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POSOUZENÍ TOXICITY A GENOTOXICITY SEDIMENTŮ
Z MALÝCH VODNÍCH TOKŮ ČESKÉ REPUBLIKY –
PILOTNÍ STUDIE MÁLO ZATÍŽENÝCH LOKALIT
TOXICITY AND GENOTOXICITY ASSESSMENT OF SEDIMENTS FROM
SELECTED SMALL STREAMS IN THE CZECH REPUBLIC – PILOT STUDY
OF LESS AFFECTED SITES
P. BERÁNKOVÁ, J. KOLÁŘOVÁ, J. MÁCHOVÁ, T. RANDÁK
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz, Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany, berankova@vurh.jcu.cz

Abstract
Sediments can serve as a reservoir of toxic materials which continue to endanger the aquatic
organisms’ health and life. The sediment is the place where translation of these materials between
inorganic and biological part of the environment. With respect to their character (solid particles
settled at the bottom of the river) and lower variability in time, sediments are in terms of longterm
monitoring suitable for monitoring aquatic ecosystems. The present study is aimed to initiate a
long-term monitoring of the sediment quality in selected rivers of the Czech Republic. The river sediments has been sampled in autumn 2007 from three rivers in the Czech Republic – Ploučnice River
(above and below the town Cvikov), Mže River (above and below the town Tachov) and Blanice
River (above and below the town Prachatice). Organic extract and water eluates of the sediments
were tested. There were 5 tests employed for testing of samples of river sediments: 3 tests for evaluation of genotoxic effect (SOS-chromotest, test for chromosome aberration in Vicia faba and test
for micronuclei in Vicia faba) and 2 tests for evaluation of toxic effect (OECD 202 acute immobilization test with Daphnia magna and toxicity test with Sinapis alba). Genotoxic potential of the
tested samples did not significantly differ from the negative control values. Similar results have
come out also of toxicity tests.
Klíčová slova: SOS-chromotest, Vicia faba, Daphnia magna, Sinapis alba
Keywords:
SOS-chromotest, Vicia faba, Daphnia magna, Sinapis alba
Úvod
Dlouhodobý monitoring je nedílnou součástí sledování změn kvality životního prostředí.
Z hlediska dlouhodobého sledování změn kvality vodních ekosystémů se jako vhodná matrice jeví zejména dnové sedimenty, které mají vysoký potenciál pro akumulaci nepolárních,
persistentních a toxických látek a jsou silně ovlivňovány lidskou činností, která může narušovat přirozený stav vod (Heiniger a kol., 2005). Dlouhodobému sledování kvality sedimentů je
věnována řada studií. Řada z nich se věnuje sledování změn sedimentů v zatížených lokalitách
bez porovnání s lokalitami nezatíženými (Bertrand-Krajewski a kol., 2006; Cachot a kol., 2006;
den Basten a kol., 2003; Heiniger a kol., 2005).
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Jen méně studií zahrnuje do palety vzorků i sedimenty z nezatížených, tzv. kontrolních/pozaďových lokalit (Aouadene a kol., 2008; Frouin a kol., 2007). Na druhou stranu existuje velká
variabilita ve složení (např. obsah organického uhlíku, jílu, minerálů) a fyzikálně-chemických
parametrech sedimentů (např. iontově výměnné kapacity, pH atd.), které musí být pečlivě
uvažovány při srovnávání vzorků z různých lokalit. Sediment pozaďové (nekontaminované)
lokality by tedy měl být srovnáván vždy jen s takovými sedimenty ze zatížených lokalit, které
mají obdobné geochemické vlastnosti.
Jako pozaďové lokality jsou vhodné horní části toku řek, v jejichž okolí není rozšířen průmysl
a okolní plochy nejsou intenzivně zemědělsky obdělávány. V těchto úsecích se často vyskytují
ryby silně citlivé na kvalitu vody, jako jsou pstruh obecný (Salmo trutta) a lipan podhorní (Thymalus thymalus) (Armstrong a kol., 2003).
Tato práce je prvním krokem k monitoringu stavu a změn kvality vybraných řek v České republice. Jejím cílem bylo vytipování potenciálních vhodných pozaďových lokalit, odebrání a
