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IChtyOfauna maléhO tOku v pOvOdí hOrníhO 
labe ve středníCh ČeCháCh: vlIv rybníků  
na druhOvé slOžení

IcHtHyofauna of a small stReam In tHe uppeR elBe BasIn, 
centRal BoHemIa: Impact of ponds on fIsH specIes  
composItIon

L. KALOUS, T. DANĚK, Š. ROMOČUSKÝ, M. PETRTÝL, K. RYLKOVÁ, M. KNYTL,
L. KRAJÁKOVÁ
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie potravinových a přírodních zdrojů, Katedra zoologie a 

rybářství, 165 21 Praha 6 – Suchdol, kalous@af.czu.cz

aBstRact
The ichthyofauna and main abiotic parameters of a 20.8 km long stream (Jevanský potok)  

a right-hand tributary of the Sázava River in the Central Bohemia (Czech Republic), were studied. 
The stream is running partialy through one of the few remaining fragments of Central European 
beech forest. BMA PLUS engine electroshocker was used to capture the fishes. Fishing was realized 
on 9 localities and on each 100 m long stretch of the stream was investigated. During two days col-
lecting effort, more than 600 fish specimens belonging to eight families, 16 genera and 16 species 
were recorded. Of these, two species are non- native, Pseudorasbora parva and Carassius gibelio, 
two species are considered as transferred, Salmo trutta and Anguilla anguilla and 12 native spe-
cies: Gobio gobio, Alburnus alburnus, Barbatula barbatula, Squalius cephalus, Leuciscus leucis-
cus, Cottus gobio, Perca fluviatilis, Leucaspius delineatus, Esox lucius, Rutilus rutilus, Rhodeus 
amarus and Lampetra planeri. Studied ichthyofauna is affected by ponds that are situated on the 
stream or in its alluvium. The heavy abundance of Perca fluviatilis in some places can be explained 
by its escapes from the ponds where it naturally spawns. A general view of the composition and 
spatial distribution of the ichthyofauna seems to be affected by ponds despite the natural charac-
ter of the surrounded environment.

Klíčová slova: Druhové složení, vliv rybníků, Jevanský potok, degradace habitatu
Keywords: Species richness, impact of ponds, Jevanský potok, habitat degradation

ÚvOd

Výstavba jezů, zdymadel s plavebními komorami a přehradních nádrží ovlivňuje větší toky, 
na kterých jsou tato díla dobře viditelná. Nesporný negativní dopad těchto příčných překážek 
dokladují například práce Nilssona a kol. (2005), Jungwirtha a kol. (2000) nebo Dynesiuse a 
Nilssona (1994). Přirozený hydrologický režim povodí horního Labe je již od pradávna vysta-
vován antropogenním vlivům, které mají dopad na společenstva vodních organizmů (např. 
Adámek, 2010). Lidské činnosti nebyla vystavována jen vlastní řeka Labe, ale i mnohé malé 
říčky a potoky v jejím povodí.
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Velké množství vodních děl je soustředěno především v horní části povodí, tedy v Čechách.
Již od středověku jsou v Čechách malé vodní toky využívány k napájení rybníků a zároveň 
slouží jako recipienty vody při jejich vypouštění. V současnosti je na území České republiky 
přibližně 52 tis. ha vodních ploch rybníků (MZe, 2010), jejichž výstavba probíhala ponejvíce 
v 15.–16. století a významně změnila ráz krajiny (Pokorný, 2002). Rybníky jsou významné kraji-
notvorné a ekologické prvky a neslouží jen k produkci ryb. V krajině plní mnoho ekologických 
a socioekonomických funkcí. Některá tato lidská díla se stala objektem ochrany přírody, jsou 
významným stanovištěm chráněných organizmů, například ptáků (Musil a Fuchs, 1994). Ryb-
níky jsou na druhou stranu známy také pro svůj možný negativní dopad na okolní ekosystém. 
Například kvalitou vypouštěné vody při výlovech kaprových rybníků (Vallod a Sarrazin, 2010). 
Akvakultura, do které rybníkářství spadá, je také zodpovědná za většinu introdukcí nepůvod-
ních druhů (Welcomme 1988; 1992). Negativní vliv rybníkářství spočívá jak v samotné intro-
dukci nepůvodních druhů, tak i ve funkci jejich zásobárny (Musil a kol., 2007; 2010). Neposled-
ním nepříznivým vlivem rybníků je fragmentace toku, která způsobuje oddělení původních 
populací jednotlivých druhů, v důsledku čehož dochází k přerušení genového toku minimálně 
proti proudu a hrozí inbrední deprese. V případě dotování původních populací jedinci půvo-
dem z rybníků může dojít k tzv. depresi outbrední (Dudash a Fenster, 2000).

Příkladem malého vodního toku s množstvím rybníků je Jevanský potok ve středních Če-
chách. Jevanský potok pramení v nadmořské výšce 480 m n. m. v obci Svojetice (49°58‘11.4“  
s. š., 14°44‘26.5“ v. d.) a po 20,8 km se vlévá zprava do řeky Sázavy poblíž obce Stříbrná Skalice 
(49°53‘11.4“ s. š., 14°51‘24.0“ v. d.), jeho průměrný průtok při ústí je 0,28 m3.s-1. Celé povodí 
má rozlohu 75,9 km2 (Vlček, 1984; ČHMÚ, 2010). Na Jevanském potoce leží celkem 12 rybníků 
(Požár, Louňovický, Pařez, Vyžlovský, Jan, Švýcar, Jevanský, Pilský, Penčický, Šáchovec, Propast 
a Hruškovský), ze kterých pouze 4 menší rybníky (Pilský, Penčický, Šáchovec a Propast) jsou 
neprůtočné. Jevanský potok také protéká významnou přírodní rezervací „Voděradské bučiny“. 
Obsádky jednotlivých rybníků jsou uvedené v tabulce 1.

Tab. 1. Rybí obsádka rybníků v Jevanské rybniční soustavě podle informací od ŠLP.

Tab. 1. Fish stock of particular ponds in Jevany pond system, according to information from ŠLP.

Název rybníku Obsádka rybníků v době průzkumu
Požár K1, lín plůdek, štika, karas stříbřitý, bílá ryba

Louňovický K1, štika, candát, karas stříbřitý, bílá ryba, okoun

Pařez K1, plůdek lína, bílá ryba

Vyžlovský K2, plůdek štika, candát, lín, sumec, okoun, bílá ryba, střevlička

Jan sportovní rybolov (kapr, lín, candát, okoun, sumec, štika, bílá ryba)

Švýcar sportovní rybolov (kapr, lín, candát, okoun, sumec, štika, bílá ryba)

Jevanský K2, okoun, bílá ryba, karas stříbřitý, střevlička východní

Pilský bez nasazení ryb

Penčický bez nasazení ryb

Šáchovec K0, amur, bílá ryba, okoun

Propast bez vody – odbahňování

Hruškovský sportovní rybolov
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V rámci standardního inventarizačního ichtyologického průzkumu pro Školní lesní podnik 
České zemědělské univerzity v Praze v Kostelci nad Černými lesy (ŠLP) jsme se zaměřili také na 
ovlivnění rybího společenstva soustavou zmíněných rybníků. Zajímalo nás, jaký bude rozdíl 
v početnosti jednotlivých druhů na úsecích toku v blízkosti rybníků a na lokalitách od rybníků 
vzdálenějších v letním období, kdy je obvykle nižší stav vody a jsou zhoršené kyslíkové pomě-
ry.

materIál a metOdIka

Porovnány byly části toku nacházející se ve větší vzdálenosti než 1 km od průtočných rybní-
ků s částmi toku nacházejícími se do 300 m od hráze průtočných rybníků. Tyto vzdálenosti byly 
vybrány pouze s ohledem na geografii povodí potoka. Měření environmentálních parametrů a 
odlovy ryb byly provedeny 4.–29. 8. 2009. Po provedení průzkumu environmentálních podmí-
nek (charakter okolí toku, typ substrátu dna, množství úkrytů, obsah kyslíku ve vodě) na podél-
ném profilu byla vytipována vhodná místa pro provedení inventarizace ichtyofauny. Jedním 
z dalších parametrů pro výběr lokality byla i přístupnost pro lov. Některé lokality na horním 
toku byly na základě environmentálního hodnocení vyloučeny pro elektrolov, protože vykazo-
valy parametry neslučující se s trvalým výskytem ryb (obsah kyslíku, hloubka toku). Následně 
byl na vybraných místech (Obr. 1) odlov realizován pomocí elektrického agregátu (Rybolovný 
agregát typ BMA PLUS, elektrocentrála HONDA s ovládací skříní BMA PLUS). Loveny byly vždy 
jednou cca 100 m dlouhé úseky toku. Všechny ulovené ryby byly po determinaci šetrně vráce-
ny na místo odlovení. S ohledem na malé množství lovných míst nevykazují počty odlovených 
jedinců pro každý druh normální rozdělení. Pro srovnání abundance jedinců jednotlivých dru-
hů v úsecích do 300 m (158 ks) a nad 1000 m (386 ks) od průtočných rybníků byl proto použit 
neparametrický ekvivalent t-testu „Man-Whitney test“. Pro statistické vyhodnocení byl použit 
program Statistica (StatSoft, 2009).
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Obr. 1.  Schématická mapa Jevanského potoka se zakreslením jednotlivých lokalit ichtyologického průzkumu. Čtverečkem jsou označeny 
lokality do 300 m od rybníků, kolečkem pak lokality více než jeden km vzdálené od rybníků.

