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Abstrakt

Úkolem práce je zjistit a shrnout vliv všech nejdůležitějších biotických a abiotických faktorů 
na přežití uměle odchovaných ryb v přírodě. Práce zahrnuje nejčastěji vysazované a rybářsky 
nejoblíbenější druhy dravých ryb, u kterých se sleduje převážně úspěšnost, rychlost růstu a 
mortalita. Jedná se o druhy Sander lucioperca (candát obecný), Salmo trutta (pstruh obecný), 
Micropterus salmoides (okounek pstruhový), Esox lucius (štika obecná), Esox masquinongy a 
hybrid druhů Esox lucius a Esox masquinongy, zvaný tiger muskellunge. Schopnost přežít se 
zvyšuje s rostoucí velikostí vysazené ryby, díky schopnosti lépe odolat predačnímu tlaku. 
Záleží také na způsobu odchování, protože ryby, krmené suchým krmivem, vykazují vyšší 
úmrtnost z důvodu predace a případně i zhoršenou schopnost lovit, ačkoli konzumují potravu 
o stejném složení jako jedinci, kteří byli krmeni živými rybami. Na mortalitu má vliv také 
teplotní rozdíl vody mezi chovnou lokalitou a volnou přírodou. Ten je významný hlavně 
v případě, kdy teplota vody v nové lokaci převyšuje o více než 10 °C teplotu vody chovného 
rybníku nebo sádek. Jedinci, kteří se geneticky liší od místní populace, mají horší schopnost 
přizpůsobit se a mohou geneticky degradovat místí populaci. Při nedostatku oblíbené kořisti 
se zpomalí růst ryb. Úspěšnost přežití závisí také na dalších faktorech, jako např. stres při 
manipulaci s rybami, který může vést k vyšší mortalitě, externí či interní způsob odchovu, kdy 
externě chované ryby vykazují lepší schopnost přizpůsobit se životu ve volné vodě. Práce 
obsahuje sumarizaci vlivu těchto faktorů na přežití ryb v přírodě a malé doporučení pro chov.

Klíčová slova: přežití, chované ryby, vysazování, suché krmivo, rybí potrava

Abstract

The task of this thesis is to summarize all the most important biotic and abiotic factors that 
can influence chances of reared fish to survive in the wild. It contains some of the most 
frequently reared and popular fishes, such as Sander lucioperca (pike perch), Samo trutta
(trout), Micropterus salmoides (largemouth bass), Esox lucius (northern pike), Esox 
masquinongy (muskellunge) and the hybrid of northern pike and muskellunge, the tiger 
muskellunge. Mainly the factors such as success, survival, rate of growth and mortality have 
been studied. Survival increases with the size of the fish because of the fact that larger fish 
can easily avoid predation. Pellet-reared fish show higher mortality than minnow-reared fish 
because of the loss due to predation and also slightly worse ability to catch living prey and 
obtain food, even though their diet contains similar species. Temperature can also affect the 
mortality of the stocked fish, mainly when the temperature difference between the rearing 
pond or hatchery and the new environment exceeds 10 °C, which brings loss of majority of 
the stocked fish. It has been revealed that genetics is very important during the process of 
stocking, while fish from the local population show better abilities to adapt to the environment 
than those from other geographic locations. Populations from different locations can also 
compromise the genetic integrity because of the possibly different physiological 
characteristics. Lack of preferable prey may reduce the growth rate of the fish. Survival also 
depends on other factors, such as handling and manipulation stress, which can lead to higher 
mortality, and the fact that extensively reared fish show better abilities to adapt to their new 
habitat than intensively reared ones. This thesis summarizes influences of these factors on the 
survival of the fish and adds a small recommendation.

Keywords: survival, reared fish, stocking, pellet food, minnows
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1. Úvod

Intenzivní rybaření, ať již z důvodu lovení a prodeje ryb ve velkém, či pro zábavu 

sportovních a jiných rybářů, v posledních dobách značně snížilo počty ryb v řekách, jezerech i 

mořích po celém světě takřka bez výjimek. Jedná se hlavně o druhy, které jsou pro člověka 

vysoce atraktivní, např. díky chutnému masu, své velikosti (a díky tomu využitelné hmotnosti 

z každého chyceného jedince) či jen svému vzhledu jako trofeje do sbírky těch rybářů, kteří 

dají přednost divoké, o vlastní život bojující rybě před vykrmenými, obtloustlými jedinci 

z chovných rybníků. Ruku v ruce s tímto faktem jde pochopitelně myšlenka navrácení počtu 

jedinců v tocích či stojatých vodách na původní míru a dalo by se říci jakási „rekultivace“ 

vodního toku z hlediska jeho rybích obyvatel. Důvody mohou být různé – snaha rybářů a 

jiných subjektů, profitujících z vyššího počtu jedinců jakožto možných úlovků, či snaha 

ochránců přírody, a snad i nás všech, o to, aby tyto druhy dále nemizely z původních lokalit, 

jak se tomu mnoha případech kvůli nenasytnosti některých subjektů, zabývajících se 

obchodem s rybami, již stalo. Pokusy o navrácení živočišných druhů do lokalit svého 

původního výskytu je dnes velice známý trend (a to nejen u ryb), který se někdy setkává 

s úspěchem, ale v některých případech bohužel nikoliv. Cílem této práce je dohledat a 

zhodnotit pokud možno všechny faktory, které ovlivní úspěšnost vysazení jednotlivých druhů 

uměle odchovaných ryb do volných vod a najít způsob, jakým by měly tyto ryby být před 

vypuštěním do přírody odchovány, aby byly jejich šance na přežití co největší.  Práce by 

mohla pomoci zlepšení stavů přirozených rybích populací ve vodních ekosystémech. To je 

také hlavní důvod, proč jsem si tuto práci vybral.
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2. Metodika práce

Tato bakalářská práce je rešerší na dané téma, neobsahuje žádný vlastní výzkum. Při 

psaní práce jsem vycházel hlavně z experimentů, které byly publikovány v odborných 

článcích a provedeny převážně v Americe, jelikož v českých zdrojích jsem mnoho informací 

nenašel. Články jsem hledal přes Web of Knowledge a Web of Science a používal jsem také 

aplikaci Google Scholar. Použité články jsou převážně z odborných recenzovaných časopisů, 

některé i ze zahraničních diplomových a doktorských prací a českých fakultních časopisů a 

ročenek. Pro nastudování obecnějších informací o rybách jsem použil elektronické knihy a 

atlasy ryb (Wooton 1998, Pitcher 1993). Při řazení kapitol jsem upřednostnil volbu podle 

druhů ryb před volbou podle jednotlivých aspektů (velikost, věk, genetická výbava, stresové 

faktory…), jelikož se tyto aspekty u různých druhů ryb liší a mohlo by dojít k vyvození 

nesprávného závěru na základě záměny výsledků studií pro jednotlivé druhy ryb. 
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3. Sander lucioperca a příbuzné druhy

3.1 Obecná charakteristika druhu 

Candát obecný (Sander lucioperca L.), anglický název pike perch (Obr. 1). Ačkoli se 

v ČR na mnoha rybářských revírech jedná o nepůvodní druh, patří mezi významné a rozšířené 

zástupce ichtyofauny našich přirozených vod a mezi nejčastější a nejoblíbenější cíle 

sportovního rybaření, bohužel i toho nelegálního (Horáček 1996). Díky jeho oblíbenosti mezi 

rybáři byl v minulosti do našich vod často vysazován, hlavně do přehradních nádrží (kde také 

dorůstá největších rozměrů) a jako doplňková ryba do chovu kaprů (případně dalších druhů). 

Celková hmotnost vylovených ryb z přírody sportovními rybáři dosahuje v dlouhodobém 

průměru okolo 150 tun ročně, což představuje z pohledu výlovku ostatních dravých druhů 

druhé místo, hned za štikou obecnou. V českém rybníkářství se jeho produkce pohybuje okolo 

50 tun (Brožová 2005) s nevýrazným podílem (pouhých 0,2 %) celkové produkce české 

akvakultury a to i přesto, že jde v Evropě i ve světě o rybu poměrně žádanou, poptávka po 

této rybě na trhu stagnuje, či spíše roste a jeho cena na trhu se tak pohybuje poměrně vysoko 

bez větších výkyvů. Také proto nás tento druh bude z hlediska přežití uměle odchovaných 

jedinců v přírodě velice zajímat. Mezi faktory, které brzdí expanzi chovu těchto ryb v ČR, 

patří hlavně intenzifikace chovu kapra na úkor candáta a nedostatek násadového materiálu.

