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I. ÚVOD 

V posledních dvou desetiletích roste z řady různých důvodů zájem o řízenou produkci 
řady tzv. plevelných, dříve opomíjených a z pohledu chovatelů hospodářsky méně významných 
duhů ryb. Mezi tyto druhy patří i podoustev říční (Vimba vimba Linnaeus, 1758}. · 

Podoustev říční je původní rybou větších řek, proniká až do parmových úseků n~kterých 
říček (Pokorný a kol. 2004). V minulosti patřila v České republice k základním druhům rybích 
společenstev parmového a cejnového pásma (Dyk 1956). Lusk a Halačka (1995) zjistili úzkou 
korelaci mezi poklesem úlovků a poklesem početnosti populací. Lusk a kol. (1996) uvádějí, že 
současný stav výskytu a stavu populací podoustve říční lze souhrnně označit jako 
„katastrofální". V Červené knize ČSSR (Baruš a kol. 1989) je podoustev řazena mezi druhy 
ohrožené, vzácné nebo zasluhující další pozornost. Tito autoři uvádějí, že v částech toků 
v povodí Moravy, Odry a Dyje tento rybí druh téměř vymizel. Červený seznam (RL) z roku 
1989 navrhuje stabilizaci existující populace zavedením umělého chovu a vysazováním 
odchovaných násad. Podle Luska a Hanela (2000) byla podoustev říční zařazena v povodí Labe 
jako druh zranitelný (Vulnerable) a v povodí Moravy a Odry jako druh kriticky ohrožený 
(Critically Endangerred). Podle Luska a kol. (2002 a 2004) je podoustev říční u nás zařazena 
v tzv. červeném seznamu do kategorie III-VU (zranitelný). Základem zvýšení produkce 
podoustve obdobně jako jiných druhů ryby je provádění výtěrů a odchovu hlavně raného 
plůdku v kontrolovaných podmínkách prostředí. Při řízené reprodukci, zejména při použití 
umělého výtěru, je nutné dodržovat zásady udržení genové diverzity, spočívající v zapojení do 
řízené reprodukce dostatečného množství jedinců a zabránit vzájemnému míchání populací 
z různých povodí tzn. nevysazovat generační ryby a vyprodukovaný · násadový materiál do 
lokalit v jiných povodích, než ze kterých pocházejí (Lusk a Hanel 2000). 

Z důvodu snížení četnosti podoustve říční nejen ·U' nás, ale i v zahraničí, se problematice 
technologie reprodukce a chovu věnují i v jiných evropských· státech, například v Rakousku 
Herzig a Winkler (1985, 1986), v Bělorusku Kurapova (2001), v Estonsku Erm a kol. (2003), 
v Rusku Serpunin a kol. (2004) a mnoho dalších autorů. V poslední době se asi nejvíce této 
rybě věnovali v Polsku (Buras a Wolnicki 1996, Hliwa a kol. 2003a,b, Myszko\Vski a kol. 
2000a,b, 2002, 2006, Wolnicki 1995, 1996, 2000, Wolnicki a kol. 2000 a další). 

Wolnicki (1996) uvádí, že podoustev zaujímala v Polsku ještě nedávno významné 
hospodářské místo. V polovině 20. století se jí lovilo až 300 t ročně. V poslední době je vidět 
zájem o kontrolovaný chov, kontrolovanou reprodukci a o možnost produkce násadového 
materiálu v rybničních podmínkách s možností vysazovat takto získané ryby do tekoucích vod. 

2. BIOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA 

2.1 Výskyt 
Areál rozšíření podoustve říční zaujímá značnou část střední a východní Evropy. 

Vykytuje se ve vodách a řekách v úmoří Severního, Baltského a Černého moře. Poddruhy jsou i 
v povodí Kaspického a Marmarského moře. Kromě nominotypické formy - Vimba vimba 
vimba (Linnaeus, 1758) jsou rozeznávány ještě další dva poddruhy Vimba vimba tenella 
(Nordmann, 1840) a Vimba vimba persa (Pallas, 1814). Rozdíly mezi těmito třemi poddruhy 
jsou malé. Jako hlavní se uvádí počet rozvětvených paprsků v řitní ploutvi, počet šupin 
v postranní čáře a počet žaberních tyčinek. Vimba vimba vimba se vyskytuje kromě řek a jezer 
také v mořských zátokách a zálivech. 