Fig. 1.  Schematic map of the stream “Jevanský potok” with the indication of localities of ichthyologic survey. Sites within 300 m from the ponds 
are indicated by square, the locations more than one kilometre away from the ponds are indicated by circle.

výsledky

V částech toku vzdálených od rybníků bylo zaznamenáno 14 druhů ryb a 1 druh mihulovce, 
v částech toku v blízkosti rybníků 10 druhů. Srovnávané úseky se lišily výrazně v environmen-
tálních charakteristikách, i složení ichtyofauny (Graf 1). Z environmentálních parametrů se jed-
nalo především o značné zabahnění částí toku pod rybníky a nižší množství ve vodě rozpuš-
těného kyslíku. Zatímco v částech toku vzdálených od rybníků se koncentrace rozpuštěného 
kyslíku pohybovaly v rozmezí 7–9,5 mg.l-1, v blízkosti rybníků, kde se ichtyologický průzkum 
prováděl, nezřídka klesaly koncentrace kyslíku pod 3 mg.l-1 (rozmezí 1,9–6,5 mg.l-1). Informace 
o výskytu druhů ve dvou srovnávaných typech prostředí jsou patrny z tabulky 2 (Tab. 2).
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Tab. 2. Porovnání výskytu jednotlivých druhů ve sledovaných úsecích. Vyhodnoceno pomocí Man-Whitney testu.

Tab. 2. Comparison of the appearance of particular species in selected sections. Evaluated by Man-Whitney test.

Zkratka/druh Status Nad 1 km Do 300 m Preference P
ho – hrouzek obecný (Gobio gobio) LC 135 10 1 km < 0,05

oo – ouklej obecná (Alburnus alburnus) LC 3 0 – neprůkazné

mm – mřenka mramorovaná (Barbatula barbatula) LC 11 0 1 km < 0,05

úř – úhoř říční (Anguilla anguilla) NT 3 0 – neprůkazné

jt – jelec tloušť (Squalius cephalus) LC 52 51 – neprůkazné

hd – hořavka duhová (Rhodeus amarus) EN 36 0 1 km < 0,05

jp – jelec proudník (Leuciscus leuciscus) LC 7 6 – neprůkazné

vo – vranka obecná (Cottus gobio) VU 18 0 1 km < 0,05

po – pstruh obecný (Salmo trutta) LC 2 4 – neprůkazné

oř – okoun říční (Perca fluviatilis) LC 39 61 – neprůkazné

so – slunka obecná (Leucaspius delineatus) EN 22 6 1 km < 0,05

šo – štika obená (Esox lucius) LC 0 1 – neprůkazné

ks – karas stříbřitý (Carassius gibelio) 15 11 – neprůkazné

sv – střevlička východní (Pseudorasbora parva) 6 3 – neprůkazné

pc – plotice obecná (Rutilus rutilus) LC 19 18 – neprůkazné

mp – mihule potoční (Lampetra planeri) EN 16 0 1 km < 0,05

LC – málo dotčený (Least Concern), NT – téměř ohrožený (Near Threatened), VU – zranitelný ( Vulnerable), EN  – ohrožený druh (Endange-
red), status podle Luska a kol. (2006)

Graf 1.  Porovnání součtů jedinců jednotlivých druhů odlovených v úsecích do 300 m od rybníků (černé sloupce) a v úsecích vzdálených více jak 
1 km od průtočných rybníků (bílé sloupce). 

Graph 1.  Comparison of totals of individuals of each species caught in the sections of stream up to 300 meters from the ponds (black 
columns) and in the sections more than 1 km from the ponds (white columns).
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dIskuze

S ohledem na naše výsledky lze konstatovat, že rybníky ovlivňují druhovou početnost v na-
vazujících úsecích toku. Na určitý obecný trend snižování počtu druhů v tocích s velkým množ-
stvím rybníků poukazuje i práce Pivničky (1998) nebo Humpla (2006). Z našich dat (Tab. 2) je 
patrné, že vzácnější druhy v letní sezóně jsou v Jevanském potoce vázány spíše na části toku, 
které jsou ve větší vzdálenosti od rybníků (v našem případě minimálně 1 km). Za důvod lze 
považovat to, že tyto druhy jsou zpravidla náročnější na kvalitu prostředí a kyslíkové poměry 
– např. vranka a mihule. Z rybníků se do toku dostává značné množství sedimentů s velkým 
podílem organické složky („bahno“). Následkem čehož dochází v částech toku v blízkosti ryb-
níků ke značnému snížení množství rozpuštěného kyslíku rozkladnými procesy. Druhým pod-
statným negativním dopadem je snižování úkrytové kapacity prostředí překrytím původních 
členitých struktur těmito jemnými sedimenty, přičemž toto může mít na některé druhy (např. 
vranku) velmi zásadní negativní vliv (Knaepkens a kol., 2002). Jak snížení koncentrací kyslíku, 
tak zabahnění částí toků pod rybníky byly na lokalitách zřetelně patrné a obojí se odráželo 
i v celkově nižším množství zaznamenaných ryb. Některé druhy, které se dají považovat za 
eurytopní – tedy flexibilní vzhledem k prostředí – se prokazatelně častěji vyskytovaly v pro-
středí vzdálenějším od rybníků – např. hrouzek, mřenka. Překvapením pak může být prokaza-
telně častější výskyt slunky v úsecích vzdálenějších od rybníků, která je nejnověji považována 
za ohrožený druh (Lusk a kol., 2006). Výskyt slunky, resp. její absenci, dáváme do souvislosti 
s výskytem střevličky. Střevlička je známá svou predací na jikrách a larvách původních druhů 
ryb (Stein a Herl, 1986), mezidruhovou konkurencí o potravní zdroje (Declerck a kol., 2002) a 
zavlečením exotických parazitů (Gozlan a kol., 2005). Každý z uvedených důvodů může být 
vysvětlením pro  výskyt slunky právě jen v místech, kde se střevlička nevyskytuje, i když se pro 
ni nejedná o nejvhodnější habitat. S určitou rezervou je třeba nahlížet na přítomnost úhoře 
pouze v úsecích vzdálených od rybníků. V případě tohoto druhu se jednalo o velmi malý počet 
odlovených jedinců (pouze 3 ks) a jejich zastižení v částech toku vzdálených od rybníků lze 
přiřknout i pouhému vlivu náhody. Výskyt hořavky duhové je vázán na větší zástupce vodních 
mlžů, pro které je vysoká turbidita a velké množství sedimentů v toku pod rybníky nevyhovu-
jící (Strayer, 1983; Beran, 2002). Nezanedbatelným vlivem rybníků je obohacení ichtyofauny 
o některé druhy ryb původem přímo z rybníků, přičemž tyto druhy zpravidla obývají všechny 
části toku, které se vyskytují po proudu od zdrojových vodních ploch. Z druhů, které jsme 
zaznamenali, lze předpokládat rybniční původ u hojně se vyskytujícího okouna říčního v ryb-
nících Jevanské soustavy, jak je patrno z přehledu obsádek (Tab. 1). Podobné zkušenosti s vý-
skytem tohoto druhu v potocích uvádějí i jiné práce, přičemž i v těchto případech se evidentně 
jednalo o ryby původem z rybníků (Daněk a kol., 2008, Vlach a Švátora, 2000). Rovněž původ 
karase stříbřitého, střevličky východní, s vysokou pravděpodobností i odchycených úhořů a 
štiky lze spatřovat ve výše položených rybnících.

