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pričom niekedy preniká aj do pokojnejších úsekov hlavného toku. Nevyhýba sa 
ani náhradným stanovištiam, akými sú vodné nádrže alebo zemníky. V apríli až 
auguste kladie kokóny s 10–28 vajíčkami (Piechocki 1979), mláďatá sa liahnu 
po 10–15 dňoch (Welter-Schultes 2012). 
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Úvod 
Vodárenská nádrž Nová Bystrica sa nachádza vo východnej časti Kysúc 
v Kysuckej vrchovine nad obcou Nová Bystrica. Nádrž vznikla prehradením 
a zatopením hlbokých dolín potokov Riečnica (Bystrica) a Harvelka na ich 
sútoku, kde sa nachádza priehradný profil, až po koniec 3,6 km vzdutia, ktoré 
siaha po bývalé obce Harvelka a Riečnica. Nádrž sa začala napúšťať v roku 
1989 a do prevádzky bola uvedená v roku 1991. VN Nová Bystrica slúži na 
zabezpečenie pitnej vody pre okresy Čadca, Kysucké Nové Mesto a Žilina. Od 
začiatku sa v nej uplatňujú zásady účelového rybárskeho hospodárenia. Vo VN 
Nová Bystrica sa formovala salmonidná obsádka. Keďže jedným 
z komplexných činiteľov ovplyvňujúcich kvalitu vody je vodná biocenóza 
v nádrži, ktorej dôležitou súčasťou sú ryby, pri výskume VN Nová Bystrica 
v období rokov 2009–2011 sme sa zamerali aj na zistenie veku a rastu 
produkčne významných druhov rýb. 
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Materiál a metódy 
Hodnotenie veku a rastu sa vykonalo na základe odobratých vzoriek šupín 
produkčne rozhodujúcich druhov rýb v laboratóriu. Vek sa zisťoval skalimetricky 
– šupinovou metódou pomocou stereomikroskopu, opatreného okulárovým 
mikrometrom. U pstruhov sa meral orálny polomer, u ďalších druhov diago-
nálny polomer šupiny. U sledovaných druhov rýb boli odobrané šupiny z miest, 
na ktorých sa prvotne zakladajú, podľa zaužívaných postupov Holčík & Hensel 
(1972). Korekčné hodnoty „a“ boli vypočítané z regresných rovníc, vyjadru-
júcich závislosť polomeru šupiny a dĺžky tela v čase ulovenia. U niektorých 
málopočetných druhov boli stanovené „odrezky“ po konfrontácii z literárnymi 
údajmi. Na štúdium lineárneho rastu bola použitá metóda spätného výpočtu 
podľa (R. Lee, in Holčík & Hensel 1972): 

Ln – dĺžka ryby v roku n; Vn – dĺžka šupiny v roku n; L – dĺžka ryby v dobe ulovenia; V – 
dĺžka šupiny v dobe ulovenia; a – veľkosť ryby v čase založenia šupín (odrezok) 

Hmotnostné rasty hodnotených rybích druhov boli spätne určované 
z GM regresných rovníc, vypočítaných pre všetky produkčne rozhodujúce 
druhy rýb spolu s ich priemerným koeficientom kondície K. Regresné rovnice 
majú tvar dekadických logaritmov hmotnosti (W = závislá premenná) a dĺžky 
tela (Sl = nezávislá premenná): 

W – hmotnosť v g; Sl – dĺžka v mm; a – hranica; b – regresný koeficient 

Výsledky a diskusia 
Analýza veku a rastu bola realizovaná iba u produkčne významných druhov rýb 
z VN Nová Bystrica a prítokov Harvelského, Riečnickeho a Stanového potoka, 
ktoré majú telo pokryté šupinami. 

