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Cíl metodiky: 

 Cílem metodiky je poskytnout uživatel m rybá ských revír  a profesionálním 

chovatel m ryb racionální technologii produkce pl dku i násadového materiálu ostroretky 

st hovavé vyšší hmotnostní kategorie v podmínkách technických akvakultur(TA). Obsahuje 

technologické postupy po áte ního odkrmu larev, intenzivního odchovu pl dku a násady do 

v ku 1 roku na bázi suchých krmných sm sí v TA, specifikuje požadavky ostroretky na kvalitu 

vody v TA, uvádí chovatelské zásady úsp šné adaptace ryb pocházejících z rybni ního

odchovu a technologii jejich intenzivního chovu v TA mimo vegeta ní sezónu. Sou ástí

metodiky je rovn ž prov ený postup vysazení odchovaných ryb do tekoucích vod s d razem

na jejich úsp šnou adaptaci v p írodních podmínkách. 
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1. Úvod 
Kaprovité reofilní druhy ryb tvo í po etn  i hmotnostn  dominantní podíl ichtyofauny 

í ních úsek  lipanového a parmového pásma. V pr b hu druhé poloviny 20. století 
antropogenní vlivy výrazn  narušily p vodní hydroekologické parametry tekoucích vod. 
D sledkem tohoto vývoje byla mimo jiné destrukce p vodních í ních spole enstev ryb, 
zm ny jejich druhového spektra a úbytek populací druh  citlivých na zm ny prost edí.  

Mezi postižené ryby náleží i ostroretka st hovavá (Chondrostoma nasus L.), 
v minulosti dominantní druh tekoucích vod povodí Moravy a Odry. Její nezastupitelný 
ekologický význam v ichtyocenózách vodních tok  vyplývá z potravní specializace na nárosty 
rozsivek a as. Ostroretka p ijímá a zhodnocuje složky potravy, které jsou v tšinou ostatních 
druh  ryb opomíjeny, anebo jsou pro n  nedostupné. Konzumací perifytonu sou asn  p ispívá
k tlumení negativních d sledk  eutrofizace tekoucích vod. Ostroretka je rovn ž tradi n
lovena sportovními rybá i a postupn  byl rozší en areál jejího výskytu i do povodí Labe. 

Za hlavní p í iny poklesu po etnosti ostroretky v posledních p ibližn  50 letech je 
všeobecn  považován zánik partií p vodního parmového pásma v úsecích ovlivn ných
údolními nádržemi (Lusk, 1995; Prokeš et al., 1998), fragmentace tok  p í nými stavbami 
(Pe áz et Jurajda, 1993), zvýšení obsahu cizorodých látek v povrchových vodách (Pe áz et 
Lusk, 1965), eutrofizace povrchových vod a áste n  také tlak sportovního rybolovu. Vlivem 
zhoršených podmínek nejsou í ní druhy ryb schopny p irozené reprodukce, jejich potomstvo 
vykazuje zvýšenou mortalitu a nízkou životaschopnost (Baras et Philippart, 1999) a výskyt se 
v upravených tocích postupn  stává lokální a ídký.

Klesající po etnost ostroretky v tekoucích vodách vyvolala snahu vyvinout a provozn
uplatnit technologie um lé reprodukce, resp. produkce násadového materiálu ostroretky 
v kontrolovaných podmínkách pro pot eby efektivního zaryb ování vhodných í ních úsek .

ízená reprodukce druhu (Hochman et Pe áz, 1989) je v praxi aplikována již n kolík desítek 
let a limitujícím faktorem pro její využití je obvykle získání genera ních ryb v optimálním 
stupni pohlavní zralosti, nebo  držení ryb v zajetí obvykle negativn  ovliv uje kvalitu 
pohlavních produkt  obou pohlaví.

Odchov raných stádií je v sou asnosti realizován nej ast ji v rybnících s malou 
rozlohou. Výhodou jsou zejména nízké finan ní náklady a pracovní nenáro nost odchovu. 
Nestabilní produk ní výsledky uvedené metody jsou ovliv ovány klimatickými podmínkami 
v pr b hu vegeta ní sezóny a dostupností vhodné p irozené potravy. Nep íznivé po así, resp. 
nedostatek vhodné potravy, snižují úrove  p ežití i kvalitu násadového materiálu. Tyto 
negativní vlivy se obvykle projeví až po vysazení násad do tekoucích vod a asto jsou 
p í inou úhynu podstatné ásti vysazené populace b hem nadcházejícího zimního období.  

