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1. Cíl technologie 
Cílem autorského kolektivu této technologie je aktualizovat a doplnit sbírku metodik 

vydaných do poloviny 80. let ve VÚRH Vod any (Smíšek, 1971; Smíšek a Pokorný, 1982) 
o sou asné poznatky, které odborné ve ejnosti a chovatel m ryb rozší í stávající praktické 
znalosti a zkušenosti. Novým zájemc m o tuto problematiku práce popisuje technologii ízené
reprodukce ryb od výb ru a p ípravy genera ních ryb, až po expedici vá kového pl dku
k vysazení do rybník .

2. Získání genera ního hejna 
P íslušná plemena i linie kapra obecného, které cht jí chovatelé využít k produkci 

obsádek k nasazení produk ních ploch, mohou pocházet z vlastního prov eného 
a registrovaného chovu nebo si je lze zajistit objednáním a nákupem mladších v kových
kategorií, p ípadn  nákupem dosp lých ryb od registrovaných chovatel  plemenných ryb.  

Plemenitba genera ních (plemenných) ryb podléhá v eské republice zákonu 
. 154/2000 Sb., o šlecht ní, plemenitb  a evidenci hospodá ských zví at a o zm n  n kterých 

souvisejících zákon  (plemená skému zákonu) ve zn ní pozd jších p edpis , v úplném zn ní
zákona . 344/2006 Sb. Podle tohoto zákona a jeho provád cích vyhlášek musí mít chovatelé 
plemenných ryb oprávn ní Ministerstva zem d lství R k provád ní šlechtitelské práce, musí 
být registrováni v Úst ední evidenci plemenných ryb, a pokud sami provád jí i testování 
užitkovosti a odhad plemenné hodnoty, musí výsledky poskytovat Rybá skému sdružení 

eské republiky, které je uznaným chovatelským sdružením zast ešujícím plemená skou práci 
u ryb v R (Flajšhans a kol., 2009).

Zájemce o získání genera ního hejna si tedy m že prost ednictvím Rybá ského
sdružení eské republiky vyžádat informace o užitkovosti jednotlivých plemen nebo k íženc
kapra obecného, stejn  jako kontaktní informace o aktuálních chovatelích istokrevných
plemen nebo linií k produkci k íženc .

V sou asné dob  si lze vybrat adu lysých i šupinatých plemen a linií, z nichž lze 
získat istokrevnou plemenitbou nebo vzájemným k ížením potomstvo vhodné pro chov 
v konkrétních podmínkách (Pokorný a kol., 1995). VÚRH JU (od 1. 9. 2009 Fakulta rybá ství 
a ochrany vod Jiho eské univerzity v eských Bud jovicích – FROV JU) se již adu let 
ve spolupráci s privátními rybá skými podniky zabývá testováním užitkovosti jednotlivých 
plemen, linií a jejich k íženc .

P i testování odlišných plemen se sledují rozdíly v užitkovosti d ležitých užitkových 
vlastností, jako je reproduk ní užitkovost, r st, p ežití a jate ní výt žnost. Testování k íženc
se provádí za ú elem stanovení výše heterozního efektu r stu, p ežití a jate ní výt žnosti v i
rodi ovskému plemeni/linii z mate ské i otcovské strany (tzv. vrcholové k ížení) (Linhart 
a kol., 2002; Gela a kol., 2003a; Kocour a kol., 2005) nebo ob ma rodi ovským
plemen m/liniím zárove  (tzv. dialelní k ížení) (Gela a Linhart, 2000). Heterozní efekt je 
zvláštní fenomén, který vzniká v d sledku neaditivního p sobení gen  u potomstva zpravidla 
jen v F1 (první filiální) generaci po meziplemenném, p íp. meziliniovém k ížení. Potomstvo 
(k íženci nebo také hybridi) se zpravidla vyzna uje vyšší životaschopností, odolností v i
nep íznivým vliv m, zvýšenou plodností a vyšší r stovou schopností. Heterozní efekt se 
vyjad uje jako fenotypový rozdíl v užitkovosti mezi rodi i a jejich potomky (Kuciel a Dvo ák,
1988). U kapra obecného je vyhledávání heterózního efektu dosud nej ast jší a nejú inn jší
metodou zlepšování užitkovosti u produk ních obsádek (Kocour a kol., 2005). Nejvyšší 
heterozní efekt lze p edpokládat p i k ížení plemen/linií  s nejvyšší genetickou vzdáleností 
(Falconer a Mackay, 1996). Genetická vzdálenost i p íbuznost se d íve ur ovala pomocí 
polymorfismu vybraných protein , dnes se využívají genetické markéry, jako jsou 
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mikrosatelitní DNA, mitochondriální DNA i jiné vybrané geny nebo skupiny gen  (nap .
Kohlmann a kol., 2005; Flajšhans a kol., 2009; Hulák a kol., 2009).

P ehled plemen a linií kapra obecného chovaných v eské republice uvádí Tab. 1.

Tab. 1: P ehled plemen kapra obecného, Cyprinus carpio, chovaných v R podle zp sobu
produkce tržních ryb. 

Používáno k produkci tržních ryb Plemeno (zkratka) Nukleus 
konzervován 
jako 
genetický 
zdroj v R*   

istokrevnou 
plemenitbou

hybridizací (mate ské x otcovské) 

Amurský sazan (AS) ne ne HSMxAS 
Dor 70, izraelský lysec 
(Dor 70)  

ne  ne M2xDoR 70 

Jiho eský kapr šupinatý 
(C73) 

ano ano C73xROP 

Jiho eský lysec (BV) ano po r. 2000 zakonzervováno celé plemeno jen jako genetický 
zdroj

Ma arský lysec (M2) ne  ano M2xM72, M2xPoL 
Ma arský lysec (215) ne  po r. 2005 zakonzervováno jen jako šlechtitelská rezerva 
Milevský lysec (MV) ano po r. 2000 zakonzervováno celé plemeno jen jako genetický 

zdroj
Mariánskoláze ský kapr 
šupinatý (ML) 

ano ano MLxROP 

Poho elický lysec (PoL) ano ano M2xPol, Dor 70xPoL 
Ropšinský kapr šupinatý 
(ROP) 

ne  ne TATxROP, MLxROP, Ž -ŠxROP 

Severský lysec (M 72) ne  ano Ano 
Syntetická linie C434 
(C434) 

 po r. 2000 zakonzervována celá linie jen jako genetický zdroj 

Syntetická linie C 435 
(C435) 

 po r. 2000 zakonzervována celá linie jen jako genetický zdroj 

Syntetická populace 
ma arských lysc
(HSM) 

ne  ano HSMxAS 

Tatajský kapr šupinatý 
(TAT) 

ne  ne TATxROP 

Tel ský lysec (Te) ano ano Ne 
T ebo ský kapr šupinatý 
(TŠ) 

ano ano Ne 

Ž árský kapr šupinatý 
(Ž -Š) 

ano z ídka Ž -ŠxROP 

Ž árský lysec (Ž -L) ano z ídka Ž -LxM72 
* podle vyhlášky . 447/2006 Sb. o genetických zdrojích zví at

P i nákupu vybraného plemenného materiálu je registrovaný chovatel plemenných ryb 
povinen vystavit krom  dodacího listu i „Záznam o prodeji plemenných ryb a plemenného 
materiálu“ (spermatu, oocyt , jiker v o ních bodech, pl dku nebo násady). Kupující si m že 
od chovatele prost ednictvím Rybá ského sdružení R vyžádat i „Potvrzení o p vodu
plemenných ryb a plemenného materiálu“, v n mž se potvrdí, že nakoupené plemenné ryby 
nebo plemenný materiál skute n  pochází z plemenných ryb zapsaných v plemená ské
evidenci (u dr beže a ryb se jedná o obdobu plemenných knih koní, skotu, prasat apod.). 
Formulá e uvedených dokument  si mohou zájemci stáhnout z webové stránky Rybá ského 
sdružení R http://rybsdr.fish-net.cz/plemenarstvi.htm.
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3. Zna ení a evidence remontních a genera ních ryb 
P i po ízení plemenných ryb ur ených k založení vlastního genera ního hejna 

v jakékoliv v kové kategorii je pot eba ryby p ed vysazením do rybník  k dalšímu odchovu 
ozna it v p ípad , že nebyly ozna eny dodavatelem. Zna ením se minimalizuje riziko zám ny
ryb. Mladší v kové kategorie (K1–K3) se zna í skupinov , remontní (od K4) a genera ní ryby 
individuáln . Skupinové zna ení lze provád t nejd íve od stádia Kr, ale z praktického hlediska 
je lepší zna ení provád t ve v kové kategorii K1 po prvním komorování.  

Nejrychlejší a technicky nejjednodušší metodou skupinového zna ení u kapra 
obecného je „amputace jedné z párových ploutví – prsní nebo b išní“. Více než jednu ploutev 
se nedoporu uje amputovat. V tomto p ípad  lze v jednom rybníce chovat ty i odlišné 
skupiny kapra jednoho typu ošupení, každou z nich ozna enou st ižením jiné z ploutví. Tuto 
metodu sm jí ale provád t pouze osoby odborn  zp sobilé a organizace musí mít na toto 
zna ení ud lenu výjimku ze zákona na ochranu zví at proti týrání . 312/2008 Sb. 
Po amputaci je samoz ejm  nutné ránu dezinfikovat, nejlépe krátkodobou koupelí v n jakém 
z ady dezinfek ních roztok  (viz Svobodová a kol., 2007). 

Lysé populace kapra obecného lze skupinov  ozna it kryogenní metodou. Princip této 
široce známé a užívané metody spo ívá v p erušení inervace melanofor  v k ži ryb. 
Ke zna ení se používá speciáln  zhotovených hliníkových matric, které se po vychlazení 
v kontejneru s kapalným dusíkem (-196 °C) p ikládají na ur ené místo, zpravidla levý bok 
ryby pod h betní ploutev a mimo postranní áru. Doba p iložení matrice v pr m ru iní 4–6 
sekund a je odvislá od ady initel , jako je velikost ryby, velikost matrice atd. (Smíšek a 
Pokorný, 1982). Ozna ené místo se p ed vysazením ryby do vody ošet í dezinfek ním 
roztokem (nap . 4% roztok manganistanu draselného nebo jiný dezinfek ní prost edek, 
viz Svobodová a kol., 2007). Další možnou metodou skupinového zna ení je implantace 
barevných elastomer  do podkoží ryb v oblasti hlavy (www.nmt-inc.com), u kapra obecného 
nebyla tato metoda ale zatím vyzkoušena.  

U ryb, které není možné z technických d vod  skupinov  ozna it (nap . vá kový
pl dek), nebo pokud chovatel není schopen zna ení z technických d vod  provést, nezbývá 
než nasadit jednu skupinu (pop . dv  skupiny každou jiného ošupení) na jeden rybník. 
Rybníky nebo jiné odchovné nádrže musí být zabezpe eny tak, aby byl minimalizován možný 
pasivní vstup ryb stejného druhu z jiných rybník i povodí (nap . zastavený p ítok 
i zabezpe ený vstup z p ívodního potrubí jemnou sí ovinou zabra ující vstupu pl dku ryb 

apod.).
Jsou-li ryby ve v ku a velikosti, kdy je možno identifikovat jejich pohlaví a za adit je 

do stavu remontních nebo genera ních ryb, provádí se individuální zna ení. U kapra 
obecného se za optimální v k pro individuální ozna ení a za azení do genera ního hejna 
považuje kategorie K4–K5 s tím, že maximální reproduk ní ukazatele jikerna ek jsou 
dosahovány ve v ku šesti až deseti let ryby. Pro individuální zna ení ryb se nejlépe osv d ila
kombinace implantovatelných mikro ipových zna ek – P.I.T. s kryogenní metodou zna ení
lysých plemen a populací u kapra obecného. Mikro ipové zna ky (které nesou numerický 
i alfanumerický et zec zpravidla ne více než 15 znak , nap . 7F7A10594B nebo 

276098101198403) se nej ast ji implantují vnitrosvalov  pomocí sterilního jednorázového 
nebo desinfikovatelného opakovan  využitelného implantátoru, do h betní svaloviny na levém 
boku ryby zhruba na úrovni prvního tvrdého paprsku h betní ploutve nebo za hlavou, 
kraniálním sm rem pod úhlem asi 30° do hloubky 1 až 1,5 cm (Rodina a Flajšhans, 2008). 
Druhým možným, ale mén  využívaným zp sobem, je implantace mikro ipové zna ky
do t lní dutiny za bází b išní ploutve kaudálním sm rem mezi b išní st nu a vnit ní orgány. 
Podkožní implantaci tito auto i nedoporu ují vzhledem k možnosti poškození zna ky
p i manipulaci s rybou. V každém p ípad  je po aplikaci nutné místo vpichu desinfikovat 
vhodným desinfek ním roztokem (Flajšhans a kol., 2009). 
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Nezbytnou samoz ejmostí je zavedení všech dat individuáln  zna ených ryb 
do databáze (nejlépe po íta ové nap . „Evidence 2003“; Gela a kol, 2006; Flajšhans a kol., 
2009), kde mohou být data t íd na dle druhu, p vodu populace, pohlaví, individuálních 
hodnot atd.). Použití p ív sných zna ek se v sou asné dob  u kapra obecného ve v tší mí e
již nevyužívá. Rybám bylo nutno p ivazovat nejmén  dv  zna ky (jednu na druhý tvrdý 
paprsek h betní ploutve a druhou na tvrdý paprsek ploutve itní) (Smíšek a Pokorný, 1982). 
Tato metoda byla velice pracná a ztrátovost zna ek manipulací s rybou p i výlovech a 
selekcích vysoká. P i ztrát  jedné zna ky se musela operativn  vyrobit a p išít zna ka nová, 
pokud se ztratily zna ky ob , bylo nutno rybu z genera ního hejna a chovu vy adit.