zpracování vzorků sedimentů z těchto lokalit a provedení testů toxicity a genotoxicity. V následujících letech budou odebrány sedimenty ze středních a dolních částí toku vybraných řek
na území České republiky souběžně s opakovanými odběry z pozaďových lokalit. Rozšíření
této studie povede k zmapování stavu sedimentů v říčních tocích na území České republiky
a jejich proměnlivosti v čase. Vzhledem k rozdílným fyzikálně-chemickým vlastnostem sedimentů bude provedeno srovnání lokalit s podobnými vlastnostmi sedimentů.
Materiál a metodika
Odběrové lokality – říční sedimenty byly odebrány na podzim roku 2007 ze tří řek na území
České republiky – z řeky Ploučnice (nad a pod městem Cvikov), řeky Mže (nad a pod městem
Tachov) a řeky Blanice (nad a pod městem Prachatice). Ve všech třech městech se nachází čistírna odpadních vod, v níž jsou čištěny komunální odpadní vody.
Odběr a zpracování vzorků – sedimenty byly odebírány Eckmann-Bridge drapákem.
Na každé lokalitě byly odebrány přibližně 2 kg zvodnělého vzorku. Vzorky byly zabaleny, individuálně označeny a uloženy v chladicím boxu (4 °C) až do doby jejich zpracování v laboratoři.
Vzorky byly vysušeny při pokojové teplotě 21 °C. Následně byly mechanicky homogenizovány
a přesáty přes síto s průměrem ok 2 mm.
Pro testy genotoxicity byl připraven organický extrakt pomocí Soxhletova extraktoru. Extrakčním činidlem byl dichlormethan (DCM). Padesát gramů suchého sedimentu bylo extrahováno 250 ml DCM. Extrakt byl zahuštěn na přibližně 5 ml a následně převeden do dimethylsulfooxidu (DMSO).
Pro testy toxicity byl připraven vodný výluh vytřepáním 100 g suchého sedimentu s 1000 ml
standardní vody, připravené dle normy ISO 9001 po dobu 24 hodin. Získaný vodný výluh byl
přefiltrován přes papírový filtr o průměru pórů 5 μm. Získaný filtrát byl použit v testech toxicity.
Chemická analýza – chemickou analýzu vzorků provedl Ústav chemie a analýzy potravin
při VŠCHT v Praha. Stanoveny byly indikátorové kongenery polychlorovaných bifenylů (PCB
28, 52, 101, 118, 138, 153 a 180) a vybrané organochlorové pesticidy (HCB, OCS a deriváty
DDT) (Hajšlová a kol., 1995).
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Testy toxicity
Akutní imobilizační test na vodních korýších (hrotnatka velká – Daphnia magna) – toxicita vzorků byla hodnocena pomocí testu toxicity na vodním korýši Daphnia magna. Test byl
proveden dle normy OECD 202 (1996).
Test inhibice růstu kořene hořčice bílé (Sinapis alba) – toxicita byla testována na semenech rostliny Sinapis alba v počátečních stádiích klíčení dle metodického pokynu Ministerstva
životního prostředí z roku 2007. Byla pozorována inhibice klíčení semen a růstu primárního
kořene.
Testy genotoxicity
SOS-chromotest – SOS-chromotest (Quillardet a Hofnung, 1985; Quillardet a Hofnung,
1993) je rychlý kolorimetrický test založený na sledování změny enzymatické aktivity v důsledku inkubace testovacího bakteriálního kmenu v médiu s přídavkem testovaného vzorku.
V tomto testu je využíván bakteriální kmen Escherichia coli K12 PQ37. Test byl proveden dle
metodiky popsané v práci Xu a kol. (1989). Pro každou z testovaných koncentrací byl vypočítán indukční faktor (IF). Překročí-li hodnota IF hodnotu 1,5, je testovaný vzorek považován
za významně genotoxický.
Test na chromozómové aberace u Vicia faba a test na mikrojádra u Vicia faba – jedná se o krátkodobé testy genotoxicity na rostlinném systému (Kihlman, 1975; Kanaya, 1994).
Pro testy jsou používána semena rostliny Vicia faba (počet chromozomů v jádře buňky = 12).
Experimenty jsou prováděny na meristematických buňkách naklíčeného primárního kořene.
Po aplikaci testovaného vzorku jsou semena kultivována ve tmě při teplotě 21 °C po dobu
72 hodin. Po kultivaci je z kořenových špiček připraven mikroskopický roztlakový preparát,
v němž jsou hodnoceny chromozómové aberace a vznik mikrojader.
VÝSLEDKY
Chemická analýza
Výsledky chemické analýzy vzorků jsou uvedeny v tabulce č. 1. Koncentrace stanovovaných
látek je uvedena v μg.kg-1.

