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I. CÍL METODIKY

Cílem této metodiky je popsat jak sou asný stav populací parmy obecné ve volných 
vodách R, tak p edevším p soby její um lé reprodukce a odchovu násadového a remontního 
materiálu. Prost ednictvím této odborné publikace bude rybá ským subjekt m p edán
kompletní popis jednotlivých zp sob  rozmnožování genera ních ryb parmy obecné, postupu 
um lého výt ru, um lého osemen ní jiker a um lé inkubace jiker tohoto rybího druhu. 
Sou asn  budou mít produk ní podniky možnost se seznámit a v praxi uplatnit informace 
týkající se kvality pohlavních produkt  a larev parmy obecné v rámci rozmnožování a líhnutí 
larev tohoto druhu. Využitím této metodiky v provozu eských produk ních rybá ských
podnik  dojde k praktické aplikaci popsaného metodického postupu, a tím tak k produkci 
kvalitního násadového a remontního materiálu parmy obecné ur eného p edevším 
k vysazování tohoto druhu ryby do volných vod R nebo také ur eného k jeho dalšímu 
využití v intenzivním chovu. Tato publikace m že v budoucnosti eským rybá ským
podnik m významn  pomoci zvýšit a zkvalitnit v sou asné dob  nedostate nou produkci 
násadového materiálu parmy obecné, která zdaleka nepokrývá pot eby rybá ských svaz
p i každoro ním vysazováním tohoto rybího druhu do volných vod R.

II. VLASTNÍ POPIS METODIKY 

1. Úvod 

Zhoršením kvality vody, vlivem eutrofizace a kontaminace tok  toxickými polutanty, 
kanalizace a fragmentace tok i budování p í ných bariér na tocích (vodních elektráren, 
údolních nádrží, jez ) na území celé Evropy (v etn R) b hem druhé poloviny 20. století 
došlo k poklesu diverzity rybích spole enstev (Gatz a Harig, 1993). B hem tohoto období 
rapidn  klesla po etnost i tzv. klí ových druh  ryb, mezi n ž pat í parma obecná (Barbus
barbus L.) a podoustev í ní (Vimba vimba L.) (Lelek, 1987; Philippart, 1987; Lusk, 1995, 
1996; Mann, 1996; Pe áz a kol., 2002, 2003). Výše uvedené faktory m ly p ímý devasta ní
ú inek bu  p ímo na p ežívání ryb, nebo na stav lokalit p irozeného výskytu t chto druh
ryb. Došlo k omezení migrace ryb, dostupnosti potravních zdroj , trdliš , úkryt , zimoviš
pro tyto rybí druhy v toku apod. Na mnoha tocích R došlo k narušení i zni ení tzn. 
parmového pásma volných vod. Pod údolními nádržemi velmi asto došlo k p em n ní
parmového na pstruhové i lipanové rybí pásmo vlivem nastolených nižších teplot vody na 
t chto lokalitách (Lusk, 1996), což je zp sobené p edevším vypoušt nou spodní vodou 
z údolních nádrží.

K restaurování p vodních populací a celkovému navýšení po etnosti parmy obecné je 
nutné realizovat opat ení, která jsou zam ená na nápravu životního prost edí vodních tok
(zlepšování kvality vody, zpr chod ování tok , obnova diverzity vodních ekosystém ), na 
nastolení udržitelného rybá ského managementu, na produkci a vysazování kvalitního 
násadového materiálu tohoto druhu (Lusk, 1996; Pe áz a kol., 2002, 2003; Pivni ka a kol., 
2005). Práv  vysazování um le vyprodukovaných násad parmy obecné p edstavuje jeden 
z nejvýznamn jších faktor  vedoucích k posílení jejích populací na území R (Lusk, 1996) 
i v rámci celé Evropy (Philippart a kol., 1984). 
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2. Taxonomické za azení parmy obecné 

T ída: Actinopterygii (parskoploutví) – odd lení: Teleostei (kostnaté ryby) – ád: 
Cypriniformes (máloostní) – ele : Cyprinidae (kaprovití) – rod: Barbus (parma) – druh: 
Barbus barbus L. (parma obecná)   

Do rodu Barbus (parma), který je rozší en po celé Evrop  až po úmo í Kaspického 
a erného mo e v etn  Malé Asie, je podle Berrebiho a kol. (1996) za azeno 50 druh , podle 
Kottelata a Freyhofa (2007) pak 25 druh .

3. Sou asný význam parmy obecné  

Parma obecná (Obr. 1) nepat í mezi hospodá sky využívané druhy ryb pro její jen 
pr m rnou kvalitu svaloviny s vysokým obsahem mezisvalových k stek a jedovatost gonád, 
které pak zvlášt  v dob  t ení obsahují vysokou koncentraci toxinu cyprinidinu. Jejich poz ení
pak vede k zvracení a pr jmovým obtížím. 

Obr. 1: Odlovená 
divoce žijící jikerna ka
parmy obecné 

Z pohledu sportovních rybá  však parma obecná p edstavuje druh velice atraktivní a asto 
vyhledávaný pro svou sílu a bojovnost p i zdolávání na rybá ský prut (Baruš a kol., 1995; 
Lusk, 1996; B n rescu a kol., 2003). V sou asnosti je však každoro n  produkováno stále 
nedostate né množství kvalitního násadového materiálu parmy obecné, který by bylo možné 
vysazovat do volných vod s cílem chránit a posílit p vodní populace parmy obecné (Policar a 
kol., 2007b).

V neposlední ad  parma obecná platí za druh s významným bioindika ním významem, a 
to nejen z pohledu posouzení zatížení povrchových vod n kterými polutanty (zvlášt  pak 
m dí a rtutí – Svobodová a Hejtmánek, 1985 i polychlorovanými bifenyly – Hugla a Thomé, 
1999). Díky své t sné vazb  na ur ité geomorfologické vlastnosti í ního dna a kvalitu vody 
p edstavuje klí ový druh z hlediska posouzení celkového ekologického stavu vodního toku 
(Lusk, 1996).

4. Genetická struktura rodu Barbus v Evrop

Rod Barbus zahrnuje v oblasti erného mo e (pontické refugium, které za dob ledových 
sloužilo jako úto išt  pro p ežití mnoha druh  ryb) n kolik geneticky velmi odlišných linií. V 
sou asnosti jsou rozlišovány ty i linie tohoto rodu, které se od sebe navzájem odd lily již 
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v pr b hu st edního až pozdního pleistocénu (starší období tvrtohor trvající v období 1,8–
0,011 mil. let) (Kotlík a kol., 2004).  

Pouze jedna z linií parem se po skon ení poslední doby ledové (zhruba p ed 10–11 tis. 
lety) rozší ila z pontického refugia po celé Evrop  až k úmo í Atlantského oceánu. K rozší ení 
této linie parmy po celé Evrop  mohlo dojít p edevším díky schopnosti ryb p ežívat a 
p ekonávat podmínky stojatých vod. Proto lze parmu obecnou považovat na území st ední
a západní Evropy za relativn  mladou a geneticky nep íliš diferencovanou mezi jednotlivými 
povodími (Kotlík a kol., 2004; Flajšhans a kol., 2008).  

Parma obecná je schopná se k ížit jen s p íbuznými druhy parem (jako je parma 
st edomo ská Barbus meridionalis a parma karpatská Barbus carpathicus). S parmou 
st edomo skou, která obývá jižní Francii a severovýchodní Špan lsko, se parma obecná k íží 
relativn  snadno (Kotlík a Berrebi, 2002). S parmou karpatskou, druhem obývajícím horské 
toky Karpatského oblouku, však hybridizuje parma obecná jen velmi vzácn . Nalezení 
hybridi navíc byli zjišt ni pouze jen v F1 generaci. Vzhled nalezených jedinc  v ece Visle a 
Tisze vykazoval sm sné znaky mate ských druh  – z hlediska délky itní ploutve, ozubení 
prvního paprsku h betní ploutve i pigmentace povrchu t la (Lajbner a kol., 2009). 

5. Výskyt parmy obecné v R a Evrop

Parma obecná pat í mezi typické í ní druhy ryb schopné aktivn  p ekonávat velký proud 
vody. Tento rybí druh obývá podhorské až nížinné toky st ední až velké velikosti, asto se 
silným proudem (1–1,5 m.s-1) s kamenitým až pís itým (nej ast ji št rkovitým) dnem 
(Obr. 2). Ve stojatých vodách dlouhodob  p ežívá pouze p i možnosti výt ru v p ítocích. 
Parma obecná žije bentickým zp sobem života, tzn. že se zdržuje p edevším u dna (Baruš a 
kol., 1995; B n rescu a kol., 2003; Kottelat a Freyhof, 2007). 

Obr. 2: eka Doubrava nedaleko 
obce Žleby (St edo eský kraj) – 
typická lokalita pro výskyt a 
p irozené rozmnožování parmy 
obecné

Juvenilové parmy obecné žijí v malých hejnech, která se pak sdružují ješt  spolu s hrouzky 
(rod Gobio) i ouklejkami pruhovanými (Alburnoides bipunctatus). V tší jedinci se pak 
stávají v tšinou solitérními. V období výt ru a také p ezimování se parmy asto seskupují do 
velkých agregací mnoha jedinc  s velmi nízkou pohybovou aktivitou na dn  hlubších, pomalu 
proudících ástí toku (Baruš a kol., 1995; B n rescu a kol., 2003; Kottelat a Freyhof, 2007). 

Vzhledem k relativn  nízké sou asné ochran  parmy obecné v R, populace tohoto druhu 
obecn  vykazují dlouhodobý sestupný trend po etnosti ve volných vodách (Lusk, 1996; Pe áz



7

a kol., 2002, 2003; Pivni ka a kol., 2005). Lusk (1996) popisuje za období 1968–1992 
dramatický pokles stavu populací parmy obecné na p ti sledovaných moravských tocích 
v ádu desítek procent. Pokles po etnosti i biomasy parmy obecné v ece Jihlav , Svratce, 
Oslav , Svitav  a Rokytné dosáhl dokonce až t etiny z p vodních hodnot výskytu tohoto 
druhu v daných ekách. B hem 80. let 20. století došlo podle Pe áze a kol. (2002, 2003) 
v ece Jihlav  u populací parmy obecné dokonce k poklesu až na hladinu 6 % z hlediska 
po etnosti a 10 % z hlediska biomasy výskytu tohoto druhu oproti p vodním hodnotám 
zjišt ným v 70. letech 20. století. 

P es obecn  popisovaný pokles po etnosti populací parmy obecné v R, Lusk (1996) 
zaznamenal na jednom z úsek eky Rokytné postupný nár st po etnosti populací tohoto 
druhu v rámci období 1968–1995. Pe áz a kol. (2002, 2003) pozorují podobný vzestupný 
trend po etnosti parmy obecné, podobn  jako celé rybí obsádky v dlouhodobém asovém 
m ítku v ece Jihlav  b hem období 1999–2001. Postupný mírný vzr st po etnosti populací 
parmy obecné popisuje na belgických ekách Sombre a Meuse práce Philipparta (1987).  

Pivni ka a kol. (2005) podle výsledk  sou asných ichtyologických pr zkum  výskytu ryb 
na ekách Úhlava (u P edenic) a Berounka (u Radnice) popisují významné zastoupení parmy 
obecné v místní ichtyofaun , kdy parma obecná dosahuje jedné p tiny až jedné t etiny 
celkové abundance všech druh  ryb v t chto tocích.  

6. Sou asný rybá ský tlak na parmu obecnou v rámci sportovního 
rybolovu v R

Podle Pivni ky a kol. (2005) se sportovní rybá i podílí na výlovu p vodních druh  ryb 
(rybá sky málo i zcela neobhospoda ovaných druh ) úm rn  k jejich skute nému po etnímu 
zastoupení v toku. To znamená, že rybá ské úlovky t chto ryb (a statistiky z nich vycházející) 
poskytují reálnou p edstavu o relativní po etnosti populací ryb vyskytujících se ve vodních 
tocích sledované oblasti. Proto lze statistiky úlovk  sportovních rybá  využít p i studiu 
dynamiky rybích spole enstev p vodních druh  ryb (v etn  parmy obecné) v dlouhodobém 
asovém m ítku v dané oblasti (Cowx a Broughton, 1986).

Na základ  rybá ských statistik (Obr. 3) byl v minulosti na v tšin  sportovních rybá ských
revír RS a MRS zaznamenán obecn  velký pokles po tu ulovených parem. Od roku 1950, 
kdy po et ulovených parem dosahoval celkov  38 tisíc kus  a hmotnosti 35,6 tun, poklesl 
celkový ro ní výlov parmy až na 3,6 tisíc kus  (9,5 % z p vodního stavu) a hmotnost 5,8 tun 
(16,3 % z p vodního stavu) v roce 2007 (Pivni ka a kol., 2005).

Je nutné si uv domit, že u úlovk  ryb sportovními rybá i dochází k meziro ním výkyv m, 
které jsou p edevším zp sobeny áste nou zm nou preference lovu ryby samotnými rybá i,
odlišnostmi charakteru po así i rozdílnými hydrologickými podmínkami mezi jednotlivými 
roky (Pivni ka a kol., 2005).

K výraznému meziro nímu poklesu po tu ulovených parem obecných došlo 
v eskoslovensku v roce 1975. Tento výrazný pokles úlovk  parmy obecné byl zp soben
vlivem zm n rybá ské legislativy, kdy se v  tomto roce zvýšila zákonná nejmenší míra pro 
ponechání si ulovené parmy obecné z 350 na 400 mm. V d sledku této zm ny výlov parmy 
obecné v tehdejším eskoslovensku poklesl z 23,9 tisíc kus  (rok 1974) na mén  než 13 tisíc 
kus  (rok 1975). I po roce 1975 byl u rybá ských statistik sledován další pokles úlovk  parmy 
obecné (Pivni ka a kol., 2005)

Popisovaný klesající trend úlovk  parmy obecné však neplatí v sou asné dob  na celém 
území R. Pivni ka a kol. (2005) nap íklad uvád jí revíry na ece Berounce (v úseku mezi 
Prahou a Plzní), na kterých došlo v sou asnosti k mírnému nár stu úlovk  nejen parmy 
obecné, ale také i podoustve í ní. P í inu lze hledat ve v tším rybá ském tlaku v okolí Prahy 
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a Plzn  a dále pak také v kumulaci ryb v dolních partiích toku po velkých povodních v letech 
1997 a 2002 (Pivni ka a kol., 2005).

