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1. Cíl nového technologického postupu 
Cílem technologie je poskytnout rybá ské praxi informace o chovatelských postupech 

a managementu chovu místních populací pstruha obecného (Salmo trutta m. fario L.) 
v kontrolovaných podmínkách. Ú elem zavedení technologie v praxi má být zvýšení 
a stabilizace produkce kvalitních geneticky p vodních násad pstruha obecného pro zarybn ní 
volných vod a následné omezení p evoz  násad mezi regiony v etn  nákup  ze zahrani í.
Vysazování geneticky p vodních násad umožní zefektivnit podporu voln  žijících populací, 
zachovat vnitrodruhovou variabilitu a zabránit genetické kontaminaci hrozící p i vysazování 
nep vodních násad. Navržené postupy musí spl ovat parametry dlouhodobé udržitelnosti 
a stability produkce kvalitních násad vykazujících vlastnosti maximáln  podobné voln
žijícím populacím. 

2. Vlastní popis technologie 

2.1 Úvod 
Pstruh obecný (Salmo trutta m. fario L.) pat í k dominantním a hospodá sky 

nejvýznamn jším druh m pstruhových vod R. V posledních letech však dochází v d sledku
mnoha faktor  k významnému poklesu jeho stav . Názor  o p í inách a možných ešeních 
této situace bylo již v odborných i laických kruzích vysloveno mnoho. asto jsou rybá ské
svazy kritizovány, že pstruhové vody málo zaryb ují a že je pot eba objemy vysazovaných 
násad zvyšovat. Celá problematika je však mnohem složit jší a je možno ji ešit pouze 
p ijetím ady komplexních opat ení. Tato opat ení musí vycházet z analýzy p í in poklesu 
populací p vodních lososovitých ryb v konkrétních tocích. Je nutno si uv domit, že naprosto 
zásadní pro rozvoj p irozených populací lososovitých ryb je jejich úsp šná p irozená
reprodukce, která je za optimálních podmínek zárukou zachování genetické variability 
a istoty p vodních populací, a tudíž i jejich stability. Existence úsp šné p irozené reprodukce 
je podmín na p ítomností dostate ného množství genera ních ryb. Množství genera ních ryb 
(ale samoz ejm  i ryb obecn ) v dané lokalit  je p edevším ovlivn no lenitostí toku 
(Harsányi a Aschenbrenner, 2002; Turek a kol., 2009), hydrologickými pom ry (Rogers 
a kol., 2005), intenzitou preda ního tlaku rybožravých predátor  (Mareš a Habán, 2003; 
Spurný, 2000, 2003a,b), zne išt ním vody (Kolá ová a kol., 2005), p edchozím rybá ským 
managementem a samoz ejm  také rybá ským tlakem (Lusk a kol., 2003). 

Obr. 1: Pstruh obecný.
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Aby nedocházelo k dalšímu oslabování populací pstruha obecného, je nutno p ijmout 
opat ení spo ívající v jeho v tší ochran , tzn. zabra ovat nesmyslným úpravám vodních tok ,
snažit se o zvýšení jejich lenitosti, omezit p sobení predátor , zm nit pravidla lovu i 
celkovou strategii hospoda ení na pstruhových revírech atp. 

Jednou z relativn  jednodušších možností, jak podpo it voln  žijící populace je i 
vysazování násad pstruha obecného. V sou asnosti je ze strany rybá ských subjekt  vid t
snahu o intenzivn jší dopl ování voln  žijících populací pomocí vysazování násad. Množství 
vysazovaných násad je však limitováno po ty um le vytíraných genera ních ryb. Genera ní
ryby jsou obvykle odlovovány v p edvýt rovém období ve volných vodách. Jejich po et však 
neustále klesá. Aby bylo docíleno požadovaných množství vyt ených jiker, jsou elektrickými 
agregáty prolovovány stále delší a z hlediska p irozené reprodukce i nejvýznamn jší úseky 
našich pstruhových vod. V n kterých oblastech R je p esto pl dku nedostatek a situace je 
asto ešena dovozy a um lým vysazováním násadových ryb pocházejících z jiných region
i ze zahrani í. Pom rn  b žnou praxí je i vysazování geneticky odlišných intenzivn

chovaných linií (nap . Ital, Kolowrat). Z d vodu zvýšení efektivity produkce násad jsou ím 
dál více využívány prvky intenzivní akvakultury. Vysazování násad odchovaných v um lých
chovech je však stále ast ji kritizováno z hlediska negativního ovlivn ní p vodních ryb 
vysazenými násadami (L´Abee-Lund, 1991; Einum a Fleming, 2001). Vysazované ryby 
mohou negativn  ovliv ovat voln  žijící ryby svou zvýšenou agresivitou, predací, konkurencí, 
p enosy nemocí atp. (Hedenskog a kol., 2002; Petersson a Järvi, 2003; Huntingford, 2004). 
V p ípad  jejich zapojení do p irozené reprodukce mnohdy hrozí i genetická kontaminace 
(Weber a Fausch, 2003). Na druhou stranu mají vysazené ryby problémy adaptovat se na nové 
prost edí. Obvykle nemají žádnou zkušenost s rybožravými predátory, a proto se pro n
stávají snadnou ko istí (White a kol., 1995; Weiss a Schmutz, 1999). Špatn  se adaptují i na 
p irozenou potravu, jejíž získávání, spole n  s obhajováním zabraných teritorií, je pro n
velmi energeticky náro né. asto dochází k jejich vy erpání a vlivem r zných faktor
(predáto i, nemoci, rybolov) pak i k vymizení z toku (Ersbak a Haase, 1983; Johnson, 1983; 
Bachman, 1984; Nicholls, 1985; Lachance a Magnan, 1990).

Nekontrolované vysazování násad r zného p vodu však m že negativn  ovliv ovat
genetické vlastnosti p vodních místních populací a m že vést ke snížení etnosti až vymizení 
gen  a genotyp  nejlépe p izp sobených místním podmínkám. Nekontrolované vysazování 
m že tedy paradoxn  vést k oslabení místních populací a návrat do p vodního stavu je jen 
velmi obtížný. 

Vysazování násad je však stále jednou z možností jak efektivn  podporovat voln
žijící populace, a to zejména v lokalitách, kde optimáln  nefunguje p irozená reprodukce. 
Podmínkou však je, aby se tyto násady vyzna ovaly vysokou adaptabilitou na podmínky 
zaryb ované lokality a aby se jejich genetické vlastnosti významn  nelišily od genetických 
vlastností voln  žijících populací, do kterých jsou p isazovány. P edpokladem pro produkci 
takovýchto násad jsou kvalitní genera ní ryby nesoucí požadované genetické vlastnosti. 