3.2 Způsob odchovu candáta obecného

Následujících 7 odstavců shrnuje, jak by mohl vypadat způsob odchovu druhu candát

obecný v případě, že chceme dosáhnout konkurenčně zdatných a zdravých jedinců, kteří se 

budou pokud možno nejvíce podobat své divoké formě.

Produkce násadového materiálu candáta, který je vhodný pro eventuelní vysazení do 

volné přírody, je v ČR se prování takřka výhradně v rybniční akvakultuře, a to nejčastěji 

těmito způsoby – extenzivně (společně s hlavní chovanou rybou, v drtivé většině případů 

kaprem) v polokulturním chovu, nebo intenzivně v monokulturách chovem jako odchov 

rychleného plůdku (Musil 2006).

Odchov plůdku v monokultuře vypadá následovně. Dle sesbíraných dat se jedná o 

v Evropě nejrozšířenější způsob odchovu plůdku jako násadového materiálu. Metoda je 

poměrně efektivní, vykazuje procentuelně poměrně malou úmrtnost jedinců (Steffens 1960,

Steffens a Hilge 1996, Ruuhijärvi a Hyvarinen 1996). Vysazení probíhá do předem 
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připravených rybníků, u kterých se doporučuje vyhnojení (chlévská mrva, kompost atd.). 

Optimální je utěsnění hráze, čímž zabráníme úniku malého plůdku, a naskládání beden pod 

hráz na zachytávání těchto uniknuvších plůdků. Hnízda s oplozenými jikrami je nejvhodnější 

odebírat ze sádek, ve kterých došlo k výtěru ryb, a vysazovat do chovného rybníku po 

uplynutí dvou třetin inkubační doby. Délka odchovu by ideálně měl být v našich podmínkách 

kolem 1,5 – 2,5 měsíce. Plůdek naroste do velikosti cca 35-40 mm (Klimeš a Kouřil 2003, 

Kouřil a Hamáčková 2005). V některých případech se plůdek loví již při velikosti 20-30 mm, 

nicméně jedinci těchto velikostí jsou vhodní spíše do intenzivních chovů a ne na vypuštění do 

volné přírody (Zakes 1999, Ljunggren 2002, Ljunggren a kol. 2003).  Zde záleží hlavně na 

abiotických podmínkách jako např. teplota vody a na biotických podmínkách (masa

zooplanktonu, sleduje se především hustota dafnií). Důležité je sledovat, kdy koncentrace 

zooplanktonu klesne, zde se nabízejí dvě možnosti – buď dosazení většího množství 

planktonu, nebo prostý výlov. Bez vnějšího zásahu se za těchto podmínek ryby uchýlí ke 

kanibalismu (Klimeš a Kouřil, 2003).

Potravní nároky během odchovu jsou následující. Candát obecný je v dospělosti top-

predátorem, nicméně ve svém, především raném, vývoji prochází řadou stadií, kterým se při 

krmení ryby musíme přizpůsobit, a to hlavni při přechodu na exogenní a následně piscivorní 

způsob života (Mittelbach a Persson 1998). Přechod na exogenní způsob života přichází u této 

ryby poměrně brzy, a to ve stáří 3-4 dní a velikosti 7-8mm (Musil a Peterka 2005). Jejich 

potravou jsou hlavně naupliová, kopepodová stadia klanonožců, dále vířníci a dafnie. U 

candáta je vyvinuta potravní velikostní selektivita.

Další eventuelní fází je odchov plůdku na ročka (podzimní forma). Jedná se o větší 

formu candáta, navyklého na piscivorní způsob života. Na trhu je oblíben pro svoji větší 

velikost, je loven koncem vegetační sezony, či na jaře následujícího roku. Používá se jako 

regulace počtu dominantního druhu ryb, a to zejména plůdkových stádií (Steffens a kol.

1996). Pro plynulý přechod co největšího množství jedinců na tento způsob života je dobré 

nasadit vhodnou potravní rybu (Steffens a kol. 1996). V opačném případě se ryby uchýlí ke 

kanibalismu a počet jedinců, kteří přejdou od požírání planktonu na rybí potravu, klesne, 

stejně jako celkový počet jedinců (Musil a Peterka 2005). 

Odchov může probíhat buď společně s vybranou potravní rybou po celou dobu chovu, 

výhodou této strategie je fakt, že nemusíme pravidelně připouštět nové jedince potravní ryby, 

stačí kontrolovat její stavy, a to tak, že v průběhu chovu máme neustále možnost odchytávat 
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dostačující množství adekvátně velkých zástupců potravní ryby. Nutností je znalost biologie a 

ekologie druhu této ryby, především rychlost růstu a počet výtěrů za rok/sezonu. Vhodnou 

potravní rybou se pro odchov candáta ukázala invazní střevlička východní (Pseudorasbora 

parva). 

Další možností je přisazováni potravní ryby o přiměřené velikosti kontinuálně po 

celou sezonu. Potravní ryby se buď chovají v oddělených sádkách či rybnících, odkud jsou 

transportovány do rybníku s candáty, případně je možnost přisazení ryb ve chvíli, kdy je jich 

dostatek – při výlovu, při kyslíkovém deficitu v letních měsících atd. Nevýhodou odděleného 

chovu jsou pochopitelně větší finanční náklady, u metody výlovu se naopak může stát, že 

nebude dostatek potravních ryb a jedinci se v důsledku nedostatku potravy opět uchýlí ke 

kanibalismu (Klimeš a Kouřil 2003).  

Přechod na piscivorní způsob života není synchronní pro všechny jedince a určitá část 

populace vždy zůstane v planktivorním stadiu. Čím dříve se přejde na chov potravní ryby, tím 

více jedinců by mělo přejít na rybí potravu (Klimeš a Kouřil 2003). V pozdějších fázích 

chovu je kanibalismus nevyhnutelný, protože se ryby po přechodu na piscivorní způsob života 

začnou více velikostně diversifikovat a větší jedinci mohou nacházet v těch menších snadnou 

kořist.

3.3 Experimenty a jejich výsledky

3.3.1 Experiment v Illinois

Experiment (Wahl, Einfalt a Hooe 1995), který provedlo Center of Aquatic Ecology 

ve státě Illinois, měl za úkol porovnat, jak se dokážou adaptovat ryby druhu Stizostedion 

vitreum (anglický název walleyes, česky asi candát severský, není důležité), odchované na 

suchém krmivu a malých rybách a srovnat tak úspěšnost lovu a rychlost růstu těchto dvou 

skupin nejprve v akvarijních podmínkách a poté v chovném rybníku. Velikost nasazených 

jedinců byla 115-180 mm. V akvarijních podmínkách dokázalo přejít celých 60 % jedinců 

odchovaných na suchém krmivu takřka okamžitě na lov malých ryb, nicméně doba potřebná

k lovu kořisti byla delší než u jedinců, odchovaných na malých rybách. V chovném rybníku se 

ukázal poměrně rychlý přechod obou skupin jedinců na rybí potravu v novém prostředí, 

ačkoli u ryb, odchovaných na suchém krmivu, se ukázal menší objem potravy v žaludcích, 

což znamenalo, že chytili méně potravy a jejich lovecké schopnosti byly po přechodu do 

rybníku horší. Většina těchto ryb dokázala dohnat lovecky zkušenější jedince v růstu a 
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úspěšnosti lovu do pěti dnů. Nenašel se tedy markantnější rozdíl mezi konkurenceschopností 

ryb krmených suchým krmivem a rybami, což nepředpokládalo větší rozdíly mezi úspěšností 

těchto dvou skupin v přírodě. Nutno dodat, že experiment nezkoumal další aspekty, jako je 

především predace a autoři přiznávají, že před aplikací na management chovu candátů (a i 

jiných ryb) se musí výzkum zkompletovat.
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4. Salmo trutta a příbuzné druhy

4.1 Obecná charakteristika druhu

Pstruh obecný (Salmo trutta), anglický název trout (Obr. 2). Jedná se o druh, který 

obývá značně versatilní typy vod, ať už řeky, jezera, či moře. Tato mořská forma připomíná 

svou etologií a svými návyky příbuzného lososa. Je poměrně náročný na přísun kyslíku a 