Individuální zna ení dále umož uje:  
a) vytvo it plán obratu chovného hejna; 
b) evidovat pohlaví, morfologické ukazatele, r st a další charakteristiky;  
c) ur it a evidovat stádia zralosti ovocyt  u jikerna ek a jejich stádium vývoje; 
managementem teploty vody lze p ipravit p íslušný po et ryb k výt r m podle požadavk
trhu nebo kapacity odchovných ploch daného podniku; 
d) cílen  vy azovat nevhodné a neperspektivní jedince, jedince neschopné výt ru nebo 
jedince s nízkými reproduk ními vlastnostmi. 

4. Obnova genera ního hejna 
 Dle zákona . 154/2000 Sb., o šlecht ní, plemenitb  a evidenci hospodá ských zví at
a o zm n  n kterých souvisejících zákon  (plemená ský zákon), je z genetického 
a zootechnického hlediska nutné udržovat stav genera ního hejna plemenných ryb v po tu
minimáln  120 ks reproduk n  schopných jedinc  s pom rem pohlaví 1:1 nebo jemu 
blízkému. K úplné obnov  genera ního hejna se doporu uje odchovat p ibližn  300 ks 
remontních ryb a asi 900 kus  juvenilních ryb. Pokud si chovatel nem že dovolit takto veliký 
chov remontních a genera ních ryb, je ešením tzv. osv žení krve, kdy jednou za 4–5 generací 
nakoupí nebo si domluví vým nu jedinc  nebo pohlavních produkt  daného plemene 
od jiného chovatele. Proto je nejvhodn jší, aby bylo p íslušné plemeno/linie chováno alespo
ve t ech, p vodem odlišných, hejnech (populacích) na jednom i více podnicích. 
 Zp sob obnovy genera ních ryb jakéhokoliv plemene i linie kapra obecného se neliší 
od zp sobu obnovy genových zdroj  ryb (Flajšhans a kol., 2009). Pro obnovu genera ních 
ryb v hejnu je možné využít potomstvo t chto genera ních ryb. D ležité ale je, aby nov
za azené ryby vznikly výt rem co nejvíce, nejlépe všech, genera ních ryb p vodního
genera ního hejna. Proto se doporu uje obnovit p vodní genera ní hejno potomstvem 
pocházejícím ze t ech výt r  a v každém jednotlivém výt ru se použije minimáln  15 samic 
a 25 samc . Výt ry mohou probíhat v r zných výt rových sezónách s odstupem 1–3 let a 
p i každém z nich by m li být použiti p ednostn  jiní rodi e než v p edchozím výt ru.
 Zp sob vlastního oseme ování pohlavních produkt  musí být provád n takovým 
zp sobem, který zajistí maximální možnou genetickou variabilitu vzniklého potomstva. 
Z tohoto d vodu je doporu ováno individuální oplození jiker, které odpovídá tzv. úplnému 
faktoriálnímu schématu k ížení (Vandeputte a kol., 2004). P i faktoriálním schématu 
oseme ování pohlavních produkt  m že vzniknout potomstvo všech možných rodi ovských
kombinací reprodukovaných rodi  s co nejvíce vyrovnaným po tem potomk  po každém 
z rodi ovských pár .
 Jen tento po všech stránkách velmi náro ný zp sob chovu a reprodukce snižuje 
nebezpe í p íbuzenské plemenitby a p ípadného necht ného genetického driftu, který hrozí 
práv  populacím s malým po tem reprodukovaných jedinc .
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5. Manipulace s genera ní rybou 
 Úsp ch ízené reprodukce kapra obecného spo ívá ve výb ru a k ížení vhodných 
genera ních ryb, správném na asování, šetrné manipulaci s rybami a jejich následné 
povýt rové rekonvalescenci. Proto je nutno v p edreproduk ním období, v pr b hu
reprodukce i po ní zajistit genera ním rybám optimální podmínky (tj. potravu, kvalitu vody, 
preventivní kontroly zdravotního stavu, minimum stresových faktor ).
 P i selekci a ízené reprodukci je hlavním zdrojem stresu manipulace s rybou, proto je 
t eba v novat velkou pozornost šetrnému a odbornému zacházení s rybami. Ochrana zdraví 
ryb je jedním z významných požadavk  i podle zákona na ochranu zví at proti týrání. Zákon 
požaduje, aby bylo zabrán no nešetrné manipulaci a následnému, obvykle mechanickému, 
poškození ryb b hem manipulace. Intenzita mechanického poškození m že být r zná, 
od poran ní slizové vrstvy, až po hluboké rány ve svalovin , na ploutvích, p ípadn  poškození 
žaber. P estože u ryb existuje velká schopnost regenerace tkání, nelze p sobení mechanických 
vliv  podce ovat. Aby se zabránilo mechanickému poran ní, doporu uje se p ed vlastní 
manipulací v rybí líhni provést znehybn ní ryb pomocí anestetik (Svobodová a kol. 2007; 
blíže viz kapitola Vlastní ízená reprodukce).

6. P íprava a selekce ryb p ed ízenou reprodukcí
 Rybníky, v nichž jsou genera ní ryby komorovány, se loví v pr b hu m síc  b ezna
a dubna. P i výlovu je t eba dbát na dobrý technický stav použitého ná adí, vylou it
mechaniza ní prost edky, jako mechanický keser, naklada i pevné skluzy a spíše 
up ednostnit ru ní manipulaci, gumotextilní plachetky i skluzy pro vysazování ryb. 
Samoz ejmostí by m l být p ítok isté kyslíkaté vody do kádí, pop . vzduchování kádí 
a rovn ž funk ní areace i oxygenace p epravních beden p i p evozu ryb na rybí líhe  nebo 
sádky. Genera ní ryby se po výlovu do selekce ryb k výt ru p echodn  p echovávají
v manipula ních rybní cích, nádržích i sádkách s dostate ným p ítokem isté kyslíkaté vody 
(alespo  0,5 l.s-1 pro nádrž o objemu 100 m3, v hustot  až 10 kg ryb.m-3, p i teplot  do 12 °C). 
Pokud je teplota vody vyšší, je nutné snížit p im en  hustotu ryb. Dovolují-li to technické 
možnosti, je vhodné zajistit zárove  i areaci vody v nádržích využitím vhodných typ
areátor  (injektor ). Velmi vhodné je zabezpe it p ítokovou rouru proti poran ní ryb, nebo
ryby asto „jdou proti vod “, p ípadn  ji mohou svým t lem ucpat a zamezit p ítoku vody 
do nádrže. St ny nádrže by m ly být nejlépe potažené gumotextilní fólií nebo fólií zemní. 
Št rkové a betonové jsou mén  vhodné, dno nádrží by m lo být št rkovité i pís ité, dob e
vyspádované a bez možnosti poran ní nasazených ryb. 
 K vlastnímu výb ru ryb k ízené reprodukci je vhodné p ikro it co nejd íve po výlovu 
mate ného rybníka, aby se ryby v manipula ních nádržích zdržely co nejkratší dobu. 
P i dlouhodob jším pobytu, kdy jsou ryby ve velmi vysokých koncentracích, hrozí zvýšené 
riziko propuknutí nemocí a celkového snížení kondice a zdravotního stavu ryb. 
Pro manipulaci s rybou je t eba zajistit dostate né množství pomocného personálu, který loví 
genera ní ryby v manipula ním rybníce (sádce), nosí je po jednom kuse v gumotextilní 
plachetce na selek ní st l a odnáší ryby do jednotlivých p ípravných nádrží dle pokyn
vedoucího selekce. Selek ní st l by se m l optimáln  skládat z pevné pracovní desky, 
na níž je položen dostate n  velký navlh ený molitan o síle min. 5 cm. Pro fixaci ryby na 
stole používá ur ená osoba dv  dostate n  velké mokré ut rky. Jedna se pokládá p es hlavu a 
o i ryby, druhá slouží k jist jšímu uchopení ryby za ocasní násadec. Každá ryba by m la být 
zkušeným chovatelem individuáln  posouzena, je dobré v tomto období také zaevidovat r zné 
užitkové i biometrické ukazatele a další d ležité informace i poznámky. Evidence údaj  je 
umožn na díky individuálnímu zna ení a elektronické databázi, v které jsou všechny ryby 
vedeny. Databázi je možno vést v programu Excel dle požadavk  chovatele, jak již bylo 
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zmín no v p edchozím textu, doporu ován je ale p edevším eviden ní systém aplikace MS 
Access „Evidence 2003“, kterou chovatel m plemenných ryb distribuuje na požádání 
Rybá ské sdružení R.
 Ryby, které nebyly vybrány pro reprodukci v daném roce a nebyly vy azeny z chovu, 
se vrací zp t do chovného rybníka.  P i posuzování ryb se zjiš uje:
a) Zdravotní stav. Pouze ryby v kondici, bez výrazného mechanického poškození k že,
šupin a žaber a bez p íznak  nemocí jsou vybírány k p ípadné reprodukci. Ryby vážn
nemocné i siln  poran né se doporu uje z genera ního hejna vy adit. Ostatní ryby se vrátí 
do mate ného rybníka k rekonvalescenci.
b) Pohlaví ryb a založení pohlavních produkt . Pohlaví ryb se ur uje a eviduje 
p ed za azením ryb do genera ního hejna, v dalším období se pouze provádí kontrola u ryb, 
kde nemá chovatel 100% jistotu nebo hodnotí založení pohlavních produkt . Pohlaví se 
ur uje dle tvaru b išní dutiny a mo opohlavní papily. B išní dutina samic (jikerna ek) je 
v této dob  již zapln na ovocyty, je zpravidla výrazn  zv tšená, zaoblená a v tšinou
již m kká. Mo opohlavní papila je zpravidla oválná. U samc  (mlí ák ) je b išní dutina 
zpravidla užší a mo opohlavní papila št rbinovitá. Tyto znaky nejsou ale pln  spolehlivé 
a jsou závislé i na plemeni i linii, která je posuzována. Proto je vždy vhodn jší se p esv d it,
zda hodnocená ryba neuvol uje (sperma) mlí í. Tento test se provádí tak, že se ryba položí 
h betem na selek ní st l, loktem pracovník fixuje hlavu ryby proti svému boku a rukou drží 
ocasní násadec. Druhou rukou lehce masíruje b išní partii ryby v okolí mo opohlavní papily. 
U samc  (mlí ák ) se tém  vždy objeví po této masáži uvoln né mlí í. U samic (jikerna ek) 
se v tomto období nesmí objevit jikra nebo krev. K reprodukci se p ednostn  vybírají samci, 
kte í uvol ují mlí í bez p ím si krve, a samice se zv tšenou a m k í b išní dutinou a které 
neuvol ují jikru ani krev. Ryby, u kterých nebylo po n kolik let možno spolehliv  ur it
pohlaví nebo vykazovaly v p edchozích letech nízké reproduk ní ukazatele i opakovan
nep ipravenost k reprodukci z genera ního hejna, chovatel vy adí.
c) Optimáln hmotnost individuálním vážením a minimáln  jednou za období života 
ryby v genera ním hejnu i ostatní délkové ukazatele (viz Flajšhans a kol., 2009). 
d) itelnost individuálního i skupinového zna ení v p ípad  používání kryogenní 
metody. Je-li íslo ne itelné a nepoužívají-li se zárove  mikro ipové zna ky (P.I.T.), je nutno 
rybu vy adit, aby nedošlo k zám n  s jedincem jiného plemene i s jiným jedincem. U ryb se 
zhoršenou itelností zna ky se provede jejich p ezna ení.
 V p ípad asové tísn  je výjime n  možno n které výše popsané body 
p i individuálním hodnocení vynechat, zejména je-li již nap . vybrán dostate ný po et ryb 
k reprodukci. Chovatelé by si ale m li as naplánovat tak, aby se vše dalo stihnout 
v požadovaném termínu. ádná evidence je totiž první p edpoklad k úsp šnému 
a udržitelnému managementu ízené reprodukce. Jakékoliv zanedbání této evidence se m že
pozd ji mnohokrát nevyplatit.  
 Ryby, které nebyly p edvybrány k reprodukci, se vrátí co nejrychleji do mate ného
rybníka. Ryby vybrané k ízené reprodukci se rozd lí podle pohlaví, ímž se eliminuje riziko 
p irozeného výt ru v rybnících, a dle termínu reprodukce se p emístí do menších rybní k ,
nejlépe p írodního charakteru, k p edvýt rové p íprav  (Obr. 1). Obsádka ryb by podle bonity 
rybník  nem la p evyšovat 100 kg na 100 m2 vodní plochy. V manipula ních rybní cích se 
zajistí rybám dostate né množství kvalitní potravy, nejlépe potravy p irozené. V p ípad
pot eby se p ikrmuje obilovinami nebo krmnými sm smi pr m rn  dvakrát až t ikrát týdn ,
p i emž denní dávka iní až 5 % celkové hmotnosti nasazených ryb v rybníce. Odpov dná
osoba za p ípravu ryb pravideln  v ranních hodinách kontroluje a zapisuje teplotu vody 
v rybníce a m í úrove  rozpušt ného kyslíku. V p ípad  nízkých hodnot O2 zvýší pr tok 
erstvé kyslíkaté vody rybníkem (pozor na nebezpe í zchlazení nádrže) nebo uvede 