Vhodným ešením pro stabilizaci a p ípadn  i zvýšení produkce pl dku pstruha 
obecného, bez toho aby docházelo k eliminaci p irozené reprodukce v d sledku odlovení 
genera ních ryb na um lé výt ry, m že být úsp šné zvládnutí odchovu genera ních ryb 
v kontrolovaných podmínkách. Chovatelský proces musí zahrnovat takové postupy, které ani 
z dlouhodobého hlediska významn  neovlivní genetické vlastnosti chovaných ryb. Pro 
zachování p vodního, ve v tšin  p ípad  nejoptimáln jšího, genetického fondu místních 
populací a jejich vnitrodruhové diverzity je nutné v rámci jednotlivých region  pracovat práv
s t mito (pokud možno p vodními) populacemi. 

Zásady a postupy p i vytvá ení genera ních hejn pstruha obecného v kontrolovaných 
podmínkách, odchovu jednotlivých v kových kategorií (pl dek, ro ek, remontní ryby, 
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genera ní ryby) p i um lé reprodukci a veterinární aspekty chovu jsou p edm tem této 
technologie.

2.2  Zp soby zakládání genera ních hejn a odchovu r zných v kových kategorií 
 pstruha obecného 

Chovatelské objekty ur ené k chovu pstruha obecného by m ly mít k dispozici 
vydatný celoro ní zdroj kvalitní napájecí vody, jejíž teplota by ani v ro ních maximech 
nem la p ekra ovat 18 °C. Odchovné systémy by m ly být koncipovány jako pr to né. 

2.2.1 Zakládání genera ních hejn 
Odchov genera ních ryb v kontrolovaných podmínkách je vhodné realizovat již od 

stadia pl dku. P i zakládání genera ních hejn, které budou chovány v podmínkách um lého
chovu, je nejvhodn jší vycházet z p vodních voln  žijících populací vyskytujících se v dané 
oblasti. Ideální je získat pohlavní produkty od genera ních ryb pocházejících z co možná 
nejvíce lokálních tok  na stejném povodí minimáln  ovliv ovaných rybá ským hospoda ením 
(p edevším vysazováním násad pstruha obecného), ve kterých funguje p irozená reprodukce 
(nap . neobhospoda ované úseky místních potok , chrán né rybí oblasti). 

Um lý výt r t chto ryb je nutno provád t tak, aby byla zajišt na maximální možná 
genetická variabilita získaného potomstva. V sou asné dob asto používaná metoda, kdy je 
na velké množství jiker (od až desítek samic) vyt eno sperma v tšího po tu samc , tzv. 
polyspermatické oplození, se ukazuje jako nevhodná z hlediska zachování genetické 
variability potomstva. Nedávné studie totiž ukázaly, že p i polyspermatickém oplození 
dochází ke kompetici spermií a v tšina jiker je oplozena spermatem jen malého po tu samc
ze skupiny použitých k osemen ní jiker. Pro maximální zachování genetické variability 
potomstva um le vytíraných genera ních ryb jsou proto v sou asnosti doporu ovány odlišné 
postupy (Kašpar a kol., 2008). Pro um lý výt r pstruh  obecných lze s p ihlédnutím 
k podmínkám na v tšin  našich pstružích líhní doporu it níže popsaný postup. 

Oplození jiker je nejvhodn jší provést suchou metodou, p i které jsou jikry vyt eny do 
suché misky p ímo i s ovariální tekutinou, pop ípad  do sítka, ze kterého se po odkapání 
ovariální tekutiny jikry šetrn  p emístí do suché plastové nádoby. Samice je vhodné vytírat 
individuáln , tzn. že jikry od každé samice vyt eme do suché nádoby i sítka. Poté je vhodné 
zrakem (vizuáln ) zkontrolovat kvalitu vyt ených jiker (hodnotí se nap . p ítomnost krve, 
shluk  jiker, bílých jiker i jiker evidentn  špatné kvality atp.). V p ípad  dobré kvality 
následn  pomocí m rky (nap . nab ra ka) p emístíme objemov  definovanou ást jiker 
(p ibližn  po et odpovídající pr m rnému po tu jiker získaných od 1 samice) do v tší suché 
nádoby (nádoba A). Cílem tohoto opat ení je, aby do nádoby A byl umíst n podobný po et
jiker od každé vytírané samice. Zbytek jiker (pokud n jaký je) pak umístíme do nádoby B. 
Pokud je kvalita jiker evidentn  špatná, je vhodné tyto jikry umístit rovnou do nádoby B, 
pop . ihned vy adit.

V nádobách A a B jsou tedy shromaž ovány jikry v pr b hu celého výt ru. Nádoby je 
nutno zakrývat vlhkým hadrem a jikry (ani v pr b hu výt ru) nevystavovat p sobení
slune ního zá ení, teplot  významn  se lišící od teploty vody, ve které budou jikry 
inkubovány, a je nutno d sledn  dbát na to, aby se k jikrám nedostala voda. P ítomnost vody 
v jikrách p ed oplozením výrazn  snižuje jejich oplozeníschopnost. 