čistotu vod, proto se s ním setkáváme hlavně v horských bystřinách, případně trochu níže 

položených neznečištěných vodách dále v chladných čistých jezerech (u nás spíše zbloudilí 

jedinci, není to v našich podmínkách jejich přirozené prostředí). Původní forma (myšleno 

hlavně geneticky původní) se u nás v dnešních dobách vyskytuje už jen okrajově, hlavně 

v několika našich horských potocích, většina jedinců je geneticky křížených s vysazovanými 

pstruhy (Horáček 1996). Je to následek masivního rybolovu (pstruh obecný je oblíbeným 

úlovkem a velkou pochoutkou), znečištění především toků, ale také stojatých vod, a predací 

vydry říční. Často také doplácí na špatné obhospodařování vodních toků. Pokusy o zvýšení

počtu pstruhů v naší přírodě jsou poměrně časté, jelikož přirozená produkce ryb nestačí 

reagovat na zájem rybářů (Pokorný a kol. 1998, Kavalec 1989, Lusk 1989). Tyto pokusy 

probíhají zejména na Šumavě, kde je snaha odchytávat, uměle rozmnožit, a znovu vrátit do 

volných toků původní populace pstruhů a zabránit tak jejich dovozu u jiných částí ČR či ze 

zahraničí, aby se zabránilo již výše uvedenému mísení genů.

4.2 Experimenty a jejich výsledky

          4.2.1 Experiment na Šumavě

Jelikož se zatím není úplně známo, jak moc se v sádkách či rybnících odchované ryby 

dokážou přizpůsobit přirozeným podmínkám ve volných vodách, proběhl na Šumavě v líhni 

MO ŠR Husinec malý experiment (Randák a Žlábek 2004). Cílem tohoto experimentu bylo 

najít ideální složení stravy, např. po jaké době (a jestli vůbec) přejít z planktonní potravy na 

krmnou směs, či na jiný způsob obživy, dále s jakou denní kadencí ryby krmit. Experiment 

byl prováděn s určitým počtem počátečních jiker od různých typů samic – zvlášť se 

pozorovala skupina od samic z volné přírody, zvlášť od samic odchovaných v sádkách, které 

se vylíhly z jiker, vytřených v přírodě, zvlášť od samic, které byly kompletně odchovány 

v zajetí. V průběhu pokusu byla měřena velikost, hmotnost, schopnost přejít na exogenní 

výživu, zdravotní stav atd.
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Výsledky byly následující. U jedinců, kteří byli nejdéle krmeni planktonem, byla 

nejvyšší mortalita a nejnižší pravděpodobnost přežití 70,1 %. Jedinci, krmení pouze krmnou 

směsí, vykazovali pravděpodobnost přežití 81,1 % a jedinci, kteří byli první 3 dny krmeni 

planktonem a poté přešli na krmnou směs, vykazovali pravděpodobnost přežití dokonce    

87,2 %.

Co z toho vyplývá? V první části (před vypuštěním ryby do volné přírody), se 

doporučuje rychleji přejít na krmnou směs a dodržovat následující zásady – krmení na celou 

plochu krmivem s nízkým obsahem tuku, které se bude pozvolna potápět, odchovávat ryby 

v nízkém sloupci vody (v tomto experimentu cca 10 cm, u starších generací průtočné nádrže o 

objemu cca 10m3 a více), čištění nádrže a dohlížení na zdravotní stav ryb. Díky menší 

spotřebě planktonu odpadá nutnost ho zdlouhavě shánět a také se vyvarujeme zavlečení 

nemocí.

V druhé části experimentu se porovnávala konkurenceschopnost takto uměle 

odchovaných ryb v porovnání s rybami z potoka. Do 400 m dlouhého úseku Blanice bylo 

vysazeno 74 ks pstruha obecného a lipana podhorního (průměrná hmotnost 41,4±18 g, 

délka=133±23 mm) z potoka a 76 ks stejných ryb (průměrná hmotnost 29,2±11 a 

délka=123±10 mm) odchovaných uměle. Ryby byly označeny, vypuštěny v květnu a znovu 

vyloveny říjnu stejného roku ze dvou 400m dlouhých úseků (původního a úseku pod ním). 

Ryby byly změřeny a zváženy. Za sníženého stavu vody se podařilo vylovit 27% ryb 

pocházejících z potoka a 27,6 % ryb pocházejících z umělé líhně. Obě skupiny na tom byly, 

co se týče zdravotního stavu a vykrmenosti, podobně. Ryby z umělého chovu měly kupodivu 

v průměru větší velikost. Z tohoto experimentu vyplynulo, že adaptabilita pstruha obecného 

v našich říčních podmínkách byla v tomto případě dobrá, jedinci zůstali v lokalitě vysazení, 

což značí dobrou konkurenceschopnost a vylučuje snahu o hledání potravy jinde.

Další experiment se zabýval porovnáním rozmnožovacích schopností jedinců 

odchovaných uměle, jedinců, kteří se vykulili a vyrostli ve volné přírodě a jedinců, kteří se 

vykulili z jiker z volného toku, ale byli uměle odchováni (Randák a Žlábek 2004). Byl vybrán 

určitý počet samic z každé skupiny, které byly zhruba stejného věku a velikosti. U kritérií, 

jakými byly např. průměr, velikost a hmotnost jiker byly pozorovány statisticky odlišné 

výsledky, které hrály ve prospěch uměle odchovaných ryb.

Z výsledků experimentu vyplynulo, že úmrtnost jiker byla u všech skupin podobná (5-

6%). Všechny skupiny si hladce navykly na krmnou směs a úmrtnost rozplavaných plůdků 



9

byla ve všech skupinách také podobná. Nebyly tedy zjištěny významné rozdíly mezi 

schopností reprodukce divokých ryb a ryb uměle odchovaných

Z těchto experimentů vyplývá, že odchov pstruha obecného na území Šumavy a 

zvýšení jeho stavů v řekách a potocích pomocí uměle odchovaných ryb se dá při zachování 

jistých podmínek a s použitím znalostí z výše uvedených studií uskutečnit. Všechny výsledky 

práce, prováděné v letech 1999 – 2003, tomu nasvědčují. Nejedná se jistě o nějak skvělé 

řešení, nicméně tlak rybářů a poptávka po pstružím mase nám pravděpodobně nedávají jinou 

možnost. 
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5. Micropterus salmoides a příbuzné druhy

5.1 Obecná charakteristika druhu

Okounek pstruhový (Micropterus salmoides), anglicky largemouth bass (Obr. 3). U 

nás je nepůvodní rybou, uměle chován v rybnících v jižních Čechách a také v líhních ve 

Vodňanech, nicméně snahy o jeho vysazení do naší volné přírody ve větším množství např. 

v Polabí nebo povodí Dunaje se nepotkaly s úspěchem. Občas se v ČR dá chytit, nicméně 

kvůli faktu, že u nás není příliš hojný a známý, ho často rybáři po ulovení vůbec nepoznají. 

Díky jeho oblíbenosti byl vysazován také do vod ostatních států Evropy, úspěšně spolu 

s okounkem černým např. ve Francii nebo ve Španělsku, a do přírody v Asii. Na svém 

domovském kontinentě, Severní Americe, je hojný od Kanady až po jižní okraj USA a 

případně i ve Střední Americe (Janney 2001). Jedná se zde o velmi oblíbený cíl sportovního 

rybaření. Jeho revírem jsou pomaleji tekoucí a stojaté vody, hlavně velká jezera a nádrže. 

Podle limnologických výzkumů dobře snáší vyšší koncentrace dusičnanů, dusíku obecně a 

díky tomu i větší stupně eutrofizace lépe než většina ostatních ryb (Kopp 2009).

Vysazování uměle odchovaných okounků pstruhových má v Severní Americe 

poměrně slušnou tradici, nicméně rybářský management a programy, zabývající se tímto 

problémem, uvádějí, že návratnost ryb v počtu kusů se jen vzácně pohybuje přes 23%, je spíše 

kolem 20% (Marzolf 1954).

5.2 Experimenty a jejich výsledky

5.2.1 Experiment ve státě Ohio

20. října roku 1998 proběhl experiment, při kterém byl do dvou říčních zátok ve státě 

Ohio nasazen celkový počet 4537 označených ryb druhu okounek pstruhový (Janney 2001). 

