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Program 14. České rybářské a ichtyologické konference
Program 14. České rybářské a ichtyologické konference Vodňany 1.–3. 10. 2014
STŘEDA 1. 10. 2014
09:00–12:00

Registrace, ubytování, instalace posterů

12:00–12:20

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ KONFERENCE
prof. Ing. Jan Kouřil, Ph.D. (garant konference)
prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc. (děkan FROV JU)

12:20–13:00

Blok přednášek ETOLOGIE
Slavík, O.: Vliv familiarity na sociální chování ryb v přírodním prostředí
a akvakultuře (Effect of familiarity on the social behaviour of fish in the wild
s. 12
and aquaculture)

13:00–14:00

Daněk, T., Kalous, L., Petrtýl, M., Horký, P.: Telemetrie juvenilního sumce
velkého (Silurus glanis L.) při zimním kyslíkovém deficitu (Telemetry of
juvenile European catfish (Silurus glanis L.) during winter oxygen deficiency)
s.13
Oběd

14:00–16:00 Blok přednášek REPRODUKCE A GENETIKA
Kouřil, J., Podhorec, P., Švinger, V.: Hormonálně indukovaná ovulace
jikernaček (současnost a perspektivy) (Hormonal induction of ovulation in
s. 14
fishes (present and perspectives))
Blecha, M., Mohaghegi Samarin, A., Křišťan, J., Policar, T.: Výhody hormonální
injikace obou pohlaví u poloumělého výtěru candáta obecného (Sander
lucioperca L.) (Advantages of hormonal treatment of both pikeperch
s. 15
(Sander lucioperca L.) sexes in semi-artificial spawning)
Sokołowska-Mikołajczyk, M., Gosiewski, G.: Kisspepeptin – potenciální
možnosti využití v stimulaci reprodukce ryb (Kisspepeptin – potential
s. 16
possibilities of fish reproduction stimulation)
Pšenička, M., Saito, T., Linhartová, Z., Güralp, H.: Využití zárodečných kmenových
s. 17
buněk u jeseterů (Utilization of germ stem cells in sturgeons)
Barulin, N., Plavskii, V.: Použití laserového záření v akvakultuře jeseterovitých
s. 18
(Application of laser radiation in aquaculture of sturgeon)
Flajšhans, M., Havelka, M., Symonová, R., Ráb, P., Bytyutskyy, D., Rodina,
M., Gela, D., Lebeda, I., Rábová, M.: Ploidní a hybridní diverzita jeseterů.
Přehledová studie (Ploidy and hybrid diversity of sturgeons. A review study)
s. 19
16:00–16:30

Přestávka

16:30–18:30

Exkurze

18:30–20:30

Beseda s autorem rybářských kuchařských knížek a populárním rybím
kuchařem Milošem Štěpničkou (vč. prodeje jeho knih) v sále restaurace
Zlatý soudek (na vodňanském náměstí)
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ČTVRTEK 2. 10. 2014
8:30–10:00

Blok přednášek AKVAKULTURA A KVALITA PRODUKTU (1. část)
Kratochvíl, M., Urbánek, M.: Produkční rybářství v rybnících a jeho význam
pro Jihočeský kraj (Pond aquaculture and its importance for South Bohemian
s. 20
region)
Regenda, J., Matoušková M.: Zahraniční obchod s rybami v ČR (International
s. 21
trade with fish in the Czech Republic)
Levý, E.: Propagace rybího masa v Čechách aneb poučení z historie
(Promotion of fish in Bohemia, information from the history)
Mráz, J.: Výzkum kvality masa ryb na FROV JU (Fish quality research at FFPW
USB)
s. 22

10:00–10:30

Přestávka (včetně možnosti nákupu publikací FROV JU)

10:30–12:00 Pokračování bloku přednášek AKVAKULTURA A KVALITA PRODUKTU
		
(2. část)
Kouřil, J., Buřič, M., Stejskal, V.: Využití recirkulačních systémů v intenzivní
s. 23
akvakultuře (Using of recycling systems in intensive aquaculture)
Chepurkina M. A.: Využití geotermálních vod Západní Sibiře v intenzivní
akvakultuře různých druhů ryb (Use of geothermal water of Western Siberia
for intensive aquaculture of different species of fish)
s. 24
Svačina, P., Chotěborský, M., Křišťan, J., Blecha, M., Uzhytchak, M., Policar,
T.: Růst a přežití mníka jednovousého (Lota lota L.) v kontrolovaných
podmínkách při různých teplotách (Growth and survival of burbot (Lota
lota L.) under controlled experimental condition with using of different
s. 25
temperature)
Švinger, V., Kallert, D., Fabianek,M., Trnka, P., Fjellda, P.G., Hansen, T.: Raná
pohlavní dospělost u sivena amerického – značná nevýhoda pro sladkovodní
akvakulturu nadějného salmonida? (Early sexual maturation in brook charr
s. 26
– huge handicap for hopeful freshwater aqauaculture salmonid?)
12:00–13:00

Oběd

13:00–14:00 Blok přednášek MANAGEMENT VOLNÝCH VOD, RYBÍ PREDÁTOŘI (1. část)
Blabolil, P., Říha, M., Peterka, J., Ricard, D., Prchalová, M., Vašek, M.,
Matěna, J., Čech, M., Jůza, T., Muška, M., Tušer, M., Kratochvíl, M., Draštík,
V., Frouzová, J., Šmejkal, M., Sajdlová, Z., Vejřík, L., Kubečka, J.: Inventura
našich nádrží – stanovení ekologické kvality rybích obsádek (Inventory
check of our reservoirs – establishment of the ecological quality based on
s. 27
fish communities)
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Jurajda, P.: Rybí přechody – významné revitalizace, nebo jen fenomén
doby? (Fish ladders – an important revitalisation measure or just a passing
s. 28
phase?)
Švinger, V., Speierl, T., Kuhlen, K., Popp, M.: Biotechnologické
požadavky krajského orgánu pro rybářství v Oberfranken (Německo) na rybí
přechody (Biotechnological requirements of Upper Franconian Fishery
s. 29
Authority for fish passes)
14:00–15:00 POSTEROVÁ SEKCE (společná prohlídka posterů)
		
spojená s občerstvením a možnosti nákupu publikací FROV JU
15:00–16:00 Pokračování bloku přednášek MANAGEMENT VOLNÝCH VOD,
		
RYBÍ PREDÁTOŘI (2. část)
Čech, M.: Predátoři versus rybáři: kdo je zodpovědný za špatný stav
pstruhových revírů? (Predators versus anglers: who is responsible for bad
s. 30
conditions of trout fisheries?)
Musil, J., Kalous, L., Barteková, T., Petrtýl, M.: Rekreační rybářství a vodní
ekosystémy v České republice: principy vedoucí k trvalé udržitelnosti
(Recreational fisheries and aquatic ecosystems: principles leading to
sustainability)
s. 31
Kalous, L., Ribeiro, F., Petrtýl, M.: Vliv českých rybářů na introdukce
nepůvodních druhů ryb na Iberském poloostrově (Influence of Czech anglers
s. 32
on non-native fish introductions to Iberia)
16:00–18:00

Exkurze

18:30–24:00

Veřejná Valná hromada Rybářské a ichtyologické sekce ČZS, rybí raut
a společenský večer s živou hudbou
PÁTEK 3. 10. 2014

9:00–10:00

Blok přednášek ICHTYOTOXIKOLOGIE A NEMOCI RYB
Svobodová, Z., Divišová, L.: Rtuť v rybách – historie a současnost (Mercury
s. 33
in fish – history and present)
Barankiewicz, M., Musil, J.: Výskyt krevnatky úhoří (Anguillicoloides
crassus) u finálního hostitele úhoře říčního (Anguilla anguilla) na vybraných
lokalitách ČR (The incidence of Anguillicoloides crassus in the final host,
the European eel (Anguilla anguilla) at selected locations of the Czech
s. 34
republic)
Kulich, M.: Syndrom silně prochlazené vody u slabších násad pstruhů
duhových (A very cold water syndrome by the fish stock of light weight
s. 35
rainbow trouts)

10:00–10:30

Přestávka
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10:30–12:00 Blok přednášek ICHTYOLOGIE
Patoka, M., Kopecký, O., Petrtýl, M., Kalous, L.: Akvaristika jako zdroj
nepůvodních druhů (Aquarium trade as source of non-indigenous species) s. 36
Vanina, T.S., Uderbayev, T.M.: Morfologické odlišnosti a biologické
charakteristiky Cottus spinulosus (Kessler, 1872) z povodí řeky Syrdarya
(Morfological variation and biological characteristics of Turkestan sculpin
s. 37
(Cottus spinulosus Kessler, 1872) in the Syrdarya watershed)
Janáč, M., Blažek, R., Jurajda, P., Polačik, M.: Hlaváč černoústý, příležitostný
mrchožrout. Přehodnotíme jeho roli v ekosystému? (Facultative carcassfeeding in round goby (Neogobius melanostomus): should we re-evaluate
s. 38
its role in the ecosystem?)
Petrtýl, M., Nechanská, D., Kalous, L.: Vývoj odborné literatury a trendů
vědeckého výzkumu v rybářství a ichtyologii (Analysis of publications and
s. 39
trends of scientific research in fisheries and ichthyology)
12:00–12:30

ZÁVĚR KONFERENCE

12:30–13:30

Oběd

13:30

Odjezd

POSTEROVÉ PŘÍSPĚVKY:
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.

Borůvka, V., Eisert, Z., Kouřil, J.: Účinek tří různých hormonálních přípravků na úspěšnost
umělého výtěru jikernaček kapra obecného (Cyprinus carpio) (The effect of three
different hormonal preparations on artificial reproduction of common carp (Cyprinus
s. 42
carpio))
Drozd, B., Zelenka, V., Švinger, V., Sampels, S.: Vliv odkulovacího substrátu na kvalitu
plůdku pstruha obecného f. potoční ( Salmo trutta m. fario) (Effect of hatching substrate
s. 43
on quality of fish fry in brown trout (Salmo trutta m. fario))
Dvořák, P., Andreji, J., Vejsada, P., Velíšek, J., Plička, V.: Dynamika populace vranky
obecné (Cottus gobio)na horním toku Labe (The population dynamics of the bullhead
s. 44
(Cottus gobio) in the upper Elbe River, Czech Republic)
Gebauer, R., Dvořák, P.: Monitoring plůdkových společenstev ve vybraných tocích
na Moravě (Monitoring of 0+ juvenile fish communities in selected Moravian rivers) s. 45
Grmela, J., Spurný, P.: Výsledky ichtyologického průzkumu horního toku řeky Svratky
s. 46
(Results of an ichtyological survey on the upper reaches of Svratka River)
Franta, P., Drozd, B., Kouřil, J., Stejskal, V., Prokešová, M.: Vliv teploty vody na ontogenezi
keříčkovce jihoafrického (Clarias gariepinus) během postembryonálního vývoje (The
effect of water temperature on early ontogeny in African catfish (Clarias gariepinus)
s. 47
during post – embryonic development)
Hartman, P., Vejsada, P., Hlaváč, D., Másílko, J., Regenda, J., Anton-Pardo, M., Kutý, M.,
Oberreiter, P.: Vápník v rybničních sedimentech a jeho vliv na pH a neutralizační kapacitu
vody (Calcium in pond sediments and its effect on neutralizing capacity of water) s. 48
Chalupa, P., Spurný, P.: Dynamika populace pstruha obecného v řece Moravici nad ÚN
Slezská Harta (Population dynamics of brown trout in the river Moravice)
s. 49
Jankových, A., Chepurkina, M. A., Kouřil, J.: Vliv použití obohacených nauplií žábronožky
(Artemia franciscana) k odkrmu raného plůdku na přežití a růst candáta obecného
(Sander lucioperca) (The effect of using enriched Artemia nauplii (Artemia franciscana)
s. 50
for early grow-out, survival and growth of pike-perch fry (Sander lucioperca))
-9-
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10. Jarošová, L.: Akvakultura v Bolívii (Aquaculture in Bolivia)

s. 51
11. Kouřil, J., Flokovič, M., Drozd, B.: Krátkodobé přechovávání neoplozených jiker
a manipulace s pohlavními produkty u keříčkovce jihoafrického (Clarias gariepinus) (The
short-term storage of unfertilized eggs and manipulation with gamets in African Catfish
s. 52
(Clarias gariepinus))
12. Kouřil, J., Kujal, B., Malec, M., Faruzel, T.: AQUA VIVA – návrh na vybudování živého
muzea vody velkého včetně veřejného výstavního sladkovodního i mořského akvária
(AQUA VIVA – a living museum of water, a proposal to build a museum of water, water
s. 53
management and large freshwater and marine aquariums)
13. Kouřil, J., Petr, M., Čtrnáct, P.: Produkční účinek komerčních krmiv při odchovu tržního
keříčkovce jihoafrického (Clarias gariepinus) (The production efficiency of feed in
s. 54
a rearing of market African catfish (Clarias gariepinus))
14. Kuříková, P., Kalous, L.: Ryby čeledi Mormyridae z oblasti Bié, Angola (Fishes of the
s. 55
family Mormyridae from the Bié area, Angola)
15. Matoušek, J., Prokešová, M., Stejskal, M., Kouřil, J.: Vliv načasování převodu larev síha
peledě (Coregonus peled) na suché krmivo na přežití a růst v intezivních podmínkách
(The effect of weaning age in whitefish (Coregonus peled) larvae on survival and growth
s. 56
in intensive conditions)
16. Podhorec, P., Socha, M., Sokolowska-Mikolajczyk, M., Policar, T., Stejskal, V., Gosiewski,
G., Kouřil, J.: Hormonálně indukovaná ovulace u lína obecného (Tinca tinca) (Hormonally
s. 57
induced ovulation in tench (Tinca tinca))
17. Prokešová, M., Żarski, D., Stejskal, V., Czerniak, E., Blecha, M., Palińska-Żarska, K.,
Krejszeff, S., Drozd, B., Gomułka, P., Łączyńska, B.: Vliv intenzity světla na příjem potravy,
růst a kanibalismus juvenilního okouna říčního (Perca fluviatilis Linnaeus, 1758) (Effect
of light intensity on food intake, growth and cannibalism of Eurasian perch (Perca
s. 58
fluviatilis Linnaeus, 1758) juveniles)
18. Rylková, K., Ribeiro, F., Moreno-Valcárcel, R., Carrapato, C., Kalous, L.: Karas stříbřitý
(Carassius gibelio) nový invazní druh na Pyrenejském poloostrově (Carassius gibelio
a new invander in Iberian Peninsula)
s. 59
19. Socha, M., Drag-Kozak, E., Maciej, P., Sokołowska-Mikołajczyk, M., Chyb, J., Gosiewski,
G.: Účinky methiokarbu na embryonální vývoj a líhnutí karase stříbřitého, Carassius
gibelio (Actinopterygii: Cypriniformes: Cyprinidae) (Effects of methiocarb on embryonic
development and hatching of Prussian carp, Carassius gibelio (Actinopterygii:
Cypriniformes: Cyprinidae))
s. 60
20. Stejskal, V., Matoušek, J., Prokešová, M., Podhorec, P., Drozd, B., Kouřil, J.: Vliv
načasování a délky kombinovaného krmení na úspěšnost převodu larev síha peledě
(Coregonus peled Gmelin) (Effect of timing and co-feeding duration on success of peled
s. 61
(Coregonus peled Gmelin) larvae weaning)
21. Vejsada, P., Dvořák, P.: Ichtyologický průzkum na vybraných úsecích toků v oblasti
Krkonošského národního parku (Ichthyological survey on selected sections of streams
s. 62
in the Krkonoše national park)
22. Vejsada, P., Moravec, P., Vácha, F.: Vliv stresu ryb na hodnoty krevního laktátu a glukózy
s. 63
(The effect of stress in fish to the blood lactate and glucose)
23. Kolářová, J., Nepejchalová, L.: Léčebné možnosti v chovech ryb ČR (Therapeutic
s. 64
possibilities in fish breeding in Czech Republic)
REJSTŘÍK AUTORŮ

s. 65
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Blok přednášek ETOLOGIE
VLIV FAMILIARITY NA SOCIÁLNÍ CHOVÁNÍ RYB V PŘÍRODNÍM PROSTŘEDÍ
A AKVAKULTUŘE
Effect of familiarity on the social behaviour of fish in the wild and aquaculture
Ondřej Slavík
Česká zemědělská universita v Praze, katedra zoologie a rybářství, Praha
Zvířata včetně ryb jsou schopna rozlišit nejen příbuzné jedince, ale také jedince, se kterými
je spojuje vzájemná předchozí zkušenost. Jedinci se rozeznávají podle hlasu, barvy, morfologie
těla a pachu. Vzájemné vztahy mezi jedinci na základě předchozího kontaktu významně
ovlivňují sociální prostředí ryb. V přírodním prostředí se skupiny navzájem známých jedinců
snáze vyhýbají predátorům a efektivně vyhledávají a využívají potravní zdroje. Mezi jedinci
se společnou zkušeností také dochází k rychlejší výměně informací, které mohou být využity
k odhadu konkurenceschopnosti členů skupiny nebo hejna. Výhodnost sdružování se známým
jedincem je často tak významná, že jedinec upřednostní známého jedince jiného druhu před
neznámým jedincem vlastního druhu. Naopak při reprodukčním procesu může být familiarity
využito k upřednostňování neznámých jedinců (samic) pro minimalizaci příbuzenského křížení.
Subdominantní, méně úspěšní samci mohou kopírovat reprodukční chování dominantních
samců, a tím zvyšovat svou reprodukční úspěšnost.
V akvakultuře familiarita zásadním způsobem ovlivňuje welfare chovaných ryb. Pokud se
jedinci v nádržích navzájem znají, sociální struktura skupiny je trvalejší než při kontaktu
neznámých ryb. Fixací hierarchie dominance tak familiarita snižuje agresivitu a členové
skupin, hejn a obsádek v nádržích jsou méně stresováni, vykazují nižší mortalitu, vyžadují
méně prostoru, spotřebovávají méně energie a rychleji rostou, ve srovnání s obsádkami
složenými z neznámých jedinců. Je proto vhodné velikostní třídění a slučování obsádek omezit
na minimum.
Obsahem této práce bylo ověřit, jak familiarita ovlivňuje pohybovou aktivitu ryb při obsazování
úkrytů. Test byl proveden na juvenilních jedincích sumce velkého Silurus glanis. O úkryty
soutěžili jedinci ze dvou vzájemně neznámých skupin (ale znali se navzájem členové skupin).
Navzájem známí jedinci byli schopni obsadit úkryty s nižší pohybovou aktivitou (rychleji) než
skupina obsahující i neznámé jedince. Navíc bylo prokázáno, že pohybová aktivita potřebná
pro obsazení úkrytů se snižovala se vzrůstající znalostí prostředí. Nejefektivnější byla skupina
familierních jedinců, kteří prostředí znali, a to ve srovnání se všemi dalšími kombinacemi,
tedy familerními jedinci s neznalostí prostředí a nefamilierními jedinci se znalostí i neznalostí
prostředí.
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Blok přednášek ETOLOGIE
TELEMETRIE JUVENILNÍHO SUMCE VELKÉHO (SILURUS GLANIS L.) PŘI ZIMNÍM
KYSLÍKOVÉM DEFICITU
Telemetry of juvenile European catfish (Silurus glanis L.) during winter oxygen deficiency
Tomáš Daněk, Lukáš Kalous1, Miloslav Petrtýl1, Pavel Horký1
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních
zdrojů, katedra zoologie a rybářství
1

Příspěvek popisuje změny chování juvenilních sumců velkých (Silurus glanis) v průběhu
zimního kyslíkového deficitu. V prostředí Byšické tůně (k. ú. Lysá nad Labem) bylo sledováno
celkem 19 sumců původem z lokality (váhové rozpětí 203–285 g). Ryby byly sledovány
pomocí radiotelemetrie v období 2. 11. 2010 – 1. 2. 2011. Před kyslíkovým deficitem (2. 11. –
14. 12. 2010) byla jejich aktivita velmi nízká a sumci obývali stálé domovské okrsky náhodně
rozmístěné v tůni. Koncentrace ve vodě rozpuštěného kyslíku v tomto období byla 2,4–4,7 mg.l-1.
Kyslíkový deficit byl zjištěn 21. 12. 2010 s koncentrací kyslíku pouze 1,3 mg.l-1 a vznikl
pravděpodobně v souvislosti s dlouhodobým kompletním zaledněním tůně a vyšší sněhovou
pokrývkou zamezující průchod světla pod led a produkci kyslíku fotosyntézou. Kyslíkový deficit
signifikantně inicioval zvýšení pohybové aktivity sledovaných ryb, přesun jejich domovských
okrsků a shromáždění jedinců ve dvou přirozených refugiích v rámci tůně (místo s nezamrzající
hladinou a v bezprostřední blízkosti drobného přítoku). Hraniční hodnota koncentrace kyslíku,
která iniciuje změny chování ryb je v rozmezí 1,3–2,4 mg.l-1. Refugia úspěšně nalezlo 17 jedinců,
2 jedinci refugia nenalezli a zemřeli. Ryby nevyhledávaly díry v ledu prořezávané členy místní
rybářské organizace, patrně kvůli nestabilním podmínkám u těchto děr. Výsledky ukazují, že
kyslíkové deficity mohou iniciovat migrace a shromažďování původně rozptýlených sumců
na prostorově velmi omezených refugiích, která, pakliže jsou známa, mohou být například
využita k cílenému odlovu druhu.
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Blok přednášek REPRODUKCE A GENETIKA
HORMONÁLNĚ INDUKOVANÁ OVULACE JIKERNAČEK (SOUČASNOST A PERSPEKTIVY)
Hormonal induction of ovulation in fishes (present and perspectives)
Jan Kouřil1, Peter Podhorec1, Viktor Švinger2
Jihočeská univerzita, Fakulta rybářství a ochrany vody, Jihočeské výzkumné centrum
akvakultury a biodiverzity hydrocenóz, Ústav akvakultury, České Budějovice (kouril@frov.jcu.cz)
2
Fachberatung für Fischerei des Bezirks Oberfranken, Bayreuth, Německo
1