Po výt ru samic se jikry z nádoby A opatrn  promíchají a poté rozd lí na (dle 
technických možností) co nejv tší po et díl ích ástí (menších nádob). Každá díl í ást jiker 
se následn  osemení spermatem vždy r zných samc . Po et samc  použitých na osemen ní
jedné díl í ásti jiker by m l odpovídat podílu po tu samc , kte í jsou k dispozici, a po tu
nádob s díl ími skupinami jiker. To znamená, že každý samec se použije na osemen ní jiker 
jen jedné díl í ásti jiker. Optimální po et samc  použitých na osemen ní 1 díl í skupiny jiker 
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by m l být 1–6, p i emž platí, že ím mén  samc  je použitých na každou díl í skupinu jiker, 
tím vyšší je pravd podobnost dosažení maximální genetické variability. Zpravidla se ale 
doporu uje použít na každou díl í ást jiker mlí í alespo  od dvou samc , nebo  tím m žeme 
eliminovat ztrátu jiker p i použití mlí í jen jednoho samce (tzv. individuální oplození) 
v p ípad  velmi špatné kvality jeho spermií. Sperma (mlí í) se p idává p ímo na vyt ené jikry 
a stejn  jako u jiker platí, že nesmí p ijít do kontaktu s vodou. Kontaktu s vodou zamezíme 
p ed výt rem ot ením mo opohlavního vývodu vytírané ryby a jeho okolí v etn itní ploutve 
vlhkým kusem látky (ut rka apod.). Pohlavní produkty se promíchají, p ilije se voda (ze 
zdroje, který bude dále používán pro inkubaci jiker), která aktivuje gamety a iniciuje 
tak vlastní proces oplození, a jikry se následn  op t opatrn  zamíchají. Míchání jiker je 
vhodné provád t nap . istou st rkou i lopatkou (plastovou, gumovou nebo d ev nou).
Vrstva vody nad jikrami by nem la být vyšší než 1–2 cm, aby nedošlo k p ílišnému na ed ní 
spermatu a snížení oplozenosti. Poté se nádoby s jikrami nechají 2–3 minuty v klidu stát, aby 
byl dokon en proces oplození. Následn  se jikry opatrn  n kolikrát promyjí stejnou vodou, 
která byla použita k oplození jiker a všechny díly jiker z p vodní nádoby A se slijí op t do 
jedné nádoby a opatrn  promíchají. Krok op tovného smíchání všech jiker dohromady je 
d ležitý proto, aby se pozd ji na jednotlivé inkuba ní aparáty nasazovala homogenní sm s
jiker pocházející od všech možných rodi ovských pár . Po fázi promytí jiker istou vodou se 
do nádob(y) p idá co nejvíce isté vody a jikry se nechají v klidu stát p ibližn  2–3 hodiny. 
V této dob  dochází k bobtnání jiker a jikry jsou v této fázi velmi citlivé na ot esy. Po 
nabobtnání jiker nastává optimální doba pro jejich umíst ní na inkuba ní aparáty. 

S jikrami v nádob  B postupujeme obdobným zp sobem. Na osemen ní jiker 
používáme stejné samce jako v p ípad  jiker v nádob  A. Inkuba ní aparáty se následn
d kladn  ozna í tak, aby jikry pocházející z nádoby A a B byly odlišitelné. Pokud výt r
probíhá v n kolika dnech, budou výše uvedeným zp sobem vytvo eny skupiny jiker A a B 
pro každý výt rový den. Do nádoby A bude po celou výt rovou sezónu odebíráno od 
jednotlivých samic p ibližn  (objemov ) stejné množství jiker (tzn. v daném roce používat 
stále stejnou m rku). Pokud bude výt r v daném dni probíhat delší dobu (n kolik hodin) 
a po et vytíraných ryb bude vysoký, postup výt ru a oplození jiker se v tomto dni zopakuje 
vícekrát.

Vyt ené genera ní ryby se po krátkodobé koupeli v roztoku manganistanu draselného 
(hypermanganu) (Kolá ová a Svobodová, 2009) co nejd íve vypoušt jí zp t do p írodních 
tok .

Pro založení genera ního hejna se následn  použije vždy p ednostn  potomstvo z jiker 
pocházejících z nádob A. Je p itom pot eba pamatovat na to, že pokud byl výt r ryb provád n
v r zných asových etapách, je kv li zajišt ní maximální genetické variability budoucích 
genera ních ryb pot eba k následnému odchovu odebrat z každého tohoto výt ru (tzn. z každé 
nádoby A v dané sezón ) p ibližn  stejné množství pl dku. K využití ryb z nádoby B se 
p istupuje jen v p ípad , kdy není dostatek ryb pocházejících z nádob(y) A.  

P i zakládání genera ního hejna je zapot ebí po ítat p ibližn  100 oplozených jiker na 
jednu budoucí genera ní samici. Za optimální velikost chovaného hejna lze považovat 
alespo  100–200 ks samic. Jestliže chceme založit genera ní hejno ítající 100 samic, m li
bychom mít k dispozici p ibližn  10 000 oplozených jiker. Tyto jikry by m ly pocházet od co 
nejv tšího po tu rodi  (alespo  od 20–30 pár ).

Aby v d sledku dlouhodobého (po n kolik generací) p sobení podmínek um lého
chovu nedošlo k významným fenotypovým a genetickým zm nám u chovaných genera ních 
ryb a následn  u jejich potomstva (Fleming a Einum, 1997; Einum a Fleming, 2001; 
Verspoor, 1988; Hanák, 2008) je nutné genera ní hejna vždy odchovávat z potomstva voln
žijících ryb získávaných výše uvedeným zp sobem. V p ípad , že k produkci násadového 
materiálu budou využívány pouze první generace um le chovaných ryb, je možno 
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p edpokládat, že z stanou maximáln  zachovány p vodní vlastnosti rodi ovských populací. 
Z d vodu maximálního zachování p vodních vlastností u potomstva je také vhodné v um lém
chovu držet pouze samice (p ípadn  malé množství samc , jejichž p ítomnost má 
pravd podobn  vliv na lepší dozrávání samic) a jejich jikry oplozovat spermatem voln
žijících samc  pocházejících nap . z chrán ných rybích oblastí (CHRO). 

Obr. 2: Odlov genera ních pstruh  obecných v p írodním toku. 

Optimálním ešením je, aby každé za ízení zabývající se chovem genera ních pstruh
obecných v kontrolovaných podmínkách za ú elem produkce kvalitních násad m lo
k dispozici i chrán nou rybí oblast sloužící jako zdroj voln  žijících genera ních ryb pro 
zakládání genera ních hejn a pro získávání divokých samc  na oplozování jiker pocházejících 
od chovaných samic. Je však nutné, aby k výše uvedeným ú el m sloužící CHRO spl ovala
následující požadavky: 

P i volb  CHRO je zapot ebí preferovat úseky co nejvíce odpovídající p írodnímu
toku, co nejmén  zat žované pr myslovými a komunálními odpadními vodami. 
V rámci celé CHRO by m la být pro ryby zachována možnost migrace. CHRO by 
v tomto sm ru m ly i komunikovat s navazujícími úseky toku. 
Velikost oblastí by m la umož ovat výskyt ádov  n kolika set genera ních ryb. 
v rámci populací v CHRO se nedoporu uje provád t žádná selek ní opat ení. 
Dopl ování populací ryb v t chto oblastech by se m lo realizovat pouze v d sledku 
p irozené reprodukce, tzn. že do vlastní CHRO ani do jejích p ítok  by nem ly
být vysazovány žádné násady, zvlášt  pak potomstvo um le chovaných ryb. 
Aby byla zachována efektivní p irozená reprodukce, je p i odlovech nutné ást (cca 
1/3) genera ních ryb v CHRO ponechat. Z tohoto d vodu se p i odlovech doporu uje
vracet zp t do p írodních podmínek minimáln  mladé genera ní ryby absolvující první 
výt r.