do provozu ú innou aeraci a omezí krmnou dávku do doby zlepšení situace. Dochází-li 
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k „p eh ívání“ nádrže (teplota vody u dna nádrže se pohybuje okolo 20 °C), obsluha op t
zvýší pr tok a zajistí odtok „horní“ p eh áté vody z nádrže, nap . tak, že p emístí m ížku
z první ady v požeráku (výpustní za ízení rybníka) ze spodu nahoru.
 Není-li jistota reproduk ní p ipravenosti ryb, je vhodné u n kolika kus  jikerna ek
provést v druhé polovin  dubna až po átkem kv tna odb r ovocyt  pro posouzení jejich 
velikosti a polohy jádra ovocytech (Kálal a kol., 1986). V celkové anestezii (viz kapitola 
Vlastní ízená reprodukce) se provede biopsie pomocí tuhého katetru (pipeta o vnit ním
pr m ru 3 mm) (Obr. . 2) p es pohlavní papilu a vejcovody nebo p es st nu b išní jehlou 
o vnit ním pr m ru min. 2,5 mm napojenou p es pr hlednou hadi ku o stejném pr m ru
s 10–20ml injek ní st íka kou. V pr b hu zákroku se p idržuje ryba ve vlhké ut rce, nejlépe 
podloženou mokrým molitanem na selek ním stole, aby se eliminovalo riziko poran ní nebo 
narušení ochranné hlenové vrstvy na povrchu ryby. Také je nutné katetr p ed zákrokem 
dezinfikovat koncentrovaným alkoholem, aby se minimalizovalo riziko infikace ryby. 
P ed provedením vlastního odb ru se nasaje do injek ní st íka ky 0,5 ml Ringerova 
fyziologického roztoku (6,5 g NaCl do 1 l destilované vody) nebo fyziologického roztoku. 
Injek ní st íka kou se nasaje do hadi ky 0,5–1 ml ovocyt , které se vytla í do zkumavky a 
po dopln ní p tinásobným objemem prosv tlovacího roztoku (Sér v roztok viz P íloha . 1) 
se po p ti minutách posuzuje poloha jader v ovocytech. P i poloze jádra III lze za ít se 
záv re nou fází p ípravy k ízené reprodukci (viz P íloha . 2). 

Obr. 1: Manipula ní rybní ky pro p ípravu genera ních ryb. 
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Obr. 2: Biopsie jiker kapra obecného p es mo opohlavní otvor. 
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7. ízená reprodukce ryb 

7.1. Hormonální stimulace ryb 
Pro zajišt ní synchronizace výt ru samc  (mlí ák ) a samic (jikerna ek) do jednoho 

dne se využívá hormonální stimulace pomocí kap í hypofýzy, p ípravk  na bázi kap í
hypofýzy (nap . Repro-Genol) nebo syntetických p ípravk  (nap . Ovopel). Ke stimulaci 
mlí ák  se nej ast ji používá jednorázová injikace suspenzí kap í hypofýzy a fyziologického 
roztoku v dávce 0,7–1,5 mg hypofýzy.kg-1 živé hmotnosti ryby nebo Ovopelu (Tab. 2). 
Individuální živou hmotnost ryb lze nejpozd ji zjistit p ed vlastní injikací. Z d vodu velké 
aktivity ryb v tomto období se však doporu uje vážit ryby v období výb ru ryb k reprodukci 
(viz kapitola 6) a k výpo tu dávky hormonálního preparátu použít tento již známý hmotnostní 
údaj. Pokud se používají k reprodukci ryby p ibližn  stejné velikosti a hmotnosti 
(tzn. ± 0,5 kg), je možné dávat pro uleh ení všem rybám stejnou dávku vypo tenou
na pr m rnou hmotnost ryb. Objem injikované suspenze se dle velikosti ryby pohybuje 
v rozmezí 0,2–1 ml suspenze.kg-1 živé hmotnosti ryby s tím, že u ryb s nižší hmotností 
se používá nižší koncentrace hormonální látky (vyšší objem suspenze na kg živé hmotnosti) a 
u ryb s vyšší pr m rnou hmotností vyšší koncentrace (nižší objem suspenze na kg živé 
hmotnosti). Optimální uvol ování spermatu samc  (spermiace) se dostaví p ibližn  po 24 
hodinách od injikace p i teplot  vody 19–21 °C.

Ke stimulaci jikerna ek se již adu let úsp šn  používá injekce suspenze kap í
hypofýzy a fyziologického roztoku ve dvou dávkách. První dávka je 0,5 mg hypofýzy.kg-1

živé hmotnosti ryby p i teplot  vody 19,5–20,0 °C. Po 12 hodinách následuje dávka druhá, a 
to 2,5 mg.kg-1 živé hmotnosti ryby. P i zjiš ování hmotnosti a výpo tu dávky se postupuje 
stejn  jako u mlí ák . Ovulace jiker nastává p ibližn  po 24 hodinách od první dávky
suspenze hypofýzy, kdy na dn  p ípravného bazénu nebo na vzduchovacích válcích lze 
pozorovat ( i spíše rukou nahmatat) samovoln  ovulované jikry. Pro zamezení velkým 
ztrátám samovoln  ovulovaných jiker p ed vlastním výt rem je možné mo opohlavní otvor 
samic nejpozd ji po druhé hormonální stimulaci zašít tzv. k ížovým stehem (Steffens, 1985). 
V tomto p ípad  je pot eba vybavit se chirurgickou soupravou obsahující chirurgické jehly 
vhodné velikosti, peány, pinzety a chirurgické hedvábí a je nutno po ítat s vyšší asovou
náro ností nebo po etn jším personálem. P ipravenost k výt ru se pak zjiš uje jemným 
tlakem na b išní dutinu samice v oblasti p ed mo opohlavním otvorem, kdy i p es zašitý otvor 
lze pozorovat únik malého množství jiker. Schéma postupu provedení „k ížového stehu“ dle 
Horvátha a kol. (1992) je uvedeno v P íloze . 3. 

Teplota vody v bazénu po první injikaci ryb nesmí klesat, naopak po druhé dávce se 
postupn  zvyšuje na úrove  21–22 °C. Mimotechnickou pom ckou ovulace jiker u samic 
m že být i to, že voda v bazénu se siln  zp ní díky vysokému obsahu protein  v ovariální 
plasm  ovulovaných jiker. K vyvolání ovulace lze se stejným úsp chem použít i Ovopel 
(sav í GnRH analog + metoclopramid) v dávce 1 peletky. 5 kg-1 živé hmotnosti ryby u první 
dávky a 1 peletky. kg-1 živé hmotnosti ryby u druhé dávky. asování dávek a nástup ovulace 
je p i použití Ovopelu stejné jako u stimulace hypofýzou (Tab. 2). Objem injikované suspenze 
hypofýzy i Ovopelu je stejný jako u mlí ák , tj. v rozmezí 0,2–1 ml suspenze.kg-1 živé 
hmotnosti ryby. Hmotnost kvalitní hypofýzy se zpravidla pohybuje mezi 3–4 mg na jednu 
kuli ku, erstvá hypofýza je smetanov  bílá, nezažloutlá (Obr. . 3). P i uchovávání v suchu 
a p i teplot  0–5 °C je její použitelnost cca 2–3 roky, poté ú innost skladované hypofýzy 
klesá. Stejné podmínky pro uchovávání platí i pro Ovopel. Proto se doporu uje pro každou 
sezónu po ídit pro injikaci jikerna ek erstvé p ípravky a hypofýzu (Ovopel) 
z p edcházejícího roku spíše použít k injikaci mlí ák . Hypofýzu lze nakoupit ve zpracovnách 
ryb. Ovopel byl vyvinut v laborato i Prof. L. Hovátha, University of Agricultural Sciences, 
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Institute of Animal Husbandry, Biotechnology Laboratory, 2103 Godollo, Pater K.Str.1., 
Ma arsko (Das, 2004). 

Suspenze se p ipravuje d kladným rozet ením hypofýzy (Ovopelu) v suché t ecí misce 
a až poté se postupn  v malých dávkách p idává odm ené množství fyziologického roztoku 
(Obr. . 4). Suspenze musí být p ipravena sv domit , aby zbylé ásti neucpávaly injek ní
jehlu a všechny ryby dostaly pot ebnou dávku hormon  dle své hmotnosti. Aplikace 
hormonálních preparát  ke stimulaci a synchronizaci výt ru je provád na injek ní aplikací 
(injek ní st íka ka o objemu 2–5 ml a jehla – lze zakoupit v lékárnách) do h betní svaloviny 
s pomocí dlouhé jehly. Vpich do svaloviny se vede pod úhlem 20–30° kraniálním sm rem
(Obr. . 5a). Jehla se do svalu zasune celá a zapo ne se s pomalou aplikací dávky suspenze 
za sou asného vytahování jehly ze svalu. Po aplikaci dávky a vytažení jehly se palec ruky 
p iloží na místo vpichu a prsty druhé ruky se sou asn  provádí krouživými pohyby masáž 
v míst  aplikace, aby se suspenze dostala do t lní tkán  ryby. Suspenzi lze aplikovat i do t lní 
dutiny pomocí krátké a úzké jehly nebo do jamky prsní ploutve. Pod prsní ploutev se v tšinou
injikují okrasné ryby (KOI kap i), protože p i injikaci do h betní svaloviny m že dojít 
ke ztrát  šupiny, což m že p i pozorování ryb v okrasném rybní ku mírn  kazit estetický 
dojem, ale rybám tato ztráta nevadí. V pr b hu injikace je op t nutno dbát zvýšené opatrnosti 
a šetrnosti p i manipulaci s rybami (t žší ryby zklidnit v anestetiku) a rybu odlovovat 
vhodným ná adím, nap . tzv. p elovovacím rukávem. B hem injikace je nutno rybu bezpe n
fixovat na m kké podložce a místo vpichu dezinfikovat!  

Obr. 3: Acetonovaná kap í hypofýza „A“ kvality. 



14

Obr. 4: Vše pot ebné pro hormonální stimulaci ryb: t ecí miska s tlou kem, dv  krátké 
injek ní jehly a injek ní st íka ka o objemu 20 ml pro odm ení pot ebného množství 
fyziologického roztoku, hormonální p ípravek Ovopel, injek ní st íka ka 2 ml s dlouhou 
jehlou pro aplikaci suspenze

Obr. 5: Injek ní hormonální stimulace kapra obecného. 
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P ípravek Repro-Genol je ma arské výroby. Distribuuje se ve vzduchot sn
balených gelových kapslích (Obr. . 6). Každá kapsle obsahuje 50 mg extraktu kap í
hypofýzy o známé úrovni hormon  a 66 mg mikrokrystalické išt né soli NaCl. Doporu ené
užití dle návodu výrobce je rozpušt ní obsahu 1 kapsle v 10 ml isté vody a injek ní
intramuskulární aplikace 1 ml suspenze.1 kg-1 p ipravených genera ních ryb. Ovulace jiker 
nastává ve stejném asovém horizontu jako p i užití klasické hypofýzy. Auto i této 
technologie prozatím nem li možnost preparát Repro-Genol vyzkoušet a ov it deklarovanou 
ú innost p i doporu ovaném dávkování. 

Obr. 6: Komer n  vyráb ný hormonální p ípravek Repro-Genol. 

