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ULTRASTRUKTURA SPERMIÍ CHRUPAVČITÝCH RYB 
ULTRASTRUCTURE OF CHONDROSTEAN SPERMATOZOA (BRIEF REVIEW) 

 
PŠENIČKA M. 

 
Abstract 

Ultrastructure of spermatozoa is examined by scanning and transmission electron microscopy, which 
allowed us to use various methods for visualizations of different part of spermatozoa. Available data concerning 
the sperm morphology of teleost fishes demonstrate wide variation. We compare different spermatozoa of 
described sturgeons in present review. Contrary to the teleost fishes, chondrostean spermatozoa have a head 
with a distinct acrosome, endonuclear canals and implantation fossa, while other structures such as a midpiece 
and a single flagellum are presents in spermatozoa of most species. 

The acrosome contains several posterolateral projections on a subacrosomal region, which can be used 
like anchor during a process of penetration. The nucleus consisted of electrodense homogeneous nuclear 
chromatin. Usually three mingled endonuclear canals bounded by membranes traverse the nucleus 
longitudinally from the acrosomal end to the basal nuclear implantation fossa. There are three to six 
mitochondria, two types of centrioles (proximal and distal) in the midpiece and about two vacuoles composed of 
lipid droplets. The flagellum, originating from the centriolar apparatus, has a typical 9+2 eukaryotic flagellar 
organization. It passes through a cytoplasmic channel in the midpiece, which was formed by an invagination at 
the plasmalemma. The flagellum gradually developed two lateral extensions of its plasma membrane, so-called 
“fins”. 

This review brings studies of sturgeon spermatozoa morphology together and shows large inter- and/or 
intra-specific differences that could be of valuable interest in taxonomy. 

 

ÚVOD 
Objem spermatu u jeseterovitých mlíčáků je enormní. U jesetera hvězdnatého 

Acipenser stellatus se pohybuje v objemu do 200 ml, jesetera ruského A. gueldenstaedtii 
colchicus 500 ml, ovšem u vyzy velké Huso huso až do objemu 1000 ml s množstvím od 
1.109 do 4.109 spermií v 1 ml (Ginsburg, 1968; Dettlaff a kol., 1993). Spermie jsou 
v ejakulátu neaktivní a jejich pohyb je aktivován až kontaktem s vodou. 

Kostnaté ryby mají primitivní strukturu spermie tzv. „aqua sperm“ (Jamieson, 1991), 
postrádající akrosom, což je váček v anteriorní části hlavičky sloužící k průniku přes vaječné 
obaly. Jejich absence je u ryb kompenzována přítomností mikropyle, což je otvor ve vajíčku 
sloužící k průniku spermie (Ginsburg, 1968). Např. hlavička spermie lína obecného Tinca 
tinca (obr. 1) má téměř kulatý tvar hlavičky, 1,71 μm v průměru. Tímto rozměrem a s délkou 
bičíku 25,41 µm patří k nejmenším popsaným spermiím ryb (Pšenička a kol., 2006). Spermie 
kostnatých ryb mají šířku hlavičky obecně 1,7 – 4 μm. Např. hlavička spermie kapra 
obecného má velikost 2 – 2,5 x 3 μm (Billard, 1970), oukleje obecné Alburnus alburnus 
alborella 2 μm, parmy obecné Barbus barbus plebejus a tlouště obecného Leuciscus cephalus 
1,8 μm (Baccetti a kol., 1984; Alavi a kol., 2007a). 

Chrupavčití mají na rozdíl od většiny kostnatých ryb spermii strukturovanější 
s akrosomem. Paradoxně je množství mikropylárních otvorů pro průnik spermií u jiker 
chrupavčitých ryb vyšší a velmi variabilní, jak v rámci jedince, tak i druhu (j. hvězdnatý 1-13 
mikropylí, j. ruský až 52) (Dettlaff a kol., 1993). Tudíž akrosom teoreticky k vlastnímu 
průniku nepotřebují. Průměr mikropyle u j. sibiřského (obr. 2a,b,c) (Pšenička, nepublikovaná 
data) i kapra obecného (Kudo, 1980) umožňuje průnik pouze jedné spermie, což můžeme 
považovat za první prevenci polyspermie. Chrupavčití mají protáhlou hlavičku obsahující 
endonukleární kanály (ENK), jasně diferencovanou střední část, tvořenou mitochondriální 
částí a krčkem (centriolárním komplexem) a dlouhým bičíkem složeným z 9 + 2 mikrotubulů 
s laterálními lemy (obr. 3, 4a,b, 5, 6,a,b) (Dettlaff a kol., 1993; DiLauro a kol., 1998, 1999, 
2000, 2001; Cherr a Clark, 1985; Pšenička a kol., 2007a). 
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Obr.1 (vlevo nahoře). Spermie lína obecného s hlavičkou (N), středním oddílem (M), 

cytoplasmatickým kanálem (M) a bičíkem (F) (SEM). (Pšenička a kol., 2006) 

Obr. 2a. Penetrující spermie j. sibiřského do vajíčka mikropylárním otvorem (vpravo nahoře) 
(SEM); obr. 2b příčný řez (vlevo dole); obr. 2c. Podélný řez jádrem spermie (N), 
rozevřenými posterolaterálními výběžky (označenými šipkami), vrstvy vajíčka (L1-
3), vznikajícím perivitelinním prostorem (PS), cytoplazmatickým výběžkem jikry 
(CP) a fertilizačním filamentem, zapichujícím se do cytoplazmy vajíčka (šipka)  
(TEM) (vpravo dole), (Pšenička a kol., nepublikovaná data) 

 
 
Hlavička 
 Spermie chrupavčitých ryb se od sebe liší především morfometrickými vlastnostmi, 
počtem posterolaterálních výběžků (PLV), endonukleárních kanálů, atd. (obr. 3 a tab.1). 

Velikost hlavičky chrupavčitých druhů ryb je variabilní. Jeseter ostrorypý Acipenser 
oxyrhinchus má nejmenší známou délku u spermií jeseterů 3,02 μm (DiLauro a kol., 1998). 
Naopak největší popsanou hlavičku (10,52 μm) z jeseterovitých má spermie jesetera bílého 
(Cherr a Clark, 1985). Spermie jesetera sibiřského byla 7,01 ± 0,83 μm dlouhá a tvarově 
podobná jako spermie ostatních chrupavčitých druhů (Pšenička a kol., 2007a). 
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Obr. 3. Schéma ukazující rozdíly mezi spermiemi popsaných druhů chrupavčitých: (A) 
Acipenser baerii (Pšenička a kol., 2007a), (B) Polyodon spathula (unpublished 
data), (C) A. ruthenus (Pšenička a kol., 2008b), (D) A. sinensis (Xu a Xiong, 1988), 
(E) A. brevirostrum (DiLauro a kol., 1999), (F) A. fulvescens (DiLauro a kol. 2000), 
(G) A. stellatus (Ginsburg, 1977), (H) A. transmontanus (Cherr a Clark, 1984; 
1985), (I) A. gueldenstaedti colchicus (Ginsburg, 1968), (J) Scaphirhynchus albus 
(DiLauro a kol., 2001), (K)  A. oxyrchinchus (DiLauro a kol., 1998). al- délka 
akrosomu, aw- šířka akrosomu, anw, cnw a pnw- šířka jádra v anteriorní, centrální a 
posteriorní části, nl- délka jádra, amw a pmw - šířka středního oddílu v anteriorní a 
posteriorní části, ml- délka hlavičky, tl- celková délka hlavičky, fl- délka bičíku. 
(Pšenička a kol., 2007a) 
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Obr. 4a. (vlevo) Spermie j. sibiřského s akrosomem (A), posterolaterálními výběžky (PLP), 

jádrem (N), středním oddílem (MP), cytoplasmatickým kanálem (CC) a bičíkem (F). 
Šipky ukazují začátky laterálních lemů bičíku (SEM). (Pšenička a kol., 2007a) 

Obr 4b. (vpravo) Ddetail akrosomu j. čínského s jádrem (N), posterolaterálními výběžky (P) a 
akrosomem (A) (SEM). (Wey a kol., 2007a) 

 
Akrosom 
 Typickou strukturou pro akrosom spermií jeseterů jsou PLV. Domníváme se, že slouží 
jako kotva při průchodu mikropylárním otvorem (obr. 2b), kde se tyto prsty připomínající 
struktury začínají rozevírat a bránit tak pohybu zpět. Pro srovnání je vzdálenost PLV 
neaktivních spermií j. sibiřského 0,14 ± 0,04 µm a spermií procházejících mikropylárním 
otvorem 0,20 ± 0,16 µm. T-test prokázal u těchto dvou skupin signifikantní rozdíly (p < 0,01) 
(Pšenička a kol., 2007a). Nejvýrazněji je tato struktura vyvinuta u lopatonosa velkého, který 
má 8 posterolaterálních výběžků dlouhých 760 nm směřující mírně do levotočivé spirály 
(DiLauro a kol., 2000). Pro srovnání je délka posterolaterálních výběžků j. ostrorypého 240 
nm, jesetera jezerního Acipenser fulvescens 360 nm (DiLauro a kol., 1998) a j. sibiřského 600 
nm, který má 10 pravotočivých PLV (Pšenička a kol., 2007a). U j. malého Acipenser ruthenus 
se počet PLV pohybuje od 9 - 10 (550 nm) (Pšenička a kol., 2008a). 

Tvar akrosomu je z pohledu podélného řezu atypický u lopatonosa Scaphirhynchus 
albus. Zatím co akrosom j. ostrorypého a j. krátkorypého Acipenser brevirostrum má tvar 
čepičky dubového žaludu, tvar akrosomu lopatonosa velkého v příčném řezu je dutý kužel 
(DiLauro a kol., 2000). 

Granulární materiál v subakrosomální oblasti můžeme potvrdit u celé řady 
chrupavčitých druhů ryb, jako např. u j. ostrorypého, j. jezerního (DiLauro a kol., 1998) či j. 
krátkorypého (DiLauro a kol., 1999). Ovšem jen u j. bílého objevil Cherr a Clark (1984) 
v anteriorní části hlavičky spermie spolu s granulárním i vláknitý materiál. 
 
Endonukleární kanálky 

Procházejí středem jádra od implantační jamky hlavičky k akrosomu. Většina spermií 
chrupavčitých ryb má 3 spirálovitě uspořádané endonukleární kanály. Naopak spermie j. 
ostrorypého mají jen 2 endonukleární kanálky. Jeho spermie jsou nápadně malé a tedy 
kompaktnější. Jsou tedy v evolučním nebo genetickém smyslu považovány za vyspělejší. 
(DiLauro a kol., 1998, 1999, 2000, 2001). U j. sibiřského jsme zřídka pozorovali 2 a 4 ENK 
(obr. 8a,b) (Pšenička a kol. 2008a). 