Navzdory obecnému poklesu stavu populací parmy v R (hodnoceno na základ
rybá ských statistik), pr m rná individuální hmotnost ulovených ryb v pr b hu asu vzrostla. 
Od roku 2005 vzrostl tento parametr (na 1600 g) dokonce o 50–80 % oproti p vodnímu stavu 
v roce 1950 (900 g). Podle Pivni ky a kol. (2005) jsou obvykle vystaveny vyššímu 
rybá skému tlaku v tší ryby parmy obecné mající celkové délku t la v tší než 250 mm. Na 
Berounce je pak každým rokem sportovními rybá i odloveno zhruba 17 % ryb p esahujících 
tuto hranici. Pe áz a kol. (2002, 2003) považují délku t la 330 mm za hranici pohlavní 
exkluzivity, kdy jedinci, již dosáhli této i v tší velikosti, jsou p edevším ryby sami ího
pohlaví. Proto parmy obecné ulovené sportovními rybá i o celkové délce t la v tší jak 400 
mm (parmy které v tšinou nejsou rybá i navráceny zp t do vody) jsou z hlediska pohlaví 
tém  výlu n  tvo eny samicemi.  

Philippart (1987) uvádí sportovní rybolov jako jeden z významných faktor  mající za 
následek pokles po etnosti parmy obecné v Belgii. Lusk (1996) však tento faktor nepovažuje 
až do 90. let 20. století v našich podmínkách za významný, nebo  na základ  dlouhodobých 
rybá ských statistik si rybá i ponechávají každoro n  mén  parem. Práv  Lusk a kol. (2008) 
však na p íkladu pstruha obecného a lipana podhorního demonstrovali dopad v sou asnosti
dvou nejvýznamn jších parametr  spojených s poklesem po etnosti mnoha rybá sky 
atraktivních druh  ryb (v etn  parmy obecné). Prvním z nich je neustále sílící rybá ský tlak 
na mnoha sportovních revírech RS (Pivni ka a kol., 2005) i MRS (Lusk a kol., 2008), jehož 
ú inek je rovnom rn  rozd len mezi efekt zvyšujícího se po tu sportovních rybá  a vyšší 
efektivity lovu (lepší vybavení rybá  pro detekci p ítomných ryb i samotný lov). Dalším 
parametrem významn  ovliv ujícím po etnost parmy obecné v našich vodách je její relativn
pomalý r st a pozdní pohlavní dospívání ve volných vodách R. Sportovní rybá i, kte í loví 
parmy obecné o celkové délce t la TL  400 mm, loví ryby ve stá í 10–13 let, což jsou ryby 
pohlavn  dosp lé. Odlov t chto klí ových a z hlediska úsp šné p irozené reprodukce cenných 
ryb m že zp sobovat problémy s p irozenou reprodukcí autochtonních populací (Pivni ka a 
kol., 2005). Celoro ní hájení parmy obecné v Jiho eském kraji je tak z tohoto pohledu u 
tohoto í ního druhu opodstatn né.
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Obr. 3: Vývoj úlovk  parmy obecné vyjád ený hmotností, po etností a pr m rnou individuální 
hmotností ulovených ryb docílený sportovními rybá i na území R v letech 1950–2007 (do roku 1990 
data vycházejí z práce Lusk (1996), od roku 1990 pak ze statistik RS www.rybsvaz.cz a MRS 
www.mrsbrno.cz)

7. Míra ohrožení a ochrana parmy obecné 

Z hlediska legislativy EU je parma obecná za azena do p ílohy V. Sm rnice Rady EU .
92/43/EEC, jejíž implementaci do legislativy R p edstavuje provád cí vyhláška íslo
166/2005 Sb. zákona 114/1992 Sb., o ochran  p írody a krajiny (parma obecná je za azena do 
P ílohy C). Do této skupiny pat í druhy, s nimiž m že být manipulace (odchyt a odebírání) ve 
volné p írod  a jejich další využívání p edm tem ur itých opat ení na jejich obhospoda ování.

Status druhové ochrany parmy obecné (podle IUCN klasifikace) byl v Evrop  p ehodnocen
z kategorie „vulnerable“ (zranitelný) (Lelek, 1987) na „least concern“ (málo dot ený) 
(Kottelat a Freyhof, 2007). V erveném seznamu mihulí a ryb R (verze 2005) je pak parma 
za azena do kategorie „near threatened“ (tém  ohrožený) (Lusk a kol., 2006). 

Každý rok je do volných vod v R vysazeno sportovními rybá i p ibližn  30–100 tisíc 
kus  jednoletých ryb (tzv. jednoro k ) (Lusk, 1996). Bohužel je nutné konstatovat, že p i této 
innosti není asto respektováno pravidlo zachování statutu teritoriality toku. Násadový 

materiál je tak transportován a vypoušt n do tok  bez ohledu na ochranu i zachování 
genetické istoty p vodních (autochtonních) populací (Lusk a kol., 1995; Lusk, 1996). Tato 
skute nost je zp sobena p edevším tím, že v R je až doposud každoro n  vyprodukováno 
jen zanedbatelné množství kvalitního násadového materiálu parmy obecné (viz kapitola 3). 
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V Anglii jsou do sportovních revír  nasazovány až dvouleté ryby odchované na rybích 
farmách (Taylor a kol., 2004). 

I p es pom rn  velkou genetickou uniformitu divokých populací parmy obecné v R (viz 
kapitola 4) je v souladu se zásadami publikovanými Flajšhansem a kol. (2008) doporu eno z 
hlediska praktické ochrany parmy obecné zamezit jakémukoliv zám rnému narušení 
genetické rozmanitosti tohoto druhu v rámci jednotlivých p vodních populací ryb vlivem 
neopatrného zásahu lov kem. Zásady praktické ochrany druhu vyžadují od producent
násadového materiálu parmy obecné využití genera ního materiálu parmy obecné výhradn
uvnit  jednotlivých populací i povodí. Chovatelé a subjekty používající pak tento násadový 
materiál musí respektovat pravidlo vysazení ryb v rámci daného povodí (Lusk a kol., 2002).  

Dále je nutné p i um lém výt ru divokých genera ních ryb parmy obecné využívat co 
nejv tšího množství genera ních ryb za ú elem udržení p vodní variability genofondu 
jednotlivých populací parmy obecné. P i um lém výt ru by m lo být použito alespo
minimální množství genera ních ryb, tj. celkov  alespo  40 ryb (z toho 25 mlí ák  a 15 
jikerna ek) (Flajšhans a kol., 2008). 

V rámci um lé reprodukce parmy obecné je d ležité rozmnožovat danou populaci ryb jako 
jeden celek s cílem zahrnout do reprodukce co nejv tší množství rodi ovských genotyp  (ryb) 
za ú elem udržet maximální možnou genetickou variabilitu ryb v dané populaci (Linhart a 
kol., 2005). 

P i um lé reprodukci parmy obecné je t eba zajistit, aby se p i osemen ní jiker uplatnili 
p ibližn  stejným podílem všichni využití mlí áci. Pro tento p ípad je t eba rozd lit dávky 
ovulovaných jiker od každé jikerna ky na tolik díl , kolik mlí ák  má chovatel k dispozici 
(Policar a kol., 2007b). Aktivace gamet a um lé osemen ní jiker se potom provádí párov .
Teprve po oplození jiker je možné jednotlivé dávky smíchat a inkubovat spole n . Bylo 
zjišt no, že tzn. „heterospermické osemen ní jiker“ (smísení spermatu odebraného u 
jednotlivých mlí ák  a oplození jiker touto sm sí) nezaru uje, že spermie všech samc
oplodní jikry stejným podílem (Linhart a kol., 2005; Flajšhans a kol., 2008).

P i použití genera ních ryb chovaných trvale v zajetí, je nutné udržovat velikost 
kmenového chovného hejna alespo  o velikosti 120 jedinc  (100 jedinc  je základ a 20 % je 
rezerva) s pom rem pohlaví v hejnu 1:1. Více informací lze najít v monografii Flajšhanse a 
kol. (2008) a ve vyhlášce MZe . 471/2000 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení 
zákona . 154/2000 Sb.

Tak jak zjistili Villizzi a kol. (2006) v p ípad  anglických ek, lze na záv r této kapitoly 
íci, že posilování populací parmy obecné produkcí a nasazováním um le odchovaných násad 

by m lo být provád no pouze na vhodných lokalitách, tj. na lokalitách s dlouhodob
udržitelnými populacemi tohoto rybího druhu. Další podmínkou je dobrá znalost velikosti 
místních populací parem (na základ  ichtyologických pr zkum ) tak, aby docházelo 
k vysazování násady parmy v p im eném množství s cílem omezení vnitro- i mezidruhové 
kompetice o prostor i potravu. Ta by totiž mohla významnou m rou snížit efektivitu aktivit 
spojených s posílením populací parem na našich tocích (viz Taylor a kol., 2004). 
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8. Morfologie parmy obecné 

8.1. Anatomicko-morfologické znaky 
Parma obecná má protáhlé v etenovité t lo olivovo-zelené barvy s kovovým nádechem 

pokryté cykloidními šupinami. Hlava vybíhá ve výrazný rypec se spodními ústy s masitými 
rty a je opat ená dv ma páry vousk .

Ocasní ploutev je pak siln  vykrojená s delším oblým spodním lalokem. Požerákové zuby 
jsou t í adé (obvyklý vzorec: 5.3.2 – 2.3.5).

Od p íbuzných druh  parem se parma obecná liší zbarvením t la, které je v tšinou beze 
skvrn. Avšak tohoro ní ryby parmy obecné jsou velmi asto mramorovan  skvrnité.

Dalším typickým morfologickým znakem parmy obecné je ztlušt lý a výrazn  ozubený 
poslední tvrdý paprsek h betní ploutve. itní ploutev parmy obecné nep esahuje bázi ocasní 
ploutve (Baruš a kol., 1995; B n rescu a kol., 2003). 

8.2. Pohlavní dimorfismus 
U parmy obecné nejsou vyvinuty výrazné a spolehlivé morfologické i anatomické rozdíly 

determinující pohlaví. Vladykov (1931) a Oliva (1955) popisují delší itní a prsní ploutve 
u samc . Vladykov (1931) za spolehlivé znaky pohlavního dimorfismu ješt  uvádí t ecí
vyrážku u samc  v dob  t ení. Pohlavní dvojtvárnost u parem se projevuje p edevším
v odlišné r stové rychlosti, kdy samice parmy obecné rostou podstatn  rychleji než samci. 
Díky rychlejšímu r stu samice parmy obecné v daných populacích dosahují v tší délky t la 
oproti menším samc m. Z hlediska pom ru mezi pohlavím m žeme v p irozených populacích 
parmy obecné sledovat výraznou p evahu samc  nad samicemi. Tento pom r m že dosahovat 
až hodnot 1:1,5 až 1:3 (Pe áz, 1977; Pe áz a kol., 2002). Bodareu a Karlov (1984) popisují na 
základ  histologických pozorování za átek pohlavní diferenciace gonád b hem pátého m síce 
života p i celkové délce t la parmy obecné TL = 53–95 mm. 

Pe áz a kol. (2002) potvrdili u parmy obecné také možnost vzniku tzv. protandrie, tj. 
zvratu pohlaví, kdy se ze samc  stávají samice. Jedná se však podle zkušeností t chto autor
o jev ídký. Dále tito auto i potvrdili p ítomnost tzv. intersexuálních jedinc , tj. jedinc
s paralelním výskytem testikulární i ovariální tkán  v gonádách u divokých populací parmy 
obecné.

9. R st a v k parmy obecné v p irozených podmínkách 

Parma obecná pat í mezi dlouhov ký a pomalu rostoucí druh ryby naší ichtyofauny. 
Hochman (1955) popisuje až 17 let staré jedince z eky Svratky, Pe áz a kol. (2003) pak 
stejn  staré jedince z eky Jihlavy. Poznatky o r stu parmy ve volných vodách R a SR 
shrnuje monografická kapitola o parm  obecné v publikaci Baruš a kol. (1995). Tyto 
informace byly dále dopln ny pracemi Pivni ky a kol. (2005) a Prokeše a kol. (2006). 
Zákonné lovné délky (400 mm) parma obecná dosahuje v pr m ru mezi 10. až 13. rokem 
života. Samice zpravidla rostou rychleji (Prokeš a kol., 2006) a dosahují výrazn  v tší
velikosti oproti samc m. Podle Pe áze a kol. (2002) samice parem z eky Jihlavy rostou 1,27 
až 1,63krát rychleji než samci. Ve velikostní kohort  do 240 mm celkové délky t la ryb tak 
p evažují samci. Naopak skupina nad 330 mm celkové délky t la ryb je pak výlu n  tvo ena
samicemi (Pe áz a kol., 2002). Z hlediska dlouhodobého sledování pak dochází u samic 
vlivem stabilizujících se podmínek životního prost edí k nezanedbatelnému navýšení celkové 
délky t la ryb v ase. Pe áz a kol. (2002) popisují na ece Jihlav  navýšení celkové délky t la
odlovených ryb z 260 mm (rok 1976) až na 370 mm (rok 2001), zatímco u samc  z stává
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celková délka t la ryb prakticky nem nná, kdy odlovení samci dosahují celkové délky t la 
kolem 220 mm.  