2.2.2 Inkubace jiker  
K inkubaci jiker je nejvhodn jší využívat klasické Rückel-Vackovy aparáty, které lze 

díky jejich konstrukci nastavit pouhým p esunutím vnit ní vložky s jikrami na krouživý 
(bo ní) nebo spodní tok. V pr b hu inkubace jiker jsou obvykle aparáty nastaveny na 
krouživý tok (nastavení na spodní tok je však také možné), po vykulení pak na spodní tok, 
aby nedošlo k poškození žloutkového vá ku. Jikry by m ly být na aparát umíst ny pouze 
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v jedné vrstv . Kapacita jednoho p ístroje se v tomto p ípad  pohybuje kolem 8–10 000 ks 
jiker. 

Obr. 3: Inkubace jiker pstruha obecného na Rückel-Vackových aparátech. 

Aparáty s jikrami, ve kterých jsou inkubovány jikry pro založení budoucího 
genera ního hejna, je nutno z eteln  ozna it. Po oplození jiker a jejich umíst ní na aparáty je 
nutno opatrn  odstra ovat odum elé (bílé) jikry. Inkubující se jikry jsou až do fáze o ních
bod  (220–300 denních stup  (°D) od oplození) velmi citlivé na ot esy, manipulaci a sv tlo.
Teplota vody v pr b hu inkubace by nem la p ekra ovat 10 °C. Délka inkubace se 
v závislosti na teplot  vody pohybuje obvykle v rozsahu 350–500 °D. V pr b hu inkubace lze 
provád t preventivní koupele jiker (Kolá ová a Svobodová, 2009). Oplozenost jiker je 
obvykle vyšší než 95 % a ztráty v pr b hu inkubace, pokud je k dispozici kvalitní voda, je 
d sledn  dodržována hygiena a šetrná manipulace, se obvykle pohybují do 10 %. P i necitlivé 
manipulaci s jikrami v období p ed o ními body m že docházet k významným ztrátám. 
Líhnutí pl dku probíhá p ímo na aparátech. V jeho pr b hu je zapot ebí nastavit p ístroje na 
spodní tok, zvýšit pr tok vody z d vodu zvýšených nárok  obsádky na kyslík a opatrn
odstra ovat jikerné obaly. 

2.2.3 Odchov pl dku a ro ka 
Po vykulení pl dku nastává tzv. klidová fáze odchovu, kdy pl dek leží na dn

inkuba ních aparát  a tráví zásoby živin ze žloutkového vá ku. Toto období kon í strávením 
p ibližn  1/2–2/3 žloutkového vá ku a rozplaváním pl dku. Délka klidové fáze se pohybuje 
obvykle kolem 150–200 °D (cca 3 týdny). Ke konci této fáze je možno již zahájit rozkrm 
pl dku p ímo na aparátech. 

Na za átku následné tzv. aktivní fáze odchovu, kdy pl dek již vykazuje významnou 
pohybovou aktivitu a postupn  p echází z endogenní na exogenní výživu, je nutno jej 
p emístit na m lké žlaby (nej ast ji o rozm rech 4 x 0,4 x 0,2 m) a za ít s rozkrmem. Je 
vhodné umístit pl dek z jednoho aparátu na 1 žlab. Odchovné žlaby je nutno dob e zastínit 
a nevystavovat p ímému slune nímu zá ení. V pr b hu rozkrmu i v dalších fázích chovu se 
doporu uje používat pouze kompletní krmné sm si. Osv d ily se sm si pro pstruha duhového 
s nižším obsahem tuku pocházející od renomovaných výrobc . Velikost granulí v pr b hu
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rozkrmu by se m la pohybovat okolo 0,5–0,6 mm. Granule krmiva by nem ly plavat na 
hladin , ale pozvolna se potáp t. V pr b hu rozkrmu je optimální praktikovat ru ní krmení 
v menších dávkách s vysokou frekvencí (6–10x za den) na celou plochu žlabu, pozd ji, když 
ryby již ochotn  p ijímají krmivo, je možno aplikovat automatická krmítka (nap . na 
hodinový strojek), a to nejlépe 2 na 1 žlab. Velikost krmných dávek by se m la pohybovat na 
spodní hranici dávek doporu ovaných v krmných postupech pro pstruha duhového obvykle 
dodávaných výrobcem krmných sm sí. Velikost granulí p edkládaných krmiv má odpovídat 
velikosti chovaných ryb (viz. krmné katalogy výrobce). Ve žlabech je zpo átku vhodné 
udržovat nízký sloupec vody (cca 10 cm). Použití planktonu zvyšuje riziko zavle ení nákazy 
do chovu a zpomaluje návyk ryb na krmnou sm s. Pouze výjime n  a krátkodob  je možno 
použít plankton p i problémech s p íjmem krmných sm sí u pl dku v období jeho rozkrmu. 
V tomto p ípad  je vhodné kombinovat p irozenou potravu a krmnou sm s, tzn. podávat je 
sou asn . Kusové ztráty v prvních fázích odchovu se obvykle pohybují do 10 %. 

Po 4–6 týdnech po áte ního odchovu se pl dek p esazuje do v tších nádrží, ve 
kterých pokra uje odchov zpravidla až do stadia ro ka. Obvykle jsou používány obdélníkové 
žlaby i kruhové bazény. Velikost obsádek závisí p edevším na velikosti nádrží a obsahu 
kyslíku ve vod . Obvykle se nasazuje 1000–2000 ks pl dku na 1 m3 vody. Hodnota nasycení 
vody kyslíkem by na odtoku z odchovných nádrží nem la klesat pod 60 %. V odchovných 
nádržích je možné používat provzduš ovací i kyslíková za ízení, což umož uje adekvátn
zvýšit hustotu obsádek. V závislosti na rychlosti r stu se ryby v pr b hu odchovu rozd lují do 
více nádrží. Velikost obsádek na konci odchovu ro ka se obvykle pohybuje kolem 300–600 
ks.m-3. Kusové ztráty v pr b hu odchovu ro ka se obvykle pohybují kolem 20 %. 

Obr. 4: Žlabovna pro odchov pl dku pstruha obecného. 

V pr b hu odchovu pl dku je velmi d ležité provád t preventivní vyšet ení pl dku na 
p ítomnost parazitárních infekcí (alespo  jednou za dva týdny, v p ípad  zvýšení úhyn  pak 
okamžit ) a d sledn  dodržovat istotu prost edí (tzn. odstra ovat zbytky krmení, výkaly 
a uhynulé jedince). V obdobích kritických z hlediska rozvoje parazitárních infekcí (obvykle 
letní m síce) je vhodné používat preventivní koupele (Kolá ová a Svobodová, 2009). 