Implantační jamka (obr. 5, 9a, 10b) je dutinka v centrální poloze posteriorní části 
jádra, která má funkci spojení ENK s centriolou ve středním oddílu u všech zatím popsaných 
spermií chrupavčitých ryb (DiLauro a kol., 1998, 1999, 2000, 2001, Pšenička a kol., 2007, 
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Wey a kol., 2007a). Mattei a kol. (1988) popsal tuto strukturu jako zvětšení ENK. Pomocí 
techniky mrazového lámání SEM na obrázku 9a,b je možné vidět vyústění ENK spermie j. 
sibiřského do implantační jamky a do akrosomu. V obou těchto částech byl pomocí 
imunoznačení pro TEM lokalizován akrosin (obr. 10a,b) (Pšenička a kol., 2007b,d). Můžeme 
tedy říci, že implantační jamka komunikuje s akrosomem pomocí ENK, která se pak může 
podílet na formování tzv. fertilizačního filamentu (obr. 11a,b). Ten slouží jako harpuna při 
penetraci do jikry a zvýhodňuje tím postavení první spermie tím, že zrychluje impuls pro 
vytvoření perivitelinního prostoru, který zabraňuje proniknutí dalších spermií v dalších 
mikropylárních otvorech (obr. 2c) (Pšenička a kol., 2007b). 

 
Střední oddíl 
 Centriolární komplex chrupavčitých ryb, složený z proximální a distální centrioly, 
svírá úhel 90° a napojení bičíku na hlavičku je symetrické. Dále bičík prochází středním 
oddílem přes tzv. cytoplasmatický kanál, což je prostor mezi středním oddílem a bičíkem, 
takže se ho již fyzicky nedotýká (obr. 5) (Pšenička a kol., 2007a). Na druhou stranu spermie 
kaprovitých ryb mají napojení bičíku na hlavičku asymetrické a jejich centriolární komplex 
svírá různý úhel, který je druhově specifický, jako např. u karase stříbřitého Carassius 
auratus 125° (Baccetti a kol., 1984) a lína obecného 140° (Pšenička a kol., 2006). Chromatin 
jádra spermií chrupavčitých je vždy elektrodenzní a homogenní, zatímco jádra spermií 
kaprovitých, např. parmy obecné (Alavi a kol., 2007a) nebo lína obecného (Pšenička a kol., 
2006) obsahují elektrolucentní měchýřky, vzniklé pravděpodobně nedokonalou dehydratací 
chromatinu při spermiogenezi, jak to popisuje Massanyi (1990) u spermií býka. Spermie ryb 
mají obvykle 2 - 10 mitochondrií (Baccetti a kol., 1984). Extrémem mohou být např. karas 
stříbřitý a Acheilognatus rhombeus, kteří mají pouze jedinou mitochondrii. Mitochondrie 
spermií kaprovitých ryb jsou často přiloženy k bičíku pouze z jedné strany jako je tomu např. 
u lína obecného (obr. 7) (Pšenička a kol., 2006), což podtrhuje jejich nesouměrnost. Na 
druhou stranu spermie chrupavčitých ryb mají 3 - 8 mitochondrií rozptýlených souměrně 
okolo obvodu bičíku (Pšenička a kol., 2007a). 

 

 
 
Obr. 5. Podélný řez středním oddílem j. sibiřského s jádrem (N), implantační jamkou (IF), 

jadernou membránu (NM), proximální a distální centriolou (PC a DC) složených z 
tripletů mikrotubulů (TM), elektrolucentními měchýřky (V), mitochondriemi (M), 
bičíkem (F) a cytoplasmatickým kanálem (CC) (TEM, měřítko = 500 nm). (Pšenička 
a kol., 2007a) 
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Obr. 6. Příčné řezy bičíky (F) (a, vlevo) j. čínského (měřítko = 100nm), (b, vpravo) j. 

sibiřského (měřítko = 50 nm) s periferními a centrálními mikrotubuly (PM, CM a 
DPM, DCM), můstkem spojujícím centrální mikrotubuly (B), radialními spojkami 
spojující centralní a periferní mikrotubuly (RJ), interní a externí dyneínová raménka 
(IDA a EDA) (TEM). (Wey a kol., 2007; Pšenička a kol., 2007a) 

 

   
 

   
Obr. 7 (vlevo nahoře). Podélný řez spermie lína obecného s jádrem (N), jaderným měchýřkem 

(n), proximální a distální cetriolou (PC a DC), bičíkem (F), procházející 
cytoplasmatickým kanálem (CC), cytoplasmatickým váčkem bičíku (CV), 
mitochondriemi (M), glykogenními granulemi a elektrolucentními váčky (V) (TEM, 
měřítko = 1 µm). (Pšenička a kol., 2006) 

Obr. 8 (vpravo nahoře). Příčný řez jádrem (N) spermie j. sibiřského (a, vpravo nahoře) v 
rovině deseti posterolaterálních výběžků (PLP), (b, vlevo dole) ve střední části 
(měřítko = 1 µm) a s 3-4 endonucleárními kanály (měřítko = 500 nm). (Pšenička a 
kol., 2007a). 

Obr. 9. Vyústění endonukleárních kanálů spermie j. sibiřského do implantační jamky po 
odtržení jádra (a, dole uprostřed) a do jádra po odtržení akrosomu (b, vpravo dole) 
pomocí lomové techniky SEM. (Pšenička a kol., 2008b) 
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Obr. 10. Lokalizace akrosinu ve spermii j. malého pomocí imunoznačení zlatými partikulami 

(tmavé tečky) v akrosomu (A) a endonukleárních kanálech (EC) prochazejících 
jádrem (N) (a, vlevo) a implantační jamce nad středním oddílem (MP), (b, vpravo) 
(TEM, měřítko = 200 nm). (Pšenička a kol., 2008b) 

 

  
 

Obr. 11. Spermie j. sibiřského ze SEM (a, vlevo) a podélný řez jádrem (N) z TEM (b, vpravo) 
po akrosomové reakci s fertilizačním filamentem (F), akrosomem (A) a středním 
oddílem (M) (měřítko = 500 nm). (Pšenička a kol., 2007b) 

 
Bičík 
 Většina spermií má bičík tvořený fibrilární částí neboli axonémou s 9 + 2 mikrotubuly 
(devět periferních dublet a jeden centrální pár mikrotubulů) (obr. 6a,b). Známou výjimku tvoří 
Anguilliformes a Elopiformes má „9 + 0“, u kterých je axonéma tvořena pouze periferními 
mikrotubuly (bez centrálních) (Billard a Ginsburg, 1973; Mattei a Mattei, 1975). Tyto spermie 
jsou motilní, přestože vnější dyneínová raménka, která spojují mikrotubuly, chybí (Baccetti a 
kol., 1979; Gibbons a kol., 1983). Konkrétním příkladem tohoto zvláštního typu uspořádání 
jsou ryby úhoř říční (Todd, 1976; Gibbons a kol., 1985) a úhořovec hvězdnatý (Okamura a 
Motonobu, 1999). 

U spermií chrupavčitých ryb stejně jako u kostnatých byly nalezeny statistické rozdíly 
u šířky periferních a distálních mikrotubulů (Pšenička a kol., 2006, 2007a). Ty vycházejí ze 
systému spojení, neboť periferní mikrotubuly mají společnou stěnu. Skládají se tedy ze dvou 
subjednotek A a B, přičemž subjednotka A tvoří kompletní mikrotubul a subjednotka B pouze 
část ve tvaru písmene C. Centrální pár mikrotubulů má kompletní subjednotky, které jsou 
spojeny můstky a obaleny spirálou centrální pochvy (Amelar a kol., 1980). 

Některé rybí spermie čeledí Poeciliidae, Janysiidae, Patolontidae a Embiotocidae 
formují podél hlavního oddílu bičíku jeden nebo dva lemy (Nicander, 1970; Billard, 1970; 
Stanley, 1969; Lanhsteiner, a kol., 1997; Van Deurs, 1975; Suquet a kol., 1993), jak je tomu 
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např. u pstruha duhového (Billard, 1983) nebo u jeseterů (obr. 3, 4a, 6a), které mají podle 
Afzelia (1978) funkci efektivnějšího pohybu ve vodním prostředí. Lemy jsou orientovány 
vždy v rovině centrálního dubletu mikrotubulů (Billard, 1970), podle kterého je také 
orientován pohyb bičíku, a podle Lowmana (1953) jsou tyto lemy formovány do spirály, která 
na bičíku tvoří 12 – 15 otáček. Takovéto lemy byly pozorovány rovněž u spermií 
chrupavčitých, ale bez otáček. Když vezmeme v úvahu, že jsou tyto lemy vždy vodorovné 
s osou centrálních mikrotubulů, pak můžeme říci, že i tyto mikrotubuly jsou v jedné rovině, 
tedy nejsou formovány do spirály jako u spermií jiných druhů. J. malý má tento lem široký 
průměrně 568 nm a j. sibiřský 706 nm. Tyto lemy se napojovaly k bičíku postupně. První se u 
j. sibiřského napojoval průměrně 3,4 µm za středním oddílem a druhý 5,1 µm. Ukončování 
těchto lemů bylo plynulé (Pšenička a kol., 2008a). 
 
Tab. 1: Porovnání morfologie spermií (průměr a S.D.) několika druhů jeseterů: Acipenser 

stellatus (Ginsburg, 1977), transmontanus (Cherr a Clark, 1984), oxyrinchus (DiLauro 
a kol., 1998), brevirostrum (DiLauro a kol., 1999), fulvescens (DiLauro a kol., 2000), 
Scaphirhynchus albus (DiLauro a kol., 2001), baerii (Pšenička a kol., 2007a), sinensis 
(Wei a kol., 2007a) a ruthenus (Pšenička a kol. 2008a). AL- délka akrosomu, AW- 
šířka akrosomu, NL- délka jádra, ANW a PNW- šířka jádra v anteriorní a posteriorní 
části, MW a MW - šířka středního oddílu v anteriorní (A) a posteriorní (P) části, 
AHML- délka hlavičky s akrosomem i středním oddílem, FL- délka bičíku. 

