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Rybí spOlečenstvO řeky řasniCe

FisH population in tHe Řasnice RiVeR

P. Dvořák1, J. Andreji2, Z. Dvořáková Líšková4, J. Dušek3, P. Vejsada1, 
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aBstRact
The Řasnice River is one of the few rivers of the Šumava Mountain range with a well preserved 

natural flow, as only few modifications of the river bed and amelioration interference. Ichthyofau-
na of the river is of the salmonide character with prevailing populations of brown trout and com-
mon sculpin which created stable and balanced populations. In the flow we can also find endan-
gered and protected fish species and lampreys, such as burbot, minnow and Brook lamprey. The 
fishery management is organized by the National Park Šumava and it is focused on the support of 
biodiversity of original fish species and cyclostomata. The flow accessibility increased by building 
fish passes and this can support migration activities of fish at reproduction period and contribute 
to sustainability and development of original ichthyofauna of the Řasnice river. Due to random 
escapes from the neighboring ponds we can also find perch and roach in the river flow, and these 
can break ichthyofauna and endanger diversity of original river species.

Klíčová slova: Rybí společenstvo, diverzita, řeka Řasnice
Keywords: Fish community, diversity, the Řasnice River

ÚvOd

Voda je životní prostředí mnoha živých organismů jak permanentních, tedy trvale žijících ve 
vodním prostředí, tak i temporálních, které vodní prostředí využívají jen po část svého života. 
Dynamika hydrologického režimu řek vytváří pestré mozaiky biotopů vhodných pro existenci 
a rozvoj společenstev vodních organismů a především ryb. Zásahy do vodního režimu, melio-
race, úpravy vodních toků a další antropogenní vlivy měly za následek úbytek biotopů, ve kte-
rých prosperovaly víceré, dnes už vzácné a ohrožené druhy ryb a kruhoústých (Ráb a Lusk, 
1998; Spellerberg, 1991).

Přičiněním člověka zde také dochází k šíření vícerých alochtonních druhů, které mohou 
ovlivňovat strukturu a existenci původních ichtyocenóz. Samotný ichtyologický průzkum sou-
časného složení rybích druhů v tocích má inventarizační a poznatkový význam a tvoří základ 
pro posouzení skladby a aktuálního stavu rybích populací. Vedle kvalitativního zhodnocení 
ichtyofauny volných vod má význam i jejich kvantitativní hodnocení, které přináší podrobnější 
přehled o produktivním potenciálu volných vod. Cílem průzkumu bylo zdokumentovat dru-
hové složení ichtyofauny zájmové lokality na řece Řasnici.
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Obr. 1. Lokalita Řasnice – Slacerův mlýn

Fig. 1. Location Řasnice – Slacer mill

MetOdika

ChaRakteRistika lOkality

Řeka Řasnice pramení na Šumavě u Pomezního vrchu v 1000 m n. m. a teče na východ až 
k ústí do Teplé Vltavy u Lenory na ř. km 394,3 v 756 m n. m., její povodí odvodňuje území o ve-
likosti 89 km2. V pramenné oblasti toku protéká řeka rašeliništi a nivními loukami. U obce Hli-
niště se zařezává do terénu a v délce necelých 2 km vytváří úzké skalnaté koryto s kaskádami. 
Koryto řeky pod Hliništěm je široké pouze 3–5 m.

Vlastní monitoring byl prováděn v okolí Slacerova mlýna (Obr. 1). Řasnice u Slacerova mlýna 
má mírný spád, pomalé proudění vody a dnový substrát je tvořem pískem a štěrkem. Řeka zde 
v nivních loukách vytváří rozsáhlé meandry, které pokračují až k ústí do Vltavy.

Ichtyologický průzkum řeky Řasnice byl proveden v červenci roku 2008. Odlov byl proveden 
v lokalitě nad jezem u Slacerova mlýna. Délka proloveného úseku řeky byla 100 m. Průměrná 
šířka vodního toku v prolovovaném úseku činila 7,5 m.

MetOdika zjišťOvání iChtyOfauny v lOtiCkýCh vOdáCh

Odlovovaná lokalita byla směrem proti proudu přepažena sítí (přepínacím plotem) o veli-
kosti ok 10 mm, aby odlovované ryby nemohly unikat. Takto zabezpečený úsek byl prolovován 
neseným elektrickým agregátem typu FEG 1500, který pracuje s napětím 150–300 V. Tokem se 
postupovalo brodivým způsobem, a to od spodního úseku proti proudu, k vrchnímu přepína-
címu plotu. K tomuto účelu bylo použito vysokých gumových loveckých bot a dielektrických 
rukavic. Než bylo možné přistoupit k druhému odlovu, bylo nutné umožnit neodloveným 
rybám navrácení jejich základních fyziologických funkcí. Zároveň během této doby (alespoň 
1 hodina) došlo k samovyčištění koryta od rozvířených sedimentů, a tak byla zvýšena pravdě-
podobnost úspěchu druhého odlovu (Cuinat, 1968; Vincent, 1971; Říha, 1967).

V této časové prodlevě byly mezitím zjišťovány základní údaje odlovených ryb z prvého od-
lovu – jednotlivé ryby byly druhově determinovány a zároveň u nich byla zjišťována délka 
a hmotnost těla. Délka těla „standard lenght” byla měřena za pomoci pravoúhlého měřidla 
z umělé hmoty od nejpřednějšího výběžku rypce až po nejzazší část ošupeného trupu „násad-
ce ocasního” (Baruš a Oliva, 1995a, b; Holčík a Hensel, 1971).
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K vážení ryb posloužila přesná závěsná digitální váha UWE HS – 3000. Po dobu odlovů byly 
vylovené ryby umístěny v haltýři. Po zjištění všech potřebných údajů byly odlovené ryby vrá-
ceny vodě.

Podle Baruše a Olivy (1995a, b) byly jednotlivé zjištěné druhy ryb zařazeny do systematické 
části (čeleď, druh, český název, vědecký název, jméno autora a rok, kdy konkrétní druh popsal); 
podle Holčíka (1998) byly zjištěné druhy zařazeny do ekologických skupin (potravní skupi-
ny, reprodukční skupiny, vztah k proudivosti a vztah k migračním tahům) a dále podle vy-
hlášky 395/1992 Sb. (novela č. 175/2006 Sb.), kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a dále podle Hanela a Luska (2005) a Luska a kol. 
(2002) byl těmto druhům přiřazen stupeň ochrany, a to podle Národní legislativy ČR, Evropské 
legislativy EU a klasifikace IUCN.

hlavní ChaRakteRistiky iChtyOCenóz

Mezi hlavní charakteristiky ichtyocenóz, které byly sledovány v této práci, patří:
Abundance●●   –  vyjadřuje počet jedinců daného druhu na jednotku plochy, objemu nebo 

délky toku.
Biomasa●●   –  vyjadřuje celkovou hmotnost jedinců daného druhu, vztažená na jednotku 

plochy, objemu nebo délky toku.
Dominance (D)●●  –  vyjadřuje se v procentech, přičemž lze stanovit, jak početní dominanci (podíl 

abundance jedinců jednotlivých druhů z celkové abundance jedinců sledo-
vané ichtyocenózy), tak i hmotnostní dominanci (podíl hmotnosti biomasy 
jednotlivých druhů na hmotnosti biomasy všech členů ichtyocenózy).

Hodnotu dominance vypočteme podle vzorce:
    

kde n je abundance jedinců (nebo hmotnost biomasy) určitého druhu;
s je abundance všech jedinců (nebo celková hmotnost) celého společenstva.

Pro potřeby této práce byla použita stupnice uváděná Rajchardem a kol. (2002):

druhy eudominantní: D více jak 10 %●●

dominantní: D mezi 5 a 10 %●●

subdominantní: D mezi 2 a 5 %●●

recedentní: D mezi 1 a 2 %●●

subrecedentní: D menší než 1 %●●

Druhová diverzita (rozmanitost, pestrost) patří mezi základní charakteristiky každého spo-
lečenstva. Vyjadřuje počet druhů, tvořících dané společenstvo – jinak vyjádřeno poměr počtu 
druhů k počtu jedinců ve společenstvu. Tento poměr se nazývá index diverzity a lze jej vypočí-
tat různým způsobem, nejčastěji se používá vzorec podle Shannona a Wienera (H‘):
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kde N je počet všech jedinců sledované zoocenózy; 
druhy a, b… s mají počty jedinců Na, Nb … Ns.

Pravděpodobnost, že 1 jedinec přísluší druhu i, je pi. Tato pravděpodobnost je vyjádřena 
vztahem:

    

kde Ni je počet jedinců kteréhokoliv druhu.

Výchozí vzorec pak získá tvar

   

Index diverzity podle Shannona a Wienera je silně ovlivněn druhovou pestrostí. Klade větší 
váhu na vzácné druhy.

Pro hodnocení a porovnávání údajů důležitých i z hlediska celkové produkce ryb existují 
různé koeficienty, z nichž byl počítán koeficient F/C vyjadřující hmotnostní podíl 2 základních 
skupin ryb (nedravých a dravých). Současně vyjadřuje i koeficient spotřeby potravy dravými 
rybami, tj. stupeň vyváženosti rybí populace (poměry mezi nedravými a dravými druhy ryb). 
Za optimální je považována hodnota mezi 4,0 až 6,0, kdy bývá produkce populace nejvyšší. 
Nižší hodnoty upozorňují na vyšší podíl dravců, hodnoty vyšší naopak na přebytek nedravých 
druhů. Spodní i horní hodnoty ukazují na nevyváženou rybí populaci s nízkou produkcí. Obec-
ně pro naše rybářské revíry platí, že v nich jsou rybí populace v nerovnováze (jsou nevyváže-
né), s koeficientem F/C běžným nad hodnotu 10,0. Převážně se jedná o důsledek selektivního 
působení sportovního lovu ryb na obsádku ryb dravých. Dokládá to zejména potřebu jejich 
pravidelného doplňování umělým vysazováním (Adámek, 1997; Balon, 1966; Swingle, 1950).

Podstatou bylo posouzení okamžitého stavu rybí populace z hlediska nadbytku či úbytku, 
nedostatku dravých druhů ryb, stupně zabezpečení jejich potravních nároků nedravými druhy 
ryb, stupně přemnožení nedravých ryb apod.
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výsledky

Tab. 1. Druhové zastoupení rybího společenstva řeky Řasnice pod Slacerovým mlýnem.

Tab 1. Representation of species of the Řasnice River downstream from the “Slacerův” mill.

Druh Délka (mm) Hmotnost (g) Abundance (ks) Biomasa (g)
Salmo trutta m. fario 50–290 3–350 86 7032

Lota lota 162–355 53–417 10 1045

Cottus gobio 19–95 1–19 61 286

Thymallus thymallus 235–295 170–355 3 845

Phoxinus phoxinus 58–67 3–4 3 10

Leuciscus leuciscus 165–185 95–120 6 679

Rutilus rutilus 142–160 68–80 2 148

Perca fluviatilis 130–140 45–62 2 107

Lampetra planeri 90–126 1–3 4 7

Celkem 177 10 159

V průběhu odlovu ryb v lokalitě pod Slacerovým mlýnem bylo v řece Řasnici odloveno 
8 druhů ryb (viz Tab. 1.) s výrazným početním zastoupením pstruha obecného (86 ks) a vranky 
obecné (61 ks) a 1 druh kruhoústých mihule potoční (4 ks).

Pstruh obecný dosahoval i nejvyšší biomasu (7032 g) ve vyrovnané populaci věkového slo-
žení 0+ až 5+. Stabilní populaci dle velikostního zastoupení jedinců vytvářela i populace vran-
ky obecné.

V úlovku byl dále zaznamenán výskyt tří ohrožených druhů ryb (mník jednovousý, vranka 
obecná a střevle potoční) a v menší abundanci i kriticky ohrožená mihule potoční (Tab. 3).

Obr. 2. Dominance a druhová diverzita ryb řeky Řasnice.

Fig. 2. Dominance and diversity of species of the Řasnice River.
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Pstruh obecný a vranka obecná vytvářeli podle abundance v monitorované lokalitě eudo-
minatní populace (Obr. 2), subdominantní populace mník jednovousý, jelec proudník a střevle 
potoční. Ostatní druhy se vyskytovaly v recedentní početní dominanci.

Z hlediska druhové dominance vykazoval eudominantní populaci pstruh obecný, domi-
nantní mník jednovousý a lipan podhorní, subdominantní populaci tvořila vranka obecná, re-
cedentní okoun říční a plotice obecná a subrecedentní biomasu vykazovala populace střevle 
potoční a mihule říční.

Rybí společenstvo řeky Řasnice dosahuje druhové diverzity zjišťované dle Shannona a Wie-
nera 1,32 (viz Obr. 2).

Tab. 2. Chemické vlastnosti vody řeky Řasnice 2009.

Tab. 2. Water chemical qualities of the Řasnice in 2009.

teplota (°C) 12,9

kyslík (mg/l) 6,9

pH 6,8

vodivost (µS.cm-1) 68

saprobita β saprobita

Hodnoty sledovaných ukazatelů chemických a fyzikálních vlastností vody před zahájením 
odlovů (Tab. 2) odpovídají oligosaprobnímů vodnímu prostředí, ale některé hodnoty mají již 
betamezosaprobní charakter. Především pod obcemi, kde ústí kanalizace a odpady, dochází 
ke zvyšování saprobního indexu.
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diskuse

Skladbu původní ichtyocenózy středního toku Řasnice je možné posuzovat na základě 
abiotických faktorů (Adámek, 1997), případně na základě podobnosti s jinými toky, ale přede-
vším podle druhového zastoupení ulovených ryb a kruhoústých. Podle abiotických faktorů je 
možné považovat zjištěnou ichtyocenózu za původní druhovou skladbu pstruhového až lipa-
nového pásma. V řece Řasnici se vyskytují původní druhy, pstruh obecný, vranka obecná, jelec 
proudník, lipan podhorní, mník jednovousý, střevle potoční a mihule potoční, podobné slo-
žení ichtyocenózy popsal i Vlach a Švátora (2000) na lokalitě Tyterského potoka v CHKO Křivo-
klátsko. Monitoring ichtyofauny v lokalitách horních úseků řeky Stropnice prováděli Matěnová 
a Matěna (2002 a 2004). Identifikovali zde také převážně jedince pstruhového pásma, pstruha 
obecného, vranku obecnou, jelce proudníka, mřenku mramorovanou a mihuli potoční, které 
označovali za původní druhy.

V rybím společenstvu Řasnice byli dále zaznamenáni jedinci okouna říčního a plotice obec-
né, jejichž výskyt pro takovou lokalitu není typický a nepatří mezi původní druhy jinak stabilní 
rybí populace. Výskyt těchto druhů ryb je zapříčiněn jejich únikem do řeky z nedalekých rybní-
ků, ústících do řeky u obce Hliniště a Řasnice. Pro jejich nízkou abundanci zatím nehrozí vážné 
narušení stability biodiverzity původního rybího společenstva jako na jiných tocích. Taková 
zjištění popisují Kubečka a kol. (1996) a Matěna a Matěnová (2002, 2004), kde ve sledovaných 
lokalitách na řece Stropnici došlo vlivem vypouštění rybníků a úniku rybničních druhů do řeky 
k razantním obměnám rybího společenstva a degradaci diverzity původních říčních druhů.

Hodnoty indexu druhové diverzity ichtyofauny zjištěné v Řasnici – 1,32. Tato hodnota od-
povídá lokalitám přechodu pstruhového pásma do lipanového, podobně jak popisuje Hanel 
a Lusk (2005).

závěR

Z výsledků provedeného ichtyologického monitoringu vyplývá, že se jedná o tok s ekologic-
ky stabilním rybím společenstvem pstruhového toku, což potvrzuje velikostní i věková varia-
bilita zaznamenaných ryb.

V lokalitě se nachází kriticky ohrožený druh mihule potoční, ohrožené druhy, mník jedno-
vousý, střevle potoční a vranka obecná. Zejména vranka obecná v toku Řasnice vytváří počet-
nou a věkově vyrovnanou ekologicky stabilní populaci.

Rybářský management toku zajišťuje NP Šumava, do jehož územní působnosti povodí Řas-
nice spadá. Hospodaření na toku je především v podpoře ohrožených a chráněných druhů 
ryb v lokalitě, a to vyhlášením chráněné rybí oblasti a omezeným režimem splavování malých 
plavidel. Do toku je dále možné vysazovat pstruha obecného z šumavské populace.

Pomocí účelných revitalizačních opatření viz Lusk (1990) by bylo vhodné dále podporovat 
rozvoj a stabilizaci původních druhů ryb a mihulí Řasnice (např. stavbou rybích přechodů, ob-
novou ramenných systémů, zvýšením diverzity břehové linie apod.). Je důležité zabránit úniku 
nežádoucích druhů ryb z výše jmenovaných rybníků do chráněné rybí oblasti toku a zamezit 
degradaci původní ichtyofauny řeky.
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sOuhRn

Řasnice je jednou z mála šumavských řek s velmi zachovalým přirozeným tokem, jen s drob-
nými úpravami koryta a melioračními zásahy. Ichtyofauna řeky má salmonidní charakter 
s převahou pstruha obecného a vranky obecné, kteří vytvářejí stabilní a vyrovnané populace. 
V toku se vyskytují i ohrožené a chráněné druhy ryb a mihulí, mník jednovousý, střevle potoční 
a mihule potoční. Management rybářského hospodaření zajišťuje NP Šumava a je zaměřen 
na podporu biodiverzity původních druhů ryb a kruhoústých. Zvýšením prostupnosti toku 
výstavbou rybích přechodů, lze podpořit migrační aktivity ryb v době rozmnožování a přispět 
k udržení a rozvoji původní ichtyofauny Řasnice. Vlivem úniku ryb z okolních rybníků se do 
toku mohou dostávat i okoun říční, plotice obecná, ale i jiné druhy, které svým případným 
přemnožením mohou narušit původní rybí společenstvo.

pOděkOvání

Tato práce byla vypracována v rámci projektů CENAKVA reg. č. CZ.1.05/2.1.00/01.0024, GA 
JU 047/2010/Z a výzkumného záměru č. MSM6007665809.
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časOvý tRend alkaliCkÉ RezeRvy sediMentŮ 
v RybníCíCh Města českÉ budějOviCe  
za ObdObí 1995–2010

tiMe tRenD oF alKaline ReseRVe oF seDiMents in FisH ponDs 
oF toWn ČesKÉ BuDĚJoVice FoR peRioD 1995–2010

P. HARTMAN
Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s. r. o., Jaroslava Haška 4, 370 04 České Budějovice

aBstRact
Sediments of fish ponds of town České Budějovice were analyzed for disposable calcium. Method 

of assessment of disposable calcium consists in dissolution of less dissoluble substances of calcium 
from surface layer of sediment via 0.1 M H2CO3 on standard conditions similar to pond environ-
ment in growth time. Disposable calcium is quantified in mmol Ca per 1 kg of solids of pond land. 
Volume of disposable calcium was balanced mostly over 50 mmol Ca++ kg-1 of solids in both pond 
systems in years 1995 to 2004. Higher average volumes of disposable Ca were registered in ponds 
in České Budějovice. Finally, probably because of floods and changes of agricultural land manage-
ment with orientation to grazing management (in basin of pond systems Lhotka-Olešnice), the 
volume of disposable Ca has been decreasing to level in average bellow 30 mmol Ca kg-1 of sedi-
ment’s solids since 2005.