Tab. 2: asový a teplotní harmonogram hormonální stimulace kapra obecného. 
as od první injikace (h) 0 12 ± 22–24 

Nasycení O2 min. 60 % na odtoku z p ípravného bazénu 
Teplota vody u  (°C) 19,5–20,0 20,0–20,5 21,0–22,0 
Kap í hypofýza
(mg hypofýzy.kg-1) 0,5 2,5 ovulace zralých 

jiker 

Ovopel 1 ks peletky.5–10* 
kg-1

1 ks peletky.1 
kg-1

ovulace zralých 
jiker 

Teplota vody u  (°C) 19,0–21,0 
Kap í hypofýza
(mg hypofýzy.kg-1) 0,7–1,5 --- odb r spermatu 

Ovopel  1 ks peletky.10 kg-1 --- odb r spermatu 
* dávku 1 erstvé peletky pro 10 kg jikerna ek lze použít v p ípad  jistoty dokonalé zralosti 
a p ipravenosti všech injikovaných genera ních ryb, tzn. spíše v druhé polovin  výt rové sezóny.  
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7.2. Výt r ryb 
P i ízené reprodukci kapra je pro snadn jší a bezpe n jší manipulaci s rybou 

využívána anestézie, a to koupelí v lázni anestetika. Doporu uje se využívat pom rn  dob e
osv d ené p ípravky, jako je 2-fenoxyetanol (ethylen glycol monophenyl ether), Merck spol. 
s r. o. nebo h ebí kový olej (ú inná látka eugenol), Dr. Kulich Pharma, s. r. o. Láze
se p ipraví do zvláštní nádrže, než probíhá p íprava ryb. Pro praktické využití a manipulaci je 
velikostn  nejvhodn jší rybá ská ká  napln ná do výšky vodního sloupce 25–40 cm 
vytemperovanou vodou na teplotu, v níž jsou ryby p ipravovány. P i vlastní anestezii je t eba 
zajistit neustálý dohled nad uspávanými rybami a po ítat se zvýšenou aktivitou ryb 
v po áte ní fázi p sobení anestetika (nebezpe í vysko ení z lázn  apod.). Anestézií se zmírní 
stres ryb v pr b hu manipulace a vyvarujeme se ne ekaného pohybu ryby s nebezpe ím 
jejího zran ní nebo ztráty získaných jiker. Ryby se uvádí do fáze anestéze 3a–3b (Kolá ová
a kol., 2007), kdy ryby poté, co je mírným tlakem ve h betní krajin  uvedeme do polohy 
na boku, z stávají v této pozici nebo se jen pomalu vrací zp t do p vodní polohy zpravidla 
jen díky gravita ním silám. Láze  z h ebí kového oleje (ke koupi v lékárnách) se p ipravuje
o koncentraci do 0,07 ml.l-1. Pro lepší rozpušt ní h ebí kového oleje se na edí 3–5 
(maximáln  7 ml) koncentrovaného h ebí kového oleje 60 ml 96% ethanolu a následn
rozmíchá ve 100 litrech vytemperované vody. 2-fenoxyetanol je obecn  používán 
v koncentraci 0,3–0,4 ml.l-1 (Kolá ová a kol., 2007). P i použití anestetik je nutno dodržovat 
základní bezpe nostní opat ení a používat ochranné pom cky.

V praxi se používají dva postupy výt ru:
a) jako první se provede výt r samic a na získané jikry se p ímo vytírají p ipravení samci 
(mlí áci);
b) jako první se odebírá sperma od p ipravených samc  (nap . do speciálních 50–100ml 
kontejner  na tká ové kultury, 20–50ml injek ních st íka ek i jiných vhodných 
uzavíratelných 50–100ml nádob pln ných maximáln  do 1/2 objemu), sperma v nádobách 
se naplocho uloží v chladu a použije se až po výt ru samic. 

ad a) Tento postup se využívá spíše v provozních podmínkách, kdy jsou ovulující ryby 
opatrn  p eloveny do p ipravené lázn  s anestetikem. Ovulace se zjiš uje individuáln  a 
do anestetika se dávají pouze ryby, které p i mírném tlaku na b išní dutinu samovoln
uvol ují jikry. Ryby, u kterých ovulace ješt  pln  nenastala, se vrací do p vodní nádrže, 
do druhé ásti téže nádrže odd lené p epážkou nebo do jiné nádrže s vodou o stejné kvalit  a 
teplot  jako v nádrži p vodní. Neovulující ryby pak podle možností znovu kontrolují 1–2krát 
s odstupem 1–2 hodin. Pokud ani poté u nich nedojde k ovulaci jiker, poznamená se tato 
skute nost v evidenci a ryby se bu  vy adí z genera ního hejna (jedná-li se o opakovaný jev), 
nebo se umístí do nádrže k vyt eným rybám pro jejich vysazení zp t do mate ného rybníka. 
Narkotizované ryby ve fázi anestezie 3a až 3b (Kolá ová a kol., 2007) se oto í h betem dol
a ru n  bez použití ná adí se vyloví do mokrého, ale vyždímaného látkového vaku (p íp. 
velké ut rky). P i této manipulaci je vhodné prst ruky stále držet na mo opohlavní papile 
ryby, aby nedošlo ke zbyte né ztrát  jiker. Podle velikosti vytírané ryby je zapot ebí dvou 
až t ech pracovník . U v tších ryb (5 kg a více) jeden pracovník sedí na židli, drží rybu 
v látkovém vaku ve svém klín  stále h betem dol  a prstem p idržuje mo opohlavní papilu. 
Druhý pracovník osuší suchou ut rkou b išní partie ryby, itní ploutev a mo opohlavní papilu 
a drží rybu za ocasní násadec obalený v mokré ut rce. T etí pracovník si p ipraví suchou 
misku na získané jikry, která je opat ena íslem a hmotností prázdné misky. Po osušení 
pat i ných partií ryby se ryba oto í na bok s b ichem naklon ným mírn  sm rem dol
(ventráln ), ocas sm uje rovn ž více k zemi a je fixován za násadec druhým pracovníkem 
proti ne ekanému pohybu ryby. T etí pracovník p iloží p ipravenou misku pod mo opohlavní



17

papilu tak, aby uvoln ný proud jiker stékal po st n  misky na její dno. Sedící pracovník za ne
s pozvolnou masáží b išní partie nejprve v kaudální ásti t la, postupn  tato masáž postupuje 
stále blíže od hlavy sm rem k papile. Pracovník držící misku dává pozor, aby jikry nebyly 
kontaminovány exkrementy, krví, slizem nebo vodou. V p ípad  hrozícího zne išt ní jiker 
okamžit  odstraní misku z dosahu ne istot a po o išt ní ryby výt r m že pokra ovat. Blíží-li 
se výt r ke svému záv ru, je vhodné rybu oto it h betem dol , ocasem sm ujícím k zemi a 
lehkým prot esením poloprázdné b išní dutiny set ást zbývající množství jiker k papile a 
po op tovném oto ení ryby jikry dot ít do misky. Vyt ená ryba se identifikuje na tením 
mikro ipové i kryogenní zna ky a porovná s evidencí ryb p ipravených k reprodukci, 
kde se poznamená, že ryba byla již vyt ena. Poté se ryba opatrn  umístí do nádrže s istou 
vodou o stejné teplot , v jaké probíhala p íprava, a za pr b žného dozoru personálu se nechá 
ryba probrat z anestéze. Je nutno zajistit co nejvyšší nasycení vody kyslíkem. Miska se 
získanými jikrami se ihned nesmazateln  (lihovým fixem) popíše plemenem (linií) ryby, její 
individuální zna kou a skute nou hmotností získaných jiker. Miska p ekrytá istou vlhkou 
ut rkou se umístí do stínu a teploty okolního prost edí 18–20 °C. Veškeré hmotnostní údaje 
s identifika ním kódem ryby se zaznamenávají do výt rových list  (P íloha 4a). Je možné 
o ekávat získání jiker na úrovni 10–20 % hmotnosti vytíraných jikerna ek. Zpravidla se 
používá jedna miska na jednu jikerna ku.

Mírnou modifikací zp sobu výt ru m že být položení narkotizované samice na bok 
na st l s mokrým hadrem, kusem látky nebo molitanem (viz kapitola 6) tak, aby b išní partie 
a zejména mo opohlavní otvor byly na hran  stolu nebo již mírn  za hranou. Jeden 
z pracovník  p idržuje ryby mokrým kusem látky v míst  ocasní partie, druhý rybu vytírá 
jednou rukou výše popsaným zp sobem a druhou rukou fixuje rybu v její hlavové ásti a t etí 
drží misku pro sb r jiker. Další postup v etn  osušení ryby p ed výt rem je totožný. 
 V p ípad  reprodukce menších jikerna ek lze také využít postupu, kdy se na výt rový 
st l položí suchá miska nebo je miska fixována jejím vložením do otvoru ve stole podobn
jako kuchy ský d ez v kuchy ské pracovní desce, ryba vytažená z anestetika se zabalí 
do vlhké ut rky tak, aby byla zakryta její hlava a koncem ut rky obalen ocas ryby. Provede 
se identifikace ryby. Mírn  vlhkou ut rkou se ot e mo opohlavní papila od vody a p ípadných
výkal , ryba se uchopí zp sobem, aby se zabránilo jejímu ne ekanému pohybu a pádu a 
po nato ení ryby papilou na misku se provede masáží b išní dutiny rukou její výt r. P i tomto 
postupu je bezpodmíne ná nutnost anestézie ryb a jistá praxe pracovník  (Obr. . 7).

Kvalitní a optimáln  ovulovaná jikra je žlutohn dé až žlutozelené jednolité barvy 
(závisí na plemeni a u KOI kapr  i na vlastním zbarvení jikerna ky), bez p ím sí krve, 
exkrement , bílých p ezrálých jiker, násilným výt rem utrhaných kus  tkán  vaje ník  a 
bez nadm rného množství ovariální tekutiny. Celková konzistence jiker v lavoru je jako 
u husté kaše. 
 Po vyt ení cca p ti ryb (podle získaného množství jiker) se misky s jikrou umístí 
na st l, z lázn  s anestetikem se opatrn  ru n  bez použití ná adí vyloví do mokrého, ale 
vyždímaného látkového vaku mlí áci. Prob hne identifikace ryby a po odsouhlasení s plánem 
k ížení se p istoupí k vlastnímu výt ru. Po osušení stejných partií t la jako u samic se vyt e
sperma p ímo do misky s jikrou. P i výt ru je nutno samce opravdu dob e fixovat, aby 
p i nenadálém pohybu nesrazil misku(y) s jikrou. Na jednu jikerna ku se používá 3–5 kus
mlí ák  tak, aby na 1 kg suchých jiker celkem p ipadalo 10–20 ml spermatu. Použité plemeno 
(linie) a individuální kód ryby se zaznamená na misku a do výt rových list  (P íloha 4c). 
Jikry se spermatem se ádn  nasucho smísí. 

ad b) P i tomto postupu se jako první v anestetiku p ipraví samci, tzn. že po nástupu 3a 
až 3b fáze anestézie (Kolá ová a kol., 2007) se ru n  bez použití ná adí vyloví do mokrého, 
ale vyždímaného látkového vaku nebo kusu látky. Možných zp sob  výt ru je op t n kolik: 
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1. Pracovník si s rybou sedne na židli. Rybu drží tak, aby byla fixována proti 
neo ekávanému pohybu a oto ena h betem dol . Odhalí se mo opohlavní papila samce. 
Spolupracovník mírn  vlhkou ut rkou osuší obnaženou ást t la ryby od vody. Masáží b išní 
partie se získává sperma ryby, které je spolupracovníkem nasáváno na principu podtlaku 
(nap . použitím výv vy a tlakové vody, r zných typ  malých kompresor i nejde-li jinak, 
tak ústy) do suchého kontejneru pro bun né kultury o objemu 50–100 ml. Spolupracovník 
dohlíží, aby odebírané sperma bylo isté, tzn. bez p ím sí výkal , krve a mo i, jež snižují 
kvalitu spermatu a jeho životnost. Kontejner se drží v úrovni t la ryby. Plní se maximáln
do 1/2 objemu a nesmazatelným zp sobem ozna í individuálním kódem a plemenem (linií) 
samce. Po výt ru se provede identifikace ryby a množství získaného spermatu v ml se zapíše 
do výt rového listu (P íloha 4b). Odebrané sperma lze v uzav ených kontejnerech v aerobních 
podmínkách uchovávat v horizontální poloze po dobu až 24 hodin v chladu a temnu        
p i 0–4 °C (nap . v p enosných termoboxech na vrstv  drceného ledu). Nejsou-li k dispozici 
tyto kontejnery, lze využít jiných vhodných uzavíratelných nádob nebo injek ních st íka ek. 
P i použití injek ních st íka ek využíváme podtlak vzniklý sáním vlastní st íka ek
a nepot ebujeme jiný zdroj podtlaku. Pro ryby do hmotnosti cca 3 kg (nap . KOI kap i)
posta ují st íka ky o objemu 10 ml, pro v tší ryby se používají st íka ky o objemu 20 ml. 
Op t se plní maximáln  do 1/2 objemu, nesmazatelným zp sobem se ozna í individuálním 
kódem a plemenem (linií) mlí áka a p ed uložením v chladu se píst st íka ky natáhne 
do maximální polohy, ímž ke spermatu zajistíme p ístup vzduchu, jenž má pozitivní vliv na 
kvalitu krátkodob  uchovávaného spermatu.  
2. Narkotizovaný samec se položí na bok na st l s mokrým hadrem, kusem látky nebo 
molitanem (viz kapitola 6) tak, aby b išní partie a zejména mo opohlavní otvor byly na hran
stolu nebo již mírn  za hranou. Jeden z pracovník  m že u v tších ryb p idržovat samce 
mokrým kusem látky v míst  ocasní partie, druhý masíruje jednou rukou b išní partii samce 
sm rem od hlavy k mo opohlavnímu otvoru a druhou rukou fixuje rybu v její hlavové oblasti. 
Další pracovník drží nádobu u mo opohlavního otvoru pro sb r spermatu. Další postup v etn
osušení ryby p ed výt rem je totožný. Výhodou tohoto postupu je jeho nižší technická 
náro nost, nevýhodou vyšší ztráty spermatu okolním stékáním po st nách nádoby a t le ryby 
a pravd podobn jší kontaminace spermatu vodou, krví, mo í i exkrementy.     