V současnosti je v ČR a v celé střední Evropě běžně prováděn hormonálně indukovaný umělý
výtěr u přibližně 15 druhů ryb (kapr, lín, amur bílý, tolstolobik bílý, tolstolobec pestrý, parma,
jelec jesen a tloušť, podoustev, jeseter malý, j. sibiřský a j. ruský, sumec, candát, keříčkovec).
U dalších zhruba 20 druhů ryb (bolen, jelec proudník, karas obecný, amur černý, plotice, perlín,
hrouzek, piskoř, lipan, pstruh obecný a duhový, siven americký, síh maréna a peleď, štika,
okoun, další druhy jeseterů) se tyto způsoby, praktikují jen výjimečně či experimentálně.
Používané skupiny účinných látek: 1) GtH (přirozený rybí nebo lidský gonadotropin), 2) GnRHa
(syntetické analogy spouštěcích hormonů gonadotropinu), 3) GnRHa + DI (metoclopramide,
domperidon, pimozide, reserpin, haloperidol, isofloxythepin). V řadě zemí včetně ČR doposud
přetrvává postupně omezované používání odvodněné kapří hypofýzy. Až v posledních 20
letech se na základě bližšího poznání mechanizmů neuroendokrinní regulace LH podařilo
vyvinout vysoce efektivní metody splňující i současná kritéria welfare. Účinnost postupů
využívajících GnRHa podávaných s anebo bez DI spočívá nejen v přímém odstranění
hormonální dysfunkce, ale i přidružené stimulaci spektra podpůrných hormonálních faktorů
obsažených v adenohypofýze. Významná je vysoká univerzálnost přípravků na bázi GnRHa
v rámci velkého spektra rybích druhů, jejich dostupnost a relativně nízká cena. Uváděné účinné
látky jsou obsaženy ve veterinárních (případně humánních) farmakologických přípravcích,
případně jsou někdy používány i čisté chemické substance. Z komerčně dodávaných přípravků
obsahujících GnRHa je používán především Supergestran, z kombinovaných přípravků zejména
Ovopel, případně Ovaprim, Dagin aj. Omezeně jsou používány i farmakologické přípravky
obsahující gonadotropin (hCG – Chorulon). Postupně dochází k další optimalizaci postupů
a zpřesňování dávkování přípravků pro jednotlivé druhy ryb a rozšiřování spektra takto uměle
rozmnožovaných druhů ryb včetně zpřesňování závislosti délky intervalu latence (časový
interval od injikace do dosažení ovulace) na teplotě vody. U některých skupin ryb (např.
lososovité) existují různé zvláštnosti. Vzhledem k asynchronnímu dozrávání a dlouhé výtěrové
sezóně u salmonidů neumožňuje jednorázová injikace GnRHa obvykle vyvolat ovulaci u celého
generačního hejna. Kontinuálního a protrahovaného efektu uvolňování GnRHa a dosažení
ovulace lze docílit implantací cholesterolových pelet (Ovaplant) či jednodušším způsobem,
injikací GnRHa v emulzi Freundova inkompletního adjuvancia (FIA).
FROV JU (resp. dříve VÚRH) stála na začátku využití syntetických přípravků k hormonální
indukci ovulace u ryb a nadále se dlouhodobě zabývá výzkumem výše uvedených metod
hormonální indukce ovulace u širokého spektra druhů ryb včetně netradičních a do akvakultury
nově zaváděných druhů.

Práce byla finančně podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy – projektem
„CENAKVA“ (No. CZ.1.05/2.1.00/01.0024), „CENAKVA II“ (LO1205 rámci programu NPU I)
a projekty GAJU (074/2013/Z), GAČR (č. P502/13/39438P).
- 14 -

Blok přednášek REPRODUKCE A GENETIKA
VÝHODY HORMONÁLNÍ INJIKACE OBOU POHLAVÍ U POLOUMĚLÉHO VÝTĚRU
CANDÁTA OBECNÉHO (SANDER LUCIOPERCA L.)
Advantages of hormonal treatment of both pikeperch (Sander lucioperca L.) sexes in semiartificial spawning
Miroslav Blecha, Azin Mohagheghi Samarin, Jiří Krišťan, Tomáš Policar
Jihočeská universita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, Jihočeské
výzkumné centrum akvakultury a biodiversity hydrocenóz, Vodňany
Cílem této práce bylo porovnat reprodukci candáta obecného (Sander lucioperca L.) při
poloumělém výtěru, při kterém u jedné experimentální skupiny byly hormonálně injikovány
pouze jikernačky (skupina A) a u druhé skupiny obě pohlaví (skupina B). Zmíněný výtěr ryb
byl hormonálně stimulovaný přípravkem Chorluon ( HCG v dávce 500 IU.kg-1). Mezi oběma
skupinami ryb nebyly pozorovány žádné rozdíly v délce latence (skupina A: 96, 42 hodin; skupina
B: 92,4 hodin od injikace generačních ryb), úspěšnosti výtěru (skupina A: 57,1 %; skupina B:
71,4 %) a délce inkubační doby (skupina A: 89,9° d; skupina B: 90,4° d). Signifikantní rozdíly
byly zaznamenány u oplozenosti jiker (skupina A: 59,4 %; skupina B: 80,4 %), líhnivosti jiker
(skupina A: 51,2 %; skupina B: 71,6 %) a množství získaných larev na jednu generační jikernačku
(skupina A: 49 429 ks.ryba-1; skupina B 122 000 ks. ryba-1). Důvodem těchto odlišností byla
zcela jistě rozdílná kvalita spermatu způsobená různým ošetřením mlíčáků u obou skupin
před vlastním výtěrem ryb. V případě hodnocení kvality a kvantity odebraného spermatu byly
největší rozdíly zaznamenány u objemu produkovaného spermatu (skupina A: 0,16 ml; skupina
B: 0,64 ml) a délky motility spermii (skupina A: 59,5 s; skupina 97,7 s).

CENAKVA (CZ.1.05/2.1.00/01.0024), výsledky projektu LO1205 byly získány za finanční
podpory MŠMT v rámci programu NPU I, NAZV (QI 101C033), AQUAEXCEL (262336), GAJU
(074/2013/Z), POSTDOC JU (CZ.1.07/2.3.00/30.0006).
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Blok přednášek REPRODUKCE A GENETIKA
KISSPEPEPTIN – POTENCIÁLNÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ V STIMULACI REPRODUKCE RYB
Kisspepeptin – potential possibilities of fish reproduction stimulation
Mirosława Sokołowska-Mikołajczyk, Grzegorz Gosiewski
University of Agriculture in Kraków, Department of Ichthyobiology and Fisheries, Poland
Neuroendokrinní systém řízení reprodukce ryb je založen na spolupráci mezi hypothalamem,
hypofýzou a pohlavními žlázami (HPG osa). Hypothalamický gonadoliberin (GnRH) stimuluje
uvolňování gonadotropinů hypofýzy (FSH a LH), které následně indukují syntézu a sekreci
steroidů ovlivňujících gametogenezi, konkrétně testosteronu u samců a estradiolu /
progesteronu u samic. Původní koncept založený na GnRH jako integrátoru různých regulačních
faktorů a konečného výstupu byl zpochybněn nedávným objevem kisspeptinu a jeho ústřední
role v regulaci samotného GnRH systému. Aktivace GnRH neuronů se ve světle posledních
poznatků jeví pod kontrolou kisspeptin systému.
Identifikace kisspeptin systému jako centrálního regulátoru GnRH a integrátoru
environmentálních podnětů dává značný příslib možného využití v akvakultuře, a to
navzdory skutečnosti, že nástroje pro stimulaci ovulace a spermiace u mnoha chovaných
druhů ryb jsou již k dispozici (Ovaprim, Ovopel a další, které obsahují GnRH analogy
a antagonisty dopaminu). Avšak zlepšení metod řízené reprodukce chovaných druhů ryb je
možné, speciálně u druhů, u kterých aplikace antagonistů dopaminu není příliš efektivní.
Hlavní význam komerčního využití kisspeptinu v akvakultuře je založen na:
- Schopnosti načasování puberty a pohlavního dozrávání chovaných ryb
- Oddálení nástupu puberty u některých druhů ryb.
- Zkrácení doby potřebné pro dosažení pohlavní zralosti u ryb, a tím snížení náklady a rizika
spojená s dlouhodobým přechováváním generačních ryb.
- Synchronizací času dozrávání pohlavních produktů (důležité při produkci mezidruhových
hybridů).
- Prodloužení reprodukční periody.
Po několika letech studií zaměřených na zjišťování přítomnosti kisspeptinu u různých druhů
ryb nebo charakterizaci časných molekulárně-signálních změn po podání tohoto peptidu, byly
nedávno zveřejněny také více „praktické“ výsledky ukazující, že in vivo podání kisspeptinu (e.g.
Carassius auratus auratus, Morone saxatilis, Dicentrarchus labrax) stimuluje uvolňování
gonadotropinu a tím urychluje zrání pohlavních produktů.
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Blok přednášek REPRODUKCE A GENETIKA
VYUŽITÍ ZÁRODEČNÝCH KMENOVÝCH BUNĚK U JESETERŮ
Utilization of germ stem cells in sturgeons
Martin Pšenička, Taiju Saito, Zuzana Linhartová, Hilal Güralp
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, Jihočeské
výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz, Výzkumný ústav rybářský
a hydrobiologický, Vodňany
Jeseteři jsou nejvíce ohroženou skupinou živočichů na světě (červená kniha, IUCN), což je
zapříčiněno nejen pytláctvím a ničením jejich přirozených habitatů, ale také extrémně dlouhým
reprodukčním cyklem. Ochranu jeseterů navíc komplikuje nemožnost kryokonzervace vajíček
nebo embryí ryb.
Zárodečné kmenové buňky, ke kterým patří primordiální gonocyty nebo následně
spermatogonie a oogonie, jsou prekurzory budoucích gamet, spermií a vajíček. Tyto buňky
lze izolovat, případně i zamrazovat, a transplantovat do sterilního hostitele. Transplantované
buňky se v těle hostitele proliferují, diferencují a vyvíjí do plně funkčních gamet. Tento postup
byl již popsán v řadě studií u modelových druhů ryb, ale zatím nebyl prakticky aplikován.
Využitím jeseterů s kratším generačním cyklem (např. jeseter malý, cca 4 roky) jako hostitele
pro zárodečné buňky kriticky ohrožených druhů jeseterů s dlouhým generačním cyklem (např.
vyza velká, cca 18 let) bychom mohli extrémně zefektivnit reprodukci těchto ryb.
Značení primordiálních gonocytů jeseterů lze buďto injikací uměle syntetizované GFP-nos3
3´UTR mRNA nebo zcela unikátní metodou pomocí molekuly FITC-dextran aplikované ve stádiu
rýhování 2–8 buněk do oblasti prekurzorů primordiálních gonocytů. Izolace spermatogonií
a oogonií probíhá disociací buněk pomocí 0,3% trypsinu v PBS a sortováním podle relativní
hmotnosti buněk pomocí Percoll gradientu. Sterilizaci hostitele lze provést blokováním genu
odpovědného za vývoj zárodečných buněk (např. dead end gen) pomocí morpholino antisense
oligonukleotidů nebo opět unikátní metodou lokálně aplikovaného UV záření do oblasti
prekurzorů primordiálních gonocytů. Zárodečné buňky byly transplantovány do peritoneální
dutiny larvy 7 dní po vykulení. Transplantované buňky po prvním měsíci kolonizují zárodečnou
lištu a po 2 měsících začínají proliferovat. Další postup vývoje bude sledován v následujících
letech.
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Blok přednášek REPRODUKCE A GENETIKA
POUŽITÍ LASEROVÉHO ZÁŘENÍ V AKVAKULTUŘE JESETEROVITÝCH
Application of laser radiation in aquaculture of sturgeon
Barulin Nikolai1, Plavskii Vitalii2
1
2

Běloruská státní zemědělská akademie, Gorki, Bělorusko
Národní akademie věd Běloruska, Fyzikální ústav, Minsk, Bělorusko

Příspěvek představuje víceletá agregovaná data o vlivu optického záření nízké intenzity
na některé biologické procesy u jeseterů. Studie byly provedeny v období 2006–2014
na recirkulačních akvakulturních systémech v Bělorusku. V průběhu výzkumu byl zjištěn nejen
vysoký stimulační účinek optického záření (včetně laseru). Bylo prokázáno, že rybí embrya
jsou i vhodným modelem pro posuzování stimulačních účinků a výzkum fotofyzikálních
procesů v živočišných buňkách. Ukázalo se, že v předvýtěrovém období má u jeseterovitých
vliv na zlepšení reprodukčních parametrů a také na celkové zvýšení efektivity reprodukce
červená oblast spektra laserového záření. U jikernaček bylo zjištěno zvýšené % vytřených ryb
po injikačním podání hormonálních přípravků, zvýšená oplozenost jiker a zvýšené přežití plůdku
v následujícím období embryonálního i postembryonálního vývoje ve srovnání s kontrolní
(neexponovanou) skupinou. U mlíčáků byl zjištěn vyšší podíl hormonálně stimulovaných
jedinců produkujících sperma, zvýšený objem získaného ejakulátu, vyšší pohyblivost a vizuální
hodnocení kvality spermií ve srovnání s kontrolní skupinou. Bylo prokázáno, že vystavené
sperma jesetera trvalému nebo přerušovanému optickému emisímu záření z viditelné
a infračervené oblasti spektra vede ke zvýšené aktivitě spermií, což se projevuje prodloužením
délky pohybu spermií po aktivaci vodou. Je příznačné, že použití spermatu vystaveného
laserovému záření uvedených parametrů vyvolává vyšší oplozenost jiker.
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Blok přednášek REPRODUKCE A GENETIKA
PLOIDNÍ A HYBRIDNÍ DIVERZITA JESETERŮ. PŘEHLEDOVÁ STUDIE
Ploidy and hybrid diversity of sturgeons. A review study
Martin Flajšhans1, Miloš Havelka1, Radka Symonová2, Petr Ráb2, Dmytro Bytyutskyy1,
Marek Rodina1, David Gela1, Ievgen Lebeda1, Marie Rábová2
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, Jihočeské
výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz, Výzkumný ústav rybářský
a hydrobiologický, Vodňany
2
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i., Laboratoř genetiky ryb, Liběchov
1

Genomy jeseterovitých ryb se podle karyologických a cytometrických studií obvykle rozlišují
dle tří přirozených úrovní ploidie: paleo4n, paleo8n a paleo12n se 120, 240 a 360 chromozómy.
Jeseteři jsou i v přírodě extrémně náchylní k mezidruhové hybridizaci. Cíleně se hybridizují
rovněž chované druhy, včetně druhů lišících se úrovní ploidie, kde vzniká životaschopné
potomstvo s úrovní ploidie intermediární vůči ploidii rodičů. Řešením projektů zaměřených
především na druhy Acipenser ruthenus, A. baerii, A. gueldenstaedtii byla experimentálně
rekonstruována série ploidních úrovní od paleo4n (~120), paleo5n (~150), paleo6n (~180),
paleo7n (~210), paleo8n (~ 240), paleo9n (~ 270), paleo10n (~300), paleo11n (~330), paleo12n
(360), paleo13n (~390) po paleo14n (~420 chromozómů). Modely jednotlivých ploidních
úrovní byly ověřeny podle karyotypu, relativního a absolutního obsahu DNA průtokovou
a obrazovou cytometrií. Pomocí 2-D a 3-D obrazové cytometrie byl v celé sérii ploidních úrovní
rekonstruován nukleotypický efekt. Molekulárně cytogenetické metody (CGH, GISH) odhalily
pouze na některých mikrochromozómech a menších makrochromozómech v hybridních
metafázích přítomnost druhově specifických regionů představovaných druhově specifickými
repetitivními sekvencemi. U jeseterů vstupujících do mezidruhové hybridizace pravděpodobně
právě divergence pouze na úrovni repetitivních sekvencí a vysoká konzervovanost kódujících
sekvencí mohou být příčinou tvorby životaschopných a často plodných F1 hybridů příbuzných
rodičovských druhů. U Polyodon spathula byl potvrzen jeho ancestrální paleo4n původ, nově
molekulárně cytogenetická analýza s mapováním ribozomálních a Hox genů umožnila řazení
chromozómů do čtveřic odrážejících tetraploidní původ, do semi-čtveřic s příznaky pokročilé
rediploidizace i do dvojic svědčících o rediploidizaci. Stav na přechodu mezi tetra- a diploidií
se označuje jako mezopolyploidie a nebyl dosud u ryb popsán. Vysoce polyploidní jeseteři
mohou kromě mezidruhové hybridizace také vznikat polyploidizací de novo v každé generaci.
Jedinci s 1,5násobkem obsahu DNA (počtu chromozómů, počtu alel v daném lokusu etd.
vůči úrovni běžné pro daný druh) s největší pravděpodobností vznikají při fúzování druhého
pólocytu následkem stárnutí oocytů, tedy stejným mechanzmem jako u kostnatých ryb, což
bylo prokázáno experimentálně i pomocí statistických analýz molekulárně genetických dat.
Vznik takových jedinců polyspermickým oplozením se nepodařilo experimentálně prokázat.
Sterilita, resp. plodnost jedinců s 1,5násobkem obsahu DNA se s největší pravděpodobností
řídí úrovní funkční ploidie daného druhu, kdy přítomnost sudého počtu sad chromozómů
umožní rozchod chromozómů při gametogenezi, zatímco přítomnost lichého počtu sad
chromozómů může gametogenezi komplikovat podobně jako u „klasických“ autotriploidů
kostnatých ryb. U funkčně tetraploidního (paleo8n) druhu A. baerii byl popsán nález plodného
funkčně hexaploidního (paleo12n) samce schopného při hybridizaci poskytovat životaschopné
funkčně pentaploidní (paleo10n) potomstvo, zatímco u funkčně diploidního (paleo4n) druhu
A. ruthenus nebyla u 6 nalezených funkčně triploidních (paleo6n) jedinců plodnost dosud
potvrzena.
Výsledky byly získány za finanční podpory MŠMT projektů CENAKVA (CZ.1.05/2.1.00/01.0024),
CENAKVA II (LO1205 v rámci programu NPU I), Grantové agentury Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích (114/2013/Z) a Grantové agentury České republiky (523/08/0824
a 14-02940S).
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Blok přednášek AKVAKULTURA A KVALITA PRODUKTU
PRODUKČNÍ RYBÁŘSTVÍ V RYBNÍCÍCH A JEHO VÝZNAM PRO JIHOČESKÝ KRAJ
Pond aquaculture and its importance for South Bohemian region
Michal Kratochvíl, Martin Urbánek
Rybářské sdružení České republiky, České Budějovice
Na území České republiky se nachází více než 24 tis. rybníků a vodních nádrží, jejichž
celková plocha představuje téměř 52 tis. ha. Z této výměry je 42 tis. ha využito k chovu ryb,
který je prováděn především na rybnících, které jsou situovány ve venkovských oblastech.
V současné době v České republice existuje přibližně 70 významnějších producentů ryb
s produkcí > 5 tun ryb ročně a několik set drobných chovatelů. Rozhodující část významných
producentů i zpracovatelů ryb je organizováno v Rybářském sdružení České republiky, které
prosazuje společné zájmy vůči orgánům státní správy, poskytuje služby a poradenství v oblasti
dotací, legislativy a práva nebo zpracovává statistiky o produkci, obchodu, cenách ryb
a rybožravých predátorech. Hlavní chovanou rybou našeho rybářství je kapr, který představuje
87 % z celkové produkce 21 tisíc tun tržních ryb. Prognóza na dalších 10 let předpovídá
stagnaci produkce ryb v rybnících a nárůst produkce ryb ve speciálních zařízeních. Omezení
produkce ryb v rybnících je způsobeno narůstajícími požadavky na ochranu životního prostředí
a důsledkem působení státem chráněných rybožravých predátorů. Kromě rybochovné funkce
s sebou existence rybníků přináší i řadu dalších neméně důležitých, tzv. mimoprodukčních
funkcí (vodohospodářských, ekologických, rekreačních, klimatických či krajinotvorných). Velký
význam mají rybníky v územní protipovodňové ochraně. Jihočeské soustavy rybníků, jejich
množství a rozloha umožňuje zachytit obrovské množství vody při povodňových situacích
a transformovat povodňové průtoky a zabránit tak ještě větším škodám na majetku či ztrátám
na životech.
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Blok přednášek AKVAKULTURA A KVALITA PRODUKTU
ZAHRANIČNÍ OBCHOD S RYBAMI V ČR
International trade with fish in the Czech Republic
Ján Regenda, Magda Matoušková
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Jihočeské výzkumné centrum akvakultury
a biodiverzity hydrocenóz, Fakulta rybářství a ochrany vod, Ústav akvakultury, České Budějovice
Spotřeba ryb je v České republice poměrně nízká a dosahuje podle statistických šetření pouze
5–6 kg rok-1.obyvatel-1. Z toho jen cca 1,5 kg představují sladkovodní ryby převážně domácí
provenience (původem z chovu a lovu). Zbylou část konzumovaných ryb je potřebné importovat
ze zahraničí. Každoročně se proto do ČR dováží 30–44 tis. tun ryb, měkkýšů a korýšů v hodnotě
1,5–2,2 mld. Kč.rok-1. Vývoz z ČR pak každoročně představuje 11–19 tis. tun ryb, měkkýšů
a korýšů. Z toho 8,2–10 tis. tun tvoří živý kapr. K výraznějšímu oživení zahraničního obchodu
s rybami došlo po vstupu ČR do EU v roce 2004, a to jak na stránce dovozu, tak i vývozu. Největší
dovoz za posledních 12 let byl v letech 2008 a 2009, a to na úrovni kolem 44 tis. tun. Přičemž
největší položku představovaly ryby opracované, filé (kód dle celního sazebníku – 0304), a to
až kolem 28 tis. tun. V současnosti však došlo u této položky k opětovnému poklesu v dovozu
na úroveň kolem 20 tis. tun, což je hodnota srovnatelná s dovozy na začátku milénia. Tento
nárůst i pokles importu se nápadně shoduje s nárůstem a poklesem popularity „pangasia“,
kterou zažila česká gastronomie v předešlých letech. Z výše uvedeného je patrné, že Česká
republika má v oblasti zahraničního obchodu negativní saldo, tedy dovoz převyšuje vývoz.
To však neplatí pro oblast obchodu s živou rybou, především kaprem, kde je saldo výrazně
pozitivní. Zajímavě vypadá rovněž pohled na export tuzemské produkce sladkovodních ryb
za poslední 12 let. Export lososovitých druhů ryb se postupně zvyšuje ze 6–7 % (2001 a 2002)
až na 38,5 % (2010), resp. 29 % (2011). U kapra je možné ve stejném období pozorovat trend
mírného poklesu z 50–52 % (2001 až 2004) na současných 43–45 % (2010 až 2012) jeho roční
produkce, což recipročně odpovídá mírnému nárůstu domácí spotřeby kapra v několika málo
posledních letech jako efekt provedených marketingových kampaní. Naproti tomu je relativně
stabilní export ostatních druhů ryb (dravci, síhové, lín a býložravé ryby), který dosahuje takřka
vždy přes 50 % jejich domácí produkce (52–66 %).
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VÝZKUM KVALITY MASA RYB NA FROV JU
Fish quality research at FFPW USB
Jan Mráz
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, Jihočeské
výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz, Ústav akvakultury, České Budějovice
Konzumace ryb má pozitivní vliv v prevenci a léčbě kardiovaskulárních onemocnění a obezity.
Odborníci i zdravotnické organizace se shodují na tom, že je jejich spotřeba v ČR nedostatečná
a doporučují, že je potřeba konzumovat ryby a rybí výrobky alespoň dvakrát týdně.
Na FROV jsme vyvinuli patentovanou technologii chovu kapra se zvýšeným obsahem
omega-3 kyselin. Společně s Institutem klinické a experimentální medicíny ověřujeme
pozitivní vlastnosti kapřího masa v léčbě kardiovaskulárních chorob. Dosavadní výsledky
ukazují, že konzumace kapřího masa má již po 4 týdnech velmi pozitivní vliv na hladinu LDL
a HDL cholesterolu a triglyceridů v krvi pacientů po operaci srdce.
Dále se zabýváme zpracováním ryb a rybích výrobků. Především pak jejich kvalitou
a stabilitou v průběhu skladování. Vyvíjíme rybí výrobky s bioaktivními látkami využívající
hůře obchodovatelné části ryb či vedlejší produkty. Neméně důležité je i hodnocení vlivu
kuchyňských úprav na výslednou kvalitu rybích výrobků.

