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Vhodné a využívané druhy ryb v intenzivní akvakultuře 
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Obecný přístup k intenzivnímu chovu ryb 
- Ryby jsou chovány ve vysokých hustotách, v 

nepřirozeném prostředí, s umělou výživou, při vyšších 
koncentracích látek dusíkatého metabolismu,  

- všechny procesy (růst ryb ale i množení případných 
patogenů) probíhají velmi rychle. 

- Diametrálně odlišný přístup oproti rybničnímu 
chovu, 

- chovatelské zásahy realizovány často, pravidelně, 
pečlivě a zodpovědně, 

- vysoké nároky na kvalifikaci, zkušenost a dobré a 
rychlé rozhodování obsluhy, 

- jakýkoliv odklon od normálního stavu musí být 
vyřešen velmi rychle x masový úhyn.  
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Řízená reprodukce generačních ryb 
- Cílem je synchronizace výtěru, zvýšení produktivity práce při 
výtěru ryb a inkubace jiker a získání stejně starých larev, 

- využití kvalitních generačních ryb z optimálních podmínek 
prostředí s dostatečně vyvinutými a zralými gonádami, 

- využití hormonální stimulace ryb intramuskulární, 
intraperitoneální (břišní p.)  a intraperikardiální (prsní p.) injikací 
hormonálních preparátů jako je: kapří hypofýza, Ovopel, 
Ovaprim, Dagin, Supergestran, Chorulon a další, 

- náhrada kapří hypofýzy aplikací známého množství a složení 
syntetických látek (GnRHa) stimulující sekreci gonadotropních 
hormonů (FSH a LH), 

- dosažení finálního dozrávání oocytů či spermí a jejich ovulaci či  
             uvolnění z těla daných ryb. 
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Mimosezónní výtěry generačních ryb 
- Cílem je kontinuálně produkovat larvy v průběhu celého roku k zajištění 

vysoké efektivnosti a maximálnímu využití odchovné kapacity chovu, 
- výtěr ryb v netradičních období 
- snahou je mít co nejdéle nasazenou 100 % kapacitu nádrží, 
- důležitá je podrobná znalost reprodukční charakteristiky a stimulace 

vývoje gamet chovaných druhů ryb, 
 

- k mimosezónním výtěrům využívat domestikované 
linie ryb – lépe reagují na environmentální stimulaci, 

- nákladný postup – nutnost v létě chladit x v zimně 
ohřívat, 

- tento postup je možné částečně nahradit 
prodlouženou inkubací jiker či rozdílným prostředím 
(tv či kompenzační krmení) u odchovávaných ryb. 
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Mimosezónní výtěry generačních ryb 

Ryby z mírného pásma (všechny ostatní druhy ryb)  

- Většinou synchronní dozrávání gamet s jedním termínem výtěru za rok, 

-  vývoj gonád a gamet je ovlivňován průběhem teplotního a světelného 
režimu, který je ovlivňován střídáním ročních období, 

- dochází k periodickému zvyšování nebo snižování teploty vody a 
prodlužování či zkracování dne či noci. 

- ryby na měnící se teplotní a světelné podmínky reagují odlišně a 
rozdělujeme tři skupiny ryb: 

Tropické a subtropické ryby (keříčkovci a tilápie)  
- Optimální podmínky prostředí (tv nad 20°C a světelný režim 12L:12D), 
- kontinuální a asynchronní vývoj gonád v průběhu celého roku s několika 
výtěry za rok, 
- bez  nutnosti realizovat speciální teplotní či světelný režim napodobující 
různá roční období. 
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Mimosezónní výtěry generačních ryb 

Lososovité ryby – intenzivní vývoj gonád, finální dozrávání gamet a vlastní 
výtěr probíhá při zkrácené fotoperiodě.   