Pstruh potočný bol zastúpený II., III. a VI. vekovou skupinou. Pstruhy 
II. vekovej skupiny sa v úlovku zistili počas všetkých sledovaných sezón. 
Pstruhy III. vekovej skupiny sa zistili v troch sezónach a to na jar 2010, jeseň 
2010 a jar 2011. Pstruhy najstaršej vekovej skupiny VI. sa zistili v dvoch 
sezónach a to jeseň 2010 a jar 2011. V priemere najpočetnejšou vekovou 
skupinou bola II. s podielom 64 %. Najvyššie percentuálne zastúpenie tejto 
vekovej skupiny bolo na jeseň 2009 (100 %), naopak najnižšie na jar 2011, 
kedy sa zistil len 38 % podiel. III. veková skupina tvorila v priemere 50 %. VI. 
veková skupina tvorila 23 %. Analýza rastu pstruha potočného sa vykonala na 
vzorke 17 jedincov. Lineárny aj hmotnostný rast pstruha potočného (Tab. 1) 
v jednotlivých rastových obdobiach je nevyrovnaný a v rámci jednotlivých sezón 
dochádza k výrazným rozdielom. Najrýchlejší rast bol zaznamenaný u jedincov 
na jeseň 2010. Najpomalší rast bol zaznamenaný na jeseň 2009. Najväčší 
dĺžkový prírastok 117 mm dosiahol pstruh ulovený na jeseň 2010 v štvrtom 
rastovom období. Najväčší hmotnostný prírastok 1251 g dosiahol pstruh ulove- 
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   Tab. 1. Lineárny a hmotnostný rast pstruha potočného. 
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ný na jeseň 2010 v šiestom rastovom období. Spätne vypočítané hodnoty dĺžky 
a hmotnosti v jednotlivých rokoch sú: 1. rok v priemere 61–84 mm a 2–7 g; 2. 
rok 116–144 mm a 19–58 g; 3. rok 171–241 mm a 122–189 g; 4. rok 235–358 
mm a 176–670 g; 5. rok 285–482 mm a 323–1731 g a 6. rok 571 mm a 2982 g. 
Celkový koeficient kondície pstruha potočného vo VN Nová Bystrica sa 
pohybuje v rozpätí 1,068–2,721. 

Rast pstruha potočného vo VN Nová Bystrica je pomalý a možno ho 
prirovnať k populácii žijúcej vo VN Turček. Najnižšie prírastky dosahuje 
v prvom, druhom a treťom roku života. Od štvrtého roku života sa prírastky 
výrazne zvyšujú, čo súvisí s prechodom na dravý spôsob výživy. Porovnaním 
nami zistených údajov o raste pstruha potočného s údajmi, ktoré uvádzajú vo 
svojej práci Stráňai & Andreji (2006), je rast v prvom a druhom roku života 
pomalší, v treťom sa vyrovnáva a v štvrtom až šiestom je dokonca rýchlejší. 
Rast pstruha potočného podrobne analyzuje v podmienkach VN Nová Bystrica 
v počiatočnom období vo svojej práci Mužík (1996). Pstruh potočný rástol 
výrazne rýchlejšie vo vodárenskej nádrži Nová Bystrica po jej napustení 
v rokoch 1991–1992 než v súčasnosti. Sedlár (1970) zase konštatuje, že 
pravdepodobne v dôsledku zredukovania populácie pstruha potočného 
v Hnileckej údolnej nádrži nastal jeho urýchlený rast. 

Zubáč veľkoústy bol zastúpený 6 vekovými skupinami: II., IV., V., VI., 
VII. a X. vekovou skupinou. Zubáče II. vekovej skupiny sa zistili v úlovku len na 
jeseň 2010. Zubáče IV. vekovej skupiny sa zistili len na jar 2011. Zubáče V. 
a VII. vekovej skupiny sa zistili v úlovku na jeseň 2009 a jar 2010. Zubáče VI. 
vekovej skupiny sa zistili v úlovku na jeseň 2009, na jeseň 2010 a jar 2011. 
Zubáče X. vekovej skupiny sa zistili v úlovku na jar 2011. V priemere najpočet-
nejšou vekovou skupinou bola IV. s podielom 71 %. II. veková skupina tvorila 
v priemere 67 %. V. a VII. veková skupina tvorili zhodne 42 % podiel. VII. 
veková skupina tvorila v priemere 27 % podiel. X. veková skupina tvorila 14 % 
podiel. Analýza rastu zubáča sa vykonala na vzorke 17 jedincov. Lineárny aj 
hmotnostný rast zubáča veľkoústeho v jednotlivých rastových obdobiach je 
vyrovnaný a v rámci jednotlivých sezón nedochádza k výraznejším rozdielom. 
Najrýchlejší rast zubáča bol zaznamenaný na jar 2011. Najpomalší rast bol 
zaznamenaný na jar 2010. Najväčší dĺžkový prírastok 142 mm dosiahol zubáč 
ulovený na jeseň 2009 v štvrtom rastovom období. Najväčší hmotnostný 
prírastok 1228 g dosiahol zubáč ulovený na jar 2011 v šiestom rastovom 
období. Spätne vypočí-tané hodnoty dĺžky a hmotnosti zubáča veľkoústeho 
(Tab. 2) v jednotlivých rokoch sú: 1. rok v priemere 89–124 mm a 10–30 g; 2. 
rok 156–182 mm a 52–80 g; 3. rok 217–249 mm a 139–211 g; 4. rok 305–364 
mm a 358–596 g; 5. rok 355–485 mm a 574–1378 g; 6. rok 483–583 mm 
a 1362–2357 g; 7. rok 547–627 mm a 1950–2905 g; 8. rok 684 mm a 3758 g; 
9. rok 749 mm a 4898 g; 10. rok 778 mm a 5469 g. Celkový koeficient kondície 
zubáča veľkoústeho vo VN Nová Bystrica sa pohybuje v rozpätí 0,891–2,721. 