Parma obecná m že dor stat až do celkové délky t la 1200 mm (Berg, 1949). Kottelat a 
Freyhof (2007) uvád jí maximální celkovou délku t la parmy obecné 900 mm a hmotnosti 
10 kg (Berg, 1949). 

Na území R byly ulovené historicky nejv tší parmy obecné v roce 1974. Tyto ryby 
pocházely z eky Labe a dosahovaly celkové délky t la 840 mm a hmotnosti 5,57 kg. 
Ze stejného roku jsou uvád né podobn  velké odlovené ryby parmy obecné (TL = 720 mm a 
hmotnost 5,58 kg) na ece Svratce (Oliva a kol., 1977).

Na základ  úlovk eských sportovních rybá  je u odlovených parem obecných uvád na
nejv tší celková délka t la ryb 820 mm a hmotnost 6,25 kg, kdy tato parma byla ulovena 
v ece Otav  v roce 1998. Rybá ské statistiky uvád jí, že sportovní rybá i relativn  b žn
chytají parmy obecné s celkovou délkou t la ryb p es 700 mm a hmotností 4 kg 
(www.casopisrybarstvi.cz).

10. P irozené potravní nároky parmy obecné 

Tak jako u v tšiny reofilních druh  ryb, i v zažívadlech larev parmy obecné, byly nalezeny 
p edevším nejr zn jší druhy ví ník  a jednobun ných as (Baruš a kol., 1995).

Juvenilní jedinci chovaní v rybni ních podmínkách se zprvu živí pouze zooplanktonem 
tvo eným p edevším korýši (hrotnatky z rodu Daphnia a buchanky z rodu Cyclops). Pozd ji
preferují kukly pakomár  ( ele  Chironomidae), larvy jepic ( ád Ephemeroptera) a 
málošt tinatce ( ád Oligochaeta) (Hochman, 1955; Adámek a Obrdlík, 1977). 

Potrava starších juvenil  a dosp lc  je pak v závislosti na velikosti, stá í ryby, lokalit
výskytu ryb a ro ním období tvo ena nejr zn jšími dostupnými bentickými živo ichy, asami 
a fragmenty vodní vegetace. Parmy lze tedy adit mezi zoobentofágní potravní oportunisty 
(Fiala a Spurný, 2001). Vedle již zmín ných pakomár , málošt tinatc  a jepic, dosp lé parmy 
obecné dále nej ast ji p ijímají ve volných vodách vodní m kkýše (nap . rod Pissidium – 
hrachovka, Bithynia – bahnivka, Sphaerium – okružanka), vodní brouky ( ád Coleoptera), 
larvy vážek ( ád Odonata), chrostíky ( ád Trichoptera), larvy dvouk ídlého hmyzu ( ád 
Diptera), pošvatky ( ád Plecoptera), blešivce ( ele  Gammaridae). Vedle této potravy 
dosp lci parmy obecné p ijímají i jikry, larvy a juvenily ostatních, p edevším kaprovitých, ryb 
(Baruš a kol., 1995; B n rescu a kol., 2003). 

11. Rozmnožování parmy obecné v p irozených podmínkách 
volných vod 

Samci parmy obecné pohlavn  dozrávají ve stá í (2) – 3 – 4 let p i pr m rné celkové délce 
t la 140–160 mm a hmotnosti 50–70 g. Samice pak obvykle dospívají o 1–2 roky pozd ji p i
celkové délce t la 200–220 mm a hmotnosti 120–140 g (Baruš a kol., 1995; B n rescu a kol., 
2003; Kottelat a Freyhof, 2007).

Parma obecná se obvykle vytírá ve velmi m lkých, pomalu až siln  proudných partiích 
toku. K výt ru dochází od kv tna do ervna ( ídce pak až do zá í), kdy teplota vody dosahuje 
14 (16) – 23 (25) °C (Krupka, 1987; Baruš a kol., 1995). Dosp lci, kte í b hem roku zpravidla 
v bec nemigrují, podnikají b hem výt rového období pozoruhodné t ecí migrace na trdlišt .
V závislosti na velikosti jedince, toku a vhodnosti výt rového substrátu se tyto vzdálenosti 
pohybují v ádech n kolika set metr  až kilometr  (Pivni ka a kol., 2005), n kdy však až 
v ádech desítek kilometr . De Leeuw a Winter (2008) uvád jí migrace parmy obecné 
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v pr b hu rozmnožování, které p esahují 10 až 50 km. Populace parmy obecné žijící ve 
stojatých vodách pak vytahují do p ítok  (B n rescu a kol., 2003; De Leeuw a Winter, 2008).  

Jikry mohou být vytírány jikerna kami v jedné, v tšinou však ve více dávkách, kdy podíl 
jiker v první dávce dosahuje 37,6–54,4 % z celkové absolutní plodnosti (Hochman, 1965). 
Gonadosomatický index (GSI) jikerna ek v období t sn  p ed výt rem se podle Hochmana 
(1963) pohybuje mezi 14,2–16,1 %, podle Krupky (1983) mezi 4,4–16,1 %.  

Absolutní pracovní plodnost jikerna ek parmy obecné se pohybuje v rozmezí 8–155 tisíc 
jiker. Relativní plodnost se pak pohybuje v rozmezí od 10 do 58 % celkové hmotnosti samice. 
Oba parametry významn  kolísají s velikostí, hmotností a stá ím jedince (Baruš a kol., 1995; 
B n rescu a kol., 2003; Kottelat a Freyhof, 2007). Hochman (1963, 1965) uvádí absolutní 
plodnost ve výši 6081–71 671 jiker a relativní plodnost 23 831–48 706 ks. kg-1. Krupka 
(1983, 1987) zjistil u genera ních jikerna ek parmy obecné o celkové délce t la 300–400 mm 
pr m rnou absolutní plodnost ve výši 20 547 jiker (rozmezí 12 269–35 506 ks) a relativní 
plodnost 36 000–85 000 ks. kg-1. Dále Krupka (1987) dodává, že u takovýchto ryb je pracovní 
absolutní plodnost kolem 500–1500 jiker. Kou il a kol. (1988) uvádí pracovní absolutní 
plodnost u jikerna ek parmy obecné (o pr m rné hmotnosti 700–800 g) od 900 do 13 400 
jiker a relativní pracovní plodnost od 1300 do 17 000 jiker. kg-1.

B hem výt rového období bylo Vanišem (2006, osobní sd lení) sledováno, že se mlí áci
tohoto druhu na trdlištích hromadn  shromaž ují již n kolik dní p ed výt rem. Mlí áci poté 
na trdlišti ekají na jikerna ky, které vplouvají na trdlišt  v dob , kdy jsou p ipraveny na 
vlastní výt r. Jikerna ky se obvykle vytírají b hem noci s více samci najednou. Odkládají 2–3 
sn šky málo lepivých (pozd ji nelepivých) jiker do p edem vyhloubených jamek v kamenito-
št rko-pís itých lavicích dna ek (Baruš a kol., 1995; B n rescu a kol., 2003; Kottelat a 
Freyhof, 2007; Lefler a kol., 2008). 

12. Um lá a ízená reprodukce parmy obecné 

12.1. Výt r odlovených divoce žijících genera ních ryb
V R až doposud byly používány k výt ru genera ní ryby pocházející výhradn  z volných 

vod, protože um lý chov parmy obecné v R v sou asnosti neexistuje (je pouze 
experimentáln  testován na našem pracovišti od roku 2004). Genera ní ryby jsou tak 
naloveny r znou dobu p ed vlastním um lým výt rem a po n m jsou vypušt ny zp t na 
lokality jejich odlovu (Krupka, 1985, 1987). Je nutné konstatovat, že výt r využívající divoce 
žijící genera ní ryby parmy obecné je asto významn  komplikován vlastním odlovem 
genera ních ryb, nestabilní dobou a efektivitou odlovu genera ních ryb. Odlov genera ních 
ryb následn  komplikuje realizaci vlastního výt ru genera ních ryb. N kdy je nutné odlovené 
ryby okamžit  vytírat na míst  jejich odlovu ( asto v provizorních podmínkách a v no ních
hodinách), což snižuje velmi asto efektivitu tohoto výt ru (Krupka, 1985, 1987) .

Mezi nedostatky této metody pat í asto nekvalitní odlovený genera ní materiál, nedozrálé 
i p ezrálé pohlavní produkty odlovených genera ních ryb, výt r ve více porcích vyžadující 

nutnost opakování výt ru, nutnost transportovat genera ní ryby i pohlavní produkty do 
rybích líhní na velké vzdálenosti, nejistá oplozenost jiker, vysoká mortalita jiker, embryí i
genera ních ryb, nutnost transportovat genera ní ryby zp t na p vodní místo jejich výskytu 
(Hochman, 1963; Vinklar ík, 1977; Dvo ák, 1982; Krupka, 1987).

12.1.1. Zp soby odlovu genera ních ryb
Odlov divokých genera ních ryb parmy obecné by m l být vždy p edem pe liv

naplánován a konzultován s p íslušnou místní organizací RS (MRS), která obhospoda uje
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rybá ský revír, na kterém budou genera ní ryby loveny. Sou asn  by m ly být veškeré 
aktivity spojené s odlovem genera ních ryb parmy obecné p edem konzultovány s p íslušným 
orgánem ochrany p írody.

P i odlovu genera ních ryb by nem lo docházet k ni ení žádných složek p írody (ani ke 
zm nám charakteru toku). S odlovenými genera ními rybami by m lo být zacházeno 
maximáln  šetrn . Všechny odlovené ryby by m ly být po jejich výt ru vráceny zp t na místo 
jejich odlovu. 

V sou asné dob  je lov genera ních parem obecných v tšinou realizován v období jejich 
výt ru na trdlištích st edních a menších tok  (Krupka, 1985, 1987; Policar a kol., 2007b). P i
odlovu genera ních ryb parmy obecné je možné s úsp chem využít dvou zp sob  odlovu. 
První metodou je odlov genera ních ryb pomocí elektrického agregátu. Druhá metoda je pak 
no ní odlov genera ních ryb, které jsou p ímo p i výt ru na trdlišti osln ny prudkým sv tlem 
(parmy se v tšinou vytírají v noci) a následn  odloveny do ru ního podb ráku. Ob  metody 
odlovu vyžadují pravidelné sledování p irozených trdliš  parmy obecné ve volných vodách a 
správnou volbu termínu vlastního odlovu genera ních ryb (Krupka, 1987; Vaniš, 2006 osobní 
sd lení).  

12.1.2. Um lý výt r genera ních ryb p ímo na trdlišti  
Tento zp sob výt ru divokých genera ních ryb parmy obecné (Obr. 6) je realizován 

v p írodním prost edí v druhé polovin  kv tna až první polovin ervna p i teplot  vody 16-
18 °C (Pe áz, 1973; Policar a kol., 2007b). Genera ní ryby jsou odlovovány (Obr. 4) a 
následn  ihned vytírány v období, kdy tyto ryby vplouvají i se zdržují na trdlištích (Krupka, 
1987). Zpravidla se loví vždy více mlí ák  než jikerna ek (4–6–10 mlí ák  na 1 jikerna ku – 
Krupka, 1987), protože jikerna ky se zdržují mimo vlastní trdlišt , na které vplouvají jen 
v okamžiku, kdy jsou pln  p ipravené k výt ru (Vaniš, 2006 osobní sd lení). P ipravenost
jikerna ek na výt r (podmín ná zralostí jiker) je pro tuto metodu velmi d ležitá, protože jinak 
není možné jikerna ku p ímo na trdlišti vyt ít. Odlov genera ních ryb a jejich výt r probíhá 
zpravidla v no ním období, na které je reprodukce parmy obecné v tšinou vázána (Vaniš, 
2006 osobní sd lení). Po odlovu je nutné okamžit  ovulující jikerna ku parmy obecné vložit 
do anestetika (zklidn ní i znehybn ní jikerna ky) za ú elem omezení stresové reakce a 
snazší manipulace s jikerna kou. B žn  se k anestézii parem používá p ípravek 2-
phenoxyethanol v dávce 0,3–0,5 ml.l-1 nebo h ebí kový olej v dávce 0,03 ml.l-1 po dobu 2–4 
minut (Hamá ková a kol., 2001b, 2006; Kou il a kol., 2006). 

Obr. 4: Odlov a výt r divoké jikerna ky
parmy obecné p ímo na trdlišti 
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Po zklidn ní jikerna ky v anestetiku (Obr. 5) se ovulující jikerna ka vyjme z lázn , její 
urogenitální papila se osuší ve vlhké, ale dostate n  vyždímané ut rce, a obvyklým 
zp sobem, tj. tlakem na b išní partii t la a šetrnou masáží st ny b išní, se provede um lý výt r
jiker do suché, p edem p ichystané misky i série misek (Krupka, 1987; Kou il a kol, 1988; 
Vavre ka, 2008).

Obr. 5 a 6: Anestézie parmy obecné v roztoku 2-phenoxyethanolu nebo h ebí kového oleje a následný 
um lý výt r u tohoto druhu 

Podobným zp sobem se následn  zklidní i znehybní odlovení mlí áci. Po zklidn ní se 
mlí áci vyjmou z lázn , osuší se jejich urogenitální papila ve vlhké a dostate n  vyždímané 
ut rce a šetrným tlakem na b išní partie se vytla í sperma, které se v tšinou odebírá do 
injek ních st íka ek (Obr. 7) (Alavi a kol., 2008b; Vavre ka, 2008). 

Získané pohlavní produkty genera ních ryb jsou uchovávány ve stínu a v chladu 
(skladování na ledu i ve vychlazených p enosných termotaškách i termoboxech). Po výt ru
a op tovném vysazení všech odlovených genera ních ryb na míst  jejich odlovu je možné 
bu  p istoupit k um lému osemen ní jiker odebraným spermatem p ímo na lokalit  výt ru, 
anebo lze odd len  transportovat odebrané pohlavní produkty, které se pak následn  smíchají 
a použijí k osemen ní jiker až po p evozu na rybí líhe  (Krupka, 1987).