ÚvOd

Zabezpečení trvale udržitelných podmínek pro chov ryb v rybnících předpokládá přehod-
notit význam vápníku nejen ve vztahu k alkalinitě (KNK4,5) vody (Janeček a Přikryl, 1982), ale 
také k alkalické rezervě rybniční půdy – rybničního sedimentu (Hartman, 1990, 1992). Váp-
ník uložený v rybničním sedimentu vstupuje do roztoků hydrogenuhličitanů vody Ca(HCO3)2 
nebo Mg(HCO3)2 pomocí H2CO3 na rozhraní styku vody se sedimentem, mimo jiné i za pomoci 
obsádek kapra vyhledávajícího ve dně rybníků přirozenou potravu. Kationt vápníku spolu s 
oxidem uhličitým se významně podílí na pufrační schopnosti vody – stabilitě reakce pH, která 
je důležitá pro přežívání ryb, pro rozvoj přirozené potravy a tedy i pro přiměřený přírůstek ryb 
(Hartman, 1979).

Vápník se v přírodních povrchových vodách váže na oxid uhličitý (dále jen CO2) a podle 
Stegmana (1973), Lermana a Stumma (1989) vytváří ve vodě uhličitanový komplex = CO2 + 
Ca(HCO3)2 + CaCO3. Stangenberg-Oporovská (1971) a Pitter (1981) uvádějí, že CO2 ve vodě je 
během světlé části dne z uhličitanového komplexu čerpán fotosyntetickou asimilací, a naopak 
v noci produkován disimilací. CO2 rozpuštěný ve vodě na slabou kyselinu uhličitou za pomoci 
obsádek ryb způsobuje rozpouštění vápníku ze sedimentů rybníků (Hartman, 2001). Vzestup 
obsahu hydrogenuhličitanů ve vodě během vegetace pozitivně ovlivňuje KNK4,5 vody, aniž je 
zapotřebí vápenaté přípravky do rybníka aplikovat.
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Hartman (1990) ověřoval metodu stanovení alkalické rezervy rozpouštěním vázaného váp-
níku pomocí kyseliny uhličité ve sloučeninách rybničního sedimentu. Takto uvolněný vápník 
z rybničního sedimentu lze považovat podle metodiky vyvinuté autory Drbalem a Bastlem 
popsané Hartmanem (2004) za disponibilní pro doplnění uhličitanového komplexu vody.

MateRiál a MetOda

V časové řadě 16 let byly v lednu z ledu odebírány vzorky rybničních sedimentů vybraných 
městských, obvykle dvouhorkových rybníků před prvním horkem (kvůli zadržení vody na dva 
roky) jednotlivě na 2–3 místech podle výměry rybníka (1 směsný odběr na cca 10 ha vodní 
plochy) odběrným zařízením – drapákem do hloubky 10 cm sedimentu.

Vzorky byly bezprostředně předány do laboratoří katedry aplikované chemie zemědělské 
fakulty Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích k analýzám na pH, sušinu a obsah Ca++ ve slou-
čeninách sedimentu.

Stanovení obsahu vápníku je založeno na principu rozpouštění nerozpustných a málo roz-
pustných sloučenin vápníku pomocí 0,1 M H2CO3 (ve stavu zrodu, která se připravuje bezpro-
středně před použitím, neutralizací příslušného množství roztoku uhličitanu sodného pomocí 
HCl do bodu ekvivalence) v porovnání k rozpouštění sloučenin vápníku vodou. Vzorky pro 
stanovení vápníku se po aplikaci činidel dokonale promíchají a ponechají na třepačce 60 mi-
nut, centrifugují se a filtrují. Vápník se stanovuje na AAS v supernatantu. Podrobný pracovní 
postup vyvinutý Drbalem a Bastlem v roce 1988 je uveden v Metodice VÚRH Vodňany (Hart-
man, 2004).

Cílem práce bylo vyhodnotit úroveň a dynamiku disponibilního vápníku v sedimentech ryb-
níků pomocí průměrů a krajních hodnot popisných statistických parametrů datových souborů 
za jednotlivé roky. Z dosažených výsledků lze z pohledu 16leté řady usuzovat nejen na účin-
nost šetrného vápnění, ale také na vliv změn v povodí pro rybniční prostředí.

výsledky

Z průměrných hodnot obsahu disponibilního vápníku v létech 1995–2010 je patrný rela-
tivně vysoký a vyrovnaný obsah disponibilního vápníku do roku 2002 až 2004 v hodnotách 
od 55,5 mmol Ca++ kg-1 sušiny do 88,6 mmol Ca++ kg-1 sušiny (rok 2001) v českobudějovických 
rybnících a významně méně kolem 50 mmol Ca++ kg-1 sušiny v rybnících soustavy Lhotka- 
Olešnice, s výjimkou r. 2001, jak je uvedeno v tabulce č. 1. Posléze má obsah disponibilního 
vápníku klesající tendenci pod 40 mmol Ca++ kg-1 sušiny v průměru v českobudějovické ryb-
niční pánvi (rok 2010) a pod 30 mmol Ca++ kg-1 sušiny u rybníků Lhotka-Olešnice (roky 2007, 
2008, 2009 a 2010).

Pokles průměrných hodnot disponibilního vápníku po roce 2002 je doprovázen i znatelnými 
rozdíly mezi oběma krajními hodnotami. Podobnou tendenci poklesu obsahu disponibilní-
ho vápníku lze zaznamenat i v okrajové – koncové části českobudějovické soustavy tvořené 
neprůtočnými – bočními Vrbenskými rybníky ve stejnojmenné přírodní rezervaci. Největších 
hodnot obsahu disponibilního vápníku bylo v českobudějovické soustavě dosaženo v roce 
2001 po předchozí nejvyšší spotřebě 180 kg CaO na 1 ha v roce 2000 (tabulka č. 1).
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Tab. 1. Obsah disponibilního Ca v mmol na 1 kg sušiny rybničního sedimentu.

Tab. 1. Content of disposable Ca in mmol per 1 kg of dry pond sediment.

Rok 1995 96 97 98 99 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 ø
České  
Budějovice 
průměr

56 67 60 71 63 87 89 61 63 45 46 44 52 53 46 37 59

směro-
datná
odchylka

20,7 20,0 79,3 15,9 21,6 19,2 37,1 17,2 16,5 13 12 16 15,2 15,2 17,4 13

n- vzorků 15 14 17 19 21 25 34 47 22 24 28 13 16 18 19 23 22

Lhotka-
Olešnice 
průměr

53 61 52 52 55 59 37 50 33 55 16 27 27 31 20 17 40

směro-
datná
odchylka

20,1 39 87,7 41,5 33,4 38,6 23,5 19,2 22,3 16,8 7,3 10,3 17,4 19,8 10,9 15,8

n-vzorků 17 12 13 17 16 15 24 22 19 15 18 17 19 17 17 18 17

aplikace  
CaO kg.ha-1

50 74 73 103 34 180 91 130 85 106 68 75 114 65 98 80 79

přír. kg.ha-1 
za obě 
soustavy

347 261 304 281 356 412 345 242 432 409 451 324 203 390 370 342

Obr. 1. Disponibilní vápník v sedimentu – soustava rybníků České Budějovice.

Fig. 1. Disposable calcium in sediment – system of ponds České Budějovice.
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Obr. 2. Disponibilní vápník v sedimentu – soustava rybníků Lhotka-Olešnice u Trhových Svinů.

Fig. 2. Disposable calcium in sediment – system of ponds Lhotka-Olešnice by Trhové Sviny.

Spotřeba vápenatých přípravků, v daném případě zemědělského, jemně mletého páleného 
vápna, je v posledním desetiletí regulovaná aktuální potřebou doplnění vápníku a tudíž by 
neměla být příčinou poklesu disponibilního vápníku. Pokles obsahu disponibilního vápníku 
může souviset pravděpodobně s odnosem živin včetně Ca z povodí při silných povodních 
2002 a v dalších létech, jak vyplývá z tabulky č. 1 a obou obrázků č. 1 a 2.

Nízký celkový přírůstek ryb v letech 2002 o hmotnosti 242 kg.ha-1 a posléze v roce 
2007 dokonce 203 kg.ha-1 připisujeme na vrub povodním, jednak únikem tržních ryb  
(r. 2002) a následně v roce 2006 při březnové povodni ze sněhu, v důsledku úniku i úhynu 
plůdku a násad kapra v komorách. Nízké obsádky a neobvyklé sucho pak zapříčinily pokles 
přírůstku ryb v následujícím roce 2007.

diskuse

Zatímco dávky vápna jsou v průběhu sledovaných let vcelku vyrovnané a reflektují skuteč-
nou potřebu vápnění podle výsledků analýz na disponibilní vápník, projevil se od roku 2002 
až 2003 určitý pokles disponibilního vápníku v rybničním sedimentu v obou rybničních sou-
stavách, významněji však v soustavě Lhotecko-olešnické. Pokles se jeví jako statisticky vý-
znamný. Pro objasnění skutečných příčin pozorovaného poklesu obsahu disponibilního Ca 
by bylo třeba současně vyhodnotit i úroveň a dynamiku KNK4,5 vody. Ta by měla v případě 
dostatku disponibilního vápníku v sedimentech v době vegetace korespondovat vzestupem 
její hodnoty (Hartman, 1992, 2001).

Příčinou poklesu disponibilního vápníku v rybničních sedimentech může být povodeň 
v srpnu roku 2002, která mohla v plné vegetaci (kdy je významný podíl disponibilního váp-
níku převeden do KNK vody) několikanásobnou výměnou vody v rybnících způsobit ztráty 
na vápníku v řádu několika set kg Ca z 1 ha vodní plochy. Obdobně tomu bývá při podzimních 
výlovech rybníků účelovým vypouštěním vody, kdy vápník v rozpustných sloučeninách hydro-
genuhličitanu (měřitelný podle KNK4,5) odchází do níže ležících rybníků nebo vůbec z povodí 
rybníků, jak již bilancoval Hartman (1990).
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Pokles vápníku u budějovických rybníků je evidentní až po roce 2003, pravděpodobně v dů-
sledku vypuštění posledních zásob vody z dvouhorkových rybníků. V rybnících soustavy Lhot-
ka-Olešnice se pokles disponibilního vápníku projevil trvale až po roce 2004 a posléze, od roku 
2005, má klesající tendenci, jak vyplývá z obrázků č. 1 a 2.

Úbytek disponibilního vápníku byl poznamenán pravděpodobně i jarní povodní z tání sně-
hu v roce 2006 a „bleskovou povodní“ v červnu 2009.

Dalším faktorem poklesu „alkalické rezervy“ sedimentů rybníků může být způsob země-
dělského hospodaření v povodí s orientací na trvalé travní porosty – zejména pastviny jako 
výhradní podíl povodí soustavy rybníků Lhotka-Olešnice. Trvalým travním porostem dochá-
zí k pevnější fixaci živin vč. vápníku v zemědělské půdě. Obdobná situace v poněkud men-
ším měřítku je i v povodí budějovických rybníků. Jestliže výše alkalinity (KNK4,5) vody rybníků 
s chovem kapra byla označena jako jeden z faktorů rybniční úrodnosti, pak může pokles alka-
lické rezervy být provázen i nižší rybniční úživností – neboli nižším váhovým přírůstkem ryb 
na hektar.

závěR 

Sedimenty rybníků města České Budějovice byly analyzovány na disponibilní vápník. Me-
toda stanovení disponibilního vápníku spočívá v rozpouštění málo rozpustných sloučenin 
vápníku z povrchové vrstvy sedimentu pomocí 0,1 M H2CO3 za standardních podmínek, ob-
dobných přirozenému rybničnímu prostředí v době vegetace. Disponibilní vápník je vyjadřo-
ván v mmol Ca na 1 kg sušiny rybniční půdy. V letech 1995 až 2004 byl obsah disponibilního 
vápníku vyrovnaný vesměs nad 50 mmol Ca++ kg-1 sušiny v obou rybničních soustavách, vyšší 
průměrné obsahy disponibilního Ca byly zaznamenány u budějovických rybníků. Posléze ob-
sah disponibilního Ca od roku 2005 klesá na úroveň v průměru pod 30 mmol Ca kg-1 sušiny se-
dimentu, pravděpodobně následkem povodní a změn zemědělského obhospodařování půdy 
s orientací na pastevní hospodářství, zejména v povodí soustavy rybníků Lhotka-Olešnice.

pOděkOvání

Dovoluji si prostřednictvím tohoto příspěvku poděkovat panu em. Prof. Ing. Karlu Drbalovi, 
CSc., panu Ing. Janu Bastlovi a panu Ing. Jaroslavu Švehlovi, CSc. a personálu katedry apliko-
vané chemie Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích za dlouholetou 
spolupráci v oblasti analýz rybničních půd. Cílem bylo šetrné vápnění českobudějovických 
rybníků, související s přírodě vlídným rybníkářským hospodařením.
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v kOntROlOvanýCh pOdMínkáCh
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aBstRact
Barbel (Barbus barbus L.) is autochthonous species with batch-spawning, incident in the whole 

territory in the Czech Republic. Number of this species was decrease markedly at last thirty years 
ago. Continual fish production is possible obtained to creation breeding under controlled condi-
tions. Aim of thesis was detect basic characteristics of reproduction under controlled conditions 
in fish breeding object RIFCH USB Vodňany. Fertilization, hatching performance was detect and 
quality offspring by osmotic test subsequently. These realized valuables about barbel, which were 
breeding under controlled conditions, were compared with the same valuables of hormonal in-
duce ovulation of adult fish and with valuables in spawning barbel directly in place of catching. 
The best results fertilization, hatching performance and resistance of larvae were reached in barbel 
spawning after cathing fish in the river Doubrava (Čáslavsko). After that follows group fish treated 
by hormonal preparation in the hatchery in Třebíč. Barbels, which were breeding under controlled 
conditions, were spawning from January to June in periodic intervals, but their characteristics of 
reproduction are demonstrably the worst.

Klíčová slova:   Parma obecná (Barbus barbus L.), oplozenost, líhnivost, kvalita potomstva, 
chov v kontrolovaných podmínkách

Keywords:   Barbel (Barbus barbus L.), fertilization, hatching performance, resistance of lar-
vae, breeding under controlled conditions

ÚvOd

V posledních třech desítkách let došlo k výraznému úbytku výskytu parmy obecné ve vodních 
tocích ČR. Výstavba vodních děl společně se stoupajícím stupněm povrchového znečištění výskyt 
parmy značně eliminovala (Lusk, 1996; Lusk a kol., 1998). Hochman (1963) uvádí mezi další příčiny 
ubývání parmy z našich toků také zvyšující se počet rybářů a zdokonalování rybolovné techniky, 
které znemožňují mnoha jedincům dosáhnout větších kusových rozměrů. Váhy 1 kg dorůstá jiker-
načka parmy ve větších úživných řekách v 6–8 letech, v chudších dokonce v 9–10 letech. Mlíčák 
roste značně pomaleji a dosahuje jen ojediněle lovné míry (Hochman, 1963). Aby bylo možné 
zachovat aspoň dosavadní stavy těchto ryb, bude nutné zamyslet se nad možnostmi odchovu 
násad, které by každoročně doplňovaly populaci žijící v přírodě. Přirozený výtěr nebývá všude 
vydatný nebo je z různých příčin znemožněn vůbec (Dvořák, 1982). Z těchto důvodů je v ČR po-
měrně velká poptávka po násadovém materiálu tohoto druhu.
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Nabídka násadového materiálu parmy obecné je každoročně závislá na úspěšnosti umělého 
výtěru ryb odlovených z přírodních lokalit. Tím je produkce jiker, larev a následně násadového 
materiálu každoročně nestabilní. Stabilní produkce násadového materiálu parmy obecné je 
možné dosáhnout vytvořením chovu parmy obecné v kontrolovaných podmínkách. V tako-
vémto chovu je parma obecná chována v uměle vytvořených podmínkách (stabilní teplota 
vody, řízený světelný režim a výživa umělým krmivem) od larválních stádií do pohlavní dospě-
losti. Tím je zajištěno, že dospělé generační parmy jsou plně adaptované na umělé podmínky 
chovu (Philippart a kol., 1989). U těchto parem chovaných v kontrolovaném prostředí je mož-
né řízenými podmínkami prostředí stimulovat jejich výtěrovou aktivitu, která probíhá od led-
na do června v několika výtěrových dávkách. Od jedné takto chované jikernačky je možno 
získat až 10 výtěrů (Poncin, 1989; Philippart a kol., 1989).

Parma obecná je ve volné přírodě relativně choulostivá a snadno zranitelná ryba. Překvapi-
vě se ukázalo, že tento druh ryby je velmi přizpůsobivý k chovu v zajetí, a to i za intenzivních 
podmínek a za vysokých hustot obsádek. Parma chovaná v kontrolovaných podmínkách je 
navíc velmi odolná vůči onemocněním, častým manipulacím, při výtěru, vůči mechanickému 
poškození šupin, kůže a ploutví (Peňáz, 1988).

Ryby v intenzivních chovech s řízenou teplotou vody a světelným režimem se vyznačují 
rychlým a vyrovnaným růstem (Wolnicki, 1997; Wolnicki a Górny, 1994, 1995; Philippart a kol., 
1989), dřívější pohlavní dospělostí (Poncin, 1989, 1992) a mimosezónní reprodukční aktivitou 
(Philippart a kol., 1989; Migaud a kol., 2004). Parma obecná, trvale chovaná od vylíhnutí v kon-
trolovaných podmínkách (teplota vody 20 °C, přirozený světelný režim), pohlavně dospívá 
v 18 měsících věku při celkové délce 280–320 mm (Poncin, 1989; Philippart a kol., 1989).

Cílem práce bylo zjistit základní parametry reprodukce parmy obecné v kontrolovaných 
podmínkách s hormonální stimulací před výtěrem či bez ní a porovnat je se stejnými hodno-
tami získanými u hormonálně řízené ovulace generačních parem odlovených z řeky Svratky 
v Brně a s hodnotami získanými u generačních ryb hormonálně nestimulovaných a vytřených 
přímo po odchytu z řeky Doubravy ve Žlebech. V rámci základních parametrů reprodukce byla 
zjišťována oplozenost, líhnivost, kvalita potomstva osmotickými šoky a hmotnost larev.

MateRiál a MetOdika

pOužitý geneRační MateRiál paRMy ObeCnÉ

Divoké parmy s hormonálně indukovaným výtěrem na MO MRS v Třebíči
Tento pokus s divokými parmami proběhl v roce 2006 ke konci května. Generační materiál 

byl odloven pomocí elektrického agregátu ML – 3 z řeky Svratky v Brně. Z této lokality bylo od-
loveno 11 jikernaček o průměrné hmotnosti 1104 ± 349,8 g a dostatečný počet mlíčáků. Tyto 
jikernačky byly 8 až 10 let staré a jejich průměrná celková délka byla 477 ± 67,5 mm. Po výtěru 
se veškeré ryby vrátily zpět na místa původního výskytu.

Parmy chované v kontrolovaných podmínkách ve VÚRH JU Vodňany
Pokus s parmami chovanými v kontrolovaných podmínkách proběhl v roce 2006 na začátku 

června v experimentálním rybochovném objektu VÚRH JU Vodňany, který je vybaven recirku-
lačním systémem pro chov ryb a žlabovou odchovnou, kde byly chovány pohlavně dospělé 
parmy. Bylo použito celkem 27 náhodně vybraných tříletých jikernaček o průměrné celkové 
délce 261 ± 57,8 mm a hmotnosti 183 ± 158,8 g.
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Jikernačky byly hormonálně stimulovány k výtěru pomocí hormonálních přípravků Ovopel 
(9 ryb) a Dagin (9 ryb), dalších 9 ryb nebylo vůbec hormonálně stimulováno.