Vytvo ení návyku na granulované krmné sm si už v rané fázi vývoje pl dku pstruha 
obecného dává možnost pokra ovat v jeho odchovu v podmínkách um lého chovu 
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a v kone ném d sledku odchovat i požadované genera ní hejno. Dále odpadá mnohdy 
problematické získávání planktonu, postup umož uje pravidelný p ísun krmiva 
v odpovídajícím množství a z velké ásti dochází k eliminaci rizika zavle ení parazitárních 
infekcí. 

2.2.4 Odchov remontních a genera ních ryb 
Technologii odchovu remontních (1–3leté) a genera ních ryb je nutno p izp sobit 

kvalit  vody napájející odchovné nádrže. V p ípad , že jsou nádrže napájeny z toku, ve 
kterém se vyskytují ryby, tzn. že existuje reálné riziko p enosu patogen , nedoporu uje se 
k odchovu pstruha obecného používat zemní rybní ky. V tomto p ípad  se osv d ily siln
pr to né nádrže s pevným dnem (nap . betonové sádky, p íkopové rybní ky, kanály, náhony, 
atp.). V p ípad , kdy je k dispozici kvalitní zdroj vody bez rybí obsádky, je možno využít i 
zemní rybní ky. Jednotlivé v kové kategorie (1–2leté, 2–3leté, genera ní ryby) je optimální 
chovat v samostatných nádržích. T íleté ryby je možno již za lenit do genera ního hejna. 
Nasycení vody kyslíkem na odtoku z chovných nádrží by nem lo klesat pod 60 %. 

Obr. 5: P íklad nádrže vhodné pro odchov remontních a genera ních pstruh  obecných.

Remontní ryby dob e prosperují v pr to ných nádržích o objemu vody ádov  do 
10 m3. Velikost obsádky nasazovaného ro ka se pohybuje orienta n  kolem 100–300 ks.m-3.
Po roce odchovu je vhodné obsádku dvouletých ryb na edit na p ibližn  30–50 ks.m-3.
Zárove  je vhodné ryby p et ídit a menší jedince p ípadn  za lenit do hejna mladších ryb. 
V žádném p ípad  se nedoporu uje provád t jakoukoli selekci s výjimkou odstran ní
nemocných i morfologicky znetvo ených jedinc . Práv  jedinci, kte í se v podmínkách 
um lého chovu chovají jako „outside i“, mohou nést genetické vlastnosti d ležité pro p ežití
v p írodních podmínkách. Celkové kusové ztráty v pr b hu odchovu remontních ryb se 
obvykle pohybují kolem 10 %.  

Pro chov genera ních ryb jsou využívány pr to né nádrže o objemu vody ádov
n kolik desítek m3. Velikost obsádky se pohybuje orienta n  kolem 10 ks.m-3. Celkové 
kusové ztráty v pr b hu chovu genera ních ryb se obvykle pohybují kolem 10–30 % ro n ,
p i emž k nejvyšším ztrátám dochází v povýt rovém období.  
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Obr. 6: Genera ní pstruzi obecní odchovaní v kontrolovaných podmínkách. 

V p ípad , že je k dispozici zdroj voln  žijících samc  pro oplozování vyt ených jiker 
pocházejících od chovaných samic (nap . CHRO), je vhodné p ed za azením remontních ryb 
do genera ního hejna z dalšího chovu vy adit v tšinu samc . Tuto selekci je vhodné provést 
v podzimním období, kdy jsou samci bezpe n  rozpoznatelní (tab. 1). V chovu se v tomto 
p ípad  ponechává v každé nádrži s genera ními rybami pouze n kolik (obvykle 10–20) 
samc . P ítomnost samc  v nádrži pravd podobn  zlepšuje dozrávání samic. V p ípad
vyššího zastoupení samc  v nádrži dochází v období výt ru k jejich souboj m a následným 
plís ovým a bakteriálním onemocn ním poškozených a posléze i dalších ryb v chovu 
oslabených um lým výt rem. Pokud však není zdroj voln  žijících samc  k dispozici, je nutné 
chovat v kontrolovaných podmínkách v dostate ném po tu i samce. V tomto p ípad  se 
neprovádí selekce samc  z chovu a samci jsou chováni v nádržích spole n  se samicemi. 
Z d vodu vysoké agresivity je vhodné z chovu odstra ovat staré (velké) samce. Dále je nutno 
pozorn ji sledovat zdravotní stav obsádky p edevším v povýt rovém období, v as odstra ovat 
velmi zaplísn né ryby a v p ípad  pot eby provád t lé ebné zásahy (koupele, aplikace 
antibiotik). Chovat samce odd len  od samic se nedoporu uje. Samci se v monosexní obsádce 
mnohem více napadají a v d sledku jejich poškození a následných onemocn ní dochází 
k velkým, asto až k totálním, ztrátám. 

Tab. 1: P ehled vn jších morfologických znak  s výrazným pohlavním dimorfismem, tzn. 
typických pro jednotlivá pohlaví v období pohlavní zralosti ryb. 
Znak Samec Samice 

zv tšení b išní dutiny nevýrazné  výrazné 
p i stimulaci b icha uvol ují sperma („mlí í“) bílé barvy bezprost edn  p ed

výt rem jikry 
zbarvení b icha tmavé (kresba) sv tlé
mo opohlavní otvor št rbinovitý oválný, zdu elý
tlama – rozeklaná za oko po oko 
dolní elist u starších ryb hákovit  zahnutá rovná 
p ední ást horní elisti (rostrum) rovná (ostrá) zaoblená 
zbarvení t la („svatební šat“) výrazné mén  výrazné 
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Obr. 7: Pohlavní dimorfismus u odchovaných genera ních pstruh  obecných (samec naho e,
samice dole). 

V pr b hu chovu remontních i genera ních ryb se doporu uje používat pouze kvalitní 
kompletní krmné sm si pro pstruha duhového. Pro mladší kategorie se používají mén
intenzivní sm si s nižším obsahem tuku, pro genera ní ryby pak krmivo speciáln  ur ené pro 
tuto kategorii. Velikost krmných dávek by se m la pohybovat na spodní hranici dávek 
doporu ovaných v krmných postupech pro pstruha duhového obvykle dodávaných výrobcem 
krmných sm sí. Velikost granulí p edkládaných krmiv má odpovídat velikosti chovaných ryb. 
Granule krmiva by nem ly plavat na hladin , ale pozvolna se potáp t. Je možno praktikovat 
jak ru ní krmení, tak využívat automatická krmítka. 