sOuhrn

Zjištěné poznatky naznačují, že rybníky výrazným způsobem ovlivňují přírodní podmín-
ky ve stametrových úsecích pod rybníky a zároveň významně ovlivňují složení ichtyofauny 
ve veškerých částech toku nacházejících se pod nimi. V podstatě lze veškeré tyto změny po-
važovat za změny negativní. V souvislosti s tím je třeba chápat rybníky nejen jako krajinářsky 
hodnotné prvky, ale rovněž jako určité nebezpečí pro původní ichtyofaunu malých vodních 
toků.
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aBstRact
We present our cytogenetic data of South American cichlids (tribus Cichlasomatini) that were 

consequently consulted with phylogenetic analysis of other authors. Nuclei suspensions for this 
study were obtained by different methods of chromosome preparation, then dropped on slides 
and stained by the solution of Giemsa - Romanowski. Obtained metaphases were investigated 
by microscope and recorded by digital camera connected with image analysing software. Karyo-
types were constructed only in samples with good metaphases and cytogenetic data (chromo-
some number, karyotype) and they were consequently applied to known phylogenetic tree. We 
concluded that common ancestor had 2n = 48 chromosomes. Change of chromosome number 
occurred at least in seven evolution events; six times the number of chromosome increased and 
once decreased. The increase of chromosome number was observed in group of Nannacara and 
Cleithracara (Cleithracara maronii 2n = 50). In the second clade of Bujurquina – Tahuantinsuyoa 
– Andinoacara – Laetacara – Acaronia we found a reduction of chromosome number (Bujurquina 
2n = 44; 40, Laetacara 2n = 44; 38 and Tahuantinsuyoa 2n = 30). From available data we are still 
not able to formulate final hypothesis of karyotype evolution within the tribus Cichlasomatini. 
Anyway, present study is the first cytogenetic overview of the tribe.

Klíčová slova: Cytogenetika, jihoamerické cichlidy, Cichlosomatini, evoluce karyotypu
Keywords: Cytogenetics, South American cichlids, Cichlosomatini, evolution of caryotype

ÚvOd

Cytogenetická analýza karyotypu je dostupnou a relativně levnou metodou, jak získat in-
formace o organizaci struktur dědičné informace, tedy o počtu a stavbě chromozomů v jádře 
buňky. Jedná se tak o signál, který molekulární genetika a sekvenace DNA nemůže odhalit, a 
proto může být vhodným doplňkem při studiu evoluce dané skupiny (Pisano a kol., 2007). Tyto 
informace je možné porovnat mezi jednotlivými druhy, přesto o jihoamerických cichlidách 
(tribus Cichlasomatini) není v literatuře mnoho cytogenetických informací. Konkrétně existují 
dvě cytogenetické studie: od autorů Thompson (1979) a Marescalchi (2005). Z těchto studií 
vyplývá, že variabilita chromozomového uspořádání je větší, než se předpokládalo. Studované 
rody byly původně považovány za uniformní v počtu chromozomů.
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Ukazuje se, že zástupci rodů Aequidens, Cichlasoma a Krobia mají 48 chromozomů (2n = 48), 
což je doposud považováno za ancestrální stav. Naopak rody Bujurquina (2n = 44; 40), Laetaca-
ra (2n = 44; 38), Nannacara (2n = 44) a Cleithracara (2n = 50) se v počtech chromozomů liší.

Cílem této studie je popsat cytogenetické charakteristiky druhů jihoamerických cichlid, kte-
ré dosud nebyly z tohoto pohledu zkoumány, a následnou fylogenetickou interpretací záro-
veň rozšířit znalosti o možném průběhu evoluce karyotypu v rámci tribu Cichlasomatini.

materIál a metOdIka

Do studie bylo zahrnuto 8 druhů z 6 různých zemí (1. Andinoacara biseriatus – Kolumbie, 
2. Andinoacara cf. pulcher „Rio Chirgua“ – Venezuela, 3. Andinoacara rivulatus – Ekvádor,  
4. Aequidens tubicen – Peru, 5. Cichlasoma amazonarum – Brazílie, 6. Cichlasoma boliviense – 
Bolivie, 7. Krobia sp. „Xingu“ – Brazílie, 8. Tahuantinsuyoa macantzatza – Peru. Většina ryb použi-
tých v této studii pochází z původního místa jejich výskytu a byla zakoupena prostřednictvím 
specializovaných firem v České republice nebo v Německu. Všechny ryby byly chovány v akvá-
riích na ČZU a PřF UK v Praze. Od každého druhu byli použiti dva jedinci ke stanovení počtu 
chromozomů, pro sestavení karyotypu pak byla vybrána jedna nejlepší metafáze.

K získání chromozomových preparátů byly použity tři metody, a to: 1) preparace chromozo-
mů z regenerátu ploutve dle M. Völkera, 2) preparace chromozomů z embryí dle M. Völkera a 
3) kultivace fibroblastů in vitro.

Metody preparace chromozomů z regenerátu ploutve dle M. Völkera a kultivace fibroblastů 
in vitro byly použity u všech vyjmenovaných druhů, metoda preparace chromozomů z embryí 
dle M. Völkera byla použita u druhů Cichlasoma amazonarum a Cichlasoma boliviense, které 
se přirozeně vytíraly v akváriích, k jednotlivým preparacím bylo použito postupně pět snůšek 
od každého druhu.

Metoda preparace chromozomů z regenerátu ploutve dle M. Völkera je založena na principu 
regenerace buněk v místě poškození po odstranění časti tkáně, v tomto případě se jednalo 
o ocasní ploutev. Rybě byla odstřižena malá část ocasní ploutve (pásek o šířce cca 1 mm). Ocas-
ní ploutev se nechala regenerovat 4–7 dní podle regenerační aktivity. Po uplynulém časovém 
úseku byl regenerát odstřižen a vložen na 2–3 hodiny do Petriho misky s kultivačním roztokem 
skládajícího se z 14,3 ml zásobního roztoku (7,48 g NaCl; 0,18 g KCl; 0,2 g CaCl2; 0,016 g NaHCO3 
a 1000 ml destilované vody), 85,7 ml destilované vody a 0,025 g kolchicinu (Serva). Během této 
doby probíhalo dělení buněk, ale pouze do stadia metafáze, ve které kolchicin zastavuje bu-
něčné dělení. Po té byly přidány 3–4 kapky fixačního roztoku (100% CH3OH a 100% CH3COOH, 
3 : 1), který se nechal působit 30 minut v chladničce při 4 °C. V této fázi došlo k usmrcení všech 
buněk. Poté byl z Petriho misky veškerý roztok odstraněn a byl přidán pouze fixační roztok, 
který působil dalších 30 minut. Odstranění starého a přidání čerstvého fixačního roztoku bylo 
opakováno dvakrát. Následně byl regenerát přenesen na síťku a zakápnut 45–50 μl 20% kyse-
liny octové. Ta způsobila rozbití jaderných membrán a rozvolnění chromozomů, což je důležité 
pro následné pozorování na podložním sklíčku. Poté byla tkáň regenerátu jemně rozrušena 
o síťku pinzetou a  z druhé strany síťky byla automatickou pipetou Nichirio 200 odsáta sus-
penze buněk do mikrozkumavky typu Eppendorf. Suspenze byla následně nanesena na pod-
ložní skla (Menzel GmbH) zahřátá na teplotu 45 °C na topné plotýnce. Suspenze byla na sklo 
nakápnuta a po 20 sekundách nasáta zpět. Tímto způsobem byly na jednom podložním skle 
vytvořeny tři kapky. Díky teplotě skel se vytvořil v místě kapky jemný film s buňkami. Skla se 
nechala vychladnout při pokojové teplotě v laboratoři.
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Metoda preparace chromozomů z embryí, byla též optimalizována Völkerem (2006).
Do připraveného roztoku kolchicinu (Serva) (0,25 g a 50 ml vody z akvária) v Petriho miskách 

bylo umístěno po 3–4 embryích, které byly získány z přirozeného výtěru ryb v akváriu. Embrya 
byla takto kultivována 4 hodiny při pokojové teplotě. Během této doby probíhalo dělení bu-
něk, ale pouze do stadia metafáze, ve které kolchicin zastavuje buněčné dělení. Do zkumavek 
byl připraven roztok citronanu sodného (0,8%), ve kterém byla embrya ponechána hypoto-
nickému působení po dobu 40 minut při laboratorní teplotě. Poté byla tekutina ze zkumavek 
slita a bylo přidáno 5 ml fixativa (100% CH3OH a 100% CH3COOH, 3 : 1). Embrya byla pro-
vzdušněna pomocí Pasteurovy pipety a umístěna do chladničky (4 °C) na 20 minut. V této fázi 
došlo k usmrcení všech buněk. Tento krok byl opakován ještě dvakrát, s tím že v posledním 
kroku byly zkumavky ponechány v chladničce 24 hodin. Po 24 hodinách byla embrya osušena 
a umístěna do mikrozkumavky typu Eppendorf s 40% kyselinou octovou, která způsobila roz-
bití jaderných membrán a rozvolnění chromozomů pro následné pozorování na sklíčku. Zde 
byla embrya rozmělněna pomocí plastové tyčinky. Poté byla suspenze kapána na předehřátá 
(45 °C) podložní skla (Menzel GmbH) stejným způsobem jako v předchozí metodě preparace 
chromozomů z regenerátu.

