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1. WELFARE A NEGATIVNÍ POCITY RYB
Jednu z definic životní pohody zvířat,
tj. welfare, lze chápat jako prostředí,
v němž chované zvíře prospívá (Broom, 1991). Zdravé a prosperující zvíře
žije ve vhodných podmínkách welfare, a naopak zvíře, které je ve stresu,
má zdravotní problémy a nedokáže
se vyrovnat s prostředím, ve kterém
žije, má špatné podmínky welfare
(Broom, 1991). Podle Frasera et al.
(1997) a Frasera (2009) zahrnuje welfare zvířat tři důležité prvky. Prvním
z nich je normální biologická funkce
zvířete, která mimo jiné zahrnuje zajištění zdraví a dobré výživy. Druhým
prvkem je emocionální stav zvířete.
ID 107256094 © Rostislav Štefánek | Dreamstime.com
To znamená, že zvíře je prosté negativních emocí, jako je bolest, stres
nebo chronický strach. Třetím ze základních prvků welfare je schopnost
projevovat normální druhově specifické chování. Až donedávna se však
pojetí pohody soustředilo především
na suchozemské druhy, především
savce, a méně pozornosti bylo věnováno pohodě ryb (Braithwaite
and Boulcott, 2008). Jako důvod je
uváděno hlavně rozhraní vody a suchozemského prostředí a zvuková
bariéra. Přestože ryby nebyly v centru pozornosti, současná zjištění přesvědčivě ukazují, že to jsou behaviorálně komplexní organismy schopné
© Volodymyr Byrdyak | Dreamstime.com
cítit jak pozitivní emoce jako radost
či štěstí, tak i negativní emoce jako
bolest, strach, stres, či dlouhodobé
mentální utrpení (Braithwaite and Huntingford, 2004; Chandroo et al., 2004; Braithwaite and Boulcott,
2007; Braithwaite, 2010; Brown et al., 2011). Jako důkaz, že ryby vnímají strach a především bolest, je uváděna jejich snaha uniknout od zdroje bolesti (Dunlop et al., 2006; Braithwaite and Boulcott, 2007). Ryby
také při stresové a bolestivé stimulaci vykazují vyšší mozkovou aktivitu, prodělávají změny ve fyziologických funkcích, vykazují abnormální chování, či mají ovlivněné rozhodování (Sneddon, 2015). Např. bolest
snižuje u některých druhů ryb zájem o potravu (Sneddon et al., 2003). Ryby jsou též ochotné překonávat
překážky, aby získaly přístup k lékům tišícím bolest (Sneddon, 2015). Důkazem, že cítí strach, jsou jejich
reakce na škodlivé nebo překvapivé podněty, které se projevují jako energické či rychlé únikové manévry
(Chandroo et al., 2004). V současné době jsou negativní pocity spojené se stresem i bolestí u ryb navíc
snadno měřitelné a prokazatelné. Negativní pocity ryb lze měřit např. na základě fyziologických změn,
jako jsou zrychlená frekvence dýchání či zrychlená srdeční činnost (Braithwaite, 2010). Podobně lze měřit uvolňování stresových hormonů (kortizol, katecholaminy), steroidních hormonů (glukokortikoidy) či
různých metabolitů (glukóza, laktát) do krve či do tkání (Ellis et al., 2012; Sopinka et al., 2016) a mnoho
jiných indikátorů (např. oxidační stres) (shrnuto ve Sopinka et al., 2016). Lze shrnout, že fyziologické i behaviorální výzkumy přesvědčivě dokazují, že stavy bolesti, strachu a stresu jsou u ryb prožívány podobně
jako u teplokrevných obratlovců. Z toho vyplývá, že ryby mají schopnost trpět a že by se tyto stavy měly
zohlednit při posuzování welfare ryb (Chandroo et al., 2004). Proto se v posledních letech zvyšuje zájem
laické i odborné veřejnosti o welfare ryb (Walster, 2008; Ellis et al., 2012).