Tab. 1. Výsledky chemických analýz vzorků sedimentů.
Tab. 1. The results of chemical analyses of sediment samples.
Lokalita

sušina %

Σ PCB
µg.kg-1

HCB
µg.kg-1

OCS
µg.kg-1

DDE
µg.kg-1

DDD
µg.kg-1

DDT
µg.kg-1

nad Cvikovem

72,5

10,2

0,22

0,07

1,20

1,40

4,37

pod Cvikovem

54,7

71,9

1,78

0,26

5,23

8,85

10,01

nad Tachovem

72,2

1,7

0,11

< 0,02

0,46

3,23

0,42

pod Tachovem

31,2

11,5

1,45

0,05

3,35

2,89

1,97

nad Prachaticemi

54,1

8,6

0,28

0,08

1,97

2,05

3,74

pod Prachaticemi

62,2

29,1

1,53

0,08

2,13

2,59

5,43
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Testy toxicity
Akutní imobilizační test na vodním korýši (Daphnia magna) – výsledky akutního imobilizačního testu jsou uvedeny v tabulce č. 2. Testován byl vodný výluh o koncentraci 100 g.l-1.
Test inhibice růstu kořene Sinapis alba – výsledky testu inhibice růstu kořene Sinapis alba
jsou uvedeny v tabulce č. 2 spolu s výsledky akutního imobilizačního testu na Daphnia magna.
Testován byl vodný výluh o koncentraci 100 g.l-1.

Tab. 2. Výsledky akutního imobilizačního testu na vodní m korýši (D. magna) a testu inhibice růstu kořene S. alba.
Tab. 2. The results of Acute immobilisation test with water flea (D. magna) and test of the growth inhibition of S. alba root.
Lokalita