Řízený světelný režim  a přirozený průběh teplot u 
vytvořených skupin ryb může v chovu pstruha 
duhového zajistit v kontrolovaných podmínkách 
různé termíny výtěru od září až do března s 6 až 18 
měsíčními intervaly  



8 

Mimosezónní výtěry generačních ryb 
Okounovité ryby – potřebují pro vývoj gamet jejich finální dozrávání a 
následný vlastní výtěr speciální teplotní a světelný režim zahrnující: 

- snižování teploty vody na 4-6°C a 
zkracování světelného dne na 7-8 h,  

- 1,5-3 měsíční období snížené teploty 
vody kolem 5°C při krátké světelné 
fotoperiodě 8 h, 

- postupné zvyšování teploty vody (na 
12 – 15°C) a prodlužování světelného 
režimu na 14 h. 
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Mimosezónní výtěry generačních ryb 

Kaprovité ryby – k vývoji gonád, 
finálnímu dozrávání gamet a 
vlastnímu výtěru dochází při zvyšující 
se teplotě vody a prodlužujícímu se 
dni.  

Mimosezónní výtěry není nutné 
stimulovat řízením obou faktorů. 
Jeden faktor prostředí (teplota vody 
či světelný režim) může být 
konstantní (na optimální úrovni: 20 - 
23°C nebo 16 h L) a druhý musí mít 
stoupající tendenci. 

samci 

samice 
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Třídění ryb v průběhu intenzivního odchovu 
- Jedinci v  každé populaci (nádrži) rostou různou rychlostí v závislosti na 

jejich genetických předpokladech, pohlaví, sociálnímu chování a 
abiotických podmínkách prostředí. 

- Různá rychlost růstu 
způsobuje různě velké 
jedince v populaci a 
následné problémy: 
kanibalismus, agrese, 
zvýšená mortalita, 
poškození ploutví u ryb 
atd.  
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Třídění ryb v průběhu intenzivního odchovu 
- velmi důležitý chovatelský zásah především v chovu 

dravých druhů ryb, 

- eliminuje kanibalismus, poškození  a mortalitu ryb, 

- zvyšuje efektivitu chovu, produktivitu ryb (přežití a 
růst).  

- pozitivní vliv třídění na produkci ryb závisí na. 

Frekvenci třídění: menší ryby – častější třídění. 

Způsobu provedení: třídění musí být šetrné, rychlé a 
musí minimalizovat stres či poškození ryb. Záleží na 
množství tříděných ryb.,  

Třídění  je    často   kombinované   s preventivními  koupelemi v soli proti  
           povrchovému zaplísnění ryb.  
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Kombinace rybničního a intenzivního chovu 

- Velmi efektivní a levný způsob produkce dravých druhů ryb, 
- produkce kvalitních ryb bez morfologických deformit s vysokou rychlostí 

růstu, 
- využití v zemích s velkou výměrou menších produkčních rybníků (ČR, 

Maďarsko, Německo atd.), 
- detailní přednáška u kolegy Miroslava Blechy.   
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Vyvinutý a poloprovozně ověřený produkční systém u candáta a okouna 

Chov generačních ryb v rybničních podmínkách / před výtěrem v 
průtočném akvakulturním systému 

 

     

 

Reprodukce a inkubace jiker v kontrolovaných podmínkách 

Vysazení vylíhnutých larev 5- 10 DPH do připravených rybníků 

 

 

 
Šestitýdenní odchov larev a juvenilních ryb v rybnících 

 

 

 
Výlov juvenilních candátů z rybníků a jejich transport do intenzivních 

chovů využívající RAS 

 

 Adaptace juvenilních ryb v RAS na podmínky chovu a umělé krmivo 

 

 Následný intenzivní odchov candátů do průměrné hmotnosti  

8, 25 a 50 gramů v RAS  
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Domestikační proces 
- Dlouhodobý proces, kdy se ryby adaptují životním podmínkám vytvořené 

člověkem,  

- úzce souvisí s intenzivním chovem – ryby se pravidelně rozmnožují a 
odchovávají bez vstupů ryb z divokých populací, 

- akvakultura je mladým odvětvím zemědělství  - malý počet 
domestikovaných druhů, 

  

- domestikované ryb se vyznačují vyšší užitkovostí (růst, přežití, produktivita 
a výtěžnost), která se zvyšuje s dalšími generacemi, 

- snižují se provozní náklady a zvyšuje se efektivita chovu. 
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Domestikační proces 
„bezděčná domestikace“ 
-  počáteční fáze, do chovného hejna ryb je nutné doplňovat divoké jedince, 
- ryby se postupně adaptují na nové podmínky prostředí a začínají se řízeně rozmnožovat.  