Výsledky byly získány za finanční podpory MŠMT projektu CENAKVA (CZ.1.05/2.1.00/01.0024)
a projektu CENAKVA II (LO1205 v rámci programu NPU I).
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VYUŽITÍ RECIRKULAČNÍCH SYSTÉMŮ V INTENZIVNÍ AKVAKULTUŘE
Using of recycling systems in intensive aquaculture
Jan Kouřil1, Miloš Buřič2,3, Vlastimil Stejskal1
Jihočeská univerzita, Fakulta rybářství a ochrany vody, Jihočeské výzkumné centrum
akvakultury a biodiverzity hydrocenóz, Ústav akvakultury, České Budějovice (kouril@frov.jcu.
cz)
2
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vody, Jihočeské
výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz, Výzkumný ústav rybářský
a hydrobiologický, Vodňany
3
Pstruží farma, Mlýny, Vacov
1

Recirkulační akvakulturní systémy (RAS) se vyznačují vysokou produkcí z jednotky plochy,
výrazně nízkými požadavky na zdroj přítokové vody a velmi omezenou (teoreticky nulovou)
produkcí vypouštěného znečištění do vodního prostředí. Ke krmení chovaných ryb se zcela
výlučné výživě používají dodávaných kompletních krmných směsí (respektující specifické
nutriční aj. požadavky jednotlivých druhů, resp. velikostí ryb). Čištění vody v RAS probíhá
jednak pomocí odstraňování nerozpuštěných látek (exkrementů) pomocí sedimentace,
mechanické filtrace a flotace. Rozpuštěný amoniak je pomocí biologických nitrifikačních
filtrů různé konstrukce oxidován na dusičnany. Následně je případně využívána denitrifikace,
probíhající v anoxickém prostředí, jež přeměňuje amoniak na neškodný plynný dusík unikající
do atmosféry. Nezbytnou součástí RAS je aerace, resp. oxigenace vody, její odvětrání, úprava
pH, v některých případech i dezinfekce (UV nebo ozónem) a sofistikované systémy měření,
regulace a řízení provozu. Existuje celá řada různých modifikací RAS. Možným alternativním
řešením je tzv. akvaponie, při níž jsou k výživě kultivovaných rostlin (rajče, okurka, paprika,
salát, bazalka aj.) využívány v cirkulující vodě se vyskytující živiny pocházející z chovu ryb.
Významným ekonomickým přínosem vedle eliminace ve vodě rozpuštěných živin je i významný
příjem z rostlinné produkce. Další možností je použití systému bioflock. Jeho podstatou je chov
ryb v nádrži s paralelní kultivací biomasy heterotrofních bakterií, které konzumují v odchovném
systému vznikající odpadní látky a přeměňují obsažený dusík na bílkoviny. Bakterie agregované
do vloček (floc) s louží rybám jako potrava a vedle čištění vody se podílí na snížení krmných
nákladů. Zkouší se využití detrivorních bezobratlých přeměňujících organické zbytky na živou
rybí potravu. Existuje možnost využití organických kalů k produkci bioplynu, připravuje se
čištění vody pomocí nanomateriálů. Vývoj technologií RAS zasáhl i výrobu krmiv pro ryby,
vyznačujících se vyšší soudržností granulí (znesnadňující jejich rozpadavost a umožňující lepší
separaci exkrementů pomocí sedimentace), bylo vyvinuto i krmivo obsahující jako aditivum
korek (umožňující jednodušší separaci plovoucích exkrementů z vodního prostředí). Výstavba
RAS je v rámci EU stimulována legislativou a dotační podporou s cílem omezení produkce
znečištění povrchových vod, omezení vlivu chorob a druhové diverzifikace akvakulturní
produkci.

Práce byla finančně podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy – projektem
„CENAKVA“ (CZ.1.05/2.1.00/01.0024), “CENAKVA II“ (LO1205 pod NPU I programem),
projektem NAZV (QJ1210013) a projektem GAJU (074/2013/Z).
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VYUŽITÍ GEOTERMÁLNÍCH VOD ZÁPADNÍ SIBIŘE V INTENZIVNÍ AKVAKULTUŘE
RŮZNÝCH DRUHŮ RYB
Use of geothermal water of Western Siberia for intensive aquaculture of different species
of fish
Marina A. Chepurkina
FSUE “GOSRYBCENTER”, Tyumen, Ruská federace, e-mail: marinachep@yandex.ru
Zásoby geotermální vody západní sibiřské artéské pánve jsou 1,5krát vyšší než roční
průtok všech řek na světě. Pouze v Tyumeňském regionu představují denní využitelné zdroje
3 000 000 m3. Současné využití sibiřských geotermálních vod pramenících na zemském
povrchu je menší než 5 %. Chov ryb v termálních vodách je jedním z prioritních směrů
ruské průmyslové akvakultury. Je známo, že chov ryb v teplé brakické vodě je úzce spojen
s aktivnějším metabolizmem, rychlejším růstem a dřívějším dosažením pohlavní dospělosti.
Termální vody vystupují z hloubek 1073–1123 m a mají teplotu 37,0–38,3 °C. Z hlediska
fyzikálních vlastností se jedná o čistou vodu bez obsahu nerozpuštěných látek s nízkou
nebo střední úrovní mineralizace (4,3–7,2 g.L-1), s převažujícím zastoupením prvků Na, Cl,
Br. Voda splňuje zdravotně-bakteriologické normativy. Jejími charakteristickými rysy jsou:
absence rozpuštěného kyslíku; vysoký obsah NH4+ – 2,9–3,07 mg.L-1; Br – 12,8–18,6 mg.L-1;
I – 0,9–1,4 mg L-1, reakce vody je slabě zásaditá (pH 7,76–7,96). Doprovodné plyny jsou
představovány: CH4 (66,07–66,49 %), N (29,94–30,83 %), v menším množství: CO2 (1,79–1,81 %),
H (0,11–0,9 %), He (0,40 %) a O2 (0,51 %). V kombinaci s přídavkem říční nebo jezerní vody
umožňuje využití teplé brakické vody intenzifikaci technologie rozmnožování vzácných druhů
ryb, jejichž produkce v regionu klesá. První zkušenosti s využitím termální vody byly získány
v letech 1969–1970, kdy byla ověřena možnost produkce plůdku kapra a bestěra (hybrid Huso
huso x Acipenser ruthenus). Během následujících 45 let byly výzkumně ověřeny akvakulturní
technologie u téměř 20 druhů a hybridů, např. u A. baerii, A. ruthenus, bestěr, Cyprinus
carpio haematopterus, Ictiobus cyprinellus, Coregonus peled, C. nasus, Ctenopharyngodon
idella aj. Byla vyvinuta biotechnologie celoroční produkce jesetera malého a dalších druhů
jeseterů. Bylo zjištěno, že jeseteři chovaní v brakických vodách jsou méně náchylní nemocem
způsobovaným ektoparazity a zároveň se vyznačují zvýšeným příjmem potravy. Jeseteři
dosahují tržní velikost po jednom roce chovu v případě Acipenser ruthenus (500/800/, ± 48 g)
a A. baerii (2,5 /4,0/ ± 0,8 kg). Každoročně jsou u chovaných jeseterů získávány pohlavní
produkty vysoké kvality, při výrazně zkrácené době dosažení pohlavní dospělosti (2,5–3x).
Všeobecně jsou perspektivy akvakultury s využitím geotermální vody na západní Sibiři velmi
slibné. Jen v oblasti jižní Tyumeně jsou v současné době k dispozici vodní čerpací stanice pro
geotermální vodu v 19 nových lokalitách.
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RŮST A PŘEŽITÍ MNÍKA JEDNOVOUSÉHO (LOTA LOTA L.) V KONTROLOVANÝCH
PODMÍNKÁCH PŘI RŮZNÝCH TEPLOTÁCH
Growth and survival of burbot (Lota lota L.) under controlled experimental condition with
using of different temperature
Petr Svačina, Michal Chotěborský, Jiří Křišťan, Miroslav Blecha, Maria Uzhytchak, Tomáš
Policar
Jihočeská universita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, Jihočeské
výzkumné centrum akvakultury a biodiversity hydrocenóz, Vodňany
Cílem této práce bylo sledování přežití a růstu juvenilních mníků (TL = 16,6 ± 1,9 cm, W = 32,9
± 10,3g) ve stáří 11 měsíců při různých teplotách: A = 15 °C, B = 18 °C a C = 21 °C (± 0,5 °C)
ve třech opakováních. Bylo využito 9 nádrží (270 l) v rámci třech samostatných RAS. Do každé
nádrže bylo nasazeno 153 ks experimentálních ryb (264 ks.m-2). Po dobu 12 týdnů bylo
ve 3 týdenních intervalech zaznamenáváno přežití (S), specifická rychlost růstu (SGR), konverze
krmiva (FCR) a kondiční stav ryb (FK). Průkazně nejvyšší přežití bylo dosaženo u skupiny
A (S = 98 ± 0,4 %) a B (S = 95,9 ± 2,1 %), naopak významně nejnižší přežití ryb bylo u skupiny
C (S = 91,5 ± 2,8 %). Specifická rychlost růstu byla prokazatelně nejvyšší u skupiny A (SGR =
0,7 ± 0,09%.d-1) ve srovnání se skupinami B (SGR = 0,45 ± 0,1%.d-1) a C (SGR = 0,33 ± 0,04 %.d-1).
Krmný koeficient byl průkazně nejnižší u skupiny A (FCR = 1,27 ± 0,35) vůči skupinám B (FCR =
2,08 ± 0,87) a C (FCR = 2,78 ± 1,17). (FK) nebyl významně odlišný v žádné skupině (p ˂ 0,05).
Výsledky prokazují, že nejvhodnější teplota pro odchov juvenilních ryb mníka jednovousého je
v rozmezí 15–18 °C. Teplotu 21 °C lze považovat za suboptimální.

Poděkování: Práce byla finančně podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy –
projektem „CENAKVA“ (CZ.1.05/2.1.00/01.0024), “CENAKVA II“ (LO1205 v rámci programu
NPU I). GAJU (074/2013/Z).
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RANÁ POHLAVNÍ DOSPĚLOST U SIVENA AMERICKÉHO – ZNAČNÁ NEVÝHODA PRO
SLADKOVODNÍ AKVAKULTURU NADĚJNÉHO SALMONIDA?
Early sexual maturation in brook charr – huge handicap for hopeful freshwater aqauaculture
salmonid?
Viktor Švinger1, Dennis Kallert4, Miroslav Fabianek2, Petr Trnka2, Per Gunnar Fjelldal3, Tom
Hansen3
Fachberatung für Fischerei des Bezirks Oberfranken, Bayreuth
RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL, Litomyšl
3
Institute of Marine Research, Matre Research Station, Matredal
4
Erlangen
1
2

V současné době rapidně narůstá poptávka po sivenovi americkém a jeho kříženci sivenovi
alsaském (Elsässer Saibling). Principy se dají hledat ve vyšších tržních cenách (až o 65 %),
přirozeně zakořeněné vyšší oblíbenosti u konečného zákazníka, nižších nárocích na kvalitu
odchovného prostředí a v poslední době stále častějších epidemiím VHS u pstruha duhového.
Obecně patří chov sivenů k velmi zajímavé alternativě chovu salmonidů rodu Salmo
a Oncorhynchus. Produkce sivenů však prozatím nedosáhla globálních rozměrů, jako je tomu
u dvou posledně jmenovaných. To je hlavním důvodem toho, proč při zadání termínu „Atlantic
salmon maturation“ na webových stránkách www.sciencedirect.com dojde k zobrazení
více než 700 vědeckých prací. U sivena amerického je to chabých 21 s tím, že pro podmínky
akvakultury se dají aplikovat asi pouze 3. Jednoduše řečeno jsou naše vědomosti ohledně
růstu a pohlavní dospělosti u sivena amerického velmi omezené. v rámci pilotního projektu
na pstruhárně Rybářství Litomyšl s.r.o. jsme se pokusili na tuto problematiku zaměřit, byť jen
velmi okrajově. Výsledky poukazují na skutečnost, že puberta u mlíčáků sivena amerického
začíná již při hmotnosti < 10 g (řádově u 6–8 % samčí populace). Plná pohlavní dospělost
je pak dosažena v prvním podzimu po vykulení při hmotnosti 12–15 g. Tito mlíčáci vykazují
s nejvyšší pravděpodobností odlišný růstový profil od zbytku populace v průběhu prvního jara
a léta po vykulení (podobně jako je tomu u lososa obecného). Zjištění růstových strategií
těchto jedinců a zbytku populace ve vztahu k pubertě je takřka esenciální pro naše porozumění
reprodukčních strategií sivena amerického a založení smysluplného šlechtitelského programu
společně s vývojem produkčních postupů, které efektivně brání pohlavnímu dospívání bez
využívání metod polyploidizace. Naše výsledky pocházejí z velmi omezených dat. Nicméně
jasně poukazují na nutnost dalšího výzkumu
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Blok přednášek MANAGEMENT VOLNÝCH VOD, RYBÍ PREDÁTOŘI
INVENTURA NAŠICH NÁDRŽÍ – STANOVENÍ EKOLOGICKÉ KVALITY RYBÍCH OBSÁDEK
Inventory check of our reservoirs – establishment of the ecological quality based on fish
communities
Petr Blabolil1,2, Milan Říha1, Jiří Peterka1, Daniel Ricard1, Marie Prchalová1, Mojmír Vašek1,
Josef Matěna1, Martin Čech1, Tomáš Jůza1, Milan Muška1, Michal Tušer1, Michal Kratochvíl1,
Vladislav Draštík1, Jaroslava Frouzová1, Marek Šmejkal1,2, Zuzana Sajdlová1,2, Lukáš Vejřík1,2,
Jan Kubečka1
1
2

Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Hydrobiologický ústav, České Budějovice
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta, České Budějovice

Přehradní nádrže jsou umělé vodní ekosystémy vytvořené za konkrétními účely. Stavbou
přehrad však lidský vliv na tyto ekosystémy nekončí. Z tohoto důvodu Rámcová směrnice
vodní politiky 2000/60/ES klasifikuje přehradní nádrže mezi silně modifikované vodní útvary
a vyžaduje vytvoření metodik hodnocení ekologického potenciálu na základě čtyř skupin
organizmů obývající vodní prostředí. Rybí společenstvo je patrně nejvýznamnější biologickou
složkou hodnocení. Ryby jsou citlivé na širokou škálu biologických faktorů, ale stejně tak
samy mohou ovlivňovat prostředí. Díky vrcholové pozici a relativní dlouhověkosti integrují
změny v ekosystému za delší časové období. Pro naplnění závazku vůči Rámcové směrnici
vodní politiky byla vytvořena česká metodika pro hodnocení ekologického potenciálu silně
ovlivněných a umělých vodních útvarů – kategorie jezero, jejíž součástí je i multimetrický index
rybích společenstev. Základní údaje pro hodnocení rybích společenstev indexem pocházejí
z odlovů standardizovanými mnohoočkovými tenatovými sítěmi. Z takto získaných úlovků byly
vytvořeny a ověřeny metriky citlivé na nejvýznamnější stresor – eutrofizaci, a zároveň splňující
kritéria Rámcové směrnice vodní politiky na hodnocení četnosti, složení a věkové struktury.
Po validaci vytvořeného indexu byl vyhodnocen ekologický potenciál 23 našich nádrží.
Toto vyhodnocení ukázalo, že ekologický stav nádrží postihuje celý gradient od dobrého
ekologického potenciálu po zničený. Většina nádrží je negativně ovlivňována nadměrným
přísunem živin, který vede k vysoké početnosti a biomase ryb, ale zároveň k narušení struktury
rybího společenstva. I přes zásadní význam ichtyologických údajů získaných standardním
vzorkováním většina českých nádrží stále čeká na podrobný průzkum.