V p ípad  osemen ní jiker p ímo na lokalit  výt ru se pak oplozené a vodou propláchnuté 
jikry následn  transportují na rybí líhe  v polyetylenových vacích s vodou o teplot  10–15 °C 
s kyslíkovou atmosférou (Vavre ka, 2008). Pe áz (1973) transportoval oplozené jikry ve 
vlhké atmosfé e ve vychlazených plastových boxech. Jikry parmy obecné jsou po um lém 
osemen ní jen mírn  lepkavé. Pro eliminaci lepkavosti i zbavení se ovariální tekutiny mezi 
vlastními jikrami tak sta í oplozené jikry pouze propláchnout vodou (Krupka, 1987; 
Vavre ka, 2008).

V p ípad  druhé metody jsou suché erstv  vyt ené jikry p eváženy v p edem 
vytemperovaných širokohrdlých termoskách (p i teplot  10–15 °C) a spermie pak 
v injek ních st íka kách uložených v termoboxech s šupinkovým ledem. P i transportu 
musíme zajistit, aby nedošlo ke styku jiker i spermií s vodou (Krupka, 1987).  

P i obou metodách (v p ípad  dodržení optimálních podmínek) je možné pohlavní 
produkty i oplozené jikry transportovat až na vzdálenost n kolika desítek kilometr  po dobu 
2–3 hodin, a to bez negativního vlivu na oplozenost jiker i líhnivost larev (Krupka, 1987; 
Vavre ka, 2008). 
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Obr. 7: Odb r
spermatu parmy 
obecné do injek ní
st íka ky 

12.1.3. Transport a okamžitý výt r odlovených divokých genera ních ryb na rybí líhni 
Jestliže p i odlovu divoce žijících genera ních ryb parmy obecné na trdlišti panují velmi 

obtížné pracovní podmínky, které znesnad ují i zcela zabra ují výt ru genera ních ryb 
p ímo na lokalit  odlovu, je vhodn jší odlovené a k výt ru p ipravené ryb transportovat do 
rybí líhn , kde následn  dochází k výt ru genera ních ryb, osemen ní a inkubaci jiker 
stejným zp sobem, jak je popsán v kapitolách 12.1.2., 14. a 15. (Kupka, 1987). U tohoto 
zp sobu výt ru genera ních ryb parmy obecné musí být spln né následující podmínky. 
K transportu genera ních ryb je nutné využít terénního automobilu s vhodnou transportní 
bednou (Obr. 8). Divoké odlovené genera ní ryby by m ly být transportovány v nízké hustot
(maximáln  30–50 kg. m-3). as transportu odlovených a na výt r p ipravených ryb by nem l
p esáhnout jednu hodinu, tzn. že rybí líhe  by m la být vzdálena v p im eném dosahu od 
místa odlovu genera ních ryb. Rybí líhe  musí být p edem p ipravena na dovoz genera ních 
ryb. Na rybí líhni musí být p edem p ipravené vhodné pr to né žlaby s ochrannými kryty 
zabra ujícími vysko ení ryb (Obr. 9). Dále by m ly být na rybí líhni p ipravené nezbytné 
pom cky pot ebné k um lému výt ru genera ních ryb, jakými jsou: láze  s anestetikem, 
manipula ní vani ky, podb ráky, ut rky, misky, injek ní st íka ky, peroutka i va e ka,
inkuba ní lahve atd. Na rybí líhni by m l být v dob  dovozu odlovených genera ních ryb 
dostatek kvalifikovaného rybá ského personálu, který by m l být schopen zajistit rychlý a 
bezproblémový um lý výt r všech odlovených genera ních ryb i jejich následné povýt rové
ošet ení (protibakteriální koupel genera ních ryb v manganistanu draselném, krátkodobá 
aklimatizace v pr to ných žlabech a následný transport a vysazení na p vodní místo odlovu 
ryb).



17

Obr. 8: Terénní automobil s p epravní bednou používanou k transportu odlovených genera ních ryb na 
rybí líhe
Obr. 9: pr to né žlaby využívající se k p echování odlovených divokých genera ních ryb parmy 
obecné na rybí líhni

12.1.4. Transport, aklimatizace a hormonáln  stimulovaný um lý výt r odlovených 
divokých genera ních ryb na rybí líhni 

Velmi asto je obtížné na asovat odlov divokých genera ních ryb parmy obecné na trdlišti 
i v jiných úsecích ek tak, aby bylo možné odlovovat zralé (práv  ovulující) jikerna ky

parmy obecné (Krupka, 1987). Se získáním divokých mlí ák  produkujících kvalitní sperma 
není p i odlovech zpravidla problém, nebo  mlí ák  se zdržuje na trdlišti v tší množství než 
jikerna ek. Sou asn  se mlí áci zdržují na trdlišti delší dobu než jikerna ky, po které 
produkují dostate né množství kvalitního spermatu (Krupka, 1987; Kou il a kol, 1988; Vaniš, 
2006, osobní sd lení).

Z tohoto d vodu je velmi asto nutné odlovené genera ní ryby, které jsou p ipravené na 
výt r, ale ješt  neovulují, transportovat do rybích líhní, kde se po krátké aklimatizaci následn
hormonáln  stimulují a um le vytírají (Krupka, 1987). P ipravenost rybí líhn  na dovoz 
odlovených genera ních ryb op t musí odpovídat požadavk m uvedeným v kapitole 12.1.3. 
Je d ležité rozt ídit odlovené genera ní ryby podle pohlaví, a ty pak držet zvláš  ve zvláštních 
žlabech. Dále je vhodné genera ní jikerna ky rozt ídit podle stupn  jejich p ipravenosti na 
výt r. Spontánn  ovulující jikerna ky se musí okamžit  um le vyt ít. Ostatní jikerna ky se 
aktimatizují v rybí líhni a vysazují do p ipravených žlab  (Krupka, 1987). Pro aklimatizaci a 
n kolikadenní uchování dovezených ryb musejí být k dispozici vhodné žlaby s ochrannými 
kryty zabra ujícími vysko ení ryb, ve kterých by m la být p ipravena kvalitní voda se stálou 
optimální teplotou vody (16–18 °C). Je vhodné, aby teplota vody na líhni byla stejná nebo 
mírn  vyšší, než byla teplota vody v toku v dob  odlovu genera ních ryb. Stabilní a optimální 
teplota je velmi d ležitá pro dozrání oocyt  v gonádách jikerna ek (Hochman, 1965; 
Vinklar ík, 1977). 

V pr b hu držení genera ních ryb na rybí líhni je nutné minimalizovat stres 
ryb udržováním optimálních parametr  kvality vody, omezení zm n intenzity osv tlení a 
zvuk . Také by se m lo zamezit zbyte nému stresu u ryb vlivem nevhodné manipulace 
(opakované p elovování, kontrola, prohlížení, t íd ní a zkoušení ovulace samic). Na tomto 
míst  je nutné podotknout, že genera ní ryby odlovené z volných vod a p evezené na rybí 
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líhe  jsou k manipula nímu stresu mimo ádn  citlivé. Na základ  našich zkušeností lze 
konstatovat, že je nutné minimalizovat délku asového intervalu od vlastního odlovení 
jikerna ek v toku (respektive p evezení na rybí líhe ) až do injikace hormonálních p ípravk
na jeden, v krajním p ípad  na dva dny (Kou il a kol., 2006). 

V asná injikace je velmi nezbytná pro úsp šnost um lého výt ru jikerna ek parmy obecné. 
Jestliže jikerna ky parmy obecné jsou odloveny v blízkosti trdlišt , je možné k jejich injikaci 
p istoupit opravdu jeden den po jejich transportu na rybí líhe . Mlí áci parmy obecné se 
hormonáln  neinjikují, protože zpravidla bez problém  produkují dostate né množství 
kvalitního spermatu (Krupka, 1987; Kou il a kol., 2006; Vavre ka a kol., 2008). 

Injek ní aplikace hormonálních p ípravk  se provádí podobn  jako u v tšiny ryb, tj. 
intramuskulárn  obvykle do h betní svaloviny u jikerna ek zklidn ných v anestetiku. Termín 
aplikace hormon  se zpravidla volí tak, aby se vlastní um lý výt r (po p edpokládaném
dosažení ovulace) mohl z organiza ních d vod  uskute nit ve vhodnou denní dobu (Kou il a 
kol., 1988, 2006).

Injek ní aplikace hormon  (Obr. 11) se provádí následujícím zp sobem. Po zklidn ní
jikerna ky v anestetiku (Obr. 10) se ryba vyjme z lázn , položí na mokrou m kkou
vyždímanou ut rku (položenou na pracovní desce), další mokrou ut rkou se ryb  zakryje 
hlava a ocasní násadec. Pomocník rybu ob ma rukama fixuje. Druhý pracovník provede 
injikaci pomocí p edem p ipravené injek ní st íka ky s jehlou. Injikace se provádí 
intramuskulárn  do h betní svaloviny v oblasti cca 1–2 cm pod h betní ploutví. Jehla se 
do t la jikerna ek zavede šikmo pod úhlem cca 30° v kraniálním sm ru (sm rem k hlav ).
Jehla se zasunuje do hloubky cca 2 cm tak, aby nebyly v žádném p ípad  zasaženy žádné 
vnit ní orgány. Poté se p íslušný objem roztoku pohybem pístu injek ní st íka ky vpraví do 
svaloviny. Po vytažení jehly se místo vpichu zakryje prstem a prsty druhé ruky se provede 
n kolik masážních pohyb  kraniálním sm rem od místa vpichu s cílem zábránit výtoku 
injikovaného roztoku. Další možností hormonální injikace jikerna ek je intraperitoneální 
injikace (do b išní dutiny) v míst  báze b išní ploutve. Výhodou tohoto zp sobu je skute nost,
že nedochází k výtoku injikovaného hormonálního roztoku a také není pot eba provád ní
masáže v oblasti vpichu. Zp tným pohybem injek ní st íka ky se jehla vytáhne a odloží na 
bezpe né místo mimo pracovní desku. Je vhodné místo vpichu desinfikovat lehkým pot ením 
roztokem manganistanu draselného. Injikovaná ryba se neprodlen  po zákroku vloží do 
menšího pr to ného žlabu a po odezn ní ú inku anestetika (zpravidla b hem n kolika minut) 
se vysadí do nádrže, kde bude umíst na až do doby dosažení ovulace a provedení um lého
výt ru (Kou il a kol., 1988, 2006; Vavre ka, 2008). 

Obr. 10: Anestézie 
genera ních ryb parmy 
obecné na rybí líhni  
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K hormonální injikaci jikerna ek parmy obecné je možné použít jeden ze t í ov ených
hormonálních p ípravk  (Kou il a kol., 1988, 2006).

Prvním z nich je eský preparát Supergestran (výrobce Ferring – Lé iva a. s.) s ú innou
látkou peptidem Lecirelin (funk ní analog GnRHa). Jedno balení (krabi ka) obsahuje 10 
zatavených sklen ných ampulek (každá obsahuje 2 ml roztoku ú inné látky o koncentraci 
25 g GnRHa. ml-1). Doporu ené dávkování je 100 g GnRHa. kg-1, tj. 4 ml preparátu 
Supergestran. kg-1 jikerna ky. Injikací jikerna ek parmy obecné nižšími dávkami než je 
doporu eno, se následn  výrazn  snižuje procento ovulujících a výt ru schopných jikerna ek. 
Na tomto míst  je nutné poznamenat, že u preparátu Supergestran se jikerna kám parmy 
obecné p i hormonální injikaci aplikuje pom rn  vysoké množství roztoku (4 ml preparátu 
Supergestran. kg-1 jikerna ky). Proto je nezbytné tyto velké dávky aplikovat do t la
jikerna ek na více místech t la. Na základ  našich zkušeností je možno konstatovat, že použití 
i relativn  velkých objem  p i injikování ryby v tší velikosti (nap . u jikerna ky o hmotnosti 
2 kg je nutno použít 8 ml preparátu Supergestran) je tato metoda použitelná. P i aplikaci 
tohoto hormonálního p ípravku posta uje p esnost dávkování na 0,1 ml (Hamá ková a kol, 
2001b; Kou il a kol., 2006).

Další p ípravek obsahující podobný analog GnRH, který lze použít pro hormonální 
stimulaci jikerna ek parmy obecné, je preparát ma arské výroby Ovopel. Tento preparát je 
dodáván v pevném stavu ve form  bílých kuli ek. Jedna kuli ka p edstavuje dávku GnRHa na 
1 kg jikerna ky parmy obecné (Hamá ková a kol, 2001a; Kou il a kol., 2006). 

T etím možným preparátem využitelným pro hormonální stimulaci jikerna ek parmy 
obecné je izraelský preparát Dagin. Tento preparát obsahuje vedle analogu GnRH (podobný 
analog GnRH jako u výše zmín ných preparát ) také dopaminergentní inhibitor. Tento 
preparát je na trh dodáván ve sklen ných ampulkách s gumovým ví kem v práškovém stavu 
v dávkách na 20 kg, resp. 40 kg kaprovitých ryb. Ob  velikosti ampulek je vhodné p ed 
použitím rozpustit ve fyziologickém roztoku tak, aby výsledná koncentrace roztok
hormonálních p ípravk  umož ovala dávkovat objem roztoku 1 ml. kg-1 ryby (Hamá ková a 
kol, 2001a; Kou il a kol., 2006). 