Divoké parmy obecné vytírané přímo po odchytu na MO ČRS ve Žlebech
Tento pokus s divokými parmami proběhl v roce 2007 ke konci dubna. Generační materiál 

byl odloven pomocí elektrického agregátu ML – 3 z řeky Doubrava ve Žlebech (Čáslavsko). Od-
chycené generační parmy byly převezeny na rybí líheň místní organizace Českého rybářského 
svazu ve Žlebech a hned vytírány. Při odlovu generačních parem bylo přímo na trdlišti odlove-
no 15 jikernaček o průměrné hmotnosti 1056 ± 301,5 g a dostatečný počet mlíčáků. Po výtěru 
byly všechny odlovené ryby vráceny zpět na místa původního výskytu.

hORMOnální pRepaRáty

U pokusů, kde byla použitá hormonální stimulace ovulace jikernaček parmy obecné, byly 
použity tyto preparáty:

Ovopel
Jde o kombinovaný preparát obsahující funkční analog GnRH a dopaminergní inhibitor. Pří-

pravek je ve formě pelet a před aplikací se rozpouští ve fyziologickém roztoku. Jedna peleta 
kombinovaného přípravku Ovopel obsahuje 20 μg syntetického GnRHa (des-Gly10, D-Ala6, 
Pro9 NHEt)-mGnRH a 2 mg dopaminergního inhibitoru metoclopramid.

Dagin
Jedná se o podobný kombinovaný preparát obsahující funkční analog lososího GnRH 

([D-Arg6, Pro9 NHEt]-sGnRH) a dopaminergní inhibitor metoclopramid. Dodává se v lyofilizo-
vané formě a před aplikací se rozpouští ve fyziologickém roztoku.

Supergestran
Jedná se o veterinární léčivo obsahující účinnou látku lecirelin (0,025 mg v 1 ml Supergestra-

nu). Přípravek je v podobě čirého, bezbarvého injekčního roztoku. Lecirelin je syntetický funkč-
ní analog spouštěcího hormonu gonadotropinu GnRH o chemické struktuře:

 pGlu – His – Trp – Ser- Tyr – D-Tle6 – Leu – Arg – Nehet.

anestetika

Anestetika byla použita při biometrice, injikaci hormonálních přípravků, kontrole dosažené 
ovulace a vlastním výtěru s cílem omezení manipulačního stresu u ryb a usnadnění práce s ry-
bami. Použito bylo anestetikum hřebíčkový olej. Jedná se o tmavě hnědou kapalinu získanou 
destilací květů, listů a stonků hřebíčkových stromů. Toto anestetikum bylo použito v koncent-
raci 0,03 ml na litr (3 ml na 100 litrů) při délce expozice 5–10 minut. Vlastní anestézie probíhala 
v nádobách vhodné velikosti (vaničkách) o objemu roztoku anestetika 20 litrů.
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hOdnOCenÉ paRaMetRy RepROdukCe paRMy ObeCnÉ  
v RáMCi jednOtlivýCh expeRiMentŮ

Oplozenost
Od každé vytřené jikernačky ve všech experimentech byly po oplození odebrány (podle 

množství vytřených jiker) minimálně 2 a maximálně 4 vzorky po 150 jikrách. Vzorky byly in-
dividuálně inkubovány v malých Zugských lahvích o objemu 0,5 l. Po 24 hodinách byla u in-
kubovaných jiker vyhodnocena oplozenost (celkový počet nasazených jiker mínus množství 
odstraněných bílých jiker děleno celkový počet nasazených jiker). Bílé jikry byly odsávány ha-
dičkou. Při vyšším počtu uhynulých jiker byl objem lahve s jikrami přelit do misky a pomocí 
hadičky byly tyto bílé jikry odebrány.

Líhnivost
Po vykulení váčkového plůdku byla vyhodnocena líhnivost. Objem Zugských lahví byl přelit 

do misek, ve kterých byl pomocí hadičky spočítán počet živých larev. Z počtu živých larev a 
z počtu celkově nasazených jiker byla vypočítána líhnivost.

Kvalita larev
Třetí den po vykulení larev byla určována kvalita larev. Kvalita larev byla zjišťována jako schop-

nost larev vyrovnávat se s prostředím o jiné osmolalitě, než je v normálním přírodním prostředí 
sladkovodních ryb. Vyšší přežití larev při osmotických šocích potvrzuje vyšší životaschopnost 
larev (Miguad a kol., 2001). Osmotické šoky byly prováděny ve vodní lázni při stabilní teplotě 
vody 18 °C. Pro přípravu roztoku byla použita mořská sůl Tropic Marin v dávce 20 g na 1 litr 
odstáté vodovodní vody. Osmolalita tohoto roztoku byla průměrně 483 ± 18,5 mOsmol.kg-1. 
Do 1 l připravené lázně (mořské soli a vody) bylo vždy nasazeno 33 ks larev po 4 opaková-
ních od jedné jikernačky. Použila se vanička o objemu 30 l s odstátou vodou vytemperovanou 
na 18 °C, ve které byly jednotlivé kádinky s roztokem mořské soli a vody. Do těchto kádinek 
s roztokem byly v přesně stanovený čas nasazeny larvy a pomocí tyčinky po 30; 60; 90; 120 mi-
nutách byl počítán počet mrtvých larev.

Hmotnost larev
Hmotnost larev byla zjišťována u uhynulých jedinců po osmotických šocích. Larvy se vá-

žily na analytických vahách METTLER AE 200 s přesností na 0,1 mg. Váha larev byla udávána 
v mg.

uMělá inkubaCe jikeR, stanOvení OplOzenOsti, líhnivOsti a kvality  
pOtOMstva u hORMOnálně injikOvanýCh divOkýCh paReM ObeCnýCh  
z MO MRs v třebíči

Po odlovu a převozu na rybí líheň byly jikernačky (24. 5. 2006) náhodně rozděleny do tří sku-
pin a následně umístěny při přirozeném světelném režimu do průtočných laminátových žlabů 
se stabilní teplotou vody 15 °C. Tentýž den byly ryby ještě injikovány hormonálními přípravky. 
Před samotnou injikací hormonálního přípravku byly jikernačky anestezovány v anestetiku 
hřebíčkový olej. Každé jikernačce byl v jednotlivých skupinách jednorázově intramuskulárně 
injikován buď hormonální přípravek Ovopel (1 peleta na 1 kg živé hmotnosti) nebo Dagin 
(1 ml na 1 kg živé hmotnosti) a nebo Supergestran (125 μg Lecirelinu na 1 kg živé hmotnosti).



- 25 -

Vavrečka a kol. / Bulletin VÚRH Vodňany 46, 2010/3, 21–36

Okolí místa vpichu bylo ošetřeno vodným roztokem manganistanu draselného. Po aplikaci 
preparátů byly jikernačky navráceny zpět do laminátových žlabů. U mlíčáků nebyly hormonál-
ní přípravky aplikovány, protože mlíčáci uvolňovali mlíčí bez předchozí hormonální injikace. 
Před předpokládanou ovulací (cca 24 hodin po injikaci) se jikernačky ve 2–3hodinových inter-
valech kontrolovaly a při dosažení ovulace byly neprodleně vytírány. U ovulujících jikernaček 
bylo břicho na omak měkké a při mírném bočním stisku břišní partie se současným pohybem 
prstů od hlavy směrem k řitnímu otvoru docházelo k uvolňování několika jiker. Výtěr byl pro-
váděn do předem připravených a dokonale suchých plastových misek. Byly odebrány vzor-
ky pohlavních produktů od 4 ryb injikovaných Ovopelem, od 4 ryb injikovaných Daginem a 
od 1 ryby injikované Supergestranem (více jikernaček u skupiny se Supergestranem nebylo 
vytřeno). Následně po výtěru byla u každé jikernačky provedena biometrika. Od každé vytřené 
jikernačky bylo odebráno 4krát po 150 ks jiker. K osemenění byly použity pohlavní produkty 
od 3 mlíčáků, od každého mlíčáka bylo použito 0,02 ml. Mlíčí se odebíralo pomocí injekční 
stříkačky. K osemenění každého vzorku bylo tedy celkově použito 0,06 ml. K oplození vzorku 
bylo použito 50 ml vody. Získané vzorky byly převezeny do rybochovného zařízení ve Vodňa-
nech, kde byly nasazeny do malých Zugských lahví o objemu 0,5 litrů napojených na recirku-
laci vody. Do každé lahve byl nasazen jeden vzorek (150 ks jiker). Vzorky byly celkem nasazeny 
do 36 lahví, každá láhev byla označena číslem opakování a hormonem, pomocí kterého byla 
ryba vytřena. Teplota vody v průběhu inkubace byla 17 °C. V průběhu a na konci inkubace jiker 
byla zjišťována oplozenost, líhnivost, kvalita potomstva osmotickými šoky a hmotnost larev.

uMělá inkubaCe jikeR, stanOvení OplOzenOsti, líhnivOsti a kvality 
pOtOMstva na kOnCi výtěROvÉhO OdbObí u hORMOnálně injikOvanýCh  
a neinjikOvanýCh paReM ChOvanýCh v kOntROlOvanýCh pOdMínkáCh 
na RybOChOvnÉM zařízení vÚRh ju vOdňany

Prvních 9 náhodně vybraných ryb bylo injikováno Ovopelem 7. 6. 2006. Před samotnou in-
jikací hormonálního přípravku byly jikernačky anestezovány pomocí hřebíčkového oleje. Ná-
sledně byla každá jikernačka individuálně změřena a zvážena a byl jí jednorázově injikován 
do hřbetní svaloviny hormonální přípravek Ovopel. Okolí místa vpichu bylo ošetřeno vodným 
roztokem manganistanu draselného. Ovopel byl rozpuštěn ve fyziologickém roztoku tak, aby 
dávka 1 ml byla aplikována na 1 kg živé hmotnosti (na každých 100 g byla aplikována dávka 
0,1 ml roztoku). Po injikaci byly parmy umístěny do předem připravené klece ve žlabu o obje-
mu 120 l obdélníkovitého tvaru. Teplota vody ve žlabech byla stabilní a pohybovala se mezi 
20–20,5 °C. Z celkového počtu devíti jikernaček došlo k ovulaci pouze u dvou jikernaček, a to 
v několika dávkách. Po 26 hodinách od injikace bylo získáno 3,24 g a 7,74 g jiker. Po 44 hodi-
nách od injikace bylo získáno 4,85 a 5,8 g a po 50 hodinách dalších 4,75 a 5,57 g jiker. Výtěr 
byl prováděn do předem připravených, zvážených a dokonale suchých misek. Osemenění a 
oplození jiker bylo provedeno stejným způsobem jako v 1. experimentu.

Injikace ryb Daginem proběhla 13. 6. 2006. Injikace tímto přípravkem probíhala stejným 
způsobem jako injikace Ovopelem. K injikaci bylo použito jiných 9 jikernaček a před injikací 
byly jikernačky opět anestezovány, váženy a měřeny. Dagin byl použit v dávce 1 ml na 1 kg 
živých ryb. Ryby před výtěrem a po injikaci byly opět přechovávány ve stejné kleci a žlabu jako 
u hormonálního přípravku Ovopel. Po 26 hodinách od injikace Daginu ovulovala pouze jedna 
jikernačka a byly získány celkově jen 4 g jiker. Při dalších kontrolách už žádné ryby, které byly 
ošetřeny Daginem, neovulovaly.
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Při injikaci obou hormonálních přípravků byla vždy ještě použita skupina stejně chovaných 
a stejně starých generačních ryb, které nebyly injikované žádným hormonálním přípravkem. 
Tato skupina sloužila vždy jako kontrolní skupina k těmto jednotlivým výtěrům, u kterých se 
používaly hormonální přípravky. Tato neinjikovaná skupina ryb byla kontrolována ve stejný 
čas jako skupina ryb injikovaných Ovopelem či Daginem. Všechny úkony u této skupiny ryb 
byly prováděny stejným způsobem jako u skupin ryb hormonálně injikovaných. Při výtěru ryb 
ošetřených Ovopelem současně ovulovaly 2 hormonálně neošetřené ryby, od kterých bylo 
získáno 16,6 a 4,8 g jiker. Při injikaci ryb Daginem byly vytřeny 4 hormonálně neošetřené ji-
kernačky a bylo získáno 5,9; 2,3; 5,6; 4,2 g jiker. Osemenění a oplození jiker bylo provedeno 
stejným způsobem jako v 1. experimentu.

Inkubace jiker ze všech těchto výtěrů probíhala ve stejných podmínkách. Jikry byly inkubo-
vány stejně jako v 1. experimentu. Množství jiker získané od parmy injikované Daginem sta-
čilo pouze na 3 opakování po 150 ks. Vytřené dávky jiker u ryb injikovaných Ovopelem stačily 
vždy na 3 nebo dokonce na 4 opakování o 150 jikrách. Celkem jsme měli u ryb injikovaných 
Ovopelem 17 opakování po 150 ks jiker. U parem vytřených bez hormonální stimulace bylo 
získáno 15 opakování po 150 kusech jiker. V průběhu a na konci inkubace jiker byla zjišťována 
oplozenost, líhnivost, kvalita potomstva osmotickými šoky a hmotnost larev.

uMělá inkubaCe jikeR, stanOvení OplOzenOsti, líhnivOsti a kvality 
pOtOMstva u divOkýCh paReM bez hORMOnální stiMulaCe vytíRanýCh 
na Místě OdlOvu na řeCe dOubRava v Místní pŮsObnOsti MO čRs žleby

Pokus byl proveden koncem dubna a začátkem května roku 2007, kdy týdenní velmi vysoké 
teploty vzduchu zvedly teplotu vody v řece Doubrava nedaleko obce Žleby až na 16–17 °C. 
V této době generační parmy začaly vyrážet na svá trdliště. Z celkového počtu 15 jikernaček 
ovulovaly pouze dvě jikernačky, které byly ihned vytřeny do předem připravených a dokonale 
suchých plastových misek. Od každé ryby bylo odebráno 3krát po 150 kusech jiker. K oseme-
nění a oplození jednotlivých vzorků bylo použito stejné metodiky jako v předešlých pokusech. 
V průběhu a na konci inkubace byla stanovena oplozenost, líhnivost, kvalita potomstva os-
motickými šoky a hmotnost larev. Zjištěné hodnoty byly porovnávány s hodnotami získanými 
v dalších pokusech. 

Veškeré zjištěné údaje a výsledky byly zpracovány v počítačových programech Microsoft 
Excel a Statistica 6. Statistická průkaznost rozdílů mezi jednotlivými skupinami byla testována 
analýzou variancí (ANOVA) s 95% hladinou významnosti.

výsledky

Oplozenost parem chovaných v kontrolovaných podmínkách se pohybovala (s hormonální 
stimulací před výtěrem či bez ní) od 23 do 99 %, což je dobrý signál do budoucnosti, ale hod-
noty oplozenosti od jednotlivých jikernaček velmi kolísaly. U divokých parem od jednotlivých 
jikernaček hodnoty oplozenosti v porovnání s parmami chovanými v kontrolovaných podmín-
kách značně méně kolísaly a oplozenost se pohybovala (s hormonální stimulací před výtěrem 
či bez ní) od 75 do 100 %.

Obr. 1 vyjadřuje vliv různých hormonů použitých pro indukci ovulace jednotlivých jikerna-
ček na oplozenost jiker u divokých parem pocházejících z řeky Svratky. Z tohoto obrázku je 
patrné, že nejvyšší průměrná oplozenost jiker byla zjištěna při injikaci ryb Ovopelem, následo-
vala skupina ošetřená Supergestranem a Daginem.
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Rozdíl mezi jednotlivými skupinami byl statisticky prokazatelný. Oplozenost u hormonálně 
injikovaných a neinjikovaných parem chovaných v kontrolovaných podmínkách vyjadřuje obr. 
2. Hodnoty oplozenosti u parem chovaných v kontrolovaných podmínkách injikovaných Da-
ginem byly vyšší než hodnoty od skupiny, kde byl použit Ovopel, a kontrolní skupiny, u které 
nebyla prováděna žádná hormonální stimulace. Rozdíl mezi jednotlivými skupinami byl statis-
ticky prokazatelný.Veškeré hodnoty oplozenosti z jednotlivých pokusů bez ohledu na vliv hor-
monů a prostředí chovu generačních ryb znázorňuje obr. 3. Z výsledku je patrné, že nejlepších 
a plně uspokojujících výsledků oplozenosti dosáhly jikry, které byly získány od generačních 
parem vytřených na místě odchytu na řece Doubrava.

Obr. 1. Vliv různých hormonálních přípravků použitých při injikaci divokých parem na oplozenost jiker.

Fig. 1. Effect of different hormonal preparations on the fertilization of wild barb.

Odlišná písmena vyjadřují statisticky průkazný rozdíl v oplozenosti jiker parmy obecné v rámci jednotlivých pokusů (ANOVA P < 0,05).

Obr. 2. Oplozenost u hormonálně injikovaných a neinjikovaných parem chovaných v kontrolovaných podmínkách.

Fig. 2. Fertilization in hormonally induced and non-induced barbs which were breeded under controled conditions.

Odlišná písmena vyjadřují statisticky průkazný rozdíl v oplozenosti jiker parmy obecné v rámci jednotlivých pokusů (ANOVA P < 0,05).
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Obr. 3. Hodnoty oplozenosti z jednotlivých pokusů bez ohledu na vliv hormonů a prostředí chovu generačních ryb.

Fig. 3. Values of the fertilizetion of the individual experiments regardless of the influence of hormones and the environment farming broodstock.

Odlišná písmena vyjadřují statisticky průkazný rozdíl v oplozenosti jiker parmy obecné mezi jednotlivými pokusy bez ohledu na vliv hormonů a 
prostředí chovu generačních ryb (ANOVA P < 0,05).

Líhnivost u divokých parem se od jednotlivých jikernaček (s hormonální stimulací před výtě-
rem či bez ní) pohybovala od 33 do 98 %. U parem chovaných v kontrolovaných podmínkách 
(s hormonální stimulací před výtěrem či bez ní) se líhnivost od jednotlivých jikernaček pohy-
bovala od 4 do 96 %.

Obr. 4 vyjadřuje vliv různých hormonů použitých pro indukci ovulace jednotlivých jikernaček 
na líhnivost larev u divokých parem pocházejících z řeky Svratky. Z tohoto obrázku je patrné, 
že nejvyšší průměrná líhnivost larev byla zjištěna při injikaci ryb Supergestranem, následovala 
skupina ošetřená Ovopelem a Daginem. Rozdíl mezi jednotlivými skupinami nebyl statisticky 
prokazatelný. Líhnivost larev u hormonálně injikovaných a neinjikovaných parem chovaných 
v kontrolovaných podmínkách vyjadřuje obr. 5. Hodnoty líhnivosti larev u ryb chovaných 
v kontrolovaných podmínkách injikovaných Daginem byly vyšší než hodnoty od skupiny, kde 
byl použit Ovopel, a kontrolní skupiny, u které nebyla prováděna žádná hormonální stimulace, 
avšak rozdíl mezi jednotlivými skupinami nebyl statisticky prokazatelný.