Studie byla finančně podpořena projektem CEKOPOT (CZ.1.07/2.3.00/20.0204)
spolufinancovaným Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
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Blok přednášek MANAGEMENT VOLNÝCH VOD, RYBÍ PREDÁTOŘI
RYBÍ PŘECHODY – VÝZNAMNÉ REVITALIZACE, NEBO JEN FENOMÉN DOBY?
Fish ladders – an important revitalisation measure or just a passing phase?
Pavel Jurajda
Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno
Migrace, v pravém slova smyslu, jsou nezbytným životním projevem mnoha živočichů včetně
ryb. Druhy ryb životně závislé na migracích jsou na území České republiky spíše výjimkou
(losos, úhoř). Některé druhy sice podnikají kratší či delší přesuny, ale prosperita jejich populací
je závislá významně více na přítomnosti vhodného prostředí než na délce mezijezového úseku.
Migrace jsou tak často zaměňovány s běžnou pohybovou aktivitou ryb. Migrační prostupnost
našich toků a výstavba rybích přechodů (RP) se však stala určitým fenoménem doby. V ČR
máme odborníky na studium pohybové aktivity ryb i na technická řešení prostupnosti příčných
staveb. Bohužel, objektivní posouzení vhodnosti výstavby RP často chybí. Rybí přechody jistě
rybám neuškodí, je ale otázkou zda pomohou.
Příspěvek prezentuje mj. i příklady RP z nejrůznějších technických a provozních důvodů
nefunkčních. Na druhé straně je mnoho RP funkčních, nicméně ryby nemají žádný zájem je
využívat, protože v úseku pod jezem nachází vhodné prostředí a nemají jednoduše potřebu se
přesouvat. Tento moment je často chybně chápán jako neprůchodnost příčných staveb a RP.
Pokud se už ryby v RP vyskytují, tak je z dostupných pramenů patrné, že je využívají nejčastěji
běžné druhy ryb, jež jsou dominantní jak v podjezí tak v nadjezí. Paradoxně na zprůchodněné
dolní Dyji došlo k šíření nepůvodních hlaváčovitých ryb daleko více než cílových dunajských
druhů. V případě dolní Moravy se hlavačka i hlaváč úspěšněji šíří i přes stávající jezy bez RP
na rozdíl od dunajských druhů.
Podle intenzity a periodicity výskytu ryb v RP lze jen výjimečně hovořit o migracích. Výstavba
RP vychází ze Zákona o vodách (§ 15), nicméně jsou případy, kdy je výstavba RP naprosto
zbytečná a bezpředmětná (např. přechod mezi mimopstruhovým a pstruhovým pásmem,
přechod z údolní nádrže do pstruhového pásma, série několika jezových zdrží apod.).
Cena výstavby RP, přestože je často vysoká, je oproti efektivní revitalizaci vlastního toku
zanedbatelná. Pouhé propojování mezijezových úseků (i když z hlediska ryb funkční) nezlepší
charakter rybích společenstev v upravených kanalizovaných tocích. Návrhy projektů a výstavba
rybích přechodů by měly více zohledňovat skutečné potřeby rybích společenstev našich toků.
Omezené finanční zdroje by bylo vhodné soustředit na komplexnější revitalizační projekty
zahrnující jak případnou výstavbu RP, tak revitalizaci vlastního toku. Projekt by měl mít jasné
zadání a především konkrétní cíle.
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BIOTECHNOLOGICKÉ POŽADAVKY KRAJSKÝCH ORGÁNŮ PRO RYBÁŘSTVÍ
OBERFRANKEN NA RYBÍ PŘECHODY
Biotechnological requirements of Upper Franconian Fishery Authority for fish passes
Viktor Švinger, Thomas Speierl, Kay Kuhlen, Manfred Popp
Fachberatung für Fischerei des Bezirks Oberfranken, Bayreuth
Kořeny německé en energetické revoluce „Deutsche Energiewende“ sahají do roku 1970.
První reálné základy byly ale položeny teprve červeno-zeleným kabinetem exkancléře Gerharda
Schrödera v období 1998–2005. Po jaderné katastrofě v japonské Fukushimě 11. 3. 2011 uzavírá
Bundestag pod taktovkou žluto-černé koalice kancléřky Angely Merkelové 13. zákon o změně
jaderného zákona, jeho znění počítá s vypnutím posledních jaderných elektráren v roce 2022.
I pro sektor rybářství a management volných vod, především v Bavorsku se v tomto případě
jedná o zlomový okamžik. Výkupní cena obnovitelné elektrické energie je řízena zákonem EEG
(Erneuerbare-Energien-Gesetz) v kombinaci s § 33–35 novelizovaného Vodohospodářského
zákona WHG (Wasserhaushaltsgesetz) dle požadavků evropské směrnice 200/60/EG (EUWRRL, Europäische Wasserrahmenrichtlinie), která členským zemím předepisuje tzv. dobrý
ekologický stav jejich vod do roku 2015, resp. 2021 a 2027. Tzv. dobrý stav rybí fauny je pak
rozhodující pro hodnocení dobrého ekologického stavu konkrétního toku dle EU-WRRL. Proto
byly vyšší výkupní ceny za kW (základní výkupní cena 7,5 ct/kW) dle EEG 2004 (9,67 ct/kW)
2009 (11,67 ct/kW) a 2012 (12,7 ct/kW) spojovaný hlavně s ekologickými vylepšeními
vodních el., aby bylo možno s max. efektivitou vyhovět požadavkům energ. revoluce a EUWRRL. Vyšší výkupní ceny logicky masivně stimulovaly výstavbu rybích přechodů a dalších
zařízení významně zlepšujících ekologický stav vodních elektráren. V Oberfranken je asi 400
vodních elektráren a Fachberatungen für Fischerei) se při posuzování podkladů řídí především
příručkou Bavorského zemského úřadu pro životní prostředí „Fischaufstiegsanlagen in
Bayern – Hinweise und Empfehlungen zu Planung, Bau und Betrieb“, návodem DWA-M 509
od DWA (Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V.) a vlastními
v praxi získanými zkušenostmi. Hlavními parametry pro rybí přechoedy v Oberfranken jsou
m.j.: spád nesmí přesáhnout 1–1,3 % a přepadová výška mezi oddíly 5 cm – tyto parametry
jsou předpokladem dodržení rychlosti proudění mezi 0,5–0,8 m/s, což umožňuje migraci
i málo agilních druhů ryb (vranka, mihule) za současného zajištění dostatečného proudění
v ústí předhodu (Lockströmung). Dodate rybího přechodu činí 12–40 % MNQ (středního
nejnižšího průtoku) po celý rok, dle EEG 2012 je nutná instalace zařízení pro migraci úhořů
(Aalrohr – úhoří roura) dotovaná 10–l/s a zařízení pro migraci ryb na povrchu a dně. Dále
musí být zajištěn zvýšený výkon elektrárny (Leistungssteigerung), ochrana protivzniku
ryb do turbín (Fischschutz) - česle 20 mm a minimální zbytkový průtok v původním korytě
(Restwasserführung).
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PREDÁTOŘI VERSUS RYBÁŘI: KDO JE ZODPOVĚDNÝ ZA ŠPATNÝ STAV PSTRUHOVÝCH
REVÍRŮ?
Predators versus anglers: who is responsible for bad conditions of trout fisheries?
Martin Čech1,2
1
2

Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Hydrobiologický ústav, České Budějovice
Ústav pro životní prostředí, Přírodovědecká fakulta UK v Praze, Praha

Na Vltavě u Vyššího Brodu (jižní Čechy, zima 2004/2005) a na Chotýšance (střední Čechy,
zima 2005/2006) byla studována míra predačního tlaku kormorána velkého (Phalacrocorax
carbo) a vydry říční (Lutra lutra) na místní ichtyofaunu. Odhadované množství ryb odlovené
predátory bylo porovnáno s celkovým úlovkem sportovních rybářů, který je zaprotokolován
v každoročních rybářských statistikách.
Podle vývržků, jednotlivých kostí a vyvržených zbytků nestrávených ryb bylo zjištěno, že
kormoráni na Vltavě ve Vyšším Brodu lovili zejména plotice obecné (Rutilus rutilus), jelce
tlouště (Squalius cephalus), okouny říční (Perca fluviatilis) a ježdíky obecné (Gymnocephalus
cernuus), kteří tvořili 94 % kořisti. Pstruzi (Salmo spp.) a lipan podhorní (Thymallus
thymallus) představovali 1,1 % potravy zimujících kormoránů. Průměrná velikost lovených ryb
byla 18,6 cm. Podle zvolené průměrné hodnoty denního množství přijaté potravy (daily food
intake – DFI; 397–600 g ryb na kormorána a den) lze odhadovat, že kormoráni z postižených
revírů odlovili 22–34 kg ryb z každého ha za sledované zimní období (90 dní). Průměrný úlovek
sportovních rybářů za roky 1994–2003 na nejvíce postiženém revíru Vltava 28P přesahoval
60 kg ryb z každého ha, výlov samotných pstruhů a lipanů byl pak přes 45 kg na ha!
Z trusu a požerků vyder lovících na Chotýšance bylo zjištěno, že hrouzek obecný (Gobio
gobio) a jelec tloušť tvořili 93 % jejich rybí potravy, pstruh obecný (Salmo trutta m. fario)
a pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss) pak dalších 2,1 % potravy. Vydry však lovily
i obojživelníky a raky. Průměrná velikost lovených ryb byla 8,4 cm. Protože vydry neloví
výhradně jen ryby (v teplejších obdobích roku se podíl nerybí složky v potravě obvykle ještě
zvyšuje) a protože neloví výhradně jen na Chotýšance, ale částečně např. i na přilehlých
rybnících a na řece Blanici, lze podle zvolené hodnoty DFI (750–1 500 g ryb na vydru a den)
odhadovat, že z postiženého revíru odlovily 50–100 kg ryb z každého ha za rok. Jen za zimní
období vydry vylovily přinejmenším 20–40 kg vysazovaných ročků pstruha obecného a jedinců
pstruha duhového ve velikosti 32–34 cm. Průměrný výlov sportovních rybářů na Chotýšance 1
nepřesahuje 10 kg ryb z každého ha toku, úlovek salmonidů, zejména Pd, představuje obvykle
50–70 % vykázaných ryb.
Rybožraví predátoři, kormoráni a vydry nevyjímaje, loví ryby v širokém druhovém i velikostním
spektru obvykle bez větší specializace. Sportovní rybáři naopak výrazně selektují na druh
i velikost ryb, jejich predační tlak může být násoben mírou přežití tzv. by-catch, tedy ryb
ulovených, ale z nejrůznějších důvodů puštěných zpět do revíru. Vedle rybožravých predátorů,
nízkých průtoků, fragmentace říčního systému, mizení přirozených trdlišť, pytláctví a např.
vodáckého sportu lze proto sportovní rybáře označit za naprosto klíčový faktor, který určuje
kvalitu našich revírů, těch pstruhových zejména.
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REKREAČNÍ RYBÁŘSTVÍ A VODNÍ EKOSYSTÉMY: PRINCIPY VEDOUCÍ K TRVALÉ
UDRŽITELNOSTI
Recreational fisheries and aquatic ecosystems: principles leading to sustainability
Jiří Musil1, Lukáš Kalous2, Tereza Barteková1,2, Miroslav Petrtýl2
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Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i.
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Cílem studie byla analýza rekreačního rybářství v České republice na základě dotazníkových
šetření a řízených diskuzí s vybranými respondenty (rekreační rybáři, funkcionáři rybářských
svazů, vědečtí pracovníci v oblasti rybářství). Z výsledků SWOT analýz vyplývá, že rekreační
rybářství má v ČR velmi silnou funkční vazbu s ochranou přírody a navzájem vykazují pozitivní
i negativní interakce. Tento sektor si uvědomuje environmentální rizika spojená s rekreačním
rybolovem a naopak dopady opatření ochrany přírody na rekreační rybářství a jeho trvalou
udržitelnost. Rekreační rybářství považuje většinovým názorem za nutné harmonizovat
současné rybářské hospodaření s cíli ochrany přírody a rybářské veřejnosti a zvýšit
informovanost o významu a aktivitách rekreačního rybářství v České republice.
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VLIV ČESKÝCH RYBÁŘŮ NA ŠÍŘENÍ NEPŮVODNÍCH DRUHŮ RYB NA IBERSKÉM
POLOOSTROVĚ
Influence of Czech anglers on non-native fish introductions to Iberia
Lukáš Kalous1, Filipe Ribeiro2, Miloslav Petrtýl1
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních
zdrojů. Katedra zoologie a rybářství Praha 6 – Suchdol
2
Centro de Oceanografia, Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Lisabon
1

V minulosti došlo k zavlečení středoevropských ryb, jako jsou: Silurus glanis, Sander
lucioperca, Esox lucius a Cyprinus carpio na Iberský poloostrov. Dosažení atraktivních
velikostí, například u sumce v tamních vodách, přilákalo středoevropské rybáře do některých
regionů Španělska jako do destinace, kde tráví svou dovolenou rekreačním rybolovem.
Ve své práci jsme se zaměřili na pochopení současné a budoucí role českých rekreačních
rybářů na šíření nepůvodních druhů ryb na Iberském poloostrově.
Analyzovali jsme komunitu rekreačních rybářů v Česku a také in situ podél řeky Ebro
ve Španělsku. Dále jsme hledali informace na internetových fórech zaměřených na rekreační
rybářství a diskutovali problematiku s odborníky ve Španělsku.
Byla potvrzena přeprava nepůvodních ryb pro Iberský poloostrov z Česka, které jsou
následně použity jako živá návnada (např. Carassius gibelio) a nemalé množství těchto ryb je
po ukončení lovu vypuštěno.
Diskutovány jsou potenciální dopady na ochranu biodiverzity a management volných vod,
stejně jako socio-ekonomické a kulturní faktory aktivit středoevropských rekreačních rybářů.
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RTUŤ V RYBÁCH – HISTORIE A SOUČASNOST
Mercury in fish – history and present
Svobodová Zdeňka1,2, Divišová Lenka1

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Jihočeské výzkumné centrum akvakultury
a biodiverzity hydrocenóz, Fakulta rybářství a ochrany vod, Vodňany
2
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
1

Cílem příspěvku je připomenutí některých významných událostí spojených s kontaminací
vodního prostředí rtutí. Nejtragičtější událostí byla kontaminace mořského zálivu Minamata
(Japonsko) anorganickými sloučeninami rtuti (50–60. léta 20. století). Na začátku 70. let
byla na našem území pozornost soustředěna na řeku Reslavu a údolní nádrž Skalku. Jednalo
o stejnou událost jako v Minamatě, ale s menším dopadem. Nicméně problém kontaminace
Skalky rtutí je i problémem současné doby. Dalším problémem bylo využití seťového obilí
ke krmení ryb, což bylo následně v roce 1974 zakázáno. Následně provedené experimentální
studie potvrdily, že rtuť se ve svalovině a játrech ryb kumuluje a nedochází k jejímu
vyloučení. Vysoký obsah rtuti byl také prokázán v rybách z nádrže Želivka, kde byly vysoké
koncentrace zjištěny bezprostředně po napuštění a dále také v celém sledovaném období
v letech 1974 až 2010 (tzv. syndrom nově napuštěné nádrže). Další pozornost byla věnována
řece Labi, kde byla prokázána pozitivní korelace mezi obsahem rtuti, hmotností a věkem ryb.
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VÝSKYT KREVNATKY ÚHOŘÍ (ANGUILLICOLOIDES CRASSUS) U FINÁLNÍHO
HOSTITELE ÚHOŘE ŘÍČNÍHO (ANGUILLA ANGUILLA) NA VYBRANÝCH LOKALITÁCH
ČR
The incidence of Anguillicoloides crassus in the final host, the European eel (Anguilla
anguilla) at selected locations of the Czech Republic
Miroslav Barankiewicz1,2, Jiří Musil1
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Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

1
2

Cílem studia bylo zmapovat současný výskyt nepůvodní parazitické hlístice Anguillicoloides
crassus u finálního hostitele úhoře říčního (Anguilla anguilla) ve volných vodách. Celkem bylo
vyšetřeno 132 jedinců. Prevalence se značně lišila podle typu prostředí. V lotických vodách
byla stanovena na 89,2 %. Oproti tomu v lentickém prostředí byla zjištěna prevalence parazita
69,4 %. V rámci studie bylo na přítomnost parazitické hlístice A. crassus vyšetřeno rovněž
monté (Francie, Anglie) dovážené do České republiky. Z celkem 32 vyšetřených jedinců monté
nebyla zjištěna infekce parazitem A. crassus. Nicméně v trávicím traktu byly pozorovány
zbytky potravních složek (Chironomidae), kteří mohou představovat potenciální mezihostitele
A. crassus.
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Blok přednášek ICHTYOTOXIKOLOGIE A NEMOCI RYB
SYNDROM SILNĚ PROCHLAZENÉ VODY U SLABŠÍCH NÁSAD PSTRUHŮ DUHOVÝCH
A very cold water syndrome by the fish stock of light weight rainbow trouts
Miroslav Kulich
Pstruží líheň Hynčice
Během podzimu 2012 bylo na pstruží líhni v Hynčicích chováno cca 300 tis. ks násad
lososovitých ryb. Z toho zhruba 160 tis. ks půlročků pstruha duhového (průměrná hmotnost
8 g/ks). Ti byli krmeni striktně, navíc krmivem s nižším obsahem ME z důvodu zadržení násady
na příští rok. Pouze u této skupiny ryb se vyskytlo níže popsané onemocnění. Tato skupina ryb
byla chována ve 2 nádržích o objemu po 100 m3 s recirkulací vody, za stálého přítoku cca 1,5 l/s
do každé z nich. Před avizovanými mrazy byla provedena ještě preventivní koupel v Chloraminu
T v souvislosti s roztřepenými ploutvemi a ojedinělými úhyny nejslabších ryb. S touto skupinou
ryb nebyly od plůdku žádné problémy, protože striktnější výživa a jinak vynikající zoohygienické
podmínky udržovaly násadu ve velmi dobrém zdravotním stavu. Obsádka velmi dobře přijímala
krmivo, a to i v průběhu onemocnění.
Po relativně teplém podzimu následovalo začátkem prosince prudké ochlazení s teplotami
vzduchu kolem -15 °C. Zhruba za 3–4 dny započalo v těchto dvou nádržích onemocnění
projevující se zesvětláním některých ryb a jejich nekoordinovaným plaváním. Ryby začaly
hynout v množství cca 1,5 % ks/den, tedy asi kolem 2 500 kusů. Ostatní ryby i přes náhlé
a výrazné ochlazení vody přijímaly krmivo s chutí. Vzhledem k aktuálnímu výsledku negativního
virologického a patologického vyšetření (konstatován „sportovní“ výživný stav bez zásob
viscerálního tuku), byla hledána příčina onemocnění jinde. Tou se ukázal náhlý a silný pokles
teploty vody (v nádržích pouze 1 °C, přítok 1,5 °C), protože vody bylo v napájecím potoce málo
a udeřily holomrazy. Třicet ryb s nekoordinovanými pohyby bylo přemístěno bez aklimatizace
do líhně do vody z vrtu (do teploty 9,5 °C). Zároveň bylo zahájeno přimíchávání této teplejší
vody do přítoku do venkovních nádrží (v množství 0,5 l/s pro obě nádrže) a přepnuta kontinuální
aerace na časovač (trvalá aerace podchlazeným vzduchem se výrazně podílela na ochlazování
vody). Následující den se do normálního stavu upravilo chování 24 jedinců, jen 2 ks uhynuly
a u 4 ks se dále vyskytovaly původní projevy (nekoordinované pohyby). Ve venkovních nádržích
došlo přes noc ke zvýšení teploty na 3 °C, nepříznivé projevy chovaných obsádek velmi rychle
ustupovaly, masivní úhyn ustal, ryb s nekoordinovanými pohyby byly jen desítky. Vzhledem
ke zlepšení situace a zvýšení apetitu ryb byly po dobu 7 dnů v krmivu podávány potencované
sulfonamidy, kvůli riziku cytophagózy. Od prvního oteplení byly ryby krmeny ad libitum
(Inicio plus 1,5). Úhyn se po několika dnech úplně zastavil. Během několika následujících
dnů se pstruzi výrazně zotavili a do jara s nimi nebyly již žádné problémy, a to ani při dalším
lednovém ochlazení. Silnější násady se zásobami viscerálního tuku onemocněním netrpěly
vůbec, dokonce snesly nízké teploty vody mnohem déle, protože bylo možno z kapacitních
důvodů teplejší vodu z vrtu přimíchat pouze nemocným rybám. Upravení časovače dmychadel
z kontinuálního provozu na 15 min/h se ukázalo jako velmi efektivní pro omezení ochlazování
vody (při teplotách pod -10 °C dmychadlo žene zmrzlý vzduch, který se třením neohřeje nad
nulu a voda se velmi rychle prochlazuje).Pracovně bylo autorem toto onemocnění nazváno
„syndrom silně prochlazené vody u slabších násad pstruhů duhových“, protože právě nízká
teplota vody spolu s horším výživným stavem sehrála v tomto onemocnění největší roli.
Na vině byl určitě i velmi prudký nástup zimy, neboť během několika dnů klesla teplota vody
z průměrných 6–7 °C na 1 °C. Ukazuje se jako nutné, těsně před zimou ryby dostat do dobré
kondice, aby byly schopny vytvořit zásoby viscerálního tuku. U farem, kde hrozí prochlazování
vody aerací mrazivým vzduchem, je nutno tuto po dobu silných mrazů omezit.
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Blok přednášek ICHTYOLOGIE
AKVARISTIKA JAKO ZDROJ NEPŮVODNÍCH DRUHŮ
Aquarium trade as source of non-indigenous species
Jiří Patoka, Oldřich Kopecký, Miloslav Petrtýl, Lukáš Kalous
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, přírodních a potravinových zdrojů,
katedra zoologie a rybářství
1