Poddruh Vimba vimba tenella obývá jen řeky a jezera a jsou u něho známy formy natio 
karasuensis, natio sapancae, natio nicaeensis, natio abu/yontsi, natio aphitis, natio 
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istanbulensis. Vimba vimba persa se vyskytuje ve vyslazených vodách Kaspického moře, 
hlavně na jeho západní a jižní části. 

2.2 Popis 
Ryby mají menší až středně velké tělo protáhlé a zploštělé z boků. Za hr'betní ploutví je 

kýl krytý šupinami. Za břišními ploutvemi je též kýl, ale bez šupin. Řitní ploutev začíná za 
kolmicí od konce báze hřbetní ploutve a je dlouhá s 15 - 22 rozvětvenými paprsky. Ústa mají 
spodní postavení, ústní otvor bez rohovinou pokrytých rtů. Požerákové zuby jsou jednořadé 
(obvykle 5-5). Rypec bývá někdy kuželovitě protažen. V postranní čáře je 48 - 64 šupin, 
žaberní tmy jsou krátké a řídce usazeny v počtu 12 - 20 na prvém žaberním oblouku (Baruš a 
Oliva, 1995) (obr. I) . 

Podoustev obvykle dorůstá do délky 30 cm a hmotnosti kolem 500 g, někdy až do délky 
40 cm a hmotnosti 1 - 1,5 kg. Výjimečné jsou kusy o hmotnosti kolem 3 kg. Podoustve jsou 
různě vysoké (max. výška od 22 - 33 % délky těla). Kapitální úlovek z českých revírů je z roku 
2001 , měřil 61 cm a vážil 2,35 kg. Podoustev patří mezi ryby středněvěké, její věk nepřesahuje 
hranici IO let. 

Tělo je stříbřitě lesklé, hřbetní část tmavší, modrošedá. Hr'betní a ocasní ploutev je šedá, 
prsní, břišní a řitní jsou žlutavé s oranžovým nádechem u základny. Řitní ploutev má temněji 
lemovaný dolní okraj . Hřbet a boky (až po postranní čáru) mají v době tření barvu nápadně 
tmavou, až tmavočernou. Rty, hrdlo a střed břicha, též prsní, břišní a řitní ploutev se zbarvují 
do žlutooranžova až oranžovočervena. Zbarvení samců je intenzivnější. 

Jedná se o stálé nebo polotažné ryby. V době migrace podobně jako losos dokáží 
zdolávat i různé překážky v toku a mohou i vysoko vyskakovat. Na našem území podoustev 
vytváří stálé sladkovodní populace. Obývá hlavně dolní úseky řek, přizpůsobí se i v údolních 
nádržích. Žije u říčního dna. 

Obr. 1: Podoustev říční 

2.3 Potrava 
V přírodních podmínkách se mladí jedinci zprvu živí drobnými řasami, vířníky, 

naupliovými stádii klanonožců, potom dospělými klanonožci , lupenonožci a larvami pákomárů 
(Gorin 1966, Kublickas a kol. 1970, cit. Baruš a Oliva 1995). Gyurkó a kol. (1965, cit. Baruš a 
Oliva 1995) zaznamenali i významné sezónní změny v potravě v průběhu roku. Na jaře 
převažoval dvojkřídlý hmyz, pak jepice a menší počet chrostíků; v létě převažovaly vyšší 
rostliny a malou část tvořily řasy a živočišná potrava; na podzim převážnou část tvořili 

chrostíci, pak řasy, jepice a nejmenší množství tvořil dvoukřídlý hmyz. V dospělosti je tento 
druh bentofágern. 
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2.4 Reprodukce 
U podoustve říční je pohlavní dvojtvárnost. Vedle rozdílného zbarvení se u samců vyvíjí 

třecí vyrážka v podobě drobných bělavých zrníček, hlavně na temeni hlavy, na horní části 
žaberních víček, též na okrajích šupin a na vnitřní straně paprsků párových ploutví. Rozdíly 
mezi jikernačkami a mlíčáky jsou v morfometrických znacích malé. Nejčastěji jsou uváděny 
delší prsní a břišní ploutve u samců (Oliva 1952, cit. Baruš a Oliva 1995). . 