 
Druhy AL AW NL ANW PNW ML MW AHML FL n 

Acipenser 
stellatus 0,97 1,22 6,66 0,98 1,49 3,43 1,38 11,05 40-70 1 

Acipenser 
transmontanus 1,31 1,34 9,21 1,25 1,44 2,13 1,08 11,82 30-40 1 

Acipenser 
oxyrinchus 0,83(0,11) 1,00(0,07) 3,15(0,36) 0,92(0,06) 0,55(0,08) 1,37(0,16) 0,51(0,07) 5,66(0,37) 37,08 12

Acipenser 
brevirostrum 0,78(0,08) 0,91(0,06) 6,99(0,83) 0,75(0,11) 1,21(0,12) 1,91(0,35) 0,81(0,09) 9,71(0,73) 36,70 15

Acipenser 
fulvescens 0,73(0,14) 0,81(0,07) 5,69(0,43) 0,68(0,07) 1,04(0,08) 2,68(0,43) 0,70(0,08) 9,10(0,53) 47,53 14

Scaphirhynchus 
albus 1,07(0,10) 0,82(0,06) 3,78(0,33) 0,68(0,04) 0,89(0,06) 1,23(0,16) 0,67(0,08) 6,07(0,48) 37,16 16

Acipenser 
baerii 0,95(0,17) 0,93(0,12) 4,98(0,83) 0,87(0,13) 1,14(0,18) 1,09(0,43) 0,81(0,25)A 

0,57(0,19)P 7,01(0,83) 44,75(4,93) 8 

Acipenser 
sinensis 0,54(0,15) 0,68(0,06)  0,59(0,05) 1,835(0,45) 2,17(0,36) 1,57(0,27) 5,44 33,26(2,74) 3 

Acipenser 
ruthenus 0,79(0,07) 0,75(0,05) 3,30(0,31) 0,67(0,07) 0,85(0,08) 0,97(0,23) 0,64(0,12)A 

0,48(0,11)P 5,14(0,42) 42,47(1,89) 3 

 
 
Poděkování 

Tato práce byla finančně podporována prostředky z výzkumného záměru VÚRH JU č. MSM6007665809 a 
GA ČR GA524/06/0817. 
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VYUŽITÍ ANALÝZY OBRAZU PŘI URČOVÁNÍ POLOHY JÁDRA 
V OVOCYTECH JESETEROVITÝCH RYB 

 
RODINA M. 

 
(Zkrácený překlad článku do ČJ  publikovaného v roce 2006 v časopise J.Appl. Ichthyol,. 22 (Supl. 1), 373-374, 

aktualizovaný dle novějších poznatků) 
 

Metodu a techniku určování zralosti ovocytu podle polohy jádra u jeseterovitých 
druhů navrhl Truskov (1964) a vylepšil Kazanskii a kol (1978). Postupy používané v praxi se 
liší pouze technickým provedením a použitou pozorovací technikou. V této technické 
poznámce bude  popsána aplikace počítačové analýzy pro vyhodnocování polohy jádra 
z digitálních fotografií řezů biopticky odebraných ovocytů fixovaných v Serrově roztoku, 
kterou používáme na pracovišti VURH JU k měření polohy jádra ovocytů u jesetera 
sibiřského, jesetera malého, jesetera hvězdaného, jesetera ruského. 

 
Biopticky odebrané ovocyty se fixují po dobu minimálně 24 hodin v Serrově roztoku 

(nejlépe čerstvě připraveném). Fixované ovocyty se před dalším zpracováním propláchnou 
vodou a jednotlivé ovocyty se rozříznou žiletkou v rovině podélné osy. 

 
Vizualizace: Úspěšné a přesné stanovení zralosti ovocytu jeseterovitých metodou 

určování polohy jádra je závislé na co nejlepší vizualizaci jádra, která je dána způsobem 
fixace (fixace varem (Kazanskii a kol 1978) nebo v Serrově roztoku, ), kvalitou řezu a 
osvětlením řezu při mikroskopování. 

Připravené řezy se pozorují pod stereomikroskopem (Zeiss STEMI 2000-C), ke kterému 
je adaptérem Olympus MI2000 připojen digitální fotoaparát Olympus Camedia C2000 
ZOOM napojený na videomonitor. Pro dobrou vizualizaci se řezy jiker pozorují pod hladinou 
vody (v petriho misce) s oboustranným bočním nasvícením (pomocí světelného zdroje Zeiss 
KL1500 Electronic se dvěma flexibilními světlovody). Optimální nastavení bočního osvětlení 
nastavíme podle obrazu snímaného digitálním fotoaparátem a zobrazeného na videomonitoru. 
Zaostřený preparát s dobře znatelným jádrem se vyfotografuje digitálním fotoaparátem a 
fotografie se nakopírují na HDD počítače. 

 
Měření: Pro měření polohy jádra ovocytu z digitálního snímku používáme software 

na analýzu 2D obrazu MicroImage 4.0 od firmy Olympus. V režimu manuálního měření 
pomocí nástroje LENGTH se označí a změří nejprve podélná délka ovocytu a potom 
vzdálenost okraje jádra od vnitřního okraje ovocytu (obr.1). Výsledné 2 hodnoty se exportují 
přes schránku Windows do sešitu MS Excel, kde se vypočítá index polarizace jádra 
(vzdálenost jádra od okraje ovocytu, L2*100/průměr ovocytu, L1). 

Pro urychlení práce je celý postup měření, ukládání a exportu dat zapsán v podobě maker 
(jazykem Visual Basic), jimž jsou v nástrojovém liště přiřazena uživatelské tlačítka, takže lze 
celé měření ovládat pouze 4 tlačítky (ikonami), např: tlačítko1 vyvolá dotaz na výběr skupiny 
snímků, po jejichž zadání je aktivován režim manuálního měření a finálně je zvolen nástroj 
měření délky. Tlačítkem 2 zvětšíme obraz, aktivujeme možnost úpravy kontrastu, jasu atd. 
Pomocí myši označíme hraniční body měřených vzdáleností a stiskem tlačítka 3 naměřená 
data vyexportujeme, změřený snímek uzavřeme, zvolíme další snímek z vybrané skupiny. Po 
přepnutí do Excelu aktivujeme stiskem tlačítka 4 makro, které vloží naměřená data do tabulky 
a vypočte index polarizace jádra.  

 
Experimentální porovnání metod Pro objektivní porovnání metod (prezentované 

používající analýzu obrazu s klasickou metodou používající měření okulárovým mikrometrem 
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a výpočet polarizace pomocí PC nebo kalkulačky) bylo použito 60 řezů ovocytů. Každý byl 
měřen 3x a to oběma metodami. Ze 3 měření byl vypočten průměr a variační koeficient; dále 
celkový průměr za metodu a průměrná hodnota variačního koeficientu. Průměrné hodnoty 
byly porovnány párovým T-testem. Během zpracování byl sledován čas potřebný pro změření 
60 jiker (1x), přičemž čas zahrnoval dobu měření a dobu pro výpočet ukazatele polohy jádra, 
nezahrnoval čas na přípravu řezů. (viz tab. 1). 

 
Výhody: Použití digitálního snímání, přenosu a zpracování obrazu má oproti 

klasickému způsobu, tj. měření pomocí okulárového měřítka stereomikroskopu, popř. pouze 
odhad vzdálenosti,  řadu výhod. Je to možnost úpravy digitálního obrazu před měřením, tzn. 
digitální zaostření, úprava kontrastu a jasu obrazu, dále vyšší přesnost, možnost archivace 
snímků a opakovaného měření dalších parametrů či zaslání snímků k vyhodnocení po 
internetu. 

Popsaný postup využívající běžně dostupné digitální techniky urychluje zpracování  
většího počtu vzorků ovocytů, zvyšuje přesnost stanovení polohy jádra a tím i přesnost 
stanovení připravenosti jikernaček k výtěru.  

 
Modifikace: Uvedený postup má samozřejmě mnoho různých modifikací, např. 

použití mikroskopické CCD kamery místo fotoaparátu a snímání obrázků pomocí 
framegrabberu počítače, nebo jen použití přenosného TV přijímače jako videomonitoru a 
měření přímo na obrazovce nebo ze záznamu na videokazetě. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 1: Řez fixovaným ovocytem jesetera sibiřského (Acipenser baerii), vpravo se 

zvýrazněným jádrem a s vyznačením měřených vzdáleností  L1 - průměr ovocytu a 
L2 -vzdálenost jádra od okraje ovocytu 

 
 
Tab 1: Pokusné porovnání zpracování vzorků prezentovanou technikou a klasickou technikou 

(měření řezů okulárovým mikrometrem a výpočet polarizace pomocí PC nebo 
kalkulačky) 

 
Analýzou Klasicky

celková průměrná hodnota polarizace 18,46 18,89
průměrný variační koeficient 1,92 4,04

průměrná diference
průkaznost rozdílu párovým t testem

čas potřebný pro zpracování 62 min 90 min
neprůkazný

-0,43
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KOMPETICE SPERMIÍ PŘI UMĚLÉ REPRODUKCI KAPRA 
OBECNÉHO (CYPRINUS CARPIO L.) 

 
KAŠPAR V., KOHLMANN K., VANDEPUTTE M., RODINA M., GELA D., 

KOCOUR M., ALAVI S.M.H., HULÁK M., LINHART O. 
 

(Český zkrácený překlad práce publikované v roce 2007 ve vědeckém časopise Aquaculture, 272S1: 204-209; 
doplněný o další výsledky). 

 
 
ÚVOD 

Kompetice spermií je formou pohlavního výběru, která se vyskytuje u celé řady 
živočišných druhů (Birkhead and Møller, 1998). Poprvé definoval kompetici spermií Parker 
(1970) a to jako „kompetici spermií dvou či více samců o oplození samice“, poté Parker 
(1998) poupravil původní definici na „kompetici mezi spermiemi dvou či více samců o 
oplození daného množství vajíček“. Překlad druhé z definic jako by více odrážel externí 
oplození u většiny rybích druhů. Právě externí oplození společně s relativně krátkou 
životností gamet ve vodním prostředí jsou důvodem proč je kompetice spermií u ryb 
reprezentována zejména různým reprodukčním chováním a reprodukčními strategiemi 
(Taborsky, 1998). Kompetice tak byla studována zejména v rámci behaviorálních studií 
druhů, u kterých lze najít odlišné formy samců s různým reprodukčním chováním a to jak v 
původním tak experimentálním prostředí, ale i za podmínek umělé reprodukce u některých 
hospodářsky významných druhů ryb (Gage et al., 2004; Linhart et al., 2005; Yeates et al., 
2007). 

U lososa obecného (Salmo salar L.) byla úspěšnost oplození porovnávána v rámci 
párových kombinací, sperma dvou mlíčáků bylo použito k oplození a následně byla 
vyhodnocována paternita vzniklého potomstva analýzou mikrosatelitních markerů. Gage 
(2004) prokázal jako hlavní vliv úspěšnosti oplození rychlost pohybu spermií krátce po jejich 
aktivaci (vyhodnocována rychlost pohybu 10 s po aktivaci). Naopak životnost spermií 
negativně korelovala s úspěšností oplození. Yeates (2007) potom prokázala, že 2 s zpoždění 
v aplikaci spermatu jednoho ze samců v rámci obdobných párových experimentů způsobí 
významné snížení jeho zastoupení v potomstvu. 