D íve byla k hormonální indukci ovulace jikerna ek parmy obecné používána i kap í
hypofýza (v jedné nebo ve dvou díl ích dávkách) (Krupka, 1987). Vzhledem k všeobecnému 
odklonu od používání kap í hypofýzy pro hormonální indukci ovulace u ryb (s cílem nahradit 
tento p ípravek syntetickými preparáty v lékové form ) a vzhledem k nižší ú innosti tohoto 
preparátu u parmy obecné (v podob  nižšího procenta ovulujících jikerna ek) se používání 
kap í hypofýzy pro hormonální indukci ovulace jikerna ek parmy obecné v sou asnosti
nedoporu uje (Kou il a kol., 2006). 

Obr. 11: Následná 
hormonální injikace 
genera ních ryb parmy 
obecné na rybí líhni 
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Délku intervalu latence (od injikace hormonálního p ípravku po dosažení ovulace, resp. 
realizace um lého výt ru jiker) ovliv uje teplota vody. Nižší teplota vody tento interval 
prodlužuje, vyšší naopak zkracuje. P i teplot  vody 15,5 °C dochází k ovulaci za 42 hodin, p i
19 °C dochází k ovulaci za 37 hodin. Tyto asové údaje jsou pouze orienta ní a platí p i
použití p ípravk  Supergestran, Ovopel a Dagin (Kou il a kol., 1988, 2006; Vavre ka, 2008). 

Vzhledem k uvedeným interval m latence je pro identifikaci ovulující jikerna ky d ležité
kontrolovat jikerna ky cca 4–2 hodiny p ed o ekávanou ovulací (um lým výt rem). Tato 
kontrola se musí provést velmi šetrn , aby nedošlo k poran ní jikerna ek. Další kontroly se 
provádí ve 2hodinových intervalech. K samovolnému uvol ování jiker u ovulujících 
jikerna ek parmy obecné nedochází, a proto nedochází touto cestou ani ke ztrátám jiker, jak je 
tomu u jiných druh  ryb. Je však nezbytné identifikovat ovulující jikerna ku v as, aby 
nedocházelo k p ezrávání a následn  pak ke snížení kvality jiker v t le jikerna ky (Kou il a 
kol., 1988, 2006; Vavre ka, 2008). Po identifikaci ovulující jikerna ky dochází 
k jejímu vlastnímu um lému výt ru (Obr. 6) a následnému um lému výt ru mlí ák  (Obr. 
12).

12.2. Chov genera ních ryb parmy obecné v kontrolovaných podmínkách recirkula ních
systém  a jejich r zný zp sob výt ru

Další možností zajišt ní dostate ného množství pohlavních produkt , larev a následn  i 
násadového materiálu parmy obecné v pravidelných intervalech, je odchov vlastního 
genera ního materiálu v kontrolovaných podmínkách recirkula ních systém  (Philippart a 
kol., 1989). Proto budou v této kapitole popsány p edevším základní principy managementu 
kontrolovaného chovu genera ních ryb parmy obecné s cílem produkovat kvalitní a 
vyrovnanou produkci pohlavních produkt  parmy obecné (odchov larev, juvenil  a následná 
produkce remontních ryb v kontrolovaných podmínkách bude popsán v  kapitole 17). Celý 
tento systém intenzivního chovu parmy obecné v kontrolovaných podmínkách navazuje na 
práce belgických koleg  (Poncin a kol., 1987; Philippart a kol., 1989; Poncin, 1989, 1992), 
kte í jako první popsali možnost, jak pomocí ízeného sv telného režimu a konstantní teploty 
vody (20–21 °C) efektivn  produkovat v pravidelných intervalech pohlavní produkty a 
následn  i larvy parmy obecné. Tyto studie jsou však p edevším zam eny na kvantitativní 

Obr. 12: Um lý výt r
mlí áka parmy obecné 
p ímo na vyt ené jikry 
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stránku reprodukce a produkce násad parmy obecné. Kvalitativní stránky um lé reprodukce u 
tohoto druhu se tak zhostil až náš autorský kolektiv. Výsledky týkající se kvality jiker, 
spermií a larev budou popsány v následujících kapitolách (kapitoly 13, 14, 15 a 16).

Výhodou tohoto systému chovu a využití genera ních ryb parmy obecné je dostate né
množství kvalitního genera ního materiálu, který je daleko více odolný v i stresu ve 
srovnání s divokými rybami odlovenými p ed vlastním výt rem na trdlištích. Proto je možné 
daleko ast ji manipulovat s chovanými genera ními rybami, kontrolovat zralost jejich 
oocyt  a pop ípad  tyto genera ní ryby vícekrát vytírat v pr b hu jednoho výt rového
období. Tento systém tak zaru uje využívat dostate né množství genera ních ryb parmy 
obecné, a tím tak zajistit vyrovnanou produkci dostate ného množství pohlavních produkt  a 
následn  pak i larev a juvenilních ryb parmy obecné. Tento systém chovu tedy eliminuje 
nejvážn jší problém, který je u parmy obecné i jiných í ních druh  ryb v sou asnosti ešen, a 
tím je zajišt ní dostate ného množství pohlavn  zralých ryb, u kterých je možné provést výt r
(Philippart a kol., 1989). D ležitou podmínkou je však v rámci tohoto kontrolovaného chovu 
genera ních ryb skute né použití dostate ného množství genera ních ryb p i vlastním výt ru
s cílem zajistit produkci kvalitních násad o dostate né genetické variabilit  (viz kapitola 7) 
(Flajšhans a kol., 2008). 

12.2.1. Um lý výt r genera ních ryb trvale chovaných v kontrolovaných podmínkách 
chovu bez použití hormonální stimulace 

P i intenzivním chovu parmy obecné v kontrolovaných podmínkách, tj. p i konstantní 
teplot  vody (20–21°C) a p i prodlužující se sv telné period , je možné využívat genera ní 
ryby parmy obecné k rozmnožování a produkci pohlavních produkt  od února do ervna
(Philippart a kol., 1989; Poncin, 1989; Policar a kol., v tisku b). Ke krmení genera ních ryb 
používáme granulované extrudované krmivo CarpCo REPRO od firmy Coppens (viz kapitova 
17.3.) ur ené pro krmení genera ních ryb kaprovitých druh  ryb s denní krmnou dávkou 1 % 
z biomasy chovaných ryb. V období rozmnožování aplikujeme vedle již zmín ného suchého 
krmiva také p ídavné krmení v podob  mražených patentek v množství p evyšující 25 % 
standardní výši krmné denní dávky (tj. 100 % denní krmné dávky suchého krmiva plus 25 % 
denní krmné dávky patentek). Philippart a kol. (1989) uvád jí, že parmy obecné se v tomto 
období vytírají pravideln  v 15denních intervalech. Pr m rná produkce jiker od jedné použité 
jikerna ky (o délce t la SL = 230–340 mm) dosahuje za celé výt rové období 80 000 jiker. 
V rámci našich experiment , kdy jsme vytírali jikerna ky o celkové délce t la 
TL = 261,0 ± 57,8 mm (Obr. 13 a 14), jsme dosp li k podobným výsledk m z hlediska 
období výt rové aktivity ryb. Naopak jsme zaznamenali nižší pr m rnou produkci jiker na 
jednu použitou jikerna ku.

V rámci naší práce s genera ními rybami trvale chovanými v kontrolovaných podmínkách 
chovu bylo za období únor až erven zrealizováno celkem 21 termín  výt r , b hem nichž 
bylo vyt eno 167 ryb. N které jikerna ky byly v tomto období vyt eny dokonce až p tkrát. 
Interval mezi jednotlivými výt ry u ryb, které se alespo  jednou opakovan  vyt ely,
dosahoval 14,2 ± 2,1 dne až 43,5 ± 5,5 dní. Celkem tedy bylo vyt eno:

20 % jikerna ek jedenkrát s relativní plodností 5000 jiker. kg-1 hmotnosti jikerna ky,

25 % jikerna ek dvakrát s relativní plodností 11 000 jiker. kg-1 hmotnosti jikerna ky,

25 % jikerna ek t ikrát s relativní plodností 16 000 jiker. kg-1 hmotnosti jikerna ky,

15 % jikerna ek ty ikrát s relativní plodností 20 000 jiker. kg-1 hmotnosti jikerna ky

a 15 % jikerna ek p tkrát s relativní plodností 25 000 jiker. kg-1 hmotnosti jikerna ky.
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Nižší produkce jiker zjišt ná u našich genera ních ryb mohla být zp sobená delším 
intervalem mezi kontrolou genera ních ryb (7denní interval) i menší velikostí našich ryb 
oproti pracem Philipparta a kol. (1989) a Poncina (1989), kte í využívali k výt ru jak v tší 
ryby, tak i t ídenní interval kontroly výt rové aktivity u t chto ryb. Tuto astou kontrolu 
našich genera ních ryb jsme však nebyli schopní realizovat a také ji nedoporu ujeme, nebo
astá anestetikace genera ních ryb vedla ke snížené produkci pohlavních produkt . P i

používání anestetika v rámci t ídenních interval  naše genera ní ryby p estaly v pr b hu
jednoho m síce produkovat jak sperma, tak i jikry. Po této zkušenosti jsme za ali používat 
delší, tj. 7denní interval kontroly genera ních ryb. 

Dále jsme zjistili, že genera ní ryby nejsou schopné se v kontrolovaných podmínkách 
spontánn  rozmnožovat, a proto je tedy nezbytné tyto ryby pravideln  kontrolovat a jikry 
z jejich t la um le vytla ovat.

Na tomto míst  je nezbytné upozornit na pom rn  velkou pracnost tohoto zp sobu
reprodukce parmy obecné, kdy chovatel musí vytírat ryby v pravidelných intervalech a 
získávat tak jednotlivé díl í dávky zralých jiker (výsledkem jednoho díl ího výt ru m že být 
získání pouze n kolika set jiker). P i použití hejna genera ních ryb ítajícího alespo  desítky 
genera ních ryb se tedy jedná opravdu o pom rn asov  náro nou práci, jejímž výsledkem 
m že být výt r jen n kolika tisíc jiker. Nepopíratelnou výhodou tohoto zp sobu výt ru je 
však mimosezónní produkce pohlavních produkt  a následn  i larev. Tento postup zaru uje
produkci násadového materiálu parmy obecné nejen zpravidla o v tší individuální velikosti, 
ale také o r zných velikostních šaržích oproti p irozenému výt ru genera ních ryb b hem
jarních m síc .

Na základ  našich dosavadních zkušeností je možné tuto metodu (um lý výt r genera ních
ryb trvale chovaných v kontrolovaných podmínkách chovu bez použití hormonální stimulace) 
doporu it pro další praktické využití za ú elem produkce pohlavních produkt  a násad parmy 
obecné. Podmínkou je však zdokonalení systému identifikace a synchronizace ovulace jiker u 
jikerna ek používaných k um lému výt ru jiker.  

Obr. 13 a 14: Um lý výt r genera ních ryb trvale chovaných v kontrolovaných podmínkách chovu 

12.2.2. Hormonáln  indukovaný výt r genera ních ryb trvale chovaných 
v kontrolovaných podmínkách chovu 

Postup vlastního výt ru genera ních ryb je stejný, jak byl popsán již v p edchozích 
kapitolách (12.1.2. a 12.1.4.). Tento zp sob výt ru p edstavuje možnost synchronizace výt ru 
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genera ních ryb trvale chovaných v kontrolovaných podmínkách chovu. Hormonální 
stimulace genera ních ryb trvale chovaných v konrolovaných podmínkách chovu tak vede 
k hromadné ovulaci v tšího množství jiker. Tím dochází ke snížení po tu díl ích výt r
jednotlivých ryb v rámci výt rového období. Cílem tohoto p ístupu je pak výrazné snížení 
náro nosti práce, která je spojená s provedením díl ích výt r  jednotlivých chovaných ryb. 

V sou asnosti máme tuto metodu áste n  otestovanou. Pro praktické využití této metody 
je však nezbytné i nadále pokra ovat v experimentální práci a otestovat tak tuto metodu na 
více genera ních rybách. 

12.2.3. Stimulace a synchronizace um lého výt ru genera ních ryb trvale chovaných 
v kontrolovaných podmínkách chovu pomocí p írod  blízkých podmínek 

Tento zp sob stimulace a synchronizace výt ru je další možností, jak efektivn
synchronizovat výt r jednotlivých jikerna ek v úzkém asovém období, a zárove  jak navodit 
hromadnou ovulaci v tšího množství jiker od každé použité jikerna ky.

Základním principem této metody je p edvýt rová p íprava genera ních ryb v podmínkách, 
které se svým charakterem nejvíce podobají p írodním podmínkám lokalit p irozeného 
výskytu parmy obecné (nap . upravená zemní sádka – Obr. 15 a 16). Nevýhodou této metody 
je závislost na aktuálních klimatických podmínkách ve venkovních nádržích.  

Jestliže tuto metodu využíváme pro stimulaci výt ru genera ních ryb trvale chovaných 
v kontrolovaných podmínkách chovu, teplota v chovných nádržích musí p ibližn  kopírovat 
venkovní teploty vody. Z toho vyplývá, že tento zp sob stimulace výt ru ryb má p ibližn
podobný termín výt ru, jako je výt r divoce žijících ryb v tocích. Výhodou tohoto p ístupu je 
skute nost, že výt rové chování genera ních ryb je stimulováno p irozenými exogenními 
faktory, jakými jsou: teplota vody (ryby se vytírají p i stoupající teplot  vody), sv tlo (ryby se 
vytírají v no ních i ranních hodinách), proud ní vody (ryby se vytírají v proudu) i
p ítomnost vhodného výt rového substrátu (ryby se vytírají na št rkové lavici). Poslední dva 
zmi ované parametry lze také velmi dob e upravovat a simulovat tak p írodní podmínky 
v zemních sádkách. Použitím št rku jako t ecího substrátu a zavedením spodního proud ní
vody do sádek simulujeme podmínky í ních št rkových lavic (Obr. 16), které divoké parmy 
obecné využívají ke svému výt ru.