Většina nepůvodních sladkovodních druhů unikla do volné přírody z akvakultury, případně
byla rozšířena v balastní vodě lodní dopravou. V současnosti je stále významnějším zdrojem
introdukce těchto živočichů i akvaristika.
Sladkovodní akvaristika je velice populární volnočasovou aktivitou. Z hlediska produkce,
importu a exportu akvarijních ryb patří České republice celosvětově páté místo a zároveň je
největším trhem v Evropě. Kromě ryb se chovatelé stále častěji zaměřují i na jiné živočišné
skupiny včetně desetinohých korýšů.
Vypouštění nechtěných živočichů do volné přírody je laickými chovateli vnímáno jako
humánnější než jejich usmrcení. Dalším rizikem je chov nepůvodních druhů ryb a bezobratlých
v okrasných jezírkách, ze kterých mohou při povodních samovolně uniknout. Některé takto
vypuštěné či uniklé druhy se již etablovaly na nových lokalitách a projevují se invazně.
Analýza chování akvaristů a potenciální invazivnosti druhů dovážených pro okrasné účely
je proto celosvětově aktuálním tématem. V našem příspěvku jsou prezentována publikovaná
a průběžná data získaná pomocí predikčních modelů invazivnosti a dotazníkovým šetřením.
Na základě predikčních modelů byla odhadnuta invazivnost raků pro ČR. V současné
době probíhá hodnocení rizikovosti sladkovodních akvarijních ryb, krevet, krabů a měkkýšů.
Dotazníkové šetření týkající se okrasného chovu raků upozornilo na alarmující chování českých
akvaristů, kteří odchytávají původní druhy, raky vypouštějí do zahradních jezírek a nadbytečná
mláďata do přírody.
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Blok přednášek ICHTYOLOGIE
MORFOLOGICKÉ ODLIŠNOSTI A BIOLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY COTTUS
SPINULOSUS (KESSLER, 1872) Z POVODÍ ŘEKY SYRDARYA
Morphological variations and biological characteristics of Turkestan sculpin (Cottus
spinulosus; Kessler, 1872) from the Syrdarya watershed
Vanina Tatyana Sergeevna, Uderbayev Talgat Moldagalievich
Institute of Biology and Biotechnology, Kazakh National University named after al-Farabi,
Almaty, Kazakhstan, e-mail: tanushka_kykyshka@mail.ru
Vranka Cottus spinulosus je reliktním druhem vyskytujícím se v povodí řeky
Syrdarya, kam s největší pravděpodobností pronikla během posledního zalednění.
Tři druhy vranek byly popsány z této oblasti: Cottus spinulosus (Kessler, 1872); C.
jaxartensis (Berg, 1916) a C. nasalis (Berg, 1933). Údaje o biologii a morfologii rodu
Cottus ve Střední Asii jsou stále velmi omezené. Například v posledních zprávách
o fauně Kazachstánu nebyly Cottus spinulosus a Cottus nasalis zmíněny vůbec.
Řeka Arys pramení v pohoří Talas Alatau a je pravým přítokem řeky Syrdarya. V září 2013 bylo 24
jedinců Cottus spinulosus zkoumáno z řeky Arys za pomoci běžných morfologických technik.
Všichni zkoumaní jedinci měli vrchní, boční a zadní část hlavy hustě pokrytou drobnými
trny (spinules). Tento znak zřetelně odlišuje Cottus spinulosus od jiných blízkých
druhů, jako např. vranka C. jaxartensis. Největší námi zaznamenaná délka u Cottus
spinulosus z řeky Arys byla 83 mm a největší váha byla 9,12 g. Mezi 24 jedinci byly
pouze dvě ryby s nezralými pohlavními žlázami, všichni ostatní jedinci byli pohlavně
zralí. V získaném vzorku překročil celkový počet samců čtyřikrát počet samic. V řece
Arys pohlavně dospívají ryby rodu Cottus ve 2 letech, s délkou těla okolo 50 mm.
Potravní preference Cottus spinulosus
byla představovaná larvami pakomárů,
chrostíků, zelenými vážkami a sladkovodními krevetkami. Stupeň plnosti žaludku
se pohyboval od 2 do 4 na 6 bodové stupnici. Fultonův kondiční faktor dosahoval
hodnot 1,2–1,6. Všechny ryby měly více či méně rozsáhlé zásoby tuku, tyto údaje
mohou být z hlediska kondičního stavu Cottus spinulosus považovány za uspokojivé.
Získané údaje potvrzují výskyt Cottus spinulosus v Turkestánu v povodí řeky Syrdarya.
Podmínky na studované lokalitě byly vyhodnoceny jako příznivé pro výskyt a rozmnožování
Cottus spinulosus.

Výzkum byl podpořen grantem #GF 0159 přiděleným Ministerstvem školství a vědy Republiky
Kazachstán.
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Blok přednášek ICHTYOLOGIE
HLAVÁČ ČERNOÚSTÝ, PŘÍLEŽITOSTNÝ MRCHOŽROUT. PŘEHODNOTÍME JEHO ROLI
V EKOSYSTÉMU?
Facultative carcass-feeding in round goby (Neogobius melanostomus): should we reevaluate its role in the ecosystem?
Michal Janáč, Radim Blažek, Pavel Jurajda, Matej Polačik
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Brno
Hlaváč černoústý (Neogobius melanostomus) je nepůvodním, relativně novým prvkem
ichtyofauny České republiky, který na naše území postupně proniká řekami patřícími do povodí
Dunaje. Na základě analýz obsahu trávicí soustavy se hlaváč považuje za druh živící se
bentickými bezobratlými, u nějž se ryby v potravě vyskytují jen zřídka. Naproti tomu výsledky
izotopových analýz naznačují, že ryby mohou hrát v potravě hlaváče významnější roli. Jedním
z možných vysvětlení tohoto rozporu je, že hlaváč konzumuje mršiny ryb větších, než je on
sám. Při takovémto způsobu obživy dochází pouze ke konzumaci měkkých tkání a daný typ
nekrofágie je tak jen stěží zjistitelný při klasickém rozboru obsahu trávicích traktů.
V našich pokusech jsme (i) prokázali, že mršiny ryb jsou pro volně žijící hlaváče atraktantem
(více hlaváčů se chytalo do pastí s mrtvou rybou jako návnadou) a (ii) v laboratorním pokusu
zdokumentovali způsob, jakým hlaváč mršiny konzumuje. V pokusných akváriích všichni hlaváči
(o velikosti 8–10 cm) pohotově konzumovali předložené mrtvé kaprovité ryby (o velikosti 15–
20 cm). Posloupnost kroků při požírání byla ve většině případů stejná – vyžráni očí, průnik
do břišní dutiny mezi prsními ploutvemi, vyžrání vnitřností a postupná konzumace svaloviny.
Existence typické posloupnosti naznačuje evolučně fixovanou behaviorální adaptaci k tomuto
způsobu obživy.
Schopnost využívat jako potravu těla velkých uhynulých ryb se zdá být u ryb poměrně
ojedinělým jevem. Konzumace masa velkých ryb, obzvláště predátorů, má význam pro transfer
kontaminantů (např. těžkých kovů) v ekosystému. Pro další objasnění ekosystémové role
hlaváče černoústého je nutné kvantifikovat, jaký podíl z jeho energetického příjmu tvoří
potrava získaná mrchožroutstvím.
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Blok přednášek ICHTYOLOGIE
VÝVOJ ODBORNÉ LITERATURY A TRENDŮ VĚDECKÉHO VÝZKUMU V RYBÁŘSTVÍ
A ICHTYOLOGII
Analysis of publications and trends of scientific research in fisheries and ichthyology
Miloslav Petrtýl1, Denisa Nechanská1, Lukáš Kalous1
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních
zdrojů, katedra zoologie a rybářství, Praha 6 – Suchdol
1

V našem příspěvku jsme se zaměřili na rozbor a popis vývoje témat zpracovaných v rámci
výzkumných projektů a obsažených v české vědecké a odborné literatuře v oblasti akvakultury
a rybářství. Tyto informace považujeme za vhodnou součást rozvoje a strategického plánování
v daném odvětví.
V rámci této studie jsme pomocí meta-analýzy zpracovali dva datové zdroje. V první části
se jednalo o seznam 91 grantových projektů a 1 005 publikovaných (uznaných) výsledků
evidovaných v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (ISVAV).
Jedná se pouze o projekty spadající pod obor „GL – Rybářství“ se zahájením realizace v období
2002–2013.
Druhá část zahrnuje databázi 3 163 vědeckých publikací zaměřených na ichtyologii a rybářství
publikovaných v rozmezí let 1541–2012. Tato databáze byla sestavená a poskytnutá veřejnosti
prof. Karlem Pivničkou.
Pro zpracování datových sad jsme použili modul „text mining“ v programu Statistica
a shlukovací algoritmus „K-means“ pomocí programovacího jazyka R. Součástí zpracování dat
je numerická analýza klíčových slov, obsažených v názvech projektů a publikací. Podle hustoty
výskytu těchto slov byly jednotlivé položky rozděleny do tematických celků. Je diskutován
rozbor těchto podskupin, který odhaluje hlavní trendy v rybářství a akvakultuře a jejich vývoj
v čase.
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ÚČINEK TŘÍ RŮZNÝCH HORMONÁLNÍCH PŘÍPRAVKŮ NA ÚSPĚŠNOST UMĚLÉHO
VÝTĚRU JIKERNAČEK KAPRA OBECNÉHO (CYPRINUS CARPIO)
The effect of three different hormonal preparations on artificial reproduction of common
carp (Cyprinus carpio)
Vít Borůvka1, Zdeněk Eisert2, Jan Kouřil1
Jihočeská univerzita, Fakulta rybářství a ochrany vody, Jihočeské výzkumné centrum
akvakultury a biodiverzity hydrocenóz, Ústav akvakultury, České Budějovice (kouril@frov.jcu.cz)
2
Rybářství Třeboň Hld. a.s.
1

Při hormonálně indukovaném umělém výtěru kapra obecného (Cyprinus carpio), původem
z rybničního chovu na Rybářství Třeboň, byly 3 skupiny jikernaček o hmotnosti 3,83 ± 0,73 kg
na rybí líhni injikovány intramuskulárně ve 2 dílčích dávkách v intervalu 12 h třemi různými
přípravky: 1) extrakt kapří hypofýzy (CPE) v dávkách 1 + 2,5 mg.kg-1, 2) Ovopel, obsahující
GnRHa a inhibitor dopaminu (DI) (metaclopromid) v dávkách 20 ug.kg-1, resp. 2 mg.kg-1, 3)
Dagin, obsahující GnRHa a DI (metaclopromid) v dávkách 10 ug.kg-1, resp. 20 mg.kg-1. Jednotlivé
skupiny jikernaček (n = 17 až 19 ks) byly umístěny v samostatných nádržích s průtokem vody
a aerací při průměrné teplotě vody 20,9 ± 0,9 °C (kyslík 6 mg.l-1, pH 7,5). Pokusné ryby byly
náhodně rozděleny do skupin, anestezovány v roztoku přípravku 2-phenoxyethanol (0,4 ml.l-1),
individuálním zváženy, byly jim aplikovány do hřbetní svaloviny mikročipy, injikována 1. dávka
hormonálních přípravků ve fyziologickém roztoku a provedeno dočasné chirurgické „zašití“
pohlavního otvoru. Anestezie byla provedena i před aplikací 2. dávky hormonálních přípravků
a před vlastním umělým výtěrem. Umělý výtěr jikernaček následoval po zjištění ovulace
(bezprostředně před vlastním umělým výtěrem byly rybám přestřiženy a odstraněny stehy
zabraňující úniku jiker). Nejvyššího počtu úspěšně vytřených jikernaček bylo dosaženo u skupiny
jikernaček injikovaných přípravkem Dagin (89,5 %) a přípravkem Ovopel (82,4 %), nejnižší
úspěšnost zjištěna při použití CPE (76,5 %). Nejvyšší hodnoty pseudogonadosomatického
indexu (pGSI) vytřených jikernaček byly dosaženy u skupin injikovaných přípravky Dagin
(18,4 ± %) a Ovopel (17,6 ± %), nejnižší hodnoty při použití CPE (16,3 %). Dosažená relativní
pracovní plodnost uměle vytřených jikernaček při použití jednotlivých přípravků byla velmi
vyrovnaná (Ovopel 117 ± 39, Dagin 116 ± 32, CPE 115 ± 45 tis. ks. ks-1). Nejvyšší průměrná
vlhká hmotnost jedné nenabobtnalé jikry se pohybovala mezi 1,42 mg (CPA) a 1,59 mg (Dagin),
tento rozdíl mezi všemi výše uvedenými byl statisticky průkazný (α = 0,05). Délka intervalu
latence, od druhé injikace hormonálního přípravku do dosažení ovulace, resp. provedení
umělého výtěru, dosáhla při použití přípravku Ovopel 15,5 ± 1,2 h (resp. 324 ± 24,5 h°),
u CPE 16,4 ± 1,0 h (resp. 341 ± 21 h°) a u přípravku Dagin 16,5 ± 0,4 h (resp. 345 ± 8 h°).
Statisticky významný rozdíl (α = 0,05) byl zjištěn pouze v časové délce intervalu latence mezi
skupinami ryb injikovaných přípravky Ovopel a Dagin. Nejvyšší oplozenost jiker na inkubačních
lahvích byla zjištěna při použití přípravku Ovopel (80,9 ± 14,9 %), následovaly skupiny CPE
(75,0 ± 17,1 %) a Dagin (74,8 ± 9,6 %). Při hodnocení kumulovaného parametru, vyjádřeného
počtem oplozených jiker na kg injikovaných jikernaček po 24 h inkubace v inkubačních lahvích
(zahrnujícího všechny sledované aspekty, tj. % vytřených jikernaček, pracovní plodnost
a oplozenost jiker), se ukázaly jako účinnější přípravky obsahující GnRHa, na rozdíl od CPE.
Nejvyšší hodnoty relativního počtu oplozených jiker od injikovaných jikernaček byly zjištěny
u skupin Ovopel (78 tis. ks.kg-1) a Dagin (77 tis. ks.kg-1). U skupiny jikernaček injikovaných
kapří hypofýzou (66 tis. ks.kg-1), byl dosažený výsledek o 14–15 % nižší. Dosažený výsledek
i z pohledu ekonomiky provozu podporuje preferenci používání hormonálních přípravků
na bázi GnRHa před kapří hypofýzou.
Práce byla finančně podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy – projektem
„CENAKVA“ (č. CZ.1.05/2.1.00/01.0024), „CENAKVA II“ (č. LO1205 v rámci programu NPU I),
projektem NAZV (QJ1210013) a projektem GAJU (č. 074/2013/Z).
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POSTEROVÁ SEKCE
VLIV ODKULOVACÍHO SUBSTRÁTU NA KVALITU PLŮDKU PSTRUHA OBECNÉHO F.
POTOČNÍ (SALMO TRUTTA M. FARIO)
Effect of hatching substrate on quality of fish fry in brown trout (Salmo trutta m. fario)
Bořek Drozd1, Václav Zelenka1, Viktor W. Švinger2, Sabine Sampels1
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, Jihočeské
výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz, Ústav akvakultury, České Budějovice
2
Bezirk Oberfranken, Fachberatung für Fischerei, Bayreuth
1

Cílem práce bylo ověření technologie a zjištění vlivu různých odkulovacích substrátů [3
typy; český (CZ, bez vložky, inkubace na nerezové síťce), německý (DE, vložka Schlupfmatte
ST-I, fa Aquacultur Fischtechnik GmbH) a norský (NO, vložka EasyHatch®, fa Alvestad Marin
AS)] na kvalitu plůdku pstruha obecného f. potoční (Salmo trutta m. fario) v provozních
podmínkách (líheň Pstruhařství Litomyšl, s.r.o.). Pokus trval 3 měsíce (únor až květen 2014),
z hlediska vývoje se jednalo o rozpětí stádií: pozdní stádium očních bodů (nasazení 3 800
jiker·aparát-1, 2 opakování·typ substrátu-1) až larvy po přechodu na vnější potravu (strávení
žloutkového váčku, rozplavané larvy). Larvy po rozplavání byly odchovávány v RAS s kruhovými
nádržemi (V = 100 l) a krmeny vylíhlými nauplii žábronožky solné, posléze směsí nauplií
žábronožky a zamraženého planktonu a dále suchou směsí startérového krmiva (INICIO Plus
G-0,4 mm a 0,6 mm, Biomar, Dánsko).
Signifikantně vyšší přežívání (P = 0,05) bylo zaznamenáno na konci experimentu u NO
aparátů (70,5 %), oproti CZ (41,5 %) a DE (42,0 %) aparátům. Velikost (celková délka těla, TL;
délka těla, SL) rozplavaných larev byla u NO (TL = 24,6 mm, SL = 21,7 mm) a DE (TL = 24,4 mm,
SL = 21,5 mm) aparátů o cca 10 % vyšší (statisticky průkazný rozdíl, P < 0,05) než u CZ
(TL = 23,0 mm, SL = 20,4 mm) aparátů. Gravimetrické ukazatele (mokrá hmotnost, Wwet; podíl
sušiny, S) larev po rozplavání byly u DE (Wwet = 95,7 mg, S = 16,7 %) a NO (Wwet = 89,4 mg,
S = 16,2 %) aparátů o cca 10 % (NO) až 20 % (DE) vyšší (statisticky průkazný rozdíl, P < 0,05)
než u CZ (Wwet = 83,2 mg, S = 15,5 %) aparátů. K vyšší energetické transformaci masy
žloutkového váčku (množství energie použité na stavbu somatických tkání) dochází u larev
inkubovaných na DE (60 %) a NO (56 %) aparátech oproti CZ (53 %) aparátům (statisticky
průkazný rozdíl, P < 0,05). Naproti tomu z hlediska způsobu trávení tuků (množství uloženého
tuku, kompozice mastných kyselin) žloutkového váčku i prvkového složení somatických tkání
(kompozice C, H, N, S, O) larev po rozplavání nebyl mezi jednotlivými typy substrátů nalezen
statisticky průkazný rozdíl (P = 0,05).
Během experimentu byla potvrzena důležitost vertikální stabilizace larev pstruha obecného
f. potoční (podobně jako u dalších lososovitých ryb) během období od vykulení po rozplavání.
Larvy odchované na umělých odkulovacích substrátech (DE, NO) jsou větší, silnější, těžší a jejich
přežití je signifikantně vyšší než je tomu u larev inkubovaných na klasických, bezsubstrátových
(CZ) inkubátorech.

Výsledky byly získány za finanční podpory MŠMT projektu CENAKVA (CZ.1.05/2.1.00/01.0024)
a projektu CENAKVA II (LO1205 v rámci programu NPU I) a dále pilotního projektu
CZ.1.25/3.4.00/12.0075.
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POSTEROVÁ SEKCE
DYNAMIKA POPULACE VRANKY OBECNÉ (COTTUS GOBIO) NA HORNÍM TOKU LABE
The population dynamics of the bullhead (Cottus gobio) in theu pper Elbe River, Czech
Republic
Petr Dvořák1, Jaroslav Andreji2, Pavel Vejsada1, Josef Velíšek1, Vítězslav Plička1
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, Jihočeské
výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz
2
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
1

V letech 2011–2013 proběhlo posouzení vlivu uměle vyvolávané povodně v průběhu jarních
vodáckých závodů na populaci vranky obecné v horním toku řeky Labe na hranici KRNAP.
Na třech lokalitách byly sledovány změny abundance a velikostní variability značených jedinců
vranky obecné. Celkově bylo v roce 2011 odloveno 321 jedinců s velikostní variabilitou
24–131 mm (průměr 63,2 mm), v roce 2012 odloveno 580 jedinců s velikostní variabilitou
16–122 (průměr 618 mm) a v roce 2013 bylo odloveno 630 jedinců s velikostní variabilitou
21–110 mm (průměr 59,95 mm). Hodnocení míry vlivu umělé a přirozené povodně na populaci
vranky obecné dvouvýběrovým Kolmogorovo-Smirnovvovým testem byl na hladině
významnosti (p 0,05) prokázán negativní vliv náhlých uměle vyvolávaných povodní. Populace
vranky byla degradována o mladší a menší velikostní kadegorie jedinců, kteří byli splavováni
umělou povodní a nebo uhynuli vlivem náhlého kolísání průtoku vody při závodech (pokles
průtoku z 12 na 0,6 m3.s-1).