Nové, široké možnosti využití nabízí vývoj moderních technologií intenzivního chovu 
ryb r zných v kových kategorií v pln  kontrolovaných podmínkách. Mezi hlavní p ednosti
metody náleží produkce pl dku nezávisle na klimatických podmínkách s d razem
na minimalizaci ztrát b hem odchovu i po vysazení do p irozených podmínek. Nevýhodou je 
vyšší finan ní náro nost vybavení i provozu recirkula ního systému a vyšší nároky na 
obsluhu za ízení. 

V p ípad  reofilních druh  ryb, v etn  ostroretky, byla dosud v nována pozornost 
p edevším po áte nímu odchovu larev v nejkriti t jším období zahájení p íjmu potravy. 
V sou asnosti jsou k dispozici pozitivní zkušenosti s využitím suchých krmných sm sí od 
po átku exogenní výživy s omezenou aplikací živé potravy. Udržení optimální teploty vody 
b hem po áte ního odchovu umož uje dosažení vysoké úrovn  p ežití a srovnatelné rychlosti 
r stu ryb jako p i rybni ním odchovu. 

Intenzivní odchov vyšších v kových kategorií ostroretky v recirkula ním za ízení, 
pop ípad  kombinace letního rybni ního a zimního intenzivního odchovu je novou 
technologií chovu, jejímž cílem je získání násadového materiálu v optimální velikosti a 
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kondi ním stavu ve vhodném období pro vysazení do tekoucích vod. Hlavní výhody spo ívají 
v dosažení vyšší individuální hmotnosti ryb v pr b hu zimního období a možnosti realizace 
jejich vysazení v jarních m sících s vhodnými teplotními i potravními podmínkami v ekách.
Tyto faktory p ispívají k úsp šné adaptaci vysazených násad v p irozených podmínkách. 

Nezbytným p edpokladem provozního uplatn ní uvedené technologie je vybudování 
ekonomicky p ijatelných recirkula ních chovných systém , zajišt ní vhodných parametr
prost edí pro intenzivní odchov ostroretky, respektování specifických nutri ních požadavk
jednotlivých v kových kategorií druhu, zajišt ní zdravotní prosperity a eliminace možných 
rizik odchovu. 

2. Po áte ní odchov raných stádií ostroretky 
Od zahájení p íjmu potravy raného pl dku ostroretky lze úsp šn  realizovat jeho 

intenzivní odchov v kontrolovaných podmínkách. Cílem úvodní ty týdenní etapy je získání 
pl dku o celkové délce t la (TL) 25 – 30 mm, adaptovaného na p íjem suchých krmných 
sm sí p i dosažení úrovn  p ežití ryb p es 90 % od po átku odchovu. 

Teplota vody by se m la pohybovat v rozmezí 26 – 28 oC, nižší teplota negativn
ovliv uje rychlost r stu pl dku (Wolnicki et Górny, 1994). Pro odchov jsou vhodné pr to né
nádrže kruhového nebo obdélníkového p dorysu s výškou vodního sloupce 15 – 25 cm. 
Výhodou kruhových nádrží je sedimentace pevných ástic v blízkosti centrálního odtoku a 
s tím související nižší náro nost p i odstra ování kal . Odtok musí být zajišt n proti 
nekontrolovanému úniku ryb z nádrže. P ítok vody do nádrží je nutné regulovat, aby 
nedocházelo k unášení pl dku sm rem k odtoku z nádrže, avšak nasycení vody kyslíkem 
nesmí poklesnout pod úrove  80 %. Osv tlení nádrží by nem lo p ekro it 50 lx, v opa ném
p ípad  se tvo í nežádoucí shluky ryb a nádrže je vhodné zastínit. Délka sv telné ásti dne se 
v této etap  pohybuje v rozmezí 12 až 16 hod., se zahájením 1 hod. p ed prvním krmením a 
ukon ením 1 hod. po posledním krmení ryb. Po áte ní hustota obsádky rozplavaného pl dku
ostroretky se stanovuje na úrovni 80 – 100 ks.l-1 v závislosti na individuální hmotnosti ryb. Ta 
se obvykle pohybuje v rozmezí 5 – 10 mg a je ovlivn na zejména kvalitou použitých 
genera ních ryb a teplotou vody v pr b hu inkubace jiker (Hochman et Pe áz, 1989). 
Následn  ve t etím týdnu odchovu, p i dosažení velikosti pl dku TL 20 – 25 mm, je vhodné 
snížit hustotu obsádky ryb na 40 – 50 ks.l-1 pro udržení parametr  kvality vody. 