Obr. 15 a 16: Zemní sádky speciáln  upravené k stimulaci výt ru genera ních ryb parmy obecné 

Velmi d ležité je také využití nízké hladiny vody v zemní sádce p i stimulaci výt ru 
genera ních ryb parmy obecné, jež chovateli také umož uje sledovat chování ryb, které se 
zvlášt  v dob  vlastního výt ru výrazn  m ní. Nep ipravené ryby se drží v klidn jších, 



24

hlubších ástech sádky. V dob  výt ru však již p ipravené a ovulující jikerna ky vyjížd jí
spolu s mlí áky proti p ítoku vody na um le vytvo ené št rkové lavice. Mlí áci jsou velmi 
asto na t chto lavicích už dlouhodob  shromážd ni a p ipraveni k výt ru d íve než samice. 

V tomto období je možné p istoupit k odlovu ovulujících jikerna ek (bez velkého rušení ryb), 
které jsou p ipravené k výt ru a které práv  najížd jí k p ítoku za ú elem vlastního výt ru 
s p ítomnými mlí áky. Je nutné si dále uv domit, že výt rová aktivita jikerna ek je p edevším 
ízena aktuální teplotou vody v sádce (t sná vazba na aktuální meteorologické podmínky). P i

kontrole a sledování výt ru jednotlivých ryb je tedy nutné brát v úvahu jak aktuální po así, 
tak i jeho n kolikadenní výhled. K výt ru jikerna ek dochází v tšinou p i p echodu
z chladného na teplé po así, které následn  trvá po n kolik dní. Teplota vody se v tomto 
období výrazn  zvýší i o n kolik stup . Tuto metodu je možné také použít u stimulace a 
synchronizace výt ru divokých odlovených ryb v situaci, kdy jikerna ky nejsou ješt  pln
p ipravené na ovulaci jiker. Tato metoda pak p edstavuje alternativou pro hormonáln
stimulovaný um lý výt r odlovených divokých genera ních ryb na rybí líhni (viz kapitola 
12.1.4.).

13. Kvalita gamet parmy obecné 

13.1. Velikost a hmotnost jiker 
Pr m rná velikost erstv  vyt ených nenabobtnalých jiker parmy obecné (Obr. 17) se 

pohybuje v rozmezí od 1,8 do 2,1 mm (Dvo ák, 1982; Krupka, 1987, 1988), s pr m rem
1,9 mm (Pe áz, 1973). V 1 litru jiker je obsaženo pr m rn  120 000 – 147 000 jiker (Krupka, 
1982; 1987). Kou il a kol. (1988) uvádí hmotnost erstv  vyt ených nenabobtnalých jiker od 
5,56 do 5,96 mg, Kou il a kol. (2006) dokonce zmi uje rozmezí 3,47–10,54 mg. erstv
vyt ené jikry získané od odlovených divoce žijících genera ních ryb parmy obecné v rámci 
našich pokus  m ily v pr m ru 1,9 mm a vážily 11,6 mg. Dále jsme zjistili, že hmotnost 
nenabobtnalých jiker získaných od genera ních jikerna ek trvale chovaných v kontrolovaných 
podmínkách chovu se v pr b hu února až ervna pohybovala od 8,5 mg (117 jiker v 1 gramu) 
do 13 mg (77 jiker v 1 gramu). Nejv tší jikry byly zaznamenány p i výt rech v období b ezna
až kv tna. Naopak nejmenší jikry byly získány v únoru a ervnu (tj. na za átku a na konci 
výt rového období genera ních ryb).

Pe áz (1973) uvádí, že velikost nabobtnalých jiker po oplození dosahuje p ibližn  2,9 mm, 
Krupka (1988) udává pr m rnou velikost jedné nabobtnalé jikry 2,4 mm. 

13.2. Morfologie a kvalita spermií 
Spermie parmy obecné (Obr. 18) mají hlavi ku bez akrozómu, kr ek s 4–6 mitochondriemi 

a s proximálními a distálními centriolami. Bi ík spermií parmy obecné obsahuje 9 + 2 páry 
mikrotubul  (Alavi a kol., 2008a, b,c).

V pr b hu výt rového období parem obecných trvale chovaných v kontrolovaných 
podmínkách chovu bylo zjišt no, že od b ezna do ervna se nejprve hodnoty morfologických 
a ultrastrukturálních charakteristik spermií zvyšují a následn  pak snižují sm rem ke konci 
výt rového období. Podobn  tomu bylo i u objemu produkovaného spermatu, rychlosti a 
hustoty spermií (Alavi a kol.,  2008b).  

Objem spermatu se u mlí ák  parmy obecné (velikostní skupina TL = 183 ± 20 mm) 
pohybuje v rozmezí od 0,15 do 0,42 ml (Alavi a kol., 2009b). Hustota spermií u parmy 
obecné se pohybuje od 12,45 × 109 do 18,81 × 109 spermatozoí. ml 1 (Alavi a kol., 2008b). 
V rámci našich experiment  byla potvrzena skute nost, že v tší mlí áci mají prokazateln
vyšší koncentraci spermatozoí ve spermatu. Pr m rné hodnoty osmolality semenné plasmy 
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byly nam eny v rozmezí 268 ± 4 až 276 ± 2 mOsmol. kg 1 (Alavi a kol., 2008b). Rychlost 
spermií parmy obecné se pr m rn  pohybuje od 70,4 ± 1,9 do 91,4 ± 3,2 m. s 1 v závislosti 
na velikosti a výživ  mlí ák  (Alavi a kol., 2008b, 2009a).

Dalšími experimenty bylo potvrzeno, že k nejvyšší rychlosti a k nejvyššímu procentu 
pohybujících se spermatozoí u parmy obecné dochází p i upravené osmolalit  semenné 
plasmy (215–235 mOsmol. kg 1) p i použití aktiva ních roztok  NaCl, KCl a roztoku 
sacharózy (Alavi a kol., 2009b). 

U chovu mlí ák  parmy obecné trvale chovaných v kontrolovaných podmínkách bylo 
zjišt no, že krmivo s vyšším obsahem polynenasycených mastných kyselin (PUFA) zvyšuje 
rychlost spermií. Neovliv uje však objem produkovaného spermatu, koncentraci a celkový 
po et spermatozoí, osmolatitu semenné plasmy a procento pohybujících se spermií (Alavi a 
kol., 2009a).

P i použití spermatu parmy obecné pro osemen ní um le vyt ených jiker je nutné 
dodržovat následující zásady. P i odb ru spermatu nesmí být odebírané sperma 
kontaminováno vodou ani mo í z vytíraných ryb. V p ípad  kontaminace dochází k aktivaci 
spermií a jejich využitelnost následn  klesá s asem. Schopnost spermií oplodnit jikry se 
úpln  ztrácí 1–2 minuty po aktivaci spermií (Alavi a kol, 2008b). Jak již bylo popsáno 
v kapitole 7, p i procesu um lého osemen ní jiker parmy obecné je nezbytné používat sperma 
od všech mlí ák  odd len  (Policar a kol, 2007a). Jen tímto postupem m žeme vytvo it
podmínky pro uplatn ní se všech použitých mlí ák  p i tvorb  potomstva a také pro udržení 
vysoké genetické variability produkovaného násadového materiálu parmy obecné (Flajšhans a 
kol., 2008).

Obr. 17: erstv  vyt ené jikry parmy obecné 
p i um lém výt ru
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Obr. 18: Celkový pohled na strukturu spermie parmy obecné p i použití elektronového mikroskopu; 
detailní pohled na hlavi ku spermie s bun ným jádrem – nucleus (N), kr kem (šipka) a bi íkem – 
flagellum (F) 
Obr. 19: Samovolné rozptylování spermatu parmy obecné t sn  po smíchání spermatu s jikrami

V p ípad  nutnosti (nap . transport neoplozených pohlavních produkt  z místa výt ru 
genera ních ryb do rybích líhní) je možné odebrané sperma (podobn  jako u okouna í ního
Perca fluviatilis L.) uchovávat odebrané v injek ních st íka kách v chladu (na šupinkovém 
ledu) po dobu 2–4 hodin bez negativního dopadu na míru oplozenosti jiker p i jejich použití 
(Policar a kol., 2008). Krupka (1987) uvádí, že 5 ml spermatu parmy obecné sta í na 
osemen ní až 1 kg um le vyt ených jiker. Makroskopicky (pouhým okem) se kvalita 
spermatu pozná až po vlastní aplikaci na jikry, kdy se sperma samovoln  za íná rozptylovat 
v prostoru (Obr. 19). 

14. Um lé osemen ní a následná míra oplozenosti jiker 

Získané pohlavní produkty jsou po um lém výt ru genera ních ryb vzájemn  smíchány. 
Krupka (1987) doporu uje použít na 1000 jiker p ibližn  0,05 ml spermatu. Nám se osv d ilo
použití osminásobné dávky spermatu, tj. cca 0,4 ml na 1000 jiker (Vavre ka, 2008). Po 
p idání spermatu k vyt eným jikrám je d ležité jikry a sperma vzájemn  promíchat a teprve 
potom p ilít vodu o stejné teplot , ve které byly drženy vytírané genera ní ryby (v tšinou 
17 °C). Krupka (1987) p i osemen ní jiker doporu uje p ekrýt masu jiker v misce vodou do 
výšky cca 5 cm. Nám se osv d ilo použití 300 ml vody na 1000 oplozovaných jiker 
(Vavre ka, 2008). Po smíchání spermií, jiker a vody je nutné sm s pohlavních produkt
s vodou míchat po dobu cca 3 minut (Obr. 20) (Pe áz, 1973; Krupka, 1987). Po promíchání se 
nechávají osemen né jikry 2–3 minuty v klidu. Následn  se pak n kolikrát promyjí vodou za 
ú elem odstran ní lepkavosti jiker a p ebyte ného spermatu a ovariální tekutiny. Poté se 
oplozené a propláchnuté jikry nasazují k um lé inkubaci. 
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Obr. 20: Míchání sm si jiker, spermatu a vody 
p i um lém osemen ní jiker 

U genera ních parem trvale chovaných v kontrolovaných podmínkách chovu, kdy tyto 
ryby byly drženy ve spole ných nádržích v rámci recirkula ního systému s pom rem pohlaví 
1:1 (Obr. 21), bylo v pr b hu období od února do ervna zjišt no, že genera ní parmy nejsou 
schopné se bez p ítomnosti vhodného výt rového substrátu v t chto podmínkách spontánn
rozmnožovat (kapitola 12.2.1.). I p es pom rn astou kontrolu genera ních ryb (pravidelné 
kontroly ryb v 7denních intervalech) byl v pr b hu celého výt rového období zjišt n velmi 
vysoký podíl jikerna ek produkujících p i um lém výt ru p ezrálé a áste n  resorbované 
jikry. Podíl jikerna ek produkujících p ezrálé jikry se pohyboval od 38,1 ± 5,0 % (v kv tnu)
až do 75,0 ± 7,5 % (v polovin  února). Jikry od t chto jikerna ek již nebyly oplozeníschopné 
(vykazovaly nulovou oplozenost). 

Obr. 21: Nádrže v rámci recirkula ního systému 
využívající se pro chov a reprodukci genera ních
parem obecných trvale chovaných 
v kontrolovaných podmínkách chovu 

Dále jsme m li v pr b hu celého výt rového období, tj. od února až do ervna, možnost 
porovnat míru oplozenosti jiker získaných um lým výt rem u t chto ryb (parmy obecné trvale 
chované v kontrolovaných podmínkách). V pr b hu výt rového období byla u parem trvale 
chovaných v kontrolovaných podmínkách chovu zjišt na nejnižší oplozenost jiker na za átku
a konci výt rového období (tj. v únoru – 18,5 ± 2,5 % a v ervnu – 25,0 ± 7,0 %), a naopak 
nejvyšší oplozenost v polovin  výt rového období (konec b ezna až polovina kv tna
v rozmezí 72,5 ± 5 % – 68,0 ± 4 %) (Policar a kol., v tisku b). 

V pr b hu našeho výzkumu zam eného na reprodukci parmy obecné jsme m li možnost 
porovnat oplozenost jiker (hodnoceno 24 hodin po oplození) mezi parmami trvale chovanými 
v kontrolovaných podmínkách chovu a divokými parmami (odlovenými z volné p írody).
V pr b hu r zných experiment  (Obr. 23) se zjišt ná oplozenost jiker u  parem 
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z kontrolovaných podmínek chovu pohybovala v rozmezí od 23,0 ± 5,6 % do 99,0 ± 1 % 
(s pr m rnou hodnotou 71,0 ± 16,1 %) a u divokých parem v rozmezí od 75 ± 5,0% do 
100 ± 0 % (s pr m rnou hodnotou 93,6 ± 2,6 %). Je tedy z ejmé, že hodnoty oplozenosti jiker 
v p ípad  použití ryb z kontrolovaných podmínek chovu velmi kolísaly mezi jednotlivými 
samicemi a dosahovaly nižších hodnot ve srovnání se zjišt nou oplozeností jiker u divokých 
parem (Vavre ka, 2008; Policar a kol., v tisku b). 

15. Um lá inkubace jiker a líhnutí larev 

Jak již bylo uvedeno, oplozené jikry parmy obecné jsou málo i v bec lepkavé (lepkavost 
lze snadno a rychle eliminovat opakovaným promytím jiker vodou) (Krupka, 1987; Vavre ka,
2008). Po promytí oplozených jiker, kdy se jikry zbaví lepkavosti, zbytk  spermatu a 
ovariální tekutiny (viz kapitola 14), jsou jikry nasazovány do klasických Zugských lahví o 
objemu 10 litr  (Kou il a kol., 1988; Policar a kol., 2007b). Doporu uje se nasazovat na jednu 
láhev 50 000–120 000 jiker. Optimální teplota vody p i inkubaci je 17–18 °C. Pr tok vody 
v lahvích se udržuje v rozmezí 1,5–2 l.min-1 (Krupka, 1987).

