybníce během vegetační sezóny není 

rovnoměrná

rybník Starý sumárně

dny bez krmení

dny s krmením

Třetina (33,3%) rybníka vzdálenější od krmiště byla využívána výrazně méně (14%).

 4 základní vzorce chování 

- trvale na krmišti, mimo jen 

ojediněle (41%)

- rovnoměrně na ploše rybníka 

(40 – 67 ha bez ohledu na 

dobu krmení (24%)

- pouze na ploše 5 – 24 ha 

mimo krmiště (20%) 

- v době krmení na krmišti, 

mimo krmení po celé ploše 

(15%)

 minimální (pokud vůbec) 

vztah k fenotypu ošupení



Výsledky

Teplota – nižší o 0,1- 0,5°C na krmištích 



Výsledky

 parametry prostředí – rybník Starý (rybník Novoveský – shodné trendy

včetně červnových hodnot kyslíku)

O2 pH

průhlednost turbidita



Zooplankton

 bohatý, ale málo využívaný zdroj potravy

 hodnoty objemu ( biomasy) dosahovaly řádově desítek ml ( g) v m3

 květen – červen - druhy rodu Daphnia (Starý > i < 700 μm, 

Novoveský > 700 μm)

 červenec – srpen – rybník Starý Cyclopoida, 

Novoveský rybník Bosmina

 září – říjen – rybník Starý Daphnia (> 700 μm), Cyclopoida (< 700 μm) 

Novoveský Cyclopoida  a Daphnia (> 700 μm), Bosmina (< 700 μm)

Zoobentos

 většinou signifikantně nižší denzita i biomasa na krmištích



Zooplankton

Starý > 700 μm73 - 700 μm

Novoveský
> 700 μm73 - 700 μm



Zoobentos Starý

denzita
biomasa

Chironomidae
denzita

Tubificidae

denzita



Zoobentos Novoveský

denzita biomasa

Tubificidae 0

Chironomidae



Složení potravy kapra
NV – Novoveský, ST - Starý

termín květen červenec srpen září říjen

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

Erpobdella +

Bithynia 1,18

Plumatella 19,46 3,26

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

Ch.plumosus 0,69 0,17 0,80 0,05

Orthocladiinae + 1,22

Přirozená 21,2 12,0 81,8 0,4 0,1 30,0 57,0 1,8

rostliny 0,34 2,56

detrit 20,00 19,39 18,16 0,57 6,29 34,04 40,45 1,78

písek 0,13

Nouzová 20,0 19,5 18,2 0,6 6,3 34,4 43,0 1,8

Krmivo (obilí) 58,8 68,5 0,0 99,0 93,6 35,6 0,0 96,45

krmeno i mimo krmiště 4 dny nekrmeno



Prostorová distribuce ryb (CPUE ks. min-1) 

měsíc červenec srpen září říjen

CPUE krmiště 5,1 8,6 3,8 0,7

mimo 0,6 0,2 1,1 0,1

Ø SL (mm) krmiště 319 306 342 380

mimo 228 297 320

Ø W (kg) krmiště 1,2 1,0 1,2 1,6

mimo 0,3 0,8 1,0

Ø tuk (%) krmiště 5,6 4,7 7,0 10,0

mimo 4,0 3,9 6,0



Závěry

 prostorová distribuce ryb v rybníce během vegetační sezóny není

rovnoměrná - ryby preferují část rybníka v blízkosti krmiště 

(cca 2/3 rybníka) nejblíže zdroji krmení (hlavní krmná linie)

 na krmišti se vyskytovaly větší ryby než na okrajových místech 

vzdálených od krmiště

 koncentrace kyslíku klesaly krátce po na krmení na hodnoty pod hranicí 

fyziologického optima pro kapra (< 3 mg.l-1 O2), přičemž mimo krmiště

neklesly pod 4 mg.l-1 O2.

 ryby na krmišti konzumovaly téměř výhradně podávané obiloviny, 

zatímco mimo krmiště se živily převážně zooplanktonem

 zooplankton představuje v podmínkách jihomoravských rybníků bohatý, 

ale málo využívaný zdroj potravy



Děkuji za pozornost!

Novoveský rybník 

výlov 10.11.2014

Poděkování

Studie byla součástí řešení pilotního projektu 

CZ 1.25/3.4.00/13.00451 „Provozní ověření 

efektivního  využívání rybníků o ploše nad 100 ha”