Veškeré hodnoty líhnivosti larev z jednotlivých pokusů bez ohledu na vliv hormonů a pro-
středí chovu generačních ryb znázorňuje obr. 6. Z výsledku je patrné, že nejlepších a plně 
uspokojujících výsledků líhnivosti dosáhly larvy, které byly získány od generačních parem vy-
třených na místě odchytu na řece Doubrava.
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Obr. 4.  Vliv různých hormonálních přípravků použitých při injikaci divokých parem na líhnivost larev.

Fig. 4. Effect of different hormonal preparations on the hatching performance.

Odlišná písmena vyjadřují statisticky průkazný rozdíl v líhnivosti larev parmy obecné v rámci jednotlivých pokusů (ANOVA P < 0,05).

Obr. 5. Líhnivost u hormonálně injikovaných a neinjikovaných parem chovaných v kontrolovaných podmínkách.

Fig. 5. Hatching in hormonally induced and non-induced barbs rared under controled conditions.

Odlišná písmena vyjadřují statisticky průkazný rozdíl v líhnivosti larev parmy obecné v rámci jednotlivých pokusů (ANOVA P < 0,05).
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Obr. 6. Hodnoty líhnivosti z jednotlivých pokusů bez ohledu na vliv hormonů a prostředí chovu generačních ryb.

Fig. 6.  Values of the hatching performance of the individual experiments regardless of the influence of hormones and the environment farming 

broodstock.

Odlišná písmena vyjadřují statisticky průkazný rozdíl v líhnivosti larev parmy obecné mezi jednotlivými pokusy bez ohledu na vliv hormonů a prostře-
dí chovu generačních ryb (ANOVA P < 0,05).

Generační parmy pocházející z řeky Doubravy, vytírané hned po odchytu, měly nejlepší vý-
sledky oplozenosti, líhnivosti, ale i kvality larev. Po 30; 60 min působení roztoku mořské soli 
a vody nebyl pozorován žádný úhyn larev a přežití bylo 100%. Přežití larev při osmotických 
šocích po 90 min bylo průměrně od jednotlivých jikernaček 98,1 ± 2,3% (obr. 7) a po 120 min 
působení roztoku mořské soli a vody bylo 91,7 ± 4,2%. Přežití larev se mezi 90 a 120 min pů-
sobení roztoku mořské soli a vody snížilo průměrně pouze o 6,4 % a tento rozdíl nebyl velký. 
Přežití larev v osmotickém testu po 90 min působení roztoku mořské soli a vody se od jednot-
livých jikernaček pohybovalo od 94 do 100 % a po 120 min se pohybovalo od 87,8 do 97 %. 
Obr. 7 vyjadřuje odolnost larev po 90 min expozice v roztoku mořské soli a vody mezi jednot-
livými pokusy bez ohledu na vliv hormonů a prostředí chovu generačních ryb. Nejhorší přežití 
měly vůči působení roztoku mořské soli a vody parmy chované v kontrolovaných podmínkách 
(s hormonálně indukovaným výtěrem a bez hormonální stimulace). Po 120 min působení roz-
toku mořské soli a vody došlo u těchto parem ke 100% úhynu všech larev. Obr. 9 vyjadřuje vliv 
hormonu na kvalitu larev u parem chovaných v kontrolovaných podmínkách. Kvalitu larev 
u těchto ryb injikovaných hormonálním přípravkem Dagin nebylo možné zjistit kvůli nízkému 
počtu získaných larev. Obr. 8 vyjadřuje vliv různých hormonálních přípravků použitých při in-
jikaci divokých parem na kvalitu jejich larev.
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Obr. 7. Odolnost larev po 90 min expozice v roztoku mořské soli a vody bez ohledu na vliv hormonů a prostředí chovu generačních ryb.

Fig. 7.  Resistance of larvae after 90 minutes of exposure in a solution of sea salt and water irrespective on the effect of hormones and the 
environment farming broodstock.

Odlišná písmena vyjadřují statisticky průkazný rozdíl v přežití larev parmy obecné mezi jednotlivými pokusy bez ohledu na vliv hormonů a prostředí 
chovu generačních ryb (ANOVA P < 0,05).

Obr. 8. Vliv různých hormonálních přípravků použitých při injikaci divokých parem na kvalitu jejich larev.

Fig. 8. Effect of different hormonal preparations on the quality of larvae.

Odlišná písmena vyjadřují statisticky průkazný rozdíl v přežití larev parmy obecné v rámci pokusu (ANOVA P < 0,05).
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Obr. 9. Vliv hormonu na kvalitu larev u parem chovaných v kontrolovaných podmínkách.

Fig. 9. Effect of different hormonal preparations on the quality of larvae.

Odlišná písmena vyjadřují statisticky průkazný rozdíl v přežití larev parmy obecné v rámci pokusu (ANOVA P < 0,05).

U uhynulých larev po osmotických šocích byla stanovena hmotnost. Obr. 10 zahrnuje veš-
keré hodnoty hmotnosti larev z jednotlivých pokusů bez ohledu na vliv hormonů a prostředí 
chovu generačních ryb. Nejvyšší průměrná hmotnost larev byla zjištěna u divokých parem 
vytřených hned po jejich odchytu na řece Doubrava.

Obr. 10. Hmotnost larev bez ohledu na vliv hormonů a prostředí chovu generačních ryb.

Fig. 10. Weight of larvae irrespective of the effect hormones and the environment farming broodstock.

Odlišná písmena vyjadřují statisticky průkazný rozdíl v hmotnosti larev parmy obecné mezi jednotlivými pokusy bez ohledu na vliv hormonů a 
prostředí chovu generačních ryb (ANOVA P < 0,05).

Na závěr kapitoly o výsledcích je nutné dodat, že se jedná o prvotní výsledky tohoto sle-
dování v ČR. Některé výsledky, především při statistickém zpracování, mohou být zkresleny 
z důvodu nedostatečného počtu vytřených ryb či dostatečného počtu získaných jiker či larev 
z jednotlivých sledovaných skupin generačních ryb.
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Tyto výsledky však budou v budoucnosti využity a následně i doplněny při dalším sledování 
a hodnocení reprodukčních schopností parem obecných vytíraných v kontrolovaných pod-
mínkách chovu ryb VÚRH JU Vodňany.

diskuze

Z provedených experimentů vyplývá, že nejlepších a plně uspokojujících výsledků sledo-
vaných parametrů (oplozenost, líhnivost, kvalita a hmotnost larev) bylo dosaženo u divokých 
parem vytíraných hned po jejich odchytu. Hlavní nevýhodou této metody je, že při takovémto 
výtěru lze pouze od 10–20 % odlovených jikernaček získat pohlavní produkty (Krupka, 1987). 
Tento výrok byl potvrzen v našem pokusu na řece Doubravě, kde se povedlo na místě odlo-
vu vytřít pouze dvě jikernačky z patnácti odlovených. Oplozenost získaných jiker v porovná-
ní s ostatními pokusy byla nejvyšší. Už Hochman (1963) uvádí, že z jiker vytřených ryb hned 
po jejich odlovu se úspěšně vyvinuly všechny zárodky a rovněž na vykuleném plůdku nebyly 
pozorovány žádné ztráty. Zjištěné hodnoty přežití larev při osmotickém šoku u divokých pa-
rem vytíraných hned po jejich odlovu byly vysoké. Miguad a kol. (2001) hodnotili také kvalitu 
potomstva osmotickými šoky, ale u okouna říčního (Perca fluviatilis), dále sledovali kvalitu la-
rev mortalitou u nekrmených larev na úrovni 50 % obsádky. U parem vytíraných hned po jejich 
odlovu se přežití larev po 90 min působení roztoku mořské soli a vody pohybovalo u jednotli-
vých jikernaček od 94 do 100 % a u okouna říčního (Perca fluviatilis) od 4,5 do 49,7 %. Hmot-
nost larev u těchto parem byla také nejvyšší. Larvy divokých parem vytřených hned po je-
jich odchytu byly viditelně větší a robustnější než ostatní. Hmotnost těchto larev se třetí den 
po vykulení pohybovala od 8,4 do 11,6 mg. Krupka (1987) ve své publikaci uvádí, že hmotnost 
larev se ve třech dnech po vykulení při konstantní teplotě 17 °C pohybuje od 7,5 do 10 mg. 
Larvy od divokých parem vytíraných hned po jejich odchytu byly tedy i mírně těžší, než uvádí 
Krupka (1987) ve své studii.

Druhých nejlepších výsledků sledovaných parametrů (oplozenost, líhnivost, kvalita a hmot-
nost larev) bylo dosaženo u divokých parem krátkodobě držených v zajetí s hormonálně indu-
kovaným výtěrem. Už Dvořák (1982) upřednostňuje krátkodobou adaptaci adultních jedinců 
v zajetí a využití hormonální stimulace parem před umělým výtěrem. Oplozenost jiker u těch-
to divokých parem závisela na použitém hormonálním přípravku. Nejvyšší průměrná oploze-
nost jiker byla zjištěna při injikaci ryb Ovopelem (95,6 ± 1,7 %), následovala skupina ošetřená 
Supergestranem (91,3 ± 3,1 %) a Daginem (88,4 ± 4,6 %). Dosažené výsledky oplozenosti ji-
ker ukazovaly na nižší hodnoty u ryb injikovaných Supergestranem a Daginem, oproti úda-
jům uváděným Kouřilem a kol. (2006). Kouřil a kol. (2006) ve své studii uvádí vyšší oplozenost 
o 5,3 % u ryb injikovaných Supergestranem (96,6 ± 2,6 %) a o 4,1 % vyšší u ryb injikovaných Da-
ginem (92,5 ± 2,6 %). Zjištěné hodnoty oplozenosti u ryb injikovaných Ovopelem byly shodné 
s hodnotami oplozenosti uváděnými Kouřilem a kol. (2006), které byly 96,9 ± 1,6 %. Nejlepší 
výsledky v líhnivosti v rámci tohoto pokusu byly získány u divokých parem injikovaných Super-
gestranem, následovala skupina ošetřená Ovopelem a Daginem. Přežití larev při osmotickém 
šoku u divokých parem s hormonálně indukovaným výtěrem bylo oproti parmám chovaným 
v kontrolovaných podmínkách vysoké. Tyto parmy chované v kontrolovaných podmínkách 
měly po 90 min působení roztoku mořské soli a vody průměrně o 80 % nižší přežití než divoké 
parmy s hormonálně indukovaným výtěrem. Mnoho autorů (Bromage a kol., 2001; Migaud a 
kol., 2004; Fostier a Jalabert, 2004) popisuje negativní vliv řízeného prostředí chovu generač-
ních ryb na jejich reprodukční aktivitu.
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Naopak Philippart a kol. (1989) nepozoroval u plůdku parmy obecné pocházejícího od ge-
neračních ryb chovaných v kontrolovaných podmínkách žádnou sníženou životaschopnost. 
Hmotnost larev divokých parem s hormonálně indukovaným výtěrem se shodovala s hod-
notami, které ve své práci uvedl Krupka (1987). Při práci s parmami chovanými v kontrolova-
ných podmínkách byl uskutečněn pokus, při kterém se těmto parmám injikoval hormonální 
přípravek Dagin či Ovopel. Pouze od 10–20 % hormonálně stimulovaných parem se podařilo 
získat pohlavní produkty, což bylo zřejmě způsobeno tím, že hormonální injikace u ryb byla 
provedena až na konci jejich výtěrového období. Oplozenost u hormonálně injikovaných a ne-
injikovaných parem chovaných v kontrolovaných podmínkách se pohybovala od 23 do 99 %. 
Překvapivě se ukázalo, že oplozenost jiker u parem injikovaných Daginem byla vyšší než u pa-
rem injikovaných Ovopelem a parem bez injikace. Oplozenost u parem ošetřených Ovope-
lem byla ještě nižší než u parem, které byly vytřeny bez hormonálních přípravků. Hodnoty 
líhnivosti byly opět nejvyšší u parem injikovaných Daginem. Kvalitu larev osmotickými šoky 
nebylo možné porovnat s rybami injikovanými hormonálním přípravkem Dagin kvůli nízkému 
počtu získaných larev. Avšak kvalita larev získaných od parem chovaných v kontrolovaných 
podmínkách ošetřených Ovopelem či hormonálně neošetřených byla velmi nízká. Někteří 
autoři (Bromage a kol., 2001; Migaud a kol., 2004; Rime a kol., 2004) dokonce prokazují ne-
gativní vliv řízených podmínek chovu generačních ryb na životaschopnost jejich potomstva. 
Tato hypotéza se v našich experimentech potvrdila. Vuorinen (1984); Skaala a kol. (1990); Lusk 
a kol. (2002) a Šlechta (1996) uvádějí, že snížená životaschopnost potomstva pocházejícího 
od generačních ryb z intenzivních chovů může být také způsobena potlačením vnitrodruhové 
diverzity v rámci chovaných ryb, které jsou při chovu různým způsobem selektovány. Po 90 
min působení roztoku mořské soli a vody bylo přežití larev získaných od generačních ryb in-
jikovaných Ovopelem jen 13 ± 5,1 %. Larvy parem chovaných v kontrolovaných podmínkách 
bez hormonální stimulace měly přežití dokonce jen 8,3 ± 2,3 %. Po 120 min působení roztoku 
mořské soli a vody došlo ke 100% úhynu všech larev u obou skupin, zatímco u divokých parem 
s hormonálně indukovaným výtěrem bylo přežití larev na úrovni 41 až 70 %. Hmotnost larev 
těchto parem chovaných v kontrolovaných podmínkách s hormonálně indukovaným výtěrem 
se shodovala s hodnotami, které uvedl Krupka (1987) ve své práci.

závěR

Uvedené experimenty přinesly několik zcela originálních výsledků týkajících se základních 
parametrů reprodukce (oplozenost, líhnivost, kvalita a hmotnost larev) parem chovaných 
v kontrolovaných podmínkách. Z porovnání těchto hodnot vyplývá, že nejlepších a plně uspo-
kojujících výsledků sledovaných parametrů reprodukce bylo dosaženo u divokých parem vy-
tíraných hned po jejich odchytu. Následovaly divoké parmy s hormonálně indukovaným výtě-
rem. Parmy chované v kontrolovaných podmínkách měly sice prokazatelně nejhorší základní 
parametry reprodukce, ale po navození optimálních podmínek chovu bylo získáno 135 663 ks 
zdravých jiker o hmotnosti 1228 g, což je dobrý signál do budoucnosti, kdy se jistě podaří cho-
vatelské podmínky pro tyto parmy vylepšit a dosáhnout tak masové produkce jiker o dobré 
kvalitě zajišťující vysokou oplozenost a líhnovost.

Toto porovnání základních parametrů reprodukce s parmami chovanými v kontrolovaných 
podmínkách nebylo zaznamenáno v žádné nám dostupné odborné literatuře. Proto výsledky 
považujeme v tomto směru za prvotní a jejich interpretace musí být velmi opatrná. V budouc-
nosti je nutné tyto výsledky ještě dále ověřit založením jiného experimentu s podobným cí-
lem.
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sOuhRn

Účelem práce bylo zjistit základní parametry reprodukce parmy obecné v kontrolovaných 
podmínkách na rybochovném objektu VÚRH JU Vodňany. Byla zjišťována oplozenost, líhni-
vost, následně kvalita potomstva osmotickými šoky a hmotnost larev. Tyto zjištěné hodnoty 
u parem chovaných v kontrolovaných podmínkách byly porovnávány se stejnými hodnotami 
u hormonálně řízené ovulace generačních parem a s hodnotami u parem vytřených přímo 
na místě odlovu. Nejlepší výsledky oplozenosti, líhnovosti, kvality potomstva a hmotnosti la-
rev byly získány u parem vytřených hned po odlovu na řece Doubravě (Čáslavsko). Následuje 
skupina ryb ošetřená hormonálními přípravky na rybí líhni MO MRS v Třebíči. Parmy chova-
né v kontrolovaných podmínkách měly sice prokazatelně nejhorší základní parametry repro-
dukce, ale po navození optimálních podmínek chovu bylo získáno 135 663 ks zdravých jiker 
o hmotnosti 1228 g.
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aBstRact
Malachite green has been used in aquaculture since 1930s, when its fungicide activity was proved. 

In 1950s and 1960s, malachite green efficacy against endo- and ectoparasites, and unicellular par-
asites (Ichthyophthirius multifiliis) and Saprolegnia mould in spawn was found, respectively. To-
day, malachite green is not listed among chemicals allowed for the use in aquaculture because of 
its proven mutagenic, cancerogenic, and teratogenic activities. Despite this fact, its therapeutic ef-
fectivity and absence of alternative medicament represent an argument for malachite green con-
tinual use in aquaculture, even though it is in a discrepancy with law. The present study deals with 
therapeutic and toxic effects of malachite green in fish, including its cumulation and persistence 
in tissues of exposed fish. The part of the study presents trends in malachite green administration 
and detection of its residues in aquaculture in the Czech Republic in 2005–2009. In these years,  
a considerable decrease in malachite green residues in fish was found, i.e. from 15 positive samples 
from 95 samples taken in 2005 to 1 positive sample from 80 samples taken in 2008. Nevertheless, 
there was found a slight increase in malachite green incidence in fish (4 positive samples from 101 
samples) in 2009. The highest concentrations of malachite green were detected in fish sampled 
in 2005. During 2005–2009, positive incidence of malachite green was recorded above all in trout 
breeding, i. e. 97.06% of positive samples (33 incidences in trout from 34 positive samples, 1 inci-
dence in carp). Leukoform of malachite green (leukomalachite green) was proved in all positive 
samples.

Klíčová slova:  Malachitová zeleň, leukomalachitová zeleň, monitoring, cílené vyšetření, kapr, 
pstruh 

Keywords:  Malachite green MG, leucomalachite green LMG, monitoring, targeted inspecti-
on, trout, carp
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ÚvOd

Ryby jsou součástí lidského jídelníčku již odedávna. Z hlediska nutričního představují vý-
znamný zdroj především nenasycených mastných kyselin, esenciálních aminokyselin, vitamí-
nů (A, D) a minerálních látek (Ca, P, I, K). V současnosti je v České republice spotřeba ryb na oso-
bu a rok cca 5,5 kg, z toho 2/3 tvoří ryby mořské a 1/3 ryby sladkovodní, což je v porovnání 
s ostatními členskými zeměmi EU spotřeba velmi nízká. Z hlediska bezpečnosti potravin před-
stavuje dlouhodobé znečišťování vodního prostředí organickými i anorganickými polutanty 
významný zdroj kontaminace ryb těmito látkami. K látkám kontaminujícím rybí surovinu lze 
rovněž řadit veterinární léčiva a přípravky, které jsou využívány v prevenci a terapii nemoc-
ných ryb. K veterináriím aplikovaným v akvakultuře patří i malachitová zeleň.

Malachitová zeleň (MG) je v akvakultuře používána již od 30. let minulého století, kdy byl 
zjištěn její fungicidní účinek. V 50. letech a následně v 60. letech 20. století byl potvrzen její 
účinek rovněž proti vnějším a vnitřním parazitům (např. Ichthyophthirius multifiliis) a plísním 
u jiker (Saprolegnia sp.) (Noga, 1995). V České republice byla malachitová zeleň používána při 
nálezech parazitů Ichthyophthirius multifiliis, Ichthyobodo necator, Trichodina sp., Trichodinella 
sp., Chilodonella sp. a při povrchovém zaplísnění ryb (Svobodová a kol., 2007).