U kapra obecného byla kompetice spermií studována porovnáním úspěšnosti oplození 
jiker spermatem dvou samců v rámci faktoriálního designu (6 a 5 jedinců, 30 kombinací) in 
vitro oplození kombinací dominantně homozygotního zeleného a recesivně homozygotního 
Koi samce (Linhart et al., 2005). K experimentu bylo použito výhradně spermatu s dobrou 
úrovní motility (více než 90 %) a úspěšnost oplození byla porovnávána analýzou kovariance 
s parametry spermatu použitého k oplození. Z variance v zastoupení jednotlivých samců 
procento motilních spermií vysvětlovalo 17,1 % variance, líhnivost dalších 32,5 %, ovšem 
dalších 41,8 % variance zůstalo nevysvětleno. 

V rámci umělé reprodukce kapra je v praxi využíváno smísení spermatu několika 
samců k oplození dávky jiker a to jednak za účelem vyvarování se snížené oplozenosti v 
případě použití nekvalitního spermatu, dále pak ke zvýšení genetické variability v porovnání s 
párovým výtěrem. Cílem tohoto článku je na základě dostupných výsledků posoudit, zda je 
oplození heterospermatem dostatečnou zárukou udržení genetické variability. 
 
MATERIÁL A METODIKA 

Experimenty probíhaly v dvou odlišných výtěrových sezónách, ovšem jejich metodika 
se odlišuje jen odlišným experimentálním designem samotného oplození. Reprodukci 
předcházel důsledný předvýběr generačních ryb tak, aby určení paternity vzniklého potomstva 
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bylo možné s využitím genotypování čtyř mikrosatelitních lokusů. Generační ryby (samci) 
byly z jednoho plemene. Výtěr ryb byl indukován injekční aplikací roztoku kapří hypofýzy. 
Do hřbetní svaloviny byl samcům podán roztok kapří hypofýzy v dávce 1 mg.kg-1 a to 24 
hodin před předpokládanou dobou výtěru. Jikernačce byla nejprve injekčně aplikována dávka 
0,4 mg.kg-1 a to 24 hodin před výtěrem, druhá dávka 2,1 mg.kg-1 byla aplikována 12 hodin 
před samotným výtěrem. V době očekávaného výtěru byly ryby neustále kontrolovány, před 
samotným výtěrem byly ryby anestezovány 2-phenoxyethanolem (ředění 1:1000). Ihned po 
odběru spermatu byla určována jeho koncentrace pomocí Burkerova haemocytometru a 
mikroskopu Olympus BX 41 se zvětšením 400x. 

 
2004 Oplozeny byly dvě dávky jiker, každá po 200 g. První dávka jiker byla oplozena 
jednotným objemem spermatu (280 μl). Druhá dávka pak byla oplozena jednotným počtem 
(6,4x109) spermií od každého ze samců tak, aby celkově odpovídala poměru 200 000 spermií 
na jikru (800 ks jiker/g), který je doporučován pro umělou reprodukci kapra. Odlepkování 
jiker bylo prováděno mlékem po dobu 60 minut. Poté byly jikry odděleně nasazeny k líhnutí 
do Zugských lahví. Asi po 4,5 dnech inkubace při teplotě vody 22 °C došlo k vylíhnutí a poté 
bylo 250 jedinců z každé skupiny potomstva individuálně ovzorkováno do 96% ethanolu 
k určení paternity. V rámci umělé reprodukce byla ověřována kvalita spermatu také kontrolou 
oplozenosti a líhnivosti, která byla prováděna pro každého ze samců individuálně – 5 g jiker 
bylo oplozeno množstvím spermatu odpovídajícím poměru 200 000 spermií na jikru, celkem 
třikrát pro každého ze samců. Z oplozených jiker bylo odebráno malé množství jiker, ty byly 
naneseny na Petriho misku s vodou a poté byla celá miska umístěna do boxu 
v experimentálním inkubátoru. Během líhnutí byly odstraňovány a zaznamenávány 
neoplozené jikry a jikry zasažené plísní. Po vykulení byl určen počet vykulených jedinců a 
líhnivost vůči celkovému počtu jiker takto inkubovaných.   
 
2005 Na základě určení koncentrace spermií bylo smíseno heterosperma s vyrovnaným 
poměrem spermií jednotlivých samců. Tímto pak byly oplozovány dávky 5 g spermií, a to při 
dodržení poměru 5 000, 10 000, 20 000 a 100 000 spermií na jikru. Jikry byly odděleně 
inkubovány v experimentálním inkubátoru a po vylíhnutí potomstva bylo toto individuálně 
ovzorkováno do 96% etanolu k určení paternity. Kontrola oplozenosti probíhala taktéž ve 
třech opakováních, 5 g jiker bylo oplozováno dávkou spermií odpovídající poměru 100 000 
spermií na jikru.  
 

Pro vyhodnocení pohyblivosti a rychlosti pohybu spermií byl zaznamenáván pohyb 
spermií mikroskopií v tmavém poli pod stroboskopickým osvětlením, videozáznam pohybu 
spermií byl vyhodnocován s pomocí programu Olympus MicroImage v 4.0.1. (Linhart et al., 
2005).  

Ze vzorkovaného potomstva byla izolována celková genomová DNA pomocí kitu 
E.Z.N.A. Tissue DNA (Peqlab Biotechnology GmbH). Pro určení paternity sloužila izolovaná 
DNA k PCR amlifikaci čtyřech mikrosatelitních lokusů MFW1, MFW6, MFW7 a MFW28 
(Crooijmans et al., 1997) a to za podmínek PCR podobných těm, které popsal Kohlmann et al. 
(2003). K PCR bylo použito fluorescenčně značených primerových párů, následně byly 
produkty PCR v duplexech podrobeny fragmentové analýze pomocí automatického 
sekvenátoru (CEQ 8000, Bekmann Coulter). Segregace alel v rámci čtyř mikrosatelitních 
lokusů pak spolehlivě určila paternitu u všech analyzovaných jedinců. 

Analýzou variance (P > 0.05) byly zjišťovány rozdíly ve sledovaných parametrech 
mezi jednotlivými samci. Variabilita zastoupení samců v rámci jednotlivých statistik byla 
porovnávána pomocí χ² statistiky. Dále byla porovnávána pravděpodobnost několika 
hypotetických modelů k vysvětlení zastoupení jednotlivých samců v potomstvu na základě dat 
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získaných z kontroly oplozenosti a líhnivosti a z analýzy pohybu spermií v čase 15 s od jejich 
aktivace (Kašpar et al., 2007). 
 
 
VÝSLEDKY 
2004: Oplozenost jiker v rámci testu byla na velmi vysoké úrovni, tj. v rozmezí 93,33 - 
97,56 % a podobně vysoké úrovně dosáhla i líhnivost - 85,89 - 90,79 %. Motilita spermií 
analyzovaná ze záznamu pohyblivosti spermií v čase 15 s od jejich aktivace dosahovala 
hodnot od 71,29 do 98,34 %, jejich rychlost pak 96,79 - 154,95 μm.s-1. Míra zastoupení 
jednotlivých samců v potomstvu byla odlišná v rámci dvou skupin potomstva (0,4 – 50 % 
pro”OBJEM”, 2,4 – 41,2 % pro “POČET”). χ2 statistika dokázala, že zastoupení samců 
v potomstvu je odlišné (χ2 =189, 4d.f., P < 0,0001 pro skupinu “OBJEM” a χ2 =139, 4d.f., 
P < 0,0001 pro skupinu “POČET”). Určení dávky spermatu na základě jeho koncentrace tak 
ovlivňuje zastoupení samců v potomstvu. Jak je ovšem vidět v následující tabulce (tab. 1), 
nezaručuje však vyrovnanější zastoupení jednotlivých samců v potomstvu. Z testovaných 
hypotetických modelů (Kašpar et al., 2007) se na základě sledovaných dat jako 
nejpravděpodobnější jeví model využívající pro vysvětlení podílu samců v potomstvu ten, 
který zohledňuje všechny faktory – tj. koncentraci spermatu, líhnivost, kontroly oplození, 
motilitu i rychlost pohybu spermií. Parametry jako koncentrace spermií, jejich životnost a 
pohyblivost však úplně nevysvětlují zjištěnou variabilitu v zastoupení jednotlivých samců 
v potomstvu. 
 
Tab. 1: Výsledky kontroly oplozenosti a líhnivosti, motilita a rychlost pohybu spermií a 

zastoupení jednotlivých samců v potomstvu. Kontrola oplozenosti a líhnivosti 
prováděna při poměru 200 000 spermií na jikru. Stejný horní index značí hodnoty 
pro něž nebyly analýzou variance prokázány významné rozdíly (Tukeyho test, 
P > 0.05). 

 
Zastoupení samců [%] Samec Oplozenost 

[%] 
Líhnivost 

[%] 
Motilita 

[%] 
Rychlost 
[μm.s-1] „OBJEM“ „POČET“ 

M1 93,33 a  85.89 a  94.97 ab 135.58 ab 22.4 32.4 
M2 97,56 b 90.79 a  98.34 a  154.95 a  22.0 18.0 
M3 93,73 a  80.93 a  98.44 a  152.60 a  50.0 41.2 
M4 94,56 a  87.55 a  71.29 b 96.79 c 0.4 2.4 
M5 93,37 a  87.95 a  88.37 ab 140.44 bc 5,2 6.0 

 
 
2005: Zastoupení jednotlivých samců v rámci čtyř skupin potomstva bylo v rozmezí od 1,3 až 
po 53,9 %. Motilita spermií jednotlivých samců byla zanamenána v rozmezí od 1,99 % do 
93,45 % a rychlost jejich pohybu pak od 85,03 do 137,56 µm s-1. Stejně jako v předchozím 
experimentu bylo testováno několik hypotetických modelů pro vysvětlení podílů jednotlivých 
samců v potomstvu na základě výsledků kontroly oplozenosti a parametrů spermií. Jako 
nejpravděpodobnější z těchto modelů se jevil model zahrnující motilitu spermí. Výrazné 
rozdíly v motilitě spermií tak výrazně ovlivnily úspěšnost oplození jednotlivými samci. 
Nicméně i zastoupení jedinců s porovnatelnými parametry spermií (M1, M2, M5) v 
jednotlivých skupinách potomstva bylo velmi rozdílné a nemůže být vysvětlováno jen rozdíly 
v motilitě a rychlosti pohybu spermií. 
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Tab. 2: Výsledky kontroly oplozenosti a líhnivosti, motilita a rychlost pohybu spermií a 
zastoupení jednotlivých samců v potomstvu. Kontrola oplozenosti a líhnivosti 
prováděna při poměru 100.000 spermií na jikru. Stejný horní index značí hodnoty 
pro něž nebyly analýzou variance prokázány významné rozdíly (Tukeyho test, 
P>0.05). 