Nezbytným p edpokladem úsp šného odchovu pl dku ostroretky je zajišt ní 
dostate ného množství vhodné potravy pro zahájení a rozvoj innosti trávící soustavy ryb. 
Optimální po áte ní potravou ostroretky v kontrolovaných podmínkách jsou naupliová stádia 
žábronožky solné (Artemia salina) ve velikosti zhruba 0,3 mm. Na trhu dostupná sušená 
vají ka žábronožky je nutné inkubovat v roztoku NaCl se salinitou 30 – 35 o/oo p i teplot
28 oC v blízkosti zdroje sv tla po dobu 24 - 36 hodin. Roztok p ipravíme rozpušt ním 15 – 
20 g NaCl nebo kuchy ské soli bez jódu a fluoru v 1 litru odstáté vody, doporu uje se p idat i 
0,1 g jedlé sody pro úpravu pH na úrove  7,5 – 8,5. Inkubaci žábronožy provádíme v lahvi 
s instalovanou aerací, aby se vají ka neustále vznášela ve sloupci. V 1 litru roztoku lze líhnout 
nejvýše 5 g sušených vají ek artémií, p i emž z 1 g vají ek je obvykle vylíhnuto 1,5 – 2,5 g 
nauplií. Živé nauplie lze zkrmovat po propláchnutí vodou, pop ípad  p echovávat v odstáté 
vod  (bez soli) p i teplot  4 - 6 oC po dobu až 12 hodin, aniž by se výrazn  zm nilo jejich 
biochemické složení. Nauplia žábronožky vykazují vysokou nutri ní hodnotu (Garcia-Ortega 
et al., 1998) a jsou vhodná pro po áte ní odkrm ryb. Jejich aplikací je vylou eno p enesení 
bakteriálních, resp. parazitárních chorob, do recirkula ního systému. 
  V praxi se použití artémií p i odchovu ostroretky st hovavé obvykle omezuje na 
prvních 5 dn  po zahájení p íjmu potravy. Nauplia se zpo átku zkrmují v 6 – 8 denních 
dávkách v intervalu 2 hodiny. Celková denní dávka dosahuje 100 – 150 % hmotnosti 
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obsádky. V pr b hu krmení ryb je vhodné na 15 minut zastavit p ítok vody, aby proud 
nevyplavoval potravu z nádrže (za podmínky zajišt ní aerace). Poslední 3 dny zkrmování 
artémií se po et dávek redukuje a živá potrava je postupn  nahrazována suchou startérovou 
sm sí (tab. 1). Náhlá zm na diety by mohla zp sobit trávící problémy pl dku a pokles p íjmu 
potravy. B hem 5 dn  zkrmování živé potravy by m la hmotnost ostroretky vzr st na 20 - 25 
mg (TL 15 mm). 

Tab. 1: Krmné schéma pl dku ostroretky v období p echodu z živé potravy na startérovou 
sm s

             Den odchovu 1 2 3 4 5 6 
  ráno              (dávka 1 a 2) artémie artémie startér startér startér startér 
  dopoledne     (dávka 3 a 4) artémie artémie artémie startér startér startér 
  odpoledne     (dávka 5 a 6) artémie artémie artémie artémie startér startér 
  ve er             (dávka 7 a 8) artémie artémie artémie artémie artémie startér 

V období rozkrmu pl dku živou potravou nedoporu ujeme použití velikostn
t íd ného zooplanktonu z rybník , nebo  existuje vysoké riziko zavle ení chorob, p ípadn
dravých stádií buchanek do chovu. Rovn ž se neosv d ilo zkrmování mraženého planktonu 
pro nízkou nutri ní hodnotu tohoto krmiva, které je použitelné pouze dopl kov .

Suché startérové sm si je ú elné použít od 3. dne po zahájení krmení ostroretky. 
Vhodné jsou kvalitní krmné sm si pro pl dek lososovitých ryb s obsahem 55 – 60 % proteinu 
a 10 – 12 % tuku. D ležitá je vysoká biologická hodnota použitých komponent, zejména rybí 
mou ky. Vhodná velikost krmných ástic je p ibližn  2 % aktuální délky raného pl dku
ostroretky (orienta n  zrnitost 0,3 mm 1. a 2. týden, 0,5 mm 3. a 4. týden odchovu). P echod
na v tší zrnitost krmiva musí být pozvolný (3 – 5 dn ) s plynule rostoucím podílem v tší
frakce v krmné dávce.  

Startérové sm si zkrmujeme 1. a 2. týden odchovu v 6 – 8 denních dávkách v intervalu 
2 hodiny, následn  3. a 4. týden v 5 - 6 dávkách s intervalem 3 hodiny. V tomto období 
doporu ujeme krmit ru n  v dávce ad libitum, aby chovatel m l neustálou kontrolu vitality 
raného pl dku. Sou asn  lze tímto zp sobem korigovat krmnou dávku a zamezit nadm rné
kumulaci zbytk  krmiva v nádrži. Obvykle denní krmná dávka v této etap  postupn  klesá z 8 
na 6 % aktuální hmotnosti obsádky ryb.  

