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KONCENTRÁCIA NIEKTORÝCH ŤAŽKÝCH KOVOV 
A MIKROBIOLOGICKÁ KVALITA SVALOVINY PSTRUHA 

DÚHOVÉHO (ONCORHYNCHUS MYKISS) Z FARMOVÉHO CHOVU - 
PREDBEŽNÁ ŠTÚDIA 

HEAVY METALS CONTENT AND MICROBIOLOGICAL QUALITY OF RAINBOW 
TROUT (ONCORHYNCHUS MYKISS) MUSCLE FROM THE FISH FARM – 

PRELIMINARY STUDY 
 

ANDREJI J., STRÁŇAI I., KAČÁNIOVÁ M. 
 

Abstract 
The aim of this study was to assess concentration and correlation of selected heavy metals and level of 

some microbiological indicators (total bacteria count – TBC, mesophilic anaerobic sporulating bacteria – 
MASB, Coliform bacteria – CB and Vibrio parahaemolyticus – VP) in the muscle of rainbow trout 
(Oncorhynchus mykiss). The fish were collected from trout fish farm in May, 2005. Concentrations of selected 
metals were measured using an atomic absorption spectrophotometer Pye Unicam SP9. The concentrations of 
metals (mg.kg-1 wet weight basis) ranged as follows: Fe 4.55–12.42; Mn 0.41–0.87; Zn 6.20–8.82; Cu 0.47–
0.80; Co 0.17–0.32; Ni 0.16–0.31; Cr 0.10–0.33; Pb 0.35–0.84; and Cd 0.06–0.32. The count of CB, MASB and 
TBC (in CFU/g) varied as follow: 0.00–1.09 x 103, 0.19–3.31 x 104 and 0.23–9.54 x 105, respectively. Significant 
positive correlations (P<0.05) between accumulation of Fe–Zn, Fe–Ni, Mn–Co, Mn–Ni, Cu–Cd, Co–Cr and Pb–
Cd were recorded. An opposite trend of bioaccumulation was found in only four of thirty six cases. Relationship 
between microbiological indicators and heavy metals accumulation showed in majority a negative correlations 
without statistically significant differences, except relationship MASB–Cd, where a statistically significant 
positive correlation was recorded (P<0.05). Lead and cadmium concentrations exceeded the maximum values 
allowed concentration in Slovakia by Codex Alimentarius (0.2 and 0.05 mg.kg-1) by 100 %. The level of MASB 
count exceeded the maximum allowed concentration (102 CFU.g-1) in 100 %.  
 
Klíčová slova: těžké kovy, akumulace, pstruh duhový, Oncorhynchus mykiss, Slovensko, mikrobiologická 

kvalita 
Key words: Heavy metals; Accumulation; Oncorhynchus mykiss; Slovakia; Microbiological quality;  
 
 
ÚVOD 

Pstruh dúhový je na Slovensku lídrom vo farmovom chove rýb s ročnou produkciou 
700–800 t. Svalovina pstruha predstavuje vhodný zdroj potravy pre človeka kvôli jej 
nutričným a dietetickým vlastnostiam. Svojím obsahom a pomerom omega-3 
polynenasýtených mastných kyselín pôsobí preventívne proti kardiovaskulárnym ochoreniam. 
Aj napriek týmto všeobecne známym vlastnostiam, konzumácia rybieho mäsa sa takmer dve 
desaťročia drží na rovnakej úrovni okolo 4 kg/osobu/rok, pričom počet kardiovaskulárnych 
ochorení každoročne narastá. 

Na druhej strane ryby ako organizmy žijúce vo vodnom prostredí predstavujú 
posledný článok v procese transportu živín a energie, čím nepriamo odzrkadľujú kvalitu 
životného prostredia (Svobodová et al. 1996), keďže sú aj akýmsi konečným depozitárom 
rôznych kontaminantov. Tieto môžu za určitých podmienok v konečnom dôsledku negovať 
vyššie spomínané pozitívne vlastnosti, resp. môžu spôsobiť až zhoršenie zdravotného stavu 
konzumenta.  

Okrem toho v poslednej fáze spracovania rýb vstupujú do tohto kolobehu aj 
mikroorganizmy. Tie sa primárne zúčastňujú procesov autolýzy, pričom ich produkty 
metabolizmu môžu viesť k tvorbe zdraviu škodlivých látok a chemickej oxidácii tukov. Preto 
je mikrobiologická aktivita veľmi dôležitým faktorom ovplyvňujúcim vhodnosť rýb na 
priamu konzumáciu (Schmidt–Rodrick, 2003). 

Cieľom našej práce bolo stanoviť koncentrácie niektorých kontaminantov zo skupiny 
ťažkých kovov a mikrobiologickú kvalitu v svalovine pstruha dúhového pochádzajúceho 
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z farmového chovu. Zistiť závislosti medzi jednotlivými kovmi a mikroorganizmami a či 
dochádza ku vzájomnej interakcii medzi obsahom ťažkých kovov a mikroorganizmami. 
 
MATERIÁL A METODIKA 

Pstruhy boli získané priamo z farmy v Skačanoch (okres Partizánske) v máji 2005 
a v živom stave boli transportované do laboratória, kde sa urobilo základné biometrické 
vyšetrenie a determinácia veku podľa šupín. Následne sa z každého kusa odobrala vzorka 
svaloviny z oblasti chrbta v množstve 2 – 3 g na stanovenie obsahu cudzorodých látok (Fe, 
Mn, Zn, Cu, Co, Ni, Cr, Pb a Cd) a 10 – 15 g pre mikrobiologické analýzy.  

Vzorky svaloviny pre analýzu ťažkých kovov boli mineralizované za použitia roztoku 
HNO3 (2:1) pri 130 °C počas 2 hod. Samotné stanovenie obsahu jednotlivých ťažkých kovov 
bolo vykonané na atómovom absorpčnom spektrofotometri Pye Unicam SP9 (Andreji et al., 
2005). Uvádzané hodnoty sú vyjadrené v mg.kg–1 čerstvej hmoty.  

Vzorky svaloviny určené pre mikrobiologické vyšetrenie boli zhomogenizované a 
nariedené fyziologickým roztokom (1:10) a následne ďalším riediacim roztokom (1:10). 
Z mikrobiologických ukazovateľov sme sledovali celkový počet mikroorganizmov (TBC) na 
GTK agare pri teplote 30 °C počas 48 - 72 hodín, počet koliformných baktérií (CB) na VČŽL 
agare pri teplote 37 °C počas 24 - 48 hodín, počet baktérií Vibrio parahaemolyticus (VP) sme 
sledovali na Vibrio parahaemolyticus sucrose agare pri teplote 42 °C počas 18-20 hodín a 
počet mezofilných anaeróbne sporulujúcich mikroorganizmov (MASB) na MPA agare pri 
teplote 25 °C počas 48 - 72 hodín v anaeróbnych podmienkach (Andreji et al. 2006). Zistené 
hodnoty sú vyjadrené v CFU.g-1 (kolónie tvoriace jednotky). 

Zistené výsledky sa štatisticky vyhodnotili programom Statgraphics Plus v. 5.1. 
lineárnym regresným modelom. 
 
VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Analyzované pstruhy dúhové (n = 10) dosahovali dĺžku tela v rozpätí 275–310 mm 
(priemer 288,5 mm) a hmotnosť 235 – 380 g (priemer 293 g). Zistené koncentrácie 
jednotlivých ťažkých kovov sú uvedené v tabuľke 1. Sledované mikrobiologické indikátory 
kvality svaloviny sú uvedené v tabuľke 2. Vzájomné interakcie medzi sledovanými 
koncentráciami ťažkých kovov ako aj mikrobiologickými indikátormi sú uvedené v tabuľke 3. 

Spomedzi všetkých nami analyzovaných kovov sa v súčasnosti najvyššie prípustné 
množstvo (NPM) definované v Potravinovom kódexe SR vzťahuje len na Cu, Ni, Cr, Pb a Cd. 
V prípade medi, niklu a chrómu NPM (10; 0,5; 4 mg.kg-1) nebolo prekročené. Iná situácia 
však bola zaznamenaná u olova a kadmia, kde u všetkých analyzovaných vzoriek (100 %) 
došlo k prekročeniu NPM (0,2 a 0,05 mg.kg-1). V prípade olova sa jednalo o prekročenie 1,7–
4,2 krát, u kadmia 1,2 – 6,4krát. Ide o pomerne vysoké koncentrácie zistené vo farmovom 
chove, avšak oveľa vyššie hodnoty (Pb 0,20 – 5,81 mg.kg-1; Cd 0,06 – 0,58 mg.kg-1) boli 
zistené v svalovine piatich druhov rýb z rieky Nitry pod sútokom s riekou Nitricou (rieka 
Nitrica napája vyššie spomínanú farmu, pozn. autora) v oblasti Partizánskeho (Andreji et al., 
2005). Štatisticky významná (P < 0,05) pozitívna korelácia bola zistená medzi Fe–Zn, Fe–Ni, 
Mn–Co, Mn–Ni, Cu–Cd, Co–Cr a Pb–Cd. Negatívna korelácia bola zistená len v prípade Mn–
Cu, Co–Cu, Cr–Cu a Co–Cd, avšak bez štatisticky významných rozdielov.  
 
Tab. 1. Koncentrácie jednotlivých ťažkých kovov v svalovine pstruha dúhového (mg.kg-1). 
 Fe Mn Zn Cu Co Ni Cr Pb Cd 
Priemer 6,87 0,70 7,53 0,62 0,25 0,22 0,19 0,61 0,14 
SD 2,63 0,14 1,05 0,11 0,04 0,05 0,06 0,15 0,07 
min 4,55 0,41 6,20 0,47 0,17 0,16 0,10 0,35 0,06 
max 12,42 0,87 8,82 0,80 0,32 0,31 0,33 0,84 0,32 
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Podobne ako pri ťažkých kovoch aj v prípade mikrobiologických ukazovateľov sa 
Potravinový kódex SR pre čerstvé a mrazené ryby (ryby morské a sladkovodné) vzťahuje len 
na počet mezofilných anaeróbne sporulujúcich mikroorganizmov (MASB) a Vibrio 
parahaemolyticus (VP), hoci počet koliformných baktérií sa v svalovine (mäse) ostatných 
hospodárskych zvierat (hovädzí dobytok, ošípané, hydina) sleduje. Maximálne prípustný 
počet MASB je 102 KTJ.g-1, resp. 0 KTJ.g-1 pre VP. Hodnoty počtu MASB prekročili túto 
hranicu 19 – 331krát, v prípade Vibrio parahaemolyticus k prekročeniu nedošlo. Taktiež 
prítomnosť koliformných baktérií v 70 % analyzovaných vzoriek nasvedčuje o mikrobiálnej 
kontaminácii mäsa, ku ktorému mohlo dôjsť v dôsledku zlyhania ľudského faktoru (nesprávna 
manipulácia), kontamináciou v laboratóriu, alebo prestupom z tráviaceho traktu v dôsledku 
jeho poškodenia (Kačániová–Petrová, 2006). 

Medzi jednotlivými mikrobiologickými ukazovateľmi boli zistené prevažne negatívne 
korelácie, len v prípade TBC–MASB bol zistený pozitívny korelačný vzťah. Avšak všetky 
tieto závislosti boli bez štatisticky významných rozdielov (P > 0,05). 

Pokiaľ ide o vzájomnú interakciu medzi jednotlivými ťažkými kovmi a skupinami 
mikroorganizmov, tak v prípade koliformných baktérii a MASB dominoval väčšinou 
negatívny korelačný vzťah. Pozitívne korelácie sme zaznamenali v prípade koliformných 
baktérii u Fe a Zn, pri MASB u Cu, Pb a Cd. Práve v poslednom prípade sme zaregistrovali 
dokonca štatisticky významný rozdiel (P < 0,05). Celkový počet mikroorganizmov vykazoval 
v porovnaní s ostatnými skupinami mikroorganizmov opačný trend. Vo vzťahu s ťažkými 
kovmi sme zistili pozitívnu koreláciu, až na jednu výnimku – Cr, ale bez štatisticky 
významných rozdielov.  
 
Tab. 2. Hodnoty mikrobiologických ukazovateľov v svalovine pstruha dúhového. 

 CB* MASM** TBC*** VP 
Priemer 0,34 1,28 3,93 0,00 
SD 0,44 0,99 3,37 0,00 
min 0,00 0,19 0,23 0,00 
max 1,09 3,31 9,54 0,00 

CB – koliformné baktérie, MASM – mesofilné anaeróbne sporulujúce baktérie, TBC – celkový počet 
mikroorganizmov, VP – Vibrio parahaemolyticum, * - CFU/g x 103, ** - CFU/g x 104, *** - CFU/g x 105

 
 
Tab. 3. Hodnoty korelačných koeficientov závislosti koncentrácií jednotlivých kovov a 
mikrobiologických indikátorov. 

 Fe Mn Zn Cu Co Ni Cr Pb Cd CB MASM TBC 
Fe -            
Mn 0,468 -           
Zn 0,462* 0,475 -          
Cu 0,321 -0,038 0,018 -         
Co 0,108 0,642* 0,240 -0,521 -        
Ni 0,733* 0,759* 0,286 0,164 0,433 -       
Cr 0,587 0,486 0,380 -0,082 0,725* 0,536 -      
Pb 0,499 0,493 0,415 0,208 0,484 0,550 0,620 -     
Cd 0,251 0,046 0,194 0,720* -0,165 0,102 0,142 0,691* -    
CB 0,057 -0,380 0,098 -0,410 -0,223 -0,290 -0,117 -0,355 -0,320 -   
MASM -0,105 -0,035 -0,204 0,488 -0,363 -0,005 -0,344 0,390 0,736* -0,210 -  
TBC 0,143 0,396 0,142 0,328 0,047 0,408 -0,132 0,574 0,522 -0,443 0,590 - 

* P<0,05 
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ZÁVER 
Ako už z našich výsledkov vyplýva, analyzovaná svalovina pstruha dúhového 

prekročila NPM olova a kadmia, ako aj počet MASB. Z týchto dôvodov by sa svalovina ako 
taká nemala vôbec konzumovať. Tu sa však naskytá otázka odkiaľ sa nabrali tak vysoké 
koncentrácie ťažkých kovov, keďže farma je na podhorskom potoku a mimo priemyselnej 
zóny a navyše je pod veterinárnym dozorom. Vysvetlenie sa čiastočne naskytá v tom, že 
chovateľ nakupuje násadu pstruha dúhového, ktorá už môže byť potenciálne kontaminovaná, 
alebo je zdrojom kontaminácie krmivo. V druhom prípade by sa aj nepriamo potvrdil výskyt 
koliformných baktérií, resp. ich penetrácia cez zažívací trakt až do svaloviny, či už v dôsledku 
mechanického poškodenia alebo fyziologických zmien.  

Závislosti medzi MASB ako aj CB a ťažkými kovmi vykazovali vo väčšine prípadov 
negatívne korelácie. Opačná situácia sa zistila vo vzťahu medzi TBC a ťažkými kovmi, kde 
sme zaznamenali pozitívne korelačné závislosti, až na jednu výnimku – Cr. A práve Cr sa 
v našom prípade javí ako jediný kov, ktorý má so sledovanými skupinami mikroorganizmov 
negatívnu korelačnú závislosť, čím vlastne nepriamo môžeme povedať, že inhibuje tieto 
mikroorganizmy v svalovine pstruha, avšak štatisticky významnú závislosť sa nám nepodarilo 
podchytiť. 
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AKUMULACE A ODBOURÁVÁNÍ MICROCYSTINU LR VE TKÁNÍCH 
KAPRA OBECNÉHO (CYPRINUS CARPIO L.) A TOLSTOLOBIKA 

BÍLÉHO (HYPOPHTHALMICHTHYS MOLITRIX VAL.) 
ACCUMULATION AND DEPURATION OF MICROCYSTIN – LR IN TISSUES OF 

COMMON CARP (CYPRINUS CARPIO L.) AND SILVER CARP 
(HYPOPHTHALMICHTHYS MOLITRIX VAL.) 

 
PALÍKOVÁ M., NAVRÁTIL S., KOPP R., MAREŠ J., BURGER I., HELÍSKOVÁ M., 

ADAMOVSKÝ O., PAŠKOVÁ V., HILSCHEROVÁ K., BLÁHA L.  
 

Abstract 
The aim of this study was monitoring of possible bioaccumulation of microcystin LR (MC-LR) in 

selected tissues of common carp (Cyprinus carpio L.) and silver carp (Hypophthalmichthys molitrix Val.) in 
natural conditions and detection in what time after transfer of fish  to water without microcystins the 
detoxication of these tissues proceeds.   

Experimental and control fish were reared in store-pond with cyanobacteria water blooms (genus 
Microcystis) and in store-pond without cyanobacteria water blooms, respectively, for 28 days. Then the fish 
were replaced to the water without microcystins for 28 days, too. Samples of hepatopancreas, muscle and skin 
were taken currently and the concentration of microcystin LR was found  using ELISA method. 

 Maximal everage concentration of MC-LR was in both species in hepatopancreas, in average 22,5 
(maximal 32,8) ng.g-1 in common carp and 42,1 (maximal 44,3) ng.g-1 in silver carp. In the muscle it was in 
average 1,6 (maximal 3,2) ng.g-1 and 3,9 (maximal 11,1) ng.g-1 of  MC-LR in the common carp and silver carp, 
respectively. In the skin of common carp the maximal average concentration of MC-LR was detected at the start 
of experiment -1,5 ng.g-1, in the silver carp the maximal average concentration was 4,89 (maximal 11,1) ng.g-1 of 
MC-LR.  

The calculated hazard index was ever under 1,00 in the muscle and skin (except one case of silver carp at 
the accumulation phase). 

After location of fish to the control store-pond, the depuration of MC-LR lasted two weeks. In the fish 
exposed to cyanobacterial water bloom (intracellular and extracellular MC-LR 4,87 μg.l-1), certain, however 
sizeable reduced amount of MC-LR was detected still after four weeks of rearing in the water without water 
bloom in the muscle and hepatopancreas. 
 
Klíčová slova: sinice, vodní květ, microcystin, kapr obecný, Cyprinus carpio, tolstolobik bílý, 

Hypophthalmichthys molitrix,  
Key words: cyanobacteria, water bloom, microcystin, common carp, Cyprinus carpio, silver carp, 

Hypophthalmichthys molitrix,  
 
ÚVOD 

V souvislosti se zvyšující se eutrofizací vod spojenou s rozvojem vodního květu sinic 
se do popředí zájmu dostává otázka vlivu cyanobakterií, resp. jejich toxických metabolitů, na 
zdraví člověka. Působení těchto toxinů pak může být v podstatě trojím způsobem. Po přímém 
kontaktu se sinicemi, např. při plavání, se mohou objevit alergické reakce, nejčastěji kožní 
reakce a dermatitidy. Dalším, zřejmě pro člověka nejzávažnějším ohrožením, je obsah 
cyanotoxinů v pitné vodě. Případy otrav jsou popisovány v Evropě (ve Švédsku v roce 1994 
došlo k náhodnému míchání vodárensky neupravené říční vody s pitnou vodou), v Americe 
(v Pensylvánii onemocnělo 62 % z 8000 lidí akutními gastroenteritidami), v Austrálii (lidé 
onemocněli „horečkou Barcoo“, která je spojena s konzumací vody obsahující hepatotoxiny). 
Jediný známý případ úmrtí lidí spojený s cyanotoxiny se stal v Brazílii, zdrojem cyanotoxinů 
byla nádrž pitné vody využívaná pro dialyzační centrum (přehled intoxikací WHO, 1999). 
Třetím potenciálním zdrojem je konzumace ryb chovaných v prostředí s výskytem 
cyanobakterií a potažmo s cyanotoxiny, které jsou ryby schopny akumulovat ve svých 
tkáních. Několik až poplašných zpráv o toxicitě takovýchto ryb se objevilo i v médiích a jistě 
pozitivně nepřispívá k propagaci konzumace rybího masa.  
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Na základě studií účinků microcystinů na pokusných zvířatech je v nynější době 
světovou zdravotnickou organizací WHO doporučován TDI (tolerovatelný denní přívod) 
microcystinů 0,04 µg.kg-1/den (WHO, 1998). Je nutno dodat, že v České republice nejsou 
limity pro obsah microcystinů v potravinách zavedeny do legislativy. 