Kultura fibroblastů byla založena z malého vzorku tkáně (cca 2 x 2 mm), který byl rybě ode-
brán z hřbetní ploutve. Případně byl použit odstřižek ocasní ploutve, který byl odebrán při vy-
užití metody preparace z regenerátu ploutví. Odebraný kousek tkáně z hřbetní nebo ocas-
ní ploutve byl umístěn do roztoku PBS 0,5 ml (10 g NaCl, 0,25 g KCl, 0,25 g KH2PO4, 1,44 g  
Na2HPO4.12H2O, 1000 ml H2O) a 0,5 ml antibiotické–antimykotické směsi (Sigma-Aldrich) v mik-
rozkumavce typu Eppendorf na 60 minut. Poté byla tkáň umístěna do roztoku 1,5 ml PBS + 0,5 ml 
antibiotické–antimykotické směsi v mikrozkumavce typu Eppendorf na 60 minut. Ve „flow-bo-
xu“ byla tkáň postupně oplachována ve třech Petriho miskách s roztokem kompletního media 
složeného z 80 ml Liebovitz media L15 (Sigma-Aldrich) a 20 ml bovinního sera (Baria). Dále byl 
přidán 1 ml antibiotické–antimykotické směsi (Sigma-Aldrich) a 1 ml glutaminu (Sigma-Ald-
rich). Takto připravené medium bylo přefiltrováno speciálními filtry (Millex Millipore) a ucho-
váváno ve sterilní nádobě v chladničce při 4 °C. V poslední Petriho misce byla tkáň ponechána 
hodinu. Následně byla tkáň rozstřihána na několik menších kousků. Takto získané kousky tká-
ně byly pomocí očkovací kličky přeneseny na dno kultivační lahvičky (Nunc). Po 20 minutách, 
kdy došlo k přilnutí tkáně ke dnu kultivační lahvičky, byly přidány 3 ml kompletního media. 
Fibroblasty byly kultivovány při 28,5 °C v termostatu. Každý třetí den probíhala výměna kom-
pletního media. Celková doba kultivace byla přibližně 14 dní, podle vizuální kontroly růstu 
fibroblastů pod inverzním mikroskopem. Do kultivačních lahviček byly přidány 3 kapky 0,1% 
kolchicinu (Serva), který se nechal působit po dobu 4 hodin v termostatu při 28,5 °C. Poté byly 
dvakrát přidány a odsáty 2 ml PBS. K takto ošetřeným fibroblastům byl přidán 1 ml PBS a 0,7 ml 
0,1% trypsinu (Sigma-Aldrich). Celková doba působení trypsinu byla 2 minuty, pak byl jeho 
účinek zastaven přidáním kultivačního media. Očkovací kličkou byly ze dna kultivační nádobky 
seškrabány narostlé fibroblasty, které byly spolu s kultivačním roztokem převedeny do zku-
mavky. Suspenze byla centrifugována 10 minut při 1200 otáčkách a laboratorní teplotě. Poté 
byl supernatant odsát a k buňkám usazeným na dně zkumavky bylo přidáno 5 ml KCl (5,6 g/l, 
37 °C). Doba hypotonického působení KCl byla 8 minut. Po centrifugaci (10 min/1200 otáček) 
byl supernatant odsán a přistoupilo se k fixaci (100% CH3OH, 100% CH3COOH, 3 : 1) po dobu 
20 minut. Proces fixace byl třikrát opakován a poté byla suspenze nakapána na vyčištěné pod-
ložní sklo (Menzel GmbH). Barvení bylo prováděno po dobu 10 minut ve 3% roztoku Giemsa 
Romanovski (Dr. Kulich Pharma) v Sorensově pufru (4,5 g KH2PO4, 4,7 g Na2PO4, 1000 ml desti-
lované vody; pH = 6,8). Poté byly preparáty důkladně opláchnuty destilovanou vodou.



- 16 -

Krajáková a kol. / Bulletin VÚRH Vodňany 46, 2010/4, 13–21

Všechny preparáty byly prohlíženy na mikroskopu Olympus AX-70 při zvětšení 1000x za po-
užití imerzního oleje. Vybrané metafáze byly vyfoceny CDD kamerou (Olympus; DP30BW). 
Obraz byl zpracován v programu Microimage. Vlastní počítání chromozomů v metafázích 
probíhalo ručně nebo pomocí programu Microimage. Sestavování karyotypu bylo provedeno 
ve specializovaném programu Ikaros (Metasystems).

Chromozomy byly klasifikovány dle Levana a kol. (1964) na základě délky chromozomo-
vých ramen a polohy centromery do těchto kategorií: metacentrické (m), submetacentrické 
(sm), subtelocentrické (st) a akrocentrické (a). Získané výsledky cytogenetické analýzy byly 
posouzeny s ohledem na známé příbuzenské vztahy zkoumaných druhů. Zjištěné počty chro-
mozomů byly zaneseny na fylogenetický strom. Použit byl publikovaný fylogenetický strom 
(Musilová a kol., 2009), který byl sestaven na základě dat získaných molekulárně genetickými 
metodami, a to sekvenací jak jaderných (RAG 1 a S7), tak mitochondriálních (Cytb, 16S) genů. 
Na strom byla zanesena i data získaná z publikací Marescalchi (2005), Feldberg a kol. (2003) a 
Thompson (1979) (obr. č. 2). Dále byly na fylogenetickém stromu vyznačeny evoluční události 
ve změně počtu chromozomů (zvýšení/redukce počtu) a pravděpodobný počet chromozomů 
společných předků s použitím kriteria maximální parsimonie (tj. aby celkový počet evolučních 
změn schopných vysvětlit rozložení znaků u reálných studovaných druhů byl co nejmenší; 
Flegr, 2005). Pro zanesení byla využita optimalizace ACCTRAN, která předpokládá, že evoluční 
změny se udály co nejpozději, tj. co nejblíže koncovým taxonům ve fylogenetickém stromu, 
a tedy co nejdále od jeho kořenů (Agnarsson a Miller, 2008). Poslední vstupní informace je 
předpoklad, že redukce počtu chromozomů je častější jev než zvýšení počtu (Imai a kol., 1986). 
Ke zvýšení počtu chromozomů dochází rozpadem, naopak snížení počtu se může odehrávat 
fúzí či hromadnou fúzí.

výsledky

U všech osmi zkoumaných druhů se podařilo stanovit počty chromozomů. Druhy Andino-
acara biseriatus, Andinoacara cf. pulcher „Rio Chirgua“, Andinoacara rivulatus, Aequidens tubi-
cen, Cichlasoma amazonarum, Cichlasoma boliviense, Krobia sp. „Xingu“ měly 2n = 48 chro-
mozomů, pouze druh Tahuantinsuyoa macantzatza měl 2n = 30 chromozomů. Karyotypy byly 
sestaveny u čtyř druhů (obr. č. 1). Jeden karyotyp není kompletní (obr. č. 1c), ale dobře typově 
zapadá mezi ostatní kompletní karyotypy, proto je uveden.
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Obr. 1.  Karyotypy jihoamerických cichlid tribu Cichlasomatini a) Andinoacara biseriatus, b) Aequidens tubicen, c) Cichlasoma 
amazonarum, d) Krobia sp. “Xingu”, 1–6 sm, 7–24 st – a.

Fig. 1.  Karyotypes of South American cichlids of tribe Cichlasomatini a) Andinoacara biseriatus, b) Aequidens tubicen, c) Cichlaso-
ma amazonarum, d) Krobia sp. “Xingu”, 1–6 sm, 7–24 st – a.