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2. PRODEJ KAPRŮ ZEJMÉNA V SOUVISLOSTI
S OSLAVOU VÁNOC
V České republice (a současně v několika
dalších evropských zemích, např. Polsku,
Rakousku či Slovensku) se udržuje vánoční tradice spojená s prodejem „vánočních kaprů“. Podstatou tohoto prodeje je
zvýšená nabídka čerstvých (živých nebo
usmrcených a chlazených) kaprů a snaha
prodejců usnadnit získání kaprů zákazníkům např. volným prodejem při výlovech na hrázích rybníků, na sádkách nebo
i na trzích ve městech. Způsob tohoto obchodu se sice traduje od 17. století, ale většího rozmachu dosáhl až v 19. století (Skopová, 2010). Hart et al. (2012) uvádí, že se
© Matyáš Řehák | Dreamstime.com
v době Vánoc prodá v České republice asi
14 tisíc tun kaprů, což odpovídá asi 5–6
milionům jednotlivých ryb. Při konfrontaci
tohoto způsobu prodeje živých kaprů s aktuálními informacemi o chování a fyziologii ryb vyvstávají určitá rizika s ohledem na snížení welfare obchodovaných jedinců.

3. SNÍŽENÍ WELFARE KAPRŮ PŘI SÁDKOVÁNÍ
K poklesu welfare u kaprů (a všech druhů ryb obecně) dochází již v období jejich
sádkování. Sádkování je popisováno jako
přechodné uchování tržních ryb v období od jejich vylovení až do doby expedice
nebo spotřeby (Pokorný et al., 2003) a má
především za úkol soustředit větší množství ryb v podmínkách vhodných ke krátkodobému přechování, zajistit minimální
kusové ztráty a zlepšit senzorické vlastností rybího masa (Čítek, et al., 1998; Šustek et al., 2009). Během sádkování není
rybám předkládáno žádné krmivo a nepřijímají ani žádnou přirozenou potravu.
Výrazně se u nich omezují metabolické
procesy, tím se vyprázdní zažívací trakt
a také dochází ke snížení jejich metaboli© Eric Gevaert | Dreamstime.com
smu a k hladovění (Vácha and Buchtová,
2005). Krátkodobé hladovění nebylo spojeno s ovlivňováním rybího zdraví ani se
závažnými stresovými situacemi (Cook et
al., 2000; Waagbø et al., 2017). Nicméně,
při dlouhodobém hladovění, do kterého lze zařadit i sádkování (doba sádkování kaprů je přibližně 2 až
3 měsíce), dochází k mobilizaci energetických zásob a v některých případech i tělesných tkání, aby byly
pokryty energetické požadavky na přežití. Dochází ke ztrátě hmotnosti, a nakonec i k vyčerpání energie
a hypoglykémii (Pérez-Jiménez et al., 2011; Lotocki, 2014). Kromě toho dlouhodobé hladovění u ryb způsobuje stresovou zátěž, která je ovlivněna délkou doby hladovění a okolním prostředím, například teplotou
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vody nebo hustotou osazení (Rodgers et al., 1992; Guozhi et al., 2012). Hladovění ovlivňuje také růst ryb,
jejich vývoj, životaschopnost i chování (Tian et al., 2010; Chatzifotis et al., 2011), i když tyto faktory nejsou majoritní u ryb určených k bezprostřednímu zpracování. Je také nutno podotknout, že hladovění je
nezbytným předpokladem pro úspěšný transport ryb. Pokud by ryby neměly před transportem vyprázdněné zažívací ústrojí, přepravu by doprovázela vysoká mortalita, protože by došlo ke kumulaci metabolitů ve vodě a následné smrti intoxikací či udušením (Svobodová et al., 1999). V období sádkování může
docházet i ke kusovým ztrátám, které vznikají uhynutím ryb následkem nedostatku kyslíku, poraněním
ryb při výlovech, dopravě a vysazováním do sádky, či onemocněním nebo zaplísněním (Čítek et al., 1998).

4. SNÍŽENÍ WELFARE KAPRŮ PŘI MANIPULACI
Před samotným transportem ryb
určených pro vánoční prodej probíhá jejich výlov a třídění, se kterým
souvisí zvýšená manipulace. Vylovení ryb z vody a jejich vystavení
vzduchu se doporučuje provádět jenom v nezbytně nutných případech,
protože dochází k vyvolání značné
fyziologické reakce, která je spojena se zvýšením stresového hormonu kortizolu (Arends et al., 1999)
a hladiny glukózy v krvi (Svobodová
et al., 1999). Samotná manipulace je
pro ryby značně stresující a dochází k ní nejen při výlovu a třídění, ale
i během transportu, prodeje a také
v čase, než se kapr dostane ke ko© Vladvitek | Dreamstime.com
nečnému spotřebiteli. V průběhu
manipulace hrozí riziko odření nebo
odstranění šupin a ochranné slizové
vrstvy ryb, která slouží jako fyzikální a chemická bariéra proti infekci
a je důležitá pro osmoregulaci (zabezpečení stálého složení vnitřního prostředí organismu úpravou obsahu vody a solí; Baldisserotto et al., 2007) a pohyb. Důležitou roli má také teplota, při které je s rybami manipulováno. Bylo dokázáno, že při vyšší teplotě a nedostatku kyslíku často dochází ke zvýšenému stresu
a následnému úhynu (Dubský et al., 2003).