Studiem bioakumulace a odbourávání cyanotoxinů v rybích tkáních se v poslední době 
zabývalo několik autorů (Magalhães et al., 2001, 2003; Soares et al., 2004; Xie et al., 2005; 
Chen et al., 2006; Smith et al., 2006). Údaje však nejsou jednotné a liší se i v závislosti na 
druhu ryby, nicméně většina případů popisuje koncentrace microcystinů ve svalovině 
převyšující denní doporučený příjem.  

Cílem této studie bylo sledování možné bioakumulace microcystinu LR ve vybraných 
tkáních kapra obecného a tolstolobika bílého v přirozených podmínkách a zjišťování, za jakou 
dobu po přemístění ryb do vody bez microcystinů dochází k detoxikaci daných tkání.   
 
MATERIÁL A METODIKA 

K experimentům byla použita násada tolstolobika bílého (Hypophthalmichthys 
molitrix Val.) o celkové délce 300 – 390 mm a hmotnosti 230 – 500 g a plůdek kapra 
obecného (Cyprinus carpio L.) o celkové délce 130 – 170 mm a hmotnosti 30 – 55 g. 
Experimenty byly prováděny  v klecích o objemu 1,2 m3, resp. 1 m3 po dobu 28 dnů bez 
přikrmování. Pokusné klece byly umístěny v sádce s přirozeným výskytem vodních květů 
sinic (Microcystis aeruginosa, M. ichthyoblabe, Anabaena sp., Anabaenopsis elenkinii, 
Aphanizomenon sp., Planktothrix agardhii), kontrolní klece byly umístěny do sádky bez 
výskytu vodního květu sinic. Po ukončení expozice byla část ryb přechovávána po dobu 28 
dnů v upravené vodovodní vodě.  

V průběhu experimentu byly sledovány základní fyzikálně-chemické parametry vody 
(nasycení vody kyslíkem, pH vody, teplota vody, množství celkového amoniakálního dusíku) 
a odebírány populace fytoplanktonu pro stanovení kvalitativního i kvantitativního zastoupení 
jednotlivých taxonů sinic a řas. Nasycení vody kyslíkem, teplota a pH vody bylo stanovováno 
pomocí přístrojů WTW Oxi 340i a WTW pH 340i. Amonné ionty byly determinovány 
Nesslerovou metodou. Ve vodě a v biomase sinic byla rovněž zjišťována koncentrace 
microcystinů.  

Ve čtrnáctidenních intervalech byly odebírány vzorky hřbetní svaloviny, 
hepatopankreatu a kůže z jedné poloviny těla vždy od pěti kusů ryb. Tyto vzorky byly 
bezprostředně po odběru zamraženy v suchém ledu a transportovány do laboratoře. Zde byly 
uchovávány v teplotě -80 °C do doby zpracování. Ke stanovení obsahu microcystinu LR byla 
použita metoda ELISA vyvinutá v laboratořích RECETOX. 

Výsledky byly statisticky vyhodnoceny s využitím t-testu pro srovnání průměrů dvou 
nezávislých skupin. K statistickému zpracování byl použit program Microsoft Excel 
(Studentův t-test). 

Ze zjištěných hodnot obsahu microcystinu LR (dále MC-LR) ve vzorcích a TDI pro 
MC-LR byl vypočítán hazard index pro dané tkáně podle vzorce HI = I / TDI, kde HI = 
hazard index,  I = koncentrace microcystinu LR ve tkáni (ng.g-1) x hmotnost konzumované 
tkáně (300 g) a TDI stanovený WHO přepočítaný na 70kg osobu (2800 ng). V případě, kdy 
HI > 1 existuje riziko zdravotního poškození. Čím vyšší je hodnota HI, tím vyšší je riziko. 
 
 
VÝSLEDKY A DISKUSE 

Koncentrace microcystinu LR ve vodě jsou uvedeny v tab. 1. Koncentrace 
microcystinu LR v jednotlivých tkáních kapra obecného uvádí tab. 2, pro tolstolobika bílého 
tab. 3.  

Z tabulek je patrné, že při vstupu ryb do experimentu byla ve všech sledovaných 
tkáních zjištěna relativně vyšší koncentrace microcystinu LR. Ryby získané pro experiment 
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byly tedy již před jeho započetím vystaveny přítomnosti sinic produkujících toxin. Této 
skutečnosti se však dalo využít, neboť o kontrolních rybách můžeme rovněž uvažovat od 
začátku experimentu jako o rybách podrobených vyplavovacímu pokusu. Experiment byl 
zahájen 10. 8. 2005, tedy ještě před podzimní masivní degradací vodního květu, kdy 
koncentrace microcystinu ve vodě rapidně vzrůstá (Maršálek a Turánek, 1996). Obsah 
microcystinu LR ve vodě, dostatečný pro jeho akumulaci v rybí tkáni, je tedy nejen v době 
podzimního odumírání vodního květu. Přítomnost microcystinů v rybích tkáních i mimo 
období rozvoje vodního květu koresponduje s prací Magalhães et al. (2003).  
 
Tab. 1. Koncentrace microcystinu - LR ve vodě. 

Koncentrace microcystinu - LR Vstup 14. den 28. den 
biomasa (µg.g-1DW) 243,5 382,3 133,4 

IC –intracelulární (µg.l-1) 6,9 4,6 3,6 
EC –extracelulární (µg.l-1) 0,5 1,0 0,1 

Expozice 

IC + EC (µg.l-1) 7,4 5,6 3,7 
Kontrola IC + EC (µg.l-1) <LOD* 0,14 0,23 

*LOD...............limit detekce 
 
Tab. 2. Koncentrace microcystinu  LR v jednotlivých tkáních kapra obecného (průměr ± SD 

v ng.g-1 tkáně, HI = hazard index*, statisticky významný rozdíl p<0,05 oproti 
vstupním hodnotám) 

  Vstup 14. den 28. den 42. den 56. den 
expozice 1,2 ± 0,3 1,6 ± 0,8 0,7 ± 0,3 0,8 ± 0,1* 0,8 ± 0,5 

HI 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 
svalovina 

kontrola 1,2 ± 0,3 0 0 0 0 
expozice 19,8 ± 7,5 22,5 ± 5,6 6,8 ± 4,2* 18,4± 2,7 5,6 ± 1,4* 

HI 2,1 2,4 0,7 2,0 0,6 
játra 

kontrola 19,8 ± 7,5 2,3 ± 0,4* 1,9 ± 0,7* 0,8 ± 0,7* 0,9 ± 0,5* 
expozice 1,5 ± 1,2 0 1,5 ± 3,3 0 0 

HI 0,2 0 0,2 0 0 
kůže 

kontrola 1,5 ± 1,2 0 0 0 0 
 
Tab. 3. Koncentrace microcystinu – LR v jednotlivých tkáních tolstolobika bílého (průměr ± 

SD v ng.g-1 tkáně, HI = hazard index, * statisticky významný rozdíl p<0,05 oproti 
vstupním hodnotám)  

  Vstup 14. den 28. den 42. den 56. den 
expozice 0,9 ± 0,3 3,9 ± 3,6* 1,5 ± 0,2* 0,3 ± 0,2* 0,5 ± 0,2* 

HI 0,1 0,4 0,2 0,03 0,05 
svalovina 

kontrola 0,9 ± 0,3 0 0 0 0 
expozice 17,0 ±13,3 18,0 ± 3,0 9,6 ± 1,0 25,8 ±11,8 42,1± 2,1*

HI 1,8 1,9 1,0 2,8 4,5 
játra 

kontrola 17,0 ±13,3 0,9 ± 1,0 0,5 ± 0,4 3,0 ± 1,4 3,5 ± 1,3 
expozice 0 4,9 ± 3,6 4,9 ± 2,9 0 0 

HI 0 0,5 0,5 0 0 
kůže 

kontrola 0 0 0 0 0 
 

Dá se říci, že změny v koncentracích microcystinů u obou druhů ryb vykazovaly 
podobné trendy a výrazně se od sebe neodlišovaly.  

 9 
 



Bulletin VÚRH Vodňany  43(2) - 2007 
 

Budeme-li uvažovat o kontrolních rybách umístěných do prostředí bez vodního květu 
sinic jako o vyplavovací fázi, je evidentní, že jak ze svaloviny, tak z hepatopankreatu došlo 
k vyplavení microcystinů již v prvních 14 dnech až na nulové (u svaloviny) nebo na 
minimální hodnoty (u hepatopankreatu). 

U ryb, které byly umístěny do sádky s přítomností vodního květu sinic, došlo 
v průběhu prvních dvou týdnů k nárůstu koncentrací microcystinu LR ve tkáních (vyjma kůže 
u kapra). Vzhledem k vstupním hodnotám obsahu microcystinu LR ve tkáních usuzujeme, že 
ryby byly vystaveny cyanotoxinům již dříve a měly tedy již nastartovaný detoxikační 
mechanismus. Mechanismus detoxikace popisuje např. Malbrouck a Kestemont (2006). Byly 
však náhle umístěny do prostředí s vyšším obsahem toxinů a došlo k určité akumulaci MC-
LR, zejména v hepatopankreatu a ve svalovině. Naopak u vzorku kůže u kapra byl 
zaznamenán pokles na nulové hodnoty, které jsou zjišťovány i po zbytek experimentu. Je 
nutno dodat, že kůže je vzhledem ke svým mechanickým vlastnostem těžko 
homogenizovatelný materiál, a to především v porovnání s játry. Menší hodnoty stanoveného 
MC-LR mohou být tedy důsledkem nedokonalého rozrušení buněk a tedy menšího množství 
vyextrahovaného toxinu, který je následně stanoven metodou ELISA. 

Během třetího a čtvrtého týdne pobytu ryb v expoziční nádrži došlo opět ke snížení 
koncentrací MC-LR v hepatopankreatu i ve svalovině. To mohlo být způsobeno adaptací ryb 
na vyšší obsah toxinu a schopností jejich organismu účinněji odbourávat microcystin LR. 
Nejsou však schopny v prostředí obsahujícím určité koncentrace MC-LR zcela tento toxin 
odbourat a ten stále v určitém množství persistuje v organismu. Rovněž tento pokles může ale 
být způsoben změnou obsahu (pokles) microcystinu LR v nádrži (viz tab. 1), který do určité 
míry koreluje s jeho koncentrací v rybích tkáních v daném čase. 

Ryby z pokusné i kontrolní sádky byly po uplynutí 28 dnů umístěny do upravené 
vodovodní vody. Nastala tedy druhá fáze experimentu, tzv. fáze vyplavování, kde se 
sledovala schopnost tkání vyloučit MC-LR ven z těla. U svaloviny zjišťujeme snížení 
(tolstolobik) nebo udržování (kapr) určité hladiny MC-LR na stejných (nízkých) hodnotách až 
do konce pokusu. U jater došlo oproti očekávání ke zvýšení koncentrací MC-LR ve vzorcích 
již při prvním odběru (42. den). Toto zvýšení pokračovalo u tolstolobika i v 56. dni, kdy u 
kapra již došlo k opětovnému poklesu. Nárůst koncentrace toxinu v jaterní tkáni je možné 
spojit s detoxikační funkcí jater. Játra jsou orgánem, který je do detoxikačních procesů nejvíce 
zapojen (např. Falconer and Yeung, 1992; Malbrouck a Kestemont, 2006). V době, kdy se 
organismus snaží co nejrychleji zbavit škodlivého toxinu, byla jeho největší koncentrace 
naměřena právě v orgánu tímto procesem nejvíce zaměstnaným. Dále lze argumentovat 
faktem, že ryby nebyly ve vyplavovací části experimentu krmeny. Při omezení přísunu 
potravy, resp. při jejím úplném zamezení, se zmenšuje také hmotnost jater (obsahují menší 
podíl tuku), na níž se obsah MC-LR přepočítává. V takovém případě je nárůst obsahu MC-LR 
v jaterní tkáni relativní. U tolstolobika se mohl relativní nárůst projevit markantněji, neboť 
jako fytoplanktonofág měl lepší dostupnost potravy v akumulačním období. U tolstolobika 
docházelo rovněž k markantnějšímu odbourávání toxinu ze svaloviny, tudíž k většímu 
zatížení hepatopankreatu. 

Z měření vyplývá, že nejvíce se MC-LR akumuluje v játrech, o řád menší koncentrace 
byla zjištěna ve svalovině a v kůži. Tato zjištění odpovídají literárním údajům i u jiných druhů 
ryb (např. Xie et al., 2005; Chen et al., 2006). Naše výsledky vypočteného HI ukazují, že pro 
svalovinu nebyl ani v jednom případě překročen limit daný světovou zdravotnickou 
organizací WHO. V tomto smyslu jsme na tom zatím lépe, než uvádějí jiné studie, ale je 
potřeba vzít v úvahu fakt, že expoziční sádka odpovídala svou koncentrací microcystinů pitné 
vodě nebo rekreačním nádržím, koncentrace toxinů byla tedy relativně nízká. Studie Maršálek 
a Bláha (2001) uvádí hodnoty obsahu extracelulárních microcystinů v českých vodních 
nádržích a tocích. V nádržích pro pitnou vodu 0 - 45 μg.l-1, v rekreačních nádržích 0 - 180 
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μg.l-1 a 225 μg.l-1 v nádržích pro chov ryb (s dominancí rodu cyanobakterie Microcystis 
ichthyoblabe). Koncentrace microcystinů zjištěná v biomase cyanobakterií je udávána 
v rozmezí 0 - 4450 μg.g-1 sušiny (Maršálek et al., 2001). Na základě těchto informací a 
především z hodnot zjištěných z vod určených k chovu ryb vyplývá, že ryby z některých 
nádrží s masivním rozvojem vodního květu sinic by zřejmě mohly představovat zdravotní 
riziko pro lidského konzumenta, avšak během jejich „sádkování“ ve vodě bez přítomnosti 
cyanobakterií dojde pravděpodobně i zde relativně rychle k vyplavování microcystinů z tkání. 
V dalších studiích by bylo třeba se zaměřit na akumulaci a odbourávání microcystinů 
v rybách z nádrží s masivním rozvojem vodního květu sinic. 
 
ZÁVĚR 

Rybí organismus je schopen akumulovat MC-LR ve svých tkáních, což potvrzuje 
nejen řada již provedených studií, ale rovněž naše experimentální výsledky. Výrazná 
akumulace MC-LR byla prokázána v hepatopankreatu. Ve svalovině a v kůži se MC-LR 
akumuluje minimálně v řádově nižší koncentraci. 

Nicméně rybí organismus dokáže akumulovaný MC-LR ze svých tkání odbourat. 
Vytvoří-li se podmínky pro vyplavení toxického microcystinu z tkání, tj. v prostředí bez 
cyanobakterií a jejich toxinů, lze podstatný pokles koncentrací zaznamenat již do 14 dnů. 

Maximální vypočtený průměrný hazard index  u svaloviny a kůže byl 0,4 a 0,5 u 
tolstolobika a 0,2 u kapra. U tolstolobika v jednom individuálním případě byl HI u svaloviny 
a kůže 1,2. 
 
Souhrn  

Cílem této studie bylo sledování možné bioakumulace microcystinu LR (MC-LR) ve vybraných tkáních 
kapra obecného a tolstolobika bílého v přirozených podmínkách a zjišťování, za jakou dobu po přemístění ryb do 
vody bez microcystinů dochází k detoxikaci daných tkání. 

Ryby byly chovány v sádkách s výskytem vodního květu sinic a v sádkách s nulovým (minimálním) 
výskytem cyanobakterií po dobu 28 dnů a po uplynutí této doby byly přemístěny do upravené vodovodní vody 
taktéž na 28 dní. Průběžně byly odebírány vzorky jater, svaloviny a kůže od pokusných a kontrolních ryb. Ve 
vzorcích byla zjišťována koncentrace microcystinu LR pomocí metody ELISA. 

 Maximální průměrná koncentrace MC-LR byla u obou druhů v hepatopankreatu, u kapra průměrně 22,5 
(max. 32,8) ng.g-1 tkáně, u tolstolobika průměrně 42,1 (max. 44,3) ng.g-1 tkáně. Ve svalovině kapra byla 
maximální průměrná koncentrace MC-LR 1,6 (max. 3,2) ng.g-1 tkáně, u tolstolobika byla maximální průměrná 
koncentrace 3,9 (max. 11,1) ng.g-1 tkáně. V kůži kapra byla zjištěna maximální průměrná koncentrace na 
začátku experimentu -1,5 ng.g-1 tkáně, u tolstolobika byla maximální průměrná koncentrace microcystinu LR 
4,89 (max. 11,1) ng.g-1 tkáně.  

Vypočtený hazard index  u svaloviny a kůže byl (vyjma jednoho případu tolstolobika v akumulační fázi) 
pod 1,00. 

Po umístění ryb do kontrolní sádky (tj. bez obsahu cyanobakterií) došlo k degradaci MC-LR do dvou 
týdnů. U ryb vystavených dalšímu čtyřtýdennímu působení MC-LR (IC+EC 4,87 μg.l-1) bylo ještě po čtyřech 
týdnech „sádkování“ v nádrži s čistou vodou zjištěno určité, nicméně podstatně redukované, množství MC-LR ve 
svalovině a v hepatopankreatu. 
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DOKUMENTACE A HODNOCENÍ SEKUNDÁRNÍCH ŠKOD NA 
RYBÍCH OBSÁDKÁCH ZPŮSOBENÝCH POTRAVNÍ AKTIVITOU 
KORMORÁNA VELKÉHO (PHALACROCORAX CARBO SINENSIS) 
DOCUMENTATION AND EVALUATING OF SECONDARY LOSSES ON FISH 

STOCK CAUSED BY FEEDING ACTIVITY OF GREAT CORMORANT 
(PHALACROCORAX CARBO SINENSIS) 

 
KORTAN J., ADÁMEK Z., FLAJŠHANS M. 

 
Abstract  
Fish, which have escaped from a cormorant’s (Phalacrocorax carbo sinensis (L.)) grasp and/or which could not 
be swallowed due to their size, suffer from various injuries resulting in consecutive infections and subsequent 
increased mortality. A computer assisted image analysis was applied to describe the extent of such injuries. 
Two-year-old mirror carp, Cyprinus carpio L. (TL 200 – 300 mm, W 200 - 300 g) showed injuries ranging over 
approximately 10% of the total body surface. Immediately after wounding, the damaged epithelium (scars) cover 
5 - 35 %, and deeper sub-dermal wounds, caused by the beak tip pervading into muscle tissue, cover an area of 
1- 2 % of the total body surface. On the side impacted by cormorant lower mandible, extensive areas of 
epidermal contusions (scars) occur. As the time progresses, these ratios change – deeper necroses represent up 
to 10 % of total body surface and healing epithelial scars comprise just 1 – 2 %. In wounded silver carp, 
Hypophthalmichthys molitrix Val. (300 – 400 mm, W 500 – 700 g), the share of sub-dermal wounds usually does 
not exceed 0.5 % due to their compact scaly cover. During pond draining due to fish harvesting, the size 
spectrum of wounded fish increases and may also often include bigger fish (e.g. European catfish, Silurus glanis 
L.) up to 2.2 kg. 