3. Intenzivní odchov pl dku ostroretky 
Následný odchov pl dku ostroretky po dobu 7 – 8 týdn  do hmotnosti zhruba 1 g   

(TL 50 – 55 mm) je realizován p i po áte ní hustot  obsádky 30 ks.l-1 (po 4 týdnech snížená 
na 15 ks.l-1) s použitím výhradn  suchých krmných sm sí s obsahem 50 – 55 % N-látek a 10 
– 12 % tuku. Pro pl dek o velikosti 30 – 40 mm je vhodná zrnitost krmiva 0,6 mm, pro ryby 
40 – 50 mm pak 0,8 mm. Denní krmná dávka se postupn  snižuje ze 6 na 4 % aktuální 
hmotnosti obsádky ryb. V této etap  již je vhodné použít pásová krmítka s plynulou aplikací 
krmné sm si v pr b hu 12 hodin. Pokud nadále krmíme ru n , je pro udržení požadované 
rychlosti r stu ryb nutné zachovat frekvenci krmení 4 – 5 denních dávek v intervalu 3 hodin. 
Ústní otvor ostroretky ve velikosti nad 30 mm se již nachází v typickém spodním postavení 
(Pe áz, 1974), proto ryby snadn ji p ijímají sm si ze dna nádrže. P esto dáváme p ednost
krmivu pomalu klesajícímu ve vodním sloupci.

Pokud jsou d sledn  dodrženy zásady prevence, je výskyt chorob b hem odchovu 
raného pl dku ostroretky v recirkula ním systému výjime ný. Jde zejména o zabrán ní
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p enosu parazitárních organism  z p írodního prost edí živou potravou, resp. rybami. Stejn
d ležitá je také prevence rozvoje bakteriálních chorob pravidelným išt ním st n nádrží a 
odstra ováním sediment  krmiv, výkal  a uhynulých ryb. išt ní nádrží provádíme dle 
pot eby, zpravidla jednou denn , s d razem na udržení parametr  kvality vody. V p ípad
raného pl dku se osv d ilo pomalé stírání st n nádrží molitanovou st rkou namá enou do 
horkého roztoku kuchy ské soli a následné odsávání shromážd ných nános .

P i výhradním použití suchých krmných sm sí se mohou objevit malformace kostry 
pl dku, které se projevují deformacemi kostí lebky nebo obratl  ocasního násadce. P í inou
jejich vzniku m že být nedostatek a nevyhovující pom r živin aplikované krmné sm si.
Symptomy se vyskytují u pl dku, který byl krmen od po átku p íjmu potravy pouze suchou 
startérovou sm sí bez podílu živé potravy. P i aplikaci nevhodného krmiva m že být 
poškozeno 50 až 100 % obsádky. Prevencí rozsáhlejšího výskytu t chtu malformací je krmení 
živé potravy (nauplia artémií) v prvním týdnu po zahájení p íjmu potravy ostroretky.

Pokud se v pr b hu odchovu vyskytnou plís ové choroby k že a ploutví, použití 
p ípadných preventivních a lé ebných koupelí doporu í veterinární léka  na základ  výsledku 
vyšet ení ryb. 

4. Odchov násady ostroretky v kontrolovaných podmínkách 
Cílem intenzivního odchovu násady ostroretky je využití klimaticky nep íznivého 

zimního období ke zvýšení individuální hmotnosti a odolnosti ryb pro vysazení v pr b hu
následujícího jara. Rovn ž lze zimní odchov násady p i nižších teplotách vody (kolem 15 oC) 
využít ke snížení ztrát v pr b hu zimního období, bez výrazného hmotnostního p ír stku ryb. 
Nezbytným p edpokladem dosažení p íznivých výsledk  odchovu ostroretky 
v kontrolovaných podmínkách je trvalé udržení požadovaných parametr  odchovného 
prost edí. Ryby jsou chovány ve vysokých obsádkách a jsou vystaveny vyšší úrovni 
stresových faktor  v porovnání s p irozeným prost edím, je tedy nutné v novat zvýšenou 
pozornost udržení základních fyzikáln  chemických parametr  vody v optimálních úrovních.   

4.1 Požadavky ostroretky na parametry odchovného prost edí
Nejvyšší rychlost r stu juvenilní ostroretky st hovavé byla zjišt na p i teplot  vody  

24 - 26 oC (Fiala, 2000), avšak za cenu vysokých energetických náklad  na provoz za ízení. 
Z provozního hlediska lze pro intenzivní odchov ostroretky doporu it teplotní rozmezí         
20 - 24 oC, uspokojivé r stové parametry druhu jsou dosažitelné již p i teplotách 16 - 19 oC.
Pokles teploty vody pod 15 oC zp sobí snížení p íjmu krmiva rybami a zpomalení jejich r stu. 
Na p íjem a využití potravy p sobí negativn  i kolísání teploty vody v recirkula ním systému. 