Výsledky byly získány za podpory Správy Krkonošského národního parku, MŠMT projektu
CENAKVA (CZ.1.05/2.1.00/01.0024) a projektu CENAKVA II (LO1205 v rámci programu NPU I).
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POSTEROVÁ SEKCE
MONITORING PLŮDKOVÝCH SPOLEČENSTEV VE VYBRANÝCH TOCÍCH NA MORAVĚ
Monitoring of 0+ juvenile fish communities in selected Moravian rivers
Radek Gebauer, Petr Dvořák
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vody, Ústav
akvakultury
1

Monitoring plůdkových společenstev probíhal ve spolupráci s Povodím Moravy s.p. v letech
2012 a 2013 na 35 profilech nacházejících se na 25 moravských tocích. Při odlovech s přenosným
elektrickým agregátem typu FEG 1500 byla aplikována kontinuální jednoprůchodová metoda.
Vždy se postupovalo proti proudu. Neprodleně po samotném monitoringu následovala
determinace ulovených ryb a jejich šetrné vrácení zpět do toku. Na každé lokalitě byly také
zjišťovány základní fyzikální a chemické vlastnosti vody (teplota, pH, obsah rozp. kyslíku,
vodivost, rychlost proudu) a hydromorfologický stav zahrnující popis koryta, dna, břehu
a hydrologického režimu.
Celkem bylo odloveno 28 druhů rybího plůdku, z nichž se nejčastěji vyskytovali tohoročci
jelce tlouště (Leuciscus cephalus, 23 lokalit), hrouzka obecného (Gobio gobio, 19 lokalit)
a plotice obecné (Rutilus rutilus, 19 lokalit). Na 13 lokalitách se nacházel plůdek parmy
obecné (Barbus barbus), což je vzhledem k její citlivosti vůči znečištění pozitivním zjištěním.
Naopak nepříjemným překvapením byl masový výskyt invazivního hlaváče černoústého
(Neogobius melanostomus) na některých lokalitách. Z hlediska abundance, druhové pestrosti
a diverzity se zde vyskytovaly lokality s dobrými výsledky (Loučka – Dolní Loučky: 9 druhů,
254 ks/100 m, H‘=1,777; Jihlava – Vladislav: 10 druhů, 218 ks/100 m, H‘=1,693; Rožnovská
Bečva – Valašské Meziříčí: 8 druhů, 178 ks/100 m, H‘=1,807), ale i takové, kde byla zjištěna
úplná absence ichtyofauny (Spálený potok – Krumvíř, Šatava – Žabčice), což bylo způsobeno
kombinací organického znečištění a degradace vodního biotopu.
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POSTEROVÁ SEKCE
VÝSLEDKY ICHTYOLOGICKÉHO PRŮZKUMU HORNÍHO TOKU ŘEKY SVRATKY
Results of an ichtyological survey on the upper reaches of Svratka River
Jan Grmela, Petr Spurný
Mendelova univerzita v Brně, Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství, Agronomická
fakulta, www.rybarstvi.eu
Tato práce je zaměřena na zjištění základních ekologických charakteristik a vlastností rybího
společenstva horního toku řeky Svratky. V letech 2011 a 2012 byl proveden ichtyologický
průzkum na vybraných lokalitách od pramenů po město Tišnov.
Za použití elektrického agregátu bylo prozkoumáno metodou dvojího průchodu 18 lokalit
vybraných tak, aby odpovídaly měnícímu se charakteru na téměř 90 km toku. Odlovy probíhaly
v prvním týdnu měsíce srpna. U odlovených ryb byla individuálně zjišťována pomocí měrné
desky celková délka (TL), délka těla (SL), výška těla (H), šířka těla (W) a hmotnost (m) pomocí
digitální váhy. Všichni ulovení jedinci byli vráceni zpět do toku.
Na 18 lokalitách v nadmořské výšce od 250 m do 750 m n. m. o ploše 1,918 ha bylo uloveno
celkem 5 296 ks ryb o celkové hmotnosti 342,2 kg. Průzkum prokázal výskyt 18 rybích druhů
z 9 čeledí. Na všech lokalitách byl zjištěn výskyt pstruha obecného f. potoční (Salmo trutta
m. fario L., 1758). Z dalších druhů byl odloven lipan podhorní (Thymallus thymallus, 14
lokalit), vranka obecná (Cottus gobio, 13 lokalit), pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss),
siven americký (Salvenilus fontinalis), hrouzek obecný (Gobio gobio), jelec tloušť (Squalius
cephalus), mník jednovousý (Lota lota), mřenka mramorovaná (Barbatula barbatula), okoun
říční (Perca fluviatilis), ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus), ouklejka pruhovaná
(Alburnoides bipunctatus), parma obecná (Barbus barbus), plotice obecná (Rutilus rutilus),
úhoř říční (Anguilla anguilla), štika obecná (Esox lucius), střevle potoční (Phoxinus phoxinus)
a lín obecný (Tinca tinca).
Abundance pstruha obecného byla zjištěna od 61ks/ha do 2 547 ks/ha. Lipan podhorní
vykázal početnost od 9 ks/ha do 740 ks/ha. Biomasa pstruha obecného se pohybovala
v rozmezí od 9,05 kg/ha do 57,8 kg/ha. Biomasa lipana podhorního byla zjištěna v rozpětí od 1,0
kg/ha do 16,3 kg/ha. Abundance a biomasa nepůvodních hospodářsky významných sivena
amerického a pstruha duhového je přímo závislá na vysazování a celkovém managementu
uživatele. Abundance a biomasa byla stanovena i u ostatních rybích druhů zachycených v této
studii. Z dalších charakteristik vyjádřena diverzita, index diverzity, index ekvitability, zastoupení
ryb v lovné velikosti (AT). Jednotlivé lokality byly porovnány dle Fultonova koeficientu vyživenosti
u pstruha obecného a lipana podhorního.

Příspěvek byl zpracován s podporou projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302: „Inovace studijních
programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace“ a výzkumného
záměru č. MSM6215648905 „Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených
ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu“ uděleného Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy České republiky.
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POSTEROVÁ SEKCE
VLIV TEPLOTY VODY NA ONTOGENEZI KEŘÍČKOVCE JIHOAFRICKÉHO (CLARIAS
GARIEPINUS) BĚHEM POSTEMBRYONÁLNÍHO VÝVOJE
The effect of water temperature on early ontogeny in African catfish (Clarias gariepinus)
during post – embryonic development
Pavel Franta, Bořek Drozd, Jan Kouřil, Vlastimil Stejskal, Markéta Prokešová
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, Jihočeské
výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz, Ústav akvakultury, České Budějovice
Předmětem výzkumu této práce zahrnující dva metodicky stejné experimenty bylo vysledovat
existenci bodu PNR (point of no return) u keříčkovce jihoafrického (Clarias gariepinus),
stanovit optimální čas pro zahájení podávání vnější potravy a časově identifikovat klíčové
úseky rané ontogeneze (H95, S95, Re95) při konstantní teplotě vody 24 °C. V rámci experimentu
bylo využito 29 experimentálních skupin eleuterembryí/larev krmených vždy po dobu 30 dní,
které se však lišily v načasování začátku podávání vnější potravy. Časový interval zahájení
krmení mezi jednotlivými skupinami byl vždy 6 hodin. Jako kontrola posloužila skupina, které
po celou dobu nebyla podávána žádná vnější potrava. Při teplotě 24 °C se eleuterembrya
vykulila (H95) po uplynutí 36, resp. 33 hodin (1., resp. 2. experiment) od oplození. K zahájení
příjmu exogenní potravy (S95) došlo během 1. experimentu ve věku 123 hPF a strávení
žloutkového váčku u larev (Re95) nastalo ve stáří 150 hPF. V případě 2. experimentu byl příjem
exogenní potravy zaznamenán ve stáří 115 hPF a strávení žloutkového váčku u larev ve věku
161 hPF. Během časového intervalu H95 až S95 byla zaznamenána vyšší míra růstu, především
pak ocasní části těla. V intervalu S95 – Re95 se u nekrmených larev růst zastavil (první projev
hladovění). Na konci pokusu byly vlivem odlišného načasování zahájení krmení statisticky
průkazně ovlivněny (P < 0,01) všechny sledované parametry kromě míry kanibalismu, která
nebyla ovlivněna ani poklesem procentuálního zastoupení velkých a středně velkých jedinců
(potencionálních kanibalů). Procentuální zastoupení malých jedinců vzrůstalo s prodlužující
se dobou zahájení krmení. První známky zvýšení kumulativní mortality v kontrolní skupině
byly zjištěny u larev ve věku 283 hPF, mortalita se pak během krátkého časového úseku
vyšplhala téměř na 100 % ve stáří 377 hPF. Na základě výsledků lze doporučit neoddalovat
z hlediska přežívání u keříčkovce jihoafrického zahájení krmení. Avšak na rozdíl od přežívání
u morfometrických parametrů nebylo pozorováno statisticky významné negativní snížení
hodnot, pokud se k zahájení krmení eleuterembryí/larev přistoupilo před dosažením věku
216 hPF. Existence bodu PNR se u keříčkovce prokázala na základě výše uvedeného průběhu
mortality v kontrolní skupině. Lze tak říci, že k nástupu tohoto bodu došlo přibližně ve věku
270 hPF, tedy krátce před prvním zvýšením mortality v kontrolní skupině.
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POSTEROVÁ SEKCE
VÁPNÍK V RYBNIČNÍCH SEDIMENTECH A JEHO VLIV NA PH A NEUTRALIZAČNÍ
KAPACITU VODY
Calcium in pond sediments and its effect on neutralizing capacity of water
Pavel Hartman1, Pavel Vejsada1, David Hlaváč1, Jan Másílko1, Ján Regenda1, Maria AntonPardo1, Michal Kutý1, Pavel Oberreiter2
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, Jihočeské
výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz, Ústav akvakultury, České Budějovice
2
Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s.r.o., České Budějovice
1

Experiment sledoval vliv rozdílných obsahů Ca2+ v sedimentech dvou skupin rybníků
na KNK4,5 (alkalitu), vodivost, pH, turbiditu vody a v konečné fázi i na přirozený přírůstek
ryb. Pět pokusných rybníků ve Vodňanech vykazovalo v kyselém výluhu H2CO3 sedimentu
43 ± 4,8 mg.l-1 Ca2+ tj. nízký obsah dostupného vápníku, zatímco 5 rybníků města České
Budějovice obsahovaly 109,95 ± 29,54 mg.l-1 dostupného Ca2+. Výsledky naznačují, že rybníky
s vyšším průměrným obsahem dostupného vápníku v sedimentech dosahovaly vyšší KNK4,5
vody (2,31 ± 0,33 mmol.l-1; P < 0,01), nižších hodnot pH s menšími výkyvy (7,69 ± 0,37;
P < 0,05), vyšších průměrných hodnot turbidity (30,9 ± 17,4 NTU; P ˃ 0,05) a vodivosti vody
(290,87 ± 40,54 μS.cm-1; P < 0,01), na rozdíl od rybníků s nízkým obsahem dostupného vápníku,
kde KNK4,5 dosahovala v průměru 1,13 ± 0,19 mmol.l-1 a pH 8,17 ± 0,96.
Byly prokázány těsné vztahy mezi obsahem Ca2+ v sedimentech a KNK4,5 (v rozmezí r =
0,80438 až 0,98729 za vegetační období). Přirozený přírůstek ryb byl vyšší, a to 313 ± 39 kg.ha-1
u skupiny rybníků s vyšší zásobou dostupného Ca2+ a s vyšší KNK4,5 vody, oproti 187 ± 123 kg.ha-1
s nižší zásobou dostupného vápníku v sedimentu. Přirozený přírůstek obou skupin rybníků
nevykazoval signifikantní rozdíl (P ˃ 0,05).
Hodnoty KNK4,5 vody na úrovni 2,3–2,5 mmol.l-1 ve vegetačním období signalizují dostatečnou
zásobu Ca2+ v rybničním sedimentu, která je schopna zabezpečit stabilitu pH rybničních vod.
Naopak nízká zásoba dostupného Ca2+ v rybničním sedimentu a KNK4,5 vody nižší než 1,5 mmol-1
nevylučuje riziko zvýšených hodnot pH v důsledku intenzivní asimilace vodních rostlin.

Práce vznikla za finanční podpory MŠMT projektu CENAKVA (CZ.1.05/2.1.00/01.0024),
projektu CENAKVA II (LO1205 v rámci programu NPU I), projektu CZ.1.07/2.3.00/30.0006 –
Vytvoření postdoktorandských pozic na Jihočeské univerzitě a podpora intersektorální mobility
formou odborných zahraničních stáží; a dále pak za finanční podpory Grantové agentury
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (projekt č. 074/2013/Z).
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POSTEROVÁ SEKCE
DYNAMIKA POPULACE PSTRUHA OBECNÉHO V ŘECE MORAVICI NAD ÚN SLEZSKÁ
HARTA
Population dynamics of brown trout in the river Moravice
Petr Chalupa, Petr Spurný
Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Oddělení rybářství a hydrobiologie
Ve dnech 26.–27. 7. 2004, 16. 9. 2012 a 18.–19. 9. 2013 byly provedeny ichtyologické
průzkumy pstruhového úseku řeky Moravice od konce vzdutí údolní nádrže Slezská Harta
po obec Karlov pod Pradědem (celkem 6 lokalit mezi říčním km 69,8 a 91,6). Po ichtyologickém
průzkumu z roku 2004 byla navržena nová hospodářská opatření k vytvoření stabilnějších
populací pstruha obecného a zatraktivnění dotčených pstruhových revírů (Moravice 7 a 8) pro
rybolov. Jedinci pstruha obecného byli rozděleni do následujících velikostních kategorií podle
celkové délky těla: TL > 15 cm; 15–20 cm; 20–25 cm; < 25 cm.
Ve pstruhovém revíru Moravice 7 (lokality 1–3) se zvýšila průměrná abundance juvenilního
pstruha obecného ve velikosti do 15 cm z 15 ks/ha (2004) na 1 039 ks/ha (2013). Ve pstruhovém
revíru Moravice 7 došlo celkově ke zvýšení abundance všech velikostních kategorií pstruha
obecného ze 413 ks/ha (2004) na 1 773 ks/ha (2012), s poklesem na 1 621 ks/ha (2013).
Ve pstruhovém revíru Moravice 8 (lokality 4–6) se celkově zvýšila abundance pstruha obecného
z 1 342 ks/ha na 3 831 ks/ha (2004–2012). K roku 2013 poklesla celková abundance
pstruha obecného oproti ichtyologickému průzkumu z roku 2004, z 3 831 ks/ha na 668 ks/
ha. Ve stejném období se snížila hodnota koeficientu AT (hmotnostní podíl jedinců v lovné
velikosti) pstruha obecného na revíru Moravice 7 z 30,55 % na 19,08 %, na revíru Moravice 8
z 14,61 % na 5,21 %.

Účast na konferenci byla podpořena v rámci projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0302: Inovace
studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace.
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POSTEROVÁ SEKCE
VLIV POUŽITÍ OBOHACENÝCH NAUPLIÍ ŽÁBRONOŽKY (ARTEMIA FRANCISCANA)
K ODKRMU RANÉHO PLŮDKU NA PŘEŽITÍ A RŮST U CANDÁTA OBECNÉHO (SANDER
LUCIOPERCA)
The effect of using enriched Artemia nauplii (Artemia franciscana) for early grow-out,
survival and growth of pike-perch fry (Sander lucioperca)
Antonín Jankových1, Marina A. Chepurkina2, Jan Kouřil1
Jihočeská univerzita, Fakulta rybářství a ochrany vody, Jihočeské výzkumné centrum
akvakultury a biodiverzity hydrocenóz, Ústav akvakultury, Husova tř. 458/12, 370 05 České
Budějovice (kouril@frov.jcu.cz)
2
FSUE “GOSRYBCENTER”, Tyumen, Ruská federace
1

Cílem pokusu bylo ověřit vhodnost a účinnost obohacování nauplií žábronožek při odkrmu
larev candáta. Obohacování různými přípravky probíhalo ve 3 variantách: 1. SELCO, 2. (n-3)
(kyselina α-linolenová) a 3. (n-3) + vitamín C po dobu 24 hodin. Původním záměrem bylo
zahájit krmení larev obohacených metanauplii žábronožek. Použitý druh (Artemia franciscana)
ale vykazoval po jednodenním obohacování nadměrnou velikost, znemožňující příjem této
potravy larvami na začátku exogenní fáze ontogenetického vývoje. Proto bylo přistoupeno
k modifikaci původního postupu. Všem skupinám plůdku byla v první části pokusu proto
nejprve zkrmována neobohacená nauplia (prvních 22 dnů). Ve druhé části odchovu byly
ke krmení použity použitím různým způsobem obohacené nauplie žábronožky (8 dnů). Ve třetí
fázi odchovu (5 dnů) byl použit co-feeding (kombinované podávání neobohacených nauplií
a startérového krmiva). Nejvyšší přežití larev bylo dosaženo při krmení naupliemi obohacenými
komerčním přípravkem SELCO (28,7 %) a kyselinou α-linolenovou (27,9 %). Nižšího přežití bylo
dosaženo při krmení naupliemi obohacenými vitamínem C a kyselinou α-linolenovou (19,0 %)
a u kontroly (14,7 %). Nejvyšší průměrné kusové hmotnosti plůdku na konci pokusu bylo
dosaženo u skupiny krmené naupliemi obohacenými vitamínem C (306,2 ± 64,3 mg), nejnižší
u kontroly (216,9 ± 40,0 mg). Největší dosažená průměrná celková délka plůdku (l.t.) byla
u skupiny SELCO (30,13 ± 2,47 mm), nejnižší u kontroly (27,4 ± 1,3 mm). Nejvyššího zastoupení
jedinců přijímajících startérovou krmnou směs bylo dosaženo u skupiny krmené metanauplii
obohacenými o vitamín C (8 %), zároveň byla ale, zjištěna i nejvyšší míra kanibalizmu (6 %).

Práce byla finančně podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy projektem
„CENAKVA“ (č. CZ.1.05/2.1.00/01.0024), „CENAKVA II“ (č. LO1205 v rámci NPU I programu)
a projektem GAJU (č. 074/2013/Z).
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AKVAKULTURY V BOLÍVII
Aquaculture in Bolivia
Jarošová Linda
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta tropického zemědělství, katedra chovu zvířat
a potravinářství v tropech, Praha 6 – Suchdol
Příspěvek je malou sondou do bolivijské akvakultury vzniklý na základě studijní cesty autorky
na jaře r. 2014. Provoz je zde zajišťován v menších rybnících, betonových nádržích a nádržích
z plastů s průtokem říční vody při teplotách kolísajících v průběhu roku v rozpětí 14–33 °C.
Na navštívených akvakulturních farmách patřících Universidad Mayor de San Simon, Facultad
de Limnologia, v lokalitě Cochabamba a soukromému podniku Palacio del Pacú, majitele Juana
Carlose Moreiry, v lokalitě Santa Cruz v Yapacani, je chováno několik původních jiohoamerických
druhů ryb (Piaractus brachypomus, Pseudoplatystoma fasciatum, Colossoma macropomum)
a také dva nepůvodní druhy (Oreochromis niloticus a Cyprinus carpio). S ohledem na zimní
poklesy teplot je zde proto zvažován vyšší rozvoj chovu kapra namísto původních tropických
druhů ryb. Teploty v této tropické zemi v zimě roku 2010 dosáhly nejnižší hodnoty, dokonce
ve výši až 7 °C. Na dalších farmách v zemi jsou mimo výše uvedených druhů chovány další
místní druhy ryb (Prochilodus nigricans, Arapaima gigas, Odontesthes bonariensi a Orestias
ispi), v horských lokalitách s odpovídajícími teplotami vody i Oncorhynchus mykiss. Ke krmení
ryb jsou používána peletovaná krmiva místní produkce. Produkční soukromé farmy jsou
zaměřeny na lokální trh (tržní ryby prodávají zabité chlazené, mražené nebo je připraví rovnou
grilované). Bolívie má velkou škálu geografických typů: vysoké Andy na západě, rozsáhlé
savany na jihovýchodě a deštné pralesy v amazonské oblasti na severu. Je však bez mořského
pobřeží. Žije zde celkem 10 671 200 obyvatel (2013). Ryby se na výživě obyvatelstva podílí
jen málo významně. 45 % ryb spotřebovaných v Bolívii pochází z domácí produkce, zatímco
zbývající objem je výsledkem dovozu. Spotřeba a oblíbenost ryb má mírně stoupající tendenci,
i díky často konaným propagačním gastro festivalům, na kterých se podávají různé chované
druhy ryb. Celková spotřeba ryb v rámci lidské výživy je v Bolívii velmi nízká, odhaduje se jen na
1,2–1,8 kg/osobu ročně, má mírně stoupající tendenci. To dává značné šance pro budoucí
rozvoj segmentu akvakultury s cílem produkce tržních ryb v této zemi.