Inkubace jiker u parmy obecné probíhá p i optimální teplot  vody po dobu 5–8 dní (Pe áz
1973; Krupka, 1987; Policar a kol., 2007b). Podrobný p ehled o délce inkuba ní doby 
v závislosti na teplot  poskytuje práce Pe áze (1973) a Philipparta a kol. (1984, 1989). Podle 
Pe áze (1973) trvá inkubace jiker p i teplotách vody 16; 18 a 20,5 °C p ibližn  194 (8 dní); 
131,7 (5,5 dní) a 91 hodin (3,8 dní). Na základ  studie Philipparta a kol. (1984, 1989) 
inkubace jiker zárodk  parmy obecné trvá p i teplot  vody 17–24 °C od 86 hodin (3,5 dne) do 
145 hodin (6 dní), se sumou denních stup  pot ebných k vylíhnutí larev v rozmezí od 82–
105 d°. Suma denních stup  (d°), jež je pot ebná k vylíhnutí larev parmy obecné 
z oplozených jiker, je v závislosti na teplot  udávána dalšími autory následovn . Pe áz (1973) 
uvádí rozp tí 98,8 až 129,3 d°. Krupka (1987) zjistil pot ebnou sumu denních stup
v rozmezí 92–103 d°. Policar a kol. (2007b) udávají p i inkubaci jiker parmy obecné pot ebu 
108 d° pro dosažení líhnutí larev.  

Pr b h rané ontogeneze u parmy obecné (od oplození jikry až po p echod larev na vn jší 
potravu) byl detailn  popsán Pe ázem (1971, 1973) a Krupkou (1988). B hem embryonální 
periody vývoje parmy obecné (Obr. 22) je možné rozlišit 9 typických etap lišících se hlavn
morfologickými a anatomickými znaky a také chováním embryí. První etapa embryonální 
periody je charakteristická tvorbou periviteliního prostoru v d sledku pr niku vody p es 
chorion (dochází k oplození vají ka). Tento proces trvá okolo 3 hodin (p i teplot  vody 
16 °C), vají ko zv tší sv j objem zhruba až 3,5krát. Druhá embryonální etapa zahrnuje 
období od rýhování vají ka až po vývoj málobun né moruly a za átek tvorby blastuly. T etí
etapa je charakterizována tvorbou blastuly a za átkem gastrulace. tvrtá etapa zahrnuje 
gastrulaci. V páté etap  dochází k organogenezi oblasti hlavy a trupu. Šestá etapa je 
charakteristická ukon ením segmentace trupu a postupnou segmentací kaudální oblasti. V této 
etap  dojchází k vyprošt ní embrya z chorionu. Je možné sledovat první kontrakce svalových 
vláken. T lo se postupn  narovnává, ale hlava je neustále ohnutá sm rem dol . Srdce zahajuje 
svojí innost a embryo vykazuje rytmické pohyby t la. Pr m rná velikost embrya je 7,1 mm. 
Sedmá etapa zahrnuje období, ve kterém je segmentace myotom  kaudální oblasti dokon ena 
a p ední ást hlavy se odd lí od žloutkového vá ku. Žloutkový vá ek pomalu m ní sv j tvar, 
stává se cylindrický. V této etap  dochází k líhnutí embrya. Poté následuje 
eleuteroembryonální fáze vývoje zahrnující osmou a devátou etapu embryonálního vývoje 
parmy obecné. Osmá etapa je charakteristická úplným narovnáním a separací hlavy od 
žloutkového vá ku a intenzivním v tvením žil. Objevuje se melaninová pigmentace o í. 
Devátá etapa je poslední z embryonální periody a vyzna uje se znatelnými morfologickými 
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zm nami embrya. Hlavním rysem je pln ní plynového m chý e a zmizení embryonálního 
zp sobu výživy, spodní elist je pohyblivá a o i vykazují pokro ilé tmavnutí v d sledku
p ibývání množství o ního pigmentu. Játra a žlu ník jsou vyvinuté a st evo je více znatelné. 
Mizí embryonální dýchací orgány (tj. cévy žloutkového vá ku) a jejich funkci tak p ebírají
žábry (Pe áz, 1973). 

B hem období líhnutí eleuteroembryí je d ležité se ídit odtok z Zugských lahví tak, aby 
vylíhlá eleuteroembrya byla p eplavována do sít ných kolíbek v p ipravených žlabech 
(Krupka, 1987; Fiala a Spurný, 2001) i do R ckel-Vackových aparát  (Policar a kol., 
2007b). Eleuteroembrya krátce po vykulení leží na dn  aparátu i žlabu. Pro toto období se 
doporu uje držet eleuteroembrya p i teplot  17 °C, p i 80% nasycení vody kyslíkem, 
s pr tokem vody 5 litr . min-1 a p i hustot  eleuteroembryí 50 000–60 000 ks.m-3 (Krupka
1987). Eleuteroembrya se v takovýchto podmínkách drží až do stá í 11–13 dní od vylíhnutí, 
tj. do období, kdy se stávají larvami, které se rozplavávají a za ínají p ijímat první exogenní 
potravu (Krupka, 1987; Policar a kol., 2007a, b).

V pr b hu našeho výzkumu jsme m li možnost porovnat také líhnivost eleuteroembryí 
(líhnivost byla hodnocena po vylíhnutí všech líhnutí schopných eleuteroembryí – Obr. 23 a 
24) mezi parmami trvale chovanými v kontrolovaných podmínkách chovu a divokými 
parmami odlovenými z volné p írody. V p ípad  líhnivosti eleuteroembryí od parem 
z kontrolovaných podmínkách chovu se hodnoty líhnivosti pohybovaly u jednotlivých 
jikerna ek v rozmezí od 4,0 ± 2,5 % do 96,0 ± 3 % (s pr m rnou hodnotou 48,5 ± 7,7 %). 
Líhnivost eleuteroembryí u divokých parem nabývala hodnot od 33,0 ± 6,8 % do 98,0 ± 1,5 % 
(s pr m rnou hodnotou 76,4 ± 6,7 %). Pr m rné hodnoty líhnivosti eleuteroembryí u 
divokých parem tak dosáhly, stejn  jako v p ípad  oplozenosti jiker, výrazn  vyšších hodnot 
(o cca 30 %) ve srovnání se situací zjišt nou u parem trvale chovaných v kontrolovaných 
podmínkách chovu (Policar a kol., 2007b; Vavre ka, 2008; Policar a kol., v tisku b).  

Dále jsme m li v pr b hu celého výt rového období, tj. od února až do ervna, možnost 
porovnat líhnivost eleuteroembryí získaných um lým výt rem parem obecných trvale 
chovaných v kontrolovaných podmínkách chovu. V pr b hu výt rového období byla u parem 
z kontrolovaných podmínek chovu (stejn  jako v p ípad  oplozenost jiker) zjišt na nejnižší 

Obr. 22: Embryo parmy obecné ve 4. 
embryonálním stádiu (podle Krupky, 1988) 
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líhnivost na za átku a konci výt rového období (tj. v únoru – 5,0 ± 2,5 % a v ervnu – 
5,5 ± 2,5 %) a naopak nejvyšší líhnivost v polovin  výt rového období (duben až polovina 
kv tna – rozmezí 50,5 ± 5 % – 53,8 ± 10 %) (Policar a kol., v tisku b).  

Obr. 23 a 24: Systémy využívané ke stanovení oplozenosti jiker a líhnivosti larev 

Záv rem lze konstatovat, že podmínky ízeného a kontrolovaného prost edí mají na 
reproduk ní aktivitu genera ních ryb, kvalitu jejich gamet i potomstva z eteln  negativní vliv, 
jak popisují nap . již Bromage a kol. (2001) i Migaud a kol. (2004). Sou asn  je však také 
nezbytné dodat, že kvalita pohlavních produkt  u t chto genera ních ryb trvale držených 
v kontrolovaných podmínkách chovu kolísá v pr b hu výt rového období. Nejnižší kvalita 
gamet je na za átku a konci výt rového období, nejvyšší kvalita gamet je na konci výt rového
období (Kestemont a kol., 1999).  

16. Velikost, kvalita eleuteroemryí a larev parmy obecné 

erstv  vylíhlé eleuteroembrya parmy obecné nemají pigment (Obr. 25), jsou sv tloplaché, 
jejich celková délka t la (TL) se pohybuje v rozmezí 8,3–9,0 mm (Pe áz, 1973; Krupka, 
1987; Vavre ka, 2008) a hmotnost kolem 8,0 až 9,0 mg (Pe áz, 1973; Vavre ka, 2008). Námi 
porovnávaná erstv  vylíhlá eleuteroembrya p vodem od genera ních ryb chovaných trvale 
v kontrolovaných podmínkách chovu a divokých parem odlovených z volných vod se 
z hlediska dosažené velikosti a hmotnosti od sebe navzájem statisticky nelišily. 
Eleuteroembrya pocházející od jikerna ek z kontrolovaných podmínek chovu dosahovala 
celkové délky t la 8,7 ± 0,3 mm a hmotnosti 9,0 ± 0,7 mg, eleuteroembrya od divoce žijících 
parem m la pr m rnou celkovou délkou t la 8,2 ± 0,2 mm a hmotnost 8,2 ± 0,8 mg (Policar a 
kol, 2007a).

P i postupném porovnávání hmotnosti erstv  vylíhlých eleuteroembryí v pr b hu
výt rového období (od února do ervna) u parem p vodem z kontrolovaných podmínek chovu 
jsme zjistili, že eleuteroembrya vylíhlá v období od poloviny b ezna až do konce kv tna (tj. 
v polovin  výt rového období) dosahovala nejv tší hmotnosti (11,0–11,3 mg). Naopak 
eleuteroembrya líhnoucí se v únoru a ervnu (tj. na za átku a konci výt rového období) 
 dosahovala nejmenší hmotnosti (8,0–9,8 mg) (Policar a kol, 2007a). 
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T etí den po vylíhnutí byla pomocí osmotických šok  ur ována kvalita eleuteroembryí, 
která byla definována jako schopnost eleuteroembryí se vyrovnávat s prost edím o jiné 
osmolalit , než jaká se b žn  vyskytuje v životním prost edí sladkovodních ryb 
(eleuteroembrya byla vysazena do roztoku kuchy ské soli o koncentraci 20g. l-1). P i tomto 
testu vyšší p ežití eleuteroembryí potvrzuje vyšší životaschopnost a kvalitu eleuteroembryí 
(Migaud a kol., 2004). Eleuteroembrya pocházející od parem trvale chovaných 
v kontrolovaných podmínkách chovu vykazovala po 90minutovém p sobení roztoku soli 
statisticky pr kazné nižší p ežití (10,7 ± 3,7 %) než eleuteroembrya pocházející od divokých 
genera ních ryb (92 ± 3 %). Tímto experimentem byla zjišt na a potvrzena prokazateln  nižší 
životaschopnost a kvalita potomstva pocházejících od genera ních parem trvale chovaných 
v kontrolovaných podmínkách chovu (Policar a kol, 2007a). 

Ve v ku 13 dní od vylíhnutí dosahují vylíhlí jedinci parmy obecné hmotnosti t la 10–
11 ± 0,2–0,4 mg, celkové délky t la 11,4–12,5 ± 0,3–0,6 mm za ínají p ijímat vn jší potravu 
a stávají se tak larvami (Pe áz, 1973; Policar a kol, 2007a). Do této doby, 
ve stádiu eleuteroembrya, setrvávají skryty ve št rkovitém sedimentu dna (Pe áz, 1973). 

Pe ázem (1971) byla prokázána relativn  vysoká schopnost rezistence larev parmy obecné 
po vylíhnutí na dlouhou dobu hladov ní (absence vn jší potravy). P i stabilní teplot  vody 
21–22 °C byl Pe ázem (1971) zaznamenán po átek mortality larev 15. den po vykulení (tj. 
9 dn  od zahájení exogenní výživy), 50% mortalita pak 21. den po vykulení a 27. den po 
vykulení uhynul zbytek hladov jících larev (100% úhyn larev). 

17. Efektivní odchov larválních, juvenilních a remontních stádií 
parmy obecné  

17.1. Larvální odchov
Postupný rozvoj nových p ístup  a technologií technické akvakultury v pr b hu

uplynulých t iceti let, jenž zahrnuje p edevším zavád ní nejr zn jších typ  recirkula ních
systém  do chovu ryb v SSR (dnes R), umožnil také zavedení odchovu larev parmy 
obecné v podmínkách intenzivního chovu ryb (Fiala a Spurný, 2001). První zmínky o 

Obr. 25: erstv  vylíhlá 
eleuteroembrya parmy 
obecné
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rozkrmu eleuteroembryí a odkrmu larev parmy obecné pomocí p irozené potravy (nít nky – r. 
Tubifex) publikoval Krupka (1982). Odchov larev v kontrolovaných podmínkách je v tšinou 
realizován ve sklen ných akváriích i nízkých odchovných žlabech (Obr. 26 a 27), které jsou 
napojeny na recirkula ní systém. Optimální teplota vody pro odchov larválních stádií je 21,0 
až 26,1 °C p i 72,0–80,4% nasycení vody kyslíkem (Krupka, 1982; Philippart a kol., 1989; 
Wolnicky a Górny, 1995; Fiala, 2001; Fiala a Spurný, 2001; Policar a kol., 2004, 2005, 2006, 
2007b). Pr tok odchovnými akvárii i nádržemi je v tšinou se ízen na úrovni 0,2 l.min-1

(Fiala, 2001; Policar a kol., 2004, 2005, 2007b). Po áte ní hustota odchovávaných larev se 
pohybuje od 20–50 ks. l-1.