 
Klíčová slova: Kormorán velký, Phalacrocorax carbo sinensis, zraňování ryb, rybožraví predátoři, analýza 

obrazu 
Key words: cormorant, Phalacrocorax carbo sinensis, fish wounding, fish predators, image analysis 
 
 
ÚVOD 

Tak jako v mnoha evropských zemích i v České republice způsobují rybožraví 
predátoři vysoké ekonomické ztráty, které podstatně snižují zisky nejen velkých rybářských 
firem, ale i menších soukromých producentů a ohrožují udržitelnost funkčních rybích 
společentev ve volných vodách. Kromě vydry a volavky je velká pozornost věnována 
především kormoránovi velkému (Phalacrocorax carbo sinensis), který má v České republice 
na ekonomických ztrátách největší podíl. V roce 2003 dosáhly škody 402,1 mil. a v roce 2005 
až 651,78 mil Kč (MZe ČR, 2006). Z důvodu jeho přísné ochrany však v současné době není 
možné aktivně ztrátám na obsádkách účinně čelit a to především na velkých rybnících. 
Nejčastěji praktikovanou metodou, která může vést jak k plašení kormoránů, tak i k částečné 
redukci stavů, je odstřel v mimohnízdní době. Kormorán velký působí největší škody v 
období jarních a podzimních migrací, kdy přes naše území přetahují až tisícikusová hejna. 
Celková škoda vyvolaná predačním tlakem kormorána není ovšem vyvolána pouze přímou 
konzumací ryb, jak je v obecném povědomí, ale nedílnou částí ztrát je také škoda vzniklá 
potravní aktivitou kormoránů, při níž dochází ke zraňování a stresování ryb včetně následných 
úhynů. Při lovu ryb využívá kormorán k uchopení kořisti ostře zahnutou špičku horní části 
zobáku, která umožňuje pevné držení zmítající se ryby. Pokud je ovšem kořist nadměrně 
velká nebo se jí podaří nějakým způsobem z tohoto uchopení uniknout, způsobí špička a ostré 
hrany zobáku často velmi rozsáhlá a různě hluboká poranění. Další vývoj takto napadených 
jedinců ryb může vést ke zhoršené kondici, napadení různými mikroorganismy (bakteriálním 
a virovým onemocněním) a následnému úhynu. Tyto vyvolané ztráty na obsádkách dosahují v 
závislosti na ostatních okolnostech (početnost kormoránů, velikostní a druhové složení 
obsádky) od 20 do 100 % ztrát způsobených přímou predací na rybách. Poór (2005) uvádí 
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0,3 – 0,4 kg poraněných ryb na jednoho ptáka denně. Charakter čerstvého poranění 
kormoránem je ve většině případů rozeznatelný na první pohled. Z jedné strany je patrná 
hluboká rána trojúhelníkovitého tvaru, zatímco na druhém boku povrchové šrámy způsobené 
hranami dolní čelisti (Carss 1990). Ne vždy je však možné přesně určit původce poranění, 
zvláště pak u hojících se ran, nebo naopak u kriticky zdecimovaných jedinců. K dokumentaci 
zraňování ryb byla v této studii využita digitální fotografie a počítačová analýza obrazu, 
pomocí které si lze vytvořit představu o tom, jak rozsáhlé a vážné mohou být následky útoku 
kormoránů. 
 
 
MATERIÁL A METODIKA 

Zkoumaní jedinci byli získáni náhodným výběrem ze zraněných ryb při jarních 
výlovech výtažníků na jižní Moravě (Rybnikářství Pohořelice a.s.) v měsíci březnu a dubnu 
roku 2004. Jednalo se konkrétně o rybníky Nohavice (5,15 ha) a Šumický horní (18,34 ha), 
kde bylo nasazeno 2 757 kg, resp. 872 kg jednoletého a dvouletého kapra na hektar, celková 
biomasa ostatních druhů ryb zde byla 338 kg, resp. 127 kg na hektar. 

Výskyt kormoránů byl monitorován zaměstnanci firmy denně v ranních a odpoledních 
hodinách. Průměrný denní výskyt na těchto lokalitách byl koncem podzimního období a zimě 
roku 2003/2004 3,69, resp. 1,47 kusů/ha denně. 

Celkem bylo k dokumentaci rozsahu poranění pomocí počítačové analýzy použito šest 
druhů ryb (kapr obecný, Cyprinus carpio L.; tolstolobik bílý, Hypophthalmichthys molitrix 
Val.; amur bílý, Ctenopharyngodon idella Val.; okoun říční Perca fluviatilis L.; štika obecná, 
Esox lucius L. a sumec velký, Silurus glanis L. Délka a hmotnost vyšetřovaných ryb jsou 
uvedeny v tab. 1. 

 
Tab. 1. Délka a váha ryb poraněných od kormorána velkého (průměr ± sm. odch.). 

druh Věk (v 
letech) 

n Celková délka  
(mm) 

Hmotnost (g) 

kapr  (lysec) 1 8 187 ± 29.6 145.0 ± 49.37 
kapr (lysec) 2 19 247 ± 28.4 206.9 ± 66.57 
kapr (šupinatý) 2 12 234 ± 36.8 296.7 ± 88.27 
tolstolobik bílý 3 14 357 ± 22.0 630.0 ± 85.46 
amur 2 2 243 ± 37.5 300.0 ± 60.00 
okoun 4 2 265 ± 10.0 310.5 ± 35.00 
štika 2 2 398 ± 2.5 416 ± 23.5 
sumec 3 3 640 ± 32.6 1880.0 ± 262.8 

 
Poranění u ryb byla dle charakteru rozdělena na (1) šrámy (povrchová poranění 

epitelu) a (2) nekrózy (otevřené hluboké krvavé rány). Po vyfotografování digitálním 
fotoaparátem Canon EOS 10 D, byly snímky (velké rozlišení, TIFF formát) načteny do 
programu Olympus MikroImageTM v. 4.0 pro Windows a zpracovány v režimu manuálního 
měření. Princip manuálního měření spočívá v tom, že se vyznačí obrys trupu ryby a posléze i 
obrys poranění. Výsledkem je velikost plochy trupu a poraněné tkáně v pixelech. Data byla 
pomocí funkce DDE (dynamic data exchange) přenesena do Microsoft Excel 2002. Zde pak 
lze stanovit vzájemným poměrem procento plochy poranění a plochy trupu. 

Jako ukazatel kondičního stavu poraněných ryb byl vypočten pro 19 náhodně 
vybraných kusů zdravých a 19 zraněných ryb koeficient kondice (FCC). Pro statistické 
vyhodnocení dat (FCC) bylo použito programu Statistica CZ v.6., konkrétně t-test. 
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VÝSLEDKY 
Rozsah poranění u jednoleté a dvouleté násady kapra – lysce dosahoval průměrně 

hodnot 27,5 ± 10,92 % respektive 4,3 ± 2,40 % povrchu těla. U jednoleté násady nebyla 
registrována žádná nekrotická poranění, zatímco u dvouletých ryb pokrývaly nekrózy plochu 
1,7 ± 1,12 % povrchu těla. (tab. 2.). V případě šupinatých dvouletých kaprů byla u 5 z 12 
jedinců zaznamenána pouze povrchová zranění (šrámy) bez nekróz, ale u lysců byly nekrózy 
monitorovány u všech jedinců. Rozsah povrchových zranění se pohyboval u dvouletých ryb 
od 5,7 do 34,5 %. U býložravých kaprovitých ryb (tolstolobik a amur) byly zaznamenány 
průměrné hodnoty celkového poranění 9,5 a 5,6 % povrchu těla, z toho nekrotická zranění 0.1 
a 0,6 %.  

Zranění byla registrována také u dravých ryb, konkrétně u okouna, štiky a sumce, 
přičemž jejich průměrné hodnoty (zahrnující šrámy i nekrózy) činily 9,2; 7,4 a 4.9 % povrchu 
těla. U okounů nebylo zaznamenáno žádné nekrotické zranění. U dvou štik a tří sumců bylo 
zjištěno pouze v malém rozsahu.  

Největší jedinci zranění kormoránem velkým měřili 336 (kapr – lysec), 400 (kapr – 
šupináč), 360 (amur), 346 (okoun) a 439 g (štika). V případě sumce velkého a tolstolobika 
bílého se jednalo o ryby dosahující velikosti až 2220 g respektive 760 g. 

Průměrný koeficient kondice (FCC) u dvouletých lysců bez známek poranění (n = 19) 
činil 1,48 ± 0,11, zatímco u zraněných ryb stejné velikostní a hmotnostní kategorie (n = 19) 
byl prokazatelně nižší – 1,33 ± 0,14 (P = 0,0011).  

 
Tab.2. Rozsah poranění u vybraných druhů ryb v % (průměr ± sm. odch.) z celkového 

povrchu těla. 
ryba N nekrózy šrámy celkem 

kapr  (lysec) 8 0,00 27,53 ± 10,92 27,53 ± 10,92 
kapr (lysec) 19 1,73 ± 1,12 2,42 ± 1,85 4,31 ± 2,40 
kapr (šupinatý) 12 1,66 ± 2,57 13,47 ± 10,95 15,13 ± 12,48 
tolstolobik bílý 14 0,14 ± 0,33 9,41 ± 4,41 9,54 ± 4,33 
amur 2 0,64, ± 0,91 5,60 ± 2,18 6,23 ± 1,28 
okoun 2 0,00 9,22 ± 3,91 9,22 ± 3,91 
štika 2 0,16 ± 0,20 7,25 ± 3,27 7,40 ± 3,49 
sumec 3 0,18 ± 0,31 4,70 ± 3,56 4,87 ± 3,87 
 
 
DISKUSE 

Současně publikovaná data o zraňování ryb kormoránem zahrnují minimum informací 
o situaci na kaprových rybnících, ačkoliv tyto habitaty jsou útoky kormoránů velmi vážně 
ohroženy (Adámek a Kortan, 2002). Rybníky nejen v České republice, ale také v Německu, 
Belgii a Izraeli, byly zvláště zmiňovány jako pravidelné potravní zdroje kormoránů (Adámek 
a kol., 1997). Pouze Moerbeek a kol. (1987) studoval vliv kormoránů na kaprové rybníky 
v Holandsku a zjistil, že ryby do velikosti 550 g jsou kormorány konzumovány, zatímco větší 
kusy (kolem 700 g) jsou zraňovány. Uvádí, že pouze jedinci nad 1000 g jsou před útokem 
kormoránů v bezpečí. Naproti tomu sportovní rybáři ze severozápadní Anglie zaznamenali, že 
kormoráni způsobovali poranění u kaprovitých ryb dosahujících velikostí 33 – 53 cm, přičemž 
tyto ryby mohou vážit více než 2 kg. (Davies a kol., 1995). 

Zvětšování rozsahu nekrotických změn tkáně lze zaznamenat v časovém období, které 
uplynulo od útoku kormorána, jak můžeme vidět na obr. 1 (krátce po útoku) ve srovnání s obr. 
2 (později). Takto poznamenané ryby rovněž trpí zhoršenou kondicí a stávají se tak velmi 
náchylné k onemocněním. 
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Obr. 1. Analýza obrazu – jedinec s čerstvým poraněním od kormorána 
 

 
 
Obr. 2. Analýza obrazu – jedinec se zraněním v pokročilém stádiu 
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Suter (1995), který se zabýval vlivem kormoránů na obsádku lipana (Thymallus 
thymal

 v závislosti na druhu a velikostní kategorii ryb. 
Stejně 

ÁVĚR 
vedených výsledků je patrné, že v našich podmínkách rybničního hospodaření jsou 

predací

 na velikosti kořisti a dále na druhu 
ryby, r

bstrakt  
yby, kterým se podařilo uniknout ze zobáku kormorána (Phalacrocorax carbo sinensis (L.)) nebo které 

lus L.) na řece Rhine ve Švýcarsku, zjistil, že 10 – 16 % ryb, které přežily zimní období  
pod stálým predačním tlakem kormoránů, mělo známky poranění. Jeho tvrzení, že s výjimkou 
tohoto případu neexistují žádné důkazy o negativním vlivu zraňování na populační dynamiku 
lipana, je v rozporu s výsledky této studie, kdy byl jednoznačně prokázán nižší koeficient 
kondice u zraněných ryb . Navíc se zde jednalo o kapra, o němž je známo, že je odolnější vůči 
vnějším vlivům než lipan, který je vysoce vnímavý k jakékoliv manipulaci a mechanické 
poškození u něj způsobuje následné zaplísnění a bakteriální infekce (Lusk a kol., 1987). 
Zraňováním ryb se zabývali také další autoři, jako např. Davies a kol. (1995), který studoval 
množství zraněných ryb na řece Boyces Beck (UK), a zaznamenal zde 14,1 – 18,2 % 
poraněných tloušťů, 2,3 – 7,0 % , proudníků a 6,7 % plotic. Zajímavou studii provedl 
Gremillet a kol. (2006), který vyhodnocoval úspěšnost útoků kormorána s využitím 
podvodních kamer. Zjistil, že ačkoliv je kormorán považován za velmi efektivního predátora, 
téměř polovina jeho útoků byla neúspěšná. 

Rozsah a charakter poranění se liší
tak byly zaznamenány rozdíly u kapra mezi lysou a šupinatou formou. Jak vyplývá 

z výsledků, největší hodnoty rozsahu poranění byly zjištěny u jednoletého kapra lysce, byly 
ovšem tvořeny pouze povrchovými zraněními. To lze vysvětlit tím, že takto malé ryby se 
kormoránovi podaří ve většině případů rovnou spolknout a ty mu tak unikají jen ojediněle. 
U dvouletých kaprů šupinatých lze naopak registrovat nižší hodnoty rozsahu poranění těla. 
Šupiny totiž značně ztěžují průnik ostré špičky zobáku pod kůži a tím i uchopení kořisti jako 
takové. Zranění tak mají charakter především povrchové ztráty šupin. V některých případech 
rovněž nelze vyloučit poranění od jiných predátorů, především od volavky, i když charakter 
těchto poranění se liší. 
 
Z

Z u
 kormoránů ohroženy především rybníky s násadou jedno- až dvouletého kapra, 

u nichž jsou ztráty způsobeny nejen přímou konzumací ryb, ale také jejich neúspěšnými 
útoky, jejichž výsledkem je zraňování a stresování ryb.  

Charakter a rozsah poranění je závislý především
espektive na chování a habitatové preferenci konkrétních ryb. Pomocí počítačové 

analýzy obrazu lze detailně dokumentovat rozsah a charakter poranění. Je to jedna z možností, 
jak lze dokladovat rozsah a charakter zranění ryb způsobené potravní aktivitou kormorána. 
Tyto údaje je vhodné prezentovat současně s celkovým podílem poraněných ryb z dané 
lokality a výskytem kormoránů v dané lokalitě. V této formě by měly přispět k rozvinutí širší 
diskuse o ochraně kormoránů a náhradě škod jimi způsobených. 
 
A

R
nemohou být kormoránem spolknuty vzhledem ke své velikosti, jsou poznamenány různě velkými a různě 
hlubokými zraněními, která jsou vstupní branou pro infekce a mohou vést až k úhynům jedince. Jednou z metod 
hodnocení takto poškozených ryb je monitoring rozsahu poranění na těle ryby pomocí počítačové anylýzy 
obrazu. U dvouletých kaprů – lysců, Cyprinus carpio L., (TL 200 – 300 mm, W 200 – 300 g) bylo zjištěno 
zranění v průměru na 10 % povrchu těla. Bezprostředně po útoku kormorána jsou povrchová zranění epitelu 
zaznamenána na 5 – 35 % povrchu těla, zatímco hlubší zranění, způsobená ostrou špičkou zobáku pokrývají 
přibližně 1 – 2 %. Na boku ryby, která je poznamenána uchopením spodní částí zobáku kormorána, se vyskytují 
především povrchová zranění kůže (šrámy). S postupem času se však tyto oblasti, zvláště otevřená poranění, 
mění v hlubší nekrózy, zasahující až 10 % povrchu těla a částečně uzdravené šrámy pokrývají cca 1 – 2 %. 
U kormoránem zraněných tolstolobiků, Hypophthalmichthys molitrix Val., ( 300 – 400 mm, W 500 – 700 g) 
nedosahovala hlubší nekrotická zranění ani 0,5 %, a to díky jejich pevnému šupinovému pokryvu těla. Obvykle 
jsou zraňováni jedinci velikosti 200 – 300 mm, v období výlovů se však velikostní spektrum zraněných ryb 
zvětšuje, a mohou být nalezeni i poranění jedinci nepoměrně větší (např. sumec velký, Silurus glanis L. 2.2 kg).  
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VÝSKYT ANTIMIKROBIÁLNÍ REZISTENCE  U AEROMONÁD 
IZOLOVANÝCH Z AKVARIJNÍCH RYB 

THE OCCURRENCE OF ANTIMICROBIAL RESISTANCE IN AEROMONADS 
FROM ORNAMENTAL FISH 

 
STRACHOTOVÁ K., NOVOTNÝ L., ČÍŽEK A. 

 
Abstract 

Forty-six isolates of Aeromonas species, which have been documented as causative agents of 
ornamental fish infections, were subjected to antimicrobial susceptibility testing using a disk diffusion test. 
Aeromonas spp. displayed resistance to oxytetracycline, oxolinic acid, nitrofurantoin, flumequin, 
sulfametoxazol-trimetoprim and chloramphenicol resistance in 84,8; 52,2; 50; 39,1;39,1 and 39,1 % of the 
isolates, respectively.  
 
Klíčová slova: akvarijní ryby, aeromonády, rezistence, antibiotika, léčiva 

Key words: ornamental fish, aquaria fish, aeromonas, resistance, antibiotics, medicine  
 
ÚVOD 

Využívání antibiotik umožnilo výrazný obrat v terapii infekčních onemocnění ryb, ale 
brzy bylo prokázáno, že nadužívání a profylaktické užívání antibiotik vede ke vzniku 
rezistence bakteriálních původců onemocnění. Rezistence mikroorganismů k antibiotickým 
látkám se dnes stává velmi závažným celosvětovým problémem. Objevují se nové kmeny 
s nebezpečným rozsahem rezistence a stoupá výskyt multirezistentních klonů. Narůstá snaha 
tento problém řešit: jednak objevit a pochopit mechanismy vzniku a šíření rezistence a také 
zavést do praxe pravidla správné antibiotické politiky, tzn. snížit spotřebu antibiotik a zavést 
jejich klinicky i epidemiologicky bezpečné užívání. 

Nejčastějšími bakteriálními patogeny ryb jsou zástupci rodu Aeromonas, kteří jsou 
hojně rozšířeni ve vodním prostředí. Vyskytují se ve sladké i brakické vodě a také 
v odpadních vodách a splašcích. V současné době je popsáno 14 druhů, z nichž A. hydrophila, 
A. salmonicida, A.veronii biovar sobria a další se uplatňují jako původci infekcí ryb (Popoff, 
1984). Některé druhy byly potvrzeny i jako patogeny člověka zejména vyvolávající infekce 
alimentárního původu (Kirov, 1997).  

Ryby v intenzivních chovech jsou často léčeny širokou škálou různých antibiotik 
(Austin et Austin, 1993), v důsledku toho se u bakteriálních původců infekcí vyvíjí rezistence 
(Barnes et al., 1991; Saitanu et al., 1994), což se týká i akvarijních ryb. Z antimikrobiálních 
látek registrovaných k terapii tržních druhů ryb jsou nejužívanější skupinou tetracykliny 
s hlavním zástupcem oxytetracyklínem a chinolony zastoupené zejména flumequinem. 
U akvarijních druhů ryb jsou k terapii mimo uvedených skupin užívány také nitrofurantoin, 
trimetoprim, chloramfenikol a jeho derivát florfenikol. 

 Rezistencí aeromonád k různým druhům antimikrobních látek se zabývalo několik 
zahraničních studií (Guz et Kozińska, 2004; Alcaide et al., 2005; Akinbowale et al., 2006), ale 
v České republice dosud taková studie neproběhla. Cílem této studie bylo zjistit výskyt 
rezistence u aeromonád izolovaných z akvarijních ryb pocházejících z tuzemských a zejména 
zahraničních chovů. 
 
 
MATERIÁL A METODIKA 

Diskovou difuzní metodou bylo vyšetřeno 46 izolátů rodu Aeromonas získaných 
z různých druhů akvarijních ryb, které pocházely z  tuzemských i zahraničních chovů 
(Vietnam, Peru, Thajsko, Slovensko, Čína, Brazílie, Nigerie). 
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Vzorky pro bakteriologické vyšetření byly odebrány ze skupin ryb po klinickém a 
postmortálním vyšetření. U těchto jedinců bylo provedeno mikroskopické vyšetření 
kompresních preparátů z vnitřních orgánů a kožních seškrabů.  

Vzorky pro bakteriologické vyšetření byly odebrány na sterilní vatový tampom a 
vloženy do transportního media. Ke kultivaci vzorků byl použit krevní agar připravený z 
Columbia agar base (CM 331, Oxoid, Velká Británie) s přídavkem 5 % ovčí krve.  

Získané a předběžně identifikované bakteriální kultury byly uchovávány ve sterilních 
plastových zkumavkách v kryoprotektivním médiu při teplotě -80 oC. K vyšetření citlivosti 
diskovou difuzní metodou byly použity následující antibiotické disky (zkratka, koncentrace 
účinné látky v disku): flumequine (UB, 30 μg ), chloramphenicol (C, 30 μg), nitrofurantoin 
(F, 300 μg), oxolinic acid (OA, 2 μg ), oxytetracycline (OTC, 30 μg), sulphamethoxazole - 
trimethoprim (SXT, 25 μg) (Oxoid, Velká Británie). Vyšetření bylo provedeno na Mueller-
Hintonově agaru (CM337, Oxoid, Velká Británie). Všechna média byla inkubována při 
teplotě 30oC po dobu 24 - 48 h. 

Výsledky byly odečítány jako průměry inhibičních zón v mm kolem antibiotických 
disků a vyhodnocené podle kritérií NCCLS (M31-A2, 2002) jako rezistentní (R), středně 
citlivé (I) a citlivé (S) viz. tab.1.  
 