Doba pohlavního dozrávání je různá a záleží na mnoha činitelích. Jeden z hlavních 
faktorů je teplota. V našich klimatických podmínkách mlíčáci pohlavně dospívají ve věku 2 - 3 
let, jikernačky ve věku 3 - 4 roky (Pliszka 1953, Moroz 1965, Jeremenko 1974, cit. Baruš a 
Oliva 1995). Volskis a kol. (1970) udávají pohlavní dospělost až ve 4. - 5. roce. 

V přirozených podmínkách bývá uváděno období výtěru od konce dubna do začátku 
července, v některých řekách až do konce srpna, příp. září. Tření začíná při teplotě vody 12 -
13 °C. Za optimální je považováno rozpětí 16 - 20 °C, horní teplotní hranice pro výtěr 
podouství je 26 - 30 °C (Berg 1948, Kožín 1949, Pliszka 1953, Bontemps 1960). Lokality pro 
přirozený výtěr podoustve říční se vyznačují štěrkem a přiměřenou rychlostí průtoku. 

Jikry podoustve říční jsou růžovožluté barvy, mají tuhý elastický obal s menší 
lepkavostí. Jikry mají v průměru od 0,38 do 2,07 mm (Baruš a Oliva 1995). V jednotlivých 
dávkách mají rozdílnou velikost, v první mají průměr 1,1 - 1,4 mm, v druhé 0,60 - 0,96 mm a 
ve třetí 0,59 - 0,65 mm (Moroz 1965, Moroz a kol. 1970). Někdy jsou však rozdíly mezi 
dávkami velmi malé. Ve vodě jikry nabobtnají a zvětšují svůj průměr, maximálně do 2,5 mm. 

Líhnutí embryí v přírodních podmínkách probíhá při teplotě vody 14 - 16 °C asi za 4 - 7 
dní po oplození, při teplotě vody 20 - 24 °C za 2 - 3,5 dne (Plizska 1953, Smirnova a kol. 
1970). Při nižších teplotách se vývoj jikry značně zpomaluje, při teplotách pod IO °C jikry a 
zárodky odumírají (Pliszka 1953). 

Vylíhlá embrya nejsou tak dobře vyvinuta jako u ostatních příbuzných druhů ryb, nejsou 
pigmentována. Cévní systém nemají funkční, pouze slabě pulsuje srdce. Vylíhnutá embrya jsou 
dlouhá 5,0 - 6,5 mm. Žloutkový váček má hruškovitý tvar. Plůdek po vylíhnutí leží nejprve na 
dně v zastíněných místech, je citlivý na světlo tzn. že je záporně fototaxický. První stopy 
pigmentu se objevují po 3,5 - 4 dnech v očích; 5. - 6. den i na trupu. V koncové fázi resorpce 
žloutkového váčku plůdek začíná přijímat potravu a · v době úplného vstřebání žloutkového 
váčku se začne intenzivně živit. Ve věku 8 - 10 dní po vylíhnutí se embrya mění v larvy a 
přecházejí na exogenní výživu. Jejich celková délka dosahuje 7,5 - IO mní (Baruš a Oliva, 
1995). ' 

2.5 Růst ryb 
Údaje některých autorů zabývajících se růstem podouství v tekoucích vodách uvádějí, 

že plůdek podoustve na podzim v prvém roce života nedosahuje větší délky těla než 3,5 - 5,5 
cm (Bontemps 1960, 1971, Brylinska 1986). Jurkiewicz a kol. (1953) uvádějí celkovou délku 
podzimního plůdku okolo 5 cm. Bontemps (1971) porovnával délku ' těla podouství z dolního a 
středního toku Visly. V dolním toku dosahovaly v prvém roce života ryby 48 - 52 mm, oproti 
51 - 56 mm u ryb ze středního toku. Podle Baruše a Olivy (1995) roste podoustev v závislosti 
na toku a stanovišti s různou intenzitou a dorůstá na našem území v prvním roce průměrně do 
velikosti 47 - 84 mm. Lepší rychlost růstu uvádí Bontemps (1960) u podouství z brakických 
vod Gdaňské zátoky (LT 70 mm). 