Obr. 26 a 27: Odchovná akvária a žlaby využívaná pro odchov larev parmy obecné 

Larvální perioda u parmy obecné trvá v závislosti na teplot  vody do 18. až 21. dne 
od po átku p íjmu exogenní potravy. Po áte ní denní krmná dávka suchého krmiva je 
stanovena v tšinou na 50–30 % a kone ná krmná denní dávka na 25–15 % biomasy 
odchovávaných larev (Fiala, 2001; Policar a kol., 2004, 2005, 2007b). V p ípad  využití 
„živého“ krmení na za átku odchovu larev, kdy se jako krmivo v tšinou využívá nauplií 
žábronožky solné (Artemia salina), denní krmná dávka dosahuje 60 % z biomasy 
odchovávaných larev (Policar a kol., 2007b). Krmivo se larvám p edkládá v tšinou ve 
dvouhodinových intervalech v rámci sv telné ásti dne (sv telný režim – 12 hodin sv tlo:12 
hodin tma). R zní auto i (Wolnicky a Górny, 1995; Fiala, 2001; Fiala a Spurný, 2001; Policar 
a kol., 2004, 2005, 2007a) testovali na za átku larválního odchovu využití suchých 
startérových krmiv i jejich kombinaci s „živým“ krmením. Skupiny larev parmy obecné, 
které jsou již od po átku odchovu krmeny „živou“ potravou, dosahují v tší r stové rychlosti 
(SGR = 10,2–14,5 %. d-1) i vyšší míry p ežívání (80–99,7 %) oproti larvám krmeným od 
po átku pouze suchými startérovými krmivy (SGR = 5,98–13,1 %. d-1; kumulativní p ežití 
rovné 98–73 %) (Wolnicky a Górny, 1995; Fiala a Spurný, 2001; Policar a kol., 2007b). 
Wolnicky a Górny (1995) a Fiala a Spurný (2001) tak doporu ují pro rychlý r st a vysoké 
p ežívání larev parmy obecné krmit larvy na za átku odchovného období (alespo  po dobu 
14–15 dní) „živým“ krmivem (naupliovými stádii žábronožky solné). Policar a kol. (2007b) 
však zjistili, že p i použití kvalitní sm si startérového krmiva je možné již od po átku odkrmu 
larev parmy obecné (tj. od po átku p íjmu exogenní potravy) použít pouze toto suché 
startérové krmivo (bez nutnosti použití „živého“ krmiva). U takto vyživovaných larev 
nedochází k snížení jejich p ežívání, nebo  larvy parmy obecné mají již od zahájení p íjmu
exogenní potravy pom rn  dob e vyvinutý trávicí trakt s dostate nou produkcí trávicích 
enzym  (Kamler a kol., 1987, 1990; Kolkovski, 2001; Kamler, 1992). 
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Náš tým dosahuje p i odchovu larev parmy obecné nejlepších výsledk  p i
použití nekomer ního krmiva Asta vyráb ného v Polsku. Toto krmivo má následující obsah 
živin: sušina (95,8 %), bílkoviny (50,5 %), tuk (9,1 %), uhlohydráty (18,6 %), vláknina 
(4,5 %), popeloviny (9,8 %), netto energie (18,6 mJ. kg-1), vitamíny: A (24 000 mg. kg-1), D3 
(300 mg. kg-1), B12 (0,7 mg. kg-1), C (8 g. kg-1) E (2 g. kg-1), B1 (0,2 g. kg-1),  
B2 (0,32 g. kg-1).

Na konci larvální periody dosahují larvy parmy obecné v pr m ru kone né hmotnosti 54,2 
až 174,0 mg a celkové délky t la 17,8–25,7 mm (Fiala a Spurný, 2001; Policar a kol., 2007b). 
Obecn  lze odchov larev parmy obecné v kontrolovaných podmínkách hodnotit jako 
chovatelsky nenáro ný (Krupka, 1982). 

Larvy parmy obecné je možné s úsp chem odchovávat i v p edem p ipravených rybnících. 
Tento odchov je spojen s pom rn  rychlým r stem larev a je ukon en v tšinou až b hem 
odchovu juvenil i remont  (Fiala, 2001).

17.2. Juvenilní odchov
Intenzivní odchov juvenilních stádií parmy obecné (Obr. 28) popisují ve svých pracích 

Labatzki a a Fuhrmann (1992), Fiala (2001) i Policar a kol. (2006, 2007b). Policar a kol. 
(2007b) testovali pro odchov juvenil  r zná odchovná prost edí (akvária a žlaby), která se 
navzájem od sebe lišila výškou vodního sloupce.  

Prokazateln  vyšší r st a p ežití (na konci 84 denního pokusu s odchovem juvenil  parmy 
obecné) byl popsán u juvenil  chovaných v akváriích (SGR = 3,6 %. d-1; kone ná celková 
délka t la TL = 73,7 mm a hmotnost = 3,24 g, p ežití = 90,0 %) oproti jedinc m chovaným ve 
žlabech (SGR = 3,1 %. d-1; kone ná celková délka t la TL = 60,7 mm a hmotnost = 2,1 g, 
p ežití = 81,0 %). Jako krmivo bylo v tomto experimentu použito suché krmivo ASTA 
s po áte ní denní krmnou dávkou 15 %  a kone nou denní krmnou dávkou 2,5 % z biomasy 
odchovávaných ryb. Ryby byly krmeny v rámci sv telné ásti dne (sv telný režim – 14 hodin 
sv tlo:10 hodin tma) pomocí hodinového pásového krmítka. Juvenilové byly odchovávány 
s po áte ní hustotou 6 ks. l-1. Kone ná hustota pak inila 2,5 ks. l-1. Pr m rná teplota vody 
byla v pr b hu celého odchovu 21,0 °C, nasycení vody kyslíkem dosahovalo pr m rn  72 %. 
Pr tok odchovnými akvárii a žlaby byl se ízen na 0,35 l. min-1. Fiala (2001) ve své diserta ní
práci detailn  popisuje intenzivní odchov juvenilních stádií parmy obecné v kontrolovaných 
podmínkách v pr b hu 10m sí ního odchovu (300 dní, zá í až erven následujícího roku). 
Po áte ní velikost odchovávaných juvenil  dosahovala v pr m ru 50,0 mm a hmotnost 
1,0 gramu. Kone ná velikost ro ních juvenil  pak inila pr m rn  142 mm a hmotnost 
23,2 gram . R stová rychlost (SGR) za celé období odchovu dosahovala 1,05 %. d-1.

Vedle odchovu v kontrolovaných podmínkách je možné pro odchov parmy obecné v rámci 
larvální a juvenilní periody využít také menších rybník . Odchov je v tšinou ukon en na 
konci 1. vegeta ního období. Ryby jsou pak z rybník  vysazovány bu  p ímo do volných 
vod, nebo do kontrolovaných podmínek chovu s cílem dále tyto ryby odchovat až do remontní 
velikosti. V pr b hu odchovu parmy obecné v rybnících je velmi d ležité kontrolovat 
množství a druhové složení zooplanktonu i bentosu, který je nejvýznamn jší potravní 
složkou odchovávaných ryb. V p ípad  zjišt ní nedostatku této potravní složky v rybníku je 
nutné za ít s p ikrmováním odchovávaných ryb, nebo odchov ukon it a ryby p enést do 
kontrolovaných podmínek chovu. Odchov parem obecných v rybnících, který probíhá b hem
prvních 3 m síc  života (tj. od vylíhnutí larev v ervnu až do zá í téhož roku), je ukon en 
výlovem ryb o pr m rné celkové délce t la 50–70 mm a hmotnosti 1,2–1,5 gramu.  
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17.3. Odchov ro ních ryb do pohlavní dosp losti v kontrolovaných podmínkách chovu
Ro ní ryby o pr m rné celkové délce t la 83,9 ± 5,4 mm a hmotnosti 5,35 ± 0,1 g byly 

v pr b hu odchovu (délka trvání 175 dn ) chované v experimentálních akváriích a žlabech 
v kontrolovaných podmínkách chovu v rámci recirkula ního systému p i pr m rné teplot
vody 21,0 °C, 75% nasycením vody kyslíkem a p i konstantní sv telném režimu (10 hodin 
sv tlo a 14 hodin tma). Na za átku experimentu byla po áte ní biomasa odchovávaných ryb 
stanovena jako 4,0 kg ryb. m-3 vody. Odchovávané ryby byly krmeny t emi r znými druhy 
krmiv lišících se p edevším obsahem nenasycených esenciálních mastných kyselin (C20:5n3 
eikosapentaenová kyselina, C22:5n3 dokosahexaenová kyselina). Po áte ní denní krmná 
dávka inila 2,5 % z biomasy odchovávaných ryb a kone ná krmná dávka pak 1,5 % 
z biomasy odchovávaných ryb. Efekt rozdílné výživy odchovávaných ryb se projevil 
rychlejším vývinem pohlavních orgán  a d ív jším nástupem pohlavní dosp losti (zpravidla o 
t i m síce) u ryb krmených krmivem s vyšším obsahem nenasycených mastných kyselin ve 
srovnání s rybami krmenými krmivem s nižším obsahem nenasycených mastných kyselin. 
Ostatní studované parametry, tj. r st a p ežívání, však rozdílným obsahem nenasycených 
mastných kyselin ovlivn ny nebyly. Na konci odchovu (ve stá í 17 m síc ), p i dosažení 
pr m rné celkové délky t la 146,7 mm a hmotnosti 25,2 g, tak za aly první ryby produkovat 
své pohlavní produkty (Obr. 29) (Policar a kol., 2006, v tisku a). 

K výživ  remontních a genera ních ryb parmy obecné trvale držených v kontrolovaných 
podmínkách chovu se nám také osv d ilo používat krmivo CarpCo REPRO od nizozemské 
firmy Coppens s následujícím obsahem živin: bílkoviny (48 %), tuk (15 %), vláknina (1,0 %), 
popeloviny (8,8 %), netto energie (16,8 mJ. kg-1), astaxanthin 40 mg. kg-1, vitamíny: A 
(27 000 IE. kg-1), D3 (3000 IE. kg-1), C (500 mg. kg-1) E (350 mg. kg-1) p i pr m rné denní 
krmné dávce 1–1,5 % z biomasy chovaných ryb. Jediným problémem s využitím tohoto 
krmiva je, že toto krmivo je dodáváno v jedné velikostní šarži 8,0 mm. Takže jestliže krmíme 
menší remontní i genera ní ryby parmy obecné, je nutné krmivo drtit na menší velikost.

Poncin (1989) a Philippart a kol. (1989) odchovali v podobných kontrolovaných 
podmínkách první pohlavn  dosp lé genera ní jedince parmy obecné ve v ku 18 m síc
(Poncin, 1989) i 22–25 m síc  (Philippart a kol., 1989) p i dosažení pr m rné celkové délky 
t la 230–240 mm (Poncin, 1989), respektive 280–320 mm (Philippart a kol., 1989).  

Obr. 28: Odchov juvenil  parmy obecné v akváriích 
Obr. 29: Pohlavn  dosp lí jedinci parmy obecné odchovaní v kontrolovaných podmínkách chovu 
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18. Záv r

Záv rem lze íci, že p i použití výše popsaných postup  a metod spojených s reprodukcí a 
odchovem parmy obecné bude možné již v blízké budoucnosti ve spolupráci s produk ními 
rybá skými podniky zvýšit a p edevším zkvalitnit produkci larev, násadového i remontního 
materiálu parmy obecné využívaného p edevším pro zarybn ní volných vod R.
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21. Pod kování

Zvláštní pod kování pat í panu Jaroslavu Vanišovi za poskytnutí fotografií použitých 
v této metodice a p edevším pak za jeho n kolikaletou spolupráci s autory metodiky v rámci 
optimalizace reprodukce genera ních ryb a odchovu larev a juvenil  parmy obecné. Metodika 
je výsledkem ešení výzkumného zám ru . MSM6007665809 a projekt  NAZV QH71305 a 
QH91310.

III. SROVNÁNÍ „NOVOSTI POSTUP “

P edložená metodika „Sou asný stav, um lá reprodukce a odchov násadového materiálu 
parmy obecné (Barbus barbus L.)“ navazuje na naše doposud publikované v decké práce o 
biologii, rozmnožování, odchovu a chovu parmy obecné uvedené v kapitole 20. Metodika 
také dále navazuje na publikace jiných autor  o parm  obecné, které napomohly jak k vlastní 
naší v decké práci s parmou obecnou, tak i k sestavení této publikace. P edložená metodika 
souhrnn  popisuje v sou asnosti nejnov jší poznatky o stavu parmy obecné ve volných 
vodách R, o možnostech a postupech um lé reprodukce, o kvalit  pohlavních produkt  a 
larev, o postupech um lého osemen ní, inkubace jiker, líhnutí a odchovu larev, a dále pak o 
metodických postupech odchovu kvalitního násadového a remontního materiálu tohoto druhu 
v kontrolovaných podmínkách chovu.  

IV. POPIS UPLATN NÍ CERTIFIKOVANÉ METODIKY 

Popsané technologické postupy r zných zp sob  rozmnožování genera ních ryb parmy 
obecné v etn  um lého výt ru, osemen ní jiker, inkubace jiker a embryí, líhnutí larev a 
následného odchovu larev, juvenil  a remontních ryb parmy obecné v kontrolovaných 
podmínkách budou uplatn ny v rámci úzké spolupráce mezi Jiho eskou univerzitou 
v eských Bud jovicích - Fakultou rybá ství a ochrany vod, Výzkumným ústavem rybá ským
a hydrobiologickým a produk ním podnikem Vaniš – chov a prodej ryb. V tomto podniku 
budou prakticky využity postupy a metody popsané v p edložené metodice s cílem 
vyprodukovat kvalitní a vyrovnanou produkcí, násadového a remontního materiálu parmy 
obecné.
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