Dopl ování genera ních hejn
Výsledný po et remontních ryb, které budou za azeny do genera ního hejna, by m l

odpovídat po tu ztracených genera ních ryb (obvykle 10–30 % z celkového plánovaného 
po tu kus  genera ních ryb v hejnu ro n  + rezerva alespo  20 %). Dopl ování genera ního
hejna lze v závislosti na úrovni ztrát realizovat v jednoletých až t íletých cyklech, tzn. 
v p ípad  jednoletého cyklu zakládat hejno na dopln ní genera ních ryb každoro n ,
v p ípad  dvouletého cyklu pak jednou za dva roky atp.

2.3 Um lá reprodukce chovaných genera ních ryb 
Období výt ru se zpravidla významn  neliší od p vodní voln  žijící populace 

a v našich podmínkách obvykle nastává od íjna do poloviny listopadu. S populacemi ryb 
(voln  žijící, chované) je nutno manipulovat odd len , aby nedošlo k jejich promíchání. 
Krátce (cca 1 týden) p ed vlastními výt ry genera ní ryby z chovné nádrže p emístíme do 
menších manipula ních nádrží, p i emž obsádku rozd líme dle pohlaví. Pokud je možnost, 
odlovíme zárove  pot ebný po et samc  z CHRO, které umístíme samostatn  do další 
manipula ní nádrže. P ed vlastním výt rem samice p ebereme a k výt ru použijeme pouze 
zralé ryby (m kká oblast b icha kraniáln  od mo opohlavního otvoru, zdu elý mo opohlavní
otvor, p i tlaku na b išní dutinu se uvol ují jikry). Nezralé ryby vrátíme zp t do manipula ní 
nádrže a jejich kontrolu následn  provádíme v intervalech p ibližn  jednoho týdne. 

P i vlastním um lém výt ru není nutno využívat hormonální stimulaci. Anestetikum je 
možno použít jako vhodný prost edek eliminující poškození genera ních ryb v tších velikostí 
(Kolá ová a kol., 2007). Ihned po provedení um lého výt ru je vhodné provést krátkodobou 
koupel v roztoku manganistanu draselného (Kolá ová a Svobodová, 2009) a poté ryby 
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vypustit zp t do prost edí, ze kterého byly získány (voln  žijící ryby zp t do toku, chované 
ryby zp t do odchovných nádrží). Jikry um le odchovaných samic je vhodné oplod ovat
spermatem voln  žijících samc  náležejících k p vodní rodi ovské populaci. Vlastní postup 
um lého výt ru ur eného na zarybn ní volných tok  se musí z d vodu maximálního 
zachování genetické variability provád t stejným zp sobem popsaným v ásti 2.2.1. Nicmén
v p ípad , že veškeré potomstvo bude prodáno jiným subjekt m, není nutné d lit vyt ené jikry 
na skupiny A a B. Pokud provádíme i výt r samic odchycených z volných vod, je nutné jikry 
t chto ryb inkubovat odd len  od jiker pocházejících od chovaných ryb, p i emž je nutné dbát 
na p ehledné ozna ení inkuba ních aparát .

Pro odhad budoucí produkce jiker z chovaného hejna lze uvažovat s následujícími 
parametry:  

absolutní plodnost (po et vyt ených jiker na samici) p ibližn  1000 ks; 
relativní plodnost (po et jiker na kilogram hmotnosti samice) 1500–2000 ks.kg-1

hmotnosti samice; 
pohlavní dosp losti dosahuje p ibližn  40–60 % samic ve 3. roce života, zbylá ást ryb 
dospívá v dalších letech. Samci dospívají obvykle o rok d íve než samice. Toho je 
možné využít k jejich vy azení z chovu ve 2. a 3. roce odchovu. 

V chovu se ryby dožívají obvykle vyššího v ku (obvykle 5–8 let) než v p írodních 
podmínkách. Díky tomu dosahují chované ryby i v tších velikostí a mají tedy i více jiker, než 
je obvyklé u voln  žijících jedinc . Hmotnost samic využívaných k um lým výt r m se 
nej ast ji pohybuje mezi 300–1000 g. Po et absolvovaných výt r  za život ryby v chovu se 
obvykle pohybuje kolem 3–5. Povýt rová mortalita chovaných ryb je u mladých genera ních
ryb (1. – 2. výt r) minimální. U dlouhodob  chovaných ryb m že dojít k ur itým
morfologickým zm nám (nap . snížení plochy ploutví) a zm nám v jejich chování (nap .
ztráta plachosti, reakce na krmení). Jedná se o p izp sobení organismu na nové podmínky 
a o d sledky p sobení nep irozeného prost edí. V p ípad  použití výše popsané technologie 
odchovu genera ních ryb se však obvykle nejedná o zm ny genetické, tzn. p enosné na 
potomstvo. 

Velice vhodným opat ením umož ujícím identifikaci ryb je jejich zna ení, které m že
být jak skupinové (nap . systém VIE spo ívající v implantaci barevných elastomerových 
zna ek pod vrchní, pr hlednou, vrstvu k že), tak individuální (mikro ipy, pop . systém VIA 
spo ívající v implantaci viditelných barevných desti ek s alfanumerickými kódy pod vrchní 
vrstvu k že). Zna ení je možno provést kdykoli, pokud velikost zna ených ryb odpovídá 
požadavk m p íslušných zna ících metod (bližší informace je možno nalézt na stránkách 
www.nmt.us). Zna ení je vhodné provád t s využitím anestetik (Kolá ová a kol., 2007). 
V p ípad  malých velikostí ryb dochází k významným ztrátám aplikovaných zna ek. Z tohoto 
d vodu je vhodné zna ení provád t až od stadia remontních ryb. Minimální ztrátovost zna ek
a jednozna ná identifikace jedince je u ipových systém .
 Potomstvo samic um le odchovaných výše uvedeným zp sobem má p edpoklady pro 
úsp šnou adaptabilitu v podmínkách pstruhových tok  a nádrží dané oblasti. Pl dek je ideální 
vysadit jako vá kový nebo odkrmený (4–6 týdn ) do odchovných kapilár i p ímo do 
rybá ských revír . Z hlediska efektivní podpory voln  žijících populací se nedoporu uje
vysazovat násady chované delší dobu (1 rok a více) v podmínkách um lého chovu.