Podle Jurkiewicze a kol. (1953) letní plůdek odlovený v červenci dosahoval délky okolo 
30 mm, u plůdku na podzim byla celková délka kolem 50 mm a hmotnost se pohybovala mezi 
0,6 - 0,7 g. 

Baruš a Oliva. (1995) uvádějí hodnoty celkové délky podouství na našem území ve 
druhém roce života 80 - 129 mm. Bontemps (1971) zjistil u dvouletých ryb zřeky Visly 
celkovou délku 88 - 97 mm a u podouství z jiných míst Polska pak 60 - 130 mm. 
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Podzimní plůdek podoustve (Přo+) chovaný v rybničních podmínkách na jihu Čech 
dosahoval průměrné celkové délky 50 - 54 mm a o rok starší ryby (Př 1+) dosahovaly celkové 
délky 100 - 138 mm (Hamáčková a kol. 2007). Z uvedených hodnot je patrné, že velikost 
plůdku chovaného v rybničních podmínkách se výrazně neliší od velikosti plůdku z tekoucích 
vod. 

3. UMĚLÝ VÝTĚR 

3.1 Anestézie 
Vzhledem k relativně malé velikosti ryb, jednodušší manipulaci s nimi, snížení rizika 

jejich poškození a s ohledem na dodržování platných zákonných předpisů na ochranu zvířat 
proti týrání je potřeba provádět anestézii. Jako anestetikum lze použít hřebíčkový olej (0,03 
ml.r1

) nebo 2-fenoxyethanol (0,4 ml.r1
). Pro dosažení dostatečného stupně anestézie, která 

umožňuje bezproblémovou manipulaCi s rybami, je při teplotě 15 - 20 °C potřebná 2 - 5 min. 
expozice v roztoku některého z uvedených anestetik. Byla ověřena bezpečná i IO min. expozice 
v uvedených koncentracích obou anestetik. K odeznění anestézie po této expozici dochází za 
několik minut (Hamáčková a kol. 2006a). Velikost ryb ani vyživenost neovlivňuje délku 
expozice anestézie či její odeznění (Kaminski a kol. 2000). 

Bez ohledu na věk i kondici podoustve je možné chovatelům i producentům doporučit 
bezpečnou anestézii pomocí obou uvedených anestetik. · 

3.2 Hormonální indukce, inkubace a líhnutí 
Obecné principy hormonální indukce ovulace a spermiace u ryb, zejména s použitím 

funkčních analogů GnRH popisují Kouřil (2002), Kouřil a kol. (1997) a Barth a kol. (2000). 
K umělému výtěru lze použít generační ryby odlovené v období přirozeného výtěru 

přímo z tekoucích vod na trdlišti. U ryb odchovaných v rybnících nebo v kontrolovaných 
podmínkách prostředí při použití krmných směsí není prozatím dosahováno uspojivých 
výsledků umělé reprodukce. 

Na základě výsledků Kouřila a Bartha (2002) možno doporučit hormonální indukci 
ovulace jikernaček 3 způsoby: injekční intramuskulární podání kapří hypofýzy ve dvou dílčích 
dávkách (0,3 + lmg.kg'1), nebo analogu GnRH (Lecirelin) ve výši 50 µg.kg· 1

, nebo 
maďarského preparátu Ovopel v dávce 2 pelety na l kg ryb. Při teplotách 19 - 20 °C lze 
očekávat ovulaci při použití hypofýzy přibližně za 15 h a při použití dalších uvedených 
přípravků cca za 30 h. 

Přípravek Ovopel použili k umělému výtěru podoustve rovněž Hliwa a kol. (2003b). 
Jikernačkám aplikovali l peletu a mlíčákům 0,2 pelety na l kg hmotnosti ryb. Při teplotě vody 
19,0 ± 0,5 °C došlo k výtěru za 36 hod. po injikaci. r 

Ryby starší a s větší hmotností mají větší absolutní plodnost, ale relativní plodnost tj. 
množství jiker na l kg se rostoucím věkem zmenšuje. Od jikernaček o průměrné kusové 
hmotnosti od 700 do l 000 g lze získat 13 až 35 tis. ks jiker na l rybu. Velikost jiker je různá, 
může se pohybovat od 0,6 do 2,0 mm. 