% inhibice Daphnia
magna po 24 hodinách

% inhibice Daphnia
magna po 48 hodinách

% inhibice růstu
kořene Sinapis alba

nad Cvikovem

60

100

-14

pod Cvikovem

20

50

-38

nad Tachovem

100

100

-39

pod Tachovem

0

10

-26

nad Prachaticemi

0

0

-27

pod Prachaticemi

0

30

-26

Testy genotoxicity
SOS chromotest – indukční faktory zjištěné v jednotlivých vzorcích nebyly statisticky významně odlišné od výsledků negativní kontroly (ANOVA, F = 1,297; DF = 6; p = 0,269). Testován
byl organický extrakt o koncentracích 0,15; 0,075, 0,037 a 0,018 g.l-1.
Test na chromozómové aberace u Vicia faba a test na mikrojádra u Vicia faba – stejně jako u SOS-chromotestu nebyl u indukce chromozómových aberací u Vicia faba sledován
významný statistický rozdíl v porovnání s negativní kontrolou (pro chromozómové aberace:
ANOVA, F = 1,325; DF = 6; p = 0,199). Vznik mikrojader nebyl v pozorovaných buňkách detekován. Testován byl vodný výluh o koncentraci 100 g.l-1.
Diskuse
Chemický rozbor potvrdil mírné zvýšení znečištění řek po průtoku u studovaných měst. Tento nárůst se pohyboval v jednotkách, maximálně desítkách μg.kg-1 (max. nárůst suma PCB
pod Cvikovem 61,7 μg.kg-1). Vliv těchto sídel je tedy díky jejich velikosti (Prachatice 12 000
obyvatel, Tachov 12 500 obyvatel, Cvikov 4500 obyvatel) a využití čistíren odpadních vod minimální. V sídlech se také nenachází průmyslové podniky, které by svou činností mohly výrazně
ovlivnit kvalitu vodních ekosystémů.
Nízká koncentrace škodlivin detekovaných v sedimentech je zřejmě dána absencí průmyslových podniků a větších lidských sídel v povodí horní části vybraných řek. Frouin a kolektiv
ve své práci (2007) uvádí koncentraci PAHs v kontrolním sedimentu 129 ng.g-1 a koncentraci
22 550 ng.g-1 sedimentu zatíženém sazemi z vysokých pecí. V sedimentech odebraných ze systému St. Lawrence River v Kanadě (Côté a kol., 1998) byla celková koncentrace PCB ve většině
případů pod detekčním limitem (0,10 μg.g-1), nejvyšší naměřená koncentrace byla 1,90 μg.g-1.
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Takto nízkému znečištění odpovídal i nízký IF SOS-chromotestu, který autoři pozorovali.
V akutním imobilizačním testu s vodními korýši (Daphnia magna) byl pozorován silný toxický
účinek u vzorku z lokality nad Tachovem (100% inhibice již po 24 hodinách expozice). Silný
toxický účinek byl také pozorován u vzorku z lokality nad Cvikovem, u něhož došlo ke 100%
inhibici po 48 hodinách expozice. U vzorku z lokality pod Cvikovem byla po 48hodinové expozici pozorována 50% inhibice. U ostatních vzorků byla pozorována nízká nebo nulová míra
inhibice mobility hrotnatek (Daphnia magna). Vyšší toxicita vzorků odebraných nad vybranými
městy může být dána přítomností nedekovaných látek, například látek ze splachů z polí. Sedimenty odebrané v Brazílii v dolní části toku v porovnání se vzorky z horního toku vykazovaly
v testu s Daphnia magna zvýšenou toxicitu (Mitteregger Junior a kol., 2006).
V testu inhibice růstu kořene rostliny Sinapis alba nebyl pozorován negativní vliv vodných
výluhů vzorků. Naopak byla pozorována mírná stimulace růstu primárního kořene, zřejmě