5. SNÍŽENÍ WELFARE PŘI TRANSPORTU KAPRŮ
PRO STÁNKOVÝ PRODEJ
Po vyhladovění na sádkách a zvýšené manipulaci při výlovu a třídění ryb dochází k další stresové situaci
narušující welfare – transportu na stánkový prodej. Přeprava začíná již u odchytu a pokračuje nakládkou, samotnou přepravou a vykládkou a může vyvolat silné stresové reakce, které mohou ryby ovlivnit
po delší dobu. Nejčastějším důvodem úhynu ryb při transportu jsou mechanická zranění např. ploutví či
šupin nebo přidušení (Conte, 2004; Huntingford et al., 2006; Ashley, 2007). K mechanickému poranění
ryb může dojít i v důsledku špatného zacházení či použití nevhodného lovícího nástroje; např. v případě
použití sítí s většími oky, do kterých se menší ryby mohou zachytávat za ploutve nebo skřele (Čítek et al.,
1998). K mechanickému poranění v důsledku nadměrného fyzického zatížení dochází především u ryb,
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které jsou tisknuty masou ostatních
ryb na dně sítí (Conte, 2004). Jako
nejvíce stresující stadium přepravy
se prokázal být výlov před naskladněním a následné nakládání ryb. Samotný průběh transportu a vykládka
ryb se ukázaly být již méně stresující (Iversen et al., 2005; Dobšíková et
al., 2006; Ashley, 2007). Během celého procesu transportu jsou výrazně
ovlivněné mnohé hodnoty související
s vyšší hladinou stresu – biochemické ukazatele (např. kortizol, glukóza,
laktát, vápník, amoniak) či hematologické ukazatele jako jsou např.
hematokrit či počet neutrofilů (Svobodová et al., 1999; Dobšíková et al.,
2006; Dobšíková et al., 2009). Stres
© Vladvitek | Dreamstime.com
při přepravě může být často způsoben nízkou hladinou kyslíku, teplotními rozdíly mezi vodou, ze které
jsou ryby vytaženy, a transportními nádržemi nebo špatnou kvalitou
vody při přepravě v důsledku nedostatečné výměny vody, která způsobuje hromadění oxidu uhličitého
a amoniaku (Erikson et al., 1997). Dalším častým problémem při přepravě může být zvýšená hustota obsádky (Conte, 2004), která např. u kaprů vedla ke zvýšené hladině plazmatického kortizolu, glukózy i laktátu (Ruane et al., 2002).

6. RIZIKA SNÍŽENÍ WELFARE PŘI STÁNKOVÉM PRODEJI
Zvýšená hustota obsádky může být problémem i po vyskladnění ryb do nádrží
na trzích, protože velikost obsádky hraje
důležitou roli v rámci welfare ryb. Vysoká
hustota obsádky je spojená se sníženou
kvalitou vody a u ryb způsobuje chronický
stres, protože vyvolává primární stresovou reakci a také oslabenou fyzickou a narušenou imunologickou primární bariéru,
která ryby chrání před patogeny (Sundh et
al., 2019). Zvýšenou hustotu také doprovází vyšší potřeba kyslíku pro ryby (Jørgensen et al., 1993; Ellis et al., 2002). Možným
problémem je již u transportu zmiňovaná
eroze ploutví, způsobená častými vzá© Copora | Dreamstime.com
jemnými kontakty ryb (Ellis et al., 2002).
U stánkového prodeje je pro welfare ryb
důležitá mimo jiné již popsána manipulace
a správné zacházení, ale také způsob omračování a zabíjení. Tyto způsoby jsou specifikovány v zákoně č.
246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Tento zákon v § 5i odst. 2 stanovuje, že ryby je možné usmrtit
pouze omráčením silným úderem tupým předmětem na temeno hlavy a následným vykrvením přetětím
žaberních oblouků nebo přetětím míchy a cév řezem bezprostředně za hlavou. Vykrvení ryb musí být provedeno ihned po omráčení ryby a provedeno musí být tak, aby způsobilo rychlé a celkové vykrvení. Před
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ukončením vykrvení nesmí být provedena žádná zpracovatelská činnost. Nástroje, materiál a vybavení
určené k omráčení a vykrvení musí být zhotoveny, udržovány a používány takovým způsobem, aby úkony
probíhaly rychle a účinně. Jak již bylo zmíněno, ryby cítí bolest a strach a pokud by nedošlo před zabitím
k efektivnímu omráčení, které by vedlo k okamžité ztrátě vědomí, zvíře by trpělo (Braithwaite, 2010; van
de Vis et al., 2014). Celý proces od sádkování, přes výlov, transport až po samotné omráčení a usmrcení
ryb u prodeje podléhá legislativním předpisům a podmínky jeho dodržování kontrolují příslušné orgány.