Požadavky ostroretky st hovavé na obsah rozpušt ného kyslíku ve vod  jsou vyšší než 
u teplomilných druh  ryb (sumec, kapr, lín) a nižší než u pstruha duhového. Za optimální 
považujeme úrove  nasycení vody na odtoku z odchovné nádrže na úrovni 70 - 80 %. Tento 
faktor je rozhodujícím kritériem p i regulaci pr toku vody v nádrži. Pokles hodnot pod hranici 
60 % snižuje p íjem a využití potravy, m že ohrozit i zdravotní stav ryb a vyžaduje okamžitý 
zásah chovatele. Je nutné p im en  zvýšit pr tok vody, omezit krmení ryb na dobu 
nezbytnou pro stabilizaci chemismu vody a omezit manipulaci s rybami.  

Hodnoty pH vody by se m ly pohybovat v rozmezí 6,5 – 8,0. Vyšší hodnoty pH jsou 
krátkodob  p ípustné (do pH 8,5), avšak p i teplot  vody nad 20 oC je t eba v novat zvýšenou 
pozornost sledování koncentrace toxického volného amoniaku ve vod . Ostroretka sice 
nedosahuje citlivosti lososovitých ryb, ale hodnoty NH3 vyšší než 0,06 mg.l-1 již mohou být 
letální. Koncentrace disociovaného amoniaku NH4

+ by nem la dlouhodob  p esahovat úrove
0,50 mg.l-1. Krátkodob  lze akceptovat hodnoty do 3 mg.l-1, avšak op t je nutné sou asn
sledovat koncentraci volného NH3 ve vod . Kolísání hodnot pH a koncentrace amoniaku 
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v recirkula ním systému je obvykle úzce spjato s ú inností biofiltru. Rychlý nár st NH4
+

obvykle signalizuje nedostate ný rozvoj biologického stupn išt ní. V tom p ípad  je 
nezbytné omezit krmnou dávku na 1% biomasy ryb nebo použít krmivo s nižším obsahem 
protein . Vhodné je rovn ž aplikovat do filtra ního substrátu p ípravky podporující rozvoj 
mikrobiální kultury biofiltr  (nap . Nitrivec). Funkci biofiltru pr b žn  kontrolujeme 
prost ednictvím stanovení obsahu amoniakálního dusíku a obsahu dusitan .

Intenzitu osv tlení nádrží doporu ujeme korigovat na úrove  10 – 25 lux , vyšší 
hodnoty (nad 30 lx) mohou p sobit jako stresový faktor, který prodlužuje adapta ní fázi 
ostroretky v kontrolovaných podmínkách, resp. negativn  ovliv uje p íjem krmiva rybami 
b hem odchovu. Délka sv telné ásti dne odpovídá dennímu rozvrhu krmení ryb, obvykle 12 
až 16 hodin denn .

4.2 Adaptace ostroretky na podmínky intenzivního chovu 
V rámci technologie intenzivního chovu násadového materiálu lze využít ostroretky 

odchované v recirkula ním systému od po átku jejich vývoje i ro ky odchované do podzimu 
v rybnících. Ryby p vodem z p írodních podmínek lze úsp šn  adaptovat v kontrolovaném 
prost edí recirkula ních systém . Je však nutné respektovat základní chovatelské a 
preventivní postupy, omezující rizika úhynu ryb, resp. zavle ení chorob do chovného za ízení. 

Cílem adapta ní fáze je p izp sobení ryb v podmínkách intenzivní akvakultury, návyk 
p íjmu suchých krmných sm sí rybami a p ípadn  i terapie zjišt ných chorob. 

Dovezené ryby je nutné aklimatizovat v izolované nádrži s po áte ní teplotou vody 
obdobnou jako v p vodním prost edí. Teplotní odchylka by nem la p esahovat 2 oC
u ostroretky s hmotností do 1 g, u vyšší hmotnosti ryb max. 4 oC. Vysazené ryby je vhodné 
umístit do mírn  pr to né zastín né nádrže, kde budou soust ed ny do kompaktního hejna.  

U ryb p vodem z p írodních podmínek je rovn ž vhodné zajistit veterinární vyšet ení
zdravotního stavu vzorku obsádky s d razem na výskyt možných parazitárních chorob. 
V p ípad  pozitivního nálezu je nutné aplikovat vhodnou terapii. 