 
VÝSLEDKY A DISKUSE 

U všech skupin ryb, které byly podrobeny bakteriologickému vyšetření, byly zjištěny 
významné úhyny. Při klinickém vyšetření byly u moribundních jedinců pozorovány 
krváceniny v kůži a zrychlené dýchání. Mikroskopickým vyšetřením nativních preparátů byly 
často nacházeny nekrózy žaberního epitelu s vysokými počty bakterií. 

Diskovou difúzní metodou bylo vyšetřeno 46 izolátů aeromonád získaných z různých 
druhů akvarijních ryb různého původu. Nejčastěji byla zjištěna rezistence k oxytetracyklinu, 
kyselině oxolinové (1. generace chinolonů) a nitrofurantoinu. Výskyt rezistence pod 50 % byl 
prokázán u ostatních testovaných substancí (tab. 1). 

 
Tab. 1. Výsledky stanovení citlivosti k šesti testovaným antimikrobiálním látkám u izolátů 

Aeromonas spp.  
Počet (%) rezistentních izolátů k testovaným 

antimikrobiálním látkám (n=46) 
Antimikrobiální látka 

Ra I S 

chloramfenikol 18 
(39,1%) 

1 
(2,2%) 

27 
(58,7%) 

oxytetracyklin 39 
(84,8%) 

1 
(2,2%) 

6 
(13,0%) 

kys. oxolinová 24 
(52,2%) 

3 
(6,5%) 

19 
(41,3%) 

flumequin 18 
(39,1%) 

5 
(10,9%) 

23 
(50,0%) 

nitrofurantoin 23 
(50,0%) 

6 
(13,0%) 

17 
(37,0%) 

sulfametoxazol-trimetoprim 18 
(39,1%) 

0 
(0,0%) 

28 
(60,9%) 

aR rezistentní, I středně citlivý, S citlivý  
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 Rezistence k více než jedné z testovaných antimikrobiálních látek byla prokázána u 36 
(78 %) izolátů. K podobným výsledkům došli i Akinbowale et al. (2006), v jejichž studii byly 
dokonce všechny izoláty rezistentní alespoň k jedné testované látce a Radu et al. (2003), 
v jejichž studii byly všechny testované izoláty rezistentní ke třem a více antibiotikům. Rozdíl 
může být vysvětlen odlišným spektrem testovaných látek a také různými podmínkami chovu 
ryb, ze kterých vzorky pocházely (terapeutická a profylaktická medikace, složení krmiva, …).  

Relativně krátké časové období mezi zavedením antibiotika a popsáním prvních 
rezistentních bakterií k dané látce je důkazem rychlé a efektivní schopnosti bakterií 
přizpůsobit se změněným podmínkám vnějšího prostředí (Schwarz et Chaslus-Dancla, 2001). 
Kromě selekce rezistentních bakterií v přítomnosti antibiotika hraje nezanedbatelnou roli 
v rychlém šíření antibiotické rezistence i horizontální přenos genů podmiňujících rezistenci 
k dané substanci mezi bakteriemi stejného i různého druhu nebo rodu. Tyto geny antibiotické 
rezistence jsou obvykle součástí mobilních genetických elementů – plazmidů, transpozonů a 
integronů, které umožňují jejich efektivní šíření (Carattoli, 2001). 

Tetracykliny jsou širokospektrá antibiotika s bakteriostatickým účinkem, která inhibují 
proteosyntézu bakteriální buňky tím, že brání vazbě aminoacyl-tRNA na ribozom. Jsou to 
relativně levná a bezpečná antibiotika se širokým spektrem účinku. Díky svým výhodným 
vlastnostem byly tetracykliny široce využívané po celém světě k profylaxi a terapii 
bakteriálních infekcí v humánní i veterinární medicíně a dále jako růstové stimulátory zvířat. 
V posledních dvaceti letech se z důvodu nárůstu rezistentních bakterií použití těchto antibiotik 
výrazně omezilo (Roberts, 1996). I přesto patří tetracykliny mezi nejčastěji používaná 
antibiotika (Schwarz et Chaslus-Dancla, 2001). Rezistence gramnegativních bakterií 
k tetracyklinům může být způsobena přítomností „eflux proteinů“ a sníženou propustností 
antibiotika (Roberts, 1996). „Eflux proteiny“ odpovědné za rezistenci k tetracyklinům se 
nacházejí v cytoplazmatické membráně a vylučují tetracykliny z bakteriální buňky do 
vnějšího prostředí, čímž je snižována intracelulární koncentrace antibiotika a ribozomy jsou 
před účinkem tetracyklinů chráněny. 

 Dnes jsou v intenzivních chovech ryb k léčbě bakteriálních infekcí stále častěji 
využívány také synteticky připravené chinolony několika generací. Patří mezi širokospektré 
antibakteriální látky, které působí inhibici bakteriálních topoizomeráz, což vede k zastavení 
množení bakterií. Kyselina oxolinová se řadí do I. generace chinolonů, u kterých je snadno a 
rychle vyvolávána rezistence. Svědčí o tom i námi zjištěný výskyt rezistence u testovaného 
souboru izolátů (52 %). Jedná se o rezistenci mnohastupňovou, vytvářenou na základě 
genetických mutací, které vedou ke snížení intrabakteriální kumulace chinolonů nebo 
k modifikaci cílových struktur v buňce (DNA gyrázy nebo topoizomerázy IV) (Bryskier, 
2005). Lze přepokládat, že dalším využíváním relativně levných chinolonů v chovech ryb se 
stav rezistence k těmto chemoterapeutikům bude zhoršovat. 

 Zjištěné rezistence vůči antimikrobiálním látkám by měly být alarmujicí pro 
veterinární lékaře, kteří se zabývají chorobami ryb, i pro chovatele, kteří často zbytečně a 
nepodloženě používají antibiotika v chovech akvarijních ryb.  
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AKTUÁLNÍ MOŽNOSTI LÉČBY V CHOVECH RYB V ČR 
ACTUAL POSSIBILITIES OF TREATMENT IN AQUACULTURES IN THE CZECH 

REPUBLIC 
 

NEPEJCHALOVÁ L., KOLÁŘOVÁ J. 
 

 
Abstract 

The article explains all possibilities for treatment of fish available in the Czech Republic. The 
veterinaries are advised to use exceptions stated in legislation. Tables in the text present data about possibly 
utilisable substances and about medicinal product actually authorized in the Czech Republic and in Europe.  
 
 
Klíčová slova: ryby, veterinární léčivé přípravky, maximální limity reziduí, vakcíny 

Key words: fish, veterinary medicinal products, maximum residue limits, vaccines 
 
 

Nabídka veterinárních léčivých přípravků pro ryby je v České republice stále 
omezená, důvodem může být i to, že ryby jsou, kromě lososovitých, považovány za kategorii 
minoritních druhů zvířat. Proto veterinární lékaři musí při léčbě, až na několik málo výjimek, 
využívat při volbě léčiva podmínek kaskády podle pravidel stanovených v zákonu o léčivech 
79/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 325/2003 Sb. Mohou tak na vlastní 
zodpovědnost využít veterinární léčivé přípravky registrované pro jiný druh nebo kategorii 
zvířat, nebo jinou indikaci, registrované humánní léčivé přípravky, léčivé přípravky 
připravené v souladu s články Českého lékopisu, léčivé přípravky, pro které vydala Státní 
veterinární správa výjimku. V poslední době se tato možnost rozšířila o použití veterinárních 
léčivých přípravků registrovaných v jiných státech Evropské unie. Pro ryby určené k výživě 
člověka smí být při poskytování veterinární péče předepisovány, vydávány a podávány pouze 
takové léčivé přípravky, které obsahují farmakologicky aktivní látky uvedené v příloze I, II 
nebo III nařízení EHS č. 2377/99, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení 
maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného 
původu. Při podávání léčiv rybám určeným k výživě člověka se musí dodržet ochranná lhůta 
stanovená v rozhodnutí o registraci, nebo tam, kde není stanovena, lhůta minimálně 500 
stupňodnů.  

Na trhu u nás jsou stále jen tři léčiva registrovaná pro použití u ryb, jsou zařazena do 
tab. 1, která uvádí všechny léčivé látky, které by bylo možno využít v terapii, protože mají 
stanoveny maximální limity reziduí a jsou zařazeny v annexu I nebo II nařízení EHS č. 
2377/99. V této tabulce jsou uvedena i léčiva, která se nacházejí na trhu v evropských státech. 
Znovuuvedení některých z nich je důležité proto, že prošla přehodnocením a změnily se u 
nich ochranné lhůty. Dále se změnili držitelé rozhodnutí, protože došlo k prodeji těchto 
léčivých přípravků mezi evropskými firmami.  

U látek, kde jsou použity informace z literatury ze Spojených států, nejsou uvedeny 
ochranné lhůty, protože se principy v jejich stanování v USA liší od principů evropských.  
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Tab. 1. Léčiva registrovaná pro použití u ryb 
 
Skupina látek: 

název látky 
Druh zvířete/ 

(annex) 
Léčivo nebo zdroj Použití Dávka OL (denní 

stupně) 
Antibakteriální látky 

Sulfonamidy a trimethoprim 
Všechny látky 

patřící do skupiny 
sulfonamidů (I) 

bez a nebo 
v kombinaci 

s trimethoprimem 
(I) 

Všechna potravinová 
zvířata (není-li 

uvedeno jinak)/ (I) 

SULFATRIM plv. 
(sulfadiazin, 

trimethoprim) 
(Novartis Animal 

UK Ltd.) 
EU 

Furunkulóza (A. 
salmonicida) 

60 mg/kg 
ž.hm. po 

dobu 7 – 10 
dní p.o. 

550 

Beta-laktamová antibiotika 
AQUACIL plv. 

(Novartis Animal 
UK Ltd.) 

EU 

Furunkulóza 
(Aeromonas 
salmonicida) 

80 – 160 
mg/kg ž.hm. 
pro dobu 10 

dnů p.o. 

50 – 80 
(dle 

dávky) 
Amoxicilin 

Všechna potravinová 
zvířata (není-li 

uvedeno jinak) / (I) VETREMOX 
FISH plv. 

(Pharmaq Limited) 
EU 

G+ a G- 
bakteriózy, 

furunkulóza (A. 
salmonicida) 

80 mg/kg 
ž.hm. po 

dobu 10 dní 
p.o. 

40 

Ampicilin 
Všechna potravinová 

zvířata (není-li 
uvedeno jinak) / (I) 

USA2 Bakteriální 
infekce 

10 mg/kg 
dvakrát denně 

p.o. 
 

Oxacilin 
Všechna potravinová 

zvířata (není-li 
uvedeno jinak) / (I) 

USA2 Bakteriální 
infekce 

20 mg/kg 
ž.hm. dvakrát 

denně p.o. 
 

Z této skupiny antibiotik mají MRL pro všechna potravinová zvířata (není-li uvedeno jinak) / (I): kloxacilin a 
dikloxacilin 
Chinolony 

Difloxacin 
Všechna potravinová 

zvířata (není-li 
uvedeno jinak) / (I) 

USA2 Bakteriální 
infekce 5 mg/kg  

Enrofloxacin 
Všechna potravinová 

zvířata (není-li 
uvedeno jinak) / (I) 

USA2 Bakteriální 
septikémie 

5 mg/kg po 
dobu 10 dní 

p.o. 
 

Flumechin Ryby / (I) 

FLUMIQUIL 50% 
plv. sol. (Ceva 
Animal Health) 

CZ 

Infekce vyvolané 
zárodky 

citlivými k 
flumechinu 

 80 

Kyselina 
oxolinová Ryby / (I) 

V některých 
evropských státech 

a Japonsku1 

USA2

Infekce A. 
salmonicida, Y. 
ruckeri, další 
bakteriální 

onemocnění 

12 – 24 
mg/kg ž.hm. 

po dobu 6 dní 
p.o.1 

nebo 
8,5 mg/kg 
ž.hm. po 

dobu 7 – 10 
dnů2

 

Sarafloxacin Lososovití / (I) 

SARAFIN plv. 
(Alpharma Animal 

Health Limited) 
EU 

Furunkulóza (A. 
salmonicida) 

10 mg/kg 
ž.hm. po 

dobu 5 dní 
p.o. 

150 

Z této skupiny antibiotik má MRL pro všechna potravinová zvířata (není-li uvedeno jinak) / (I): danofloxacin 
Makrolidy 

Erythromycin 
Všechna potravinová 

zvířata (není-li 
uvedeno jinak) / (I) 

FDA1 

USA2
Renibacterium 
salmoninarum 

100 – 150 
mg/kg ž.hm. 
po dobu 10 – 

21 p.o. 

 

 24 
 



Bulletin VÚRH Vodňany  43(2) - 2007 
 

Tab. 1. Léčiva registrovaná pro použití u ryb - pokračování 
 
Skupina látek: 

název látky 
Druh zvířete/ 

(annex) 
Léčivo nebo 

zdroj 
Použití Dávka OL (denní 

stupně) 

Tylosin 
Všechna potravinová 

zvířata (není-li 
uvedeno jinak) / (I) 

USA2 Bakteriální infekce 

10 mg/kg 
ž.hm. třikrát 
denně po 10 

dní p.o. 

 

Z této skupiny antibiotik má MRL pro všechna potravinová zvířata (není-li uvedeno jinak) / (I): tilmikosin 
Amfenikoly 

Florfenikol Ryby / (I) 

FLOROCOL prm. 
(Schering-Plough 
Animal Health) 

EU 

Furunkulóza (A. 
salmonicida) a 

bakteriální infekce 
s citlivostí na 

florfenikol 

10 mg/kg 
ž.hm. po dobu 

10 dnů p.o. 
150 

Tetracykliny 

Chlortetracyklin 
Všechna potravinová 

zvířata (není-li 
uvedeno jinak) / (I) 

USA2 Bakteriální infekce 10 – 20 mg/kg  

AQUATET plv. 
(Pharmaq 
Limited) 

EU 

Infekce A. 
salmonicida, 

Yersinia sp., Vibrio 
sp., Myxobacteria 

sp. 

75 mg/kg 
ž.hm. po dobu 

4 dnů p.o. 
720 

Oxytetracyklin 
Všechna potravinová 

zvířata (není-li 
uvedeno jinak) / (I) RUPIN SPECIAL 

gran. (Univit 
s.r.o.) 
CZ 

Infekční 
onemocnění 

kaprovitých ryb 
způsobené zárodky 

citlivými na 
oxytetracyklin 

15 g/kg 
obsádky, 
opakovat 
max. 4x 

s intervalem 3 
dnů (nad 20°C 

2 dnů) 

378 

Z této skupiny antibiotik má MRL pro všechna potravinová zvířata (není-li uvedeno jinak) / (I): tetracyklin 
Linkosamidy 

Linkomycin 
Všechna potravinová 

zvířata (není-li 
uvedeno jinak) / (I) 

USA2 Infekce vyvolané 
G+ bakteriemi 

200 mg/kg 
krmiva po 

dobu 14 dní 
 

Aminoglykosidy 
Neomycin 

(včetně 
tramycetinu) 

Všechna potravinová 
zvířata (není-li 

uvedeno jinak) / (I) 
USA2 Bakteriální 

enteritida 
20 mg/kg 
ž.hm. p.o.  

Paromomycin 
Všechna potravinová 

zvířata (není-li 
uvedeno jinak) / (I) 

 

Aminoglykosid 
s antiparazitární 

aktivitou 
(kryptosporidia a 

améby) 

  

Ze skupiny polymyxinů má MRL pro všechna potravinová zvířata (není-li uvedeno jinak) / (I): kolistin 
Z ostatní antibiotik má MRL pro všechna potravinová zvířata (není-li uvedeno jinak) / (I): spektinomycin 

Antiektoparazitika 
Pyrethriny a pyrethroidy 
cypermethrin Lososovití / (I) EXCIS sol. 

(Novartis Animal 
UK Ltd.) 
EU 

Korýš – tř. 
Copepoda 
Lepeophtherius 
salmonis (sea lice) 

Koupel 0,5 
ml/m3vody 

10 

delthametrin ryby / (I) ALPHA MAX 
10mg/ml konc. 
(Pharmaq 
Limited) 
Norsko 

Korýš – tř. 
Copepoda 
Lepeophtherius 
salmonis a Caligus 
elongatus) 

 20 
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Tab. 1: Léčiva registrovaná pro použití u ryb - pokračování 
 
Skupina látek: 

název látky 
Druh zvířete/ 

(annex) 
Léčivo nebo 

zdroj 
Použití Dávka OL (dení 

stupně) 
Makrocyklické laktony 
Emamektin Ryby / (I) SLICE prm. 

(Schering-
Plough Animal 
Health) 
EU 

Korýš – tř. 
Copepoda L. 
salmonis (sea 
lice) 

50 μg/kg 
ž.hm. po dobu 
7 dní p.o. 

60 dní po 
posledním 
ošetření 

Organofosfáty 
Azamethiphos Lososovití / (II) SALMOSAN 

plv. (Novartis 
Animal UK 
Ltd.) 
EU 

Korýš – tř. 
Copepoda L. 
salmonis (sea 
lice) 

Koupel 0,2 
ppm 30 – 60 
min. 

24 hodin 

Ze skupiny inhibitorů syntézy chitinu mají MRL pro lososovité / (I): diflubenzuron a teflubenzuron 
Antimykotika 

Bronopol Ryby / (II) PYCEZE sol. 
(Novartis 
Animal UK 
Ltd.) 
EU 

Mykózy 
(Saprolegnia sp.) 
při inkubaci jiker 

1ml/10 l vody 
- koupel 

Maso ryb 
bez 
ochranných 
lhůt.  
Jikry nelze 
použít pro 
lidský 
konzum. 

 
Hormony 

Azagly-nafarelin Lososovití / (II) GONAZON 
koncentrát pro 
přípravu inj. 
Roztoku pro 
jikrnačky losos. 
ryb (Intervet 
International 
B.V.) 
CZ 

Indukce 
synchronizace 
ovulace při 
produkci jiker 

32 μg/kg 
ž.hm. 

Bez 
ochranných 
lhůt. 

Buserelin Ryby / (II) RECEPTAL 
inj. (Intervet 
International 
B.V.)  
V indikaci pro 
ryby je 
zaregistrován 
v jiných 
zemích EU než 
v CZ 

Usnadňuje výtěr 
+ snižuje 
mortalitu 
způsobenou 
neuvolněním 
jiker u pstruha 
duhového 

0,75 – 1,0 
ml/kg ž.hm. 
i.m. 

Ryby nelze 
použít pro 
lidský 
konzum 

Z hormonálních látek mají MRL pro všechna potravinová zvířata / (II): kortikotropin, lidský thoriový gonadotropin 
a sérový gonadotropin březích klisen 

Anestetika 
Metakainiummesila
t (tricaine mesilate) 

Ryby / (II) MS-222 
(Pharmaq 
Limited) 
EU 

Imobilizace, 
sedace a 
anestezie ryb 

Dávka závisí 
na indikaci a 
druhu ryby 

70 

Z ostatních anestetik mají MRL pro lososovité / (II): benzokain; a pro všechna potravinová zvířata / (II): ketamin, 
prokain, tetrakain, sodná sůl thiopentalu 
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Tab. 1. Léčiva registrovaná pro použití u ryb - pokračování 
 
Skupina látek: 

název látky 
Druh zvířete/ 

(annex) 
Léčivo nebo 

zdroj 
Použití Dávka OL (dení 

stupně) 
Osmoregulační látky 

somatosalm lososovití / (II)     
Kortikosteroidy 

hydrokortison Všechna potravinová 
zvířata / (II) 

USA2 Protizánětlivý 
účinek 

4 mg/kg ž.hm. 
dvakrát denně 
p.o. 