Vysazeni byli střední (velikost 178 mm, vykuleni v květnu 1998) a velcí dospělí jedinci 

(velikost 273 mm, vykuleni v květnu 1997). Ryby byly odchovány v uměle v líhních a 

krmeny umělým krmivem. Označení bylo provedeno tak, aby způsobilo rybě co nejnižší stres 

a výsledky byly tak co nejblíže normálnímu procesu vysazováni uměle odchovaných ryb do 

volné přírody. Část ryb byla po označkování ponechána v sádce pro další pozorování, hlavně 

z hlediska mortality a změny velikosti. Účelem bylo zjistit efektivitu vysazování těchto ryb za 

účelem zvýšení jejich populace ve volné přírodě. Jako metoda byl zvolen zpětný odchyt po 
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určité době a porovnání počtu nasazených a odchycených jedinců v obou velikostních 

skupinách.

Co se týče ryb, navrácených do chovného rybníku, byl zjištěn značný projev stresu po 

značkování, který byl významnější u velkých, dospělých jedinců, než u jedinců střední 

velikosti. Z jedinců, kteří byli po označení puštěni do chovného rybníku, z dospělců přežilo 

po 31 dnech 57,1 %  ryb a ze středních 73,5 %. 93,6 % dospělých a 97,2 % středně velkých 

ryb si zachovalo svoji značku

Po 30 dnech od vypuštění mělo 81 % z odchycených jedinců na sobě značku, v létě

následujícího roku (1999) už to bylo jen 50 % a počet při dalších odchytech nadále klesal. 

V září roku 1999 mělo jen 15 % odchycených jedinců na sobě značku.  Počet velkých 

dospělých jedinců se značkou byl odhadnut na přibližně 2,9 násobek počtu středně velkých 

jedinců se značkou. Odchyt byl prováděn elektronickým zařízením na chytání ryb a probíhal 

1085 hodin. 

Z experimentu vyplývá, že ryby nasazené na podzim neměly velký vliv na zvýšení 

místní populace, což bylo dáno pravděpodobně především velkou úmrtností v zimě a migrace 

ryb dále po proudu řeky. Musíme ovšem počítat i s úmrtností kvůli stresu ze značkování ryb, 

který se ukázal ve vzorku ryb v chovném rybníce jako důležitý faktor přežití, a také s faktem, 

že část ryb svoji značku mohla ztratit (v tekoucí volné vodě to mohlo být větší procento než 

ve vodě stojaté), nicméně ryby byly značkovány dvojím způsobem, aby se znehodnocení 

výsledku tímto efektem pokud možno eliminovalo. Číslo je také ovlivněno rybami, kterým se 

mohlo podařit utéci z chovného rybníku do toku, na kterém byl experiment prováděn, a 

naopak těmi, které imigrovaly do experimentální lokality z jiných částí řeky. U ryb, které byly 

nasazeny zpět do chovného rybníka a krmeny umělým krmivem, se s větší frekvencí 

vyskytovala špatná zdravotní kondice a deformace spodní čelisti, což může u dravých ryb 

představovat při lovu kořisti ve volných vodách veliký problém. Svou roli určitě sehrál 

vnitrodruhový stres, jelikož se počet jedinců v dané lokalitě při vysazení významně zvýšil, a 

tím mohl vzniknout potravní deficit, který mohl mít vliv na mortalitu jedinců. Další možností 

je existence ilegálního rybaření, které mohlo populaci také snížit. Nesmíme také zapomenout 

na to, že řeka obsahuje spoustu úkrytů a hlubších vod, kde se ryby mohly schovat a uniknout 

tak odchytu.
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5.2.2 Experiment na Floridě

Experiment, který se odehrál roku 2008 na Floridě, měl zjistit, jak se budou 

vyrovnávat s přechodem do volné přírody ryby, které byly uměle odchovány na suchém 

krmivu a ty, které byly odchyceny z přírody, označeny, a znova vypuštěny (Pouder a kol. 

2011). Srovnávány byly výsledky dvou skupin ryb, z nichž jedna obsahovala mladé jedince, 

kteří vyrostli v přírodě a druhá ryby větší velikosti (délka těla 77 mm), které byly uměle 

odchovány. Experiment trval 90 dní, během kterých se postupně odchytávaly ryby, a 

zjišťovalo se, jak na tom jsou z hlediska velikosti, složení potravy atd.

Z výsledků vyplynulo, že první velké rozdíly se začaly objevovat po sedmi dnech, kdy 

u divokých ryb byl nalezen daleko větší objem potravy v žaludku, než u ryb odchovaných 

uměle. U druhé skupiny ryb byly často nalezeny prázdné žaludky. Složení potravy se moc 

nelišilo. Jak bylo napsáno výše, přežití ryby bez potravy je experimentálně změřeno na cca 9-

12 dní u plůdku a u dospělé ryby bude o něco vyšší. Po konci experimentu se ukázalo, že 

populace jedinců, odchovaných uměle a krmených suchým krmivem, měla daleko větší 

mortalitu, k čemuž přispěla neschopnost jedinců aklimatizovat se a přizpůsobit se přírodním 

podmínkám, nenaučenost ulovit pohyblivou kořist a z toho plynoucí stres, dále také stres, 

způsobený odchovem a přenosem do jiného prostředí a predace, na kterou nebyly ryby 

zvyklé. Z výsledků práce vyplynulo to, že pokud se uměle odchované ryby naučily přijímat 

potravu a nezemřely, dohnaly snadno obsahem potravy v žaludku v jezeře vyrostlé jedince.  

Doporučení studie znělo tak, že by se ryby měly krmit živou potravou již při odchovu, což by 

zvýšilo jejich šanci na přežití po vysazení.

Předpokládalo se, že vysazení větších ryb bude mít pozitivní efekt, protože se nebudou 

tak často stávat cílem predátorů. To je ovšem vybalancováno a překonáno ostatními faktory, 

které měly na přežití vliv. Nejtěžší období zažívají uměle odchované ryby v prvních dnech po

vypuštění, kdy musí získat dovednosti svých divoce žijících druhů, aby byly schopny přestát 

konkurenci (Brown a Laland 2001). U ryb, narozených v přírodě, je pozorována největší 

mortalita ve chvíli, kdy přecházejí na piscivorní způsob života (Ludsin a DeVries 1997, 

Wicker a Johnson 1987) a u méně narostlých jedinců během studenějších zim.

Na mortalitu má velký vliv teplota vody při vysazení, a to nejen nízká, ale i vysoká. 

Při teplotách vody pod 25 °C je teplotní šok a jím způsobená mortalita nižší než při teplotách 

vyšších. Při teplotě 32 °C se mortalita během několika prvních dní ukázala přes 80% (Porak a 

kol. 2002). 
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Vysazování větších ryb druhu okounek pstruhový nese další problémy, např. finanční 

zátěž při odchovu hlavně na rybí potravě, cena ryb, kupovaných do odchovů a zábor místa.                 

S místem v sádkách a chovných rybnících se poměrně dost bojuje.

5.2.3 Experiment v Texasu

Ve státě Texas proběhl experiment, který měl zjistit, jaký vliv má predace na přežití 

uměle odchovaných ryb v podmínkách, kde se vyskytuje větší množství predátorů

(Buckmeier a kol. 2011). Bylo vybráno 5 jezer v této lokalitě, kde se vyskytovalo alespoň 5 

druhů predátorů různých velikostí. Pro srovnání bylo vysazeno do lokalit s absencí predátorů. 

Měření probíhalo odchytem a kontrolou žaludků potencionálních predátorů vysazených ryb.

Po 12 hodinách od vysazení byla mortalita v jezerech s predátory minimálně 27,5% a 

rostla se zvyšující se hustotou predátorů. Naopak v lokaci bez predátorů byla mortalita po 84 

hodinách pouze 3,5 % a toto číslo bylo pravděpodobně způsobeno šokem z převozu do 

nového prostředí. Většina odchycených ryb (98% u odchovaných a 95% divokých) měla 

v žaludku potravu, obě skupiny zkonzumovaly hmyz, plankton byl nalezen spíše u divokých 

ryb a rybí potravu přijímalo jen málo ryb z obou skupin. To znamená, že ryby byly schopny 

adaptace na prostředí a rychle se naučily lovit živou potravu. Nejvíce odchovaných ryb bylo 

nalezeno v žaludcích druhu okounek pstruhový a druhu Aplodinotus grunniens             

(smuha chrochtavá). Procento zkonzumovaných ryb mohlo být ještě větší z důvodu 

nemožnosti chytit predátory nad určitou velikost těla a možnost ztráty značky při konzumaci 

ryby predátorem. Predátoři mohli během času značku také vyvrhnout.