Malachitová zeleň, 4-[(4-dimethylaminophenyl)-phenyl-methyl]-N,N-dimethyl-anilin (dle 
IUPAC), patří mezi triphenylmetanová barviva. Vyskytuje se v barevné formě s obsahem zele-
ného barviva, která je po absorpci přeměněna na tzv. karbinol MG. Tato forma rychle proniká 
buněčnou membránou a v intracelulárním prostoru je transformována do bezbarvé formy 
leukomalachitové zeleně, která se kumuluje a dlouhodobě perzistuje v organizmu. Mecha-
nizmus účinku malachitové zeleně spočívá v inhibici dýchacích enzymů bakterií a parazitů 
(Alderman, 1985).

Přehled o preventivním a terapeutickém použití malachitové zeleně v chovech ryb, dále o to-
xicitě, nežádoucích účincích, kumulaci a perzistenci ve tkáních exponovaných ryb a v životním 
prostředí a rovněž o nálezech reziduí malachitové zeleně v tržních rybách je uveden v práci Su-
dová a kol. (2007). V této práci jsou rovněž zmíněna vybraná alternativní léčiva, která by mohla 
nahradit malachitovou zeleň v terapii plísňových a protozoárních onemocnění ryb, resp. rybí 
násady. Máchová a kol. (1996) ve své práci sledovali perzistenci malachitové zeleně u tržního 
pstruha duhového po 6denní expozici 0,2 mg.l-1 malachitové zeleně. Signifikantní pokles kon-
centrace barevné formy malachitové zeleně byl zjištěn 8 týdnů po expozici, negativní nálezy 
reziduí leukoformy malachitové zeleně byly prokázány až 10 měsíců po expozici. S odkazem 
na provedenou studii autoři hodnotili šestiměsíční ochrannou lhůtu stanovenou pro malachi-
tovou zeleň jako nedostačující. (Pozn.: Od roku 2000 je použití malachitové zeleně u tržních ryb 
zakázáno, a proto není důvod ochrannou lhůtu v souvislosti s tímto léčivem dále zmiňovat).

Vzhledem k prokázaným mutagenním, karcinogenním a teratogenním účinkům patří mala-
chitová zeleň k látkám nepovoleným pro použití v akvakultuře, tj. není uvedena na seznamu 
látek, které mohou být v chovech tržních druhů ryb aplikovány. I přesto, že použití malachito-
vé zeleně v akvakultuře není povoleno, v praxi je stále aplikována. Jedním z hlavních důvodů 
je její vysoká účinnost v boji proti různým nemocem ryb a současně absence alternativního 
léčiva se srovnatelnou účinností. Použití léčiv v chovech tržních ryb je upraveno Nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 ze dne 6. května 2009, kterým se stanoví po-
stupy Společenství pro stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek v potravinách 
živočišného původu. Tímto nařízením bylo zrušeno původní nařízení Rady (EHS) č. 2377/1990. 
Přílohy k nařízení č. 2370/1990, ve kterých je uveden seznam látek povolených pro použití 
u potravinových zvířat, jsou však dosud platné.
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Z nařízení vyplývá, že malachitová zeleň není povolena pro podání zvířatům, jejichž pro-
dukty jsou určeny k výživě lidí. Zákaz jejího použití v chovech tržních ryb je platný od 1. ledna 
2000.

V roce 2002 bylo vydáno Rozhodnutí 2002/657/EC, které definuje hodnotu MRPL („mini-
mum required performance limit“) pro analytické metody, pomocí nichž jsou stanoveny látky, 
které buď nejsou povoleny, nebo jsou striktně zakázány ve státech EU. Hodnota MRPL pro ma-
lachitovou zeleň byla stanovena na 2 μg.kg-1. Rozhodnutí 2002/657/EC rovněž definuje rozho-
dovací mez, tj. mez, při jejímž dosažení a překročení lze konstatovat, že vzorek nesplňuje dané 
požadavky. Rozhodovací mez pro malachitovou zeleň je stanovena na hodnotu 0,3 μg.kg-1.

Nad zdravotní nezávadností ryb a rybích výrobků vykonává dozor Státní veterinární správa 
České republiky, která vydává za základě § 48 odst. 1 písm. a) zákona č. 166/1999 Sb., o veteri-
nární péči, ve znění pozdějších předpisů, na každý rok „Plán pravidelného monitorování rezi-
duí a látek kontaminujících (cizorodých látek) v potravinovém řetězci“. Tento „Plán“ je sestaven 
podle zásad daných vyhláškou č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, 
jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovo-
lených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škod-
livé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech, ve znění pozdějších předpisů. Ve vyhlášce 
č. 291/2003 Sb. je uveden seznam sledovaných látek, zásady odběru úředních vzorků, počet 
vzorků, četnost jejich odběru a seznam laboratoří, které jsou pro daná vyšetření akreditovány. 
V této vyhlášce je malachitová zeleň zařazena do skupiny B – Veterinární léčivé přípravky (včet-
ně nepovolených látek, které by mohly být použity pro veterinární účely) a látky kontaminují-
cí, podskupina 3 – Látky kontaminující životní prostředí a ostatní látky, písm. e) – Barviva. 

V rámci veterinárního dozoru je pravidelně prováděn monitoring cizorodých látek, jejich 
reziduí a metabolitů a kontaminantů uvedených ve vyhlášce č. 291/2003 Sb., resp. zjištění 
všech případů nedovoleného ošetření těmito látkami, kontrola dodržování hygienických limi-
tů a zjištění příčiny výskytu reziduí. Všechny tyto informace jsou zpracovány a vyhodnoceny a 
na jejich základě jsou zvolena opatření a postupy pro následující rok. Analýza vzorků odebíra-
ných podle „Plánu“ je součástí státní kontroly zdravotní nezávadnosti krmiv a potravin živočiš-
ného původu. Roční plány a výsledky vyšetření za předchozí rok jsou zasílány Evropské komisi 
jako součást hodnotící zprávy o výskytu reziduí v potravinách živočišného původu v členských 
státech EU.

MateRiál a MetOdika

Podkladem pro analýzu situace používání malachitové zeleně v chovech ryb jsou údaje po-
skytnuté Státní veterinární správou ČR, která provádí každoročně monitorování výskytu nepo-
volených látek, jejich reziduí a látek kontaminujících potravinový řetězec. Výsledky vyšetření 
jsou statisticky zpracovány a uveřejněny formou Informačních bulletinů na webových strán-
kách SVS ČR.

Pro účely monitoringu výskytu malachitové zeleně v rybách jsou odebírány vzorky svaloviny 
z 5 sladkovodních ryb domácí provenience stejného druhu do celkové hmotnosti 500 g. Vzor-
ky jsou následně zabaleny do hliníkové fólie nebo neprůhledného polyetylenového obalu a 
zaslány do laboratoře, popř. zamraženy pro pozdější analýzu. Vlastní analýza vzorků probíhá 
v akreditovaných laboratořích SVÚ Praha, SVÚ Jihlava, popř. SVÚ Olomouc. Stanovení koncen-
trace malachitové zeleně a leukomalachitové zeleně se provádí po extrakci vzorku acetonitri-
lem metodou HPLC s MS/MS detekcí.
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Výsledky laboratorní analýzy jsou zaslány na SVS ČR a na místně příslušnou Krajskou vete-
rinární správu. V případě zjištění pozitivního nálezu (hodnota ≥ MRPL, tj. 2,0 µg.kg-1) probíhá 
v těchto chovech šetření s cílem zjistit zdroj kontaminace a jeho rozsah. Na základě výsledku 
provedeného šetření může být vydáno nařízení o zákazu distribuce kontaminovaných pro-
duktů do tržní sítě. V případě výskytu překračujícího hodnotu 0,30 µg.kg-1 (rozhodovací mez) 
jsou tyto chovy monitorovány pro podezření z používání malachitové zeleně.

výsledky a diskuze

Údaje o nálezech reziduí malachitové zeleně v rybách z chovů v České republice v letech 
2005–2009 byly získány z Informačních bulletinů SVS ČR (Drápal a kol., 2006; Drápal a kol., 
2007; Drápal a kol., 2008; Drápal a kol., 2009, Drápal a kol., 2010). 

Obsah malachitové zeleně je v rybí surovině stanoven jako obsah dvou forem tohoto léčiva, 
tj. malachitové zeleně (tj. barevná forma, nemetabolizovaná, MG) a leukoformy malachitové 
zeleně (leukomalachitová zeleň, LMG). Obsah reziduí malachitové zeleně a leukomalachitové 
zeleně byl ve vzorcích ryb stanoven v rámci monitoringu cizorodých látek, popř. cíleného vy-
šetření. V roce 2005 se uskutečnila rovněž mimořádná kontrolní akce.

nálezy Reziduí MalaChitOvÉ zeleně v ChOveCh Ryb v ROCe 2005

Výsledky sledování obsahu malachitové zeleně a leukomalachitové zeleně v roce 2005 jsou 
uvedeny v tabulce 1. V rámci monitoringu používání malachitové zeleně v chovech sladko-
vodních ryb bylo v tomto roce vyšetřeno 63 vzorků pstruha obecného a pstruha duhového, 
v rámci cíleného vyšetření bylo vyšetřeno 9 vzorků a při mimořádné předvánoční kontrolní 
akci v chovech pstruhů 23 vzorků, tj. celkem 95 vzorků. Malachitová zeleň (MG) byla dete-
kována u 1 vzorku (nepřekročena hodnota MRPL, tj. 2 μg.kg-1). Leukomalachitová zeleň byla 
prokázána ve 23 vzorcích odebraných v rámci mimořádné kontrolní akce, z toho 15 vzorků 
pstruha bylo nadlimitních (tj. koncentrace leukoformy malachitové zeleně přesáhla hodnotu 
2 μg.kg-1).

Lokality s pozitivními nálezy leukomalachitové zeleně u ryb a jejich hodnoty jsou uvedeny 
v tabulce 2 (tučně jsou uvedeny hodnoty překračující MRPL, tj. 2 μg.kg-1).

Tab. 1. Výskyt MG a LMG a překročení MRPL u pstruha, rok 2005.

Tab. 1. MG and LMG incidence and MRPL exceeding, trout, year 2005.

Monitoring Cílené vyšetření Mimořádná kont-
rolní akce

Celkem

Počet ryb 63 9 23 95

MG/ ≥ MRPL 1/0 – – 1/0

LMG/ ≥ MRPL – – 23/15 23/15

Pozn.: MG – malachitová zeleň, LMG – leukomalachitová zeleň
 MRPL – nejnižší požadovaný prováděcí limit („minimum required performace limit“)
 MG/ ≥ MRPL – počet pozitivních vzorků, z toho nadlimitních (více než 2 μg.kg-1)



- 41 -

Dobšíková a kol. / Bulletin VÚRH Vodňany 46, 2010/3, 37–51

Tab. 2. Hodnoty MG a LMG a lokality výskytu u pstruha, rok 2005 (Drápal a kol., 2006).

Tab. 2. MG and LMG levels and incidence locality incidence, trout, year 2005.

Datum Katastr Okres Hodnota [μg.kg-1]
Leukomalachitová zeleň

31. 1. Domaslavice Teplice 203,00

1. 6. Staré Hrady Jičín 12,00

8. 6. Polnička Ždár nad Sázavou 4,53

15. 6. Velké Meziříčí Ždár nad Sázavou 7,49

28. 6. Město Ždár Ždár nad Sázavou 4,00

1. 9. Tajanov u Tupadel Klatovy 3,62

20. 9. Nedošín Svitavy 223,58

7. 10. Český Jiřetín Most 8,00

7. 10. Horní Jiřetín Most 5,00

10. 10. Lipnice u Markvarce Jindřichův Hradec 4,09

24. 11. Sázava u Lanškrouna Ústí nad Orlicí 2,61

14. 11. Broumov Náchod 39,03

21. 11. Sklenov Frýdek Místek 16,50

22. 11. Blansko Blansko 8,08

23. 11. Jablunkov Frýdek Místek 2,79

Pozn.: tučně jsou uvedeny hodnoty překračující MRPL, tj. 2 μg.kg-1.

nálezy Reziduí MalaChitOvÉ zeleně v ChOveCh Ryb v ROCe 2006

V roce 2006 bylo v rámci monitoringu vyšetřeno 14 kaprů, 57 pstruhů a 11 ostatních ryb. 
Výsledky jsou uvedeny v tabulkách 3–6. Od tohoto roku začaly být monitorovány vzorky ryb, 
u nichž byly prokázány hodnoty MG a LMG překračující hodnotu 0,30 μg.kg-1. Chovy, ve kte-
rých byly zjištěny koncentrace MG a LMG vyšší než 0,30 μg.kg-1, ale nepřekračující hodnotu 
MRPL (tj. 2 μg.kg-1), byly následně monitorovány pro podezření na používání malachitové zele-
ně. Vzorky, ve kterých byla zjištěna hodnota MG nebo LMG vyšší nebo rovna MRPL, byly určeny 
spolu s celým chovem ryb k neškodné likvidaci.

U kaprů byl v rámci monitoringu cizorodých látek překročen hygienický limit pro MG  
u 1 vzorku a pro LMG u 3 vzorků. Všechny 4 vzorky vyhovovaly hodnotám MRPL. U pstruhů do-
šlo k překročení hodnoty 0,3 μg.kg-1 pro LMG u 14 vzorků, z toho u 5 vzorků došlo k překročení 
hodnoty MRPL (ve 3 případech byla tato hodnota překročena více jak 2krát). U ostatních dru-
hů ryb byl z 11 odebraných vzorků zaznamenán 1 pozitivní nález LMG, přičemž koncentrace 
LMG nepřekročila hodnotu MRPL. V tomto roce bylo rovněž provedeno cílené vyšetření kaprů 
a pstruhů. Bylo odebráno celkem 10 vzorků kaprů (žádný pozitivní výsledek na MG či LMG). 
Dále bylo odebráno 31 vzorků pstruhů, z toho bylo 8 vzorků pozitivních na přítomnost LMG, 
přičemž u 4 vzorků byla překročena hodnota MRPL, (z toho u 2 vzorků několikanásobně).

V tabulkách 4 a 5 jsou uvedeny lokality s pozitivním nálezem MG a LMG u kapra a u pstruha 
a koncentrace MG a LMG. Hodnoty přesahující hladinu MRPL jsou značeny tučně.
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Tab. 3. Výskyt MG a LMG a překročení MRPL u ryb, rok 2006.

Tab. 3. MG and LMG incidence and MRPL exceeding, fish, year 2006.

Kapr Pstruh Ostatní
Monitoring cizorodých látek

Počet ryb 14 57 11

MG/ ≥ MRPL 1/0 0 0

LMG/ ≥ MRPL 3/0 14/5 1/0

Cílené vyšetření

Počet ryb 10 31 –

MG/ ≥ MRPL 0 0 –

LMG/ ≥ MRPL 0 8/4 –

Celkem/poz./≥ MRPL 24/4/0 88/22/9 11/1/0

Tab. 4. Hodnoty MG a LMG a lokality výskytu u kapra, rok 2006 (Drápal a kol., 2007).

Tab. 4. MG and LMG levels and incidence localities, carp, year 2006.

Datum Katastr Okres Hodnota [μg.kg-1]
Monitoring cizorodých látek – malachitová zeleň

30. 10. Chlumec nad Cidlinou Hradec Králové 0,47

Monitoring cizorodých látek – leukomalachitová zeleň

14. 8. Planá u Marián. Lázní Tachov 0,95

2. 10. Chlumec nad Cidlinou Hradec Králové 1,23

2. 10. Bonětice Tachov 0,36
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Tab. 5. Hodnoty LMG a lokality výskytu u pstruha, rok 2006 (Drápal a kol., 2007).

Tab. 5. LMG levels and incidence localities, trout, year 2006.

Datum Katastr Okres Hodnota [μg.kg-1]
Monitoring cizorodých látek – leukomalachitová zeleň

23. 3. Miřetice u Vacova Prachatice 0,63

5. 4. Klatovy Klatovy 1,45

12. 6. Nové Hrady u Skutče Chrudim 4,96

12. 6. Nové Hrady u Skutče Chrudim 4,63

14. 6. Bělá ve Slezsku Opava 2,96

16. 6. Pivoň Domažlice 0,68

17. 8. Bystré u Stárkova Náchod 1,95

28. 8. Březno u Chomutova Chomutov 1,21

29. 8. Žichovice Klatovy 2,12

12. 9. Hynčice u Broumova Náchod 1,37

18. 9. Pivoň Domažlice 16,30

2. 10. Chlumec nad Cidlinou Hradec Králové 1,95

10. 10. Velká Losenice Ždár nad Sázavou 1,12

24. 10. Březno u Chomutova Chomutov 0,83

Cílené vyšetření – leukomalachitová zeleň

16. 1. Litomyšl Svitavy 20,30

19. 6. Bělá ve Slezsku Opava 3,43

19. 6. Bělá ve Slezsku Opava 2,27

25. 9. Velké Meziříčí Žďár nad Sázavou 10,40

Pozn.: tučně jsou uvedeny hodnoty překračující MRPL, tj. 2 μg.kg-1.

Tab. 6. Hodnoty LMG a lokalita u ostatních druhů ryb, rok 2006.

Tab. 6. LMG levels and incidence locality,other fishes, year 2006.

Datum Katastr Okres Hodnota [μg.kg-1]
Monitoring cizorodých látek – leukomalachitová zeleň

27. 10. Pyšel Třebíč 0,5

nálezy Reziduí MalaChitOvÉ zeleně v ChOveCh Ryb v ROCe 2007

V roce 2007 bylo vyšetřeno 20 kaprů, 49 pstruhů a 12 ostatních ryb. U kaprů ani u ostatních 
vyšetřovaných druhů ryb nebyla zjištěna rezidua malachitové zeleně. U 15 vzorků pstruha byla 
prokázána přítomnost LMG, z toho u 5 vzorků byla překročena hodnota MRPL.

Bylo rovněž provedeno cílené vyšetření šesti vzorků pstruhů, u nichž nebyla prokázána 
přítomnost MG ani LMG. Výsledky vyšetření ryb při monitoringu a cíleném vyšetření pstruhů 
v roce 2007 jsou uvedeny v tabulce 7. V tabulce 8 jsou následně uvedeny údaje o koncentra-
cích LMG u pstruha duhového a o lokalitách s pozitivním nálezem LMG.



- 44 -

Dobšíková a kol. / Bulletin VÚRH Vodňany 46, 2010/3, 37–51

Tab. 7. Výskyt MG a LMG a překročení MRPL u ryb, rok 2007.

Tab. 7. MG and LMG incidence and MRPL exceeding, fish, year 2007.

Kapr Pstruh Ostatní
Monitoring cizorodých látek

Počet ryb 20 49 12

MG/ ≥ MRPL 0 0 0

LMG/ ≥ MRPL 0 15/5 0

Cílené vyšetření

Počet ryb – 6 –

MG/ ≥ MRPL – 0 –

LMG /≥ MRPL – 0 –

Celkem/poz./≥ MRPL 20/0/0 55/15/5 12/0/0

Tab. 8. Hodnoty LMG a lokality výskytu u pstruha, rok 2007 (Drápal a kol., 2008)

Tab. 8. LMG levels and incidence localities, trout, year 2007.