 

Dezinfekční látky 
Z dezinfekčních látek mají MRL pro ryby / (II): sodná sůl tosylchloramidu; pro všechna potravinová zvířata / (II): 
jod a anorganické sloučeniny jodu, organické sloučeniny jodu (Jodoform), jodofory včetně jodovaného povidonu, 
peroxid vodíku, formaldehyd, benzalkoniumchlorid a síran měďnatý  

1 Douglas, P.A., Mayer, F.L. (1993), Salmonid Pharmacology and Toxikology (Chapter 41), Special Medicine, 
Fish medicine/M.K. Stoskopf, edited by W.B. Saunders, pp 432 – 439 
2 Stoskopf, M. K. (1993), Chemotherapeutics (Appendix V), Fish medicine/M.K. Stoskopf, edited by W.B. 
Saunders, pp 832 - 839  
 

Při pohledu na předchozí údaje je více než jasné, že se stále nedostává látek pro léčbu 
endoparazitárních onemocnění ryb. A jedinou cestou je zahájení snahy o stanovení MRL pro 
ryby a to na Evropské lékové agentuře, v tomto případě lze využít řady procedurálních 
výjimek, které povedou k snížení finanční zátěže spojené s evropskými procedurami (např. 
minoritní druh, malá nebo střední firma, která o zavedení MRL žádá,…) 

Nesmíme zapomenout na vakcíny, které se v průběhu posledních 2 let objevily na trhu 
a jsou určeny k vakcinaci proti infekcím vyvolaným mikroorganismy Yersinia ruckeri a 
Aeromonas salmonicida (tab. 2). 

 
 

Tab. 2. Vakcíny registrované pro použití u ryb 
 
Název Léková 

forma 
Držitel 
rozhodnutí o 
registraci 

Léčivá látka Cílový druh zvířat Ochranná 
lhůta 

Aquavac 
ERM 

Injekční 
suspenze 

Essex 
Tierarznei 

Inaktivované 
buňky Yersinia 
ruckeri (kmen 
Hagerman) 

Pstruh duhový Bez 
ochranných 
lhůt. 

Aquavac 
ERM oral 

Perorální 
suspenze 

Essex 
Tierarznei 

Inaktivované 
buňky Yersinia 
ruckeri (kmen 
Hagerman) 

Pstruh duhový 
(Onchorynchus 
mykiss) 

Bez 
ochranných 
lhůt. 

Aquavac 
Furomac 

Injekční 
emulze 

Essex 
Tierarznei 

Inaktivované 
buňky 
Aeromonas 
salmonicida 
(kmen MT004) 

Ryby (losos 
atlantský, Salmo 
salar) 

Bez 
ochranných 
lhůt. 

Aquavac 
FNM Plus 

injekce Essex 
Tierarznei 

Inaktivované 
buňky 
Aeromonas 
salmonicida 
(kmen MT004) 

Ryby (losos 
atlantský, Salmo 
salar) 
 

Bez 
ochranných 
lhůt. 
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Souhrn 

V článku jsou shrnuty veškeré možnosti používání veterinárních léčiv v našich podmínkách, které jsou 
charakteristické omezenou nabídkou. Mnohdy musí veterinární lékaři rozhodovat podle výjimek daných 
kaskádou uvedenou ve vyhlášce č. 325/2003 Sb. 
 
 
Poděkování 
Tato práce byla provedena za finanční podpory MZe ČR NAZV č. QF3029  „Harmonizace s EU v uplatňování 
principů farmakovigilance v akvakulturních chovech ČR“ a výzkumného záměru MŠMT č. MSM 6007665809 
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PRVNÍ ZKUŠENOSTI S VAKCINACÍ PSTRUHŮ V ČR A SR A JEJÍ 
DALŠÍ MOŽNOSTI 

FIRST EXPERIENCE WITH TROUT VACCINATION IN THE CZECH REPUBLIC 
AND SLOVAKIA AND ITS FURTHER POSSIBLE USE 

 
PŘÍHODA J., ŠANDA M. 

 
Abstract 

The prevention against diseases in salmonid fish was extented by registration of trout vaccine against 
Enteric Redmouse Disease and furunkulosis. It allowed first vaccination of rainbow trouts against these diseases 
using Aquavac ERM immersion in rainbow trout  in the Czech Republic and Slovakia. According to our 
experinece no additional antibiotic treatment had to be used during growing season of trouts unlike untreated 
control group . The porcedure how to imunize fish is desribed in this contribution.   
 
Klíčová slova:, nemoci ryb, pstruh duhový, prevence, vakcinace, bakteriální hemoragická septikémie, ERM 

Key words: fish diseases, rainbow trout, prevention, vaccination, enteric redmouth disease, ERM  
 
 
ÚVOD 

Intenzifikace chovu ryb, zejména lososovitých, si vyžádala řešit i zdravotní 
problematiku. Zhuštěné obsádky a rychlý růst jsou trvalým nebezpečím vzniku onemocnění, 
proto je nutné najít možnosti vhodné prevence. Protože užívaní chemoterapeutik se 
v posledních letech setkalo s nevolí veřejnosti, hledaly se možnosti vhodné prevence a nabídla 
se alternativa v podobě stimulace imunitního systému ryb k tvorbě protilátek vakcinací. 
V České a Slovenské republice byly zatím registrovány vakcíny proti bakteriální hemoragické 
septikémii (ERM): 

 
• AquaVac ERM - pro ponořovací koupel (imerzi)  
• AquaVac ERM oral – pro orální aplikaci přimícháním do krmiva u pstruha 

duhového proti yersinioze (ERM – bakteriálni hemoragická septikémie) způsobená 
bakterií Yersinia ruckeri 

• AquaVac Furovac – pro injekční použití k aktívni imunizaci lososovitých ryb proti 
furunkuloze způsobené  Aeromonas salmonicida 

 
Původcem ERM je bakterie Yersinia ruckeri. První výskyty onemocnění byly popsány 

u pstruha duhového (Oncorhynchus mykiss) ve Spojených státech amerických v 50. letech 
minulého století. Další ohniska onemocnění se objevila ve Velké Británii v roce 1982 a 
v následujících letech pak v dalších částech Evropy. ERM se nyní objevuje endemicky 
v chovech pstruhů ve všech rybářsky vyspělých zemích. Původce onemocnění navíc 
způsobuje stále větší škody v chovech lososovitých ryb. 

Pro ERM je typické, že se objevuje v obdobích, kdy dochází k nárůstu či poklesu 
teploty vody. Infekce Yersinia ruckeri se v těle ryby vyvíjí po určitou dobu. Úroveň a 
intenzita této infekce jsou pak určující pro vznik klinického onemocnění. Nejvyšší riziko 
onemocnění je v teplotním rozmezí 8 až 16 °C (tzn. na jaře a na podzim), mortalita se může 
ale vyskytnout i při teplotě 4 °C. Při vyšších teplotách dochází k rychlému nárůstu mortality. 
I  v rámci terapie antibiotiky se mortalita může vyšplhat na 15 až 20 %. Onemocnění 
postihuje ryby všech velikostí, nejcitlivější skupinou jsou však ryby o hmotnosti mezi 50 – 
200 g. Působení stresových faktorů jako je vysoká hustota ryb a špatná kvalita vody je vždy 
spojeno s vyšší náchylností k onemocnění a vyšší mortalitou. 
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Mezi typické vnější a vnitřní klinické příznaky patří černé, letargické ryby, které se 
drží na místech se slabým proudem jako jsou okraje nádrží a koryt či v blízkosti odtoku 
z nádrže, oboustranná exoftalmie, rozšířená dutina tělní v důsledku nahromadění tekutiny. 
Krváceniny v oblasti dutiny ústní a žaber, takzvaná červená tlamka (příznak, který dal 
onemocnění název) se vyskytuje vzácně při akutních infekcích, ale může se objevit 
v chronických případech. Celková septikémie se zánětem střeva, drobné krváceniny v oblasti 
pylorických přívěsků, difúzní krváceniny v plynovém měchýři (tento příznak je pro ERM 
patognomický ), slezina je často zvětšená a je téměř černé barvy. 

Bakterii Yersinia ruckeri lze snadno izolovat z těl postižených ryb na trypton-sojovém 
agaru (TSA), anebo ještě lépe pomocí semiselektivních medií, zvláště k tomuto účelu 
navržených. Po uplynutí čtyřiadvacetihodinové až osmačtyřicetihodinové inkubační doby se 
vytvoří zářivě šedobílé kolonie, které lze velmi rychle identifikovat pomocí specifických 
antisér. Laboratorní diagnostika těchto chorob se ve státních diagnostických ústavech dělá 
sporadicky, příčinou jsou hlavně  finanční důvody, dlouhá doba k získání výsledků k nutnému 
započetí terapie a také možné legislativní problémy v případě jejich výskytu. 

Léčba se při vzniku ERM obvykle provádí pomocí přípravků obsahujících chinolony 
druhé generace jako je např. kyselina oxolinová, případně se používají oxytetracykliny nebo 
potencované sulfonamidy. Před zvolením vhodné antibiotické léčby je nutné stanovit 
případnou rezistenci. I když antibiotika účinně snižují mortalitu, je vhodné omezit potřebu 
antibiotické terapie na minimum, a to kvůli hrozící bakteriální rezistenci a reziduím v rybím 
mase. V některých případech je ale vysoká mortalita pozorována i v rámci antibiotické léčby. 
V infikovaných populacích se totiž nacházejí ryby přenašeči, které jsou zdrojem následných 
vzplanutí onemocnění. Je třeba si uvědomit, že nevakcinované infikované populace vyžadují 
opakovanou antibiotickou léčbu během jednoho produkčního cyklu. Infekce a opakované 
cykly onemocnění a léčby vedou k nedostatečnému růstu, velkému rozptylu velikostí v rámci 
jednotlivých hejn a špatné kvalitě ryb 

Závažným důsledkům onemocnění ERM v kterémkoliv stádiu chovného cyklu pstruha 
duhového je možné předejít pomocí vakcinace. Doporučený vakcinační program zahrnuje:  

 
AquaVac* ERM - Imerzní vakcinace plůdku o minimální hmotnosti 2 g, optimální výsledky 
při vakcinaci plůdku o hmotnosti 5 g. 
AquaVac* Ergosan* - Doplňkové krmivo zajišťující dobrý výživný stav a tvorbu imunitní 
odpovědi.  
AquaVac* ERM Oral - V krmivu podávaná orální posilující (booster) vakcína používaná 3 - 
6 měsíců po imerzi.  
 

Imerzní vakcinace proti ERM byla vyvinuta na počátku osmdesátých let minulého 
století. Vývoj účinné orální vakcíny, který je po mnoho let jedním z hlavních cílů v oboru 
patologie ryb, provázely obtíže spojené především s odbouráváním antigenu v kyselém 
prostředí rybího žaludku. Společnost Schering-Plough Aquaculture tyto problémy překonala 
tak, že vyvinula spolehlivý prostředek ochrany antigenu (APV- Antigen Protection Vehicle), 
který chrání antigeny před prostředím žaludku a zajišťuje, že se bez poškození dostanou do 
zadního střeva, kde dochází k iniciaci imunitní reakce. Vakcína AquaVac* ERM Oral byla 
podrobena rozsáhlému terénnímu testování v různých chovných podmínkách a je vůbec první 
účinnou vakcínou pro pstruhy. V současnosti ve spolupráci s firmou Biomar byla vakcína 
zapracovaná do průmyslově vyráběné krmné směsi a je dodávána pod názvem AquaVet ERM 
Vac. Pro 2 mm pelety jsou nabízeny dva druhy koncentrace vakcíny: „H“ (high) - pro malé 
rybky a „L“ (low) -pro větší ryby. 
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NÁVOD K POUŽITÍ 
 
Imerzní vakcinace s užitím AquaVac  ERM   
 

I. Příprava ryb na imerzní vakcinaci  
 

Podmínky 
Minimální velikost ryb jsou 2 g, optimální velikost 5 g. 
Doba nástupu imunity je 28 dní při 10 °C. 
Minimální teplota pro vakcinaci je 5 °C, optimální teplota 10 °C.  
Maximálně se ošetří 100 kg ryb na litr nezředěné vakcíny.  
 

Období vakcinace 
Dobu k vakcinaci je nutno určit podle očekávané doby, kdy ryby budou poprvé 

v kontaktu s infekcí (tj. pohyb z líhně do chovných nádrží), velikosti ryb a teploty vody. 
Následující informace je poskytována jako vodítko k zajištění optimálních výsledků imerzní 
vakcinace použitím AquaVac* ERM. 
 

Kondice a zdraví ryb 
Aby byla odpověď na vakcinaci dobrá a nedošlo ke vzniku jiných onemocnění nebo 

problémů v chovu, je nutno zajistit dobrou kondici a zdraví ryb. Imerzní vakcíny se dostávají 
do organismu přes žábry a ty proto musí být v dobrém zdravotním stavu. Jakékoliv známky 
nebo příznaky onemocnění žaber je nutno léčit před vakcinací.  

Jako při jiných manipulacích by měly být ryby před vakcinací hladové, aby se snížila 
úroveň stresu spojeného s procedurou a také se zabránilo znečištění vakcinačního roztoku, 
které má za následek vytvoření toxického odpadu a amoniaku, jež způsobují akutní stres a 
poškození ryb.  
 

II. Příprava vakcinačního roztoku 
1) 1 litr AquaVac* ERM vakcíny se rozmíchá v 9 l čisté kyslíkaté vody o stejné teplotě 

prostředí v jakém byly ryby před vakcinací. Toto množství vystačí na vakcinaci 100 kg 
ryb. Pokud se bude vakcinovat větší množství ryb, může se najednou použít více než 1 l 
vakcíny, např. 300 kg ryb = 3 litry vakcíny + 27 litrů vody.  

2) Před použitím je vakcínu potřeba dobře protřepat tak, aby byly pelety antigenu 
suspendovány.  

3) Přidáme vakcínu do vody a dobře zamícháme. Roztok s vakcínou je vhodné lehce 
okysličovat, aby se udržela dobrá saturace. Pozor ale na supersaturaci. 

 
III. Vakcinace - Postup imerzní vakcinace  
1) Ryby ponoříme do vakcinačního roztoku na 30 vteřin. Ujistíme se, že nádrž není 

přeplněná, roztok cirkuluje kolem ryb a ryby jsou schopné volně dýchat. 
2) Poznamenáme si hmotnost vakcinovaných ryb a vykoupané ryby umístíme do oddělené 

přepravní nádrže s čistou vodou. Roztok z vakcínou nevyléváme. 
3) Proces opakujeme dokud nebude vakcinována maximální povolená hmotnost ryb (100 

kg/litr použité vakcíny).  
 
IV. Opatření během procesu  
1) Ryby by neměly vykazovat jakékoliv známky stresu během nebo po vakcinaci. Pokud 

jsou ryby ohroženy stresem, zastavit vakcinaci a zkusit zlepšit podmínky vakcinace. 
2) 2. Minimalizujeme čas, kdy ryby nejsou ve vodě, aby se omezil stres.  
3) Ujistíme se, že vybavení nebo způsob manipulace nevytváří žádné poškození šupin nebo 

kůže.  
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AquaVac* ERM imerzní vakcína má širokou míru bezpečnosti a nevyvolává žádné 
poškození ryb. Manipulace způsobuje poranění jen tehdy, pokud není prováděna opatrně. 
Poskytnout 21 - 28 dní po vakcinaci pro vytvoření imunity. Posilující dávku (booster) podávat 
použitím AquaVac* ERM Oral 4 - 6 měsíců po primovakcinaci.  
 
Orální vakcinace s užitím AquaVac* ERM Oral 
 

I. Plánování vakcinace  
Vakcína AquaVac* ERM se používá k posilující (booster) vakcinaci pstruhů 

duhových, kteří byli primárně vakcinováni použitím AquaVac* ERM. Za ideálních podmínek 
by měla posilující (booster) vakcinace následovat 4 - 6 měsíců po primovakcinaci. Přesné 
načasování bude záviset na velikosti ryb, období, zdravotním stavu a nákazové situaci 
v chovu a produkčních plánech pro jednotlivé skupiny ryb.  
 

II.Příprava ryb na vakcinaci 
Vakcinujeme pouze zdravé ryby. Ujistíme se, že jsou všechny ryby krmeny a že 

velikost krmných pelet je přiměřená pro všechny ryby v populaci. Při jakýchkoli zdravotních 
problémech zahájíme neprodleně terapii. Je nezbytné, aby chovné nádrže a kvalita vody byly 
dostačující pro 15 dní vakcinace a dalších 28 dní pro dosažení plné imunity. Ryby 
nestresujeme a během vakcinace ani během období vytváření imunity nepřemísťujeme.  
 

III. Příprava vakcinačního krmení 
1) Vakcína by měla být promíchána s krmivem na minimální míru 3% podílu vakcíny k váze 

krmiva. K dosažení tohoto poměru je někdy nezbytné přidat do krmiva olej.  
2) Vypočítáme přiměřené množství krmiva a vakcíny pro populaci ryb. Připravíme mezi 75 – 

90 % denního krmení. 
3) Před použitím vakcínu dobře protřepeme a přidáme vypočtené množství ke krmivu.  
4) Krmivo s vakcínou dobře promícháme.  
5) Namíchané vakcinační krmivo necháme usadit, aby absorbovalo před pytlováním a 

použitím všechen olej. 
6) Připravené vakcinační krmivo skladujeme v suchu a chladu a používáme jej nejdéle 19 dní 

od jeho přípravy. 
 

IV. Dávkování a aplikace 
Poměr dávky: 0,1 ml na rybu, tj. 1 litr vakcíny ošetří 10 000 ryb. Tato dávka by měla 

být zkrmována 15 dní podle následujícího protokolu:  
Den 1 – 5: 0,1 ml na rybu a den 
Den 6 – 10: krmivo bez vakciny 
Den 11 – 15: 0,01 ml na rybu a den 

 

Při krmení se ujistíme, že je krmivo rozděleno tak, aby k němu měly všechny ryby 
v populaci přístup. Nepřekrmujeme a kontrolujeme  aby všechno krmivo bylo zkonzumováno. 
V případě potřeby dokrmíme nemedikovaným krmivem.  
 
ZKUŠENOSTI Z ROKU 2006 

V květnu 2006 bylo pokusně ošetřeno vakcínou AquaVac ERM ve formě koupele 
30 000 kusů čtvrtročka pstruha duhového s individuální hmotností 1 g. Ošetřené ryby byly 
vysazeny do kruhového rybníka. Do dalších dvou kruhových rybníků bylo vysazeno po 
30 000 ks stejně starých ryb bez očkování.  

I přes velmi teplý a suchý rok nemusely být vakcinovaným rybám podávány 
medikované krmné směsi až do konce vegetačního období, jejich zdravotní stav byl dobrý. 
Naopak u kontrolních obsádek musely být, při objevení se prvních příznaků, použity 
medikované krmné směsi, a to dvakrát – v červenci a srpnu.  
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Na základě těchto zkušeností je naplánováno ošetřit i v roce 2007 na třech chovných 
zařízeních (1x v České republice - 220 000 kusů a 2x na Slovensku - 830 000 kusů Pd).   
 
 
Souhrn 

Prevence lososovitých ryb byla rozšířená o možnost vakcinace pstruhů registraíi vakcín proti yerzinióze 
a furunkulóze. Tím mohla být v  roce 2006 poprvé na území České republiky a Slovenska provedena 
vakcinace(AQUAVAC ERM) pstruha duhového proti yerzinióze lososovitých ryb(ERM) ponořovací koupelí. 
Ošetřené ryby nemusely bý , na rozdíl od nevakcinovaných ryb(kontrolní skupina , léčeny antibiotiky do konce 
vegetačního období.Kromě toho byl uveden postup ja dosáhnout plné imunizace pstruhů poti ERM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adresy autorů: 
MVDr. Juraj Příhoda, CSc, ul.J.Milca 42,01001 Žilina ,Slovenská republika  
e-mail: eventfish@nextra.sk, 
MVDr. Martin Šanda, Schering-Plough CE AG, Na Příkopě 25, 110 00 Praha 1, Česká republika 
e-mail: martin.sanda@spcorp.com 
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VIROLOGICKÉ ZÁCHYTY U RYB V ROCE 2006 
VIROLOGICAL EXAMINATION IN FISH IN 2006 

 
RESCHOVÁ S., HŮLOVÁ J., POKOROVÁ D., PROUZA A., VESELÝ T. 

 
 
Abstract 

The fish cultures in the Czech Republic were examined to detect dangerous contagious viral diseases. It 
includes, according to the Czech legislature, viral haemorrhagic septicaemia (VHS), infectious pancreatic 
necrosis (IPN), and infectious haematopoietic necrosis (IHN) in salmonid fish. Besides the salmonid species, 
diagnostic samples predominantly of carp from locations with fish kill, were examined to detect viral agens of 
spring viraemia of carp (SVC). Monitoring of fish both without symptoms and with a manifested disease was 
performed within this virological surveillance. 