Najvýznamnejším dravcom vo VN Nová Bystrica v súčasnosti je zubáč 
veľkoústy. Celkovo sme hodnotili 17 exemplárov. Jeho populácia je zastúpená 
šiestimi vekovými skupinami II., IV., V., VI., VII., X. Podstatne menej zubáčov 
bolo ulovených zo starších vekových skupín, pretože väčšie zubáče sa na vo-   
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 Tab. 2. Lineárny a hmotnostný rast zubáča veľkoústeho. 
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dárenskej nádrži nelegálne odlovujú. 
V nádrži sa v súčasnosti vyskytujú aj 
kapitálne exempláre zubáča (Obr. 
1). Z analýzy rastu zubáča vo VN 
Nová Bystrica sme zistili, že 
k zvýšeniu intenzity dĺžkového, ako 
aj hmotnostného rastu dochádza 
v štvrtom roku. K podobnému záve-
ru o raste zubáča dospeli aj autori 
Hochman & Bastl (1986), Hochman 
& Bastl (1987) a Kirka et al. (1988) 
na VN Klenovec, ktorí zaznamenali 
výrazné zvýšenie intenzity dĺžko-
vého rastu od 3. roku života. 

Záver 
Vo vodárenskej nádrži Nová Bystrica sa od roku 1991 nezisťoval vek a rast rýb. 
Z tohto dôvodu absentujú novšie údaje o veku rýb a ich raste vo VN Nová 
Bystrica, či už významných druhov z vodárenského hľadiska, alebo druhov 
nežiaducich. Nedostatok novších údajov zaznamenávame aj u ostatných 8 
vodárenských nádrží na území Slovenska. Z tohto dôvodu bude preto potrebné 
pokračovať vo výskume vodárenskej nádrže Nová Bystrica so zameraním na 
zistenie veku a rastu produkčne významných druhov rýb, čo nám umožní 
vykonať podrobnejšiu analýzu a objasniť vzájomné vzťahy populácií rýb 
v ichtyocenóze. 
Literatúra 
HOCHMAN, L. & BASTL, I. 1986. Účelové rybárske obhospodarovanie vodárenských nádrží v 

správe podniku Povodia Hrona (Hriňová, Klenovec, Rozgrund):. ÚRaH, Bratislava, 31 s. 
HOLČÍK, J. & HENSEL, K. 1972. Ichtyologická príručka. Obzor, Bratislava, 218 s. 
KOŠČO, J., KOŠÚTH, P. & ONDREJ, J. 1999. Rast pstruha jazerného (Salmo trutta m. lacustris) vo 

vodárenskej nádrži Starina. Acta Fac. Stud. Hum. Et. Nat. Univ. Prešovienses, Prírodné 
vedy XL, 127 s. 

KUBEČKA, J. & HLAVÁČEK, M. 1990. Věkové složení, růst a rozmnožování okouna říčního (Perca 
fluviatilis) nádrže Římov. Sborník Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Přírodní 
vědy, Ichtyofauna řeky Malše a nádrže Římov, s. 101-108. 

MATĚNOVÁ, V. 1999. Dynamika růstu dominantních druhů ryb ve vodárenské nádrží Římov. 
Autoreferát disertační práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, ZF, 14 s. 

MUŽÍK, V. 1996. Vek a rast pstruha potočného (Salmo trutta m. fario, L) vo vodárenskej nádrži 
Nová Bystrica. Živočíšna výroba 41(3): 119-124. 

PIVNIČKA, K. 1974. Změny růstu populací plotice v souvislosti s napuštením některých údolních 
nádrží. Živočíšna výroba Praha (XLVII), roč. 19, 673 s. 

PIVNIČKA, K. 1988. Dlouhodobé změny růstu ryb v Klíčavské nádrži. Zborník referátov z 
konferencie ichtyologickej sekcie SZS, Bratislava, 35 s. 

SEDLÁR, J. 1970. Ďalšie poznatky o veku a raste Salmo trutta m. fario L. V Hnileckej údolnej 
nádrži. Biológia, Bratislava 25(8): 571-574. 

SEDLÁR, J. 1971. Príspevok k poznaniu veku a rastu Stizostedion lucioperca L. a Esox lucius L. 
v jazere Lion. Biológia, Bratislava 26(8): 627-634. 

SEDLÁR, J. 1971. Vek a rast zubáča obyčajného (Stizostedion lucioperca L.) z niektorých lokalít 
južného Slovenska. Poľnohospodárstvo XVII(1): 50-61. 

STRAŇAI, I. & ANDREJI, J. 2010. Vek a rast pstruha potočného (Salmo trutta m. fario) vo 
vodárenskej nádrži Turček. Folia Oecologica 3, Acta Universitatis Prešoviensis, 43 s. 

Obr. 1. Zubáč veľkoústy. 