Mlíčáky většinou není nutno injikovat hormonálními přípravky. Po jejich jednorázové 
injikaci hypofýzou v dávce l mg.kg'1 se ale získá větší objem spermatu. Ve výtěrovém období 
lze od anestezovaných mlíčáků získat sperma při masáži boků a břišní partie. Objem mlíčí od 
dospělých mlíčáků o hmotnosti 500 g je kolem 10 - 20 ml. Mlíčí lze vytírat buď přímo na 
vytřené jikry v miskách nebo ho odsát injekční stříkačkou a ihned použít k osemenění předem 
vytřených jiker. Bontemps (1971) uvádí, že životnost spermií podouství je velmi nízká, při 
teplotě 18 - 20 °C je 18 - 20 s. Po 24 - 30 sje pouze 50 % spermií pohyblivých, po 150 -
200 s jsou všechny spermie nepohyblivé. 
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Po osemenění jiker a přidání vody dojde k oplození jiker. Poté se provede odlepkování 
oplozených jiker pomocí suspenze talku (v koncentraci přibližně 50 - 100 g.r1

). Při odlepování 
jiker (po dobu 1 h) a následně při jejich promývání vodou a vysazení do inkubačních lahví je 
potřebné dbát na použití vody o stejné teplotě. 

Délka inkubační doby je závislá na teplotě vody. Jikry podoustve je možné inkubovat 
při teplotách od 13 do 24 °C, délka inkubace je cca 80 - 110 denních stupňů. K inku~aci je 
možno použít standardní skleněné Zugské (Weissovy) inkubační láhve o objemu 8 - IO litrů 
(používané pro jikry kapra aj. druhů ryb). Do jedné Weissovy láhve lze umístit jeden litr 
oplozených, odlepkovaných jiker, který představuje cca 150 - 200 tisíc kusů. Pro inkubaci lze 
případně použít i malé inkubační láhve podobného tvaru, zhotovené z upravených plastových 
láhví na nápoje o objemu 0,3 - I litr (při získání menšího množství jiker). V průběhu inkubace 
jiker je k napájení inkubačních láhví vhodné používat čistou, pokud možno mechanicky 
filtrovanou a UV zářením desinfikovanou vodu (UV záření zabrání rozvoji plísní a sníží 
mortalitu jiker). Neoplozené a v průběhu inkubace odumřelé jikry se při mírně zvýšeném 
průtoku a šetrném zamíchání inkubujících se jiker z inkubační láhve hadičkou odsávají, 
počínaje druhým dnem inkubace. Citlivost jiker podouství k protiplísňovým koupelím nebyla 
prozatím ověřena . 

Vykulený plůdek se nechává přeplouvat z inkubačních lahví pomocí hadice napojené na 
límec inkubační láhve (při použití co nejmenšího spádu, aby nedošlo k poškození plůdku) do 
níže uložené průtočné kolíbky z tkaniny Uhelon (doporučená velikost ok 0,3 mm, stejná jako se 
používá pro váčkový plůdek lína). Zbytek plůdku z inkubační láhve se obvyklým způsobem na 
misce opatrně vyčistí od jikerných slupek a nevykulených jiker a nalije do kolíbky. Po 
přechodu embryí do larvální periody (po nadechnutí plůdku) je plůdek připraven k vysazení. 

4. ODCHOV V KONTROLOVANÝCH PODMÍNKÁCH PROSTŘEDÍ 

4.1 Teplota 
Základními faktory pro úspěšnost chovu je teplota a krmení. Termální optimum pro růst 

je rozpětí teplot, ve kterých růst probíhá nejrychleji s minimálními kusovými ztrátami. 
Podoustev patří mezi druhy teplomilné, proto odchov v teplotě pod 20°C je z pohledu tempa 
růstu málo efektivní. Teplotní optimum se u ní pohybuje od 26 do 28 °C (max. 31°C). Možné je 
doporučit chov při teplotě 25 °C, kde růst a přežití není již o mnoho nižší než v teplotě 
optimální. 

4.2 Osvětlení 
Odchovné nádrže by měly být osvětleny po celou dobu krmení ryb, nejlépe 12 h, ale ne 

déle jak 16 h za den. Světlo by mělo být o intenzitě kolem 600 luxů . Os.větlení nádrží je vhodné 
nejen pro ryby, ale i pro obsluhu, která může lépe pozorovat chování ryb. Na odchovné nádrže 
by nemělo svítit přímé sluneční světlo, aby nedocházelo k rozvoji fytoplanktonu, který je 
nežádoucí pro kvalitu vody v odchovnách. 

