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Jeseteři se mi nicméně jako rybá-
ři, preferujícímu jihočeské svazové 
vody, dlouho vyhýbali. Zlom přišel 

až v roce 2019, kdy jsem se jako student 
Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské 
univerzity v  Českých Budějovicích do-
zvěděl o programu Erasmus+ a možnosti 
pracovních stáží v zahraničí. Zprvu jsem 
tomu nevěnoval příliš velkou pozornost, 
ale později ve mně zvítězila zvědavost. 
Brzy jsem se začal zajímat o  německý 
podnik Fischzucht Rhönforelle, speciali-
zující se na chov jeseterů.

Mé první pocity byly jednoznačné. Sta-
rat se o jesetery? To by bylo přece skvělé! 
O  co více, chov chrupavčitých ryb je na 
FROV JU vyučován, takže odborný zá-
klad bych měl mít více než dostatečný. 

Jeseteři poprvé upoutali mou 
pozornost již v pěti letech, 
kdy jsem si prohlížel obrázky 
ve své první knize o rybách. 
A tato prastará skupina ryb 
dorůstajících obdivuhodných 
velikostí, s hlavou vybíhající 
v rostrum a tělem krytým 
řadami ganoidních štítků, mě 
nepřestává fascinovat dodnes.

text: Pavel Švejda

ZA JESETERY TROCHU JINAK. 
Německá farma Fischzucht Rhönforelle

Letní západ slunce nad hesenskou vyso-
činou. Foto: Pavel Švejda
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Běžný a přesto nevšední. Jeseter sibiřský v raritním bílém zbarvení. Foto: Fischzucht 
Rhönforelle GmbH & Co. KG
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Rostliny 
a živočichové 

u vody
• Učební materiál pro Zlatou udici!

• Nepostradatelná pomůcka 
do školních kabinetů, vhodná 

do rybářských kluboven!
• Skvělá pro zvídavé milovníky

přírody!
• Aktualizovaných 109 barevných
listů s vyčerpávajícími informacemi

o rostlinách i živočiších u vody!
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Cena 160 Kč
Při objednávce od 2–9 ks 

cena 150 Kč/ks.
Při objednávce od 10–99 ks 

cena 140 Kč/ks.
Při objednávce nad 100 ks 

cena 130 Kč/ks.

Expediční poplatky hradí redakce!

Z produkce  vydavatelství 

RY B Á Ř

Samolepky 
na formátu A4 s jednotlivými

 rybami na výseku
Při objednávce od 2–9 ks 

cena 60 Kč/ks.

Při objednávce od 10–99 ks 
cena 30 Kč/ks.

Při objednávce nad 100 ks 
cena 20 Kč/ks.

EXPEDIČNÍ POPLATKY
HRADÍ REDAKCE!

OBJEDNÁVKY V REDAKCI!

95 KČ

95 KČ

Objednávky v redakci!
Cena 150 Kč.

Při objednávce od 2–9 ks 
cena 140 Kč/ks.

Při objednávce od 10–99 ks 
cena 130 Kč/ks.

Při objednávce nad 100 ks 
cena 120 Kč/ks.

Expediční poplatky hradí redakce!

1. H¤BETNÍ PLOUTEV
I 6–7

2. H¤BETNÍ PLOUTEV
–

–
PRSNÍ PLOUTEV

I 8–9
B¤I·NÍ PLOUTEV

I 7–8
¤ITNÍ PLOUTEV

I–III 15–28
OCASNÍ PLOUTEV

– 19
TUKOVÁ PLOUTVIâKA

MÁ
·UPINY nad

pod POSTR. âAROU
NEMÁ

POâET ·UPIN V POSTR.
âÁ¤E NEMÁ

VZOREC POÎERAKOV¯CH ZUBÒ NEMÁ
ZUBY V TLAMù

MÁ
POâET VOUSKÒ

8

TVRDÉ

PAPRSKY
MùKKÉ

ANGLICKY
FRANCOUZSKY

NùMECKY
RUSKY

ZNAKY
ZNAKY POPIS

POHLAVNÍ DVOJTVÁRNOST
ZA¤AZENÍ PODLE CHUTI

2
POTRAVA – NÁSTRAHA

âELEë
SUMEâKOVITÍ

REKORDNÍ ÚLOVEK V âRZPÒSOB LOVU plavaná   poloÏená
pfiívlaã – mu‰kafiení – jiné –

PRUT

NAVIJÁK

V¯ZNAM V¯SKYT ZAJÍMAVOSTI

BARVA H¤BETU
HNùDOâERNÁ

BARVA BOKÒ
NAHNùDLÁ

BARVA B¤ICHA
SVùTLÁ

BARVA PLOUTVÍ
·EDAVÁ

BARVA OKA
ZLATOÎLUTÁ

POHLAVNÍ 
MLÍâÁK

JIKERNAâKA

ZRALOST
2–3 R

2–3 R

DOBA T¤ENÍ
IV.–VII.