v důsledku vyšší koncentrace živin ve výluzích v porovnání s negativní kontrolou (ISO voda).
Testy genotoxicity neprokázaly významný genotoxický účinek testovaných vzorků, v žádné
z testovaných koncentrací u žádného z testovaných vzorků. Tato odpověď je ve shodě s výsledky chemického rozboru i s předpokladem nízkého zatížení horních toků řek v podhorských oblastech. O nízkém zatížení vybraných lokalit svědčí i jejich zařazení do pstruhového
pásma. Lososovité ryby jsou silně citlivé k znečištění vod organickými a toxickými látkami a
na dostatečnou koncentraci kyslíku. V dostupné literatuře je bohužel málo údajů o monitoringu čistých lokalit, které by mohly být při dalším posuzování změn kvality životního prostředí
považovány za lokality kontrolní.
Vybrané toky a profily jsou vzhledem k výsledkům vybraných ekotoxikologických testů
vhodnými pozaďovými lokalitami pro další monitoring stavu řek na území České republiky.
Je však třeba zohlednit konkrétní situaci (viz zmínka v úvodu) a vhodně srovnávat lokality,
aby byly získány informace o skutečných rozdílech – zejména kvantitativních rozdílech mezi
různě zatíženými úseky na dolních tocích. Shoda výsledků použitých testů potvrzuje hypotézu
o vhodnosti jejich zařazení do baterie ekotoxikologických testů určených pro tento monitoring.
SOUHRN
Sedimenty slouží ve vodním prostředí jako rezervoár toxických látek, které mohou ohrožovat zdraví a život vodních organismů. S ohledem na jejich charakter (drobné pevné částečky
uložené na dně řeky) a relativní stabilitu v čase (ve srovnání s tekoucí vodou) se sedimenty jeví
jako vhodná matrice pro monitoring zátěže vodních ekosystémů. Tato práce byla zaměřena
na počáteční fázi monitoringu stavu sedimentů v říčním systému České republiky. Sedimenty
byly odebrány na podzim roku 2007 ze tří řek – řeky Ploučnice (nad a pod městem Cvikov),
řeky Mže (nad a pod městem Tachov) a řeky Blanice (nad a pod městem Prachatice). Byl testován organický extrakt a vodný výluh. Pro hodnocení zatížení sedimentů bylo použito 5 testů: 3 testy genotoxicity (SOS-chromotest, test na chromozómové aberace u Vicia faba a test
na vznik mikrojader u Vicia faba) a 2 testy toxicity (OECD 202 akutní imobilizační test na vodních korýších Daphnia magna a test inhibice růstu kořene Sinapis alba). Genotoxický potenciál
testovaných vzorků se statisticky významně nelišil od negativní kontroly. Podobný výsledek
daly i testy toxicity (s výjimkou jedné lokalit nad Tachovem a nad Cvikovem, kde byly pozorovány významné inhibice mobility D. magna). Vybrané lokality prokázaly v námi vybraných
testech svou vhodnost jako zvolené pozaďové lokality pro další hodnocení zatížení sedimentů
malých toků na území České republiky.
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Akutní toxicita přípravků Diazinon 60EC
a Roundup® Biaktiv pro ráčata raka
pruhovaného (Orconectes limosus)
Acute toxicity of Diazinon 60EC and Roundup® Biaktiv
preparates for young-of-the-year spiny-cheek crayfish
(Orconectes limosus)
M. BUŘIČ, A. KOUBA, J. MÁCHOVÁ, I. MAHOVSKÁ, P. KOZÁK
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz, Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany, buric@vurh.jcu.cz