Pozvolné zvyšování teploty vody o 1 - 2 oC za den podporuje potravní aktivitu ryb, 
proto je možné od druhého dne adapta ní fáze zkušebn  zahájit krmení ryb. Vhodné jsou 
suché krmné sm si pro lososovité ryby (viz. kapitola 4.3). Ryby obvykle krmné sm si
p ijímají ihned od zahájení krmení. Pozitivn  p sobí hejnový efekt ostroretky, kdy aktivní 
jedinci vyvolají p íjem krmiva také u dosud pasivních ryb. Po áte ní denní krmná dávka 
v adapta ním období 1,0 – 1,5 % hmotnosti obsádky se postupn  zvyšuje o 0,5 % denn  na 
dávku doporu enou dle aktuální teploty vody (tab. 4). V p ípad  odmítání krmiva rybami je 
možné krmnou sm s doplnit 10 % vlo kového krmiva pro akvarijní ryby, které pozvolna 
klesá ve sloupci a dlouho se pohybuje v zorném poli ryb. 

4.3 Intenzivní odchov násady ostroretky 
Pro intenzivní odchov lze využít pouze ryby pln  adaptované na kontrolované podmínky 

prost edí a navyklé na p íjem suchých krmných sm sí. Vhodnými nádržemi pro odchov 
násady jsou pr to né žlaby nebo kruhové nádrže s výškou vodního sloupce do 0,5 m. Pr tok
vody zajiš uje vým nu celého objemu nádrže v intervalu 30 – 40 min. Vzhledem k vysoké 
teplot  vody podporující pohybovou aktivitu ryb je ú elné zamezit možnosti vyskakování ryb 
zvýšenými st nami nádrží nebo instalací p ekryvných sítí. Doporu ená hustota obsádky 
ostroretky v pr b hu intenzivního odchovu v recirkula ním za ízení je uvedena v tab. 2. 

Nutri ní požadavky násady ostroretky lze pln  pokrýt použitím vhodných suchých 
krmných sm sí. Volba krmiva je primárn  ovlivn na intenzitou odchovu, zejména 
p edpokládanou teplotou vody. P i teplot  vody nad 20 oC se osv d ily krmné sm si pro 
lososovité ryby s obsahem 50 - 55 % protein  a 10 – 12 % tuku. Pokud se teplota vody 
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pohybuje na úrovni 16 – 20 oC, je možné aplikovat i krmiva s nižším obsahem základních 
živin (40 – 45 % protein , 8 – 10 % tuku), avšak rychlost r stu ryb bude nižší (viz graf 1). 

Tab 2. Doporu ená hustota obsádky ostroretky st hovavé p i odchovu v kontrolovaných 
podmínkách 
Individuální Celková Hustota Zatížení 
hmotnost ryb délka t la obsádky systému 

(g) (mm) (ks.l-1) (g.l-1)
1 55 10 10 
3 70 4 12 
5 85 3 15 
10 100 1,4 14 
15 120 1,0 15 
20 130 0,9 18 
25 145 0,8 20 
30 160 0,6 18 

 Obecn  je vhodné použít sm si s obsahem tuku do 12 %, p i vyšším obsahu obvykle 
dochází k nadm rnému ukládání tukové tkán  v b išní dutin  ostroretky a k tukové infiltraci 
hepatopankreatu provázené zm nou zbarvení tohoto orgánu ze syt ervené na okrov  šedou. 
Pr vodními symptomy t chto fyziologických potíží jsou postupné snížení potravní aktivity 
ryb a pokles rychlosti jejich r stu.

Velikost denní krmné dávky je ovlivn na teplotou vody a individuální hmotností ryb. 
Denní krmná dávka pro pl dek ostroretky o hmotnosti nad 1 g by nem la p ekro it 3,5 % 
hmotnosti ryb, pro násadu o hmotnosti nad 20 g pak 2,0 % hmotnosti obsádky (doporu ené
hodnoty uvádí tab. 3). 

Tab. 3: Doporu ená velikost relativní denní dávky krmiva (% hmotnosti ryb za den) pro 
ostroretku st hovavou v závislosti na teplot  vody a individuální hmotnosti ryb 

Teplota vody Individuální hmotnost ryb (g)

(oC) 1 5 10 15 20 25 30 

16 1,8 1,6 1,4 1,3 1,1 0,9 0,7 
18 2,3 1,9 1,7 1,5 1,3 1,2 1,0 
20 2,8 2,3 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 
22 3,2 2,5 2,3 2,0 1,8 1,6 1,5 
24 3,4 2,7 2,4 2,2 1,9 1,8 1,7 
26 3,5 2,8 2,5 2,3 2,0 1,9 1,8 

Zrnitost krmné sm si je závislá na individuální hmotnosti ryb. Ostroretka má relativn
úzký ústní otvor a velikost krmiva musí být nižší než v p ípad  lososovitých ryb srovnatelné 
velikosti (doporu ená zrnitost je uvedena v tab. 4). Zm nu zrnitosti aplikovaného krmiva 
provádíme plynule po dobu 5 dn  s rostoucím podílem nové frakce o 20 % denn .