MÍSTO T¤ENÍ

DENNÍ STUPNù P¤I 20 °C – 4 aÏ 6 DNÒ
POâET JIKER

DO 5 000 ks
PRÒMùR JIKER

3–4 mm
BARVA JIKER

ÎLUTAVÁ
DOBA HÁJENÍ

NEMÁ
ZÁKONNÁ MÍRA

NEMÁ
NEJV. UVÁDùNÁ

VELIKOST 3 kg – 50 cm
NEJV. DOLOÎEN¯

VùK
18 letREVÍR

ROKDO
PO

RU
â.

NÁ
âIN

Í

VLASEC

HÁâEK

BROWN BULLHEAD POISSON-CHAT
ZWERGWELS

AMERIKANSKIJ SOMIK-KO·KA

STOJATÉ A HUSTù ZAROSTLÉ VODY.

DÉLKA 2,5–3,5 

MAL̄  SMEKACÍ ∅ 0,20–0,25 mm

ã. 4–8

NEDOSTATEâNù ZNÁMA.

ÎIVOâI·NÁ TRAVA, V DOSPùLOSTI I MEN·Í RYBKY

LOVÍ SE NA ÎÍÎALY, NA POLOÎENOU

SUMEâEK AMERICK¯

NEBULOSUS

AMEIURUS 

.

PO

Nepůvodní druh, dovezený v r. 1890. Žije v pomalu tekoucích a stojatých vodách s bahnitým dnem, má rád slepá 

ramena a tůně v teplejších oblastech. Jikry ukrývá v jamce. Nemá větší význam a je rozšířen pouze lokálně. Při mani-

pulaci s ním je třeba dávat pozor na trnovité první paprsky ploutví – především u prsních ploutví a hřbetní ploutve. 

Bere hlavně za soumraku. Je hltavý, potravu často zažírá hluboko. Drobnými zoubky narušuje povrch vlasce. Při lovu 

na lokalitách s jeho častým výskytem si připravme více návazců. Průměrná váha lovených ryb je mezi 0,15–0,25 kg. 

Především v oblasti jižních Čech se dnes můžeme setkat s podobně vyhlížejícím sumečkem černým (Ameiurus melas).
 

41 cm
Labe 32
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RYBY

NOVÉ AKTUALIZOVANÉ
VYDÁNÍ

Soubor obsahuje 61 druhů ryb 
s popisem na samostatných

kartách
Aktualizované údaje:

➜ názvy ryb ➜ jejich zákonné
míry

➜ doba hájení

Rybarstvi-inzerce-tretina-svisla  11.7.19  7:31  Stránka 41
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Po počáteční euforii ve mně ale převládly 
pochyby. Pomyšlení na několikaměsíční 
výpravu do pomyslného neznáma, obavy 
z nekonečného „papírování“ a především 
mizerná znalost němčiny způsobily mé 
dlouhé váhání. Definitivní rozhodnutí 
padlo až v poslední den, kdy bylo možné 
přihlášku k výjezdu na zahraniční mobi-
litu podat. Pojedu! Jak se záhy ukázalo, 
mé obavy byly zbytečné. Firma mi vy-
hověla s  možností komunikace v  anglič-
tině a z administrativy stačilo pouze pár 
dokumentů, se kterými mi pomohli milí 
koordinátoři.

V den odjezdu jsem si dal pouze jeden 
úkol – nepřijet pozdě na místo ubytování, 
kde jsem se měl setkat se svým zaměst-
navatelem. Německé dálnice se ale ve své 
odpolední špičce postaraly o pravý opak. 
Cestou jsem nabral dvouhodinové zpož-
dění a předpokládal jsem, že horší první 
dojem jsem snad ani nemohl udělat. V cíli 
mě však přivítal usmívající se „chlapík“, 
kterému zřejmě nic nemohlo zkazit nála-
du. Byl jím majitel firmy, Peter Groß. Ještě 
téhož večera jsem se dozvěděl o  úžasné 
historii tohoto rodinného rybářského 
podniku. Funguje totiž už od roku 1882, 
kdy sem obchodník Eligeus Groß – pra-
pradědeček současného majitele, přivezl 
první pstruhy duhové. Tehdy se jednalo 
o  jeden z  vůbec prvních chovů pstruha 
duhového v Evropě!