Společnou charakteristikou získaných karyotypů je šest párů submetacentrických chro-
mozomů, z toho ve dvou případech (Aequidens tubicen, Andinoacara biseriatus) je první pár 
submetacentrických chromozomů výrazně větší než zbývající páry. Na základě získaných vý-
sledků je pravděpodobné, že předek tribu Cichlasomatini měl 2n = 48 chromozomů. Ke změ-
ně počtu chromozomů došlo minimálně při sedmi evolučních událostech, z toho jednou 
ke zvýšení a šestkrát ke snížení počtu chromozomů. Jako stabilní se v počtu chromozomů 
jeví klastr rodů Aequidens – Cichlasoma – Krobia. Dosud všichni zkoumaní jedinci z tohoto 
klastru mají 2n = 48. U klastru rodů Nannacara – Cleithracara došlo ke zvýšení počtu chromo-
zomů u Cleithracara maroni a k redukci počtu chromozomů u Nannacara anomala. U klastru 
rodů Bujurquina – Tahuantinsuyoa – Andinoacara – Laetacara – Acaronia existuje tendence 
k postupnému snižování počtu chromozomů, jelikož všechny druhy rodu Andinoacara mají 
2n = 48, druhy rodů Bujurquina mají 2n = 44; 40, druhy rodů Laetacara mají 2n = 44; 38 a Ta-
huantinsuyoa má dokonce 2n = 30.
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Obr. 2.  Fylogenetický strom (Musilová a kol., 2009) s  daty o počtu chromozomů získaných během této práce a dále pak v práci Marescalchi 
(2005), Feldberga a kol. (2003) a Thompsona (1979). Data pro srovnávací skupinu (rod Nandopsis, tribus Heroini) pochází z práce Salase 
a Boza (1991). Dále jsou naznačeny hypotetické evoluční události, které mohly změnit počet chromozomů (redukce nebo zvýšení počtu 
chromozomů) s použitím metody maximální parsimonie za předpokladu vyšší pravděpodobnosti fúze než rozpadu chromozomů a 
aplikaci optimalizace ACCTRAN (hypotetické změny proběhly co nejdále od kořene stromu). Počet chromozomů u předka byl stanoven 
s využitím faktu, že původní karyotyp cichlid je 2n = 48 (Feldberg a kol., 2003). Šedá čísla znázorňují počet chromozomů u hypotetického 
předka.

Fig. 2.  Fylogenetic tree (Musilová et al., 2009) with the number of chromosomes obtained in this study, and from the Marescalchi (2005), 
Feldberg et al. (2003) and Thompson (1979) studies. Data for group comparison comes from the study of Salas and Boza (1991). 
Hypothetical evolutionary events which could change chromosome numbers (increase or reduction) are marked. The method of maximal 
parsimony was used with a presumption of a higher probability of fusion versus a chromosome break up; the application ACCTRAN 
optimalization was used (hypothetical changes with the greatest distance from the tree’s root). The ancestor chromosome number was 
determined by the fact that the ancestral karyotype of cichlids is 2n = 48 (Feldberg et al., 2003). Gray numbers indicate the chromosome 
numbers of a hypothetical ancestor.
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dIskuse

Důvodem získání malého počtu kvalitních metafází je vlastní metoda regenerátu, která byla 
optimalizována pro drobné druhy halančíků (Völker, 2006) a pro cichlidy se metodu nepo-
dařilo plně optimalizovat. Rovněž metoda kultivace fibroblastů nepřinesla kvalitní výsledky. 
Na tématu je tedy třeba nadále pracovat i v budoucnu a popisované výsledky je nutno chápat 
jako předběžné.

Pokud srovnáme charakteristiky karyotypů, které získala Marescalchi (2005), a charakteris-
tiky získané v této práci, můžeme pozorovat určité rozdíly. Marescalchi (2005) vyhodnotila 
počet submetacentrických chromozomů v rozmezí 2 až 13 párů chromozomů. Námi získané 
výsledky ukazují vždy 6 párů submetacentrických chromozomů. Z toho pak vyplývají i rozdíl-
né počty chromozomů v kategorii subtelocentrických až akrocentrických. Rozdíl mezi jedinci 
stejného druhu (konkrétně Andinoacara pulcher) může být způsobený odlišnou lokalitou pů-
vodu jedinců v práci Marescalchi (2005) a v této práci. Marescalchi (2005) použila ke své studii 
ryby z akvarijních chovů, naopak v této práci byly použity ryby získané a importované z místa 
původu. Takovým příkladem je Andinoacara cf. pulcher, kdy typový materiál (jedinci, podle 
nichž byl druh popsán) pochází z Trinidadu, zatímco areál rozšíření pokrývá mnohem rozsáh-
lejší území Venezuely a Kolumbie. Námi použitý jedinec pocházel z řeky Chirgua ve Venezuele. 
V akvarijních chovech se vyskytuje tento druh již dlouho, ale geografický původ chovaných 
jedinců není jistý. Není proto možné říci, z které lokality pochází jedinec použitý v práci Mares-
calchi (2005). Navíc druh Andinoacara pulcher je velmi variabilní a podle analýzy DNA se prav-
děpodobně jedná o více druhů (Musilová a kol., 2009). Dokud nebude vyřešena taxonomická 
situace v rámci tohoto druhu, nelze vyvodit jednoznačný závěr.

Stabilně se jeví skupina rodů Aequidens – Cichlasoma – Krobia, všichni zkoumaní jedinci 
z této skupiny mají 2n = 48. U skupiny rodů Nannacara – Cleithracara došlo ke zvýšení počtu 
chromozomů u Cleithracara maroni a k redukci počtu chromozomů u Nannacara anomala. 
U skupiny rodů Bujurquina – Tahuantinsuyoa – Andinoacara – Laetacara – Acaronia se vysky-
tuje tendence k postupnému snižování počtu chromozomů, všechny druhy rodu Andinoacara 
mají 2n = 48, druhy rodů Bujurquina mají 2n = 44; 40 a druhy rodů Laetacara mají 2n = 44; 38 a 
druh Tahuantinsuyoa má dokonce 2n = 30. Ke zvýšení počtu chromozomů dochází rozpadem, 
naopak snížení počtu se může odehrávat fúzí či hromadnou fúzí, pravděpodobnější evoluční 
událost je fúze chromozomů než jejich rozpad (Imai a kol., 1986).

Pro zanesení počtu chromozomů jednotlivých druhů na jejich fylogenetický strom bylo po-
užita optimalizace ACCTRAN, která předpokládá evoluční události „co nejpozději“, tedy co nej-
dále od kořene stromu. Zvolili jsme tuto optimalizaci, jelikož data o počtu chromozomů jsou 
nekompletní a použití opačné optimalizace (DELTRAN – událost se udála co nejblíže kořenu 
stromu) by zanášelo do interpretace výsledků informaci i o druzích, které dosud nebyly zkou-
mány (Agnarsson a Miller, 2008).

Thompson (1979) tvrdí, že u cichlid se vyskytují dva typy karyotypů: 1) karyotyp „A“, který je 
původní (2n = 48), s malým počtem metacentrických chromozomů, obvyklejší jsou submeta-
centrické chromozomy a dále nacházíme vysoký počet subtelocentriků a akrocentriků; 2) evo-
lučně odvozený karyotyp „B“, ve kterém nacházíme větší počet metacentrických chromozomů, 
často se také liší samotný počet chromozomů. Pokud porovnáme námi získané metafáze a 
karyotypy můžeme konstatovat, že většina zkoumaných cichlid majících 2n = 48 chromozomů 
má karyotyp typu „A“. Naopak u druhů s redukovaným počtem chromozomů (2n = 44, 38 nebo 
30) se jedná převážně o karyotyp typu „B“.
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Nejvýraznějším příkladem redukce počtu chromozomů je druh Tahuantinsuyoa macantzatza, 
u kterého došlo k redukci až na 2n = 30. U tohoto druhu se bohužel nepodařilo sestavit karyo-
typ, ale uvedený počet chromozomů (2n = 30) byl pozorován u dostatečného počtu metafází, 
kde bylo možno chromozomy alespoň spočítat.

Podle dostupných údajů má většina zástupců jihoamerických cichlid základní karyotyp 
2n = 48 (Salas a Boza, 1991, Feldberg a kol., 2003). S ohledem na zjištěné výsledky v této studii 
je velmi pravděpodobné, že předek tribu Cichlasomatini měl také 2n = 48 chromozómů. Tento 
počet je též v souladu s prací Marescalchi (2005) a Feldberga a kol. (2003).