2.4 Zdravotní problematika chovu 
Základem úsp chu odchovu chovného hejna pstruh  obecných je jejich zdravotní 

kondice. Ta se odvíjí od správného dodržování zoohygienických pravidel,  kvalitní krmné 
dávky a ú inné prevence zavle ení infekce do chovu. P esto musí být chovatel p ipraven na 
ne ekané vzplanutí infekce a um t v as zavést adekvátní opat ení. Pro p ehled uvádíme 
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n kolik nejd ležit jších onemocn ní, která se mohou u pstruha obecného vyskytnout. 
Podrobné popisy, lé ba a preventivní postupy jednotlivých onemocn ní jsou uvedeny 
v publikacích Kolá ová a Svobodová (2009) a Kou il a kol. (2008). 

2.4.1 Virová onemocn ní
U lososovitých ryb se obecn  mohou vyskytnout 4 virózy, které jsou v eské 

republice azeny mezi nebezpe né nákazy a jsou také na seznamu Evropské legislativy: 
virová hemoragická septikémie (VHS), infek ní nekróza pankreatu (IPN), infek ní 
hematopoetická nekróza (IHN) a infek ní anémie losos  (ISA). Z toho ISA nebyla dosud 
ve sv t  zaznamenána u pstruha obecného a ani v chovech lososovitých ryb R. IPN 
postihuje mladé v kové kategorie ryb (do 5 cm) a spolu s VHS již byla u pstruh  obecných 
diagnostikována. V i IHN jsou pstruzi obecní odoln jší než pstruzi duhoví, ale mohou 
p sobit jako p enaše i této infekce. 

P íznaky všech uvedených onemocn ní jsou v první fázi onemocn ní velmi podobné – 
ztmavnutí povrchu t la, exoftalmus (vypouklé o ní bulvy), malátnost, poruchy plavání, ztráta 
reflex . Proto p i každém podez ení na výskyt onemocn ní je vhodné vyhledat odbornou 
veterinární pomoc. P esná diagnóza virologických onemocn ní lososovitých ryb je možná 
pouze laboratorními postupy na základ  pr kazu p vodce, které provád jí Národní referen ní
laborato e Státní veterinární správy (SVS) R pro virové nemoci ryb, kterými jsou 
Výzkumný ústav veterinárního léka ství VÚVeL Brno (spádová oblast Morava a Slezsko) 
a dále Referen ní laborato  SVS R pro virové nemoci ryb: Státní veterinární ústav (SVÚ) 

eské Bud jovice (spádová oblast echy). K laboratornímu vyšet ení se zasílají nemocné 
ryby s p íznaky (10–15 živých kus ), b hem transportu by nem la teplota vody p esáhnout
10 °C. 
Lé ba viróz se neprovádí. 
Likvidace nebezpe né nákazy se provádí podle vyhlášky 299/2003 Sb. Chovatel, na jehož 
zví atech se projevují p íznaky nasv d ující podez ení z výskytu nebezpe né nákazy, je 
povinen do p íchodu ú edního veteriná e zajistit, aby zví ata podez elá a vnímavá na 
p íslušnou nákazu neopustila svá stanovišt .
Prevence. Zákon . 286/2003 Sb. o veterinární pé i ukládá chovatel m povinnost p i
dodávání na trh vyšet ovat lososovité ryby a jikry na nebezpe né nákazy IHN, IPN, VHS 
a ISA. Mezi vnímavé druhy k výše zmín ným onemocn ním legislativa adí i pstruha 
obecného. V hospodá stvích, které produkují pouze násady do volných vod, se provádí na tyto 
nákazy virologické vyšet ení ovariální tekutiny odebrané p i výt ru jednotlivých druh
genera ních ryb. P i odb rech vzork  je vhodné spolupracovat s veterinárními léka i
kontrolujícími daný chov.  

2.4.2 Bakteriální onemocn ní
Všechny t i níže uvedené bakteriózy jsou azeny mezi nákazy ryb na seznam III. 

Evropské legislativy (v R vyhláška . 299/2003 – seznam III. a . 381/2003 Sb.). P i výskytu 
nákazy je veterinárními orgány vyhlášeno ohnisko nákazy a ochranné pásmo. Nákaza je 
považována za zdolanou, jestliže po provedené desinfekci a novém osazení objektu 
vnímavým druhem a v kovou kategorií nedošlo v pozorovací dob  k výskytu nebo podez ení 
z nákazy. Pozorovací doba je ur ena státní veterinární správou. 

Lé ba bakteriálních onemocn ní se provádí aplikací antibiotik (Kolá ová a 
Svobodová, 2009). Výb r a volbu nejvhodn jšího antibiotika usnadní ur ení p vodce
bakteriologickým vyšet ením a výsledky testu citlivosti p vodce v i antibiotik m. Pro ryby 
tyto testy provád jí Státní veterinární ústavy R a Veterinární a farmaceutická univerzita 
v Brn . K vyšet ení je nutné dodat nemocné ryby živé! Mezi nej ast jší bakteriální 
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onemocn ní lze považovat furunkulózu, bakteriální hemoragickou septikémii 
a renibakteriózu. 

Furunkulóza lososovitých (Furunculosis) 
Je rozší ena celosv tov , asto se vyskytuje také v R. Vnímavé jsou všechny 

lososovité ryby, pstruh obecný je však vnímav jší v i této infekci než pstruh duhový. 
P vodcem onemocn ní je bakterie Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida. Onemocn ní
se vyskytuje p edevším p i vyšších teplotách vody (15–21 °C), p i teplot  pod 7 °C 
onemocn ní probíhá latentn . Onemocn ní m že probíhat perakutn  bez specifických 
p íznak  (dochází k rychlému úhynu), p i akutním pr b hu se objevují nervové p íznaky
a výh ez iti a teprve p i subakutní a chronické form  onemocn ní se objevují typické zm ny
na k ži (abscesy – furunkly). 

Bakteriální hemoragická septikémie lososovitých (Enteric Redmouth Disease – ERM) 
P vodcem onemocn ní je bakterie Yersinia ruckeri. Také pstruh obecný je vnímavý 

k této infekci. Onemocn ní se vyskytuje p edevším p i teplot  vody 13–15 °C u ryb v 1. roce 
života. Postižené ryby jsou tmavé, malátné, objevují se krváceniny na bázi ploutví, elistech, 
horním pat e (odtud anglický název onemocn ní) a na sk elích.

Renibakterióza lososovitých (Bacterial Kidney Disease – BKD) 
P vodcem onemocn ní je bakterie Renibacterium salmoninarum. Pstruh obecný 

vykazuje vyšší vnímavost v i této infekci než pstruh duhový. Onemocn ní propuká v tšinou
p i zvýšení teploty vody na 13–18 °C v jarních m sících. M kká a alkalická voda zhoršuje 
pr b h onemocn ní. V tšinou onemocní ryby v druhém roce života. Nemocné ryby jsou 
tmavé a vykazují nervové p íznaky.