Datum Katastr Okres Hodnota [μg.kg-1]
Monitoring cizorodých látek – leukomalachitová zeleň

17. 5. Lhota u Nahořan Náchod 7,71

17. 5. Hynčice u Broumova Náchod 5,58

14. 6. Sklenov Frýdek Místek 0,63

11. 7. Nedošín Svitavy 0,71

13. 8. Chlumec nad Cidlinou Hradec Králové 1,05

27. 8. Jablunkov Frýdek Místek 1,86

25. 9. Svárov u Unhoště Kladno 6,60

1. 10. Tušimice Chomutov 7,31

15. 10. Mušov Břeclav 1,25

30. 10. Ujčov Žďár nad Sázavou 0,38

30. 10. Velká Losenice Žďár nad Sázavou 0,52

31. 10. Velké Meziříčí Žďár nad Sázavou 0,38

19. 11. Kamenice nad Lipou Pelhřimov 0,91

26. 11. Těšenov Pelhřimov 1,44

10. 12. Hradec u Ledče n. Sázavou Havlíčkův Brod 2,54

Pozn.: tučně jsou uvedeny hodnoty překračující MRPL, tj. 2 μg.kg-1.

nálezy Reziduí MalaChitOvÉ zeleně v ChOveCh Ryb v ROCe 2008

V roce 2008 bylo vyšetřeno 20 kaprů, 50 pstruhů a 10 kusů ostatních druhů ryb. Výsledky 
vyšetření vzorků na obsah MG a LMG jsou uvedeny v tabulce 9.

V tomto roce byla rezidua LMG přesahující hodnotu MRPL nalezena pouze u jednoho vzorku 
pstruha. U 7 vzorků pstruha byla překročena hodnota rozhodovací meze. Zbylé vzorky ryb 
byly negativní na oba sledované analyty. Cílené vyšetření tento rok nebylo provedeno.
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Tab. 9. Výskyt MG a LMG a překročení MRPL u ryb, rok 2008.

Tab. 9. MG and LMG incidence and MRPL exceeding, fish, year 2008.

Kapr Pstruh Ostatní
Monitoring cizorodých látek

Počet ryb 20 50 10

MG/ ≥ MRPL 0 0 0

LMG/ ≥ MRPL 0 7/1 0

Celkem/poz./ ≥ MRPL 20/0/0 50/7/1 10/0/0

Tab. 10. Hodnoty LMG a lokality výskytu u pstruha, rok 2008 (Drápal a kol., 2009).

Tab. 10. LMG levels and incidence localities, trout, year 2008.

Datum Katastr Okres Hodnota [μg.kg-1]
Monitoring cizorodých látek – leukomalachitová zeleň

14. 3. Pivoň Domažlice 0,40

28. 3. Hynčice u Broumova Náchod 1,36

4. 8. Liběchov Mělník 0,79

21. 10. Ujčov Žďár nad Sázavou 0,75

21. 10. Pravíkov Pelhřimov 0,70

22. 10. Mostiště u Vel. Meziříčí Žďár nad Sázavou 0,77

11. 11. Horní Sytová Semily 3,18

Pozn.: tučně je uvedena hodnota překračující MRPL, tj. 2 μg.kg-1.

nálezy Reziduí MalaChitOvÉ zeleně v ChOveCh Ryb v ROCe 2009

V roce 2009 bylo vyšetřeno 21 kaprů, 50 pstruhů a 9 kusů ostatních druhů ryb. Výsledky vy-
šetření vzorků na obsah MG a LMG jsou uvedeny v tabulkách 11, 12 a 13.

V odebraných vzorcích nebyla detekována rezidua MG. V tomto roce došlo ke zvýšení záchy-
tu reziduí LMG, a to u jednoho vzorku kapra a osmi vzorků pstruha. U pozitivního vzorku kapra 
byla zjištěna koncentrace LMG přesahující hodnotu MRPL. Hodnota MRPL byla současně pře-
kročena i u 2 vzorků pstruha. 

U pstruhů bylo v tomto roce provedeno cílené vyšetření, které prokázalo přítomnost mala-
chitové i leukomalachitové zeleně ve vzorcích. Hodnota MRPL (tj. 2 μg.kg-1) byla překročena 
v jednom případě, a to pro LMG.
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Tab. 11. Výskyt MG a LMG a překročení MRPL u ryb, rok 2009.

Tab. 11. MG and LMG incidence and MRPL exceeding, fish, year 2009.

Kapr Pstruh Ostatní
Monitoring cizorodých látek

Počet ryb 21 50 9

MG/ ≥ MRPL 0 0 0

LMG/ ≥ MRPL 1/1 8/2 0

Cílené vyšetření

Počet ryb – 2 (MG)/19 (LMG) –

MG/ ≥ MRPL – 1/0 –

LMG/ ≥ MRPL – 8/1 –

Celkem/poz./ ≥ MRPL 21/1/1 71/17/3 9/0/0

Tab. 12. Hodnoty LMG a lokalita výskytu u kapra, rok 2009 (Drápal a kol., 2010).

Tab. 12. LMG levels and incidence locality, carp, year 2009.

Datum Katastr Okres Hodnota [μg.kg-1]
Monitoring cizorodých látek – leukomalachitová zeleň

7. 9. Křižanov Žďár nad Sázavou 2,20

Pozn.: tučně je uvedena hodnota překračující MRPL, tj. 2 μg.kg-1.
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Tab. 13. Hodnoty MG a LMG a lokality výskytu u pstruha, rok 2009 (Drápal a kol., 2010).

Tab. 13. MG and LMG levels and incidence localities, trout, year 2009.

Datum Katastr Okres Hodnota [μg.kg-1]
Monitoring cizorodých látek – leukomalachitová zeleň

11. 6. Mušov Břeclav 1,88

30. 6. Blansko Blansko 5,33

6. 8. Zámek Žďár Žďár nad Sázavou 0,58

17. 9. Tylov Bruntál 1,09

5. 10. Mostiště u V. Meziříčí Žďár nad Sázavou 0,53

6. 11. Borovice Mladá Boleslav 1,36

9. 11. Mušov Břeclav 3,71

18. 11. Rožany Děčín 0,39

Cílené vyšetření – malachitová zeleň

20. 11. Blansko Blansko 0,92

Cílené vyšetření – leukomalachitová zeleň

10. 2. Mokrá Lhota Chrudim 1,04

24. 7. Blansko Blansko 2,89

24. 7. Blansko Blansko 0,60

24. 7. Blansko Blansko 0,69

21. 10. Blansko Blansko 1,41

1. 12. Mostiště u V. Meziříčí Žďár nad Sázavou 0,47

4. 12. Mušov Břeclav 0,78

4. 12. Mušov Břeclav 1,21

Pozn.: tučně jsou uvedeny hodnoty překračující MRPL, tj. 2 μg.kg-1.

sOuhRnnÉ hOdnOCení výsledkŮ v leteCh 2005–2009

V letech 2005–2009 bylo SVS ČR vyšetřeno celkem 486 ryb, ať již jako součást monitoringu 
cizorodých látek, cílených vyšetření nebo mimořádné kontrolní akce.

Z uvedených dat je patrné, že nejčastější záchyty (a současně nejvyšší koncentrace reziduí) 
leukomalachitové zeleně byly zjištěny v roce 2005. V dalších letech byl zaznamenán pokles 
záchytu i koncentrací reziduí této látky v odebraných vzorcích tržních ryb. Zatímco v roce 2005 
byla překročena hodnota MRPL (tj. 2,0 μg.kg-1) pro LMG v 15 vzorcích z 95 (15,8 %), v roce 2006 
to bylo 9 případů ze 123 (7,3 %), v roce 2007 již jen 5 vzorků z 87 (5,7 %) a v roce 2008 pouze 
1 případ z 80 (1,25 %). V roce 2009 došlo naopak k zvýšení záchytu reziduí LGM na 4 pozitivní 
nálezy ze 101 odebraných vzorků (tj. 3,96 %). Grafické zpracování těchto údajů je uvedeno 
v grafu 1.
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Graf 1. Počet vyšetřených ryb, nálezy MG a LMG a překročení MRPL v letech 2005–2009.

Fig. 1. Number of examined fish, MG and LMG incidence and MRPL exceeding within 2005–2009.

Ve vzorcích odebraných v letech 2005–2009 nebyly zjištěny pozitivní záchyty výskytu rezi-
duí malachitové zeleně. Všechny zjištěné pozitivní nálezy indikovaly výskyt reziduí leukofor-
my malachitové zeleně. Rezidua leukomalachitové zeleně byla prokázána celkem u 34 vzorků, 
z toho u 33 vzorků pstruha a 1 vzorku kapra. Výsledky za rok 2005 jsou uvedeny v grafu 2, 
výsledky za období 2006–2009 pak v grafu 3.

Graf 2. Koncentrace leukomalachitové zeleně u pstruha a místa výskytu v roce 2005.

Fig. 2. LMG concentrations in trout and incidence localities in 2005.
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Graf 3. Koncentrace leukomalachitové zeleně u ryb a místa výskytu v letech 2006–2009.

Fig. 3. LMG concentrations in fish and incidence localities in 2006–2009.

Pozn.: * Křižanov – pozitivní nález u kapra, v ostatních lokalitách pozitivní nálezy u pstruha.

U kapra byl v letech 2005–2009 monitorován záchyt jednoho vzorku obsahujícího rezidua 
malachitové zeleně (v roce 2006), její koncentrace však nepřesáhla hodnotu MRPL (tj. 2 μg.kg-1).  
Rezidua leukomalachitové zeleně byla v nadlimitním nálezu detekována u jednoho vzorku 
kapra, a to v roce 2009 v lokalitě Křižanov (2,2 μg.kg-1).

U pstruhů došlo v průběhu let 2005–2009 k postupnému snížení počtu případů překročení 
hodnoty MRPL ve vzorcích. Zatímco v roce 2005 bylo prokázáno překročení MRPL u 15 přípa-
dů z 95 odebraných vzorků, v roce 2008 jen u jednoho z 50 vzorků. Následně však v roce 2009 
došlo ke zvýšení incidence záchytu reziduí leukomalachitové zeleně u pstruha na 3 pozitivní 
nálezy na 71 odebraných vzorků.

Monitoring použití malachitové zeleně u ostatních druhů ryb neprokázal výskyt reziduí této 
látky v nadlimitních koncentracích, v průběhu sledování byl zaznamenán pouze jeden případ 
s nálezem 0,5 μg.kg-1 leukomalachitové zeleně, a to v roce 2006.

Ryby odebírané v rámci monitoringu cizorodých látek jsou převážně dospělí jedinci určení 
k distribuci do tržní sítě. V současné době z nálezů pozitivních záchytů leukoformy malachito-
vé zeleně v rybí surovině vyplývá, že chovatelé ryb stále používají léčebné koupele ryb v ma-
lachitové zeleni, a to u mladších ročníků ryb.

Dosud nebyl nalezen adekvátní preparát se stejným účinkem jako malachitová zeleň. Sudo-
vá a kol. (2007) diskutuje pokusy nahradit malachitovou zeleň jinými preparáty, např. formalí-
nem, kyselinou octovou a peroctovou, peroxidem vodíku, chloraminem, některými antibiotiky 
(chlortetracyklin, amfotericin B) či antiparazitiky (metronidazol, dimetridazol), avšak účinnost 
těchto látek nebyla plně prokázána.
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závěR

Obecně lze konstatovat, že v průběhu let 2005–2009 došlo k výraznému zlepšení situace 
v oblasti výskytu pozitivních nálezů malachitové zeleně v chovech tržních ryb. Pokles počtu 
záchytů pozitivních vzorků svědčí o větší odpovědnosti chovatelů, stejně tak jako o účinnosti 
přísnější kontroly chovů ryb. 

Chovy ryb, ve kterých jsou zjištěny hodnoty vyšší než hodnota rozhodovací meze, tj. 0,3 μg.kg-1, 
ale nepřekračující hodnotu MRPL (2 μg/kg), jsou monitorovány pro podezření na používání 
malachitové zeleně. Vzorky, ve kterých je prokázána hodnota vyšší nebo rovna MRPL, jsou 
určeny spolu s celým chovem ryb k likvidaci. V takovém chovu probíhá místní šetření z důvo-
du zjištění zdroje a rozsahu kontaminace, resp. zajištění ostatních kontaminovaných komodit. 
Chov je následně monitorován pro případné opakované použití malachitové zeleně.

Aplikace malachitové zeleně, ať už z profylaktických či terapeutických důvodů, není na líh-
ních a v rybochovných zařízeních legislativou povolená. Jak prokázaly dostupné studie, nebyl 
dosud nalezen plně adekvátní preparát se stejným účinkem jako malachitová zeleň. Proto je 
třeba hledat alternativní možnosti náhrady této látky a pozornost zaměřit především na účin-
ná preventivní opatření.

sOuhRn

Malachitová zeleň je v rybářství používána od 30. let 20. století, kdy byl prokázán její fungi-
cidní účinek. V 50. letech byla zjištěna její účinnost proti vnějším a vnitřním parazitům, v 60. 
letech pak proti jednobuněčným parazitům (Ichthyophthirius multifiliis) a proti plísni rodu 
Saprolegnia u jiker. V současné době není malachitová zeleň uvedena v seznamu látek povo-
lených pro použití v akvakultuře, a to z důvodu prokázaných karcinogenních, mutagenních a 
teratogenních účinků. Její vysoká terapeutická účinnost a současně absence alternativního 
léčiva jsou příčinou stálého používání této látky v chovech ryb, byť v rozporu s legislativou 
upravující nakládání s touto látkou.

Práce se  zabývá léčebnými i toxickými účinky malachitové zeleně na ryby, včetně její ku-
mulace a perzistence v tkáních ošetřených ryb. Nedílnou součástí práce je sledování vývoje 
použití malachitové zeleně v akvakultuře a nálezy výskytu reziduí této látky v chovech ryb 
v ČR v letech 2005–2009. V tomto období byl zaznamenán výrazný pokles pozitivních záchytů 
(tj. koncentrace malachitové zeleně nad 2,0 μg.kg-1, tj. hodnota MRPL), a to z 15 pozitivních ná-
lezů na 95 odebraných vzorků v roce 2005 na 1 pozitivní nález z 80 odebraných vzorků v roce 
2008. V roce 2009 byl naopak zaznamenán opětný mírný nárůst incidence malachitové zeleně 
na 4 pozitivní nálezy ze 101 odebraných vzorků.

Nejvyšší koncentrace malachitové zeleně byly detekovány ve vzorcích ryb odebraných 
v roce 2005. V období let 2005–2009 byly zaznamenány nálezy vzorků pozitivních na přítom-
nost malachitové zeleně především v chovech pstruhů, a to v 97,06 % případů (tj. z 34 pozitiv-
ních vzorků bylo prokázáno 33 nálezů u pstruha, 1 nález u kapra). U všech pozitivních nálezů 
byl prokázán výskyt leukoformy malachitové zeleně (leukomalachitové zeleně).

pOděkOvání

Práce vznikla za finanční podpory projektu MŠMT 6215712402.



- 51 -

Dobšíková a kol. / Bulletin VÚRH Vodňany 46, 2010/3, 37–51

liteRatuRa
Alderman, D.J., 1985. Malachite green: a review. J. Fish Dis. 8(3): 289–298.
Drápal, J., Frgalová, K., Honzlová, A., Rosmus, J., Šimáková, A., Koláčková, M., Valcl, O., Hedváb-

ný, P., Tajmr, M., 2007. Státní veterinární správa České republiky. Informační bulletin 
č. 1/2007. Kontaminace potravních řetězců cizorodými látkami – situace v roce 2006, 
181 pp.,

 http://www.svscr.cz/files/ib0701.pdf
Drápal, J., Střechová, V., Frgalová, K., Honzlová, A., Rosmus, J., Šimáková, A., Koláčková, M., Hed-

vábný, P., Tajmr, M., 2008. Státní veterinární správa České republiky. Informační bul-
letin č. 1/2008. Kontaminace potravních řetězců cizorodými látkami – situace v roce 
2007, 174 pp.,

 http://www.svscr.cz/files/ib0801.pdf
Drápal, J., Střechová, V., Frgalová, K., Honzlová, A., Rosmus, J., Šimáková, A., Koláčková, M., Hed-

vábný, P., Tajmr, M., 2009. Státní veterinární správa České republiky. Informační bul-
letin č. 1/2009. Kontaminace potravních řetězců cizorodými látkami – situace v roce 
2008, 166 pp.,

 http://www.svscr.cz/files/ib0901.pdf
Drápal, J., Střechová, V., Frgalová, K., Honzlová, A., Rosmus, J., Šimáková, A., Koláčková, M., Hed-

vábný, P., Valcl, O., 2010. Státní veterinární správa České republiky. Informační bulletin 
č. 1/2010. Kontaminace potravních řetězců cizorodými látkami – situace v roce 2009, 
171 pp.,

 http://www.svscr.cz/files/ib_01_2010.pdf
Drápal, J., Zubrová, E., Frgalová, K., Honzlová, A., Rosmus, J., Šimáková, A., Macharáčková, P., Val-

cl, O., Hedvábný, P., 2006. Státní veterinární správa České republiky. Informační bul-
letin č. 1/2006. Kontaminace potravních řetězců cizorodými látkami – situace v roce 
2005, 176 pp.,

 http://www.svscr.cz/files/ib0601.pdf
Máchová, J., Svobodová, Z., Svobodník, J., Piačka, V., Vykusová, B., Kocová, A., 1996. Persistence 

of malachite green in tissues of rainbow trout after a long-term therapeutic bath. 
Acta Vet. Brno 65(2): 151–159.

Noga, E.J. (Editor), 1995. Fish diseases. Diagnosis and treatment. St. Louis, Mosby, 367 pp.
Sudová, E., Máchová, J., Svobodová, Z., Veselý, T., 2007. Negative effects of malachite green 

and possibilities of its replacement in the treatment of fish eggs and fish: a review. 
Vet. Med. – Czech, 52(12): 527–539.

Svobodová, Z., Kolářová, J., Navrátil, S., Veselý, T., Chloupek, P., Tesarčík, J., Čítek, J., 2007. Ne-
moci sladkovodních a akvarijních ryb. Čtvrté, přepracované vydání. Informatorium, 
Praha, 264 pp.





- 53 -

Valová a adámek / Bulletin VÚRH Vodňany 46, 2010/3, 53–61

ekOlOgiCkÉ dOpady extRÉMníCh sRážkO-OdtO-
kOvýCh situaCí v MalýCh pOvOdíCh – přehled

ecoloGical iMplications oF extReMe pRecipitation-Dis-
cHaRGe eVents in sMall catcHMent aReas – a ReVieW

Z. Valová1, Z. Adámek2

1Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Květná 8, 603 65 Brno, valova@ivb.cz
2Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, Jihočeské výzkumné centrum 

akvakultury a biodiverzity hydrocenóz a Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický, Zátiší 728/II,  389 25 Vodňany, 
adamek@ivb.cz

aBstRact
Hydrological regime belongs to the most important factors influencing river systems and their 

assemblages. Fluctuations in hydrological parameters are fully natural phenomenon necessary for 
ecosystem prosperity and conservation of biological biodiversity. However, human demands do 
not correspond with these natural processes. Consequently, many anthropogenic changes have 
modified natural hydrological regime and disturbed flow parameters of streams. Owing to these 
changes, insufficient or extremely exceeded discharges, destructive for aquatic life, occur in many 
water ecosystems nowadays. The paper briefly describes effects and consequences of extreme dis-
charge conditions for aquatic assemblages with particular respect to macrozoobenthos and fish 
communities.