 
Relativní zastoupení samců [%] 

při poměru N spermií/jikru Samec Oplozenost 
[%] 

Líhnivost 
[%] 

Motilit
a [%] 

Rychlost 
[μm.s-1]

5.000 10.000 20.000 100.000 
M1 94.82a 90.53a 90.74a 126.49a 37.0 50.0 45.8 53.9 
M2 92.34a 90.09a 93.45a 136.84a 40.7 32.1 38.6 27.5 
M3 23.67c 23.67c 4.44b 85.03b 3.7 2.6 2.4 2.2 
M4 61.28b 59.04b 1.99b 125.24a 5.6 1.3 3.6 8.8 
M5 92.8a 92.22a 89.74a 137.56a 13.0 14.1 9.6 7.7. 

 
 
ZÁVĚR 

Identifikace otcovství mikrosatelitními markery nám dala možnost experimentálním 
křížením porovnávat uplatnění samců v potomstvu vzniklém oplozením dávky jiker 
heterospermatem a efekt kvantifikace použitého množství spermí jednotlivých samců na 
základě koncentrace spermatu. Záměrem bylo použití pouze spermatu s vysokou úrovní 
motility i rychlosti pohybu spermií a vysokého množství (200 000 spermií na jikru, tj. horní 
hranice rozsahu doporučovaného pro umělou reprodukci kapra, Billard et al., 1995; Linhart et 
al., 2003) s cílem eliminovat případné rozdíly v parametrech jednotlivých samců. 
Kvantifikace množství spermií změnila poměr zastoupení jednotlivých samců, není však 
zárukou větší genetické variability získaného potomstva. Je patrné, že i pro jedince, u kterých 
nebyly prokázány statisticky významné rozdíly sledovaných faktorů (M1 a M5, M2 a M3), se 
analýzou paternity prokazuje relativně vysoká variabilita zastoupení v potomstvu. 

V rámci druhého experimentu byla porovnávána úspěšnost oplození za použití 
různého množství heterospermatu s vyrovnaným zastoupením spermií. Zastoupení samců 
bylo nevyrovnané ve všech skupinách potomstva, to však také díky velkým rozdílům ve 
sledovaných parametrech spermií. Výrazné rozdíly v motilitě spermií ovlivnily úspěšnost 
oplození jednotlivými samci, nicméně i zastoupení jedinců s porovnatelnými parametry 
spermií (M1, M2 a M5) ve všech čtyřech skupinách potomstva bylo velmi rozdílné a nemůže 
být vysvětlováno jen rozdíly v motilitě a rychlosti pohybu spermií. 
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ODHAD HERITABILITY VÝTĚŽNOSTNÍCH UKAZATELŮ U KAPRA 
OBECNÉHO (CYPRINUS CARPIO) S VYUŽITÍM METOD 

MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE PŘI URČOVÁNÍ PŮVODU POTOMSTVA  
 

KOCOUR M., MAUGER S., RODINA M., GELA D., LINHART O., 
VANDEPUTTE M. 

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

 
 
ÚVOD  

Kapr obecný je jedním z hospodářsky nejdůležitějších sladkovodních druhů ryb. Až do 
současnosti je chován výhradně v rybnících s extenzivním nebo polointezivním způsobem 
hospodaření, kde dostupnost přirozené potravy hraje velmi důležitou roli. Způsob 
obhospodařování rybníků je poměrně dobře znám, neboť toto odvětví má tradici již několika 
století (Horváth et al., 1992). Genetické zlepšování růstu je vhodným doplňkem při zvyšování 
efektivity chovu kapra. 

I když je v literatuře známo mnoho prací zabývajících se zlepšováním genetického 
potenciálu kapra (viz přehledy Hulata, 1995 nebo Horváth a Orban, 1995), je v současnosti 
jedinou široce využívanou metodou meziplemenné křížení. Podle práce, kterou publikovali 
(Moav a Wohlfarth, 1976), není cílená hromadná selekce účinným nástrojem při zvyšování 
růstového potenciálu kapra obecného a odhady heritability růstových vlastností se pohybují 
v širokém rozpětí 0 až 0,5 (Vandeputte, 2003). Bohužel, některé výsledky z minulosti mohou 
být zkresleny nebo špatně interpretovány díky malému počtu použitých rodičů a/nebo 
nemožnosti oddělení vlivů prostředí od vlivů genetických (Vandeputte, 2003). 

V předešlé studii u kapra obecného použili Vandeputte a kol. (2004) molekulární 
metodu s využitím mikrosatelitních márkerů k identifikaci rodičů testovaných potomků 
chovaných v jednotných podmínkách prostředí. Použitím 10 samic a 24 samců pro tvorbu 240 
úplných rodin se pohybovaly koeficienty heritability u růstových vlastností (hmotnost, délka 
těla a Fultonův koeficient) v rozmezí 0,33 až 0,37. Bohužel, odhady byly dělány u mladých 
ryb ve věku 8 týdnů. Protože byly ale výsledky velmi povzbudivé, zejména vzhledem 
k možnosti aplikace hromadné selekce pro zvýšení růstu kapra, provedli jsme další podobný 
experiment s cílem odhadnout heritabilitu růstových vlastností v tržní velikosti. Při této 
příležitosti byla odhadnuta heritabilita výtěžnostních parametrů, neboť ty jsou také 
z chovatelského hlediska velmi důležitým znakem.  
 
MATERIÁL A METODIKA 

Založení experimentální populace ryb  
Výtěr i chov ryb probíhal na rybochovném zařízení Jihočeské univerzity v Českých 

Budějovicích, Výzkumném ústavu rybářském a hydrobiologickém ve Vodňanech (VÚRH 
JU). Heritabilita výše popsaných znaků byla zjišťována u populace označené G2 (generace 
č.2). Generace 1 (G1) byla založena v roce 2001 výtěrem 24 samců a 10 samic z generace 0 
(G0) maďarské syntetické linie s označením HSM (Vandeputte a kol., 2004). V květnu roku 
2003 bylo vybráno z generace G1 147 samců, u kterých bylo při masáži břišní dutiny 
pozorováno uvolňování mlíčí. Tito samci byly kříženi s 8 samicemi generace G0, čímž 
vznikla generace 2 (G2). Pouze jedna samice z generace 0 byla použita v roce 2001 i 2003. 
Osemeňování jiker bylo prováděno vždy tak, aby byla zaručena vysoká pravděpodobnost 
rovnocenného zastoupení všech rodin v následných generacích. Od každé samice byla 
odebrána stejná hmotnost jiker a směsný vzorek jiker byl rozdělen na tolik dílů, kolik bylo 
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samců. Každá dávka jiker byla osemeněna mlíčím jiného samce. Poté byly všechny díly 
osemeňované v jednom čase smíchány dohromady, odlepkovány a nasazeny k inkubaci. Od 
všech rodičů byl vždy odebrán vzorek DNA odstřižením 1 cm2 ocasní ploutve a uchován v 
96% ethanolu při teplotě okolí. Potomstvo G2 bylo chováno v jednom rybníce s klasickým 
polointenzivním způsobem hospodaření. Na podzim roku 2003 bylo 2000 ks ryb G2 označeno 
individuálně elektronickými čipy a byly zajištěny i vzorky DNA obdobným způsobem jako u 
rodičů. Označené ryby byly dále chovány až do tržní velikosti (podzim 2005). 
 
Určení rodičovství  

Z 2000 odebraných vzorků ryb G2 bylo z důvodu nákladnosti náhodně vybráno jen 
812 ryb, u nichž byly s využitím 11 mikrosatelitních márkerů podle Crooijmanse a kol. 
(1997): u všech ryb MFW7, MFW9, MFW11, MFW16, MFW18, MFW26 a u některých 
navíc MFW3, MFW12, MFW20, MFW29 a MFW40, určeni rodiče podle (Vandeputte et al., 
2006). Ze 147 G1 samců jich 126 (85,7 %) bylo zařazeno k jedinému rodičovskému páru G0. 
Neurčení samci byli ze statistické analýzy pro stanovení aditivní složky genotypové 
proměnlivosti vyřazeni. Ze 812 G2 jedinců jich 615 (75,7 %) bylo přiřazeno k jedinému 
rodičovskému páru a mohli tak být zařazeni do statistické analýzy. 
 
Výběr ryb a jejich zpracování   

Z 615 jedinců přiřazených k jedinému rodičovskému páru jich v dubnu 2005 bylo 
naživu 445. Bohužel hodně ryb mělo deformovaná ústa, a proto jsme 26 jedinců vyřadili. Ze 
zbývajících 419 jsme pak vyřadili dalších 25 ryb, které byly potomky jen jednoho otce, 
protože z hlediska odhadu heritability měly malý význam. Zbylých 419 ryb bylo nasazeno 
zpátky do rybníka a vyloveno v říjnu téhož roku.  

V listopadu 2005 bylo 331 ryb zpracováno, z toho 218 ryb bylo bez deformací úst a 
123 ryb vykazovalo lehkou deformaci. Ryby byly usmrceny úderem do hlavy a poté byl u 
nich s využitím přístroje Torry Fish Fatmeter® změřen obsah svalového tuku. Obsah tuku byl 
stanoven ze čtyř hodnot zjištěných na levé straně ryb (dvě měření nad a dvě pod postranní 
čarou). Poté byly ryby změřeny (délka těla, délka hlavy, výška těla a šířka těla a hmotnost), 
následovalo odstranění šupin, vyvržení a filetace s odstraněním kůže. Gonády byly odděleny 
od vnitřností, hlava byla od trupu oddělena obloukovým řezem tak, aby pletence prsních 
ploutví zůstaly u těla. Všechny části těla byly zváženy s přesností na 0,1 g. Ze zjištěných 
hodnot byly vypočítány následující kvantitativní znaky důležité z hlediska chovu kapra 
obecného: 
1) Relativní délka hlavy = délka hlavy / délka těla  
2) Relativní výška těla = výška těla / délka těla  
3) Relativní šířka těla = šířka těla / délka těla   
4) Podíl opracovaného trupu = (hmotnost filetů + hmotnost kůže + hmotnost kostry trupu s 

odřezky) / hmotnost ryby * 100  
5) Podíl filetů s kůží = (hmotnost filetů + hmotnost kůže) / hmotnost ryby * 100  
6) Podíl filetů bez kůže = hmotnost filetů / hmotnost ryby * 100   
 
Statistická analýza dat 

Jak již bylo řečeno, všech 331 zpracovaných jedinců bylo přiřazeno k jedinému 
rodičovskému páru, ale jen u 280 z nich byli přiřazeni k jedinému rodičovskému páru G0 i 
jejich otcové z G1 populace. Z tohoto důvodu byl rodokmen jen jednogenerační. U rodičů 
z G0 a G1 nebyly známy jejich fenotypové hodnoty. U G2 populace byly analyzována data 
z 264 úplných rodin vzniklých z 92 různých otců a 8 matek s průměrnou velikostí úplné 
rodiny 1,25 potomka (rozsah 1 - 5), s velikostí rodiny polosourozenců po otci 3,6 (rozsah 2 - 
11) a s velikostí rodiny polosourozenců po matce 41,5 (rozsah 29- 5 2). Rodokmen spolu 
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s fenotypovými hodnotami znaků a dalších fixních efektů (pohlaví a deformace úst) byly 
použity pro výpočet odhadů heritability a genetických korelací užitím metody „animal model“ 
pomocí programu VCE 5.1.2 (Kovac a Groeneveld, 2003). Vliv fixních efektů na fenotypové 
hodnoty byl počítán pomocí programu SAS®-Mixed procedure.  
 