4.3 Sanitární ošetření 
Čištění odchovných nádrží a jejich odkalování (odstranění zbytků krmiv, výkalů a 

uhynulých jedinců) má značný vliv na kvalitu vody a zdravotní stav ryb. Intenzivní krmení 
plůdku při vysoké hustotě obsádky a teplotě vody se neobejde bez dodržování zoohygienických 
opatření. V těchto podmínkách může velmi rychle docházet k rozvoji i přenosu 

choroboplodných organismů. Doporučujeme čistit odchovné nádrže 1 - 2 x denně, večer hlavně 
odstranit zbytky nespotřebovaného krmiva. Čištění nádrží usnadňuje též kontrolu mortality 
odchovávaného plůdku, protože mrtvé ryby padají na dno. 
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5. ODCHOV RANÉHO PLŮDKU 

Období rezorpce žloutkového váčku je možno zkrátit přenesením larev do vody o vyšší 
teplotě (kolem 25 °C) ještě před obdobím naplnění plynového měchýře. Díky tomu může být 
zahájeno krmení již 4. - 6. den po vylíhnutí. Pro odchov jsou vhodné mělké průtočné nádrže 
o objemu cca 200 I . Průměrná kusová hmotnost váčkového plůdku při zahájení exogenní 
výživy se pohybuje kolem 2,0 mg a jeho průměrná celková délka kolem 8 mm. 

Optimální délka odchovu larev je cca 20 dnů. Z výsledků mnoha experimentů vyplývá, 
že při teplotě vody 25 °C stačí podoustve odchovávat v kontrolovaných podmínkách prostředí 
do věku 15 - 20 dnů v závislosti na dietě, tj . do dokončení larvální periody (Wolnicki 2000, 
Hamáčková a kol. 2005, 2006b). 

Raný plůdek je citlivý na deficit kyslíku více než starší ryby. Minimální hodnota 
nasycení vody na odtoku z nádrží by měla být 40 - 50 % a pokud možno by nikdy neměla 
klesnout pod tuto hranici. Optimální hodnota nasycení přítokové vody je kolem 100 %. Průtok 
vody je třeba reg\llovat tak, aby plůdek nerušil při klidném příjmu potravy a aby nebyl nucen 
ztrácet energii při plavání proti proudu. Průtok vody je třeba zregulovat tak, aby k úplné 
výměně vody v odchovných nádržích došlo cca za 30 - 60 min. 

Na počátku odchovu je možné použít hustotu obsádky až 200 ks.r1
, ale jen v prvních 2 -

3 dnech, hlavně při odkrmu startéry. Při ryšší hustotě obsádky se zvyšuje množství dodávaného 
krmiva, a to má za následek zhoršení parametrů kvality vody. Rovněž při vyšších hustotách 
obsádky je dosahována nižší rychlost růstu. Hustota obsádky 40 - 60 ks.r1 umožňuje provádět 
odchov bez přelovení až do věku 20 dnů. 

Krmení 
Knnení by mělo být předkládáno ad libitum, tzn. podle chuti ryb. U podoustve není 

nutné krmit larvy od počátku živou potravou, ale lepších výsledků růstu i přežití se dosahuje po 
počátečním 4 - 5 denním rozkrmení živou potravou. Jako živé krmivo lze používat nauplia 
žábronožky solné - artemie (Artemia salina) nebo dekapsulovaná vajíčka artemií, případně 
zooplankton. Knnení zooplanktonem sebou nese riziko zavlečení parazitárních onemocnění. Při 
krmení zooplanktonem je také nutné nejprve udělat krátký test na dravost. V potravě se nesmí 
vyskytovat dravé buchanky ani jejich nauplia, která dokáží váčkový plůdek zcela zlikvidovat 
nebo poranit a následně pak dojde k zaplísnění plůdku, případně k jeho úhynu. Při krmení živou 
potravou by na počátku neměla být krmná dávka nižší než 200 %, v závislosti na kvalitě krmiva 
a teplotě může dosahovat až několikanásobek aktuální biomasy obsádky. Knnná dávka musí 
postupně klesat. 