První farma v městečku Gersfeld
Od těch dob se však mnohé změnilo. 

Společnost změnila sídlo, rozšířila chov 
o  nové nádrže a  v  90. letech se na úkor 
pstruhů začala věnovat chovu jeseterů. 
V současnosti rybářská firma Fischzucht 
Rhönforelle disponuje dvěma farmami, 
situovanými ve spolkové zemi Hesensko. 
První farma se nachází v  sídle podniku, 
v  městečku Gersfeld, kde jsou jeseteři 
chováni ve venkovních recirkulačních 
systémech s  vyšší mírou výměny vody. 
Na rozdíl od klasických RAS, kde jsou od 
sebe odchovné a čistící jednotky odděleny 
kanály či potrubím, je zde veškerá cirku-
lace vody omezena v rámci jediné nádrže. 
V  Gersfeldu je takových nádrží přes 30. 
Chovný objekt napájí potok Fulda, pra-
menící v  nedalekých kopcích. Doplňko-
vým zdrojem je také voda podzemní.

Kromě zmíněných je zde i velké množ-
ství malých průtočných nádrží, jež jsou 
využívány k  obchodu s  mnoha dalšími, 
v komerčním rybářství často až raritními 
druhy ryb a  vodních živočichů. Nebylo 
žádným překvapením v  těchto nádržích 
najít škeble rybničné, slunky obecné, 
hořavky duhové nebo dokonce střevle 

Jedinec vyzy velké nezvyklého zbarvení. Foto: Fischzucht Rhönforelle GmbH & Co. KG

Nádrže o objemu 100 m3 sloužící k odchovu remontních a generačních ryb. Foto: 
Pavel Švejda

Malé nádrže určené k přechovávání různých druhů ryb. Foto: Ján Regenda
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potoční. Na rozdíl od České republiky 
to právní prostředí Hesenska umožňuje. 
Zároveň je mezi majiteli rybníků i hospo-
dařícími subjekty na rybářských revírech 
vysoká poptávka po širokém spektru pů-
vodních druhů ryb.

V  sídle společnosti je rovněž i  malá 
zpracovna především lososovitých ryb 
a  prodejna rybích výrobků. Oblíbeným 
lákadlem místních sportovních rybářů 
jsou dva rybníky v  areálu podniku, kde 
mohou ulovit jesetery, pstruhy potoční 
i duhové, kapry nebo dravce. Zajímavos-
tí farmy je využití vodního potenciálu 
malou vodní elektrárnou, jež se nachází 
přímo v rybochovném objektu a funguje 
nejen za vysokých, ale i běžných průtoků 
vody.

Vzácné druhy jeseterů
Druhá farma podniku je nedaleko obce 

Marjoß, vzdálené asi hodinu cesty z Ger-
sfeldu. K  chovu jeseterů zde slouží při-
bližně 25 průtočných rybníčků a  jeden 
dlouhý kanál, na-
pájené říčkou Jossa. 
Součástí objektu je 
také budova líhně, 
sloužící k umělé re-
produkci a  odcho-
vu plůdku.

Dohromady je na 
farmách chováno 
10 zástupců čele-
di jeseterovitých, 
veslonosi a  dále 
okrasné formy či mezidruhoví hybridi. 
Mimo obvykle chovaných druhů, jako 
jesetera sibiřského nebo ruského, jsem se 
tak mohl setkat i s těmi vzácnějšími, jako 
je jeseter bílý, ostrorypý, krátkorypý nebo 
dokonce s kriticky ohroženým jeseterem 
hladkým a jadranským. Nakonec nemohu 
opomenout vyzu velkou. Krmení těchto 
až 150kilogramových cvalíků jsem si ná-
ležitě užíval.