Po odebrání spermatu od všech p ipravených mlí ák  se doporu uje provést 
makroskopické hodnocení erstvého spermatu (Linhart a Pokorný, 1984). 

Po nástupu ovulace u p ipravovaných jikerna ek se tyto ryby vyt ou stejným 
postupem, jak bylo popsáno v této kapitole v odstavci ad a). Misky se po zvážení a zapsání 
hmotnosti jiker do výt rového listu p ekryjí istou vlhkou ut rkou a umístí do stínu p i teplot
okolního prost edí 18–20 °C, kde jsou uloženy až do doby oplození jiker (do 1 hodiny 
od výt ru jikerna ek). 

Po et jiker v jednom gramu se pohybuje v závislosti na stá í a plemeni ryby v rozmezí  
600–800 ks, u mladých jikerna ek KOI kapr  m že být až 1000 ks jiker.g-1.

Výhodou postupu, kdy se provádí výt r samc  p ed výt rem samic do nádob, je 
možnost lepšího posouzení kvality spermatu a výb ru jen spermatu o dobré kvalit . P i tomto 
zp sobu také nehrozí kontaminace jiker vodou, krví a exkrementy z vytíraných samc , p íp. 
pád vlastní ryby do misky s jikrou. Tento postup je také mnohem vhodn jší p i složit jším 
provád ní r zných schémat k ížení, nebo  nám dává v tší asovou volnost a je mén
náchylný na vznik chyb díky možnosti n kolikanásobné kontroly p ed vlastním osemen ním 
jiker. Nevýhodou metody je nebezpe í nižšího oplození jiker p i zhoršené kvalit  získaného a 
krátkodob  uchovávaného spermatu.
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Obr. 7: Výt r jikerna ky KOI-kapra jedním pracovníkem. 

7.3. Ošet ení genera ních ryb po ízené reprodukci 
Bezprost edn  po výt ru je zapot ebí kontrolovat bezproblémové odezn ní p sobení

anestetik. P ed odvozem ryb na chovný rybník je vhodné je p i jejich nakládání prohlédnout, 
zda nedošlo k povrchovému poškození ryb. P ípadné rány se d kladn  ošet í lokáln
dezinfek ním roztokem (nap . 4% roztok hypermanganu nebo jiného vhodného dezinfek ního
prost edku) nebo se provede preventivní krátkodobá koupel v nádržích p ed nebo p i p evozu
(Svobodová a kol., 2007) a ryby se vysadí zp t do mate ného rybníka nebo jiného rybníka 
bohatého na p irozenou potravu. Následn  v pr b hu vegeta ní sezóny se provádí 
p ikrmování ryb kvalitním krmivem pro jejich rychlou rekonvalescenci a p ípravu na p íští
výt rovou sezónu. V rybnících mají ryby možnost p irozeného dot ení, ímž je 
minimalizována pravd podobnost jejich úhynu v d sledku rozkladu nevyt ených jiker v t le 
samic. Pozd jší povýt rovou mortalitu ryb (do 15 dn ) zpravidla zp sobí u samic násilný 
výt r neuvoln ných ovocyt , kdy dojde k poškození vaje ník  nebo poškození jiných 
vnit ních orgán  doprovázeném silným krvácením nebo naopak nedostate ný výt r dob e
ovulovaných ovoct . Ovulované ovocyty, které nejsou vyt eny a které z stanou v t le,
po n kolika hodinách p ezrají a za nou se rozkládat, což zp sobí silnou zán tlivou reakci, 
sepsi a následný úhyn. P ípadn  uhynulé ryby je z rybník  nutné co nejrychleji odstra ovat
a zajistit jejich likvidaci v kafilérii, aby nedošlo k ohrožení zdraví zbytku genera ních ryb.

7.4. Osemen ní, aktivace, oplození jiker 
Osemen ní jiker se provádí bu  p ímým výt rem mlí ák  do misky s jikrami (viz 

 kapitola 7.2. a) nebo p idáním spermatu odebraného p edem do kontejner i jiných nádob 
(viz kapitola 7.2. b), a to dle p ipraveného plánu k ížení. Pokud se provádí reprodukce 
za ú elem obnovy genera ního hejna nebo za ú elem založení experimentálních populací 
pro test užitkovosti, postupuje se dle zásad popsaných v metodice o uchování genetických 
zdroj  ryb od Flajšhanse a kol. (2009). P i b žném provozním výt ru za ú elem produkce 
tržních obsádek lze osemen ní provád t p idáním 2–10 ml kvalitního (motilita 95–100 %) 
spermatu od každého z libovoln  vybraných 3–5 samc  na 1 kg jiker. Jikry se spermatem se 
jemn  a dokonale promísí st rkou (30 sekund). Pro aktivaci gamet se použije istá 
voda, nejlépe stejná, na které se jikry budou inkubovat, vytemperovaná na teplotu 19–22 °C. 



20

Na 1 kg jiker se spermatem se p idá 0,5 l vody. Až tímto p idáním vody nastává aktivace 
gamet, tzn. že spermie se stanou aktivní, svým pohybem bi íku a pozitivní chemotaxí 
vyhledávají mikropyle jikry. U jiker dochází aktivací k ireverzibilním zm nám (k r stu 
fertiliza ního kónu, kortikální reakci, formování periviteliního prostoru a k bipolární 
diferenciaci) (Linhart, 2004). Nastává oplození. Je to proces následující po aktivaci gamet a je 
definován jako f ze sam ích a sami ích prvojader. Okamžit  po p ilití vody je zapot ebí vše 
lehce, ale ádn  promíchat (10–15 sekund) a poté nechat dalších 30–45 sekund v klidu. Po cca 
jedné minut  od aktivace gamet se zapo ne s odlepkováním jiker. Na misku 
se nesmazatelným zp sobem zapíše as aktivace. Jikry kapra obecného jsou oplozeníschopné 
po dobu nejdéle t ech minut od aktivace istou vodou, poté se mikropyle uzavírá (Saad a 
Billard, 1987). Stejní auto i uvádí možnost prodloužení této doby až na osm minut p i použití 
aktiva ního roztoku 40 mM NaCl, 5 mM KCl, 20 mM Tris p i pH 8. 

7.5. Odlepkování jiker 
Aktivovaná kap í jikra osmotickým procesem p ijímá vodu a zv tšuje sv j objem. 

Pr m r jikry je 1,6–1,65 mm po nabobtnání (Linhart a kol., 1995), p i emž dochází 
k nápadnému zbytn ní povrchové lepkavé proteinové vrstvy. Tento sekundární obal 
umož uje v p irozeném prost edí zachycení jiker na povrchu rostlin nebo výjime n  na jiných 
vhodných pono ených p edm tech. P i ízené reprodukci s inkubací jiker v inkuba ních
lahvích je tato lepkavost jiker nežádoucí, došlo by k vzájemnému slepení jiker. Vytvo ený 
shluk poté zabra uje dokonalému omývání jejich povrchu kyslíkatou vodou a dochází 
k odum ení zárodku, ímž se vytvo í nosná p da pro r st plísní a pronikání jejich hyf 
do zbývajících živých jiker. 

Odlepkování jiker je tedy proces, kdy se mechanickým i chemickým zp sobem
lepivost jiker eliminuje na stav, kdy je každá jikra samostatná a bez tendence se 
p ichytit k jiné jik e i povrchu inkuba ního aparátu. 

V sou asnosti lze využít n kolik možností odlepkování. Nej ast ji a nejspolehliv ji se 
v provozu jako odlepkovací suspenze používá p es uhelonové sítko rozpušt né plnotu né
sušené mléko v pom ru 1:30 s vodou o teplot  20–22 °C (Gela a kol., 2003b). Stejn  dob e
lze k odlepkování jiker použít erstvé, p íp. UHT ošet ené plnotu né mléko v ed ní 1 litr 
mléka:9 litr m vody z líhn . Odlepkovávání se provádí tak, že po 1–2 minutách od aktivace 
gamet se sleje co nejv tší množství aktiva ní vody p es okraj misky a poté se za stálého 
jemného míchání st rkou pohybem p ipomínajícím íslici 8 v celém objemu misky p idává
suspenze mléka. Nejprve je p idáváno mléko v menším množství (zhruba do 5 min 
po oplození), postupn  se odlepkovací médium p idá v takovém objemu, kdy jikry ponechané 
n kolik sekund bez míchání jsou po klesnutí ke dnu p ikryty 1 cm vrstvou mléka. Jikry 
se v odlepkovacím médiu míchají po dobu p ibližn  jedné hodiny. Po této dob  se za stálého 
míchání p idává temperovaná voda z inkuba ních aparát . Po napln ní misky se nechají jikry 
klesnout na dno a z ed né mléko se opatrn  p es hranu misky slije do odpadu. Cyklus 
se opakuje tak dlouho, až je veškeré mléko odplaveno. Kvalitn  ošet ené jikry, které se nelepí, 
se mohou vysadit opatrným p elitím do p edem p ipravených inkuba ních lahví, u kterých byl 
krátce p ed vysazením jiker zastaven p ítok vody a voda z láhve byla hadi kou odsáta 
na hladinu, kdy ve spodním hrdle láhve z stalo cca 10–15 cm vody (platí pro klasické Zugské 
láhve o objemu 10 l). Teplota vody by se m la pohybovat v rozmezí 18–22 °C. Láhve se 
jikrou plní tak, aby po jejich klesnutí zabíraly 1/2 – 3/4 objemu láhve (cca 500–600 g suchých 
jiker). P i usazování jiker do láhve se pustí p ívod vody v množství, aby jikry nebyly proudem 
vody vyneseny p es okraj láhve, ale aby se odplavily p ípadné zbytky odlepkovací suspenze. 
Nedojde-li ke slepení jiker, tak se po cca 10–15 minutách siln jšího proplachování se ídí st ik
vody do láhve na úrove , kdy se jikry v láhvi lehce „p evalují“. Dojde-li po vysazení jiker 
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na láhev k jejich masivnímu slepení, je t eba jikry hadi kou o v tším pr m ru (1/4–1/2´´) 
odsát zp t do misky a pokra ovat v odlepkování mlékem.  

Odlepkovávání je možno provád t i v inkuba ních Zugských lahvích s pomocí 
vzduchu. V tomto p ípad  jsou jikry v suspenzi mléka prvních 10–15 minut míchány ru n ,
poté se i se suspenzí mléka p elijí do inkuba ních lahví, kde jsou probublávány vzduchem 
p ivád ným trubi kou k hrdlu láhve nebo stojan s láhvemi má zabudován zvláštní okruh 
pro rozvod vzduchu napojený na dmychadlo. Po hodin  odlepkovávání vzduchem se p ívod
vzduchu zastaví a za ne se s promýváním jiker otev ením p ívodu vody. Metodu odlepkování 
jiker vzduchem nelze aplikovat v pln  recirkula ních systémech líhní, ale pouze u pln
pr to ného systému, kdy je voda s mlékem vypoušt na do odpadu. 

Na n kterých rybích líhních mají dobré zkušenosti s odlepkováním kap ích jiker 
v suspenzi kvalitního jílu, který se p ipravuje ve výsledné koncentraci okolo 30 g jílu v 1 litru 
vody z líhn  (Gela a kol., 2003b). P esný pom r nelze stanovit, vše je závislé na kvalit
a istot  jílu. Rovn ž i p íprava suspenze p ed vlastním použitím je asov  náro ná, proto je 
tato metoda pro kap í jikry mén  rozší ená, ale nachází využití p i odlepkování jiker t ch
druh  ryb, které se vytírají p i teplotách okolo 15 °C (jeseterovití). 

Rovn ž se lze setkat s odlepkováním jiker v suspenzi talku (Dr. Kulich Pharma, 
s. r. o.). P i užití tohoto p ípravku je prvním krokem vytvo ení suspenze talku s vodou z líhn
o konzistenci hutné malty a z ní následné suspenze v koncentraci jako u sušeného mléka 
(viz výše). V druhém kroku se p ipraví stojany se Zugskými láhvemi s možností odlepkování 
pomocí vzduchu tak, že se každá láhev napustí do jedné t etiny až poloviny vodou, p im en
se otev e p ívod vzduchu a p idá se cca jedna hrst husté suspenze talku. Vzduchové bubliny 
suspenzi rozm lní. Takto se p ipraví tolik lahví, kolik je plánováno k odlepkování použít. 
Poté lze p istoupit k vlastnímu osemen ní a aktivaci jiker a spermií, kdy po t ech minutách 
od aktivace pohlavních produkt  se za jemného míchání rukou p idá cca jeden litr p ipravené
ídké suspenze talku na 2 kg jiker. V pr b hu následujících t ech minut se p i ru ním míchání 

opatrn  mezi prsty rozruší p ípadn  tvo ící se hrudky jiker. Takto ošet ené oplozené jikry 
se p elijí z misek do p ipravených Zugských lahví, kde pokra uje odlepkování vzduchem 
po dobu p ibližn  20 minut. Následuje odstavení p ívodu vzduchu a postupným pr plachem 
vodou se odplaví odlepkovací suspenze. 