„kontinuální řízená reprodukce“ 
-  další fáze domestikace,  
- ryby se rozmnožují bez dalších vstupů generačních ryb, 
- získané vlastnosti se předávají z generace na generaci. 

„postupné šlechtění - selekce“ 
-  ryby jsou cíleně vybírány podle určitých znaků,  
- mohou vznikat plemena s přesně definovanými užitkovými vlastnostmi, 
- změna morfologických vlastností – tvar těla, ztráta v ošupení, kratší střevo 
- změna fyziologických vlastností – klidnější temperament, nižší stres, rychlejší růst, raný 

nástup dospělosti a pohlavní zralosti 



Mezidruhové křížení (Hybridizace) 

- Křížení genů příbuzných druhů s cílem dosáhnout u hybrida heterozního 
efektu = zvýšené užitkovosti (vyšší růst, výtěžnost a kvalita masa, vyšší 
odolnost atd.), 

- Křížené druhy musejí vykazovat homologicitu chromozomových párů, 
- Neúplná homologicita chromozomů vede k neplodným hybridům či 

neúspěšnému křížení, 
- V akvakultuře se neúspěšně testovali různí hybridi kaprovitých ryb: 

 
  
kapr obecný        lín obecný 

X 
lín obecný          tolstolobec pestrý 

X 

nízká oplozenost jiker, líhnivost larev popřípadě nižší růst   

X 

tolstolobik bílý        karas obecný 



Mezidruhové křížení (Hybridizace) 

X 

         síh peleď                             síh maréna 

  od roku 1971 v ČR – F1 hybridi vyšší růst a výtěžnost 
následně nekontrolovatelné křížení – ztráta  het. efektu 

X 

    candát obecný                candát východní 

F1 – nižší růst než candát obecný, vyšší odolnost k nižší k nižšímu O2 

candát východní nepůvodní druh 

X 

         okoun říční            okoun žlutý 

F1 o 40% vyšší růst 
okoun žlutý nepůvodní druh 



Mezidruhové křížení (Hybridizace) 

X 

  Clarias gariepinus         Heterobranchus longifilis 

F1 – vyšší výtěžnost masa  

X 

            Oreochromis niloticus   Oreochromis  mossambicus 

Produkce celosamčích populací ze 70 – 90% 

               Oreochromis niloticus         Oreochromis aureus 

X 

Produkce celosamčích populací ze 70 – 90% 



19 

Produkce triploidních ryb 
- Záměrná produkce ryb se zmnoženým počtem chromozómových sad (3n), 
- Promyšlený zásah v průběhu vývoje zygoty  s cílem získat jedince s 3 n, 
- Úspěšnost zásahu je závislá na třech poromněných ovlivňující podíl 

triploidů a jejich životaschopnost:    
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Využití triploidních ryb 
- Celosvětově produkčně především pstruh duhový, losos obecný, siven 

americký, amur bílý (USA) a amur černý (Izrael), 
- Testuje se u kapra obecného, lína obecného a okounovitých ryb (pro 

rybniční chov). 

Výhoda triploidních ryb v chovu 
- jsou často sterilní 
- je-li tržní velikost po pohlavní dospělosti dosahují rychlejšího růstu, 
- snížení sexuálního a teritoriálního chování (nižší stres, spotřeba energie a 

poškození ryb), 
- lepší organoleptické vlastnosti (vybarvení svaloviny, ↓ % tuku, ↓ % vody ve 

svalovině), 
- produkce sterilních nepůvodních druhů ryb mimo jejich domovinu (a. bílý v USA 

   a amur černý v Izraeli)  
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Produkce monosexních populací 