Between January and December 2006, the following viral causative agents were detected by the 
National Reference Laboratory for viral diseases in fish: infectious haematopoietic necrosis virus (IHNV) – 2 
cases (Oncorhynchus mykiss) and spring viraemia of carp virus in carp (Cyprinus carpio) – 3 cases and in a 
sturgeon (Acipenser baerii) – one case. All the isolates were obtained from organ homogenates.  
Methods approved in the EU, based on virus isolation on cell lines with subsequent demonstration of the virus by 
ELISA, were used in our examinations  
 
 
Klíčová slova: virová hemoragická septikémie (VHS), infekční nekróza pankreatu (IPN) a virová hemoragická 

nekróza (IHN), jarní virémie kaprů (SVC), virologické vyšetření 
Key words: viral haemorrhagic septicaemia (VHS), infectious pancreatic necrosis (IPN), infectious 

hematopoietic necrosis (IHN), spring viraemia of carp (SVC), virological examination 
 
 
ÚVOD 
 
Produkce ryb v České republice 

 Rybníkářství České republiky produkuje necelých 20 tisíc tun tržních ryb ročně. 
Produkce kapra dosahuje 87 % celkového množství tržních ryb. Dominantní postavení na 
domácím trhu má tradičně kapr. Jeho produkce dosahuje 17 tis. tun tržních ryb ročně 
a je rovnoměrně rozdělená mezi domácí a zahraniční trh. Vedle rybníkářství existují v České 
republice rybí farmy s chovem lososovitých ryb (pstruh duhový a siven americký). Pstruh je 
z hlediska spotřeby druhým nejvýznamnějším produktem. Domácí produkce pstruha na trhu 
se dostává do silného konkurenčního tlaku způsobeného dovozem této ryby především z řady 
ostatních členských zemí EU, kde již byly v rámci předešlých programovacích období 
vybudovány vhodné výrobní kapacity. Produkce lososovitých ryb dosahuje přibližně 700 tun 
ročně. Ostatní chovy v uzavřených systémech jsou využívány jen v omezené míře. Slouží 
především k chovu některých vývojových stádií ryb či vodních živočichů a rovněž tak za 
účelem jejich reintrodukce do říčních systémů. Poptávka po okrasných druzích ryb 
v posledních desetiletích umožnila části našich producentů rozšířit výrobní kapacity i tímto 
směrem, jedná se např. o koi kapry, zlaté karasy, zlaté jeseny. Zvláštní oblastí trhu jsou 
násadové ryby. Ty jsou určeny jak k produkci tržní ryby v rybníkářství, tak k vysazování do 
rybářských revírů. Rybářské spolky a menší rybochovné farmy se zaměřují též na produkci 
chráněných či ohrožených druhů ryb. Z hlediska životního prostředí je tato produkce do 
budoucna nezbytná pro udržení druhového spektra rybích společenstev. 

 
Nebezpečné nákazy v ČR 

Onemocnění zvířat včetně organizmů pocházejících z akvakultury jsou rozdělena 
podle závažnosti, rozšíření a dostupné diagnostiky na ta, která jsou uvedena na seznamu 
nákaz (OIE, Aquatic Code, 2006) a na onemocnění neuvedená. Legislativa České republiky 
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uvádí ve Veterinárním zákoně 166/1999 Sb. a v jeho dalších úpravách nákazy, které se 
považují za nebezpečné. Z onemocnění týkajících se akvakultury je uvedena infekční 
hematopoetická nekróza (infekční nekróza krvetvorné tkáně) - IHN, infekční nekróza 
pankreatu (IPN), virová hemoragická septikémie (VHS) a infekční anemie lososů (ISA). 
Vyšetřování IPN, VHS a IHN je též uvedeno v Metodickém návodu SVS č. 16/2000 
z 30.11.2004. Vyšetřování infekční anemie lososa jako onemocnění mořského druhu se 
neprovádí a v případě nutnosti je možnost využití jiné Národní referenční laboratoře v rámci 
EU, která má zkušenost s tímto onemocněním. I když v roce 2006 nespadal záchyt viru jarní 
virémie kaprů do nákaz, podléhající ohlašovací povinnosti, je prováděno vyšetření ryb 
v chovech s úhyny, či klinicky podezřelých z nákazy.  

Informace o výskytu a rozložení virových patogenů ryb (Ariel and Olesen, 2002) 
důležité z hlediska prevence přenosu z hostitele na jiné druhy, popř. na potomstvo, vychází 
z rutinní diagnostiky původců výše uvedených nákaz a s tím navazujících veterinárních 
opatření. 
 
 
MATERIÁL A METODIKA 
 
Vzorkování a základní virologické vyšetření 

Obecný princip diagnostiky virových onemocnění uváděných na seznamu OIE a EU, 
je založen na odběru orgánů vyšetřovaných ryb, izolaci viru na vnímavých buněčných liniích 
a následné identifikaci viru.  

Pro diagnostické účely byla přednostně vyšetřována slezina, přední část ledvin a srdce 
nebo mozek (ryby větší než 6 cm). V případě, že ryby byly menší než 4 cm, bylo použito celé 
tělo bez ocasní části, u ryb 4 – 6 cm byly vyšetřovány vnitřnosti včetně ledvin. V některých 
případech byla vyšetřována i ovariální tekutina. Pro monitoring byly připravovány směsné 
vzorky z maximálně deseti ryb. Po homogenizaci a inkubaci s antibiotiky byly vzorky 
inokulovány na dvě různé buněčné linie v minimálně dvou ředěních v desítkovém logaritmu a 
inkubovány při 15 °C po dobu 7 dní. Buněčné linie byly denně mikroskopicky sledovány. 
Hodnotícím faktorem byly buněčné projevy cytopatického efektu (CPE). Po sedmi dnech byly 
kultury zamraženy, připraveny čerstvé buněčné linie a vzorky po rozmražení subkultivovány 
stejným způsobem dalších sedm dní. Vzorky byly vyhodnoceny jako negativní, jestliže ani 
tehdy nenastala tvorba CPE. Buněčné linie s projevy CPE byly použity pro průkaz a 
identifikaci viru. 

Identifikace viru je v našich podmínkách prováděna ELISA testem, potvrzování viru 
pak metodou elektronové mikroskopie, popř. PCR metodou. Ověřené izoláty byly uchovány 
ve sbírce zoopatogenních mikroorganismú na VÚVeL Brno. 
 
ELISA test 

Identifikace virů byla prováděna sandwich screeaning ELISA testem. Jamky 
mikrotitrační destičky byly potaženy specifickými protilátkami proti jednotlivým virům. Další 
vrstvou byly vyšetřované vzorky, pozitivní a negativní kontroly. Následovala inkubace se 
sekundární protilátkou a s příslušným peroxidázovým konjugátem proti sekundární protilátce 
(HRP-SwaRIgG) (DAKO, Dánsko). Inkubační kroky trvaly 1 hod při 37 °C a byly odděleny 
trojím promytím PBST. V posledním kroku byly jamky naplněny 100 μl substrátového 
roztoku (H2O2 a 3,3’,5,5’ tetramethylbenzidin v 0,1M acetátovém pufru pH 5,8) a reakce 
zastavena po 10 minutách přidáním 100 μl 1M H2SO4. Optická densita substrátu byla 
hodnocena spektrofotometricky při 450 nm (SLT Spektra, Austria) a hodnota 0.1 OD byla 
brána jako hranice pozitivity. 
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Single-tube RT-PCR 
Izoláty SVCV byly potvrzeny na základě vybraných primerů a příslušného PCR 

protokolu dle Koutna et al., 2003. Reverzní transkripce jednotlivých RNA virů a amplifikace 
cDNA probíhala s použitím systému Titan One Tube RT-PCR (Boehringer Mannheim). 
 
Metoda elektronové mikroskopie 

Přítomnost rhabdovirových, birnavirových, popř. jiných virových částic byla ověřena 
metodou negativního barvení pomocí osmium tetraoxidu a vyšetřovány s použitím přístroje 
elektronového mikroskopu Philips 208.  
 
 
VÝSLEDKY 

V roce 2006 byly pravidelně vyšetřovány farmy produkující ryby vnímavé 
k nebezpečným nákazám (IPN, VHS, IHN). Do systému monitorovacího vyšetřování byly 
zahrnuty chovy s produkcí pstruha duhového (Pd) a sivena amerického (Si), dále zařízení 
produkující pstruha obecného potočního (Po) pro zarybňování volných vod a i farmy 
produkující jiné ryby vnímavé k některé z nebezpečných nákaz (štiky atd.). Počet 
vyšetřovaných směsných vzorků ryb v roce 2006 odpovídá počtům vzorků za posledních 5 let 
(513 směsných vzorků/rok 2006).  
 
Záchyty virů v České republice v roce 2006 

V roce 2006 byly v České republice prokázány 2 záchyty původce infekční 
hematopoetické nekrózy (infekční nekróza krvetvorné tkáně) - IHN a to v obou případech u 
pstruha duhového. Oba záchyty IHNV byly zjištěny v chovu s hynutím ryb. 

V tomtéž roce pak byly prokázány 4 záchyty původce jarní virémie kaprů. Ve všech 
čtyřech případech se jednalo o diagnostické vzorky, 3 záchyty byly z kapra obecného. 
Literární prameny uvádějí jako hostitelský organismus pro SVCV kapra a jiné druhy 
kaprovitých ryb. Onemocnění však bylo již prokázáno i u sumce velkého (Silurus glanis) a 
lína (Tinca tinca) (Way et al., 2003). Není proto bez zajímavosti, že poslední záchyt viru SVC 
byl z jesetera sibiřského (Acipenser baerii). 
 
 
ZÁVĚR 

Znalosti o skutečném rozšíření nebezpečných nákaz živočichů pocházejících 
z akvakultury jsou dosud nedostatečné. Pravidelné vyšetřování a usilování o přiznání statutu 
chovu, oblasti, či země prosté onemocnění uvedeného na seznamu, je nástrojem pro snížení 
dopadů nemocí na akvakulturu a ochranu před jejich dalším šířením. Pro rok 2006 bylo 
vyšetřování na VHS, IHN a IPN zahrnuto do státní zakázky. Tímto se nabízí možnost zjištění 
skutečného stavu i v podmínkách České republiky a následně i zpracování podkladů pro 
eventuální získání statutu země, oblasti či farmy onemocnění prostých.  

Uváděná data potvrzují důležitost legislativně zavedených monitorovacích programů, 
které mohou v rámci diagnostiky přispět k včasně odhaleným virovým agens a v návaznosti 
na další bezpečnostní opatření zabránit šíření velmi invazivních chorob v chovech ryb. 
 
 
Abstrakt 

V práci jsou uvedeny výsledky virologického vyšetřování vzorků ryb na původce nebezpečných nákaz: 
virové hemoragické septikémie (VHS), infekční nekrózy pankreatu (IPN) a virové hemoragické nekrózy (IHN). 
Do virologického vyšetření byly dále zahrnuty diagnostické vzorky ryb z lokalit s velkým hynutím k detekci 
původce jarní virémie kaprů (SVC).  
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V období leden až prosinec 2006 byly v rámci Národní referenční laboratoře virových chorob ryb 
potvrzeny 2 záchyty původce infekční hematopoetické nekrózy (IHNV) u pstruha duhového (Oncorhynchus 
mykiss) a 4 záchyty původce jarní virémie kaprů (SVCV) u kapra obecného (Cyprinus carpio) a jesetera 
sibiřského( Acipenser baerii). Všechny izoláty byly získány z orgánových homogenátů. 

V souladu s předpisy EU byly k vyšetřování použity metody izolace virů na vnímavých buněčných liniích 
s následnou identifikací viru ELISA testem sloužící k virologické testaci vzorků ryb pro účel monitoringu, při 
podezření z nákazy (diagnostické vzorky) či kontroly chovů ryb v pozorovacím období (import, export) 
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PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE HROMADNÝCH ÚHYNOV VODNÝCH 
ŽIVOČÍCHOV VYVOLANÝCH TOXICKÝMI LÁTKAMI ZA ROK 2006 

CASE STUDIES OF MASSIVE DEATH OF AQUATIC ANIMALS CAUSED BY 
TOXIC SUBSTANCES DURING THE YEAR 2006 

 
VANKÚŠOVÁ M., BŘEZINOVÁ N., MAROSZ S., 

 
 
Abstract 

In the article 3 selected case studies of water organisms deaths are demonstrated. It can be concluded 
that even a minute of inattention during manipulation with dengerous matters can  lead to severe consequences. 
Even if the water possesses self-cleaning ability we can not think it is unlimited. The society can not live without 
water and European waters need higher protection, which is pointed out not only by scientific authorities and 
nature conservationists. Presently, countries in EU agreed the hard aim to improve, with cooperation of all 
included parties, the water qualit, which would lead globaly to more healthy environment for human-beings as 
well as water organisms.   
 
Klíčová slova:, prípadové štúdie, hromadné úhyny, toxické látky, ochrana vodných zdrojov, vyšetrenie, ryby 

Key words: case studies, massive deaths, toxic compounds, protection of water resources, investigation, fish 
 
 

Aj keď za posledné roky bolo prijatých mnoho medzinárodných politických opatrení 
smerujúcich k ochrane a racionálnemu využívaniu vodných zdrojov, neustále dochádza k 
havarijným znečisteniam vodných tokov. 

Väčšina týchto prípadov je doprevádzaná poškodením až úhynom rýb alebo iných 
vodných živočíchov. Medzi najčastejšie príčiny znečistenia patria poľnohospodárske a 
komunálne odpady, odpadové vody potravinárskeho priemyslu, ako aj odpady priemyselných 
závodov. 
 

NIEKTORÉ VYBRANÉ PRÍPADY HAVARIJNÝCH ÚHYNOV VODNÝCH 
ŽIVOČÍCHOV ZA ROK 2006: 

 
Celkový počet vzoriek, ktoré boli doručené pri havarijných úhynoch vodných živočíchov za 
rok 2006: 
Počet vzoriek vodných živočíchov : ryby 11, rak 1  
Počet vzoriek vody : 25 
 
MÁJ 2006 

Dňa 11. 5. 2006 boli na ŠVPÚ v Dolnom Kubíne doručené 4 vzorky vody a 1 vzorka 
uhynutých rýb. Uvedené vzorky boli následne vyšetrené, smer vyšetrenia bol určený na 
základe anamnézy. Laboratórne analýzy boli ukončené dňa 1.6.2006. 
 
ANAMNÉZA: Dňa 9. 5. 2006 o 22,05 hod bol spozorovaný hromadný úhyn rýb: Jalec 
hlavatý (Leuciscus cephalus), nosáľ sťahovavý (Vimba vimba), podustva severná 
(Chondrostoma nasus), hrúz škvrnitý (Gobio gobio), ploska pásavá (Alburniodes 
bipunctatus), pleskáč siný (Abramis ballerus), kolok veľký (Zingel zingel), kolok malý 
(Zingel streber). Pravdepodobná príčina vzniku havárie nebola bezprostredne zistená, a až 
následne telefonicky bolo Slovenskou inšpekciou životného prostredia oznámené, že v okolí 
bol vykonaný postrek obilovín, pri ktorom bol použitý prípravok ALTO COMBI 420 SC . 
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MIESTO HAVÁRIE: Veľký Potok 
 
VLASTNÉ VYŠETRENIE: Na základe anamnézy sme sa zamerali na zistenie klasifikácie 
prípravku ALTO COMBI 420 SC, jeho chemickej charakteristiky a zistenia jeho aktívnych 
zložiek. 
 
Chemická charakteristika prípravku : ALTO COMBI 420 SC : 

Formulácia :              suspenzný koncentrát 
Použitie :                   širokospektrálny fungicid 
Aktívne zložky :        cyproconazole 12 %  w/v  SAN 619 
                                  carbendazim   30 % w/v  ASF2 

 
Klasifikácia prípravku : 

Prípravky na ochranu rastlín sú klasifikované podľa vykonávacieho predpisu Zákona 
č.163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkov v znení neskorších predpisov, 
ktorým je výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 27.marca 2002 č.2/2002 na 
vykonanie zákona č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch 
(oznámenie č.384/2002 Z.z.) 

Podľa tejto klasifikácie ALTO COMBI 420 SC – širokospektrálny fungicíd / účinná 
látka: carbendazim (300 g/l), cyproconazole (120 g/l)/ 
- pri klasifikácii prípravkov podľa nebezpečnosti je označovaný ako :Xn – škodlivý, 
- pri klasifikácii prípravkov z hľadiska ochrany vodných živočíchov je označovaný ako 
Vo 2: pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý (najmä aktívna zložka carbendazim je 
toxická pre vodné organizmy a môže vyvolať dlhodobo nepriaznivé účinky vo vodnom 
prostredí).  
 
Pre carbendazim platia tieto testy akútnej toxicity : 

LC 50 0,61 mg/l ( 96 hod ) Cyprinus carpio (kapor obyčajný) 
LC 50 2,4 mg/l  ( 96 hod ) rainbow trout (pstruh dúhový) 
BCF – vodné organizmy 0,6 – 3,5 mg/l 

 
Po zistení týchto skutočností sme vykonali laboratórne analýzy, kde sa vyšetrovala 

kvalita vody a zisťovala sa prítomnosť aktívnych zložiek prípravku ALTO COMBI 420 SC. 
Podľa výsledkov analýz, pri ktorých boli zistené účinné látky prípravku ALTO COMBI 420 
SC vo vzorke vody, bol uvedený nasledovný záver vyšetrenia:  
 
Záver vyšetrenia: 

Na základe nameraných hodnôt z vyšetrených vzoriek vody predpokladáme, že úhyn 
rýb bol vyvolaný náhlym zhoršením kvality vody, ku ktorému došlo pravdepodobne pri 
použití prípravku na ochranu rastlín ALTO COMBI 420 SC, ktorého účinné látky 
carbendazim a cyproconazole boli namerané vo vzorke vody. 
 
 
JÚL 2006 

Dňa 10. 7. 2006 boli na ŠVPÚ v Dolnom Kubíne doručené 2 vzorky vody a 1 vzorka 
uhynutých rýb. Uvedené vzorky boli následne vyšetrené, smer vyšetrenia bol určený na 
základe anamnézy. Laboratórne analýzy boli ukončené dňa 21.7.2006.  
 
ANAMNÉZA: Dňa 08. 07. 2006 došlo k úhynu rýb v umelom jazierku nachádzajúcom sa v 
oplotenom stráženom areáli rodinného domu. Bol zaznamenaný úhyn rýb a to 75 ks Koi kapra 
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a 75 ks karasa dúhového. Následným šetrením bolo zistené, že v okolí domu sa nachádzajú 
stromy pagaštana konského, ktoré boli v tom čase ošetrované insekticídnym prípravkom. Na 
postrek týchto stromov bol použitý KOMPLET, ktorý je určený na ošetrenie stromov 
pagaštana konského proti ploskáčikovi pagaštanovému. 
 
MIESTO HAVÁRIE: umelé jazierko nachádzajúce sa v oplotenom stráženom areáli 
rodinného domu. 
 
VLASTNÉ VYŠETRENIE: Na základe anamnézy sme sa zamerali na zistenie klasifikácie a 
chemickej charakteristiky prípravku KOMPLET a následne na zistenie jeho aktívnych 
zložiek. 
 
Chemická charakteristika prípravku: KOMPLET  

Formulácia:             suspenzný koncentrát  
Použitie :                 insekticíd 
Aktívne zložky :     cypermethrin    50 g/l 
                                chlorpyrifos    250 g/l 

 
Klasifikácia prípravku: 

KOMPLET je uvedený v zozname registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a 
iných prípravkov, ktoré zverejňuje Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky 
vo Vestníku MP SR podľa § 25 písm.f a § 17 ods.2 zákona NR SR 193/2005 Z.z. o 
rastlinolekárskej starostlivosti s účinnosťou od 1.júna 2005. KOMPLET je zaradený podľa §8 
ods.4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z.z. o rastlinolekárskej 
starostlivosti v znení zákona č. 471/2001 Z.z. medzi insekticídy (prípravky na ochranu 
rastlín). 
 Podľa zaradenia - KOMPLET – orgánofosfátový pesticíd / účinná látka: cypermethrin, 
chlorpyrifos. Pri klasifikácii podľa účinku na hospodárske, domáce a voľne žijúce zvieratá je 
označený ako: „NB – Nebezpečný”. Pri klasifikácii prípravkov z hľadiska ochrany vodných 
živočíchov / podľa prílohy č.16 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky 
z 21.januára 2002 č. 3322/3/2001-100 (oznámenie č. 224/2002 Z.z.)/. je označený ako: „6 
Látka pre ryby a vodné živočíchy mimoriadne jedovatá”. Pri klasifikácii prípravkov z 
hľadiska ochrany včiel je označený ako: „ J – pre včely jedovatý”. Najmä aktívna zložka 
chlorpyrifos je vysoko toxická pre vodné organizmy a môže vyvolať dlhodobo nepriaznivé 
účinky vo vodnom prostredí. 
 