Tato studie poukázala na fakt, že predace měla největší vliv na mortalitu v této 

lokalitě. Doporučuje se tedy, aby se před vysazením prozkoumaly vztahy chovaných druhů 

k ostatním druhům v daném ekosystému, nasazovat větší ryby, které predačnímu tlaku 

snadněji odolají, nebo alternativní metody odchovu a lepší seznámení ryb s prostředím, do 

kterého jsou posléze vypuštěny.

5.2.4 Experiment v Alabamě

Další experiment, který provedl Department od Fisheries and Allied Agricultures, jež 

zaštiťuje University of Alabama, vycházel z předpokladu, že na mortalitu ryby do prvního 

roku života mají největší vliv tyto čtyři faktory – přežití při a těsně po vykulení, přechod na 
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piscivorní způsob života, nahromadění tukových zásob na podzim a přežití první zimy

(Ludsin a DeVries 1997). Byly zkoumány dvě skupiny ryb, lišící se stářím, u nichž byly 

měřeny především atributy jako mortalita a procento přežití. Experiment se odehrával v šesti 

chovných rybnících v Alabamě a měl být ukončen a vyhodnocen na konci první zimy. 

Úkolem bylo sledovat rychlost růstu a schopnost přežití během čtyř již výše zmíněných 

nejproblematičtějších stádií vývoje ryby v prvním roce života. 

První zima se ukázala být větším problémem pro menší ryby, chované ve větší 

koncentraci (high-density ponds), než pro velké ryby (low-density ponds). Kanibalismus se 

ukázal v těchto monokulturních chovech jako nepodstatný problém. Přežití záviselo hlavně na 

schopnosti ryb vytvořit si na podzim v těle tukové zásoby (např. triglyceridů) a na faktu, že 

větší ryby přešly na piscivorní způsob života již během léta. Projevila se výhoda relativní 

velikosti ryb, vykulených dříve v roce, ačkoli rychlost růstu později vykulených ryb byla 

v prvním měsíci roku vyšší. Větší ryby si díky přísunu rybí, na tuky a ostatní důležité 

komponenty jistě bohatší, potravy měly šanci vytvořit větší zásoby tuků než menší ryby.

Tyto zásoby se ukázaly jako esenciální pro přežití zimy. Naopak menší ryby, 

odkrmené většinu svého předzimního života suchým krmivem, případně planktonem, nebyly 

schopny si tyto zásoby v těle vytvořit a projevily se faktory jako náchylnost k zimě kvůli 

menší hmotnosti, mortalita kvůli nedostatku zásob v případě nouze o potravu, snížená 

schopnost lovit a zvýšená vulnerabilita vůči predátorům v důsledku zhoršení zdraví a celkové 

tělesné kondice takto strádajících jedinců. Schopnost přežití ryb mladších jednoho roku je 

tedy z velké části dána schopností ryby přejít včas a úspěšně těmito čtyřmi kroky 

(tzv. critical events) svého vývoje. Management chovu ryb by na tyto etapy života jedinců 

měl brát při své snaze docílit co nejnižší mortality v chovech zřetel.
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6. Esox lucius a příbuzné druhy

6.1 Obecná charakteristika druhu

Štika obecná (Esox lucius), anglicky northern pike nebo jackfish (Obr. 4). Jedná se o 

velice rozšířenou dravou rybu, vyskytuje se přirozeně v Evropě, Asii a Severní Americe. Není 

příliš náročná na kvalitu a typ vody, najdeme ji od rychlých toků pstruhového pásma, přes 

pomalé toky a nádrže, až po brakické vody. Nejhojnější je v pomalu tekoucích vodách 

s hojností úkrytů či ve stojatých vodách, např. velkých vodních nádržích (Horáček 1996). Jde 

opět o jednu z nejoblíbenějších sportovních ryb, jejíž stavy se kvůli tlaku rybářů na mnoha 

místech musí doplňovat z umělých odchovů. V našich vodách nemá od určité velikosti 

přirozené nepřátele (kromě člověka), ale mezi jedinci dochází v důsledku velikostní 

diverzifikace ke kanibalismu. Mezi její příbuzné patří např. štika maskalunga (Esox 

masquinongy), anglicky muskellunge, vyskytující se v jezerech v Kanadě a USA a tiger 

muskellunge (Esox masquinongy x Esox lucius, jedná se o hybrida, vlastní latinský název 

nemá) – obr. 5. Počty těchto ryb ve vodách také rapidně poklesly (Wingate 1986).

6.2 Experimenty a jejich výsledky

6.2.1 Experiment v Illinois

Na universitě v Illinois proběhl projekt (Wahl a kol. 1995), který se zabýval přežitím

druhů štika muskalunga (Esox masquinongy, příbuzná štiky obecné) a hybridní tiger 

muskellunge (hybrid mezi štikou obecnou a druhem štika muskalunga) ve volné přírodě a 

efektivitou vysazování uměle chovaných jedinců těchto druhů. Jako cíl projektu bylo mimo 

jiné stanoveno zjistit závislost šance přežití na velikosti jedinců, na způsobu krmení a 

podmínkách odchovu.

Prvním úkolem bylo zjistit, jaký vliv má velikost ryby na šanci přežití ve volné vodě. 

Doplňování stavů štik je v Americe, a v podstatě všude, kde se intenzivně loví, běžným 

jevem, který ovšem přináší velmi variabilní výsledky, co se úspěchu týče (Wahl a Stein 1988,

Stein a kol. 1981). Mezi faktory, které ovlivní úspěšnost a konkurenceschopnost ryb, patří 

úroveň místní predace (např. počty okounka pstruhového), dostatek ryb jako potravy a

sezonní teplota vody (Wahl a Stein 1988). S těmito faktory se musí při experimentu počítat.

Do volné přírody byly vysazeny ryby o velikosti 4, 8 a 10 palců (cca 10, 20 a 25 cm), všechny 

odchované uměle.
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Z výsledků vyplynulo, že druh tiger muskellunge má cenu vysazovat v malých 

velikostech jen v lokalitách, kde není hojný okounek pstruhový, což je hlavní predátor štik. 

Od velikosti 300 mm a vyšší se může spolehlivě vysadit bez ohledu na počet zástupců 

okounka v dané lokalitě, ryby o velikosti 200-250 mm je dobré vysadit do vod, kde nehrozí 

větší predační tlak od okounka pstruhového. Velikost druhu štika muskalunga nemá na úbytek 

jedinců z důvodu predace ze strany okounka příliš velký vliv.

Co se týče dostupnosti ryb jako potravy, ukázalo se, že šance přežití těchto druhů 

závisí na tomto faktoru hlavně při menších velikostech jedince, od určité velikosti (cca 220-

250 mm) už je vliv zanedbatelný.  Důležitější je pro druh tiger muskelunge.

Druhým úkolem bylo porovnat úspěšnost ryb dvou výše zmíněných druhů, přičemž 

jedna skupina byla krmena suchým krmivem a druhá malými rybami. Ať už je frekvence 

krmení suchým jakákoli, je vždy levnější, než krmení rybami. Srovnávala se také úspěšnost 

jedinců, odchovaných extenzivně v chovných rybnících a intenzivně v sádkách. V minulosti 

se již ukázalo, že extenzivně chovaní jedinci druhu tiger muskellunge vykazovali nižší 

mortalitu a vyšší rychlost růstu než ti, kteří byli krmeni suchým krmivem (Wahl a Stein

1988).

Do jezer Paradise Lake a Lake of the Woods byl nasazen stejný počet extenzivně 

odchovaných jedinců obou druhů. Několik jedinců bylo také vsazeno do klecí ve stejných 

jezerech, aby se mohla sledovat mortalita na základě teplotního šoku či šoku ze změny 

prostředí.

Zpětný odchyt ukázal, že do podzimu stejného roku přežilo v Paradise Lake 53 % 

jedinců druhu štika muskalunga a 19 % jedinců druhu tiger muskellunge. V Lake of the 

Woods přežilo do podzimu 30 % ryb druhu štika muskalunga a pouze 9 % ryb druhu tiger 

muskellunge. 