Pln  adaptovaná ostroretka v kontrolovaných podmínkách p ijímá suchá krmiva na 
hladin  i ve vodním sloupci, a proto jsou vhodné sm si pomalu klesající. Krmné sm si je 
vhodné aplikovat v pr b hu 12 – 16 hodin denn  formou pravidelných dávek. P i ru ním 
krmení jsou minimem 4 dávky denn  v intervalu 4 hodin. V tom p ípad  je ú elné snížit 
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uvedené velikosti dávek o 25 %, nebo  ryby nejsou schopny jednorázov  zkonzumovat 
doporu ené množství krmiva. P i intenzivním odchovu ostroretky je vhodné využít pásových 
krmítek, která umož ují kontinuální p ísun krmiva. Koeficienty konverze krmiva (FCR) se 
v optimálním p ípad  pohybují v rozmezí 1,0 – 1,4 po celou dobu odchovu násady ostroretky. 
P i zjišt ní hodnot FCR nad 1,5 je ú elné mírn  redukovat velikost denní krmné dávky.  

Tab. 4: Vhodná zrnitost suchých krmných sm sí pro juvenilní ostroretku st hovavou
 Individuální hmotnost ryb (g) 1 3 5 10 15 20 25 30 
Celková délka t la (mm) 55 75 90 110 125 135 150 160 
Zrnitost krmiva (mm) 0,6 0,8 1,0 1,0 1,5 1,5 2,0 2,0 

Rychlost r stu ryb je primárn  ovlivn na teplotou vody a intenzitou krmení. Graf 1. 
uvádí rychlost r stu násady ostroretky b hem intenzivního odchovu v závislosti na teplot
vody p i respektování výše uvedených zásad krmení ryb.  

40

60

80

100

120

140

160

180

0 30 60 90 120 150 180

Délka odchovu (dny)

TL
(m

m
)

Teplota 24 oC
Teplota 20 oC
Teplota 16 oC

Graf 1. R st celkové délky t la (TL) ostroretky st hovavé v kontrolovaných podmínkách 
v závislosti na teplot  vody 

P i odchovu ro ka ostroretky o po áte ní TL 50 mm a hmotnosti 1 g od podzimu do 
jara následujícího roku lze v pr b hu 6 m síc  p i teplot  vody okolo 24 oC získat násadu 
o velikosti 160 – 180 mm a kusové hmotnosti 30 – 40 g. Pokud se teplota vody pohybuje na 
úrovni 20 – 22 oC, kone ná velikost ryb je obvykle 140 – 160 mm a hmotnost 20 – 30 g. 
S klesající teplotou vody se snižuje rychlost r stu ryb, p i teplot  vody 16 oC lze odchovat 
násadu o velikosti p ibližn  120 mm a hmotnosti 15 g.  

P i všech uvedených variantách teploty vody bude odchov probíhat bez zásadních 
problém  za p edpokladu zajišt ní vyhovujících základních fyzikáln -chemických parametr
vody a p i použití kvalitního krmiva. Pravidelné t íd ní ryb není nutné, rozr stání ostroretky 
je zanedbatelné. Je však možné za 4 – 6 týdn  po zahájení odchovu vylou it ryby, které se 
neadaptovaly na podmínky intenzivního chovu a zaostávají v r stu. Obvykle jde o 2 – 3 % 
obsádky.

Zdravotní problémy se p i odchovu násady ostroretky vyskytují z ídka. Byly 
zaznamenány ojedin lé p ípady deformace páte e ryb (esovité prohnutí), kdy postižení jedinci 
sice p ežívali, avšak zaostávali v rychlosti r stu. Také jsou známy p ípady zaplísn ní
h betních a ocasních ploutví ryb, zp sobené pravd podobn  poškozením slizové vrstvy 
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pokožky p i manipulaci s rybami. Takto postižené ryby je vhodné z chovu pravideln
odstra ovat, aby se zamezilo p ípadnému ší ení choroby.