Rozmnožování a výroba kaviáru
Na stáž jsem se jel především učit novým 

věcem, a tak pro mě největší noční můrou 
byla představa monotónní a  nevýznam-
né práce. Opak byl ale pravda. Má denní 
rutina spočívala především v péči o ryby, 
kontrole jejich zdravotního stavu a  uko-
jení jejich apetitu. Rovněž bylo nezbytné 
udržovat nejvyšší možnou kvalitu vody 
v nádržích a pravidelně měřit její základ-
ní fyzikální a chemické parametry. Nutné 
bylo také efektivně hospodařit s  množ-
stvím vody přitékající do objektu, a to ze-
jména v parném létě, kdy byly průtoky ve 
Fuldě velmi nízké. Kromě těchto aktivit se 

na farmě pořád něco dělo. Nejzajímavější 
pro mne byly práce spojené s reprodukcí 
jeseterů. Ty počínají biopsií pohlavně do-
spělých jikernaček, tedy odběrem vzorku 
jiker z břišní dutiny, u nichž je následně 
po speciální úpravě (prosvětlení) určena 
zralost. K  reprodukci připravené gene-
rační ryby se transportují na líheň, kde 
jsou po teplotní stimulaci a hormonálním 
ošetření uměle vytřeny. Získané třímili-
metrové jikry jsou poté uměle oplozeny 
a  vloženy do inkubačních přístrojů. Ná-
sledně je nová generace těchto prozatím 
maličkých krasavců po několika dnech 
inkubace distribuována zákazníkům po 
celém světě.

Další nevšední zkušeností byla výroba 
pravého černého kaviáru. Ta spočívá ve 
vyjmutí jiker z  šetrně usmrcených ryb 
(německá legislativa umožňuje prodávat, 
resp. označovat kaviár jen ze zabitých ryb 
a  šetrnější výroba kaviáru z  vytřených – 
ovulovaných jiker tedy není možná), je-
jich očištění, dále rychlém zchlazení na 

teplotu 0 až 2 °C 
a mírném nasolení. 
Kaviár se násled-
ně plní do malých 
kovových dóz dle 
gramáže a  násled-
ně sterilizuje. Tuto 
carskou pochoutku 
na farmě připravu-
je Victor Chipinov 
z ruské Astrachaně, 
až donedávna hlav-

ního města kaviáru a  já měl velké štěstí, 
že jsem se mohl proces výroby učit přímo 
od něj.

Nezůstalo však jen u  práce. Farma leží 
v  malebné, kopcovaté krajině pohoří 
Rhön a  já využil každou volnou chvíli 
k cestování a toulání se na kole v místních 
kopcích. V hlavě mi utkvěl západ slunce 
nad místními vrchy pozorovaný z  Wa-
sserkuppe, nejvyššího vrcholu zmíněné-
ho pohoří, nebo návštěva Steinau an der 
Straße, rodiště bratří Grimmů.

Jsem velmi rád, že nám, studentům, fa-
kulta takovéto stáže umožňuje a naše vy-
cestování do zahraničí přímo podporuje. 
Mohl jsem tak poznat novou technologii 
chovu, získat další zkušenosti a  přede-
vším spoustu přátel. Po celých pět měsíců, 
které jsem ve Fischzucht Rhönforelle do-
posud strávil, jsem si stáž užíval plnými 
doušky. Aby také ne, když jsem se po strá-
vený čas mohl denně starat o ryby, které 
většina rybářů nevidí za celý život! Nako-
nec, když se zpětně zamyslím nad všemi 
počátečními starostmi a strachem, všech-
ny mi přijdou zbytečné až legrační.

Má denní rutina spočívala 
především v péči o ryby, 

kontrole jejich zdravotního 
stavu a ukojení jejich 
apetitu. Rovněž bylo 

nezbytné udržovat nejvyšší 
možnou kvalitu vody 

v nádržích

zahraničí

Tradice a profesionalita od roku 1992

www.rybolov.com

aljaška, kanada,
kamčatka...
Lov lososů, pstruhů, lipanů, steelheadů,
štik a jeseterů. Komfortní pobyty i dobro-
družné výpravy pro náročné.

irsko
Štiky, pstruzi, lososi, whisky...

norsko
Tresky, halibuti, mníci, vlkouši, okouníci... 
Více než 100 lokalit od Oslo po Nordkapp 

švédsko a Finsko
Štiky, okouni, candáti, lipani a pstruzi. 
Na ryby a do přírody autem i letecky. 

C e s t o v n í 
k a n c e l á ř
Hloubětínská 11
194 00 Praha 9
tel.: 266 610 273