Další otázkou na kterou chtěl tento experiment dát jasnou odpověď, by fakt, jestli se 

různé populace druhu štika muskalunga z různých lokalit USA (konkrétně z oblastí Minesota, 

Ohio, Kentucky, Lawrence River a Wisconsin) budou adaptovat na podmínky v Paradise 

Lake a Lake of the Woods stejně jako místní populace. Šlo tedy o experiment z hlediska 

genetického materiálu, od kterého se očekávalo, že ukáže nevhodnost vysazování ryb z cizích 

revírů, což by pomohlo k zastavení míšení genů v populaci a degradaci místních druhů.

Sledovaly se hlavně indikátory jako rychlost růstu, mortalita, složení přijímané potravy, 
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maximální dosažená velikost jedinců a adaptace na místní teplotní podmínky (teplota vody 

místních jezer a jezer, odkud ryby pocházely, se lišila, což bylo změřeno a zaznamenáno). 

Z výsledků zpětného odchytu vyplynulo, že ve složení potravy se testované skupiny 

příliš nelišily, ale v hmotnosti přijaté potravy a celkovém růstu na tom byli místní jedinci lépe. 

Předpokládalo se, že ryby ze studenějších vod se budou přizpůsobovat lépe, než ostatní 

(kromě místních), což se nepotvrdilo a tato hypotéza byla vyvrácena. Dále se předpokládalo, 

že se ryby z cizích lokalit postupně přizpůsobí místním, hlavně teplotním, podmínkám a 

během několika týdnů či měsíců doženou v růstu místní populaci, což se nestalo. Velikost a 

schopnost přežití ryb byly menší, než se očekávalo.

Výsledky tohoto experimentu mají velký dopad na myšlenku vysazování jinde 

odchycených či odchovaných ryb. Kromě toho, že cizí ryby geneticky degradují místní 

populaci, nemají takovou schopnost se přizpůsobit místním podmínkám. Jsou zde také určité 

fyziologické odlišnosti, které mohou být přeneseny právě křížením. Ryby z cizích lokalit tedy 

zhoršují šanci na přežití nejen samy sobě, ale i další generaci. To samé platí i pro mísení 

divoce žijící populace s populacemi uměle odchovanými v chovných rybnících nebo sádkách. 

Tyto poznatky byly zjištěny hlavě pro ryby mladší jednoho roku, což může být ale důsledek 

toho, že pro ryby starší nemáme dostatečný počet informací.

6.2.2 Experiment ve státě Iowa

U druhu štika muskalunga je doložena zvýšená mortalita a snížené reprodukční 

schopnosti ryb, nasazovaných na jaře do jezer ve státě Iowa ve chvíli, kdy se přešlo z krmení 

malými rybami na krmení suchým krmivem (Larscheid a kol. 1999). Ryby, vysazené do dvou 

jezer u New Yorku na podzim a krmené suchým krmivem, vykázaly daleko vyšší úmrtnost 

než ryby stejné velikosti, vysazené do stejných jezer na jaře, krmené zooplanktonem (Olson a 

kol. 2000). Po čtyřech týdnech mělo 75% ryb krmených suchým krmivem prázdné žaludky 

(Pouder 2011). Ačkoli se tento fakt nedá nijak přímo dokázat, je velice pravděpodobné, že má 

na mortalitu (převážně v prvních hodinách a dnech od vypuštění do přírody) velký vliv 

predace, jelikož hladové a tím pádem oslabené ryby nemají schopnost se bránit predátorům 

tak dobře jako ryby ostatní.
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6.2.3 Experimenty podle Wahla

Podle Davida H. Wahla (Wahl 2011), který se ve své studii zabývá právě různými 

aspekty, jenž mohou ovlivnit přežití odchovaných jedinců druhu štika muskalunga ve volné 

přírodě, jsou nejdůležitějšími aspekty predace, vnitrodruhová kompetice, dělení o potravu, 

abiotické faktory prostředí a pokles počtu přirozených predátorů. 

Ukázalo se, že ryby krmené suchým krmivem vykazují vyšší mortalitu než ryby 

krmené malými rybami, což je ovlivněno hlavně predačním tlakem. Vyšší procento přeživších 

jedinců během podzimu vykázaly větší ryby (okolo 250 mm a 100 g), byla u nich také 

naměřena větší variabilita počtu přeživších jedinců mezi jednotlivými skupinami a lokalitami, 

nejvíce však toho číslo dosáhlo hodnoty 53 %. Jako zmapování predace posloužit odchyt 

druhu okounek pstruhový jakožto hlavního predátora na sledovaných lokacích a zkoumání 

obsahu žaludku chycených jedinců. Odchyt a měření trvaly 30 dní, nejvyšší úroveň predace 

byla do sedmého dne od vypuštění. Největší ztráty predací byly zjištěny u malých ryb a tyto 

hodnoty byly velmi variabilní (na různých lokacích se pohybovaly od 4,4 % do 99 %), ztráty 

větších ryb vlivem predace byly zanedbatelné, někdy téměř nulové. Nižší teplota vody během 

podzimních měsíců snižuje hmotnost potravy, kterou predátoři uloví a zkonzumují (Rice a 

Cochran 1984, Stein a kol. 1981). Co se týče kompetice a potravního výběru, hlavním a 

nejoblíbenějším druhem potravní ryby je sleďovitá ryba druhu Dorosoma cepedianum

(anglicky gizzard shad, český název dorosoma dlouhoploutvá). Celkově tento druh 

představoval 48% zkonzumovaných ryb, u větších jedinců to bylo až 80 % (Wahl a Stein 

1993). Následují různé druhy slunečnic a menších zástupců kaprovitých ryb, zahrnující hlavně 

herbivorní a omnivorní druhy. Pokud ryby druhu dorosoma dlouhoploutvá vyrostly moc 

rychle a nebyly již pro menší jedince jako zdroj potravy dosažitelné, začali se tito jedinci 

specializovat spíše na lov slunečnic než kaprovitých (Szendrey a Wahl 1996). Ryby, které 

měly dostatek potravy v podobě ryb druhu dorosoma dlouhoploutvá, dorostly větší velikosti 

než ty, které musely ke své obživě konzumovat jiné druhy. Tento fakt se ukázal důležitý 

hlavně u menších jedinců, z čehož vyplynulo, že by se při vysazování především menších ryb 

měl brát ohled na zásoby ryb tohoto druhu v dané lokalitě.

Velice zajímavé byly výsledky reakcí ryb na abiotické podmínky. Nakládání s rybami, 

podmínky během převozu a teplotní šok mohou ovlivnit velice mortalitu jedinců. 

V laboratorních podmínkách se ukázalo, že stres ze změny teploty prostředí hraje daleko větší 

roli než ztráta ryb kvůli stresu ze špatných podmínek při přepravě či ostatní manipulaci 
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(Wahl a Mather 1989). V případě ryb, které byly aklimatizovány na teplotu 15 °C, 

neznamenalo zvýšení teploty o 10 °C žádný rozdíl a mortalita zůstala stejná, při vzrůstu 

teploty o 12 °C uhynulo 10 % ryb a při vzrůstu teploty o 12 °C uhynulo celých 95 % jedinců.

Snížení rychlosti poklesu teploty vody (z původních 1,6 °C za minutu na 0,15 °C za minutu) 

nemělo na mortalitu žádný vliv (Wahl a Mather 1989). Při sledování toho, jak se ryby 

aklimatizují v jezeře o teplotě 5 °C, byla zjištěna vyšší mortalita o větších ryb, což bylo ale 

silně ovlivněno stresem z manipulace v sádkách a řáděním nemocí. Vliv nízké teploty v jezeře 

se tedy, navzdory laboratorním výsledkům a očekáváním, nijak více neprojevil. Ostatní 

faktory, které jsou přímo ovlivněny teplotou, jako například rychlost metabolizmu a růstu, 

odolnost vůči predaci a účinnost konverze potravy, máme možnost zpracovávat a hodnotit 

pomocí tzv. bioenergetických modelů (Bevelhimer a kol. 1985). Jsou používány pro výpočet 

celkové kondice ryb a předpovědi růstu. Ačkoli jsou tyto modely při podobných pokusech 

často používány a vykazují dobré odhady ohledně predikce růstu při změně různých, 

především abiotických, podmínek (Bevelhimer a kol. 1985), jejich používání by mělo být 

nanejvýš pečlivé a mělo by brát ohled i na podmínky, se kterými tyto modely přímo 

nepočítají, jako je např. geografická poloha výskytu. Při výzkumu se totiž mimo jiné ukázalo, 

že ryby z řek a nádrží z různých geografických oblastí reagují na změny teploty jinak, a to i 

přesto, že teplota vody v jejich přirozeném prostředí výskytu je stejná či podobná (Clapp a

Wahl 1996). Různá schopnost adaptace na změněné teplotní podmínky je dána z velké části 

také geneticky. Při testování se ukázalo, že skupiny ryb, které jsou z méně vzdálených lokalit, 

či jsou si geneticky podobné, vykazují podobnou mortalitu při změně teploty vody. Tyto 

změny nebyly uspokojivě vysvětleny pomocí bioenergetických modelů, a tak se dávají do 

souvislosti právě s genetickými předpoklady. Další faktory, které se společně podílely na 

ztrátě ryb, jsou úmrtnost během zimy, emigrace a úmrtnost přirozená. Mortalita během zimy 

závisí především na velikosti a zásob energie v podobě uloženého tuku (Jonas a kol. 1996). 