Koncentrace odlepkovacích suspenzí a asy pot ebné k ošet ení jiker výše uvedené je 
t eba brát jako orienta ní a doporu ené. Odlepkovací procesy bývají ovlivn ny kvalitou, 
teplotou a chemickým složením vody v líhni používané a rovn ž i kvalitou získaných jiker. 
Proto jsou velice d ležité vlastní zkušenosti a praxe líh a e, aby výsledkem odlepkování byly 
jednotlivé jikry bez poškození. 

Po vysazení jiker na láhev je zapot ebí okamžit  zapsat íslo láhve do výt rového 
listu (P íloha . 4c) k danému k ížení, aby nemohlo dojít k zám n  k ížení i ošupení 
p i kulení a vysazování embrya. 

U jiných druh  ryb (sumec velký, lín obecný, jeseterovití) je již n kolik let úsp šn
používána metoda odlepkování oplozených jiker enzymy (Alkaláza), p íp. chemickou cestou 
(tanin, neboli kyselina t íslová) (Linhart a kol., 2000; Linhart a kol., 2001; nepublikované 
zkušenosti autorského kolektivu). U kapra obecného byly provád ny experimenty 
s odlepkováním jiker pomocí enzymu (Linhart a kol., 2003) i taninu (nepublikováno), ale 
úsp šnost výsledku je závislá na fyzikáln -chemických vlastnostech vody v rybí líhni, kdy 
za ur itých podmínek toto odlepkování nedosahuje takové úrovn , aby tyto metody bylo 
možno b žn  a ve v tším m ítku využívat na rybích líhních. D vodem vývoje nových metod 
odlepkování jiker je snaha o zkrácení doby odlepkování z 1 hodiny na n kolik málo minut 
tam, kde se jikry odlepkují po celou dobu ru n .
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7.6. Inkubace jiker 
Jikry kapra obecného se p evážn  nasazují k inkubaci do inkuba ních Zugských 

(Weisových) (Obr. . 8a, b), p ípadn  Chasseových lahví o objemu deset litr  v množství 
p ibližn  500–600 g suchých jiker na láhev, což se rovná asi 2/3 objemu láhve nabobtnalých 
jiker. Jikry se optimáln  vyvíjejí p i teplot  vody 18–22 °C. Teploty 14 °C a 25 °C m žeme 
pokládat za hrani ní, p i jejichž dlouhodobém p sobení dojde k úhynu vyvíjejících 
se zárodk , p íp. k vzniku malformací embryí. Pr tok vody lahvemi je se ízen tak, aby 
docházelo k pozvolnému „vln ní a p elévání“ jiker. To odpovídá cca 3 litr m vody za minutu 
a láhev. V pr b hu inkubace se denn  odstra ují uhynulé jikry odsáváním hadi kou.
Neoplozené a mrtvé jikry po dni a p l inkubace zb lají a po dalších dvou dnech 
se shromaž ují v horní ásti objemu jiker, kde se snáze odsávají.  

Obr. 8a: Celkový pohled na rybí líhe  p i p íprav  na sezónu s oh evnými nádržemi, 
Zugskými inkuba ními lahvemi, adou kolíbek a inkubátory o objemu 225 l. 
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Obr. 8b: Detail na Zugské inkuba ní láhve s odlepkovanými jikrami. 

K prevenci a tlumení výskytu plís ových onemocn ní jiker se používají prost edky 
b žné v líh a ské praxi (UV lampy, ozonizace) (Liltved, 2003). Ke krátkodobým koupelím 
do stádia o ních bod  jiker lze použít Jodisol (ú inná látka poly-N-vinylpyrrolidon-2) 
v koncentraci 5–10 ml.l-1 p i délce koupele 2 minuty (Kou il a Hamá ková, 1998) nebo roztok 
Acriflavinu v dávkování dle návodu výrobce (možno b žn  koupit v akvaristických 
pot ebách). Koupel se provádí tak, že se zastaví p ítok vody do inkuba ní láhve, jikry 
se nechají klesnout a z láhve se hadi kou odsaje (nebo PET lahví vytla í p es okraj inkuba ní
láhve) cca 1,5–2 litry vody. Do zbývajícího objemu vody s jikrou v inkuba ní láhvi 
se aplikuje odm ené množství lé ebného prost edku. Prodlouženou st rkou nebo pevnou 
ty inkou se opatrným mícháním jikry v láhvi zví í tak, aby se lé ebný preparát rozptýlil 
rovnom rn  v celém objemu. Po požadované dob  p sobení lé iva se op t pustí st ik 
do inkuba ní láhve a postupn  dojde k vyplavení koupele. Je t eba upozornit na p ípad, 
kdy jsou inkuba ní láhve napojeny na recirkula ní systém, p íp. i biofiltr. Použitá koupel 
by v tomto systému z stala a mohla by poškodit funkci biofiltru. 

Pro desinfekci veškerého vybavení rybí líhn  p ed nasazením jiker a pl dku a 
po každém vyskladn ní pl dku se používají chemické prost edky na bázi chlóru (nap . Savo) 
dle pokyn  výrobce. Po desinfekci je t eba vše dostate n  opláchnout istou vodou. 

Pl dek se kulí za 60–70 denních stup  (d°) v závislosti na teplot  vody a pr toku
p evážn  najednou a v celé láhvi v pr b hu jedné hodiny. V p ípad , že se kulení na láhvi 
prodlužuje, je možno zvýšit teplotu vody na maximáln  22 °C nebo lze zastavit p ítok vody 
a po krátkodobém „p idušení“ embrya (15–20 min) nastává jeho masivní kulení. 

Pokud je kulení na láhvi dokon eno, p esaje se obsah láhve do dostate n  velkého 
lavoru, kde je zapot ebí „roztá ením“ a následnou sedimentací docílit separace a odsátí 
zbytk  jikerných obal  a zbylých mrtvých jiker od embrya. Po dokonalém vy išt ní
se p enese nebo p eplaví vykulený pl dek do inkubátor  nebo kolíbek pro vá kový pl dek
kapra (Obr. . 9, 10).

Na velkých líhních s produkcí desítek milión  kus  vá kového pl dku kapra obecného 
z jednoho výt ru by metoda separace vykuleného pl dku sedimentací byla asov  neefektivní, 
proto se dokonale vy išt né jikry krátce p ed po átkem kulení p esadí do inkubátor ,
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kde dojde k vlastnímu vykulení. Pl dek po vykulení klesá ke dnu inkubátoru, rozpadlé jikerné 
obaly se zachytí na uhelonovém sítu, které se musí pravideln istit, aby nedošlo k jeho 
stržení z rámu nebo p ete ení. N kde rozmíst ní technologie líhn  umož uje p eplavování
vykuleného pl dku z inkuba ních lahví do uhelonových kolíbek ve žlabech, kde pl dek m že
z stat až do jeho rozplavání nebo se p eplavaný pl dek opatrn  p eloví a p esadí 
do inkubátoru. 

Kolíbky pro odchov kap ího pl dku se používají uhelonové o velikosti ok 0,25–0,35 
mm (nap . Pokorný – sít  s. r. o.) zav šené na pevném rámu do odchovného žlabu typu 
„Ewos“ nebo plastové s jemným dvojitým p epadovým nerezovým sítkem (velikost ok K-20, 
nap . Aston Johnson, s. r. o. Strakonice). Usazení sít v kolíbce musí být dokonalé, pl dek
uniká sebemenším otvorem, kterým se dokáže protáhnout. K ut sn ní se hodí d tská 
modelovací plastelína, která se po každém vysazení pl dku lehce seškrábne a vym ní 
za novou, istou. Rovn ž lze k ut sn ní sít použít akvaristické lepidlo (jednosložkový lepící 
tmel na bázi silikonu). Nevýhodou použití silikonu je doba pot ebná od vyspárování 
do vytvrzení (min. 6 hodin). Do každé kolíbky je neustálý p ítok isté líh ové vody o teplot
16–22 °C. Pr tok pro kolíbku o objemu 100 l je se ízen na cca 1,5–2 l.min-1.

Velké produk ní líhn  používají pro odchov kapra od vykulení po rozplavání 
a expedici do rybník  speciální inkubátory o objemu vody 225 l. P ívod vody do inkubátoru 
je uprost ed kónického dna a proud vody je vyfrézovanými drážkami vsazeného kužele 
vpoušt n do vlastního sila inkubátoru. Drážky zp sobí, že proud vody má to ivý sm r a málo 
pohyblivému pl dku nedovolí klesnout ke dnu ve v tší vrstv , neustále jej nadnáší a zásobuje 
erstvou kyslíkatou vodou. ást pl dku se také zachycuje na vnit ních st nách aparát .

V dob  nadechnutí a rozplavání se pl dek již zdržuje u hladiny a horní t etin  sila. Horní ást 
sila je proto opat ena uhelonovým límcem, který zabra uje úniku pl dku. Pr tok silem 
se se izuje podle množství nasazeného pl dku na cca 20 l.min-1. Kapacita jednoho sila je 2–3 
miliony K0.

Obr. 9: Inkubátor o objemu 225 l pro kap í pl dek.
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Obr. 10: Plastová kolíbka pro odchov vá kového pl dku kapra obecného a lína obecného 
od vykulení po rozplavání. 

8. Období endogenní výživy  
erstv  vykulený vá kový pl dek (celková délka zárodku je 5,6–5,9 mm) se zav šuje

na rostlinách nebo jiných vhodných pono ených materiálech a v této poloze, bez výrazného 
pohybu, setrvává obvykle 3–5 dní (v závislosti na teplot  vody). K zav šení slouží ztuhlý 
sekret v podob  vlákénka produkovaný žlázkou ležící na p edním spodním okraji hlavy. 
Kap í pl dek v této dob  není sv tloplachý, a proto k zav šování dochází zpravidla p ímo
na míst  vykulení. Pokud chybí dostate né množství vhodného materiálu k zav šení 
vá kového pl dku, jedinci klesají ke dnu, kde hynou (Krupauer a Kub , 1985). Proto 
je bezpodmíne n  nutné do kolíbek vložit inertní materiál, který k zav šení poslouží. Lze 
použít v pitné nebo ve vod  z líhn  oprané listy ost ice, rákosu, chrastice apod., zbavených 
kv tních klásk  s pylem. Zvýšený obsah SiO2 v listech t chto druh  rostlin zamezí hnití a 
kažení vody. Rovn ž lze použít v tvi ky s lístky b ízy, vrby. Nedoporu uje se používat 
v tvi ky jehli nan , jejichž silice mohou být toxické. 

V pr b hu tohoto období dochází u embrya k dotvá ení anatomické stavby a funkcí 
jednotlivých základních orgán .  Nap . u erstv  vylíhnutého kap ího pl dku chybí žábra. 
Funkci dýchání p ejímají rozší ené a hojn  rozv tvené krevní cévy na p edním okraji 
žloutkového vá ku (Cuvier v krevní splav). Stejnou úlohu sehrávají i cévy v oblasti budoucí 
itní ploutve. Pl dek se v této etap  živí ze zásob ve žloutkovém vá ku. erpáním výživných 

zásob se zmenšuje objem žloutkového vá ku, ímž se i zmenšuje plocha Cuvierova splavu. 
Proto funkci náhradního orgánu dýchání p ejímají hust  rozv tvené cévy v oblasti budoucí 
h betní ploutve a pozd ji i cévní systém na zadní ásti žloutkového vá ku pod tvo ícím
se st evem. V této dob  se již objevují základy žaberního aparátu, který v okamžiku p echodu
na pohyblivý zp sob života je již rozhodujícím orgánem dýchání. Ploutevní lem 
je nediferenciován a st evo má p ímý pr b h (Krupauer a Kub , 1985). 

Na za átku larvální periody se kap í pl dek živí ješt  ze zbytk  zásob žloutkového 
vá ku, ale již v jejím pr b hu p echází na aktivní p íjem potravy. Celková délka t la je     
6,0–7,5 mm. Charakteristickým znakem této etapy je aktivní, ale ješt  patrný trhavý pohyb 
a napln ní zadní ásti plynového m chý e vzduchem tak, že ústním otvorem larva nasaje 
vzduch a p es jícen ho propasíruje do budoucího plynového m chý e (Št ch, 2007). 
P ítomnost vzduchu v plynovém m chý i lze identifikovat nabráním n kolika kus  pl dku
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do sklen né i velmi iré plastové kádinky nebo jiné vhodné nádoby s menším množstvím 
vody. Pohledem proti sv tlu je vzduchová bublinka v plynovém m chý i pl dku pom rn
dob e viditelná. U dosud existujícího ploutevního lemu v h betní a ocasní partii dochází 
k mírnému rozší ení jako p edzv st tvo ících se nepárových ploutví. Dochází k osifikaci 
n kterých kostí (kraniální ást páte e, spodní elist, požerákové zuby, operculum) (Krupauer a 
Kub , 1985). 