Pre chlorpyrifos platia tieto testy akútnej toxicity: 

LC 50 0,280 mg/l (96 hod) Ictalurus punctatus (sumček škvrnitý) 
LC 50 0,806 mg/l (96 hod) goldfish (zlatá rybka) 
LC 50 0,009 mg/l (96 hod) rainbow trout (pstruh dúhový) 

 
Následne boli vykonané laboratórne analýzy, kde sa vyšetrila kvalita vody, ako aj 

prítomnosť aktívnych zložiek prípravku KOMPLET. Na základe výsledkov analýz bol 
uvedený záver vyšetrenia: 
 
Záver vyšetrenia:  

Na základe uvedenej anamnézy a stanovenia chlorpyrifosu (účinnej látky prípravku na 
ochranu rastlín KOMPLET) vo vyšetrenej vzorke rýb a vody predpokladáme, že úhyn rýb bol 
vyvolaný náhlym zhoršením kvality vody, po postreku stromov pagaštana konského 
prípravkom KOMPLET. 
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AUGUST 2006  
 
Dňa 6. 8. 2006 boli na ŠVPÚ v Dolnom Kubíne doručené 8 vzoriek vody a 1 vzorka 

uhynutých rýb. Uvedené vzorky boli následne vyšetrené, smer vyšetrenia bol určený na 
základe anamnézy. Laboratórne analýzy boli ukončené dňa 16. 8. 2006 
 
ANAMNÉZA: Dňa 6. 8. 2006 o 6,30 hodín bol spozorovaný úhyn rýb v odchovnom kanáli, 
kde bol vysadený pstruh potočný. Pri následnej obhliadke potoka neboli spozorované žiadne 
živé ryby. Pri následnej kontrole hospodárskeho dvora miestneho družstva bolo zistené, že 
odpadová žumpa je plná a preteká po dvore až do potoka . 
 
MIESTO ÚHYNU: Odchovný potok Svinianka v obci Babkov a Lietavská Svinná, 
(v odchovnom kanáli bol nasadený pstruh potočný) 
 
VLASTNÉ VYŠETRENIE: Na základe anamnézy sme sa zamerali na znečistenie recipienta 
amoniakom. Následne sa vykonali laboratórne analýzy, kde sa vyšetrila kvalita vody a 
zisťovala sa prítomnosť amoniakálnych iontov. Na základe výsledkov analýz bol uvedený 
záver vyšetrenia. 
 
Záver vyšetrenia: 

Zvýšené hodnoty amoniakálneho dusíka v siedmich vzorkách vôd s označením 2., 3., 
4., 5., 6. a 7. svedčia o tom, že došlo k znečisteniu vody amoniakom. Zdroj amoniaku môže 
byť organického pôvodu (komunálne vody, bodové alebo plošné poľnohospodárske 
znečistenie, biologická redukcia dusitanov a dusičnanov…), alebo anorganického pôvodu 
(priemyslové odpadové vody, spláchnutie priemyselných hnojív do vody...). Nedisociovaný 
amoniak je látka pre ryby silne, až veľmi silne toxická. Hodnota 48hLC50 sa pohybuje v 
rozmedzí 1 - 1,5 mg/l NH3 u kaprovitých a 0,5 - 0,8 mg/l NH3 u lososovitých. Jeho toxicita je 
ovplyvnená teplotou vody, reakciou vody a koncentráciou rozpustného kyslíka vo vode. So 
znižujúcou sa koncentráciou kyslíka vo vode (viď výsledky chemickej spotreby kyslíka 
manganistanom) toxicita amoniaku stúpa. 
 
 
Súhrn 
 Pre ukážku sme vybrali 3 prípady havarijných úhynov vodných živočíchov, ale aj na týchto je možné 
demonštrovať, že stačí len okamih nepozornosti a následky sú často krát nezmerateľné. Aj keď voda má určitú 
samočistiacu schopnosť, nemôžeme si myslieť, že jej zásoby sú  nevyčerpateľné. 

Spoločnosť a život nemôžu bez vody existovať a európske vodstvo potrebuje viac ochrany. Túto 
požiadavku dnes už nekladú iba vedecké autority, experti a ochranárske organizácie. Osvojili si ju štáty 
Európskej únie a stanovili si náročný cieľ, spoločne v spolupráci všetkých zainteresovaných strán dosiahnuť 
dobrý stav vôd a tým aj zdravé životné prostredie pre všetky vodné živočíchy . 
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NEMOC HI-KUI U KOI KAPRA 
 

CSEFAY F. 
 

 Hi-kui je nenakažlivá nemoc kůže koi kaprů s červeno-bílými pigmentacemi jako jsou 
kohaku, showa a sanke. Proč hi-kui? Hi značí červená barva, kui značí jíst. Nemoc tedy ničí 
červené pole zbarvení, ale též zahrnuje širší oblast symptomů. Nemoc napadá především 
vysoce kvalitní koi kapry se stabilním zbarvením, koi s méně kvalitním zbarvením jsou 
zřídkakdy nemocné. (Pitham a Holmes, 2004)  
 V různých etapách vývoje se dá hi-kui nemoc rozpoznat jako malé, méně zřetelné 
zbarvení v červeném poli, kde vzhledem k okolnímu červenému zbarvení se jeví jako 
vybledlé. Kůže na těchto místech může působit dojmem mírně pod úroveň okolí, také matově, 
až hnědě, mírně ale též může vyčnívat. Velikost hnědých pigmentů může být od velikosti 
špendlíkové hlavičky až k velikosti desetihaléře. Ztenčení epidermis mají za příčinu různé 
faktory, jako jsou špatné podmínky chovu, „úpal“, snížení obsahu O2 i drobná zranění. Nemoc 
hi-kui se vyskytuje zvláště na jaře a má přímou souvislost s pronikáním slunečních paprsků, 
nedostatkem vitamínů i zvýšeným podílem hodnot nitrátů a fosfátů. Klinická pozorování 
potvrdila, že na nemocnost mají vliv i zvýšené hodnoty Fe a Cu. Též špatná péče o rybníček 
(jezírko) může zhoršit onemocnění, protože se v kožních lézích následkem sekundární infekce 
usidlují bakterie (hlavně anaerobní) (Andrews a kol., 2005). 
 Prevence: Hlavní příčinou onemocnění je přímé silné sluneční záření, které je 
nebezpečné zejména v jezírcích (nádržích) bez zastínění s velmi čistou a průzračnou vodou. 
Méně nemocní kapři jsou ve vodě zbarvené zelenohnědě, jakou mají rádi rybnikáři. Stínit se 
dá i dobrým rostlinným osazením lekníny. Důležitá je údržba jezírka. Je nutno odstraňovat 
detritus ze dna a pravidelně vzduchovat hlavně v letních horkách. Přesto se i při dodržování 
hygienických podmínek  může u ryb s výraznějším  červeným zbarvením onemocnění objevit 
(Pitham a Holmes, 2004). 
 Léčba – ošetření: Nemoc není nakažlivá. Dá se říci, že hlavní efekt nemoci je 
kosmetický. Zhoršuje vzhled ryb, převážně červeně zbarvených a snižuje cenu vysoce 
hodnocených koi kaprů. Záleží na chovateli, jak přistoupí k problému. Postižené místo lze u 
ryby v narkóze odstranit sterilním skalpelem. Následně se na chirurgicky ošetřené místo 
aplikuje Propolis, aby se zabránilo sekundární infekci plísněmi a bakteriemi. Ošetřeného koi-
kapra je třeba nějakou dobu oddělit do akvária přiměřené velikosti. Je vhodné mírné 
zabarvení vody malachitovou zelení (oxalát) a je nutné akvárium vzduchovat. Chirurgická 
metoda je vhodnější, než několikrát denně rybu vylovovat a nanášet na postižené místo 
kortizonovou mast, neboť kapr je manipulací zbytečně stresován.  

V našich podmínkách jsem se s tímto onemocněním nesetkal. 
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VZTAH MEZI IMUNOKOMPETENCÍ A PARAZITIZMEM JELCE 
TLOUŠTĚ (LEUCISCUS CEPHALUS): SEZÓNNÍ ZMĚNY A VLIV 

INVESTICE DO REPRODUKCE 
 

LAMKOVÁ K., ŠIMKOVÁ A., PALÍKOVÁ M., JURAJDA P., LOJEK A. 
 

Role imunitního systému je v poslední době studována v kontextu tzv. „trade-off“ 
(kompromis) mezi různými životními funkcemi. Základním předpokladem předložené studie 
je, že každý potenciální hostitel může být hostitelem širokého spektra parazitů, kteří mohou 
negativně ovlivňovat jeho životaschopnost. Hostitel proto musí vyvinout dostatečně silnou 
imunitní odpověď, aby zredukoval ztráty fitness a zvýšil svoji rezistenci vůči těmto 
parazitům. V souvislosti s touto hypotézou byl tedy předpokládán a testován potenciální vztah 
mezi imunokompetencí a infekcí mnohobuněčnými parazity. 

Studie byla rozdělena na dvě tématické části. V první části (v roce 2004) jsme se 
zaměřili na studium sezónních změn vybraných imunitních a fyziologických parametrů a na 
prezenci a abundanci mnohobuněčných parazitů. Druhá část (v roce 2005) byla zaměřena na 
porovnání eventuálních změn imunokompetence a parazitární infekce mezi třemi rozdílnými 
periodami v souvislosti s reprodukcí tj. perioda prereprodukční (před třením) – začátek 
května, perioda reprodukční (tření) – konec května a perioda postreprodukční (po tření) – 
začátek června. 

Všechny odlovy byly provedeny na jedné lokalitě na řece Svitavě (jižní Morava). 
Kromě vybraných imunitních a fyziologických parametrů, byly ryby vyšetřeny na přítomnost 
mnohobuněčných parazitů (Monogenea, Mollusca, Crustacea, Hirudinea, Digenea, Cestoda, 
Acanthocephala a Nematoda). 

Na základě těchto vyšetření byla zjištěna jako nejpočetnější skupina a také skupina 
s nejvyšší prevalencí parazitů třída Monogenea (2004 i 2005). Druhou nejpočetnější skupinou 
byla třída Digenea. Při analýze krevního diferenciálu byly zjištěny pouze drobné rozdíly v 
hodnotách procentuálního zastoupení jednotlivých druhů bílých krvinek (2004 i 2005). Ve 
všech zkoumaných odběrech dosahovalo procentuální zastoupení lymfocytů poměrně 
konstantních hodnot. Změny však byly zjištěny v procentuálním zastoupení vývojových stádií 
neutrofilních granulocytů (2004 i 2005). Dále byly zjištěny statisticky významné rozdíly u 
většiny fyziologických (hematokrit, počet erytrocytů, kondiční faktor, gonado-somatický 
index) a imunitních parametrů (slezinno-hmotnostní index, počet leukocytů, diferenciální 
rozpočet leukocytů, oxidativní vzplanutí), jak v rámci studia sezónních změn (2004), tak při 
studii různé investice do reprodukce (2005). 
 

Část výsledků zahrnutých v abstraktu byla publikována ve vědecké literatuře: Lamková, K.., Šimková, A., 
Palíková, M., Jurajda, P., Lojek, A., 2007: Seasonal changes of immunocompetence and parasitism in chub 
(Leuciscus cephalus), a freshwater cyprinid fish. Parasitol Res 101:775-789 
 
 
 
 
 
 
Adresy autorů: 
Karolína Lamková (lamkova@post.cz), Andrea Šimková (simkova@sci.muni.cz), Ústav botaniky a zoologie, 
Oddělení parazitologie, Přírodovědecká fakulta MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno 
Miroslava Palíková (palikovam@vfu.cz), Ústav veterinární ekologie a ochrany životního prostředí, Veterinární 
a farmaceutická univerzita Brno, Palackého 1/3, 612 42 Brno 
Pavel Jurajda (jurajda@brno.cas.cz), Ústav biologie obratlovců, Akademie Věd ČR, Květná 8, 603 65 Brno 
Antonín Lojek (alojek@ibp.cz), Biofyzikální ústav, Akademie Věd ČR, Královopolská 135, 612 65 Brno 
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VZTAH MEZI PLOIDIÍ, VARIABILITOU GENU MHC IIB A 
VÝSKYTEM MNOHOBUNĚČNÝCH PARAZITŮ U KARASE 

STŘÍBŘITÉHO, CARASSIUS AURATUS GIBELIO – HOSTITELE 
S DVĚMI REPRODUKČNÍMI STRATEGIEMI 

 
KOŠAŘ M., ŠIMKOVÁ A. 

 

Abstrakt 

Molekuly hlavního histokompatibilního komplexu (MHC) jsou povrchově vázané, 
vysoce polymorfní, heterodimerní glykoproteiny, které prezentují antigenní peptidy T-
lymfocytům a stimulují specifickou imunitní odpověď organismu. Klasické MHC molekuly 
se dělí do tříd I a II. Přítomnost MHC genů byla potvrzena u všech tříd čelistnatých 
obratlovců včetně 54 čeledí ryb. DAB geny (třídy MHC IIB) byly studovány u ryb čeledí 
Cyprinidae, Salmonidae, Ictaluridae a Percidae. Charakteristickým rysem MHC je trans-
species polymorfismus vznikající pravděpodobně v důsledku kombinace patogenem řízené 
balanční selekce, preferencí založených na MHC při výběru partnera, genetického driftu a 
konverze. Pro vysvětlení vysoké míry polymorfismu MHC genů bylo formulováno několik 
hypotéz: selekce ve prospěch heterozygotů, selekce závislá na frekvenci nebo selekce vedoucí 
k optimalizaci počtu alel MHC genů. Cílem této studie je porovnat investici do somatické 
kondice, imunokompetence (měřenou velikostí sleziny), reprodukce (GSI, gonado-somatický 
index) a také míru parazitace u jedinců lišících se stupněm ploidie a pohlavím v rámci 
populace Carassius auratus gibelio (zahrnující 2n samce, 2n samice a 3n samice). Jelikož 
MHC geny mohou být považovány za kandidáty na geny rezistence jsou také očekávány 
rozdíly v úrovni jejich exprese. 
 Carassius auratus gibelio (Cyprinidae) pocházející z východní Asie je nepůvodním 
druhem ichtyofauny České republiky. První jedinci tohoto druhu byli na území ČR 
dokumentováni v roce 1975. Do roku 1990 se populace Carassius auratus gibelio skládala 
téměř výhradně z triploidních, vzácněji diploidních či tetraploidních samic. Reprodukce 
jedinců v těchto populacích probíhala procesem gynogeneze spojené se sexuálním 
parazitizmem vůči samcům ostatních druhů kaprovitých ryb. První samci druhu Carassius 
auratus gibelio byli na území ČR zaznamenáni po roce 1990, přičemž v současnosti se jedná 
především o diploidní, vzácněji triploidní jedince, jejichž zastoupení v populaci kolísá od 0 do 
18,5 %. V naší studii bylo analyzováno celkem 60 jedinců pocházejících z lokality Soutok (na 
soutoku řek Moravy a Dyje). Mezi analyzovanými skupinami ryb byly zjištěny statisticky 
významné rozdíly v somatické kondici a imunokompetenci. U 2n samců byly v porovnání 
s 2n a 3n samicemi zaznamenány nižší hodnoty celkové délky těla a kondičního faktoru. 
Samice 3n dosahovaly vyšších hodnot celkové délky těla než samice 2n. Naproti tomu 
velikost sleziny korigována pro celkovou velikost těla dosahovala vyšších hodnot u 2n samců 
než u 2n samic. U 3n samic byl zaznamenán trend vyšší parazitické infekce. Negativní vztah 
mezi liposomatickým indexem (LSI) a slezino-hmotnostním indexem (SSI) u samců indikuje 
trade-off mezi investicí energie do somatické kondice a imunity, zatímco negativní vztah mezi 
liposomatickým indexem (LSI) a gonado-somatickým indexem (GSI) u samic signalizuje 
trade-off mezi investicí energie do somatické kondice a reprodukce. 
 
 
Adresa autorů: 
Martin Košař, Andrea Šimková, Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University, 
Kotlářská 2, 611 37 Brno 
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Rozhovory– Zprávy – Informace 
 

Vzdělávací semináře, kurzy a studium 
spolufinancované Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky: 

 
 

PORADENSKÉ, INFORMAČNÍ A ŠKOLÍCÍ RYBÁŘSKÉ CENTRUM PŘI VÚRH JU 
VODŇANY (CZ.04.1.03/3.3.03.3) 

Odpovědný řešitel: Ing. Blanka Vykusová, CSc., poskytovatel: Krajský úřad Jč. kraje 
 
V rámci řešení projektu pořádáme cyklus šesti tématických seminářů (2007 - 2008). 

Semináře jsou určeny hlavně pro zájemce z řad konzultantů, pedagogických pracovníků, 
školitelů a metodických pracovníků rybářských podniků, rybářských organizací, škol a 
institucí státní správy. Absolventi celého cyklu seminářů obdrží osvědčení o absolvování. 
Účast na seminářích je bez vložného (platí pro účastníky z prioritních cílových skupin). Do 
této doby byly uskutečněny první dva semináře (Řízená reprodukce ryb vbřeznu 2007 a 
Odchov plůdku ryb včetně jeho výživy v květnu 2007). V současné době chystáme materiály 
pro třetí a čtvrtý seminář. 
 
Seminář 3: Recirkulační systémy v chovech ryb 
Termín a místo konání: 13. - 14. 11. 2007, VÚRH JU Vodňany (zasedací místnost) 
Předběžný program:  

Princip recirkulačních systémů, rozšíření, perspektivy, výhody a nevýhody 
Výživa, krmení a krmiva, spotřeba O2, produkce nerozpušť. látek, CO2 a NH3  
Nádrže, hydraulika, čerpání, desinfekce (UV, ozón), aerace a oxigenace  
Mechanické filtry, sedimentační nádrže, flotace, zdroje vody  
Biologické filtry, nitrifikace, denitrifikace, hydroponické systémy  
Zvláštnosti technologie chovu jednotlivých druhů ryb  
Nepříznivé účinky dusitanů a možnosti jejich eliminace  
Eliminace nerozpuštěných látek  
Zahraniční recirkulační systémy  
Měřící sondy  
Malé recirkulační systémy  
Řízení, automatizace, archivace, havarijní signalizace, tepelná čerpadla 
Zkušenosti z provozu recirkulačního systému ve VÚRH  
Exkurse na experimentální recirkulační systém ve Vodňanech 
 

Seminář 4: Veterinární a toxikologické aspekty v rybářství 
Termín a místo konání: 11. - 12. 12. 2007, VÚRH JU Vodňany (zasedací místnost) 
Předběžný program:  

Havarijní úhyny ryb, praktické příklady a případové studie 
Toxikologické testy a jejich aplikace v rybářství 
Významné choroby v chovech ryb, metodika vyšetření ryb 
Opatření při výskytu nebezpečných chorob z pohledu legislativy 
Významné choroba akvarijních ryb 
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Zdravotní problematika v chovech pstruha obecného a lipana podhorního 
Léčiva používaná v chovech ryb 
Hygienická kvalita ryb 
Možnosti ovlivnění nutriční kvality rybího masa 
 

Informace a dodatečné přihlášky (dle možností pořadatele): 
Ing. Petra Líkařová (likarova@vurh.jcu.cz), Ing. Blanka Vykusová, CSc. 