Ze startérových směsí se k odkrmu podouství používají startéry pro kaprovité ryby (50 -
60 % NL; 7 - 15 % tuku, metabolizovatelná energie 15 - 20 Jl{J.kg-1

). Při podávání startéru by 
počáteční denní krmná dávka neměla překročit 30 % aktuální biomasy, po prvním týdnu by 
měla klesnout na 10 %. Průměrná velikost startérových krmiv je nejdříve 0,1 - 0,3 mm, 
následuje 0,3 - 0,6 a následně 0,6 - 08 mm. Přechod z krmení jedné velikostní frakce na druhou 
je lépe provádět postupně. K menšímu krmivu přidávat větší a zvyšovat jeho podíl. ' 

Při použití kvalitních krmiv a vhodného krmení lze dosáhnout nízkých krmných 
koeficientů. Nadměrné množství krmiva má za následek dříve nebo později zhoršení jakosti 
kvality vody a následně i zhoršení zdravotního stavu ryb. 

Knnivo je vhodné předkládat první dny v 1 - 2 hodinových intervalech v průběhu dne, 
od 5. dne ve 2 - 3 hod. intervalech. Knnivo je nutné aplikovat rovnoměrně po celé nádrži. 

Technika předkládání krmiv nemá výrazný vliv na průměrnou konečnou hmotnost, ale 
může ohraničit velikostní rozrůstání (Wolnicki 1995). Tempo růstu larev kaprovitých ryb 
v kontrolovaných podmínkách prostředí velmi pozitivně koreluje s délkou krmení během dne 
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(Wolnicki a Górny 1994). Pro dosažení maximálního růstu se doporučuje celodenní krmení, tj. 
krmit po dobu 16 h. 

Na obr. 2 je uvedena délkohmotnostní závislost plůdku při odchovu v kontrolovaných 
podmínkách prostředí, při použití různých startérových krmiv i nauplií artemií. 
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Obr. 2. Délkohmotnostní závislost raného plůdku (n = 415 ks) 

6. CHOV JEDNOLETÝCH A DVOULETÝCH PODOUSTVÍ 
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Základní požadavky na prostředí jsou shodné jako pro raný plůdek. Jako krmivo se 
používají granulovaná krmiva pro kaprovité ryby od různých firem. Krmivo se předkládá buď 
pomocí pásových krmítek nebo ručně. Při ručním krmení je třeba zajistit rozložení celodenní 
krmné dávky alespoň do 5 dílčích dávek. Jedna dávka se krmí ještě večer po odkalení nádrží. 

Doporučená hustota obsádky je 15 - 20 kg.m-3 v závislosti na teplotě vody, intenzitě 
krmení a množství rozpuštěného kyslíku ve vodě. Při odchovu podouství v kontrolovaných 
chovech je nutné zabezpečit odchovné nádrže před možným únikem ryb. Podoustve ve 
srovnání s ostatními druhy ryb velmi skáčí a dokáží uniknout i sebemenším otvorem v krytu 
nádrže. V odchovných nádržích se doporučuje snížit hladinu vody a ještě nádrže dostatečně 
zakrýt, aby se zabránilo zbytečným ztrátám. 

7. CHOV V RYBNIČNÍCH PODMÍNKÁCH 

7.1 Chov pltldku 
Z důvodu vyššího přežití plůdku je vhodné do rybníků vysazovat plůdek, který zakončí 

fázi larvální periody ještě v kontrolovaných podmínkách odchovu. Do rybníků by měly být 
vysazovány ryby, u kterých se již vyvinulo ošupení. Podle literárních údajů se začínají šupiny 
zakládat u podoustve při celkové délce 21 - 24 mm (Krupka 1988, Buras a Wolnicki 1996). 