VÝSLEDKY  
Fenotypové hodnoty  

Ryby vážily v průměru 1549 g (tab. 1), variační koeficient hmotnosti se pohyboval na 
úrovni 22 %. Pohlaví a deformace úst měly významný vliv na většinu sledovaných znaků.   
 
Tab. 1: Růstové a výtěžnostní ukazatele u kapra obecného po třetí vegetační sezóně (n = 331) 

s vlivem pohlaví a deformací úst. DT – délka těla; HM – hmotnost; RDH – relativní 
délka hlavy; RVT – Relativní výška těla; RŠT – relativní šířka těla; POT – podíl 
opracovaného trupu; PFSK – podíl filetů s kůží; PFBK – podíl filetů bez kůže; MNČ – 
průměr vypočtený metodou nejmenších čtverců; S.D. – směrodatná odchylka; S.E. – 
střední chyba průměru; SV – stupeň významnosti (*** P < 0.001, ** P < 0.01, 
* P < 0.05, NV – nevýznamný)  

 
Vliv pohlaví Vliv deformací úst 

Znak Průměr ± S.D. Samec  
MNČ ± S.E. 

Samice 
MNČ ± S.E.  SV

Normální 
MNČ± S.E. 

Deformovaná
MNČ ± S.E. SV

DT (mm) 352,8 ± 27 345,6 ± 2,8 355 ± 2,6 *** 355 ± 2,5 345,6 ± 2,9 ***
HM (g) 1549,2 ± 341,9 1449 ± 35 1571 ± 33 *** 1602 ± 32 1419 ± 36 ***

Obsah tuku 
(%) 5,2 ± 1,9 4,57 ± 0,20 5,58 ± 0,19 *** 5,38 ± 0,19 4,77 ± 0,21 ***

RDH 0,292 ± 0,015 0,289 ± 0,002 0,294 ± 0,001 *** 0,293 ± 0,001 0,291 ± 0,002 NV
RVT 0,398 ± 0,022 0,396 ± 0,004 0,397 ± 0,004 NV 0,4 ± 0,003 0,394 ± 0,004 ** 
RŠT 0,204 ± 0,01 0,202 ± 0,001 0,204 ± 0,001 * 0,205 ± 0,001 0,201 ± 0,001 ***

POT (%) 67,2 ± 2,2 66,2 ± 0,2 67,9 ± 0,2 *** 67,1 ± 0,2 67 ± 0,2 NV
PFSK (%) 41,1 ± 2,2 40,6 ± 0,2 41,4 ± 0,2 ** 41,2 ± 0,2 40,7 ± 0,2 * 
PFBK (%) 32,1 ± 2,0 31,8 ± 0,2 32,2 ± 0,1 NV 32,3 ± 0,2 31,7 ± 0,2 * 
 
 
Odhady heritability 

Odhady heritability jsou znázorněny v tab. 2. U hmotnosti, délky těla, obsahu tuku a 
relativní délky hlavy byly zjištěny vysoké hodnoty heritability (> 0,5), u relativní výšky těla a 
podílu jedlých částí těla se hodnoty pohybovaly ve středních hodnotách (0,2 - 0,5) a u 
relativní šířky těla byla heritabilita nízká (<0 ,2). 
 
Závislost mezi sledovanými kvantitativními znaky  

Jako obvykle byla zjištěna vysoká genetická i fenotypová korelace mezi délkou těla a 
hmotností ryby (rA = 0,97, rP = 0,92), Korelace mezi podílem filetů s kůží a bez kůže byly 
také vysoké (rA = 0,96, rP = 0,87), ale heritabilita u podílu filetů s kůží byla téměř dvakrát 
vyšší než u podílu filetů bez kůže (0,38 oproti 0,21). Dále byla zjištěna poměrně vysoká 
genetická korelace mezi velikostí ryby (délka a hmotnost) a obsahem tuku ve svalovině (0,71 
resp. 0,59), zajímavá korelace mezi velikostí a podílem opracovaného trupu (0,69 u DT a 0,74 
u hmotnosti) a mezi velikostí a podílem filetů (0,50 - 0,77). Genetické korelace mezi velikostí 
ryb a jejich tvarem těla byly nízké až střední. Poměrně zajímavé a informativní jsou hodnoty 
korelací mezi relativní délkou hlavy a obsahem tuku či podílů jedlých částí těla (-0,7 až -0,9), 
Všechny hodnoty jsou shrnuty v tab. 2. 
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Tab. 2: Odhad heritability (tučně, úhlopříčka), genetických korelací (pod úhlopříčkou) a 
fenotypových korelací (kurzíva, nad úhlopříčkou) pro růstové a výtěžnostní 
ukazatele u kapra obecného po třetí vegetační sezóně. Všechny odhady s vyjádřením 
střední chyby. DT – délka těla; HM – hmotnost; OT – obsah tuku; RDH – relativní 
délka hlavy; RVT – Relativní výška těla; RŠT – relativní šířka těla; POT – podíl 
opracovaného trupu; PFSK – podíl filetů s kůží; PFBK – podíl filetů bez kůže. 

 
 DT HM OT RDH RVT RŠT POT PFSK PFBK 

DT  0.69±0.10 0.92±0.02 0.34±0.05 -0.18±0.05 -0.17±0.05 -0.03±0.06 0.35±0.05 0.46±0.05 0.42±0.05
HM  0.97±0.01 0.70±0.08 0.40±0.05 -0.05±0.06 0.15±0.05 0.28±0.05 0.35±0.05 0.43±0.05 0.41±0.05
OT  0.71±0.16 0.59±0.14 0.58±0.09 -0.14±0.05 -0.01±0.06 0.17±0.05 0.20±0.05 0.31±0.05 0.20±0.05

RDH -0.36±0.12 -0.26±0.12 -0.82±0.15 0.54±0.12 0.42±0.05 0.39±0.05 -0.09±0.05 -0.25±0.05 -0.23±0.05
RVT -0.14±0.17 0.08±0.11 -0.63±0.08 0.53±0.11 0.32±0.06 0.74±0.04 0.02±0.06 -0.15±0.05 -0.11±0.05
RŠT 0.18±0.23 0.34±0.11 -0.14±0.18 0.18±0.21 0.62±0.12 0.15±0.05 0.00±0.06 -0.11±0.05 -0.08±0.05
POT  0.69±0.12 0.74±0.12 0.66±0.15 -0.75±0.13 0.00±0.17 0.10±0.22 0.28±0.06 0.63±0.04 0.54±0.05

PFSK 0.77±0.10 0.73±0.11 0.76±0.10 -0.83±0.08 -0.14±0.16 0.00±0.22 0.79±0.13 0.38±0.09 0.87±0.03
PFBK 0.50±0.19 0.60±0.16 0.64±0.11 -0.86±0.05 -0.07±0.16 -0.14±0.21 0.75±0.18 0.96±0.04 0.21±0.07

 
 
DISKUSE  

Fenotypové hodnoty 
Variační koeficient hmotnosti (22 %) dosáhl u G2 populace běžné hodnoty u kapra 

obecného a nikterak překvapivé nejsou ani rozdíly mezi pohlavím, které jsou zejména u 
podílů jedlých částí těla dány odlišnými hodnotami GSI ve třetím roce života ryb. V dalších 
letech se hodnoty GSI již vyrovnávají stejně jako podíl jedlých částí těla (Kocour a kol., 
2005).  

Deformace úst měla na sledované kvantitativní znaky také významný vliv, což bylo 
dáno zejména skutečností, že ryby s deformacemi měly ztíženou schopnost příjmu potravy. 
Ryby s deformací úst vykazovaly nižší růst, procento svalového tuku, nižší podíl filetů a měly 
protáhlejší tvar těla (nižší relativní výška těla). Již dříve bylo zjištěno, že deformace úst 
v tomto případě byly způsobeny neznámým vlivem prostředí v průběhu jejich vývoje (Kocour 
a kol., 2006).  

 
Genetické parametry  

V první řadě je potřeba zdůraznit, že všechny ryby vyrůstaly od počátku v jednotných 
podmínkách prostředí, a tudíž nejsou zjištěné hodnoty ovlivněny odlišnými podmínkami 
prostředí. Zjištěná hodnota heritability u hmotnosti (0,70) je ale velmi vysoká. Ve všech 
předešlých studiích se hodnoty heritability u hmotnosti pohybovaly v rozmezí 0 až 0,48 
(Nenashev, 1966; Nagy a kol., 1980; Smíšek, 1981; Tanck a kol., 2001; Vandeputte a kol., 
2004). Důvodem tak vysokého odhadu může být poměrně malé množství analyzovaných ryb, 
nicméně podle hodnoty střední chyby průměru je jasné, že heritabilita u růstu se významně 
liší od nuly. 