sOuhrn

Získali jsme cytogenetická data o jihoamerických cichlidách z tribu Cichlasomatini, která 
jsme následně porovnávali s fylogenetickými studiemi jiných autorů. Jaderné suspenze byly 
získány různými metodami chromozomové preparace, nakapány na skla a barveny roztokem 
Giemsa-Romanowski. Získané metafáze byly pozorovány mikroskopem a zaznamenány po-
mocí digitální kamery. Karyotypy byly sestaveny pouze z kvalitních metafází. Cytogenetická 
data (počet chromozomů, karyotyp) byla následně zanesena na známý fylogenetický strom. 
Ze získaných výsledků je pravděpodobné, že předek tribu Cichlasomatini měl 2n = 48. Ke změ-
ně počtu chromozomů došlo minimálně při sedmi evolučních událostech. Z toho jednou ke 
zvýšení a šestkrát ke snížení počtu chromozomů. Zvýšení počtu chromozomů bylo pozoro-
váno ve skupině Nannacara a Cleithracara (Cleithracara maronii 2n = 50). Ve druhé skupi-
ně Bujurquina – Tahuantinsuoya – Andinoacara – Laetacara – Acaronia je patrná tendence 
k postupnému snižování počtu chromozomů. Všechny druhy rodu Andinoacara mají 2n = 48, 
druhy rodů Bujurquina mají 2n = 44, 40 a druhy rodů Laetacara mají 2n = 44; 38 a Tahuantin-
suyoa má 2n = 30. Ze získaných dat není zatím možné formulovat finální hypotézu o evoluci 
karyotypu tribu Cichlasomatini.
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aBstRact
Two twenty-four hour observations were performed using a Danish model recirculation system 

having an overall volume of 1,000 m3, containing of 12 concrete rearing units and two biofilters for 
water treatment, first with floating elements and second with sinking elements. The first observa-
tion was carried out on 11th August 2009 at 18.3 ± 0.4 °C and the second one on 25th November 
2009 at 3.9 ± 0.2 °C. The aim of the observations was to focus on dissolved oxygen level, pH value 
and content of ammonia nitrogen in water to verify the function of the biofilter. During the second 
the same hydro chemical parameters were used to compare a potential impact of different stock-
ing densities of rainbow trout. Within 24 hours differences concerning hydro chemical parameters 
at 18.9 °C were always bigger than at 3.9 °C. At 18.3 °C higher oxygen consumption has been con-
cerned within five hours after feeding as well as higher production of ammonia nitrogen. The pH 
value was always significantly lower in the outflow compared to inflow of the rearing area. At 3.9 °C 
the difference in ammonia nitrogen was significantly lower in inflow than in outflow of the rearing 
area with non significant differences among stocking densities and without big changes over the 
night. The influence of stocking densities was observed among the rearing unit containing 12,000 
and units with 10,000, 8,000 and 6,000 individuals, respectively. Fish stock of 12,000 individuals 
consumed significantly more oxygen but higher production of ammonia nitrogen and influence to 
pH value in the outflow of units was not significant.

Klíčová slova:   Lososovití, diurnální, recirkulace, biofiltr, amoniakální dusík, kyslík, pH
Keywords:   Salmonids, diurnal, recirculation, biofilter, ammonia nitrogen, oxygen, pH

ÚvOd

Celková světová produkce ryb a hlavně jejich potřeba pro stále se rozrůstající populaci lidí 
na naší planetě každoročně stoupá. Celosvětová produkce ryb je od roku 1970 téměř dvojná-
sobná (60 mil. t › 120 mil. t) a jak vyplývá ze statistik FAO (2009), úlovky ryb z volného prostředí 
v posledních dvou desetiletích stagnují kolem 10 milionů tun ryb ročně. Z toho vyplývá, že 
v současné době pochází více než jedna třetina ryb určených pro lidskou výživu z akvakultury 
(FAO 2009).
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Z padesáti milionů tun vodních organismů vyprodukovaných v akvakultuře v roce 2007 při-
padá 29 milionů tun na sladkovodní akvakulturu a z toho je téměř 26 milionů tun sladkovod-
ních ryb. Pro příklad: celosvětová produkce lososovitých ryb z akvakultury stoupá průměrně 
o 4 % ročně (FAO 2009). S narůstajícím množstvím ryb chovaných v akvakultuře však logicky 
narůstá i znečištění a spotřeba vody a nestačí ani kapacita stávajících vodních ploch. Proto se 
moderní akvakultura v posledních desetiletích začíná ubírat cestou budování intenzívních re-
cirkulačních akvakulturních systémů (RAS) pro chov ryb využívajících biologickou filtraci (Kou-
řil a Kujal, 2009), což jim umožňuje snížit potřebu vody pro odchov ryb až 100x (MacMillan, 
1992; Blancheton a kol., 2007).

RAS jsou budovány na různých místech v různé zeměpisné šířce i délce a nadmořské výšce, 
což má za následek různý průběh počasí během roku i kolísání teplot během roku a dne. Proto 
je každé toto zařízení svým způsobem unikátní a je třeba pro něj optimalizovat krmnou tech-
niku, krmné dávky a úpravu vodního prostředí, k čemuž by tato pozorování měla výrazným 
způsobem přispět.

materIál a metOdIka

Zařízení, na kterém jsme provedli sledování, je majetkem firmy Biofish s. r. o. a nachází se po-
blíž Kamenice nad Lipou (GPS 49°19‘9.04“N; 15°5‘39.97“E). Je to celobetonové zařízení o cel-
kovém objemu 1000 m3 sestávající z části odchovné, 12 odchovných žlabů (11 x 2 x 2 m – ob-
jem vody 36,4 m3), a části pro úpravu a čerpání vody, která je rozdělena na jednokomorový 
biofiltr (objem filtračního materiálu: 10 m3) s plovoucí náplní a osmikomorový biofiltr (objem 
filtračního materiálu celkem 100 m3) s ponořenou náplní (rozdělení na komory je z důvodu 
odkalování biofiltru), mezi nimiž je sedimentační zóna. Filtrační materiál pro nárůst nitrifikač-
ních bakterií tvoří výlisky z polymeru dodané firmou Biomar A/S Denmark standardně pou-
žívané v tomto typu RAS. Jediný rozdíl mezi plovoucími a ponořenými filtračními částicemi 
je ve specifické hustotě materiálu. Za biofiltrem následuje úsek vybavený mělkými difusory 
(0,8 m pod hladinou), kde dochází k aeraci a odplynění (vybublání) oxidu uhličitého. Násle-
duje 4,5 m hluboký airlift čerpající vodu do postupně se zužujícího kanálu přivádějícího vodu 
k odchovným žlabům (viz obrázek 1). Maximální možný výkon airliftu je 300 l.s-1, měřeno na 
začátku přívodního kanálu. Přítok do jednotlivých odchovných žlabů lze regulovat šoupětem. 
Voda do odchovného žlabu přitéká ve spodní části žlabu. Před odtokem z každého žlabu je 
umístěn mělký difusor zajišťující vybublání CO2, aeraci a zpětnou cirkulaci vody v odchovném 
žlabu. Zpětné proudění při polovičním výkonu difusoru dosahuje do dvou třetin odchovného 
žlabu. Zpětné proudění pod hladinou zároveň urychluje proudění vody nade dnem odchov-
ného žlabu a zefektivňuje odplavování nečistot. Za difusorem je mříž zabraňující rybám v úni-
ku do odtokového kanálu. Za mříží jsou umístěny sedimentační kužely. Voda odtéká v horní 
části odchovného žlabu tak, že nad sedimentačními kužely je rychlost proudu 0,0–2,4 cm.s-1 

a nerozpuštěné exkrementy mohou sedimentovat. Sediment je dvakrát denně odpouštěn 
do odpadní jímky.

Na výše zmíněném zařízení jsme provedli dvě čtyřiadvacetihodinová sledování vybra-
ných hydrochemických parametrů. První čtyřiadvacetihodinové sledování bylo provedeno 
11. 8. 2009 (4 týdny po konečném napuštění a 14 dní po ukončení prvního nasazování) a dru-
hé 25. 11. 2009 při teplotách 18,3 ± 0,4 °C, respektive 3,9 ± 0,2 °C.
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Obr. 1. Schéma odchovného zařízení.

Fig. 1. Scheme of rearing system.

Rybí obsádka, která byla během obou sledování nasazena v odchovném zařízení, byla tvo-
řena pstruhem duhovým (Oncorhynchus mykiss), z vlastních zdrojů firmy Biofish s.r.o., odcho-
vaným na přilehlé průtočné farmě (meziliniový hybrid).

Během obou sledování byl průtok odchovnými žlaby seřízen na 17 l.s-1 a difusory byly 
na všech odchovných žlabech puštěny na polovinu.

V době prvního sledování bylo v celém odchovném zařízení nasazeno celkem 86 300 ks ryb. 
Počáteční obsádky zobrazuje tabulka 1. Žlaby č. 7 a 12 byly prázdné. Celková biomasa ryb 
v odchovném zařízení byla cca 7960 kg.

Tab. 1. Počáteční obsádky odchovných žlabů před prvním sledováním.

Tab. 1. The rearing raceways stockings during the first observation.

Žlab 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11
Obs. [ks] 5000 12000 3300 12000 9000 10000 10000 10000 5000 10000

Prům. hm. [kg] 0,08 0,08 0,303 0,09 0,08 0,07 0,09 0,1 0,1 0,07

Biomasa [kg] 400 960 1000 1080 720 700 900 1000 500 700

V době druhého pozorování bylo na odchovném zařízení celkem 50 350 ks ryb. Vlastní ob-
sádky odchovných žlabů zobrazuje tabulka 2. Žlaby č. 2 a 10–12 byly prázdné. V celém od-
chovném zařízení bylo tedy cca 9200 kg ryb.