- 51 -

POSTEROVÁ SEKCE
KRÁTKODOBÉ PŘECHOVÁVÁNÍ NEOPLOZENÝCH JIKER A MANIPULACE S POHLAVNÍMI
PRODUKTY U KEŘÍČKOVCE JIHOAFRICKÉHO (CLARIAS GARIEPINUS)
The short-term storage of unfertilized eggs and manipulation with gamets in African Catfish
(Clarias gariepinus)
Jan Kouřil, Michal Flokovič, Bořek Drozd
Jihočeská univerzita, Fakulta rybářství a ochrany vody, Jihočeské výzkumné centrum
akvakultury a biodiverzity hydrocenóz, Ústav akvakultury (kouril@frov.jcu.cz)
Hormonálně indukovaný umělý výtěr jikernaček keříčkovce jihoafrického (sumečka afrického)
byl uskutečněn pomocí jednorázově injekčně aplikovaného přípravku Ovopel. Injikace a umělý
výtěr anestezovaných jikernaček byl proveden s použitím přípravku Eugenol (konc. 0,06–
0,10 ml.l-1). S vytřenými jikrami byly uskutečněny dvě samostatné série experimentů. První
série byla zaměřena na studium vlivu délky uchovávání nenabobtnalých jiker (po dobu ¼,
½, 1, 2, 4, 6 a 8 h od výtěru) při různých teplotách (5, 10, 15, 20, 25 a 30 °C) na udržení
schopnosti jejich oplození a líhnivosti v porovnání s kontrolou. U kontrolních skupin (jikry
oplozeny bezprostředně po jejich výtěru) bylo dosaženo průměrné výše oplozenosti 90 %.
Jako nejvhodnější pro uchovávání neoplozených jiker se ukázaly teploty 15 a 20 °C (ještě
po 6 h od výtěru oplozenost jiker dosahovala hodnot 75 % a více. Při nižších teplotách se
schopnost oplození snižuje výrazně rychleji. Při 10 °C byl pokles oplozenosti jiker pod hranici
75 % zaznamenán již za 1,5 h. Při teplotě 5 °C poklesla oplozenost pod tuto hranici již po 0,5 h.
Méně strmý pokles schopnosti oplození byl naopak zjištěn při vyšších teplotách. Při teplotě
25 °C dosahovala oplozenost jiker hodnot nad 75 % ještě po 4 h od začátku expozice jiker
v této teplotě. Při teplotě 30 °C bylo výše zmíněné arbitrární hranice oplozenosti dosaženo
ještě po 2 h expozici. Na základě dosažených výsledků lze pro potřeby líhňařské praxe doporučit
pro uchovávání vytřených neosemeněných (vodou nekontaminovaných) jiker keříčkovce
jihoamerického teploty 15–20 °C (případně i 25 °C) a to po dobu až 4 h (při t = 15 a 20 °C
maximálně až 6 h). Druhá série experimentů byla zaměřena na nepřímé stanovení časového
intervalu uzavírání mikropyle po styku neoplozených jiker s vodou. Celkově bylo vytvořeno
v rámci každého pokusu dvacet experimentálních variant a jedna kontrolní varianta (vždy ve 3
opakováních). U kontrolní skupiny (sperma přidáno před přidáním vody) kolísala oplozenost
jiker v jednotlivých opakováních (n = 7) mezi 43–95 % (75,13 ± 20,21 %) a líhnivost plůdku
se pohybovala mezi 20–71 % (47,00 ± 19,93 %). V případě kontaminace jiker vodou, tzn.
při nepřímém stanovení uzavírání mikropyle po styku s vodou, bylo zjištěno, že s narůstající
délkou pobytu jiker ve vodě dochází k velice rychlému snižování schopnosti jejich oplození
a následně i líhnivosti. Již po 1 min od styku jiker s vodou klesá oplozenost i líhnivost na polovinu
a po uplynutí další 1 min přibližně na čtvrtinu hodnot kontroly. Po 3 min se snižuje oplozenost
pod 10 %. Líhnivost jiker klesá po 2 min pod 10 %. Z jiker kontaminovaných vodou po dobu
2,5–3 min (a delší) se již nelíhne žádné potomstvo. Pokusy potvrdily, že kontaminace jiker
keříčkovce vodou umělém výtěru má okamžitý nepříznivý vliv na výrazné snížení oplozenosti
jiker a líhnivost plůdku.

Práce byla finančně podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy – projektem
„CENAKVA“ (č. CZ.1.05/2.1.00/01.0024), „CENAKVA II“ (č. LO1205 v rámci programu NPU I),
projektem NAZV (QJ1210013) a projektem GAJU (č. 074/2013/Z).
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AQUA VIVA – ŽIVÉ MUZEUM VODY (NÁVRH NA VYBUDOVÁNÍ MUZEA VODY, VODNÍHO
HOSPODÁŘSTVÍ A VELKÝCH SLADKOVODNÍCH A MOŘSKÝCH AKVÁRIÍ)
AQUA VIVA – a living museum of water (a proposal to build a museum of water, water
management and large freshwater and marine aquariums)
Jan Kouřil1,2, Bohumil Kujal2, Martin Malec2, Tomáš Faruzel 2
Jihočeská univerzita, Fakulta rybářství a ochrany vody, Jihočeské výzkumné centrum
akvakultury a biodiverzity hydrocenóz, Ústav akvakultury (kouril@frov.jcu.cz)
2
Česká společnost vodohospodářská ČSSI
1

Česká společnost vodohospodářská České společnosti stavebních inženýrů v Českých
Budějovicích představuje první verzi návrhu na vybudování muzea vody, vodního hospodářství,
včetně velkých akvárií se sladkovodní a mořskou faunou a venkovních nádrží s rybami a vodními
rostlinami. Cílem tohoto budoucího zařízení je zdůraznit význam vody ve všech podobách,
přiblížit koloběh vody v přírodě, zadržování vody v krajině, problematiku povodní a sucha,
seznámit návštěvníky s moři, oceány, vodními toky, jezery, údolními nádržemi a nově vznikajícími
nádržemi po těžbě nerostů, přiblížit a názorně ukázat vodní stavby (přehrady, hráze, meliorační
a zavlažovací zařízení, vodní dopravní vodní stavby) a vodní stroje (turbíny, přečerpávací
elektrárny, zařízení využívající vody k chlazení energetických a průmyslových objektů), využití
vody ve vodní dopravě, v zemědělství, zahradnictví, zelinářství, ovocnářství, pro rekreační,
turistické a sportovní účely. Významnou součástí bude problematika vody pro přímou spotřebu
člověka (úpravny vody, čerpací stanice, vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny odpadních
vod, možnosti recirkulace použité vody, voda pro požární účely, využitelnost dešťových vod
pro nejrůznější potřeby, historie zásobování vodou). Vzhledem k navrhované lokalizaci muzea
v Českých Budějovicích, v krajském městě Jihočeského kraje, je nasnadě významné zastoupení
problematiky rybářství, akvakultury, hydrobiologie a obecně života ve vodě. Vedle různých
neživých exponátů z této oblasti bude hlavní součástí atraktivní soustava různě velkých akvárií
se sladkovodní a mořskou faunou (hlavně ryb, včetně extrémně velkých jedinců), členěné podle
geografických a ekologických pásem a různých forem akvakultury. Tato část bude doplněna
venkovními nádržemi s rybami a vodními rostlinami. Muzeum ukáže na významné vodní stavby,
včetně rybníkářství a historické osobnosti ve vodním hospodářství, hydrobiologii, ichtyologii,
rybářství a akvakultuře. Nedílnou součástí muzea bude i edukační činnost zaměřená na široké
spektrum veřejnosti včetně mládeže všech věkových kategorií. Navrhované muzeum nemá
v České republice obdoby. Dílčími vzory pro vybudování navrhovaného zařízení jsou moderní
interaktivní muzea typu Techmania v Plzni či IQ-land v Liberci a nová dobře vedená špičková
výstavní veřejná akvária v různých zemích světa (v našich sousedních zemích např. ve Vídni,
Stralsundu, Gdyni a na dalších místech). Námi navrhované zařízení bude slučovat jak moderní
zařízení typu muzea, tak špičkové veřejné výstavní akvárium. Nedílnou součástí činnosti muzea
bude i edukační činnost pro mládež i všechny další věkové kategorie obyvatel s cílem zvýšení
jejich zájmu a odpovědnosti v hospodaření s vodou a o život ve vodě.
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PRODUKČNÍ ÚČINEK KOMERČNÍCH KRMIV PŘI ODCHOVU TRŽNÍHO KEŘÍČKOVCE
JIHOAFRICKÉHO (CLARIAS GARIEPINUS)
The production efficiency of feed in a rearing of market African catfish (Clarias gariepinus)
Jan Kouřil, M. Petr, Petr Čtrnáct
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, Jihočeské
výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz, Ústav akvakultury, (kouril@frov.
jcu.cz)
Byly uskutečněny 3 série krmných testů několika komerčně krmiv pro lososovité a ryby
a sumcovité ryby při odchovu tržního keříčkovce jihoafrického – sumečka afrického. Průměrná
hmotnost ryb při zahájení testů činila 200–300 g, při ukončení 800–1 500 g. Ryby byly krmeny
v 6 dílčích denních dávkách. Celková délka krmných testů byla 63 nebo 84 dnů, vždy při 3
opakováních. V 1. sérii bylo v 18 stolitrových akváriích testováno celkem 6 různých krmiv: Aqua
Focus – % N-l/tuk 37/12 (výrobce Aller Aqua), EFICO Alpha 714 – 42/13 (BioMar), Skretting
F-2P B40 – 41/12 (Skretting), Troco Supreme-22 – 44/22 a Troco Prime-18 42/18 (obojí
Coppens) a Harcsa-és Pisztráng nevelotáp (Háltáp), dále jen Háltáp, 48/6. Ve 2. sérii byla ve 12
nádržích testována celkem 4 různá krmiva – CatCo GROWER – 12 EF 45/12%, CatCo GROWER
– 13 EF 42/13% a CatCo SELECT – 13 EF 42/13% (všechny Coppens) a Dibaq Trout Evolution
38/24 (Dibaq). Ve 3. sérii byla v 9 nádržích opakovaně testována 3 vybraná krmiva použitá
v předchozích sledováních (CatCo GROWER – 12 EF, CatCo SELECT – 13 EF a Háltáp). 2. a 3 série
pokusů proběhla ve válcovitých nádržích o objemu 215 l, při průměrných teplotách 26,0 °C (1.
a 2. série), resp. 24,5 °C (3. série). Odchovné nádrže byly součástí recirkulačního systému.
Diametr použitých granulí byl 4–5 mm. V 1. sérii pokusů bylo nejlepšího koeficientu konverze
krmiva (FCR) dosaženo u krmiv Troco Supreme-22 (1,19) a Troco Prime-18 (1,26). Třetí nejlepší
FCR byl zjištěn u krmiva Háltáp (1,45), následovala krmiva Aqua Focus (1,58) a Skretting F-2P
B40 (1,74). Ve 2. sérii byla nejnižší hodnota FCR dosažena u CatCo SELECT-13 EF (0,85), při
současně nejvyšší specifické rychlosti růstu (1,30 % za den). Ve 3. sérii bylo nejpříznivějšího FCR
dosažena u krmiv produkovaných speciálně pro výkrm tržních keříčkovců, nejlepší bylo CatCo
GROWER-12 EF (0,82), následováno CatCo SELECT-13 EF (0,88) a Háltap (1,37). Nákladově
nejlépe obstálo cenově nejdražší krmivo CatCo SELECT-13 EF (41 a 42 Kč na 1 kg přírůstku),
následovalo naopak nejlevnější krmivo Háltap (45 a 44 Kč). Posledně uvedené krmivo bylo sice
rybami nejochotněji přijímáno, vyznačuje se ale značným podílem prachových částic a vysokou
rozpadavostí, čímž zhoršuje kvalitu vody a může komplikovat provoz filtračních médií. U dalších
použitých krmiv dosahovaly náklady na krmivo na 1 kg přírůstku 45–66 Kč. Základní chemická
analýza složení filetů prokázala obsah kolem 17 % N-l a 6 % tuku v sušině. Největší výtěžnost
filetů (43 %) byla zjištěna u CatCo SELECT-13 EF. Nebyly zjištěny statisticky průkazné rozdíly
v obsahu N-l a tuků ve filetech ryb, ani ve výsledcích organoleptického hodnocení svaloviny
ryb krmených různými krmivy (svalovinu z ryb krmených krmivem CatCo SELECT-13 EF jako
nejchutnější označilo nejvíce hodnotitelů).

Práce byla finančně podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy – projektem
„CENAKVA“ (č. CZ.1.05/2.1.00/01.0024), „CENAKVA II“ (č. LO1205 v rámci programu NPU I),
projektem NAZV (QJ1210013) a projektem GAJU (č. 074/2013/Z).
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RYBY ČELEDI MORMYRIDAE Z OBLASTI BIÉ, ANGOLA
Fishes of the family Mormyridae from the Bié area, Angola
Pavlína Kuříková1, Lukáš Kalous1
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů.
Katedra zoologie a rybářství, Praha 6 – Suchdol
Oblast Bié je z ichtyologického hlediska velmi málo prozkoumané území. Řeky se vyznačují
členitostí a vysokým počtem vodopádů, které fungují jako přírodní bariéry pro vodní živočichy
obývající tato místa. Navíc je tato oblast prameništěm čtyř významných afrických říčních
systémů (Okavango, Zambezi, Kwanza a Kongo).
Čeleď Mormyridae, která je rozšířena po celé Africe kromě Kapského a Magrebského regionu,
je druhově početnou skupinou sladkovodních endemických ryb.
Náš příspěvek pojednává o identifikaci jedinců z oblasti Bié pomocí molekulárně-genetických
a morfologických metod. Odchyt probíhal v letech 2006–2009 na sedmi lokalitách, které
patří do povodí Kwanzy a Okavanga, pomocí zátahové a ruční sítě. Další materiál byl získán
na místním tržišti v Chisindo. Celkem bylo nasbíráno 34 jedinců, kteří byli podrobně analyzováni.
Byl osekvenován mitochondriální gen pro cytochrom b a následovně byly ze získaných sekvencí
rekonstruovány fylogenetické stromy. Získaná data byla porovnána s ostatními studiemi, které
se čeledí zabývaly a na základě fylogenetických stromů byly objasněny jednotlivé vztahy mezi
zkoumanými jedinci.
Ze získaného materiálu byla potvrzena vyšší diverzita ryb, než se v literatuře uvádí, a byla
zde nalezena nová fylogenetická linie rodu Marcusenius, která morfologicky neodpovídá
žádnému z doposud popsaných druhů.
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VLIV NAČASOVÁNÍ PŘEVODU LAREV SÍHA PELEDĚ (COREGONUS PELED) NA SUCHÉ
KRMIVO NA PŘEŽITÍ A RŮST V INTENZIVNÍCH PODMÍNKÁCH
The effect of weaning age in whitefish (Coregonus peled) larvae on survival and growth in
intensive conditions
Jan Matoušek, Markéta Prokešová, Vlastimil Stejskal, Jan Kouřil
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, Jihočeské
výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz, Ústav akvakultury, České Budějovice
Novým trendem v akvakultuře je chov komerčně zajímavých druhů ryb ve speciálních
rybochovných objektech intenzivním způsobem. Mezi tyto druhy se začínají řadit i síhovité
ryby (Coregoninae). Tento druh má krátkodobou tradici především v severní části Evropy, ale
opakovaně se objevuje zájem o chov těchto druhů i v České republice. Jednou ze stěžejních fází
produkčního cyklu v rámci intenzivního chovu je převod larev na suché komerční krmivo. Cílem
této studie bylo zjistit optimální dobu převodu larev na suché komerční krmivo se zaměřením
na jejich přežití a růstové vlastnosti.
Larvy ve věku třech dnů po vykulení (3,06 mg ± 0,59) byly nasazeny do experimentálních
nádrží (objem 3 l) a odchovány po dobu 42 dní. Bylo sledováno devět různých skupin. Všechny
skupiny byly krmeny v množství ad libitum. Kontrolní skupina (A) byla krmená po celou dobu
živým krmivem, a to naupliemi žábronožky solné (Artemia sp.). Negativní kontrola (D) byla
krmena od počátku startérovým krmivem a v hladové kontrole (F) nebylo podáváno žádné
krmivo. Dále bylo testováno šest různých skupin (W7, W9, W15, W21, W27, W33), které se
lišily dobou převodu na suché krmivo a to po 7, 9, 15, 21, 27, 33 dnech od vykulení. V pokusu
bylo použito startérové krmivo INICIO + GR (BioMar) o velikosti 0,4 mm.
Nejvyššího přežití dosáhla kontrola (A) a skupina W33, kde hodnoty dosahovaly 92,9 ± 2,2 %
a 88, ±5,9 %. V hladové kontrole F došlo k celkovému úhynu obsádky po 27 dnech od vykulení.
Negativní kontrola (D) měla nízkou hodnotu přežití 28,9 ± 10,2 %. Podobně nízké přežití bylo
pozorováno i u skupin s časným převodem (W7,W9). Skupiny W15 a W21 měly přežití nad
30 %. Statistické rozdíly mezi skupinami W7 až W21 nebyly průkazné. Skupina W27 měla
přežití nad 60 %, což se uvádí jako mezní hranice pro efektivní odchov larev v intenzivních
podmínkách. V pokusu byla pozorována významná závislost doby převodu na zvýšení růstu
larev. Skupiny s pozdějším převodem vykazovaly vyšší průměrnou hmotnost. U skupiny W33,
W27, W21 a v kontrole byl růst na konci experimentu následující: 157,4 ± 55 mg, 132,2 ± 50 mg,
112,8 ± 41 mg, 106,6 ± 31 mg. V těchto skupinách nebyl pozorován žádný statistický rozdíl.
Výrazně nižší růst byl pozorován u všech ostatních skupin. Výsledky po 38denním odchovu
naznačují významný vliv vhodně načasovaného převodu na suché krmivo, kde pozitivní kontrola
vykazuje po určité době nižší růst oproti optimálním termínům převodu (W27,W33). Toto však
nebylo statisticky prokázáno. Největší výtěžek larev byl pozorován ve skupině W33 v průměru
50,0 ± 13 g na nádrž. Následovala kontrola (A) a skupina W27 mezi nimiž nebyl pozorován
statistický rozdíl (35,0 ± 4,3 g a 32,27 ± 1,9 g). Podle dosažených výsledků lze konstatovat, že
optimalizace termínu převodu ryb na suché krmivo má významný efekt pro získání maximální
produkce v intenzivní akvakultuře. Pro síha peledě se jako optimální jeví perioda krmení živou
potravou v délce 27–33 dní.
Výsledky byly získány za finanční podpory MŠMT projektu CENAKVA (CZ.1.05/2.1.00/01.0024),
projektu CENAKVA II (LO1205 v rámci programu NPU I), projektů NAZV (QJ1210013
a QI101C033) a GAJU projektu (č. 074/2013/Z).
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HORMONÁLNĚ INDUKOVANÁ OVULACE U LÍNA OBECNÉHO (TINCA TINCA)
Hormonally induced ovulation in tench (Tinca tinca)
Peter Podhorec1, Magdalena Socha3, Miroslawa Sokolowska-Mikolajczyk3, Tomáš Policar2,
Vlastimil Stejskal1, Grzegorz Gosiewski3, Jan Kouřil1
Jihočeská univerzita, Fakulta rybářství a ochrany vody, Jihočeské výzkumné centrum
akvakultury a biodiverzity hydrocenóz, Ústav akvakultury, České Budějovice (kouril@frov.jcu.
cz)
2
Jihočeská univerzita, Fakulta rybářství a ochrany vody, Jihočeské výzkumné centrum
akvakultury a biodiverzity hydrocenóz, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický, Vodňany
3
University of Agriculture in Kraków, Department of Ichthyobiology and Fisheries, Poland
1

Lín obecný (Tinca tinca) je jediným známým příslušníkem čeledi kaprovitých (Cyprinidae),
u kterého je možné stimulovat ovulaci po aplikaci nízkých dávek GnRHa bez nutnosti přidání
dopaminergního inhibitoru (DA). Injikace mGnRHa a DA vyvolá téměř okamžité dosažení
maximálních koncentrací LH a následně ovulaci u vysokého počtu ošetřených jikernaček. Tato
jasná demonstrace dopaminní inhibice u lína je překvapujícím faktem, a to hlavně ve světle
stejně vysoké účinnosti samostatně podaného GnRHa schopného stimulovat kontinuálně se
zvyšující hodnoty LH s maximálními hodnotami dosaženými v období těsně před a během
ovulace. Vliv GnRHa s nebo bez přídavku DA na sekreci steroidních hormonů prokázal v případě
testosteronu signifikantní zvýšení koncentrace, bez výrazných rozdílů vlivu obou ošetření
na sekreční dynamiku testosteronu. V protikladu k testosteronu byl u steroidu 17alpha,
20beta-dihydroxy-4-pregnen-3-one zaznamenán podobný vliv hormonálních stimulantů jako
u LH, kdy aplikace GnRHa plus DA vede k okamžitému dosažení maximálních koncentrací
17alpha, 20beta-dihydroxy-4-pregnen-3-one naproti kontinuálně se zvyšujícím hodnotám
17alpha, 20beta-dihydroxy-4-pregnen-3-one po aplikaci samotného GnRHa. Experimenty
zaměřené na vyhodnocení vlivu hormonálního zásahu na životaschopnost pohlavních produktů
neprokázaly významné rozdíly mezi ošetřeními.