Klíčová slova: Nízký průtok, vysoký průtok, malá povodí, makrozoobentos, ryby
Keywords: Low discharge, high discharge, small catchment areas, macrozoobenthos, fish

ÚvOd

Hydrologický režim patří mezi nejvýznamnější faktory mnohostranně ovlivňující říční sys-
témy a jejich společenstva (Hart a Finelli, 1999; Malard a kol., 2006). Oscilace hydrologických 
parametrů je jevem zcela přirozeným a pro prosperitu ekosystému a zachování jeho biologic-
ké rozmanitosti i jevem nezbytným (Peňáz, 2001). Člověk, trpící záplavami na straně jedné a 
nedostatkem vody na straně druhé, se však již od pradávna snažil hydrologický režim co nej-
více vyrovnat. Jeho prioritou bylo zachytit povodňové vlny a zabezpečit požadované množ-
ství vody pro uživatele. Tyto snahy byly v mnoha případech podpořeny technickými zásahy 
do charakteru toků, jejichž vlivem se nezměnil pouze chemismus a kvalita vody, ale především 
průtokové parametry. Vlivem těchto událostí se lze v dnešní době v tocích setkat s nedosta-
tečnými průtokovými poměry nezajišťujícími dostatečné podmínky pro život v toku anebo 
jsou naopak tyto průtokové poměry mnohonásobně překračovány a dochází k devastaci toku, 
jeho flóry a fauny.

Změny hydrologického režimu jsou ovlivněny nejen výše zmíněnými technickými zásahy 
do charakteru toků, ale i samotné změny využívání okolní krajiny toků významně ovlivňu-
jí koloběh vody. Nejvýznamněji se podle Skleničky (2003) mění průběh výparu, především 
pak jeho rychlost, potažmo i množství vypařené vody.
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Změny využívání krajiny ovlivňují retenci a vsakovací schopnost. Ve výsledku pak dochází 
ke změnám charakteristik povrchového odtoku, které v praxi znamenají zvýšení povodňových 
průtoků a snížení průtoků v suchých obdobích.

Při výkyvech průtokových stavů dochází ve vodních ekosystémech ke změnám základních 
fyzikálních charakteristik a tím i ke změnám jejich fungování. Např. při snížených průtocích do-
chází ke snížení rychlosti proudu, hloubky, plochy zatopeného koryta, koncentrace živin nebo 
nerozpuštěných částic (Cowx a kol., 1984; McIntosh a kol., 2002; Brasher, 2003; Dahm a kol., 
2003; Bond, 2004). Naopak zvýšení v důsledku snížených průtoků bylo registrováno u teploty 
vody, konduktivity, sedimentace a biomasy perifytonu (Cowx a kol., 1984; Biggs, 1985;  Wood 
a Petts, 1999; Caruso, 2002; Meier a kol., 2003; Kinzie a kol., 2006).

Ovlivnění samotných vodních organismů průtokovými stavy se tak neděje jenom přímo – 
fyzikálními silami, ale především nepřímo – ovlivněním a změnami hlavních charakteristik pro-
středí, jako jsou složení substrátu, chemismus vody, unášené částice, distribuce živin (Allan, 
1995; Hart a Finelli, 1999; Crowder a Diplas, 2000) nebo dostupnost či využitelnost vhodného 
habitatu (Statzner a Higler, 1986; Hart a Finelli, 1999).

Ať už se jedná o extrémně nízké nebo extrémně vysoké průtokové situace, v jejich vlivech a 
důsledcích na jednotlivé skupiny vodních organismů lze registrovat různé odezvy. Některým 
organismům mohou vyvolané změny vyhovovat, jiné mohou existenčně ohrozit a některé 
vodní organismy se dokáží nepříznivým podmínkám přizpůsobovat, příp. se s nimi až vyrov-
nat (Williams, 1996; Stanley a kol., 1997; Robinson a Minshall, 1998). Lytle a Poff (2004) ve své 
práci rozlišují celkem tři adaptační modely, které organismy používají k přečkání sucha nebo 
záplav, týkající se životního cyklu, chování a morfologie. Jako příklad uvádí rychlý vývoj někte-
rých druhů vodního hmyzu a následnou metamorfózu (larvy chrostíků a jepic) načasovanou 
do období záplav, čímž se úspěšně kolonizující dospělí jedinci vyhnou zvýšené mortalitě. Ně-
které druhy (např. blešivec Gammarus) zvyšují přežití potomstva kladením vajíček v období 
nízkých průtoků, jiné v tomto období tvoří klidová stádia (stádium diapauzy).

ReakCe MakROzOObentOsu na zMěny hydROlOgiCkýCh pOMěRŮ

Bentické organismy jsou různě tolerantní k environmentálním podmínkám, liší se ve svých 
nárocích a jakákoliv změna habitatu nebo potravních zdrojů ovlivňuje jejich chování a biotic-
ké interakce (Dewson a kol., 2007). Vodní organismy říčního dna jsou rozloženy v určitém pro-
storu, hlavně na určité ploše dna. Toto rozložení je víceméně rovnoměrné, samozřejmě s ohle-
dem na požadavky jednotlivých druhů na rychlost proudu, hloubku a další faktory. Odezvy 
a reakce bentických organismů na extrémní průtokové stavy pak úzce souvisí s vyvolanými 
změnami morfologie toku. Podle Woodse a Pettse (1994) jsou homogenní úseky toků schopny 
udržet širší rozpětí habitatů během extrémních stavů (zejména poklesů) vody, zatímco více 
heterogenní úseky jich s velkou pravděpodobností velkou část ztratí.

Snížení průtoku v toku vyvolá zmenšení plochy dna zatopené vodou a tím způsobí zvýšení 
koncentrace vodních živočichů. To vždy, vzhledem ke konkurenčním vztahům, znamená sní-
žení celkové abundance organismů. Potvrzuje to ve své práci i celá řada autorů, např. Cowx a 
kol. (1984), Wood a kol. (2000), McIntosh a kol. (2002) nebo Dewson a kol. (2007).

Změny v dostupnosti vhodného habitatu (např. ztráta proudnějších úseků a peřejí) ovlivňují 
díky odlišným nárokům jednotlivých druhů různé taxony v rozdílné míře (Dewson a kol., 2007). 
Snížení průtoků může mít na jedné straně negativní důsledky pro určité taxony, ale pozitivní 
důsledky pro jiné taxony.
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Nízké průtoky mohou vyhovovat a podporovat druhy s preferencí nízkých rychlostí prou-
du (Jowett, 1997), ale organismy vázané pouze na vyšší rozpětí rychlosti proudu mohou být 
v těchto podmínkách limitovány. Výsledkem tak může být variabilita druhové pestrosti (Caza-
ubon a Giudicelli, 1999; McIntosh a kol., 2002).

Důsledkem snížení hladiny vody je i menší hloubka a turbulence, které vyvolají větší pro-
světlení a za teplého počasí i zvýšení teploty vody. Světlo podporuje rozvoj řasových nárostů, 
jež svojí intenzívní asimilací mohou ovlivnit pH a kyslíkové poměry vody. Prohřátí vody může 
být zase limitní pro studenomilné druhy.

V této souvislosti je třeba zmínit i nulové průtoky, které z biologického hlediska znamenají 
vždy katastrofické důsledky. Několikahodinové přerušení průtoku může být biologicky vyrov-
náno do 14 dnů, celodenní nulový průtok vyžaduje na rehabilitaci společenstva tři až čtyři 
měsíce a období sucha trvající čtyři týdny bentické organismy téměř zlikviduje (Lellák a Kubí-
ček, 1991).

Po odtoku vody z koryta nejdříve hynou řasové nárosty, makrofyta a měkké typy živočichů 
(larvy jepic r. Baetis, chrostíků r. Hydropsyche, muchniček Simuliidae a další) a živočichové, kteří 
zůstali v povrchové části dna a nebyli schopni proniknout do hyporeálu (např. kamomil říč-
ní Ancylus fluviatilis, plovatky r. Lymnaea, beruška vodní Asellus aquaticus a další). K likvidaci 
původního společenstva ve vyschlém korytě přispívá invaze suchozemských predátorů, např. 
mravenců, pavouků a střevlíků. Po delší době sucha dochází k postupnému zarůstání dna su-
chozemskou vegetací (Kubíček, 1988).

Bentické organismy jsou velmi citlivé i ke zvýšeným a nestálým průtokovým stavům. Vel-
mi dobře to dokumentují říční úseky pod elektrárnami vyznačující se druhově i kvantitativně 
chudším společenstvem (Lellák a Kubíček, 1991; Bunn a Arthington, 2002). Tyto úseky se sní-
ženou biodiverzitou se vyznačují dominancí pouze několika málo druhů (Vinson, 2001). Os-
miletým sledováním vlivu zvýšených průtokových stavů (celkem 15 záplav) se ve své práci 
zabývali Robinson a Uehlinger (2008). Již po prvním roce záplav zaznamenali významný po-
kles druhové pestrosti, biomasy a hustoty vodních bezobratlých organismů. Brooks a Boulton 
(1991) zaznamenali poklesy hustoty o 70 %, Matthaei a kol. (1997) a Fisher a kol. (1982) uvádí 
až 97, resp. 98 %.

Jestliže průtokové stavy vodním organismům nevyhovují, mohou daný úsek opustit a hledat 
útočiště v jiných partiích toku. Tzv. drift umožňuje organismům v nevyhovujících podmínkách, 
které se nemusí týkat pouze průtoků, uniknout, a to jak aktivní, tak pasivní formou (Brittain 
a Eikeland, 1988). Během období s extrémně nízkými průtoky bylo mnoha autory vysledováno 
zvýšení aktivního driftu vodních bezobratlých organismů (např. Walton, 1980; Kohler, 1985). 
Jako hlavní důvody změny místa udávají nevyhovující nároky na prostředí, nedostatečnou 
dotaci živin nebo predační tlak (Kohler, 1985; Brittain a Eikeland, 1988; Kratz, 1996). Ovšem 
i zde se projevuje rozdílná míra ovlivnění u různých taxonů. Zvýšený aktivní drift vyvolaly nízké 
průtoky např. u larev jepic Baetis spp. a Epeorus longimanus, muchniček Simuliidae, chrostí-
ků Brachycentrus americanus, a naopak pokles aktivního driftu byl zaznamenán u larev jepic 
Paraleptophlebia heteronea a Ephemerella infrequens, pošvatek Triznaka signata nebo chrostí-
ků Lepidostoma ormea (Poff a Ward, 1991). V experimentálních podmínkách byl zaznamenán 
i zvýšený pasivní drift (např. larev muchniček Simulium sp.) během nočního snížení průtoků 
(Hooper a Ottey, 1988). Matthaei a kol. (1997) udávají drift jako nejdůležitější cestu rekoloniza-
ce části toku vodními bezobratlými organismy po náhle zvýšeném průtokovém stavu.
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ReakCe iChtyOfauny (RybíhO spOlečenstva)  
na zMěny hydROlOgiCkýCh pOMěRŮ

Povodňové jevy ve většině případů podmiňují účinnou sanaci vodních toků a žádoucí trans-
port splavenin, udržují a zvyšují morfologickou diverzitu vodních biotopů, umožňují potřeb-
nou intenzitu interakcí všech komponent bioty a tím mají, podle Peňáze (2001), velmi příznivý 
vliv i na její biologickou rozmanitost. V níže ležících aluviálních úsecích toků mají povodňové 
jevy většinou pravidelný sezónní charakter, což se u vodních organizmů, zejména ryb, odrazilo 
vznikem celé řady přizpůsobení ve strategiích jejich rozmnožování a chování. Využívání růz-
ných biotopů vodního prostředí i potravních zdrojů autochtonního i alochtonního původu je 
tak mnohem intenzivnější, a to vede i k výrazně vyšší produkci.

Vliv průtokového režimu na rybí osídlení a rybářské využití je zcela zásadní a projevuje 
se v závislosti na jeho charakteru, na ročním období a na délce trvání (Adámek a kol., 1995; 
Humphries a kol., 2002). Známý je kladný vliv velkých vod v jarním a letním období na trva-
le vysoké zarybnění větších řek a přilehlých inundací do té doby, než byla původní koryta 
upravena (Adámek a kol., 1995). Při záplavách docházelo (v omezené míře někde i stále ještě 
dochází) ke spojení hlavního toku se slepými rameny v jeden vodní ekosystém a nově zato-
pená území rozšiřují prostor pro rozvoj přirozené rybí potravy (Poff a Allan, 1995; Humphries 
a kol., 1999; Schiemer a kol., 2001; Wolter a Menzel, 2005). Fytofilní (štika obecná Esox lucius, 
karas stříbřitý Carassius auratus, cejnek malý Abramis bjoerkna, perlín ostrobřichý Scardinius 
erythrophthalmus, lín obecný Tinca tinca) a indiferentní (okoun říční Perca fluviatilis, plotice 
obecná Rutilus rutilus, cejn velký Abramis brama) druhy ryb využívají pak dostatek rostlinných 
substrátů k rozmnožování a příznivé potravní podmínky i habitat pro odrůstání plůdku („nur-
sing areas“). Ryby stržené proudem z vyšších úseků říčního koryta nacházejí v méně proudi-
vých partiích záplav útočiště, kde se shromaždují a při poklesech průtoku zarybňují ramena a 
hlavní tok řeky. Zvyšuje se nejen biomasa a početnost ryb, ale také druhové a věkové složení 
je rozmanitější.

Nepříznivě působí velké průtoky vody v upravených korytech toků, kde ryby nemají mož-
nost přečkat povodňový stav mimo hlavní koryto. Ukazuje se, že pro většinu ryb cejnového 
a zčásti parmového pásma je rychlost tekoucí vody 0,2 až 0,3 m.s-1 kritická a je-li překročena, 
začne se rybí obsádka brzy splavovat s proudem (tzv. drift) (Adámek a kol., 1995). To může na-
stat v jarním a letním období, pro které jsou typické náhlé bouřkové přívaly unášející mnoho 
sedimentů, často s obsahem kontaminantů. V této době dochází k velkým ztrátám na jikrách 
a raných vývojových stádiích ryb (Bischoff a Wolter, 2001; Wolter a Menzel, 2005).

Mnoho rybích druhů vykazuje preference určitého typu prostředí (Mathews, 1985; Anger-
meier, 1987; Jurajda, 1999; Valová a kol., 2006 aj.) a struktura rybího společenstva daného toku 
je tak odrazem heterogenity jeho morfologie. Druhová pestrost ryb vzrůstá se vzrůstající he-
terogenitou prostředí, především co se rychlosti proudu a hloubky týče (Bunn a Arthington, 
2002). Za extrémních průtokových situací se pak možnosti přežití ryb snižují se snižující se he-
terogenitou prostředí.

Příliš nízké průtoky v průběhu jara a léta vedou ke zpomalení růstu a ztrátám na rybím spo-
lečenstvu. Extrémně nízké průtokové stavy, podobně jako již výše zmíněné vysoké průtoky, 
jsou v období od března zhruba do června kritické pro raná vývojová stádia ryb (Humphries 
a kol., 1999; Wolter a kol., 1999). Jedná se o období několika týdnů bezprostředně po vylíhnutí, 
kdy jsou tato stádia striktně omezena svojí sníženou schopností přesunu do úkrytových a od-
růstacích habitatů.
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Podle sledování Bischoff (2002) na řece Odře vyústily nízké průtoky v tomto období v nízkou 
početnost tohoročních ryb, tedy v nízký reprodukční potenciál a s tím související nedostatek 
potravy pro 1+ a starší predátory. V adultním společenstvu ryb se pak vliv velmi nízkých prů-
toků projeví poklesem početnosti rybích populací v důsledku zvýšeného predačního tlaku a 
vysoké kompetice o zdroje.

Nízké letní průtoky umožňují rychlé prohřívání vody často až na neúměrně vysokou teplo-
tu, snižují obsah kyslíku a zvýrazňují vliv znečištění. Znečišťující látky, nejčastěji organického 
původu, se pak ředí jen v malé míře, a proto na minimální průtoky ve vegetačním období 
připadají více než dvě třetiny zjištěných havarijních úhynů ryb (Adámek a kol., 1995). Velmi 
ohrožené jsou v déletrvajícím horkém letním počasí obsádky stojatých vod, které jsou ve vel-
mi prohřáté vodě ohroženy kyslíkovými deficity a následným úhynem. Délka trvání letních 
minimálních průtoků je tak nejzásadnějším faktorem hydrologického režimu ve vztahu k ich-
tyofauně. Patrné je to zvláště na pstruhových tocích (Libosvárský, 1976), kde úbytek průto-
kového množství vody znamená zhoršení životních podmínek a degradaci populací pstruha 
potočního (Salmo trutta m. fario).

Další nebezpečí nízkých průtoků pro ryby nastává v zimě, kdy při velkých náhlých mrazech 
voda v mělčinách promrzá a rybám nestačícím se stáhnout do hlubších partií toku hrozí umrz-
nutí. Mimo to je promrznutím dna silně decimována i vyšší a nižší vodní vegetace, případně 
i makrozoobentos. Promrzáním dna trpí především toky o průtocích řádově do 100–200 l.sec-1, 
větší toky již tak ohroženy nejsou v důsledku vyšší teplotní stability ve větším objemu vody.

Průtokový režim je velice důležitým faktorem a má vysoce průkazný vliv na ichytyocenózy 
jak tekoucích, tak stojatých vod. Vliv extrémně nízkých nebo naopak extrémně vysokých prů-
tokových stavů na ichtyocenózu toků je poměrně dobře zdokumentován (např. Canton a kol., 
1984; Pearson a kol., 1992; Bischoff a Wolter, 2001; Magoulick a Kobza, 2003 aj.).

Peňáz (2001) na základě mnohaletých pozorování a zkušeností konstatuje, že extrémní vý-
kyvy průtoků směrem k minimálním hodnotám mají na ichtyocenózu účinky spíše devastující, 
zatímco extrémní výkyvy směrem k vysokým průtokům a povodňovým jevům mají účinky spí-
še pozitivní. Uvádí příklad povodní v roce 1997, které sice byly bezesporu katastrofální z hle-
diska ohrožení člověka, jeho zájmů a aktivit, nezpůsobily však překvapivě vážnější ohrožení 
vodních ekosystémů ani populací a společenstev vodních organismů, které se naopak vyzna-
čovaly vysokým stupněm rychlé regenerace. Naopak jako příznivý doprovodný jev povodní 
byl u některých druhů (kapr obecný Cyprinus carpio, karas stříbřitý, hrouzek obecný Gobio 
gobio, lín obecný Tinca tinca) zaznamenán úspěšný výtěr ve zvýšeném počtu výtěrových porcí 
a v delším výtěrovém období, než je obvyklé za normálních okolností.

Na důsledcích extrémně zvýšených průtoků pro diverzitu ichtyofauny se však může výrazně 
negativně projevit přítomnost umělých vodních těles v povodí. Příkladem byla povodňová 
vlna v roce 2001 na Štěpánovském potoce (Čech a Čech, 2004), která vedla ke změně původní-
ho společenstva pstruhového toku na společenstvo s dominancí drobných cyprinidů (ouklej 
obecná Alburnus alburnus, plotice obecná, jelec tloušť Leuciscus cephalus, hrouzek obecný 
Gobio gobio) z výše vyplavených rybníků. Následný extrémní průtok pak vedl k depozici bahna 
a jemných sedimentů, které definitivně eliminovaly možnost restaurace pstruhového spole-
čenstva.

Mnoho dalších autorů však považuje vyšší průtoky ve vztahu k ichtyofauně za prospěšné 
(Ward a kol., 1999; Trockner a kol., 2000; Schiemer a kol., 2001; Trockner a Stanford, 2002), a vy-
zdvihují zejména zvýšení konektivity ekotonů a zvýšenou dostupnost habitatů.
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sOuhRn

Hydrologický režim patří mezi nejvýznamnější faktory mnohostranně ovlivňující říční sys-
témy a jejich společenstva. Oscilace hydrologických parametrů je jevem zcela přirozeným 
a pro prosperitu ekosystému a zachování jeho biologické rozmanitosti i jevem nezbytným. 
Avšak potřeby člověka se s tímto faktem neslučují. V důsledku toho došlo mnoha technickými 
zásahy do charakteru toků ke změnám hydrologického režimu, a tím i k narušení samotných 
průtokových parametrů toků.