Vliv emigrace se zjišťuje poměrně složitě, je silný hlavně v letních měsících a záleží na 

dostupnosti potravy, rychlosti a síle proudu a pochopitelně na hustotě osídlení a věkové 

struktuře. U větších ryb žijících v jezerech bude nejdůležitějším faktorem pravděpodobně 

podzimní výlov. Na mortalitu může mít vliv také způsob odchovu. Extenzivně odchovaní 

jedinci vykazují lepší přizpůsobivost než ti, kteří jsou chováni intenzivně. Nebyl vysledován 

přímý rozdíl v růstu mezi skupinami ryb, které byly na jedné straně krmeny suchým krmivem 

a malými rybami na straně druhé. Způsob krmení má ale vliv na mortalitu ze strany predace, 

kdy ryby krmené suchým krmivem padnou za oběť predátorovi častěji a snadněji (Szendrey 

and Wahl 1996).
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Pravdou je to, že ačkoli se studie snažila zahrnout všechny faktory, které mají na 

mortalitu ryb vliv, všechny ztráty vysvětleny nebyly. Je jasné, že do hry vstupují i další 

skutečnosti, které nám nejsou známy. Může to být například jistá závislost, kdy jeden faktor 

nějak ovlivňuje či limituje druhý a některé abiotické podmínky ztrácejí v určitých situacích 

nějaký větší vliv.

Z výsledků této studie vyplynulo, že velikost vysazených ryb má přímý vliv na přežití 

v přírodě. Větší ryby mají větší šanci na přežití. To se ukázalo nejen při porovnání jedinců 

narozených v různých částech roku, ale i při velikostí diversitě v rámci jedné kohorty 

(Johnson a Margenau 1993). Je to výsledkem kombinace vlivů jako lepší schopnost přežít 

zimního období a výraznější tlak ze strany predátorů, jako je okounek pstruhový, štika obecná 

a další. Schopnost přežití druhu štika mukalunga se ukázala být ve všech případech lepší než 

hybridního druhu (tiger muskellunge). Podíváme-li se na to, které ryby se vyplatí vysadit 

z hlediska finančního (největší rozdíl mezi cenou ryby před a po vysazení), u malých ryb se

ukázalo jako výrazně lepší řešení vysazení ryb na jaře než na podzim (Margenau 1992).

Naopak u ryb větších se doporučuje vysadit spíše na podzim, jelikož ryby, vysazené na jaře, 

nebyly výrazně větší v porovnání s těmi, které byly vysazeny až na podzim. Ztráty malých ryb 

kvůli predaci byly ve všech sledovaných lokalitách podobné, lišily se ale u skupin větších ryb. 

U nich klesá důležitost predace jako eliminačního faktoru a projevují se více faktory ostatní. 

Nejvyšší procento přežití tedy vykazovali jedinci větších rozměrů vysazení na podzim. Pro 

maximalizaci úspěchu by ryby mely být odchovány na rybí potravě s dostatkem potravní ryby 

druhu dorosoma dlouhoploutvá, což je důležité hlavně pro menší jedince (Bozek a kol. 1999). 

Ztráty v důsledku rozdílné teploty se ukazují být důležité až při rozdílu přes 10 °C. Stres 

vzniklý manipulací může být také významným faktorem. Skupiny ryb z různých 

geografických lokalit (s rozdílnou genetickou výbavou) reagují na abiotické podmínky jinak.

6.2.4 Experiment Steina a Wahla

D. H. Wahl a R. A. Stein (Wahl a Stein 1993) v jedné ze svých prací srovnávali 

rychlost růstu 3 příbuzných druhů ve volné přírodě – byly to druhy štika muskalunga, štika 

obecná a jejich hybrid (tiger muskellunge). Výzkum trval pět let a ukázalo se, že druh štika 

muskalunga vykazoval v prvním roce života pomalejší růst než zbylé dva, v dalších letech 

ovšem dohnal a předehnal hybrida i druh štika obecná. Nejlepší schopnost přežít podzim a 

zim ukázal druh štika obecná, nejhorší naopak hybrid. Větší ryby měly obecně u všech tří 
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druhů nižší mortalitu než menší jedinci. Největší potravu lovil druh štika obecná a byl také 

nejčastějším úlovkem rybářů. Z experimentu vyplynulo, že největší finanční návratnost měla 

štika obecná, zatímco hybrid se na vysazování za účelem co největšího zisku moc nehodí.
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7. Závěr

Na šanci přežití uměle odchované ryby v přírodě má vliv velké množství faktorů. Co 

se týká krmení ryb v chovu, jako lepší varianta se ukazuje krmení planktonem během prvních 

pár dní (záleží na jednotlivém druhu, různé druhy ryb přecházejí na piscivorní způsob života 

v různou dobu). Ryby, které byly krmeny planktonem delší dobu, vykazovaly horší výsledky 

(např. růst, zdravotní stav) a vyšší mortalitu než ty, u kterých se přešlo na rybí potravu či 

granule. Jedinci, kterým byla servírována po ukončení planktivorního způsobu života živá 

rybí potrava, vykazovali po následném vypuštění do přírody nižší náchylnost k predaci. To se 

potvrdilo ve všech studiích. Většina experimentů poukazuje na fakt, že mají tyto ryby 

(krmené rybami) lepší zdravotní kondici a konzumují v přírodě celkově větší množství 

potravy, jsou schopni lovit větší kořist a mají při lovu celkově větší úspěšnost než jejich 

lovecky nezkušení druhové, složení potravy, konzumované těmito dvěma skupinami, se ale 

většinou neliší. Pokud se ryby krmené suchým krmivem naučily lovit, své zkušenější druhy 

v růstu dohnaly. U ryb, které byly odchovány na suchém krmivu, se v některých případech 

našly prázdné žaludky a to s poměrně větší frekvencí, než u ryb odchovaných na živé potravě.

Při krmení suchým krmivem se také může stát, že se nepatrně změní morfologie přijímacího 

ústrojí ryb, což představuje určitou nevýhodu při lovu ve volné přírodě. Z hlediska chovných 

podmínek jsou lepší externí podmínky, například dostatečně velké chovné rybníky 

s nasazenou potravní rybou a dostatkem úkrytů. Při samotném chovu je dobré se vyvarovat 

zbytečné manipulace s jedinci, jako je například časté stěhování a nevhodný způsob 

značkování, protože takto vzniklý stres může mít vliv na úmrtnost. Jedinci, kteří jsou 

geneticky podobní těm, kteří žijí v lokalitě výsadby, mají větší šanci se uchytit a navíc se 

nebudou podílet na degeneraci genetického fondu místní populace. To znamená, že chování 

„lokálních“ jedinců by mělo mít přednost. Ryby, které byly dovezeny z jiných geografických 

oblastí, vykazují také horší přizpůsobivost na místní podmínky, a to i v případě, že se 

abiotické podmínky (hlavně teplota) jejich domovské a nové lokality přibližně shodují. 