- Záměrný zvrat pohlaví v populaci ryb pomocí steroidních hormonů, 
gynogeneze či mezidruhového křížení, 

- u druhů, kde rychlost růstu je ovlivněna pohlavím či pohlavním 
dimorfismem, 

- u lososovitých a okounovitých ryb rostou rychleji samice – celosamičí 
populace, 

- u tilápií – vyšší růst u samců – celosamčí populace, 

- monosexní populace  ryb dosahují o 30 – 40 % vyšší rychlost růstu, nižší 
moratalitu ryb (10%) a lepší konverzi živin (20%)  
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Produkce celosamičích populací - gynogeneze 
- Oplození jiker spermatem s inaktivovanou DNA, 
- k inaktivaci se používá ionizující (gama či rentgenové) 

nebo UV záření, 
- ionizující záření je účinnější, ale obtížně dosažitelné 
- UV záření (vlnová délka 254 nm) je laciné, snadno 

proveditelné a více se využívá, 
- při ozařování dochází k fragmentaci chromozómů a 

inaktivaci spermií, 
- po oplození jiker inaktivovaným spermatem je nutné 

obnovit diploidní stav,  
- vzniklé embryo (zygota) je haploidní (1n) jelikož sperma 

neuplatnilo svojí DNA v genomu embrya, 
- šok v průběhu 2. fáze meiózy či v průběhu 1. mitotického 

   dělení.  
 

UV Crosslinker 

Gynogeneze meiotická či mitotická 
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Produkce celosamičích populací  
- přímá feminizace 

- Přímé využití látek s estrogenním účinkem (17β- estradiol) v krmení či 
koupeli jiker, 

- aplikace ve věku 10 dní po vylíhnutí po dobu 10 – 30 dní v dávce 1 – 
15 mg. kg-1 krmiva, 

-  dochází ke zvratu pohlaví, 
- mění se fenotyp ze samce na samice, 
-  genotyp zůstává stejný samčí, 
- přímé použití steroidních látek pro produkci potravinových zvířat je v 

EU zakázán, 
- lze ji použít v USA či experimentálně, 
- v rybářské praxi byla nahrazena nepřímou feminizací, 
- využití u lososovitých a okounovitých ryb. 
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Produkce celosamičích populací  
- nepřímá feminizace 

- Nepřímé použití androgenů 
(nejčastěji 17 α-methyltestosteron), 
- celý proces má tři fáze, 
- využití u okounovitých a 

lososovitých ryb, 
- využití bez jakýchkoliv omezení k 

produkci tržních ryb.  
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Produkce celosamčích populací  
- přímá maskulinizace 

- přímé použití androgenu (17 α-methyltestosteron) v krmivu larev, 
- aplikace ve věku 14-21 dní po vylíhnutí po dobu 30 dní v dávce 5 – 10 

mg. kg-1 krmiva, 
- mění se fenotyp ze samice na samce, 
-  genotyp zůstává stejný (tzn. samičí), 
- využití u tilápií, 
- zakázáno v EU pro produkci potravinových zvířat.  
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Produkce celosamčích populací  
- mezidruhové křížení 

X 

            Oreochromis niloticus   Oreochromis  mossambicus 

Produkce celosamčích populací ze 70 – 90% 

               Oreochromis niloticus         Oreochromis aureus 

X 

Produkce celosamčích populací ze 70 – 90% 

- využití u tilápií 
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Produkce celosamčích populací  
- androgeneze 

- V rámci umělého výtěru se uplatňují jikry s inaktivovanou DNA , 
- využití stejného ionizujícího nebo UV záření jako u gynogeneze, 
- potomstvu se předává jen genetická informace samce, 
- po oplození jiker a vývoji zygoty je nutné obnovit diploidní stav,  
- vzniklé embryo (zygota) je haploidní (1n) jelikož jikra 

neuplatnila svojí DNA v genomu embrya, 
- realizuje se šok v průběhu v průběhu 1. mitotického dělení, 
- výsledkem je produkce diploidní celosamčí populace, 
- praktické využití u tilápií.  
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