9. Nemoci vá kového pl dku 
P i odchovu vá kového pl dku kapra obecného v období endogenní výživy 

se na rybích líhních lze setkat s úhyny pl dku, které díky hustým obsádkám v odchovných 
za ízeních bývají v tšinou masivní ( asto až 100 % obsádky odchovného za ízení i celého 
výt ru). Pokud se vylou í technologická závada na za ízení, která m že zap í init prudký 
pokles nebo nár st teploty vody až za letální hranici (nap . p i kolapsu regulace oh evného
a kontrolního systému na rybí líhni), nedostate ný p ítok erstvé a okysli ené vody 
do inkubátoru, otravu p ítokové vody nebo otravu ryb díky nedostate n  opláchnutému 
vybavení rybí líhn  po p edcházejícím išt ní a desinfekci (nap . Savem), je zapot ebí p í inu
p ípadných zjišt ných úhyn  zjistit v co nejkratší dob  vyšet ením, pokud možno p ímo 
v laborato i rybí líhn . Rychlost postupujících úhyn  bývá p i teplotách vody 20 °C 
tak razantní, že p i odvozu vzork  na vyšet ení do vzdálen jší laborato e bývá ekání na její 
výsledek to poslední, co pro vá kový pl dek ud láme. Z tohoto d vodu auto i doporu ují
vybavit líhe  základním laboratorním vybavením (lupa o zv tšení 6–50x, mikroskop 
o zv tšení 50–400x), jednoduchá pitevní souprava (pinzety, jehly, sada mikroskopických skel 
apod.). V takto vybavené laborato i bude zkušená obsluha rybí líhn  schopna základního 
rychlého vyšet ení a rozpoznání nejb žn jších p vodc  masivních úhyn . V asnou
identifikací možného p vodce chorob se personál m že pokusit provést n která základní 
opat ení k minimalizaci ztrát do doby p íjezdu povolaného veterinárního léka e nebo do doby 
získání oficiálního potvrzení p vodce onemocn ní v n kterém z veterinárních ústav . Je 
pot eba zd raznit, že na p íslušné veterinární specialisty je vhodné se obrátit v každém 
p ípad .

9.1. Bakteriózy 
Z bakteriálních nákaz se u vá kového pl dku lze setkat s invazí druh  rodu 

Aeromonas, které p i masivním napadení mohou zp sobovat nekrózu ploutevního lemu ryb 
a poškozování vyvíjejícího se žaberního aparátu ( ítek a kol., 1997). P í inou patologického 
rozvoje t chto baktérií bývají zhoršené hygienické podmínky (nap . p i kulení nedostate n
vy išt ný pl dek od mrtvých jiker a rozpadlých jikerných obal , který je vysazován 
do kolíbky) nebo vysoce organicky zne išt ná voda používaná v pr b hu inkubace jiker 
a v období endogenní výživy pl dku. P edb žnou diagnózu lze stanovit mikroskopickým 
vyšet ením, kdy je možno pozorovat rozt epené okraje ploutevního lemu. Pro potvrzení 
nálezu rybopatogenních baktérií rodu Aeromonas je ale zapot ebí laboratorního vyšet ení
ve specializovaném veterinárním ústavu.  

ítek a kol. (1997) jako terapii doporu ují koupel pl dku v modré skalici (koncentrace 
1:2000 po dobu 1–2 minut), pop . koupel ve formaldehydu. Autorský kolektiv nemá vlastní 
prakticky ov ené zkušenosti s t mito lé ebnými koupelemi u vá kového pl dku, proto 
d sledn  doporu uje provedení testu snášenlivosti u vzorku ryb p ed vlastní hromadnou 
aplikací koupele.
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9.2. Ichtyobodóza
Jednou z nej ast ji se vyskytujících protozoárních onemocn ní je ichtyobodóza (lze 

se setkat s pojmenováním costie). P vodce (bi íkovec Ichthyobodo necator) napadá k ži a 
žábry ryb. Cizopasník má fazolovitý tvar, jeho velikost je až 20 µm a má jeden kratší a jeden 
delší bi ík (Obr. . 11, Durborow, 2003). V levém okraji má zobá kovitý výb žek s ústím 
cytosomu, který se po p ilnutí cizopasníka k hostitelské bu ce vysune a vysává bun ný
obsah. Po opušt ní hostitele vytvá í cysty, které si po krátkou dobu zachovávají životnost. 
Podstatou patologických zm n vyvolaných tímto bi íkovcem je troj až p tinásobné zesílení 
epidermis, které je doprovázeno úplným vymizením hlenových bun k. V bu kách epidermis 
a v bu kách respira ního epitelu dochází k vážným poruchám, které vrcholí odlupováním 
t chto bun k. Vznikají tak plošné eroze a rozplavávající se pl dek hyne v d sledku selhání 
osmoregulace i udušení ( ítek a kol., 1997), a to ve velice krátké dob  po objevení prvních 
p íznak  (n kolik desítek minut až pár hodin). Ichthyobodo necator cizopasí na rybách 
p i teplot  vody 2–30 °C, takže teplota vody v rybí líhni p i odchovu raných stádií kapra 
obecného je pro invazi tohoto parazita ideální. Vedle optimální teploty vody je významným 
podmi ujícím faktorem pro vzplanutí ichtyobodózy vysoká hustota pl dku v inkuba ních
aparátech, kdy k infekci mezi rybami dochází p ímým dotykem ryb anebo se odpadlý 
cizopasník p ichytí na novém hostiteli ( ítek a kol., 1997). K zamo ení prost edí inkuba ních
p ístroj  dochází cystami ve zdrojové vod  pro rybí líhe  nebo nedodržením základních 
zoohygienických pravidel, kdy obsluha nebo personál rybí líhn  manipuluje s genera ní rybou 
nebo je kontaminován vodou z odchovných nádrží s t mito rybami a bez desinfekce rukou, 
ochranných a pracovních pom cek vstoupí do prostoru s inkuba ními láhvemi a aparáty. Zde 
již sta í jen málo, aby se voda v inkubátorech infikovala a b hem n kolika hodin zamo ila
celý provoz. 

P íznaky onemocn ní parazitem jsou u pl dku akutní, kdy rozplavávající se nebo 
již rozplavaný pl dek p ed expedicí se za ne lepit na odtoková síta, ve velkokapacitních 
inkubátorech se shlukne u hladiny uprost ed inkubátoru a nehybný padá ke dnu, kde hyne. 
Interval mezi prvními p íznaky a úhynem celé obsádky inkubátoru je 5–12 hodin v závislosti 
na teplot  vody a intenzit  napadení. Diagnózu lze stanovit mikroskopickým vyšet ením 
pl dku, kdy na okrajích ploutevního lemu lze pozorovat typický tvar p isedlé „hrušti ky“.
Terapie vá kového pl dku v hustých obsádkách inkubátor  a p i rychlosti postupu nákazy je 
velice komplikovaná. Krátkodobé koupele v chloridu sodném ( ítek a kol., 1997) nejsou 
z praktického hlediska v doporu ených koncentracích proveditelné, koupel v roztoku 
formaldehydu ( ítek a kol., 1997) je z hlediska p ípadného karcinogenního p sobení v i
obsluze líhn  diskutabilní. P i aplikaci komer n  vyráb ného a prodávaného p ípravku 
na bázi Acriflavinu dle návodu na výrobku uvedeném autorský kolektiv nezaznamenal 
úsp šnou lé bu. První kladné výsledky lé by ichtyobodózy získali auto i této technologie p i
použití p ípravku Persteril® 15 (Overlack, spol. s. r. o., ú inná látka kyselina peroctová 15 %). 
Dávkování dodávaného roztoku je 7 ml koncentrátu z ed ných v 1m3 technologické vody 
v rybí líhni. Nejlépe se osv d ila metoda aplikace odm eného objemu Persterilu® 15 
do zásobní (oh evné) nádrže, odkud je p ípravek postupn  rozveden do jednotlivých 
inkuba ních p ístroj  a p sobí desinfek n  již v rozvodech technologické vody, které rovn ž
mohou být p i nedostate né desinfekci mezi jednotlivými výt ry zdrojem nákazy. P ípravek 
se do recirkula ních systém  aplikuje denn  až do vymizení pozitivních nález  vyšet ovaných
vzork . V pr to ných systémech rybích líhní se aplikuje v takových asových intervalech, 
kdy dojde k vým n  objemu vody. 

Využití p ípravku Persteril® 15 v rybá ské praxi k prevenci i p ípadné lé b
a potla ení nákaz ryb a jejich vývojových stádií bude pravd podobn  dle jeho ú innosti
mnohem širší, pouze je t eba vypracovat technologické metodiky pro daný druh a vývojové 
stádium. 
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Jelikož každá nadm rná manipulace a expozice r znými chemikáliemi je pro  pl dek
zát ží spojená s nejistotou úsp šnosti terapie, je lépe v novat d slednou pé i prevenci, která 
spo ívá v zajišt ní kvalitní p ítokové vody pro rybí líhn  po celou dobu jejího provozu, 
d slednost p i išt ní vykuleného pl dku a p ípadného odstran ní usazených organických 
kal  z inkuba ních kolíbek a v neposlední ad  dodržování maximální úrovn  hygieny 
a zoohygieny v rybí líhni. 

Obr. 11: Ichthyobodo necator (Photo by Andrew Mitchell, Durborow, 2003). 
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9.3. Ichtyoftirióza
Dalším parazitem zp sobujícím hromadné úhyny ryb je nálevník Ichthiophthirius

multifilis (kožovec). Kožovec cizopasí mezi pokožkou a škárou ryb a v žaberním epitelu. Živí 
se rozrušenou bun nou drtí. Zp sobuje rozsáhlé poškození tkání až nekrotické zm ny.
Kožovcem jsou ohroženy zejména ryby chované p i vyšších teplotách (15–26 °C) 
v nahlou ené obsádce ve špatném výživovém a kondi ním stavu. Lé ba ryb napadených 
kožovcem je komplikovaná. Ú innou lé bu lze provád t pouze v okamžiku, kdy dosp lí
jedinci (tzv. trofonti) opoušt jí t lo ryby, aby se mohli zapouzd it na dn  a pomnožit se. 
Nejvíce se v praxi osv d ilo každodenní p elovování ryb a d sledná desinfekce rybolovného 
ná iní. Z praxe však nejsou známy hromadné úhyny vá kového pl dku kapra, nebo
k nejv tšímu rozmachu kožovce ve vodách dochází koncem jara a za átkem léta. Je však 
nutné v novat tomuto parazitu pozornost p i odchovávání pl dku v násadových rybnících 
a sádkách ( ítek a kol., 1997). 

9.4. Trichodinóza
Také prvok Trichodina m že p i svém p emnožení zp sobovat úhyn ryb. Jedná 

se o endokomenzála, který využívá ryb k p enosu vodním prost edím. Živí se bakteriemi 
z okolního prost edí a p irozen  uvoln nými bu kami z pokožky ryb. P i masivním 
namnožení zp sobuje svým p ichycováním a soustavným pohybem drážd ní a poškozování 
povrchu t la. V extrémních p ípadech m že dojít až k úhynu ryb. Ú innou terapií jsou krátko- 
a dlouhodobé koupele v roztoku chloridu sodného i formaldehydu. Stejn  jako u kožovce 
není z praxe znám hromadný úhyn vá kového pl dku kapra ( ítek a kol., 1997).

10. Expedice vá kového pl dku 
V pr b hu larvální periody po úplném rozplavání (cca 80–90 d° po vykulení 

v závislosti na teplot  vody a genetických p edpokladech potomstva) se pl dek vysazuje 
do pl dkových rybník  (výtažník ). Jedná se zpravidla o m lké rybníky, které je vhodné 
napustit vodou 2–7 dní p ed vlastním nasazením, p ípadn  je v tomto termínu chemicky 
ošet it (nap . p ípravkem Diazinon, Fajna a kol., 2007) tak, aby podmínky pro vysazování 
byly optimalizovány. Tím je zajišt n ideální rozvoj p irozené potravy ve výtažníku. Zdravý a 
pln  rozplavaný pl dek se po nabrání vzorku, nap . do kádinky, zdržuje ve vodním sloupci, 
aktivn  plave, neklesá na dno a je viditelný napln ný plynový m chý .