Obecně se předpokládá, že stánkový prodej ryb, včetně přechovávání živých ryb a jejich usmrcení, je profesionálně zajištěn a podléhá kontrole státních orgánů.

7. RIZIKA SNÍŽENÍ WELFARE KAPRŮ PO JEJICH
ZAKOUPENÍ KONEČNÝM SPOTŘEBITELEM
Po prodeji živých kaprů konečnému spotřebiteli však často dochází
k narušení jejich welfare, které již
Krajská veterinární správa, ani žádný jiný úřad, kontrolovat nemůže.
Po sádkování je kapr vysílený hladověním. Ačkoliv se předpokládá,
že kapři jsou pro stánkový prodej
transportování v podmínkách zajišťujících vhodnou teplotu a dostatek kyslíku, i tento proces je silně
stresující. Po opakované manipulaci
spojené s prodejem je kapr podroben dalšímu transportu, většinou
v igelitové tašce, bez přístupu k vodě
či kyslíku. I když se kapr považuje
© Miroslav Beneda | Dreamstime.com
za poměrně odolnou rybu, když jde
o zvládání nedostatku či nepřístupnosti kyslíku (Jeng et al., 2008), vystavení vzduchu způsobuje u většiny
druhů ryb akutní hypoxii a kaskádu
fyzických a fyziologických poruch. Žaberní destičky se slepí a funkce žaberních laloků se zhorší. V důsledku toho se zastaví výměna plynů v žábrách a ryba se může udusit (Ferguson and Tufts, 1992). Je jednoznačné, že hypoxie způsobená působením okolního vzduchu je pro ryby velmi silným stresovým faktorem
(Arends et al., 1999). Také je nutno dodat, že Světová organizace pro zdraví zvířat (OiE), jejíž je Česká
republika členem a je zároveň povinna dodržovat její doporučení, jasně stanovuje, že ryby lze přepravovat
pouze ve vodě a také přidává řadu požadavků týkajících se fyzikálně-chemických parametrů vody, jejího
provzdušňování a výměny (OiE, 2015). Také Rybářské sdružení České republiky doporučuje zakoupenou
rybu nechat odborně usmrtit přímo na prodejním místě, protože i umístění do igelitové tašky, která je
neprodyšným materiálem, ztěžuje či úplně znemožňuje dýchání ryby. Důležité je též podotknout, že při
takovém druhu přenosu ryby často dochází i k mechanickému poškození způsobenému nedbalou manipulací s rybou (Ashley, 2007). Po přepravě bývá kapr často umístěn u spotřebitele do nevhodných nádob,
např. džberů nebo vany. Zde dochází k narušení welfare hned z několika důvodu. Opět je důležitá teplota
vody. Je nezbytné, aby se co nejvíce blížila teplotě vody v kádi, ze které byla ryba vylovena před transportem (Erikson et al., 1997). Náhlá změna teplot u ryb zapříčiňuje změny nejen v přijímání potravy, ale
také změny metabolismu, frekvence dýchání a spotřeby kyslíku (Branson, 2008). Vlivem výrazně rozdílné
teploty vody oproti původnímu prostředí může u ryby dojít k tzv. teplotnímu šoku (Velíšek et al., 2014).
S vyšší teplotou vody se zvyšují negativní účinky rozpuštěných látek ve vodě a zároveň stoupá možnost
onemocnění ryb. Také kyslík rozpuštěný ve vodě je při rozkladných procesech spotřebováván rychleji než
se stačí doplňovat. Rozpustnost kyslíku ve vodě se navíc snižuje s rostoucí teplotou. Při deficitu kyslíku
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ve vodě jsou ryby malátné, nereagují na podráždění, ztrácejí únikové reflexy a nakonec hynou (Svobodová
et al., 2008; Velíšek et al., 2014). Při nedostatku kyslíku může naopak narůst ve vodě koncentrace volného oxidu uhličitého, přičemž ryby nejsou schopné vyloučit z těla nahromaděný oxid uhličitý, a dojde tak
k poruše acidobazické rovnováhy krve a vzniká acidóza – překyselení (Vatsos and Angelidis, 2010; Velíšek
et al., 2014). V důsledku toho ryby zintenzivní dýchání, zneklidní, ztrácejí rovnováhu a může dojít i k jejich
úhynu (Velíšek et al., 2014).