2.4.3 Parazitární onemocn ní
Pro lé bu parazitóz se používají antiparazitární koupele a antiparazitika p idávaná do 

krmiva (Kolá ová a Svobodová, 2009). Rozlišujeme ektoparazitální a endoparazitální 
onemocn ní.

Ektoparazitózy 
Parazitární p vodce je lokalizován na k ži a žábrách, kde zp sobuje nekrózy. Ke 

vzplanutí infekce dochází zejména p i velkém nahlou ení ryb a nedostatku sv tla. 
U dosp lých pstruh  se v našich podmínkách nej ast ji vyskytuje infekce prvokem 
Chilodonella piscicola ( epelenka) – bez hostitele vydrží p i teplot  vody 3–5 °C i n kolik 
dní, p i teplot  20 °C bez hostitele hyne za 1 hodinu. Na rozmnožování p sobí negativn
slune ní svit a sv tlo. Dalším parazitickým prvokem je Ichthyophthirius multifiliis (kožovec 
rybí) – vývojový cyklus trvá 35 dní p i teplot  vody 10 °C, p i teplot  21–24 °C 3–4 dny. 
Pokud vývojové stádium uvoln né do vody z cysty (theront) nenajde do 2–4 hodin hostitele, 
hyne. Theronti hynou na sv tle 2–3x rychleji než ve tm  a rovn ž brzy hynou p i pH 5,5. 
K zamo ení dochází napadenými rybami nebo vodou obsahující theronty. Na k ži a žábrách 
také parazitují zástupci jednorodých motolic (Monogenea), rodu Gyrodactylus a Dactylogyrus 
(žábrohlísti). 

Endoparazitózy 
Pro lososovité ryby je, zejména v prvním roce života, nebezpe ná infekce prvokem 

Hexamita salmonis, který cizopasí v zadní ásti st eva, ve žlu ovém vá ku a ve žlu ovodech.
Nep ichycuje se ke st nám orgán , ale plave v jejich obsahu. Zp sobuje poruchy trávení, 
následnou vyhublost až úhyn. Ve st evech lososovitých ryb parazitují motolice 
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(t . Trematoda), hlístice (t . Nematoda), nej ast ji tasemnice (t . Cestoda) a jejich zástupce 
Proteocephalus neglectus, dosahující délky 100–150 mm. Mezihostitelem je buchanka. 
Dosp lé tasemnice se p ichycují ke sliznici pylorických p ív sk  a do lumina st eva vy nívá 
jen t lo. Sliznice st ny st evní je mechanicky narušována, vznikají zán tlivé procesy 
až nekrózy. V d sledku t chto zm n dochází k poruchám fyziologické funkce st ev. Postižené 
ryby hubnou, nerostou a mohou i hynout. P i masivní infekci m že dojít k ucpání lumina 
st eva.

3. Srovnání „novosti postup “
Tradi ní a dosud široce používaný zp sob získávání násad pstruha obecného pro 

zaryb ování volných vod spo ívá v odlovu voln  žijících genera ních ryb z  volných vod, 
jejich um lých výt rech a odchovu jejich pl dku v extenzivních podmínkách (potoky, 
rybní ky) i v um lém chovu do stadia jednoletých i dvouletých ryb, které jsou následn
vysazovány do revír . V tocích však po et genera ních ryb z mnoha d vod  klesá. Aby bylo 
docíleno požadovaných množství vyt ených jiker, jsou elektrickými agregáty prolovovány 
stále delší a z hlediska p irozené reprodukce i nejvýznamn jší úseky našich pstruhových vod, 
což má samoz ejm  negativní vliv na úrove  p irozené reprodukce v tocích, která je základem 
pro p ežití druhu a udržení jeho genetické variability. V n kterých oblastech R je 
násadového materiálu nedostatek a situace je asto ešena dovozy a um lým vysazováním 
násadových ryb pocházejících z jiných region i ze zahrani í. Pom rn  b žnou praxí je 
i vysazování geneticky odlišných intenzivn  chovaných linií (nap . Ital, Kolowrat). Tyto 
postupy mohou ve svém d sledku ohrožovat stabilitu místních populací. Produkce pl dku
získaného pomocí tradi ních postup  zna n  meziro n  kolísá a je siln  závislá na sezónních 
podmínkách. Tzn., že tato technologie je nestabilní, odb ratelé se tudíž nemohou spoléhat na 
její výsledek a zajiš ují si násady z jiných zdroj . Náklady spojené s odlovy genera ních ryb, 
dopravou, um lými výt ry, ošet ováním jiker a pl dku atp. jsou asto vyšší než p íjmy
z prodeje násad. V ad  p ípad  je patrné negativní ovlivn ní voln  žijících populací 
v d sledku odlovu genera ních ryb a jejich um lého výt ru.

Zavedení nových postup  bude p edpokladem zvýšení a stabilizace produkce pl dku
pstruha obecného na úrove  pokrývající pot ebu subjekt  hospoda ících na pstruhových 
vodách R. Vytvo ením systému regionálních líhní pracujících s místními populacemi bude 
moci být ustoupeno od vysazování nep vodních populací pocházejících z jiných region i ze 
zahrani í. Vlastním chovem genera ních ryb a dodržováním výše uvedených zásad bude 
spln na podmínka dlouhodobé udržitelnosti a stability produkce kvalitních násad vykazujících 
vlastnosti maximáln  podobné voln  žijícím populacím. Zárove  bude moci být ustoupeno od 
masivního odlovu genera ních ryb z volných vod, ímž bude podpo ena jejich nesmírn
d ležitá p irozená reprodukce. 

4. Popis uplatn ní technologie 
Technologie je ur ena p edevším pro za ízení zabývající se produkcí násad pstruha 

obecného pro zaryb ování volných vod (nap . líhn  rybá ských svaz , menší soukromé 
subjekty). Ú elem zavád ní technologie v praxi má být zvýšení a stabilizace produkce 
kvalitních geneticky p vodních násad pstruha obecného pro zarybn ní volných vod 
a následné omezení p evoz  násad mezi regiony v etn  nákup  ze zahrani í. Vysazování 
geneticky p vodních násad umožní zefektivnit podporu voln  žijících populací, zachovat 
p vodní genetický fond a vnitrodruhovou variabilitu a zabránit genetické kontaminaci hrozící 
p i vysazování nep vodních násad.
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