Práce byla finančně podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy – projektem
„CENAKVA“ (č. CZ.1.05/2.1.00/01.0024), “CENAKVA II“ (č. LO1205 v rámci programu NPU I)
a projektem GAČR (č. P502/13/39438P).
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VLIV INTENZITY SVĚTLA NA PŘÍJEM POTRAVY, RŮST A KANIBALISMUS JUVENILNÍHO
OKOUNA ŘÍČNÍHO (PERCA FLUVIATILIS LINNAEUS, 1758)
Effect of light intensity on food intake, growth and cannibalism of Eurasian perch (Perca
fluviatilis Linnaeus, 1758) juveniles
Markéta Prokešová1, Daniel Żarski2, Vlastimil Stejskal1, Ewa Czerniak3, Miroslav Blecha1,
Katarzyna Palińska-Żarska2, Slawomir Krejszeff2, Bořek Drozd1, Piotr Gomułka3, and Beata
Łączyńska2
Jihočeská univerzita, Fakulta rybářství a ochrany vody, Jihočeské výzkumné centrum
akvakultury a biodiverzity hydrocenóz, Ústav akvakultury, České Budějovice
2
Department of Lake and River Fisheries, University of Warmia and Mazury, Faculty
of Environmental Sciences, Olsztyn, Poland
3
Department of Ichthyology, University of Warmia and Mazury, Faculty of Environmental
Sciences, Olsztyn, Poland
1

Vliv různé intenzity světla (30, 100, 220, 600, 1 000 a 2 000 lx) na příjem potravy, růst
a kanibalizmus juvenilního okouna říčního (Perca fluviatilis Linnaeus, 1758) byl studován
po dobu šesti týdnů v listopadu a prosinci roku 2013 na Fakultě přírodních věd v Olštýně
(Polsko). Devět set jedinců (průměrná hmotnost: 3,8 ± 1,4 g, průměrná celková délka těla:
72 ± 7,2mm) bylo chováno v osmnácti padesátilitrových akváriích (50 jedinců v jednom
akváriu) umístěných ve třech RAS (tři akvária v každé intenzitě světla, teplota 25 °C, pH
7–8,5, 80–100 % O2, fotoperioda 12 h světla : 12 h tmy). Jedinci byli krmeni čtyřikrát denně
komerčním krmivem T-1,5 Nutra MP (Trouw, Francie). Denní krmná dávka činila 3 % hmotnosti
obsádky ryb. Jako základní meristické ukazatele byly vybrány: celková délka těla (TL), délka
těla (SL) a hmotnost ryby. Koeficient variability (CV) vyjadřující míru heterogenity obsádky byl
vypočítán podle vzorce CV = 100 · SD · průměrná hmotnost-1.
Hmotnost juvenilů nebyla ovlivněna intenzitou světla 30–2 000 lx. Celková délka těla (TL)
juvenilů na konci pokusu nebyla závislá na intenzitě světla. Standartní délka těla (SL) juvenilů
se však statisticky lišila uvnitř zkoumaného rozmezí. Nejvyšší hodnoty SL (93 ± 9,7mm) byly
zaznamenány u ryb chovaných při 100 lx. Zatímco nejnižší hodnoty SL (89,5 ± 7,1mm) byly
naměřeny při 30 lx. Koeficient variability (CV) se statisticky lišil mezi jednotlivými skupinami
na konci experimentu. Nejvyšší hodnoty (CV = 30,8 ± 1,0) byly zaznamenány při 220 lx.
Naopak nejnižší hodnoty (CV = 22,4 ± 2,9) byly zjištěny při 1000 lx. Kanibalizmus dosahoval
0–7,5% v testovaném rozmezí 30–2 000 lx. Statistická analýza však neprokázala rozdíl v míře
kanibalizmu mezi jednotlivými intenzitami světla.

Výsledky byly získány za finanční podpory MŠMT projektu CENAKVA (CZ.1.05/2.1.00/01.0024),
projektu CENAKVA II (LO1205 v rámci programu NPU I), projektů NAZV (QJ1210013
a QI101C033), GAJU projektu (č. 074/2013/Z) a projektu InnovaFish (OR14-61724OR1400003/09/10/11).
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KARAS STŘÍBŘITÝ (CARASSIUS GIBELIO) – NOVÝ INVAZNÍ DRUH NA PYRENEJSKÉM
POLOOSTROVĚ
Carassius gibelio a new invander in Iberian Peninsula
Kateřina Rylková1, Filipe Ribeiro2, Raquel Moreno-Valcárcel3, Carlos Carrapato4, Lukáš
Kalous1
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních
zdrojů, katedra zoologie a rybářství, Praha
2
Centro de Oceanografia, Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugalsko
3
Department of Zoology, University of Córdoba, Córdoba, Španělsko
4
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, Mértola, Portugalsko
1

V průběhu posledních desetiletí čelí Pyrenejský poloostrov přílivu nepůvodních invazních
druhů. Invaze některých je zjevná, ale jsou i druhy, které nové území invandují nepozorovaně.
Rod karas (Carassius) byl doposud na tomto území zastoupen ferálními populacemi karase
zlatého (Carassius auratus). Jedná se o potomky okrasných ryb, kteří byli vypuštěni nebo
unikli z chovů a nepředstavují žádnou hrozbu pro místní ekosystém.
V poslední době však došlo ve většině pyrenejských povodí k výraznému navýšení počtu
karasů. Tato skutečnost vedla k pochybnostem, zda se skutečně jedná pouze o zástupce
druhu C. auratus.
Naše genetická studie ryb rodu karas na Pyrenejském poloostrově prokazuje mnohačetný
výskyt jiného taxonu – invazního polyploidního biotypu karase stříbřitého (Carassius gibelio).
V souvislosti s tímto nálezem můžeme bohužel konstatovat, že šíření tohoto vysoce
invazního taxonu po území Evropy je úspěšně zakončeno.

Práce byla podpořena interním grantem České zemědělské univerzity CIGA 20132016.
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ÚČINKY METHIOKARBU NA EMBRYONÁLNÍ VÝVOJ A LÍHNUTÍ KARASA STŘÍBŘITÉHO,
CARASSIUS GIBELIO (ACTINOPTERYGII: CYPRINIFORMES: CYPRINIDAE)
Effects of methiocarb on embryonic development and hatching of Prussian carp, Carassius
gibelio (Actinopterygii: Cypriniformes: Cyprinidae)
Socha Magdalena, Drąg-Kozak Ewa, Pietrucha Maciej, Sokołowska-Mikołajczyk Mirosława,
Chyb Jarosław, Gosiewski Grzegorz
Department of Ichthyobiology and Fisheries, University of Agriculture in Krakow,
Krakow, Poland, e-mail: m.socha@ur.krakow.pl
Cílem této studie bylo vyhodnotit dopady methiokarbu na embryonální vývoj a líhnutí larev
karasa stříbřitého (Carassius gibelio, Bloch). Methiokarb je organická sloučenina odvozená
od kyseliny karbamové, která se často využívá jako insekticid a moluskocid. Methiokarb působí
jako silný neurotoxin v podobě reverzibilně inhibující aktivity acetylcholinesterázy, co má
za následek cholinergní stimulaci.
Vzorky jiker od šesti pohlavně zralých samic karase stříbřitého byly oplodněny spermatem
kapra obecného (Cyprinus carpio L.) a samostatně inkubová. Experiment začal provedením
umělého výtěru. Oplozené jikry byly rozděleny do tří skupin: kontrolní skupina (bez
přídavku methiokarbu) a dvě s methiokarbem (10 a 100 µM 1L-1 vody). Inkubace jiker trvala
po dobu 4 dnů. Úmrtnost, líhnutí, počet vylíhnutých larev a počet deformovaných larev byly
zaznamenávány. Počet živých a mrtvých jiker byl vyhodnocen 24 hodin po oplození. Dynamika
líhnutí a počet deformovaných larev byly vyhodnocovány mezi 68 až 92 hodinami po oplození.
Po statistické analýze výsledků pomoci neparametrického Mann-Whitney testu nebyly
zjištěny statisticky významné rozdíly v účinku methiokarbu na procento živých jiker (po 24
hodinách inkubace), na dynamiku líhnutí nebo počet deformovaných larev karase stříbřitého.
Nebyl prokázán žádný nežádoucí účinek testovaných koncentrací methiokarbu (10 a 100 µM
1L-1 vody) na vyvíjející a líhnoucí se embrya karase stříbřitého.

Předložená studie byla podpořena projektem číslo 3202 / KIiR.
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VLIV NAČASOVÁNÍ A DÉLKY KOMBINOVANÉHO KRMENÍ NA ÚSPĚŠNOST PŘEVODU
LAREV SÍHA PELEDĚ (COREGONUS PELED GMELIN)
Effect of timing and co-feeding duration on success of peled (Coregonus peled Gmelin)
larvae weaning
Vlastimil Stejskal, Jan Matoušek, Markéta Prokešová, Peter Podhorec, Bořek Drozd, Jan
Kouřil
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, Jihočeské
výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz, Ústav akvakultury, České Budějovice
Cílem práce bylo vyhodnotit vliv délky (1, 3 nebo 6 dní) společného krmení (co-feeding) živé
potravy a startérové směsi v různém věku (10, 15, 20, 25, a 30 dní po vykulení) na růst a přežití
larev síha peleďe. V experimentu byla založena pozitivní (krmení pouze živými naupliemi Artemia
sp.) a negativní kontrola (krmení pouze startérovým krmivem Biomar LARVIVA ProWean 100).
Celkem bylo v průběhu 35 dní experimentu testováno 17 experimentálních variant převodu
larev ve třech opakováních. Každá nádrž byla nasazena 350 ks larev o počáteční hmotnosti
3,01 ± 0,48 mg. Krmiva byla podávána v nadbytku při frekvenci krmení 12x denně. Signifikantně
nižší (P ≤ 0,05) přežití v porovnání s ostatními režimy převodu a pozitivní kontrolou bylo
pozorováno u larev převedených po 10. a 15. dni po vykulení bez ohledu na délku co-feeding.
Přežití larev v rozmezí od 70,8 do 83,9 % bylo pozorováno ve všech variantách co-feeding
odstavených po 20. dni od vykulení. Konečná hmotnost a konečná celková délka byla
redukována ve všech variantách odstavených 10 a 15 dní po vykulení bez ohledu na délku
trvání společného krmení. Larvy dosáhly hmotnosti 29–37 mg a délky 16,8 do 18,6 mm
ve variantách převedených 15, 20, 25 a 30 dní po vykulení. Nebyl zjištěn významný vliv délky
trvání společného krmení u larev převedených 15, 20, 25 a 30 dní po vykulení. Z výsledků
vyplývá, že minimální vhodná délka rozkrmu larev síha peledě živou potravou je 20 dní.

Práce byla finančně podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy – projektem
„CENAKVA“ (čo. CZ.1.05/2.1.00/01.0024) a „CENAKVA II“ (č. LO1205 v rámci programu NPU I),
projektem NAZV (QJ1210013) a projektem GAJU (č. 074/2013/Z).
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ICHTYOLOGICKÝ PRŮZKUM NA VYBRANÝCH ÚSECÍCH TOKŮ V OBLASTI
KRKONOŠSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU
Ichthyological survey on selected sections of streams in the Krkonoše national park
Pavel Vejsada, Petr Dvořák

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, Jihočeské
výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz, Ústav akvakultury, České Budějovice
Cílem této studie bylo bodově monitorovat výskyt chráněných druhů ryb na tocích, které
jsou obhospodařovány správou KRNAP a mohou být využity k ochraně jednotlivých druhů
ryb a jejich místních populací při použití optimálního způsobu hospodaření na jednotlivých
lokalitách. Ke zjištění druhové diverzity ryb byl použit přenosný elektrický agregát EFKO
1500 (upravený stejnosměrný proud 0,6–1,8 A, 150–300 V). Vybrané úseky, vybrány správou
KRNAP, byly proloveny v délce 50 m. Prolovy byly pouze orientačním zjištěním vhodných
lokalit s výskytem vranky obecné (Cottus gobio L.) v KRNAP. Celkem byla vranka potvrzena
na 13 lokalitách odlovených z 32 celkových. Její výskyt je velmi častý a pouze místně ovlivněn
přítomností vhodného biotopu. Preferovány jsou lokality s nižší rychlostí proudu, vyšší
četností dna toku a spíše otevřeným profilem. Vybrané toky, které byly odloveny, vykazovaly
velmi dobré zarybnění pstruhem obecným (Salmo trutta L.). Tyto vysoké hodnoty mohou být
zapříčiněny stále probíhajícím samo-výtěrem na daných lokalitách a vysazením. Lipan podhorní
(Thymallus thymallus L.) byl na pouze na dvou lokalitách. Výskyt mihule potoční (Lampetra
planeri, Bloch) je velmi silně vázán na vhodný biotop se sedimenty, který se nacházel pouze
v nižších partiích toků. Střevle potoční (Phoxinus phoxinus L.) se vyskytovala dle svých
biologických nároků pouze v níže položených lokalitách, které byly zájmem průzkumu. Mřenka
mramorovaná (Barbatula Barbatula L.) byla nalezena pouze na třech vybraných lokalitách.
Její ekologické a biologické nároky jsou vhodnější pouze pro nižší partie toků v rámci působení
KRNAP. Lokality s výskytem výše uvedených chráněných druhů si zasluhují zvláštní pozornost
o udržení současného způsobu hospodaření, popřípadě jeho upravení. V současné době
si ichtyofauna Krkonošských potoků zaslouží více pozornosti, protože může skrývat zatím
mnoho neodhalených informací, které nám pomohou řešit tuto problematiku komplexněji
a účelněji na celém území Krkonošského národního parku.

Práce vznikla za finanční podpory MŠMT projektu CENAKVA (CZ.1.05/2.1.00/01.0024), projektu
CENAKVA II (LO1205 v rámci programu NPU I), projektu CZ.1.07/2.3.00/30.0006 – Vytvoření
postdoktorandských pozic na Jihočeské univerzitě a podpora intersektorální mobility formou
odborných zahraničních stáží; a dále pak za finanční podpory Grantové agentury Jihočeské
univerzity v Českých Budějovicích (projekt č. 074/2013/Z).
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POSTEROVÁ SEKCE
VLIV STRESU RYB NA HODNOTY KREVNÍHO LAKTÁTU A GLUKÓZY
The effect of stress in fish to the blood lactate and glucose
Pavel Vejsada, Pavel Moravec, František Vácha
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, Jihočeské
výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz, Ústav akvakultury, České Budějovice
Hlavní cílem této pilotní studie bylo zjišťování závislosti hodnot glukózy a laktátu na stres
u tlamouna nilského (Oreochromis niloticus) v intenzivních chovech ryb. Ryby byly rozděleny
do 4 nádrží a stresovány různým způsobem. V první skupině bylo sledování akutního stresu,
který byl způsoben přelovením ryb na konci experimentu a jejich chvilkovému vystavení
mimo vodní prostředí. Ve druhé skupině byly ryby vystaveny působení chronického stresu
vyvolaného nevhodnou kvalitou vody. Ve třetí skupině byl sledován chronický stres způsobený
nedostatkem potravy. Poslední skupina byla kontrolní, kde ryby nebyly záměrně stresovány
žádným způsobem. Výzkum odhalil řadu zajímavých informací. Jednou z nich je, že hladina
glukózy u nestresovaných tlamounů nilských se pohybuje kolem hodnot 2,8 mmol.l-1 a hladina
laktátu kolem 1 mmol.l-1. Tyto hodnoty se mohou nepatrně zvýšit dominantním chováním
samců. Tento nárůst hodnot byl patrný především u glukózy. V kontrolní skupině, která nebyla
stresována vůbec, došlo k nárůstu glukózy o 39 %. Hodnoty laktátu vzrostly o 9 %. Hladina
laktátu v krvi se pohybovala v experimentu v rozmezí 0,5 až 0,7 mmol.l-1. Z výsledků je dále
patrné, že nejvíce stresovanou skupinou byly ryby v nádrži č. 2, kde se sledoval chronický
stres způsobený zhoršenou kvalitou vody. Zde došlo v průběhu pokusu k navýšení hodnot
krevního laktátu v průměru o 433 %. Hodnoty glukózy vzrostly v průměru během pokusu
o 358 %. Hmotnost ryb v této skupině se zvýšila o 7 %. Zhoršená kvalita vody byla sledována
pouze pomocí turbidity. Turbidita konci experimentu v této nádrži dosahovala až 30x větších
hodnot než v ostatních pokusných akváriích. Velká část výzkumu je věnována potencionálním
místům ohrožení welfare. Tento experiment prokázal, že kvalita vody je pro chov ryb zásadním
faktorem a její zhoršení má dopad na welfare ryb. Také manipulace s rybou je pro ryby extrémní
zátěž, která vyvolává přibližně dvojnásobné zvýšení hodnot laktátu a glukózy.

Práce vznikla za finanční podpory MŠMT projektu CENAKVA (CZ.1.05/2.1.00/01.0024), projektu
CENAKVA II (LO1205 v rámci programu NPU I), projektu CZ.1.07/2.3.00/30.0006 – Vytvoření
postdoktorandských pozic na Jihočeské univerzitě a podpora intersektorální mobility formou
odborných zahraničních stáží; a dále pak za finanční podpory Grantové agentury Jihočeské
univerzity v Českých Budějovicích (projekt č. 074/2013/Z).
- 63 -

POSTEROVÁ SEKCE
LÉČEBNÉ MOŽNOSTI V CHOVECH RYB ČR
Therapeutic possibilities in fish breeding in Czech Republic
Jitka Kolářová1, Leona Nepejchalová2

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, Jihočeské
výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz, Výzkumný ústav rybářský
a hydrobiologický, Vodňany
2
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, Brno
1

Autorky uvádějí přehled aktuálních praktických doporučení pro aplikaci léčivých
a pomocných přípravků v chovech ryb. Předložen je přehled konkrétních léčivých přípravků,
které jsou registrované v ČR a v zemích EU pro použití lege artis v chovech ryb. Uvedeny
jsou také zásady a možnosti při použití léčivých přípravků „off label“ u potravinových ryb.
Registrovaná léčiva určená k aplikaci u ryb jsou v současné době v ČR přípravky: Flumiquil
50% plv. ad us. vet. (flumechin – OL: 80 stupňodnů; CEVA ANIMAL HEALTH, SK), Rupin Special
gran. ad us. vet. (oxytetracyklin – OL: 389 stupňodnů; UNIVIT s.r.o., CZ) a Aquaflor 500 mg/g
premix pro medikaci krmiva pro pstruha duhového (florfenikol – OL: 135 stupňodnů, Intervet
International B.V.). Z uvedeného vyplývá, že paleta registrovaných léčiv pro ryby v ČR je
naprosto nedostačující a často je nutné přistupovat k použití léčiv v kaskádě („off label“). Dále
pak může veterinární lékař, zejména z důvodu zabránění utrpení ošetřovaných zvířat, kdy není
dostupný registrovaný veterinární léčivý přípravek, použít léčiva v rámci tzv. kaskády (jedná se
o „off-label“ použití léčiva, popsáno v § 3 vyhlášky 344/2008, o používání, předepisování a výdeji
léčivých přípravků při poskytování veterinární péče). V tomto případě lze použít: 1. veterinární
léčivý přípravek registrovaný v ČR pro jiný druh nebo kategorii zvířat; 2. v ČR registrovaný
humánní léčivý přípravek; 3. veterinární léčivý přípravek registrovaný v jiném členském státě
EU pro stejný nebo jiný druh zvířat, která produkují živočišné produkty určené k výživě člověka;
4. hromadně nebo individuálně v lékárně připravený léčivý přípravek, 5. veterinární autogenní
vakcínu. Pokud dojde k takovému použití léčiva u tržních ryb, je nutné použít vždy ochrannou
lhůtu uvedenou v legislativě: pro ryby nejméně 500 stupňodnů (z.166/1999 Sb., o veterinární
péči).

Práce byla provedena za finanční podpory projektu LO1205 MŠMT v rámci programu NPU
a CENAKVA – Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz (OPVaVpI,
CZ.1.05/2.1.00/01.0024)
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Mezinárodní environmentální vzdělávací, poradenské a informační středisko ochrany vod
Vodňany (MEVPIS) vzniklo při Fakultě rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích díky podpoře Operačního programu Životní prostředí. Tato instituce je zaměřena
především na výchovně vzdělávací, informační a poradenské aktivity, které jsou připraveny
pro rozmanité cílové skupiny zahrnující školní mládež (MŠ, ZŠ, SŠ), pedagogy, studenty VŠ,
profesní i sportovní rybáře, odborníky i laické zájemce, zástupce státní správy a samosprávy,
vodohospodáře a správce povodí. Reprezentativní zrekonstruované prostory bývalého Broků
mlýna jsou ideální pro pořádání jednodenních i vícedenních akcí s možností využití velkého
přednáškového sálu, specializovaných učeben a ubytovacích prostor s kapacitou 36 lůžek. Tyto
prostory jsou nabízeny k pronájmu. Další náplní střediska je projektový management, tedy
administrativní podpora vědecko-výzkumných projektů fakulty.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Mezinárodní Environmentální Vzdělávací, Poradenské a Informační Středisko ochrany vod
Vodňany (MEVPIS)
Na Valše 207,
389 01 Vodňany
www.mevpis.cz, www.frov.jcu.cz
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