(vykusova@vurh.jcu.cz) 
www.vurh.jcu.cz 

 
 
 

 
 
 
 

ZAVEDENÍ KOMBINOVANÉHO DVOUSEMESTROVÉHO SPECIALIZAČNÍHO 
STUDIA RYBÁŘSTVÍ NA JIHOČESKÉ UNIVERZITĚ (CZ.04.1.03/3.2.15.2/0358) 

Odpovědný řešitel: doc. Ing. Jan Kouřil, Ph.D., poskytovatel projektu: MŠMT ČR Praha 
 
 V akademickém roce 2007 - 2008 se uskuteční dvousemestrové specializační studium 
rybářství. Je určeno pro pracovníky rybářských produkčních podniků, profesionální 
pracovníky sportovních rybářských svazů, pracovníky státní správy a další zájemce. Studium 
bude převážně probíhat formou týdenních bloků přednášek a seminářů v celkovém rozsahu 
150 hodin výuky. Výuka předními odborníky z České republiky bude obohacena přednáškami 
několika zahraničních odborníků. Bude zaměřena na vybrané kapitoly z technologie chovu 
tradičních i netradičních druhů ryb, genetiky a šlechtění ryb, řízené reprodukce ryb, výživy a 
krmení ryb, intenzivní akvakulturu, technické novinky, zpracování ryb, marketing v rybářství, 
přípravu žádostí národních a evropských dotačních titulů v rybářství, českou a evropskou 
rybářskou legislativu, vodní hospodářství a ochranu přírody a další aktuální témata. Studium 
bude zahájeno bude v září 2007 a ukončeno v červnu 2008. 
 V rámci projektu bude vydána řada výukových publikací, které budou účastníkům 
studia k dispozici. Budou vydány studijní publikace: Aplikovaná hydrobiologie; Genetika a 
šlechtění ryb; Řízená reprodukce candáta a odchov jeho plůdku v rybnících; Intenzivní chov 
sumečka afrického; Chov perlína a hrouzka; Použití anestetik v rybářství; Recirkulační 
akvakulturní systémy. Na DVD budou vydány výukové pořady: Biologie, ochrana a chov 
raků; Rybářský výzkum. 
 
Přehled plánovaných termínů a náplní jednotlivých bloků studia: 
 
1. Blok studia, termín: 1. - 5. října 2007 (32 h) 

Úvod do studia  
Světové a evropské rybářství  
Ichtyologie a astakologie  
Rybníkářství  
Vodní hospodářství  
Rozvojové projekty v rybářství  
Právní předpisy v rybářství  
Intenzivní akvakultura (recirkulační systémy a tepelná čerpadla)  
Informatika  
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2. Blok studia, termín: 26. - 30. listopadu 2007 (32 h) 

Sportovní rybářství  
Výživa a krmení ryb  
Rybožraví predátoři v rybářství  
Intenzivní akvakultura (lososovité ryby)  
Technologie a management různých druhů ryb (losos, jeseter)  
Rybníkářství  
Technologie a management různých druhů ryb (úhoř, candát, akvarijní a okrasné ryby) 
Ochrana zdraví ryb  
Informatika  

 
3. Blok studia, termín: 4. - 8 února 2008 (32 h) 

Rybářství a EU  
Právní předpisy v rybářství (chov ryb v rybnících, vodní hospodářství)  
Rybníkářství  
Intenzivní akvakultura (lososovité ryby), 
Výživa (krmné testy, kultivace živé potravy)  
Management a marketing v rybářství  
Informatika  

 
4. Blok 3. - 7. března 2008 (32 h) 

Technologie chovu a management různých druhů ryb (sumeček, tilapie, sumec, 
candát, okoun, parma, podoustev, bolen, mník, mimosezónní výtěry, chov 
generačních ryb v uzavřeném cyklu, exkurze v experimentálním rybochovném 
zařízení VÚRH JU)  

Zpracování ryb  
Ochrana zdraví ryb  
Šlechtění ryb  
Informatika  

 
5. Blok 21. - 24. dubna 2008 (22 h) 

Řízená reprodukce ryb  
Řízená reprodukce ryb  
Šlechtění ryb (ukázky na rybí líhni) 
Zpracování ryb  
Informatika  
ve dnech 24.-26.dubna 2008 se budou konat XVIII. Vodňanské rybářské dny 

 
6. Závěrečný blok – 15. - 16. května 2008 (10 h) 

Přednesení absolventských prací 
 

Informace a dodatečné přihlášky (dle možností pořadatele): 
pí Pavlína Nováková (sekretar@vurh.jcu.cz) nebo doc. Ing. Jan Kouřil, Ph.D. 

(kouril@vurh.jcu.cz)
www.vurh.jcu.cz 
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ZKVALITNĚNÍ BAKALÁŘSKÉHO, MAGISTERSKÉHO A DOKTORSKÉHO STUDIA 
RYBÁŘSTVÍ NA JIHOČESKÉ UNIVERZITĚ (CZ.04.1.03/3.2.15.3) 

Odpovědný řešitel: doc. Ing. Jan Kouřil, Ph.D., poskytovatel projektu: MŠMT ČR Praha 
 

 První dva stupně (tříletý bakalářský a dvouletý magisterský) jsou organizačně zabezpečovány 
Zemědělskou fakultou v Českých Budějovicích, doktorský stupeň je vykonáván Výzkumným ústavem 
rybářským a hydrobiologickým ve Vodňanech. Na výuce se společně podílí pracovníci obou 
uvedených součástí Jihočeské univerzity. Náplní řešení projektu je zkvalitnění jak teoretické, tak 
praktické části přípravy studentů. Zahrnuje vydání učebních pomůcek (skript, příruček a filmů na 
DVD) a  rozšíření stávajícího vybavení laboratoří. Součástí řešení je inovace náplně vybraných 
předmětů, včetně zavedení nových předmětů (Výživa a krmení ryb, Chov ryb v recirkulačních 
systémech). Výuka v jednotlivých předmětech bude obohacena přednáškami několika zahraničních 
odborníků. K samostatné práci a prezentování dosažených výsledků přispěje zavedení Seminárního 
týdne studentů. Nedílnou součástí projektu je doplnění specializované knihovny.   
 V rámci projektu bude vydána řada výukových publikací, které budou účastníkům studia k 
dispozici. Budou vydány studijní publikace: Rybníkářství; Základy molekulární biologie v rybářství; 
Využití střevličky východní pro produkci dravých druhů ryb; Umělá reprodukce a odchov násadového 
materiálu jelců; Umělá reprodukce a odchov násadového materiálu podoustve; Chov jeseterů; Šetrné 
hospodaření na rybnících; Metody lovu raků; Chov raka říčního; Využití tepelných čerpadel 
v akvakultuře; Použití Diazinonu 60EC k tlumení nadměrného rozvoje dafniového zooplanktonu. Na 
DVD budou vydány výukové pořady: Zpracování ryb, Umělá reprodukce ryb, Chov sivena 
amerického.  
 

Informace: 
ing. Petra Líkařová (likarova@vurh.jcu.cz), doc. Ing. Jan Kouřil, Ph.D. (kouril@vurh.jcu.cz), nebo 

doc. Ing. František Vácha, CSc. (vacha@zf.jcu.cz) 
 
 
 
 
 

Pokyny pro autory 
 
 

Předkládání příspěvků 

Jednotlivá čísla naplňují především autoři z výzkumných oddělení VÚRH JU. Při nenaplnění čísla 
či v případě speciálních čísel z konferencí apod. mohou být zařazeny i příspěvky autorů, kteří nejsou 
pracovníky VÚRH JU. V Bulletinu VÚRH Vodňany se uveřejňují témata týkající se aspektů 
sladkovodního rybářství, ichtyologie a akvakultury, popř. vodního hospodářství a ekologie (biologie 
sladkovodních ryb, fyziologie, reprodukce, genetiky a šlechtění, chovu a výživy, nemocí, vodní 
ekologie a toxikologie, sladkovodní hydrobiologie, rybářské statistiky a ekonomiky).   
 
 

Typy příspěvků: 

Příspěvky zveřejňované v časopise mohou být:   
• České (popř. slovenské) překlady již publikovaných cizojazyčných článků ve vědecké a 

odborné literatuře autorů jednotlivých oddělení VÚRH JU. Forma zpracování může být:  
o Dodržením původní podoby vědeckého článku – abstrakt, úvod, materiál a metodika, 

výsledky, diskuse. Text je možné přiměřeně zkrátit.  
o Rozšířená abstrakta s členěním - úvod, materiál a metodika, výsledky v rozsahu do 2 

stran 
o Abstrakt – shrnutí hlavních bodů článku v textu (ať již s odstavci nebo bez) v rozsahu 

do 1 strany  
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• Originální příspěvky autorů v ČJ, které nebyly jinde publikovány. U tohoto typu článků je 
autor/kolektiv autorů plně odpovědný za původnost práce a za její věcnou i formální 
správnost. 

• Různé reportáže či zajímavosti z oddělení VÚRH JU, popis řešených projektů, zajímavých 
zakázek a úkolů, které jsou, byly nebo brzy budou řešeny a mohly by být populární pro 
rybářskou veřejnost, postřehy z praxe nebo pro praxi, informace o konaných konferencích a 
seminářích pořádaných jednotlivými odděleními a jiná další populární sdělení  

• Oddělení VÚRH JU mohou naplnit Bulletin také příspěvky z konference pořádané jejich 
oddělením. Příspěvky musí mít charakter vědeckých příspěvků, či souhrnů a sdělení. 
Abstrakta nejsou povolena.     

 
 

Příspěvky autorů mohou mít následující formu: 

• Vědecké články, které shrnují výsledky jejich vlastní práce a mají klasickou strukturu -  
abstrakt, úvod, materiál a metodika, výsledky, diskuse, popř. závěr  

• Přehledy, které pojednávají o určité problematice a shrnují výsledky a závěry vlastních autorů 
a/nebo ostatních autorů.    

• Krátká sdělení, která doplňují výsledky již publikované, či popisují určité konkrétní závěry 
výzkumu či pozorování, které není možno publikovat ve formě vědeckého článku. Sdělení 
musí obsahovat dostatek informací k tomu, aby bylo patrné že se jedná o konkrétní vědecké 
závěry a jak jich bylo dosaženo.   

• Technické a informativní příspěvky, které popisují nové technologie, metody a postupy 
použitelné pro rybářskou praxi a příbuzné obory, či pro vědecké kruhy.  

O uveřejnění prací rozhoduje redakční rada časopisu po posouzení příspěvků oponenty, a to se 
zřetelem k vědeckému významu, přínosu a kvalitě prací. Příspěvky, které nesplňují požadavky dle 
pokynů pro autory budou před posouzením vráceny zpět k přepracování.  
 
 

Požadavky na textovou úpravu předkládaných příspěvků 

Obecné informace  
Text příspěvku bude zpracovaný v českém jazyce v programu Microsoft Word (pokud možno v co 

nejaktuálnější verzi) s příponou *. doc nebo *.rtf. Rukopis bude na formátu A4, řádkování 1, font 
Times New Roman CE, základní písmo textu velikosti 12, okraje 2,5 cm po všech stranách, zarovnání 
textu do bloku. U každého odstavce bude odsazení prvního řádku 1 cm. Žádný text ani informace 
nesmí být v záhlaví ani v zápatí stránky, stránky ani řádky nebudou číslovány. Text bude graficky 
upraven tak, jak si jej autor přeje otisknout, tedy s vložením tabulek, grafů i obrázků přímo do textu. 
Doporučuje se dodat obrázky a grafy (ne tabulky) i v grafické podobě formátu *.tif, *.bmp, *.jpg.  

 
Vlastní úprava práce 

Název 
Název se píše velkými písmeny, tučně se zarovnáním na střed, velikost písma 14. U původních 

prací (ne u překladů článků) se pod něj uvede anglický název velkými písmeny, kurzívou (ne tučně), 
velikost písma 13 se zarovnáním na střed. Mezi českým a anglickým názvem nebude žádné odsazení 
řádků.  

Autoři 
Autorský kolektiv se uvede pod název práce s odsazením jednoho řádku, velikost písma 12, tučně, 

zarovnání na střed, všechna písmena velká. Uvádí se celé příjmení následované počátečním písmenem 
(počátečními písmeny) jména (jmen). Jména autorů se oddělují čárkou, mezi příjmením a písmenem 
(písmeny) jména není žádná čárka, za každým počátečním písmenem jména se dává tečka.   

 
Afilace 
Pod jména se s odsazením jednoho řádku napíší adresy či pracoviště autorů, včetně e-mailových 

adres. Velikost písma 10, kurzíva, zarovnání do bloku. Jsou-li autoři z více pracovišť, uvede se na 
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každý řádek jedno pracoviště a u jednotlivých autorů se jejich příslušnost k adrese vyznačí číslicí 
s horním indexem za příjmením.  

    
Abstrakt  
U původních příspěvků následuje po afilaci s odsazením 2 řádků anglický abstrakt. Abstrakt se 

píše kurzívou, velikost písma 10, zarovnání do bloku. Vypracování abstraktu je nutné věnovat zvláštní 
péči. Autor do něj má shrnout vše, co je na jeho práci pozoruhodné a nové, a co má být 
dokumentováno. Abstrakt má být nekritickým informačním výběrem významného obsahu a závěru 
článku, nikoli však jeho pouhým popisem. V abstraktu se nepoužívají žádné zkratky názvů čehokoliv. 
Souhrn musí obsahovat základní číselné údaje včetně statistických hodnot. Abstrakt se uvádí jen 
v jednom odstavci a jeho rozsah je maximálně 250 slov. 

   
Klíčová slova 
U původních prací následují po anglickém abstraktu klíčová slova v ČJ i AJ. Velikost písma 10, 

zarovnání do bloku.  
  
Úvod 
Má obsahovat současný stav studovaného problému a hlavní důvody, proč byla práce 

uskutečněna. Je nutno se v něm vyhnout rozsáhlým historickým přehledům. Všechny poprvé uváděné 
taxonomické subjekty budou popsány českým vědeckým názvem (pokud jej mají) i latinským názvem. 

 
Materiál a metodika 
Metody se popisují pouze tehdy, jsou-li původní, jinak postačuje citovat autora metod a uvádět jen 

případné odchylky. Je popsán pokusný materiál. Popis metod by měl umožnit, aby kdokoliv z 
odborníků mohl podle něho a při použití uvedených citací práci opakovat. Členění na podsekce je 
možné, grafické řešení ale musí být řešeno přehledně a srozumitelně.    

 
Výsledky 
Tato část by neměla obsahovat teoretické závěry ani dedukce, ale pouze faktické nálezy. 

Doporučuje se dát přednost grafickému a tabulkovému vyjádření. Tabulky, grafy a obrázky v textu 
nesmí obsahovat zdvojené informace. Tzn. co se vyjádří v textu, se již nesmí uvádět v tabulce atd. 
Členění na podsekce je možné, grafické řešení ale musí být řešeno přehledně a srozumitelně.    

 
Diskuse 
Obsahuje zhodnocení práce a vlastní postřehy autorů. Práce se konfrontuje s dříve publikovanými 

výsledky, pokud mají souvislost nebo jsou s předloženou prací srovnatelné. Členění na podsekce je 
možné, grafické řešení ale musí být řešeno přehledně a srozumitelně.    

 
Souhrn 
U původních prací (včetně přehledových prací) následuje po diskusi souhrn v ČJ, který je obdobou 

anglického abstraktu na začátku článku.  
 
Poděkování 
Zde se uvádí především titul, číslo a zdroj finančních prostředků poskytnutých k provádění 

publikované práce a dále poděkování těm spolupracovníkům, kteří svým úsilím jakkoli významně 
přispěli k realizaci publikované práce. 
 

Literatura 
Všechny publikace citované v textu příspěvku musí být zahrnuty do seznamu použité literatury. 

Literární odkazy v textu musí obsahovat jméno autora a rok vydání, podle vzoru: (Al-Sabti, 1986); … 
jak uvádí Linhart (1991), Linhart a Gela (2000) atd. Práce kolektivu tří a více autorů budou v textu 
citovány podle vzoru: (Kouřil a kol., 1988); … podle Streisingera a kol. (1984)… V těchto případech 
však budou u příslušného příspěvku v seznamu literatury uvedeni všichni spoluautoři. 

Seznam literatury bude sestaven abecedně podle jmen autorů a chronologicky u jednotlivých 
autorů podle pořadí: 1) chronologický seznam publikací autora, 2) chronologický seznam publikací 
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téhož autora s jedním spoluautorem, 3) chronologický seznam publikací téhož autora s více než 
jedním spoluautorem. Více prací jednoho autora v témž roce bude odlišeno písmenem (např. 1989a, 
1989b, atd.). Velikost písma u seznamu literatury je 10. První řádek každého odstavce je předsazen o 1 
cm. 
 
Publikace budou v seznamu literatury uvedeny podle vzoru: 
Publikace v periodikách: 
Svobodová, Z., Vykusová, B., Máchová, J., Bastl, J., Hrbková, M., Svobodník, J., 1993. Monitoring 

cizorodých látek v rybách z řeky Jizery v lokalitě Otradovice. Bull. VÚRH Vodňany, 29(1):28-
42. 

 
Publikace z konferencí ve sbornících a zvláštních vydáních periodik: 
Flajšhans, M., Ráb, P., Kálal, L., 1993. Genetics of salmonids in Czechoslovakia: Current status of 

knowledge. In: J.G. Cloud and G.H. Thorgaard (Editors), Genetic Conservation of Salmonid 
Fishes. Proceedings of NATO.ASI, June 24 – July 5 1991 at Moskow, ID and Pullman, WA, 
U.S.A. Plenum Press, New York: pp. 231-242. 

 
Knižní publikace: 
Bartík, M. and Piskač, A. (Editors), 1981. Veterinary toxicology. Developments in Animal and 

Veterinary Sciences, 7. Elsevier, Amsterdam, 346 pp. 
 
Další zdroje publikací: 
Citace nepublikovaných příspěvků se neuvádějí. Informace v dopise se uvádi zkratkou (in litt.), osobní 
sdělení zkratkou a časovým údajem, tj. rokem (Fuka, os. sděl., 1993); podle Fuky (os. sděl., 1993). Při 
nedostupnosti původního zdroje se citace uvádějí formou: Meske, 1983 (ex Hamáčková a kol., 1993). 

 
 

Další důležitá upřesnění k jednotlivým typům článků: 

1. U příspěvků, které jsou překladem původního článku musí být tato skutečnost uvedena jedním 
z následujících způsobů:  

 
(Český překlad práce publikované v roce 2007 ve vědeckém časopise Aquaculture 270: 43-50). 

nebo 
  (Český zkrácený překlad práce publikované v roce 2007 ve vědeckém časopise Aquaculture 270: 43-

50). 
nebo 

(Český abstrakt práce publikované v roce 2007 ve vědeckém časopise Aquaculture 270: 43-50). 
nebo 

 (Plná verze článku byla publikována v roce 2007 v časopise Aquaculture, 270: 43-50). 
 

apod. 
 

U překladů článků se neuvádí anglický název práce, anglický abstrakt, klíčová slova, anglické 
názvy tabulek a grafů ani abstrakt je-li článek v původní nebo drobně zkrácené podobě. Pokud 
jsou uváděna jen abstrakta, musí tato podávat výstižně cíl a výsledky zmiňované práce se zřetelem 
na užitečnost zjištěných poznatků. I v případě abstraktu je vítána přehledná tabulka, graf či 
obrázek vystihující podstatu výsledků práce. Všechny tabulky, grafy i obrázky musí být v českém 
(slovenském) provedení.  

2. U přehledových prací chybí materiál a metodika, výsledky a diskuse, ostatní části musí zůstat 
zachovány.   

3. U krátkých sdělení nemusí ale i může být dodržena struktura vědeckého článku. Jak již bylo ale 
řečeno výše, sdělení musí obsahovat dostatek informací k tomu, aby bylo patrné že se jedná o 
konkrétní vědecké závěry a jak jich bylo dosaženo.   
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Grafická úprava tabulek a obrázků 

Tabulky 
Tabulky musí být připravovány přímo ve Wordu, aby je bylo možné snadno upravovat. Na tabulku 
musí být odkaz v textu. Velikost písma tabulky je možné měnit tak, aby se tabulka vešla do textu. 
Čitelnost textu ale musí zůstat zachována. Ve zvláštních případech může být požadováno, aby tabulka 
byla později dodána i v nějakém z grafických formátů. Nevyžaduje-li to přehlednost tabulky, preferují 
se v tabulkách jen vodorovné linky, nejsou povoleny žádné barevné prvky ani stínování buněk 
tabulky. Nadpis a legenda tabulky jsou vždy umístěna nad tabulkou, velikost písma 12. U původních 
prací je pod českým názvem i anglický překlad (psán kurzívou).  
 
Grafy a obrázky 
Grafy a obrázky musí být do textu vkládány v grafickém formátu (jako obrázek) a to v černobílém 
provedení (stupních šedi). Není možné vkládat soubory programu Excel apod. Všechny grafy a 
obrázky musí být dělány s dostatečným rozlišením, velikostí písma atd., aby byly přehledné a čitelné i 
po zmenšení na jednu stránku formátu velikosti A5. Nepřehledné, barevné či jinak neodpovídající 
grafy a tabulky nebudou do textu zařazeny. Na graf či obrázek musí být odkaz v textu. Nadpis a 
legenda tabulky jsou uváděny vždy pod obrázkem, velikost písma 12. U původních prací je pod 
českým názvem a legendou i anglický překlad (psán kurzívou).  
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