Tab. 2. Obsádky odchovných žlabů při druhém sledováni.

Tab. 2. The rearing raceways stockings during the second observation.

Žlab 1 3 4 5 6 7 8 9
obs. [ks] 7500 3000 9400 6300 6900 6300 4650 6300

prům. hm. [kg] 0,162 >0,359 0,175 0,182 0,180 0,175 0,170 0,152

biomasa [kg] 1215 1100 1645 1147 1242 1103 791 958

Ryby byly krmeny podle doporučených krmných tabulek krmivem Biomar R90 dvakrát den-
ně v 8:00 a v 14:00 hodin.
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Při prvním sledování byly odebírány vzorky a měřeny hydrochemické parametry vody v 8:45, 
10:45, 12:45, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00, 23:00, 1:00, 3:00, 5:00, 7:00, 9:00, 
10:00 h, při druhém v 7:45, 8:45, 9:45, 10:45, 11:45, 12:45, 13:45, 16:45, 19:45, 22:45, 1:45, 4:45, 
6:45 h. Vzorky označené jako odtok a přítok byly odebírány v místech označených černými 
obdélníky (Obr. 1). Vzorky označené číslem žlabu byly odebírány za oddělovací mříží nad se-
dimentačními kužely u odtoku z příslušného žlabu. Nasycení vody kyslíkem, pH, teplota a vo-
divost vody byly sledovány sondou Cyber Scan PCD 650 (Eutech Instruments, USA) v místě 
odběru vzorku a obsahy amoniakálního dusíku, dusitanového dusíku, ortofosforečnanů, du-
sičnanů a chloridů byly měřeny podle Horákové a kol. (2007), CHSKCr, obsah celkového dusíku 
a fosforu byly měřeny komerčními sety firmy WTW. Veškeré hodnoty byly naměřeny na spek-
trofotometru WTW Photolab Spektral. Statisticky byly hodnoceny pouze hodnoty nasycení 
vody O2, pH, vodivost, obsah dusitanového a amoniakálního dusíku. Ostatní výše zmíněné 
hodnoty byly pravidelně sledovány pouze při prvním sledování. Při druhém sledování byly 
analyzovány jen orientačně, protože se během dne prakticky neměnily.

Výsledky byly zpracovány vícefaktorovou analýzou ANOVA (Scheffe´ho metodou) a páro-
vým t-testem v programu Statistika.

výsledky

Během prvního sledování jsme zjistili pokles nasycení vody O2 na odtoku z odchovných žla-
bů na úrovni max. 22,5 % a na odtoku z odchovné části na biofiltr o max. 13,0 %. To při teplotě 
18,3 °C znamená pokles z 9,14 mg.l-1 na 7,03; respektive 7,8 mg.l-1. Na odtoku z jednotlivých 
sledovaných žlabů byl statisticky průkazný rozdíl mezi žlabem prvním a žlaby č. 2 a 4. Rozdíl 
v nasycení vody O2 na přítoku a na odtoku z odchovné části systému byl rovněž statisticky 
průkazný. Diurnální průběh hodnot nasycení vody O2 zobrazuje graf č. 1.

Graf 1. Diurnální změny nasycení vody O2  při 18,3 ± 0,4 °C.

Graph 1. Daily changes of dissolved oxygen level at 18.3 ± 0.4 °C.
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Při druhém sledování byl rozdíl mezi nasycením vody O2 na odtoku z jednotlivých žlabů 
max. 15,7 % a na odtoku z odchovné části systému 9,9 %, což byl při teplotě 3,9 °C pokles o cca 
2 a 1,3 mg O2 . l-1 respektive. Ve spotřebě kyslíku rybami byl statisticky průkazný rozdíl mezi žla-
bem č. 4 a žlaby č. 6, 7 a 8. Diurnální průběh změn nasycení vody O2 při 3,9 ± 0,2 °C znázorňuje 
graf č. 2. Srovnání diurnálních změn v nasycení vody O2 na přítoku a odtoku z odchovné části 
systému při prvním a druhem sledování zobrazuje graf č. 3.

Graf 2. Diurnální průběh změn nasycení vody O2  při 3,9 ± 0,2 °C.

Graph 2. Daily changes of dissolved oxygen level at 3.9 ± 0.2 °C.

Hodnota pH se během prvního sledování pohybovala kolem 7,27. Během tohoto sledování 
byl pozorován statisticky průkazný vliv hustoty obsádky na pokles hodnoty pH. Na odtoku 
z prvního žlabu byla hodnota pH průkazně nižší než na odtoku ze žlabů č. 2 a 4. Rozdíl v hod-
notě pH na přítoku na odchovné žlaby a na odtoku z odchovné části systému byl také průkaz-
ný. pH na odtoku bylo nižší. Diurnální průběh hodnot pH při 18,3 ± 0,3 °C zobrazuje graf č. 4.

Při druhém sledování se hodnota pH pohybovala kolem 6,7. Statisticky průkazný rozdíl byl 
pouze mezi hodnotami na přítoku a na odtoku z odchovné části systému. Při teplotě 3,9 ± 0,2 °C 
nebyl pozorován průkazný vliv hustoty obsádky na hodnotu pH vody v jednotlivých odchov-
ných žlabech. Diurnální průběh hodnot pH při 3,9 ± 0,2 °C zobrazuje graf č. 5.
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Graf 3. Srovnání diurnálních změn nasycení vody O2 na přítoku a odtoku z odchovné části systému při 18,3 ± 0,3 a 3,9 ± 0,2 °C.

Graph 3. A comparison of daily changes of dissolved oxygen level in inflow and outflow of rearing area at 18.3 ± 0.3 and 3.9 ± 0.2 °C.

Graf 4. Diurnální průběh hodnot pH při 18,3 ± 0,3 °C.

Graph 4. Daily changes of pH value at 18.3 ± 0.3 °C.
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Obsah amoniakálního dusíku (N-NH4
+) se při prvním a druhém sledování pohyboval na příto-

ku na odchovné žlaby v rozmezí 0,110 až 1,209 mg.l-1; respektive 0,137 a 0,302 mg.l-1 a na od-
toku z jednotlivých žlabů na úrovni 0,119 až 1,352 mg.l-1; respektive 0,138 až 0,367 mg.l-1. 
Statisticky průkazný byl v obou případech jen vliv celé odchovné části systému. Srovnání di-
urnálního průběhu změn obsahu N-NH4

+ na přítoku a na odtoku z odchovné části systému 
při 18,3 ± 0,3 a 3,9 ± 0,2 °C znázorňuje graf č. 7.

dIskuse

Řada autorů již dříve uvedla, že spotřeba kyslíku a produkce N-NH4
+ a oxidu uhličitého (CO2), 

který po disociaci s vodou na kyselinu uhličitou snižuje hodnotu pH vody, jsou ovlivněny jak 
frekvencí krmení ryb během dne, tak teplotou vody, množstvím ryb v nádrži, složením krmi-
va a dalšími faktory (Zakes a kol., 2006; De la Ga´ndara a kol., 2002; Tantikitti, 2007; Yager a  
Summerfelt, 1994). Změnu účinnosti biofiltru v závislosti na teplotě zmiňují Kouřil a Kujal 
(2009).

Graf 5. Diurnální průběh hodnot pH při 3,9 ± 0,2 °C.

Graph 5. Daily changes of pH value at 3.9 ± 0.2 °C.

Dvě sledování při rozdílných teplotách přinesla po statistické analýze pro některé sledované 
parametry rozdílné výsledky. V teplejším období se i při relativně nižších obsádkách (kg ryb 
v odchovném žlabu) častěji a výrazněji projevil vliv obsádky na sledované parametry. Statistic-
ky průkazný efekt se v teplejším období projevil u poklesu hodnoty pH.

Na odtoku z odchovného žlabu s nižší obsádkou byla hodnota pH průkazně vyšší než na od-
tocích ze žlabů s vyšší obsádkou ryb.
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Graf 6. Srovnání diurnálního průběhu hodnot pH na přítoku a odtoku z odchovné části zařízení při 18,3 ± 0,3 a 3,9 ± 0,2 °C.

Graph 6. Comparison of daily changes of pH values in the inflow and outflow of rearing area at 18.3 ± 0.3 and 3.9 ± 0.2 °C.