Dalším důležitým aspektem je množství rozpuštěného chloru ve vodě. Při jeho vyšších koncentracích
dochází k lokálnímu i celkovému působení, přičemž lokální účinky chloru jsou patrné zejména na kůži
a žábrách. K typickým příznakům poškození kůže patří dermatitida (záněty kůže), zblednutí, anemie
a zvýšená produkce hlenu. Při těžších poškozeních může dojít až k nekróze. Při celkovém působení
(po vstřebání chloru do krve) se projevují především poruchy nervové soustavy – svalové křeče, ztrácení
rovnováhy (typické protáčení se na bok), křečovité pohyby u tlamy až úhyn (Svobodová et al., 2008; Velíšek et al., 2014). Proto i Rybářské sdružení České republiky doporučuje ponechat čerstvě napuštěnou
vodu bez ryby po dobu cca 10–15 minut, aby z ní chlor vyprchal. Mnoho lidí však nevědomky např. vodu
do vany doplňuje i v průběhu toho, co již ryba ve vodě plave.
Jak již bylo zmíněno u odstavce věnujícího se prodeji kaprů, důležitým faktorem, který rybám způsobuje výrazný stres, strach i bolest, je jejich zabíjení bez správného omráčení (Braithwaite, 2010; van de
Vis et al., 2014). V případě domácí porážky kapra ve většině případů dochází k neodbornému a neznalému postupu při jejich omračování a vykrvení, a tím i k velkému narušení welfare. Bohužel na úspěšnost
omráčení kapra při domácí porážce spotřebitelem či správné manipulaci před porážkou neexistují žádné
statistiky.
Podobně je pro zakoupené kapry velmi rizikové jejich vypouštění zpět do rybníka nebo řeky. Jak udává
Rybářské sdružení České republiky, ryby toto vypuštění nemusí přežít, a ve větším počtu případů ani nepřežijí. Důvodem je omezení příjmu potravy v období sádkování a návazné vyčerpání energetických zásob, což může mít za následek snížení funkce imunitního systému a vyšší vnímavost k negativním vnějším vlivům ve vodě. Navíc v důsledku zvýšené manipulace v období od výlovu až po prodej kapra dochází
i k poškození ochranné vrstvy slizu, což ještě více prohlubuje riziko úmrtí. Dojít může i k již zmíněnému
teplotnímu šoku (Velíšek et al., 2014). Teplotní šok (v tomto případě náhlý pokles teploty o 5–8 °C) může
také způsobit tzv. autointoxikaci amoniakem. Dochází k ní v případě, že nastane nerovnováha mezi produkcí a exkrecí amoniaku žábrami a může tak dojít k výraznému zvýšení koncentrace amoniaku v krvi
ryb a následně k jejich otravě vlastním metabolitem (autointoxikaci) a k úhynu (Svobodová et al., 2008).

8. SOUHRN A DOPORUČENÍ
Na základě uvedených informací lze konstatovat, že k určitému narušení welfare dochází po dobu celého
procesu od výlovu, přes sádkování až po konečné usmrcení kapra. Avšak až do fáze stánkového prodeje
kaprů podléhá celý proces kontrolám ze strany příslušných státních orgánů a na téměř všechny aspekty
welfare se vztahuje příslušná legislativa. Naopak po prodeji konečnému spotřebiteli již nelze welfare živých kaprů žádným způsobem kontrolovat. Živí kapři jsou konečným spotřebitelem transportováni bez
vody a v igelitových obalech, následně jsou přechováváni v nevhodných nádržích a ve vodě se stresujícím
vlivem teploty a chemismu. Kapři jsou usmrcováni potencionálně neodborným a zcela jistě nekontrolovatelným způsobem nebo vypouštěni zpět do vodního prostředí, kde hynou v důsledku teplotního šoku
a na vyčerpání energetických zásob. Dochází tak nejen ke dramatickému snížení welfare kaprů, ale přímo
k jejich týrání, které většinou vede k jejich samovolnému úhynu. Z tohoto důvodu lze důrazně doporučit,
aby kapři byli usmrcováni již při stánkovém prodeji, kde jsou k dispozici speciálně školení odborníci a živí
kapři jsou zde přechováváni v podmínkách odpovídajících platné legislativě.
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