Heritabilita obsahu tuku ve svalovině byla také vysoká (0,58). Podobné hodnoty byly 
zjištěny i u jiných druhů ryb (např. 0,36 - 0,72 u pstruha duhového, Chevassus a kol., 2002). 
Výsledek naznačuje možnost selekce na obsah tuku, ale směr selekce je v rozporu se 
současným trendem trhu (požadavek nižšího obsahu tuku) a chovatelských potřeb (střední či 
vyšší obsah tuku z důvodu dobrého přezimování ryb. Navíc selekce na dva znaky najednou 
(hmotnost a nižší obsah tuku) by snižovala efektivitu selekce, protože mezi obsahem tuku a 
hmotností je poměrně vysoká pozitivní genetická korelace (0,59). Výsledky také naznačují 
možnost selekce na požadovaný tvar těla. 
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Velmi zajímavé jsou odhady heritability u podílu jedlých částí těla (h² = 0,21-0,38). 
Podobné hodnoty byly zjištěny např. u pstruha duhového (0,36 - 0,45 u opracovaného trupu a 
0,33 u filetů, Kause a kol., 2002; Gjerde a Schaeffer, 1989) či pražmy (0,30 u filetů, Doupe a 
Lymbery, 2005). Protože je ale při odhadu podílu jedlých částí těla nutno rybu usmrtit, není 
možno parametry odhadovat u budoucích plemenných ryb, ale u jejich příbuzných. To sebou 
přináší nutnost identifikace jednotlivých rodin, a to buď odděleným chovem či využitím 
molekulárních metod. Takovýto postup je v chovu kapra obecného velmi nepraktický a 
neekonomický. V tomto ohledu se nabízí možnost nepřímé selekce na základě relativní délky 
hlavy, která je snadno měřitelná a mezi tímto parametrem a podílem filetů bez kůže byla 
zjištěna vysoká negativní genetická korelace na úrovni -0,86. A protože je heritabilita u 
relativní délky hlavy výrazně vyšší než u podílu filetů, lze při selekci na relativní délku hlavy 
při stejné intenzitě předpokládat dokonce vyšší genetický zisk než při přímé selekci na podíl 
filetů. Na druhou stranu selekce na vyšší podíl filetů by mohla vést nepřímo ke zvýšení 
obsahu tuku ve svalovině, což by nemuselo být kladně hodnoceno zákazníky. 

Nízká genetická korelace mezi hmotností a relativní šířkou těla (0,08) a mezi 
hmotností a relativní šířkou těla (0,34) naznačují, že selekce na vyšší hmotnost by nevedla 
výrazně ke změně tvaru těla ryb, jen postupně by se populace selektovaných ryb více 
zaoblovala. Podobné závěry byly zjištěny i u pstruha duhového (Kause a kol., 2003). Pokud 
by selekce byla prováděna podle délky těla, byla by změna tvaru těla ryb ještě pozvolnější 
(rA=0,18 pro relativní šířku těla a – 0,14 pro relativní výšku těla).  

Závěrem je vhodné zdůraznit, že zjištěné výsledky, ač zajímavé, je nutno brát s 
rezervou zejména kvůli již zmíněnému nízkému počtu analyzovaných ryb. Navíc u kapra 
obecného je známo velké množství plemen a linií a tyto výsledky platí pro linii HSM 
chovanou na VÚRH JU. Velký rozpor je zejména mezi zjištěnou výší heritability pro 
hmotnost ryb a odhady jiných autorů, stejně jako neúspěšné hromadné selekci na vyšší růst 
zaznamenané autory Moavem a Wohlfarthem (1976). Proto je nezbytné ověřit výsledky 
v experimentálním selekčním programu.  
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AUTOTRIPLOIDNÍ LARVY LÍNA OBECNÉHO TINCA TINCA (L.) 
ZÍSKANÉ OPLOZENÍM JIKER, KTERÉ BYLY PŘEDTÍM 

VYSTAVENY POST-OVULAČNÍMU STÁRNUTÍ IN VITRO A/NEBO 
IN VIVO 

 
FLAJŠHANS M., KOHLMANN K., RÁB P. 

 
(plná verze článku byla  publikována  v roce 2007 v časopise Journal of Fish Biology, 71: 868 – 876) 

 
 

Relativně rozšířený jev - spontánní autotriploidie (tj. triploidie uvnitř druhu) vzniká 
u bisexuálně se reprodukujících druhů ryb (Benfey, 1989; Ráb a kol., 2006) při oplození 
oocytu (jikry) s diploidní sadou mateřských chromozómů spermií s haploidní sadou 
otcovských chromozómů.  

Spontánní diploidizace mateřské sady chromozómů v oocytu (SDM) může 
hypoteticky nastat 1) poruchou gametogeneze (Cherfas a kol., 1995) cytologickou 
transformací meiózy jako např. premeiotickou endoreduplikací chromozómové sady 
následovanou dvěmi meiotickými děleními, potlačením první nebo druhé fáze meiózy nebo 2) 
post-ovulačním stárnutím oocytů, které kromě chromozómových abnormalit a mosaicismu 
může také působit potlačení druhé fáze meiotického dělení. Studie řady autorů (Yamazaki a 
kol, 1989; Linhart a Billard, 1995; Ueda, 1996; Varkonyi a kol., 1998; Aegerter a Jalabert, 
2004 a Aegerter a kol., 2005) udávají výskyt abnormálně vyvinutých embryí, 
chromozomových aberací a mozaik po oplození oocytů vystavených post-ovulačnímu 
stárnutí, což může být v souvislosti se změnami v cytoskeletární organizaci oocytu během 
post-ovulačního stárnutí (Aegerter a Jalabert, 2004), a zejména se změnami v abundanci 
transkriptů pro některé cytoskeletární bílkoviny u stárnoucích jiker. Tyto změny v abundanci 
transkriptů korelují s výskytem morfologických abnormalit plůdku ve stadiu resorbce 
žloutkového váčku (Aegerter a kol., 2004). Aegerter a kol. (2005) dále popsali snížení mRNA 
hladin pro nukleoplazmin (klíčový pro nukleární a nukleolární organizaci a embryonální 
vývoj) a tubulin b (esenciální složku cytoskeletárních mikrotubulů) u jiker pstruha duhového, 
Oncorhynchus mykiss, ve vztahu ke stárnutí jiker. Ueda (1996), Varkonyi a kol. (1998) a 
Aegerter a Jalabert (2004) také popsali nálezy polyploidních a aneuploidních larev 
v potomstvu vzniklém z oocytů stárnoucích in vivo a změny v úrovni ploidie přitom nebyly 
nezbytně spojeny s tělesnými malformacemi larev.  

Jediná předchozí studie u lína obecného, Tinca tinca (Linhart a kol., 1995) o 
indukované gynogenezi u in vitro přezrálých jiker oplozených spermiemi kapra obecného, 
Cyprinus carpio s DNA inaktivovanou zářením ukázala, že po 1 h a 5,5 h stárnutí jiker při 
13 °C bylo získáno 0,53 % až 2,17 % životaschopného diploidního gynogenetického plůdku 
lína bez aplikace šoku k obnovení diploidního stavu zygoty. To naznačilo, že u jiker 
použitých k oplození došlo k diploidizaci vlivem stárnutí (přezrání).  

Cílem práce proto bylo otestovat hypotézu, zda z jiker, které byly před oplozením 
vystaveny post-ovulačnímu stárnutí, mohou vzniknout spontánně autotriploidní larvy, a zda je 
SDM jev u lína spojen s potlačením 2. fáze meiotického dělení.  

K pokusu bylo použito 18 dospělých pohlavně zralých diploidních línů obecných 
plemen Vodňany a Königswartha (Rennert a kol., 2003). Jikry byly částečně vytřeny a 
uchovány in vitro do oplození po dobu 0 h (kontrola), 1, 3 a 5 h při teplotě 17,0 ± 0,4 °C a 
21,9 ± 0,5 °C na líhni VÚRH JU ve Vodňanech nebo zcela vytřeny a uchovávány po dobu 0 h 
(kontrola), 1, 2, 3, 4 a 5 h při teplotě 24,0 ± 0,.0 °C v experimentálním zařízení Leibnizova 
ústavu vodní ekologie a sladkovodního rybářství (Leibniz-Institut für Gewässerökologie und 
Binnenfischerei; IGB) v Berlíně.  
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Zbývající jikry uchované in vivo v samicích držených při teplotě 17,0 ± 0,4 °C a 21,9 
± 0,5°C byly odebírány a oplozovány v témž časovém intervalu jako při pokusu in vitro. 
Úroveň ploidie byla stanovena počítačovou analýzou rozměrů mikroskopického obrazu jader 
erytrocytů (Flajšhans, 1997) a kvantifikací Ag-NORs (Flajšhans a kol., 1992). Oplozenost a 
množství vykulených larev po 3 – 5 h uchování jiker jak in vitro, tak in vivo byly většinou 
snížené a v kontrolních skupinách byl nalezen pouze diploidní plůdek. 

Procentický výnos spontánně autotriploidních larev (obr. 1 a 2) vzrostl z počáteční 
nulové hodnoty v 0 h uchování jiker in vitro při všech třech teplotách na maximální hodnotu 
po 5 h uchování při 24,0 °C (5,26 ± 0,68 %) a po 3 h uchování při 21,9 °C a 17,0 °C (0,53 ± 
0,07 % a 1,60 ± 1,07 %). Procentický výnos spontánně autotriploidních larev po uchování 
jiker in vivo dosáhl maxima po 5 h uchování při 21,9 °C (0,91 ± 0,05 %), zatímco při teplotě 
17,0 °C bylo dosaženo značně nižšího maxima po 3 h uchování. Při této teplotě byl 
zaznamenán největší rozdíl mezi procentem autotriploidních larev vypočtených z množství 
vykulených larev (38,89 ± 19,28 %) a jejich procentickým výnosem (0,24 ± 0,01 %). Test 
závislosti výnosu autotriploidních larev na době uchování jiker ukázal významný výnos 
spontánně autotriploidních larev po 5 h uchování jiker in vitro při 24,0 °C a po 3 h uchování 
in vitro při 21,9 °C a 17,0 °C, zatímco při uchování in vivo byl významný výnos spontánně 
autotriploidních larev potvrzen pouze po 5 h uchování při 21,9 °C. 

Jelikož spontánně autotriploidní larvy vznikly výhradně z oplozených jiker, které byly 
předtím vystaveny post–ovulačnímu stárnutí prodlouženou dobou uchování jiker, 
autotriploidie byla pravděpodobně způsobena selháním mechanismu oddělení druhého 
pólového tělíska.  
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Obr. 1: Vliv prodlouženého uchování (post-ovulačního stárnutí) jiker lína obecného, Tinca 

tinca in vitro a in vivo při 17,0 ± 0,4 °C a 21,9 ± 0,5 °C na % výnos larev a % výnos 
spontánních autotriploidních larev. Data se shodným abecedním indexem se neliší 
na hladině významnosti P <  0,05.  
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Obr. 2: Vliv prodlouženého uchování (post-ovulačního stárnutí) jiker lína obecného, Tinca 

tinca in vitro při 24,0 ± 0,0 °C na % výnos larev a % výnos spontánních 
autotriploidních larev. Data se shodným abecedním indexem se neliší na hladině 
významnosti P <  0,05.  
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ROZDÍL V DIFUZNÍ VZDÁLENOSTI MEZI KRVÍ A VODOU 
V ŽABERNÍCH DESTIČKÁCH DIPLOIDNÍHO A TRIPLOIDNÍHO 

LÍNA OBECNÉHO, Tinca tinca L. 
 