Vlivem těchto zásahů se lze v dnešní době v tocích setkat s nedostatečnými průtokovými 
poměry nezajišťujícími dostatečné podmínky pro život v toku anebo jsou naopak tyto průto-
kové poměry mnohonásobně překračovány a dochází k devastaci toku, jeho flóry a fauny.

Předložená práce shrnuje důsledky a vlivy extrémních, ať vysokých či nízkých, průtokových 
stavů na společenstva vodních organismů, především na makrozoobentos a ichtyofaunu.
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3. letní Rybářská škOla

B. VYKUSOVÁ

Ve dnech 7.–28. 7. 2010 uspořádala Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity již 
třetí ročník úspěšné letní rybářské školy. Přihlásilo se celkem 11 zájemců, z toho bylo 9 studen-
tů z vysokých škol a 2 studenti ze středních škol. Stejně jako v loňském roce pracovali studenti 
u svých „školitelů“ na malém výzkumném projektu a dopoledne či v podvečer se účastnili teo-
retických přednášek a praktických ukázek. Součástí letošní letní školy byla i exkurze do Pstru-
hařství Mlýny poblíž Vacova na Šumavě.

Přes časové omezení, dané trváním letní rybářské školy, si studenti připravili na závěr malé 
odborné vystoupení, v němž prezentovali své výsledky. Zajímavostí bylo, že ti, kdo absolvovali 
předchozí ročníky LRŠ, dokázali dobře navázat na dříve provedené experimenty a zahrnout je 
do letošní práce. Závěrečná vystoupení jednotlivých studentů hodnotilo vždy 5 pracovníků 
FROV JU (bodovali přednes, zpracování prezentace, výsledky a reakci na dotazy).
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Maximální počet získaných bodů od jednoho hodnotitele byl 25, výsledek byl stanoven 
z průměrného počtu ode všech hodnotitelů. Nejlepších průměrných výsledků dosáhli a vítězi 
3. LRŠ v roce 2010 se stali:

1. Lidová Jaroslava, FROV JU České Budějovice (23,4 b.) – za práci na téma: Studium me-
zidruhové hybridizace jeseterovitých ryb pomocí metod molekulární biologie (školitel  
Ing. Miloš Havelka)

2. Blažková Jaroslava, FROV JU České Budějovice (21,2 b.) – za práci Spotřeba kyslíku a 
produkce metabolitů v intenzivním chovu candáta obecného (Sander lucioperca L.) (školitel 
Ing. Vlastimil Stejskal, Ph.D.)

2. Laštovka David, FAV ZČU Plzeň (21,2 b.) – za práci Využitelnost Persterilu 36 při eradika-
ci potočnic rodu Branchiobdella u raků (školitel Ing. Antonín Kouba)

3. Prokešová Markéta, ZF JU České Budějovice (20,2 b.) – za práci Vliv teploty vody na prů-
běh rané ontogeneze u sumečka afrického (školitel RNDr. Bořek Drozd)

Také letošní letní rybářská škola byla pořádána v rámci řešení projektu OP VK Vzdě-
láváním k posílení konkurenceschopnosti kapacit jihočeského výzkumu a vývoje 
(CZ.1.07/2.3.00/09.0203).
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na jihu čeCh vznikne unikátní výzkuMnÉ  
CentRuM akvakultuRy a biOdiveRzity  
hydROCenóz

O. LINHART, P. PLACHTOVÁ

Fakulta rybářství a ochrany vod JU (FROV JU) byla založena k 1. 9. 2009 a je součástí Jiho-
české univerzity v Českých Budějovicích. Tvoří ji Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický 
ve Vodňanech (VÚRH JU) a Ústav akvakultury v Českých Budějovicích (ÚA). FROV JU je nejkom-
plexnějším pracovištěm v Evropě s bakalářským, magisterským a doktorským studiem, bada-
telským a aplikovaným výzkumem, s habilitačními a profesorskými právy v oblasti rybářství a 
ochrany vod. Fakulta má k dispozici experimentální zázemí pro studium a výzkum akvakultury, 
hydrobiologie, toxikologie, nemocí ryb, reprodukce, genetiky, chovu ryb a raků a unikátní ry-
bářskou knihovnu.

Mezinárodní vědecko výzkumný kredit fakulty a její aktivita ve vědě a výzkumu byly pod-
pořeny a oceněny rozhodnutím ministerstva školství z července 2010 o zřízení v Evropě jedi-
nečného specializovaného centra výzkumu fakulty pod názvem ,,Jihočeské výzkumné cen-
trum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz“ CENAKVA (CZ.1.05/2.1.00/01.0024) v rámci 
Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace MŠMT, 2. prioritní osy. Centrum výzkumu 
za 273 mil. Kč se začíná budovat ve Vodňanech od 1. 8. 2010 a v roce 2013 bude dokonče-
no. Podmínky a vybavení srovnatelné s evropským a světovým výzkumem následně přinesou 
do roku 2018 do resortu i odpovídající výsledky. 

Stavebně investiční části centra se týkají tří objektů ve Vodňanech. Hlavní budova fakulty 
z roku 1952 projde totální rekonstrukcí, při níž se protáhne o třetinu a zvýší o jedno patro. Tím 
se rozšíří laboratorní a technické kapacity a přiblíží se podmínkám 21. století. Dále se v místech 
současné rybí líhně vystaví nová budova, v níž vznikne tzv. genetické rybářské centrum s labo-
ratořemi, technickým zázemím a uzavřeným recirkulačním systémem pro chov jeseterů.



- 66 -

linhart a plachtová / Bulletin VÚRH Vodňany 46, 2010/3, 65–68

Poslední akce se týká experimentálního rybochovného zařízení, které vznikne v místě po-
kusnictví, a to renovací bývalé centrální laboratoře. Budova se zvýší o patro a doplní speciální-
mi laboratořemi a experimentálními odchovnami pro ryby.

Obr. 1. Budoucí hlavní budova FROV JU a centra výzkumu ve Vodňanech.

Vedle stavebních výdajů je velká část finančních prostředků určena na přístroje a technolo-
gie pro realizaci špičkového výzkumu. Proto se centrum a tím i fakulta zavázala k plnění cel-
kem šesti vědecko výzkumných priorit orientovaných na 1) Kvalitu rybího masa; 2) Technologii 
produkce kaviáru (obrázek 2); 3) Inovaci intenzivních metod produkce hospodářsky a spor-
tovně významných druhů ryb; 4) Vývoj a inovaci systémů kontinuálního monitoringu kvality 
vody využívajících ryby a raky (obrázek 3) jako bioindikátory s inovativními postupy v rámci 
managementu vodárenských nádrží; 5) Inovaci sledování výskytu cizorodých látek v životním 
prostředí, hodnocením vlivu na exponované organismy s možností eliminace v čistírenských 
procesech. Posledním, tedy 6 cílem, je v rámci centra vytvoření systematické základny znalostí 
pro vývoj experimentálních technik.

Obr. 2. Ukázka jesetera sibiřského.
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Rozšíří se tak základna pro posílení rybářského základního, aplikovaného a technologického 
výzkumu včetně vzdělávání. Centrum při svých inovacích bude úzce spolupracovat s nejvý-
znamnějšími producenty a podnikatelskými subjekty v rámci ČR a EU zaměřenými na produkci 
ryb a kvalitní vody.

Obr. 3. Rak pruhovaný s upevněnou minivysílačkou.

Mezi subjekty, které budou mít z projektu prospěch, patří mimo jiné konzumenti rybího 
masa či kaviáru, veřejnost spotřebovávající vodu z veřejných vodovodů, vodárenské a čistíren-
ské subjekty, sportovní rybáři, rybářské svazy, široká veřejnost, a to jak tuzemská, tak zahranič-
ní, která přijde do kontaktu s výstupy výzkumných záměrů.



- 68 -

linhart a plachtová / Bulletin VÚRH Vodňany 46, 2010/3, 65–68

Dalším významným rozvojovým doplňkem činnosti fakulty je schválení žádosti o podporu 
projektu „Mezinárodní environmentální vzdělávací, poradenské a informační středisko 
ochrany vod Vodňany“ (CZ.1.02/7.1.00/09.06274) v rámci Operačního programu Životního 
prostředí, 7. prioritní osy. Cílem projektu je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí 
prostřednictvím environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, zvýšením vzdělanosti a in-
formovanosti veřejnosti v otázkách ochrany vodního prostředí. Tento cíl bude naplňován v no-
vém středisku, které vznikne rekonstrukcí skladových prostor bývalého Wölflů mlýna FROV JU 
(obrázek 4) ve Vodňanech včetně ubytovacích kapacit s celkovými náklady 65 mil. Kč.

Obr. 4. Ukázka střediska po rekonstrukci.

Středisko plánuje pořádat minimálně 25–30 akcí ročně pro 700–1000 osob z řad široké veřej-
nosti, školní mládeže, státní správy, vodohospodářů a rybářů. Realizace projektu je plánována 
na léta 2010–2013.

Centrum výzkumu a středisko výchovy nás ve Vodňanech posune na zcela jinou úroveň, 
než jsme, jak ve výzkumu, tak i v komunikaci se zahraničím. Nebudeme tím přístrojově „hůře“ 
vybaveným pracovištěm ve srovnání s renomovanými pracovišti v USA, Francii či Japonsku. 
V Česku i ve střední a východní Evropě jsme známým pracovištěm již téměř 90 let. Nové zá-
zemí a vybavení nás, ale i ČR, zařadí mezi světovou extraligu ústavů a fakult, které vytvářejí 
světový potenciál v objevech, publikacích, patentech a inovacích.
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Pokyny pro autory

OdbORnÉ zaMěření časOpisu
Bulletin VÚRH přijímá k publikování a následně po lektorování uveřejňuje původní vědecké 

práce, krátká sdělení, přehledové referáty a recenze, týkající se všech aspektů sladkovodního 
rybářství, ichtyologie a akvakultury. Tato odborná oblast zahrnuje především vědecké práce 
týkající se: biologie, fyziologie, reprodukce, genetiky, šlechtění, chovu, výživy a nemocí sladko-
vodních ryb a dále také sladkovodní ekologie, toxikologie, hydrobiologie, rybářské statistiky a 
ekonomiky chovu ryb. Příležitostně jsou v něm publikovány i příspěvky přednesené na vědec-
kých a odborných konferencích či seminářích.

autORská pRáva předkládanÉ pRáCe
Autor předkládané práce je plně odpovědný za původnost práce a za její věcnou i formální 

správnost. Autor se při předkládání práce do redakce časopisu zaručuje, že tato práce je jeho 
autorské dílo, které nebylo nikde publikováno a neporušuje (či nebude porušovat) autorská 
díla třetích osob. První autor předkládané práce přebírá veškerou zodpovědnost za všechny 
spoluautory práce. Autoři práce se zaručují, že žádná část jejich práce nebude dále publiková-
na či nijak rozšiřována bez souhlasu vydavatele Bulletinu VÚRH Vodňany. 

V případě využití částí děl jiných autorů se autor zavazuje dodržovat citační pravidla dle § 31 
autorského zákona  121/2000 Sb. 

pROCes předlOžení, pOsOuzení, lektOROvání a následnÉ uveřejnění  
předkládanÉ pRáCe
Autoři předkládají práce (především odborné a přehledové články) výhradně elektronicky 

bez tištěného originálu na emailovou adresu dvorakz@vurh.jcu.cz. Předložená práce je po-
souzena redakcí časopisu. Poté je práce zaslána ke korektuře. Dva nezávislí odborní oponenti 
z jiných českých vědecko-výzkumných institucí posoudí předloženou práci z hlediska odbor-
ného a věcného. Po korektuře a případných vyžádaných úpravách, které jsou realizovány a 
odsouhlaseny samotnými autory, je předložená práce doporučena k uveřejnění. O konečném 
uveřejnění prací rozhoduje redakční rada časopisu, a to se zřetelem k vědeckému významu, 
přínosu a kvalitě předložené práce. Před konečným uveřejněním první autor práce odsouhla-
sí publikování práce v konečné podobě vlastním podpisem na speciálním formuláři „Souhlas 
s vytištěním dané publikace“. Po tomto odsouhlasení se práce stává majetkem vydavatele. 
Všechna následná autorská práva jsou poté chráněna copyrightem vydavatele.

teChniCká ÚpRava RukOpisu
Text příspěvku bude zpracovaný v českém jazyce v programu Microsoft Word (pokud mož-

no v co nejaktuálnější verzi) s příponou *. rtf. Vyžadovaný formát příspěvku je: formát stránky 
A4; řádkování 2; zarovnání textu do bloku; font Times New Roman CE; základní písmo textu 
velikosti 12; okraje 2,5 cm po všech stranách; stránky i řádky textu budou průběžně číslovány; 
u každého odstavce bude odsazení prvního řádku 1 cm; žádný text ani informace nesmí být 
v záhlaví ani v zápatí stránky. Text je doporučeno graficky upravit tak, jak si jej autor přeje 
otisknout, tedy s vložením tabulek, grafů i obrázků přímo do textu. Vyžaduje se tabulky přímo 
vytvářet v programu Microsoft Word. Obrázky a grafy se vyžaduje vkládat do textu jako grafic-
ký formát „obrázek“ a to v černobílém provedení (stupních šedi).
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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 B5. Nepřehledné, 
barevné či jinak neodpovídající grafy a tabulky nebudou do textu zařazeny. Pro kvalitnější otiš-
tění se vyžaduje grafy a obrázky zaslat ještě elektronicky ve formátu *.tif, *.bmp, *.jpg. Na kaž-
dou tabulku, graf či obrázek musí být odkaz v textu (jako např.: Tab. 1 nebo Obr. 1). U tabulek 
nejsou povoleny žádné barevné prvky ani stínování buněk tabulky. Nadpis a legenda tabulky, 
grafu a obrázku jsou vždy umístěny nad tabulkou, grafem či obrázkem velikostí písma 12, s ře-
zem písma obyčejné. Pod českým názvem je vyžadován anglický překlad nadpisu a legendy, 
který je psán kurzívou s velikostí písma 12.

V práci je nutné používat jednotky odpovídající soustavě SI. Pokud autor používá v práci 
zkratek jakéhokoliv druhu, je nutné, aby byla zkratka při prvním použití vysvětlena. V názvu 
práce a v souhrnu se použití zkratek nedoporučuje. Jakékoliv cizí názvosloví je nutné při prv-
ním použití v textu vysvětlit v českém jazyce. Při první zmínce v textu o živočišném či rostlin-
ném taxonomickém subjektu je nutné uveřejnit jejich vědecký český (pokud je znám) i latin-
ský název.

vlastní ÚpRava pRáCe
Název
Název se píše velkými písmeny, tučně se zarovnáním na střed, velikost písma 14. Anglický 

název se uvede hned pod český název velkými písmeny, kurzívou (ne tučně), velikost písma 13 
se zarovnáním na střed. Mezi českým a anglickým názvem není 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 nejprve počáteční písmeno 
křestního jména autora následované celým příjmením daného autora. Jednotliví autoři se od 
sebe oddělují čárkou, za počátečním písmenem křestního jména daného autora se dává tečka 
(bez čárky).

Afilace
Pod jména autorů se s odsazením jednoho řádku uvádí adresy pracoviště autorů včetně  

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

Abstrakt
Po afilaci autorů s odsazením 2 řádků následuje anglický abstrakt. Abstrakt se píše kurzí-

vou, velikost písma 10, zarovnání do bloku. Vypracování abstraktu je nutné věnovat zvlášt-
ní péči. Autor do něj má shrnout vše, co je na jeho práci pozoruhodné a nové a co má být 
zdokumentováno. Abstrakt má být nekritickým informačním výběrem významného obsahu 
a závěru článku, nikoli však jeho pouhým popisem. V abstraktu se nepoužívají žádné zkratky. 
Abstrakt musí obsahovat základní číselné údaje včetně statistických hodnot. Abstrakt se uvádí 
jen v jednom odstavci a jeho rozsah je maximálně 250 slov.
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Klíčová slova
Klíčová slova následují s odsazením 1 řádku po anglickém abstraktu v českém a následně 

anglickém jazyce. Velikost písma 10, zarovnání do bloku, klíčová slova v českém jazyce – oby-
čejný řez písma, klíčová slova v anglickém jazyce – kurzíva.

Úvod
Má obsahovat současný stav studovaného problému a hlavní důvody, proč byla práce usku-

tečněna. Je nutno se v něm vyhnout rozsáhlým historickým přehledům.

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 
textu 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 a 

hodnoty. Doporučuje se dát přednost grafickému vyjádření a minimalizovat počet tabulek. Ta-
bulky, grafy a obrázky v textu nesmí obsahovat zdvojené informace. Tzn., co se vyjádří v textu, 
se již nesmí uvádět v tabulce či jiném grafickém vyjádření.

Diskuse
Obsahuje zhodnocení práce a vlastní postřehy autorů. Výsledky práce se konfrontují s dříve 

publikovanými výsledky, pokud mají souvislost nebo jsou s předloženou prací srovnatelné.

Souhrn (v českém jazyce)
U původních prací (včetně přehledových prací) následuje po diskusi souhrn v českém jazy-

ce, který je obdobou anglického abstraktu na začátku předložené práce.

Poděkování
Zde se uvádí především titul, číslo a zdroj finančních prostředků poskytnutých k provádění 

publikované práce a dále poděkování těm spolupracovníkům, kteří svým úsilím jakkoliv vý-
znamně přispěli k realizaci publikované práce.

Literatura
Všechny publikace citované v textu příspěvku musí být zahrnuty do seznamu použité lite-

ratury. Velikost písma u seznamu literatury je 10. První řádek každého literárního odkazu je 
předsazen o 1 cm.

Literární odkazy v textu musí obsahovat jméno autora a rok vydání, podle vzoru: (Al-Sabti, 
1986); … jak uvádí Linhart (1991) … 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 jednotli-
vých autorů podle pořadí: 1) chronologický seznam publikací autora, 2) chronologický seznam 
publikací téhož autora s jedním spoluautorem, 3) chronologický seznam publikací téhož au-
tora s více než jedním spoluautorem. Více prací jednoho autora v témž roce bude odlišeno 
písmenem (např. 1989a, 1989b, atd.).
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publikaCe budOu v seznaMu liteRatuRy uvedeny pOdle vzORu:

P u b l i k a c e  v  p e r i o d i k á c h :

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.

P u b l i k a c e  z  k o n f e r e n c í  v e  s b o r n í c í c h  a  z v l á š t n í c h  v y d á n í c h  p e r i o d i k :

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.

K n i ž n í  p u b l i k a c e :

Bartík, M. and Piskač, A. (Editors), 1981. Veterinary toxicology. Developments in Animal and 
Veterinary Sciences, 7. Elsevier, Amsterdam, 346 pp.

D a l š í  z d r o j e  p u b l i k a c í :

Citace nepublikovaných příspěvků se neuvádějí. Informace v dopise se uvádí 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).

příspěvky, kteRÉ nesplňují pOžadavky dle pOkynŮ pRO autORy, budOu před 
pOsOuzeníM a vlastníM lektOROváníM vRáCeny zpět k přepRaCOvání.
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