Naproti tomu v chladnějším období, kdy jsme také mohli porovnat odchovné žlaby s různými 
obsádkami, mezi nimiž byl rozdíl v obsádce v podobném poměru jako v teplejším období, se 
vliv rozdílné hustoty obsádky na hodnoty pH neprojevil. Tento jev mohl být způsoben nižším 
pH v celém systému v průběhu pokusu a nižší intenzitou metabolismu ryb. U obsahu N-NH4

+ se 
vliv hustoty obsádky v jednotlivých žlabech neprojevil ani v jednom období. V teplejším obdo-
bí jsme pozorovali vyšší účinnost biofiltru v období jeho nižší zátěže. Při největší zátěži okolo 
1,3 mg N-NH4

+.l-1 byla účinnost biofiltru jen okolo 7 % a při nižší zátěži kolem 0,3 mg N-NH4
+.l-1 

až kolem 50 %. To ale mohlo být v daném období dáno neúplným zaběhnutím biofiltru, jak již 
bylo zmíněno dříve.
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Graf 7. Srovnání diurnálního průběhu změn obsahu N-NH4
+ na přítoku a na odtoku z odchovné části systému při 18,3 ± 0,3 a 3,9 ± 0,2 °C. 

Graph 7. Comparison of daily changes of ammonia nitrogen in the inflow and outflow of rearing area 18.3 ± 0.3 a 3.9 ± 0.2 °C. 

V chladnějším období byla účinnost biofiltru během dne přibližně stejná, a to kolem 13 %. 
Pokles nasycení vody O2 byl při obou sledováních průkazně ovlivněn obsádkou jednotlivých 
odchovných žlabů. V teplejším období spotřebovala poloviční obsádka ryb podle očekávání 
méně O2.

V chladnějším období se ale projevil průkazný rozdíl ve spotřebě O2 pouze u žlabu s nejvyšší 
hustotou obsádky oproti ostatním odchovným žlabům, mezi nimiž navzájem byly rozdíly, ale 
neprůkazné.

Denní průběh změn sledovaných parametrů odhalil zvláštní jev. Byl to výrazný nárůst obsa-
hu N-NH4

+ v období od 1:00 do 5:30 h, kdy by podle očekávání mělo nastat pozvolné odbou-
rávání N-NH4

+, čemuž naznačoval i pozvolný pokles spotřeby O2 rybami, který by měl svědčit 
o poklesu intenzity jejich metabolismu, a tím i omezení vylučování N-NH4

+. Tento jev mohl být 
dán zpožděným vylučováním N-NH4

+, čemuž odporuje pokles spotřeby O2, nebo druhy bakte-
rií v biofiltru, které by teoreticky k odbourávání N-NH4

+ mohly využívat světlo. Pro potvrzení a 
vysvětlení tohoto jevu bude provedeno více sledování, popř. pokusů.

sOuhrn

Na recirkulačním objektu dánského typu o celkovém objemu 1000 m3 s biofiltrem, sestávají-
cím z 12 odchovných žlabů a jednokomorového biofiltru s plovoucí náplní a osmikomorového 
biofiltru s ponořenou náplní, byla provedena dvě čtyřiadvacetihodinová sledování fyzikálně-
chemických parametrů vody při různých teplotách prostředí. První pozorování bylo uskuteč-
něno 11. 8. 2009 při 18,3 ± 0,4 °C a druhé 25. 11. 2009 při 3,9 ± 0,2 °C. Sledovány byly tyto 
hlavní parametry: nasycení vody kyslíkem, pH a obsah amoniakálního dusíku (NH4

+), se zamě-
řením na ověření funkce biofiltru v závislosti na krmení ryb a na ovlivnění daných parametrů 
hustotou obsádky v jednotlivých žlabech.
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V průběhu 24 hodin jsme v teplejším období pozorovali výraznější výkyvy u všech daných 
parametrů. A to výraznější spotřebu kyslíku rybami, hlavně v průběhu pěti hodin po nakrmení 
ryb, a až téměř trojnásobný nárůst obsahu amoniakálního dusíku po nakrmení ryb (z 0,450 
až na 1,350 mg.l-1). Hodnota pH byla po průtoku vody odchovnou částí systému vždy průkazně 
nižší než na přítoku na žlaby. V chladnějším období byl menší rozdíl v obsahu amoniakálního 
dusíku mezi přítokem na žlaby a odtokem na biofiltr bez výrazných změn v průběhu noci, což 
naznačuje nižší účinnost biofiltru při nižších teplotách, což popisují i Kouřil a Kujal (2009).

Vliv celkové obsádky odchovného systému na veškeré sledované parametry byl vždy prů-
kazný. Vliv hustoty obsádek jednotlivých žlabů již vždy průkazný nebyl. Vyšší obsádka vždy 
spotřebovala více kyslíku, v chladnějším období byl však průkazný rozdíl ve spotřebě O2 jen 
u nejhustší obsádky (12 000 ks) oproti ostatním sledovaným (10 000; 8000 a 6000 ks), mezi 
nimiž nebyl rozdíl statisticky potvrzen, průkazně více snížila hodnotu pH na odtoku ze žlabu 
jen v teplejším období. Vliv různé hustoty obsádky jednotlivých odchovných žlabů na obsah 
N-NH4

+ ve vodě nebyl prokázán.

pOděkOvání

Sledování bylo zpracováno za podpory projektu NAZV (QI91C001) „Optimalizace podmínek 
intenzivního chovu lososovitých ryb v podmínkách České republiky s využitím dánské techno-
logie se zaměřením na kvalitu produkovaných ryb“ a Výzkumného záměru (MSM6215648905) 
„Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace 
na změnu klimatu“.
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mezInárOdní wOrkshOp dIgItal ImagIng  
In fIsherIes bIOlOgy (dIgIfIsh)

M. Flajšhans

Fakulta rybářství a ochrany vod uspořádala ve dnech 20.–23. 9. 2010 Mezinárodní work-
shop Digital Imaging in Fisheries Biology (DigiFish). Organizátoři workshopu přivítali 22 
účastníků z České republiky, Rakouska, Francie a Německa. První dva dny workshopu jsme 
strávili v konferenčních a výstavních prostorách Bílé trámy rekonstruované Sladovny v Písku, 
kde proběhly série přednášek s ukázkami, posterová sekce a kde měla také svůj stánek s před-
váděnou technikou divize mikroskopů firmy Olympus. Tématika příspěvků byla, jak jsme oče-
kávali, velmi různorodá – od etologie korálových ryb, přes srovnávací studium zbarvení ryb a 
ověření vlivu složení krmiv na zbarvení, přes zobrazování ryb pro potřeby geometrické morfo-
metrie a rozlišování jednotlivých populací, analýzy plodnosti a věku ryb, kvantifikaci ukazatelů 
výtěžnosti a kvality masa u pstruha duhového ve šlechtitelském programu, až po přednášky 
o funkci rozprostření bodu v mikroskopických obrazech a o nově vyvinutém software pro zvý-
šení rozlišení struktur snímaných objektů. Tématicky nás spojovalo právě využití digitálního 
zobrazování pro různé účely rybářské biologie.

Prezentovali jsme zde dvě přednášky (Flajšhans M. a kol: Current experience with applicati-
ons of digital imaging techniques at the Faculty of Fisheries and Protection of Waters, Uni-
versity of South Bohemia in České Budějovice. A review; Bytyutskyy D. a kol.: Use of Feulgen 
image analysis densitometry to study the effect of genome size on nuclear size in polyploid 
sturgeons) a poster Kouba A. a kol.: Colour intensity in angelfish (Pteroptyllum scalare) as 
influenced by dietary microalgae addition. Příspěvky přijaté po standardním oponentním 
řízení vyjdou v časopise Journal of Applied Ichthyology.
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Třetí den workshopu jsme strávili v prostorách naší fakulty ve Vodňanech, kde si účastníci 
workshopu vzájemně vyměňovali své zkušenosti se zpracováním obrazů, zhlédli ukázky využi-
tí digitálního zobrazování pro fyziologii reprodukce a cytogenetiku jeseterů a kolegové z ÚFB 
JU z Nových Hradů zde na několika příkladech názorně předvedli zpracování obrazu pomocí 
jimi vyvinutého software. Účastníci si poté prohlédli experimentální chovatelská zařízení fa-
kulty. Čtvrtý den následovala společná exkurze do ÚFB JU v Nových Hradech a na Rybářství 
Nové Hrady. Zastavení na zpáteční cestě měla účastníkům předvést krásy unikátní rybníkářské 
krajiny Třeboňska, včetně rybníka Rožmberk.

Ve společenském programu v průběhu workshopu absolvovali účastníci prohlídku města 
Písku s výkladem, návštěvu unikátní městské hydroelektrárny postavené F. Křižíkem a návště-
vu Prácheňského muzea.

Dovoluji si touto cestou rovněž poděkovat celému organizačnímu týmu, sponzoru worksho-
pu firmě Olympus C&S, s.r.o. a partnerům workshopu Městu Písek a Hotelu Bílá růže za úspěš-
ný průběh celé akce.
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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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