IO 
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Odchov plůdku podoustve je vhodné provádět v monokultuře. Při vysazování plůdku je 
třeba dbát na vyrovnání teploty v přepravní nádobě či vaku s teplotou v rybníku. Plůdek se 
vysazuje do rybníků s přítomností vhodného zooplanktonu (žádoucí je přítomnost vířníků, 
nežádoucí pak přítomnost dravých buchanek a jejich copepoditových stádií), obvykle je to po 3 
dnech od napuštění rybníku. Pro chov plůdku je nutné zabezpečit rybníky o menší velikosti 
(nejlépe od JOO do 5000 m2

), s tvrdým pokud možno rovným dnem bez kalu, málo iarostlé a 
dobře zabezpečené před vnikem dravců, ale i rozvojem dravých bezobratlých. Žádoucí je 
příprava rybníka formou vysušení a přihnojení. Nejvhodnější jsou rybníky s možností výlovu 
pod hrází. S poklesem nabídky přirozené potravy je nutné plůdek začít přikrmovat. Nejlépe je 
používat startérová krmiva, lze využít i šroty. 

Počáteční hmotnost váčkového plůdku je kolem 2 mg. V našich klimatických 
podmínkách je plůdek možno získat v měsících červen až červenec. Do rybníků se nevysazují 
larvy, které ještě nezačaly plavat. Doporučovaná hustota obsádky váčkového plůdku je 400 -
I 000 tis ks.ha-1

• Do podzimu je možné získat plůdek o velikosti kolem 4 - 5 cm a hmotnosti O, 7 
- 0,9 g. Při dobrých potravních podmínkách lze dosáhnout přežití přes 80 %. 

Další možností je vysazovat k odchovu v rybnících rozkrmený plůdek. Odchov je 
vhodné rovněž provádět v monokultuře. Tímto způsobem lze zajistit silnější plůdek na podzim 
a snížit ztráty. Předem rozkrmený plůdek se vysazuje do připravených rybníků v obsádce kolem 
100 tis. ks.ha"1

• Nejlépe je vysazovat plůdek po počátečním cca 20 denním rozkrmení 
v kontrolovaných podmínkách prostředí. Na podzim se tak získá plůdek o průměrné celkové 
délce 5 - 9 cm a kusové hmotnosti 1,2 - 2,5 g. Přežití plůdku je vysoké dosahuje hodnot nad 
90%. 

7.2 Chov starších věkových kategorií 

V rybnících je možno odchovávat i dvouletou a tříletou násadu podoustve při použití 
monokulturních obsádek v rozpětí 50 - 100 tis. ks.ha-1

• V případě odchovu v polykultuře 
s jinými druhy ryb (např. lín) nutno úměrně snížit obsádku. Nepříliš vhodný je společný odchov 
s rybami rychle rostoucími, dosahujícími při výlovu rybníka výrazně větší velikosti než 
podoustev. 

8. KOMBINOVANÉ CHOVY 

V případě možnosti využití chovu ryb v kontrolovaných podmínkách prostředí lze 
kombinovat chov v rybničních podmínkách s chovem v kontrolovaných podmínkách. Jeden 
z doporučených postupů je například počáteční chov v kontrolovaných podmínkách prostředí 
do 20 dnů, následně pak chov v rybničních podmínkách do podzimu. Po výlovu na podzim se 
ryby opět nasadí do kontrolovaných podmínek prostředí. K dalšímu chovu mohou být ryby na 
jaře opět vysazeny do rybníků resp. dle možností a potřeby mohou zůstat v kontrolovaných 
podmínkách. 

Odchovem podoustve v kontrolovaných podmínkách prostředí s vyšší teplotou vody 
přes zimní období (15 - 25 °C) v kombinaci s odchovem v rybničních podmínkách v průběhu 
vegetační sezóny, lze dosáhnout rychlejšího růstu násady při zachování vysokého přežití ve 
srovnání s přirozenými podmínkami. 

Délkohmotnostní závislost starších věkových kategorií podouství z říčních, rybničních i 
kontrolovaných podmínek prostředí, s využitím vlastních výsledků a dat různých autorů je 
uvedena na obr. 3. 
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Obr. 3. Délkohmotnostní závislost starších věkových kategorií (n = 386 ks) 

9.ZÁVĚR 
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Zlepšení technologie reprodukce a odchovu plůdku i násadového materiálu dává 
předpoklad zvýšení početních stavů tohoto druhu ryby na našem území. Rozšíření spektra 
chovaných druhů ryb může přispět k větší ekonomické stabilitě rybářských podniků. 

Poděkováni 

Tato práce byla finančně podpořena výzkumným záměrem VÚRH JU č. MSM6007665809, projektem 
MZe ČR č . QH 71305. 
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