Při samotném vysazení má velký vliv na přežití tzv. „teplotní šok“, čili rozdíl teploty 

chovného rybníku či sádky a nového prostředí. Ryby si obecně spíše zvyknou na vodu 

chladnější, při teplotním rozdílu více než 10 stupňů Celsia směrem nahoru se teplota na 

mortalitě značně podepíše. Při vypuštění nových jedinců do přírody vzroste hustota ryb na 

objem vody, tím vzroste vnitrodruhová kompetice a logicky i mortalita jako důsledek boje o 

potravu a také důsledek kanibalismu. Tento vzrůst mortality nemá nic společného s horší 

přizpůsobivostí uměle odchovaných ryb, ačkoli to budou právě nově příchozí jedinci, kdo 
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tento tlak ponese hůře. Mortalita je ovlivněna také zásobami potravních ryb v dané lokalitě. 

Různé druhy ryb mají svou oblíbenou kořist, jejíž nedostatek a nahrazení kořistí jinou povede 

ke snížení rychlosti růstu. Predace ze strany větších ryb má vliv hlavně na mladší kohorty, od 

určité velikosti vysazené ryby se tento vliv snižuje na zanedbatelnou úroveň, naopak u malých 

ryb se ukazuje být faktorem rozhodujícím. Co se týká vlivu velikosti vysazených ryb na 

přežití, je vhodné vysadit buď ryby větších velikostí na podzim (tyto ryby mají šanci si 

vytvořit tukové zásoby, nutné k přežití zimy, navíc spíše odolají predačnímu tlaku ostatních 

ryb, které mají v tomto období roku již značnou velikost a jsou plně piscivorní), nebo naopak 

malé ryby na jaře, kdy jsou schopny lépe schopny konkurovat ostatním, nově vykuleným 

jedincům a mají šanci vyrůst, naučit se lovit a posléze přežít zimu. Velikostní rozdíl mezi 

vypuštěnou a posléze chycenou rybou bude větší, než je tomu v případě na podzim 

vysazených velkých jedinců, což se rybářům více vyplatí. Vysazovat větší ryby na jaře je 

zbytečné, nárůst velikosti přes rok není tak markantní a jarní velikost těchto jedinců 

v porovnání se stejně velkými rybami, vysazenými na podzim, nebude znatelně větší. 

Vypuštění malých jedinců do volné přírody na podzim povede k velké úmrtnosti kvůli 

neschopnosti ryb přes podzim dostatečně vyrůst a utvořit si zásoby na zimu, které bude 

k přežití nutně potřebovat. Podle výsledků se jako nejlepší z těchto variant ukázala první, to 

znamená vysadit větší ryby na podzim.

Při hodnocení experimentů je potřeba dávat pozor na správné a pro ryby co nejméně 

stresující značkování, abychom se vyhnuli úmrtí z důvodu takto vzniklého stresu. Na druhou 

stranu bychom měli rybu označit dvěma různými způsoby značek pro případ, že by jednu 

ztratila. V přirozené lokalitě je výhodné vytvořit ohraničené prostředí a v něm sledovat na 

skupině jedinců úmrtnost z příčin, jako je výše zmíněný stres z manipulace a dále sledovat 

úmrtnost na základě teplotního šoku a dalších, především abiotických, faktorů. Predaci lze 

odhadnout při odchytu hlavních predátorů a průzkumu obsahu žaludků (a následném spočítání 

značek), v úvahu musíme ovšem brát fakt, že ryby mohly značku či značky ztratit před tím, 

než byly pozřeny, predátor mohl případně značku vyvrhnout. Při odlovu a počítání ryb za 

účelem zhodnocení mortality musíme počítat se ztrátou značek, migrací (hlavně emigrací po 

proudu, imigrace přichází v úvahu jen v případě proti proudu se nacházejícího chovného 

rybníku). Mezi skutečnosti, které mohou výsledky našeho měření poněkud zkreslit, patří 

určitě ilegální rybaření či neochota rybářů hlásit značky nalezené u úlovku, dále také fakt, že 

elektronická chytací zařízení nemusí vychytat všechny ryby – hlavně ve vodách, které 
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obsahují mnoho hloubek a úkrytů, kde se ryba může chycení vyhnout. Tato zařízení mývají 

také problémy s odchytem větších jedinců.

Mezi faktory, které ovlivní naše hypotézy a výsledky, musíme také počítat věci jako 

například chyby při vycházení z tzv. bioenergetických modelů (používají se na výpočet 

teoretické rychlosti růstu a odhadu kondice jedince), které nemusejí počítat se všemi faktory, 

jež jsou při těchto výpočtech důležité, jako například fakt, že ryby z různých lokalit reagují na 

podmínky jinak, ačkoli vypadají tyto lokality z prostě matematického a hlediska podobně. Na 

mortalitu má také vliv přirozená úmrtnost. V neposledním případě jsou výsledky ovlivněny 

také působením kombinací jednotlivých faktorů zároveň a vzájemné ovlivnění jednoho 

faktoru druhým, či absolutní limitace (např. pokud je mezi chovným rybníkem a přirozených 

prostředím velký teplotní rozdíl, ryby uhynou dříve, než se stačí uplatnit některé další 

faktory). Nesmíme také zapomínat na to, že ekologie je věda komplexní a může se stát, že 

některé faktory, ovlivňující přežití ryb v přírodě, zatím neznáme. Mohou mít minoritní 

význam, ale mohou být také zcela rozhodující.

7.1 Doporučení pro chov

Pokud chovatel zamýšlí vypouštět ryby do přírody, měl by brát jedince pokud možno 

z místní populace. Jsou adaptabilnější. Krmení by mělo vypadat zhruba následovně. Během 

prvních pár dní se ukazuje jako nejlepší volba krmit ryby planktonem. Tato doba by se 

neměla zbytečně, např. z finančních důvodů nebo nedostatku rybího krmiva, prodlužovat. Je 

důležité si zjistit, po jaké době by měl Váš chovný druh přejít na jinou potravu. Poté by mělo 

nastoupit krmení živými rybami, jelikož takto krmení jedinci se lépe přizpůsobí pohyblivé 

potravě a mají větší šanci odolat predátorům a jejich zkušenosti s lovem jim zajistí větší šanci 

na úspěch, stejně jako celkově lepší zdravotní kondice než u jedinců, odchovaných na 

krmivech. Je sice dražší, ale v případě nasazení vhodné potravní ryby s dostatečnou 

reprodukční schopností únosný. Je dobré kontrolovat počty potravních ryb, protože při 

nedostatku potravy se jedinci uchýlí ke kanibalismu. Ryby by měly být od samého počátku 

svého života (tzn. nejlépe ještě před vykulením) chovány v externím chovu, ideálně

v nějakém dostatečně velkém chovném rybníku. Při krmení planktonem a posléze rybami 

bychom si měli dát pozor na to, aby se do chovné lokality nepřenesly spolu s potravou také 

různé choroby, které by mohly počty jedinců zdecimovat. Je dobré se vyvarovat zbytečné 

manipulace s jedinci, jako je například časté stěhování a nevhodný způsob značkování (pokud 

značkujete), protože takto vzniklý stres může mít vliv na úmrtnost. Rozdíl teploty vody 
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v chovném rybníku a přirozeném prostředí by neměl dělat větší problém, nebude-li velký. 

Vysazovat má největší cenu buď malé ryby na jaře, nebo větší na podzim. Druhý varianta má 

větší potenciál, ale je finančně náročnější (musíte chovat a krmit ryby po delší dobu) a při

výlovu se méně vyplatí (rozdíl velikosti – a tím pádem i ceny na kus – bude menší).
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http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all~content=a932144304~jumptype=ref_internal~fromvnxs=v30n5s17~fromtitle=927035357~cons=935828564
http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all~content=a932144304~jumptype=ref_internal~fromvnxs=v30n5s17~fromtitle=927035357~cons=935828564
http://www.informaworld.com/smpp/title~db=all~content=t927035360~jumptype=ref_internal~fromvnxs=v30n5s17~fromtitle=927035357~cons=935828564
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9. Přílohy

Obr. 1 - Sander lucioperca (převzato z www.mujlov.cz)

Obr. 2 - Salmo trutta fario (převzato z www.biolib.cz)

Obr. 3 - Micropterus salmoides (převzato z www.flheritage.com)

http://www.mujlov.cz/
http://www.biolib.cz/
http://www.flheritage.com/
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Obr. 4 - Esox masquinongy (převzato z http://vtshabman.blogspot.com)

Obr. 5 - Hybrid - Esox masquinongy x Esox lucius (převzato z www.pbase.com)

http://vtshabman.blogspot.com/
http://www.pbase.com/
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