FLAJŠHANS M., PIAČKOVÁ V. 
 

(plná verze článku byla publikována  v roce 2006 v časopise Journal of Fish Biology, 69: 1870 – 1873) 
 
 

Difuzní vzdálenost mezi krví a vodou (Hughes a Morgan, 1973), t.j. tloušťka bariéry 
oddělující vodu od krve, je jedním z významných rozměrů žaber z hlediska dýchání ryb. 
Přesto jsou takové údaje u sladkovodních ryb publikovány jen zřídka a naznačují, že se tato 
vzdálenost může lišit od 1 µm u okouna říčního, Perca fluviatilis do 10 µm u sumečka 
amerického, Ameiurus nebulosus (Steen a Berg, 1966). U lína obecného, Tinca tinca stanovil 
Hughes (1972) difuzní vzdálenost mezi krví a vodou na úrovni 2,5 µm. Cílem naší práce bylo 
zjistit potenciální rozdíl v difuzní vzdálenosti mezi krví a vodou u diploidní a triploidní 
populace lína obecného.  

Při pitvě pětiletých línů z experimentálního chovu ve VÚRH JU ve Vodňanech (10 
diploidů a 10 triploidů ověřených stanovením relativního obsahu DNA průtokovou 
cytometrií) byly z pravé strany žaberního aparátu odebrány vzorky distální části prvního 
žaberního oblouku a na oddělení patologické morfologie FVL VFU v Brně zpracovány na 
histologické preparáty obarvené hematoxylinem a eozinem. Mikroskopické obrazy 
histologických řezů byly snímány kamerou 3CCD Sony DXC-9100P pod objektivem x20. 
U každého jedince bylo hodnoceno 20 náhodně vybraných sagitálních řezů žaberními 
destičkami. Měřena byla délka (podélná osa) destičky a její šířka (tloušťka) v pravidelných 
intervalech od vrcholu k bázi, dopočtena byla průměrná tloušťka a plocha sagitálního řezu 
destičkou. Difuzní vzdálenost mezi krví a vodou jako tloušťka respiračního epitelu od jeho 
zevního obrysu k bazální lamině přilehlé ke kapilárnímu řečišti byla měřena pod objektivem 
x100 v manuálním režimu software Olympus MicroImage v. 4.0 obkreslením zevního obrysu 
epitelu a bazální laminy a vypočtením jejich vzdáleností. Celkem bylo změřeno 100 
vzdáleností u každého jedince a byla vypočtena harmonická průměrná tloušťka respiračního 
epitelu každého jedince podle Hughese (1984) a Perryho (1990). Potenciální vliv ploidie na 
uvedené ukazatele byl hodnocen analýzou rozptylu (P < 0,05 a 0,01) a Tukeyho testem. 

Diploidní a triploidní líni se nelišili ani živou hmotností (209,50 ± 79,89 g a 187,00 ± 
99,00 g), ani hmotností žaberního aparátu (3,46 ± 1,41 g a 3,39 ± 1,44 g). Makroskopicky 
vykazovaly žábry diploidů a triploidů zjevně normální vzhled. Nebyly pozorovány žádné 
deformace žaberních lístků. Analýza obrazu sagitálních řezů žaberními destičkami 
diploidního a triploidního lína obecného ukázala, že difuzní vzdálenost mezi krví a vodou 
u diploidů (2,07 µm) je významně vyšší než u jejich triploidních sourozenců (1,46 µm; P < 
0,01). Žaberní destičky diploidů byly ve srovnání s triploidy významně kratší (105,84 v. 
132,11 µm) a tlustší (18,47 v. 14,21 µm; vše při P < 0,05; tab. 1), ale s podobnou průměrnou 
plochou průřezu destičkou (1965,44 v. 1910,86 µm2). Podle nedávných nálezů hypoteticky 
nižší aerobní kapacity triploidních línů, jejich nižšího obsahu celkového hemoglobinu v krvi 
nebo hemoglobinu erytrocytu (Svobodová et al., 1998; Flajšhans et al., 2004; Piačková a 
Flajšhans, 2006) by snad bylo možné pokládat významně menší difuzní vzdálenost mezi krví 
a vodou v žábrách triploidních línů oproti jejich diploidním sourozencům za potenciální 
adaptační schopnost triploidů. 
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Tab. 1. Délka a tloušťka žaberní destičky, plocha sagitálního řezu žaberní destičkou a difuzní 
vzdálenost mezi krví a vodou (prům. ± SD) u adultních diploidních (2n) a triploidních 
(3n) línů obecných pro celé populace, samice (F) a samce (M) bez ohledu na úroveň 
ploidie. Data s odlišným indexem (malá písmena pro P < 0,05; velká písmena pro P < 
0,01) se statisticky významně odlišují. 

 

Populace 
Počet 
ryb 
(n) 

Délka 
(µm) 

Tloušťka 
(µm) 

Plocha sagitálního 
řezu (µm2) 

Difuzní 
vzdálenost mezi 

krví a vodou (µm)
všichni 2n 10 105.84 ± 21.67 a 18.47 ± 3.25 b 1965.44 ± 574.83 a 2.07 ± 0.61 B

všichni 3n 10 132.11 ± 33.03 b 14.21 ± 2.38 a 1910.86 ± 706.47 a 1.46 ± 0.90 A

všechny F 11 120.69 ± 35.48a 17.67 ± 3.51b 2112.99 ± 695.11b 1.81 ± 0.37a

všichni M 9 116.88 ± 23.90a 14.72 ± 2.88a 1724.46 ± 499.79a 1.75 ± 0.31a
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SROVNÁNÍ VARIABILITY MIKROSATELITŮ U DIVOKÉHO A 
CHOVANÉHO LÍNA OBECNÉHO (TINCA TINCA). 

 
KOHLMANN K., KERSTEN P., FLAJŠHANS M. 

 
(plná verze článku byla publikována v roce 2006 v časopise Aquaculture, 272S1: S147-S151) 

 
 

Lín obecný je kaprovitou rybou, o níž evropská rybniční akvakultura jeví vzrůstající 
zájem. Pouze málo je však známo o genetické struktuře populací tohoto druhu; několik studií, 
které byly v této oblasti tak dalece podniknuty, bylo založeno na polymorfismu alozymů. 

V této práci byly specifické mikrosatelity pro lína obecného použity ke srovnání dvou 
divokých populací a čtyř chovaných plemen lína z Německa a z České republiky. Sedm 
z devíti analyzovaných lokusů bylo polymorfních s celkovým počtem alel od 2 (lokus MTT-
2) do 19 (lokus MTT-9). Divoké populace vykázaly vyšší alelickou bohatost než chovaná 
plemena (3,73 vs. 2.43), ale tento rozdíl ještě nebyl významný (P=0,062). Pozorovaná 
heterozygotnost (0,370 vs. 0,366) a genová diverzita (0,403 vs. 0,343) byly obecně podobné 
u divokých a chovaných línů. V protikladu k variabilitě uvnitř populací genetická diferenciace 
mezi nimi byla významná, jak bylo odhadnuto hodnotami FST (tab. 1) z párových srovnání. 
Diferenciace dvou divokých populací (FST 0,024) byla nižší než průměrná diferenciace čtyř 
chovaných plemen (prům. FST 0,159), ale tento rozdíl opět nebyl významný (P=0,143). 

Předložené výsledky naznačují tendenci směrem k redukci proměnlivosti uvnitř a 
k nárůstu diferenciace mezi chovanými plemeny ve srovnání s divokými populacemi. 
K ověření bude nutné analyzovat více populací. Nicméně již nyní je evidentní, že divoké 
populace lína obecného by měly být chráněny, jelikož představují hodnotné genetické zdroje. 
 
 
Tab. 1: Odhad hodnot FST (genetické diferenciace) pro párová porovnání populací lína. 
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Vzdělávací semináře, kurzy a studium 
spolufinancované Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky: 

 
 

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

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

určeny hlavně pro zájemce z řad konzultantů, pedagogických pracovníků, školitelů a metodických pracovníků 
rybářských podniků, rybářských organizací, škol a institucí státní správy. Absolventi celého cyklu seminářů 
obdrží osvědčení o absolvování. Účast na seminářích je bez vložného (platí pro účastníky z prioritních cílových 
skupin). Do této doby byly uskutečněny první dva semináře (Řízená reprodukce ryb vbřeznu 2007 a Odchov 
plůdku ryb včetně jeho výživy v květnu 2007). V současné době chystáme materiály pro čtvrtý až šestý seminář. 
 

Informace: 
Ing. Petra Plachtová (plachtov@vurh.jcu.cz), Ing. Blanka Vykusová, CSc. (vykusova@vurh.jcu.cz) 

www.vurh.jcu.cz 
 
 

 
ZAVEDENÍ KOMBINOVANÉHO DVOUSEMESTROVÉHO SPECIALIZAČNÍHO STUDIA RYBÁŘSTVÍ 

NA JIHOČESKÉ UNIVERZITĚ (CZ.04.1.03/3.2.15.2/0358) 
Odpovědný řešitel: doc. Ing. Jan Kouřil, Ph.D., poskytovatel projektu: MŠMT ČR Praha 

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

Informace: 
Zuzana Dvořáková (dvorakz@vurh.jcu.cz) nebo doc. Ing. Jan Kouřil, Ph.D. (kouril@vurh.jcu.cz)

www.vurh.jcu.cz 
 
 

ZKVALITNĚNÍ BAKALÁŘSKÉHO, MAGISTERSKÉHO A DOKTORSKÉHO STUDIA RYBÁŘSTVÍ NA 
JIHOČESKÉ UNIVERZITĚ (CZ.04.1.03/3.2.15.3) 

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

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

František Vácha, CSc. (vacha@zf.jcu.cz) 
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Pokyny pro autory 
 
 

Předkládání příspěvků 

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

Typy příspěvků: 

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

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

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

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

do 1 strany  
• Originální příspěvky autorů v ČJ, které nebyly jinde publikovány. U tohoto typu článků je 

autor/kolektiv autorů plně odpovědný za původnost práce a za její věcnou i formální 
správnost. 

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

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

 
 

Příspěvky autorů mohou mít následující formu: 

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

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

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

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

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

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

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

 
Vlastní úprava práce 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

případné odchylky. Je popsán pokusný materiál. Popis metod by měl umožnit, aby kdokoliv z 
odborníků mohl podle něho a při použití uvedených citací práci opakovat. Členění na podsekce je 
možné, grafické řešení ale musí být řešeno přehledně a srozumitelně.    
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Výsledky 
Tato část by neměla obsahovat teoretické závěry ani dedukce, ale pouze faktické nálezy. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

50). 
nebo 

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

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

apod. 
 

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

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

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

 
Grafická úprava tabulek a obrázků 

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