Expedice probíhá tak, že dob e rozplavaný pl dek je s co nejvyšší opatrností jemnou 
uhelonovou sí kou p eloven do lavoru s vodou o známém objemu. Po nalovení dostate ného
množství pl dku je pl dek rukou rovnom rn  rozptýlen v celém objemu lavoru a je odebrán 
vzorek m rkou o známém objemu (doporu eno 20 ml) (foto . 12). Tento vzorek je dán 
do menší misky s trochou vody a pl dek je p eléváním p es hranu do jiné misky (lavoru) 
spo ítán. Tento postup je 3–5krát zopakován. Ze zjišt ných hodnot se vypo ítá pr m r kus
ryb ve vzorku. Výsledný po et je vynásoben 50 p i použití 20ml m rky (p i použití 10ml 
m rky se násobí 100, p i použití 50ml m rky se násobí 20 atd.) a je získán po et ryb v 1 litru. 
Výsledek je vynásoben litry vody v lavoru s pl dkem, a tím je zjišt no celkové množství 
naloveného pl dku v lavoru. Pot ebné množství pl dku je s vodou pomocí odm rky 
(nap . misky o známém objemu i jiné vhodné kalibrované nádoby) p eneseno 
do p ipravených dvojitých PVC vak  o objemu 30–50 l (podle množství vysazovaného 
pl dku), nejlépe se zatavenými zakulacenými rohy, v nichž je již n kolik litr  vody z líhn
o stejné teplot , v jaké byl pl dek doposud (nap . je-li v lavoru 10 000 ks pl dku v 1 l vody a 
je pot eba odm it 100 tis. ks pl dku, odebere se z lavoru 10 l vody). P ed každým odb rem je 
pot eba pl dek v lavoru nádobou k odb ru jemn  promíchat, aby se zajistilo rovnom rné 
rozvrstvení pl dku v lavoru. Do jednoho PVC vaku se balí 50–200 tisíc K0 v závislosti 
na velikosti vaku a dob  p epravy. Na krátké p evozy (do 30 minut) lze nasadit do 50 l vaku 
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až 300 tisíc kus  K0. Vaky se doplní na celkový objem vody 10–20 l (podle velikosti vaku) a 
po nafouknutí zbylého objemu vnit ního vaku technickým O2 se oba vaky samostatn  uzav ou
(dvojitá gumi ka, lepicí páska, speciální spojova  apod.). Výhodou této metody je její 
relativní p esnost a p i po ítání pl dku ur eného k nasazení menších rybni ních ploch (nap .
p i po tech K0 do 100 tis. ks) se jiná nedoporu uje. Nevýhodou je asová náro nost
p i jednorázovém balení v tšího po tu pl dku (nad 2 mil. ks K0).

Napln né vaky se nesmazateln  popíší množstvím ryb ve vaku a plemenem (linií, 
k ížencem), které je expedováno. P ed odvozem jsou vaky naležato uskladn ny ve stínu, 
nejlépe na m kké podložce na podlaze v líhni. 

P i rozvozu ryb je t eba zabezpe it, aby vaky po dobu p epravy byly zastín ny
a chrán ny proti p ímému slunci a p eh átí. V p ípad  chladného po así v dob  p evozu
naopak je t eba zabránit prochlazení vody pod 15 °C. Kap í pl dek v období p echodu
z endogenní výživy na aktivní p íjem potravy je zvlášt  vnímavý na teplotní zm ny.
Za kritickou hranici se ozna uje pokles teploty vody na 10–12 °C, kdy se za íná projevovat 
útlum pohybové aktivity. P i dalším snížení teploty vody na 6–7 °C dochází již k masovému 
úhynu (Smíšek, 1977). Pokud se z d vodu prudkého ochlazení po así sníží v dob
p edpokládaného vysazování pl dku teplota vody pod hranici 12 °C, je výhodn jší (dovolují-
li to technické možnosti) odložit dobu vysazení vá kového pl dku o n kolik dní (3–5 dní) 
a udržovat teplotu vody v líhni 16–18 °C. Vá kový pl dek p i této teplot  ješt  i 
po rozplavání p ežije bez v tších ztrát ze zásob žloutkového vá ku. Vyšší náklady spojené 
s p ípadným oh evem vody se jist  vyplatí, nebo  p i vysazení pl dku do studené vody 
by byly ztráty mnohem vyšší. 

Na n kterých rybích líhních se m žeme setkat s metodou po ítání pl dku tak, že se 
p esn  m í objem vy išt ných jiker v o ních bodech krátce p ed po átkem kulení. Prvním 
krokem je objemové „ocejchování“ alespo  jedné inkuba ní láhve ješt  p ed za átkem sezóny 
a vytvo ení odpovídající m rky, kterou se cejchování p enáší na ostatní láhve. Jikry vy išt né
od uhynulých a p ípadn  plísní zasažených kus  se nechají v láhvi sedimentovat úplným 
zastavením p ítoku vody, k láhvi se p iloží m rka a zaznamená se objem živých jiker v láhvi. 
Sklen nou trubi kou o vhodném pr m ru (p íp. gumovou hadi kou) se odebere vzorek jiker 
do odm rného válce (kalibrované zkumavky) – nap . 10 ml jiker. Op t se obnoví pr tok vody 
inkuba ní lahví. Jikry z odm rného válce se p elijí do Petriho misky a pomocí jehel 
i jednorázových plastových Pasteurových pipet se spo ítají živé jikry (tzn. bílé i poškozené 

jikry, které tém  vždy mezi živými i po vy išt ní z stanou, se nepo ítají) a p epo tou
na celkový objem vy išt ných jiker v inkuba ní láhvi. P i vlastním kulení pl dku je zapot ebí
dodržovat schéma nasazování jednotlivých lahví na konkrétní inkubátory (kolíbky) 
a nerozd lovat jednu láhev na více inkubátor  (kolíbek). Expedice pl dku pak probíhá 
bez po ítání, po ty se kalkulují z výsledk  po tu jiker v lahvích, které do daného inkubátoru 
byly nasazeny. Správné je po ítat s po ty vá kového pl dku poníženými o 5 %, které 
p ipadají na ztráty v pr b hu endogenní výživy, p enosu pl dku z aparátu na kolíbky a 
nep esnosti použití této metody. Popsaná metoda je vhodná spíše pro velkoodb ratele, kte í
nasazují vá kový pl dek v ádech n kolika milión  kus  a p ípadná odchylka od skute nosti
v ádech tisíc  až desetitisíc  nehraje tak významnou roli, jakou je nap íklad pé e, kterou je 
nutno v novat vlastní p íprav  nasazovaného rybníka a následné pé i po vysazení pl dku.
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Obr. 12: Lavor s provozním cejchováním po 10 l, po ítací miska a m rka 20 ml pro odb r
vzorku pl dku.

11. Záv r
Správn  provád ná ízená reprodukce kapra obecného je spolehlivou technologií 

pro získání požadovaného po tu kvalitního pl dku pro produk ní rybá ské i zájmové chovy. 
Aby byla zachována stabilní reproduk ní schopnost genera ních ryb a kvalita produkovaného 
pl dku i pro další roky, je nutné respektovat základní technologické principy:

v p edvýt rovém a v povýt rovém období poskytnout genera ním rybám optimální 
podmínky prost edí s kvalitní výživou, nejlépe p irozenou;

pro ízenou reprodukci používat pouze zdravé ryby v chovné kondici, vhodného v ku
a p vodu;

minimalizovat fyzickou manipulaci s rybou (je hlavním zdrojem stres  a poškození 
genera ních ryb), tj. omezit po et manipulací, zkrátit dobu manipulace na nezbytné minimum 
a používat vhodné ná adí a pom cky zohled ující druh a velikost genera ních ryb a 
pro minimalizaci stresu a možnosti poran ní využívat anestézii; 

b hem manipulace s rybou p edevším v míst  v tší koncentrace ryb (doprava, selekce, 
p edvýt rová p íprava a vlastní výt r) d sledn  kontrolovat a udržovat hlavní hydrochemické 
parametry vody na optimálních hodnotách – p edevším obsah kyslíku; 

v rybí líhni v pr b hu od inkubace jiker až expedici pl dku co nejpe liv ji dodržovat 
standardní zoohygienická a veterinární pravidla. Raná stádia ryb jsou velice náchylná 
na infek ní a parazitární choroby, jejichž pr b h v líhních p i hustých obsádkách bývá velice 
rychlý a masivní s astým až 100% úhynem. V asná a úsp šná lé ba je prakticky nemožná i
velmi komplikovaná s nejistým výsledkem. 

Dlouholeté zkušenosti s ízenou reprodukcí ryb ve v tšin  rybochovných za ízeních 
potvrzují, že ryby, s nimiž bylo v pr b hu ízené reprodukce a výt ru zacházeno podle 
uvedených princip , mohou být úsp šn  použity k výt ru opakovan  a že respektování t chto 
zásad minimalizuje ztráty cenných genera ních ryb. 
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12. Popis uplatn ní technologie 
Technologie shrnuje sou asné poznatky a zkušenosti s ízenou reprodukcí kapra 

obecného. Poskytuje informace a detailn  popsané postupy, které jsou platné jak pro velké 
komer ní líhn  produkující každoro n  desítky milión  kus  rozplavaného vá kového pl dku
kapra obecného pro nasazování produk ních rybník  k výrob  tržního kapra, pro rybá ské 
svazy a malé organizace, které produkují pl dek pro nasazení svých revír , ale platí i pro ty 
chovatele, kte í mají na své zahrad  malé jezírko s okrasnými kapry nishiki-koi pro své 
pot šení. asto je autorský tým žádán t mito chovateli o rady a nejaktuáln jší metody, jak si 
tyto ryby mohou rozmnožit. Novým zájemc m o problematiku rozmnožování ryb práce 
popisuje technologii od managementu chovu genera ního hejna, výb ru a jeho p ípravy 
pro ízenou reprodukci, hormonální stimulaci, vlastní výt r, nakládání a uchovávání 
získaných gamet, inkubaci a ošet ování jiker a embrya až po expedici vá kového pl dku
k vysazení do rybník . P iloženy jsou schémata, vzory formulá  výt rových list  a 
fotogalerie postup  práce. 

13. Srovnání „novosti postup “
Tato metodika je první publikací v eském jazyce, která p ináší ucelený a detailn

popsaný postup chovu, výb ru, p edreproduk ní p ípravy a vlastního provedení ízené 
reprodukce kapra obecného. Uvádí dávkování v sou asnosti využívaných a na trhu nových 
stimula ních p ípravk  pro p ipravené genera ní ryby s p esným asovým postupem 
p i optimální teplot  vody. Dále se uživatelé metodiky seznámí s r znými postupy 
p i odlepkování oplozených jiker, jejich inkubací a ošet ováním v líh a ských p ístrojích,
metodami kulení, až po expedici vá kového pl dku do p ipravených rybník .
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15. P ílohy

1. Složení Sérova roztoku:  díly: 6x ethanol 96% 
     3x formaldehyd 38% 
     1x ledová kyselina octová     

2. Znázorn ní stádií migrace jádra vizualizací v prosv tlovacích médiích p i r stu, zrání 
a ovulaci ovocytu

I. jádro v centrální pozici, II. jádro s velmi významnou migrací k animálnímu pólu, III. jádro 
na periferii, optimální stav a p ipravenost jikerna ky k ízené reprodukci, IV. Zrající ovocyt 
s „rozpadajícím se jádrem“, tzn. v období I. meiozy, V. ovulovaný ovocyt – neznatelné jádro 
(Linhart, 2004) 
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3. Schéma k ížového stehu dle Horvátha a kol. (1992)
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4. Vzory výt rových list : 4a) pro mlí áky; 4b) pro jikerna ky; 4c) oplození
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4. Vzory výt rových list : 4a) pro mlí áky; 4b) pro jikerna ky; 4c) oplození
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Zvláštní p íloha
Embryonální vývoj oplozených jiker kapra obecného (Cyprinus carpio) p i teplot  vody 
25 °C. Reprint perokreseb byl umožn n a p evzat díky laskavému svolení autor  publikace 
Pe áz a kol., 1983.

A po átek formování perivitelinního prostoru a blastodisku (40 min po aktivaci) 
B blastodisk pln  formován (50 min po aktivaci) 
C blastomery (55 min po aktivaci) 
D 4 blastomery (69 min po aktivaci) 
E 8 blastomer (95 min po aktivaci) 
F 32 blastomery (125 min po aktivaci) 
G n kolikabun ná morula (3 hodiny po aktivaci) 
H mnohobun ná morula (4 hodiny po aktivaci) 
I blastula (5,5 hodiny po aktivaci) 
J, K gastrula (7a 10 hodin po aktivaci) 
L po átek segmentace myotomu (14 hodin po aktivaci) 
M 10 pár  myotom  (17,5 hodin po aktivaci) 
N 21 pár  myotom  (19 hodin po aktivaci) 
O r st a segmentace kaudální ásti (21 hodin po aktivaci) 
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P 22 hodin po aktivaci 
Q 30 hodin po aktivaci, celková délka embrya 2,8 mm 

R 35 hodin po aktivaci, celková délka embrya 3,1 mm 
S 44 hodin po aktivaci, celková délka embrya 3,3 mm 
T 48 hodin po aktivaci, celková délka embrya 3,7 mm, kulení zapo alo 51 hodin po 
 aktivaci s kulminací po 54 hodinách a bylo ukon eno po 57,5 hodinách od aktivace 
U 58 hodin po aktivaci, celková délka embrya 4,8 mm 
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V 62 hodin po aktivaci, celková délka embrya 5,0 mm 
W 75 hodin po aktivaci, celková délka embrya 5,7 mm 
X 88 hodin po aktivaci, celková délka embrya 6,0 mm, konec embryonálního vývoje 
 a endogenní výživy, „rozplavání“ a po átek p íjmu potravy 
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