Jedním z rizikových faktor  odchovu je nadm rná kumulace depotního tuku v b išní
dutin  ostroretky. Ta je zp sobena dlouhodobou aplikací krmiv s obsahem tuku nad 15 %, 
v sou asnosti b žn  používaných p i chovu lososovitých ryb. Postižené ryby (obvykle celá 
obsádka) postupn  omezují p íjem potravy a snižuje se rychlost jejich r stu. Pokud se p i
dodržení všech chovatelských zásad uvedené p íznaky b hem odchovu projeví, doporu ujeme 
u init kontrolu množství tukové tkán  v t lní dutin  a zbarvení hepatopankreatu pitvou 
n kolika ryb. V podmínkách intenzivního chovu by se obsah tuku v t le ostroretky m l
pohybovat v rozsahu 10 – 15 %, p ekro ení hranice 20 % již m že zp sobit pokles p íjmu
krmiva rybami a snížení rychlosti jejich r stu. V takovém p ípad  je vhodné zm nit krmnou 
sm s, redukovat krmnou dávku o 25 % a opakovat kontrolu obsahu tuku v t le po 3 – 4 
týdnech.

Obdobné problémy se mohou vyskytnout rovn ž p i použití krmiva s prošlou expirací 
resp. krmiva nevhodn  uskladn ného s oxida ními zm nami tukové složky. Vždy je t eba
v novat pozornost datumu výroby a zp sobu uskladn ní použité krmné sm si.

5. Vysazování násady ostroretky do tekoucích vod 
Významným pozitivem intenzivního odchovu násady ostroretky je možnost realizovat 

vysazení ryb o vyšší individuální hmotnosti do tekoucích vod v období optimálním pro 
adaptaci ryb v novém prost edí. St žejními faktory jsou výb r vhodné lokality s dostatkem 
p irozené potravy, vhodným charakterem dna a pr tokovými pom ry a volba vhodného 
období pro vysazení ryb.  

Ostroretka je potravn  úzce specializována na nárosty as a rozsivek, vyskytující se na 
kamenitém dn . Potravní spektrum dále dopl uje detrit, fytos a v omezené mí e i bentos 
(Reckendorfer et al., 2001). Pro vysazení ryb vyhledáváme proudné í ní úseky s pr m rnou
hloubkou 30 – 50 cm a s oblázkovým nebo balvanitým dnem, na kterém se tvo í rozsáhlé 
nárosty uvedených složek perifytonu (Flore et al., 2000). Ve vybraném úseku toku 
doporu ujeme odlovit elektrickým agregátem potenciální rybí predátory, nebo  intenzivn
odchované ryby by v období krátce po vysazení byly jejich snadnou ko istí. 

Vhodné období pro vysazení ostroretky nastává obvykle v m síci kv tnu, když teplota 
vody dosáhne minimáln  14 - 15 oC. Ryby v záv re né etap  odchovu je nutné pozvolna 
adaptovat na aktuální teplotu vody v ece. Proto již n kolik dn  p ed vlastním vysazením 
násady postupn  snižujeme teplotu vody v nádržích a adekvátn  snižujeme i krmnou dávku 
(viz tab. 3). Poslední den p ed transportem již ryby nekrmíme v bec.

B hem p evozu dodržujeme zásady šetrné manipulace s rybou a udržení základních 
fyzikáln -chemických parametr  vody (Pecha et al., 1983). Vysazení násady do tekoucích 
vod zásadn  probíhá až po vyrovnání teplot a chemizmu vody mezi p epravní nádobou a 
í ním prost edím. Po vypušt ní do eky vytvá í ostroretka kompaktní hejna a postupn

osídluje úseky s vhodnou potravní nabídkou. V menších í kách lze aktivitu ryb vizuáln
sledovat. Pokud adaptace ryb v p irozeném prost edí prob hla úsp šn , lze o ekávat od 2. – 3. 
týdne po vysazení zvyšování pr m rné velikosti vysazených ryb. To lze zjistit kontrolním 
odlovem skupiny ryb pomocí elektrického agregátu. 

Do í ního úseku doporu ujeme vysazovat násadu ostroretky bodov  v po etných
skupinách (minimáln  n kolik set jedinc  na jedno místo). Ostroretka je typicky hejnová ryba 
již v juvenilní period  a pouze ve velké skupin  je schopna rychlé adaptace na nové podmínky 
prost edí. P i pravidelném vysazování a p i dodržení tohoto postupu se vytvo í dostate n
po etná a stabilní populace obvykle za období 3 – 5 let.  
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Pod kování: 
Tato metodika pro rybá skou praxi je výstupem ešení projektu NAZV . QF 3028 „Vývoj nových 

technologií odchovu hospodá sky významných í ních druh  ryb a rak  ohrožených degradací p írodního 
prost edí“ a QH 71305 „Vývoj nových metod chovu vybraných perspektivních akvakulturních druh  s využitím 
netradi ních technologií“. 
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