Abstract
Diazinon 60EC (chemical insekticide, organophosphate) and Roundup® Biaktiv (chemical herbicide, glyphosate) are preparations for potential use in aquatic environments. The first one is used
in fish-farming in well-found cases to suppress excessive propagation of large daphnian zooplankton. The second one is often used for eradication of waterside vegetation and can be used also
against excessively extended water weeds (e.g. Elodea canadensis). The acute toxicity tests were
carried out for above two preparations with juvenile O. limosus as tested organism. The results
(96hLC50 = 0.15 ± 0.02 mg.l-1) show that crayfish are not endangered when Diazinon 60EC is used
at the effective concentration of 10 µg.l-1. Roundup® Biaktiv had not visible or detectable effect on
crayfish survival and behavior even at concentration of 5,000 mg.l-1 despite the used low effective
concentration for plants (~ 0.6 mg.l-1).
Klíčová slova: insekticid, herbicid, rak, toxicita
Keywords:
insecticide, herbicide, crayfish, toxicity
ÚVOD
Jedním z rizik hospodaření na vysoce eutrofních rybnících je vznik kyslíkového deficitu
vyvolaného nadměrným rozvojem hrubého dafniového zooplanktonu (Čítek a kol., 1998).
V případě, že dojde k tomuto jevu a je-li včas odhalen, je možné do vody aplikovat přípravek
Diazinon 60EC (Máchová a kol., 2007). Doporučená koncentrace pro tlumení nadměrného rozvoje hrubého zooplanktonu činí 10 µg.l-1 (Faina a kol., 2007). Diazinon 60EC obsahuje účinnou
látku patřící do skupiny organofosfátů a jeho účinnou látkou je diazinon v koncentraci 600 g
na 1 l přípravku (Máchová a kol., 2007). Akutní toxicita diazinonu pro vodní organismy je velmi
rozdílná a hodnoty EC50 a LC50 se pohybují od desetin µg.l-1 (pro Daphnia magna) až po jednotky či desítky mg.l-1 pro ryby (Cyprinus carpio, Oncorhynchus mykiss, Poecilia reticulata) a
sladkovodní řasy (Desmodesmus subspicatus) (Máchová a kol., 2006, 2007). Při testování akutní
toxicity diazinonu pro adultní jedince raka pruhovaného (Orconectes limosus) bylo zjištěno, že
96hLC50 je 0,23 mg.l-1 (Kozák a kol., 2006).
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Jedním z dalších problémů řešených v rybníkářské praxi je nadměrný rozvoj vodní (submerzní a emerzní) i pobřežní vegetace. Pro jejich eradikaci se nejen u nás, ale po celém světě
používá přípravek Roundup®. Přípravek doporučovaný pro aplikaci jak na souši, tak ve vodním prostředí nese obchodní název Roundup® Biaktiv. Je to přípravek na bázi glyfosátu, jehož
účinnou látkou je izopropylaminová sůl glyfosátu v koncentraci 415 g na 1 l přípravku. Akutní
toxicita přípravku pro savce a ptáky je nízká (Monsanto Europe S.A., Bezpečnostní list). Ryby a
vodní bezobratlí jsou ale k Roundupu více senzitivní než suchozemské organismy (Giesy a kol.,
2000). Mezi vysoce senzitivní organismy k tomuto přípravku se řadí obojživelníci (Hileman,
2005). Glyfosát se vyznačuje obvykle persistencí od 12 do 60 dnů v rybniční vodě (U.S. EPA
Registration Decision Fact Sheet for Glyphosate). Akutní toxicita přípravku Roundup® Biaktiv
pro ryby (Oncorhynchus mykiss, Cyprinus carpio) se pohybuje okolo 96hLC50 ~ 890–990 mg.l-1
(Monsanto Europe S.A., Bezpečnostní list), pro zástupce raků ale není známá.
Použití pesticidních prostředků v rybářství může teoreticky ohrožovat některé kriticky ohrožené organismy vyskytující se i v rybničním prostředí. To je případ raka říčního (Astacus astacus), který je velice citlivý na chemické znečištění (Füreder a kol., 2006). Juvenilní jedinci jsou
potom ještě senzitivnější než dospělci (Evans a Edgerton, 2002). Cílem práce bylo stanovení
citlivosti juvenilních raků k výše uvedených přípravkům. Jako testovací organismus byl z etických důvodů namísto raka říčního zvolen rak pruhovaný, invazní nepůvodní druh, který se
hojně vyskytuje ve volných vodách ČR (Petrusek a kol., 2006). Jeho odolnost k chemickému
znečištění je vyšší než u raka říčního (Holdich a kol., 2006) a s  tímto faktorem se musí počítat
při evaluaci výsledků.
MATERIÁL A METODIKA
Testované přípravky
Diazinon 60EC je insekticidní přípravek ve formě emulgovaného koncentrátu s účinnou
látkou diazinon (o,o-diethyl-o-(2-isopropyl-6-methyl-4-pyrimidinyl)-thiofosfát) o koncentraci
600 g.l-1. Výrobcem přípravku je japonská firma Nippon Kayaku Co., Ltd., dovozcem Nichimen
Europe plc.
Roundup® Biaktiv je herbicidní přípravek ve formě roztoku s účinnou látkou Izopropylaminová sůl N- (fosfonometyl) glycinu o koncentraci 415 g.l-1. Výrobcem přípravku je belgická
firma Monsanto Europe S.A., dovozcem Monsanto ČR s.r.o.
Testovaný organismus
Juvenilní jedinci raka pruhovaného (Orconectes limosus) byli získáni vlastním odchovem.
Stáří použitých ráčat bylo ~ 100 dní, s průměrnou celkovou délkou těla 25,0 ± 4,86 mm.
Testy akutní toxicity
Test byl prováděn podle ČSN EN ISO 7346-2 Jakost vod – Stanovení akutní letální toxicity látek
pro sladkovodní ryby, Část 2: Obnovovací metoda s  tím rozdílem, že v průběhu testu přípravku
Diazinon 60EC nebyla prováděna výměna lázně. U přípravku Roundup® Biaktiv byla výměna
lázně provedena po 48 hodinách. Důvodem změny byl charakter účinné látky, která se rozkládá
na diazooxon, který je více toxický a výměna lázně by tak mohla ovlivnit výsledek testu.
- 14 -
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Doba trvání testu byla 96 hodin. Jako ředící voda byla použita uměle připravená (podle výše
uvedené normy) ředící voda. Denně byly sledovány parametry kvality vody, a to teplota vody
(17,8 ± 0,16 °C), pH (7,3 ± 0,19) a obsah rozpuštěného kyslíku ve vodě (9,1 ± 0,10 mg.l-1).
Pro stanovení vhodného rozsahu koncentrací pro samotný test akutní toxicity byly nejprve
provedeny předběžné testy pro obě sledované látky. Podle výsledků předběžných testů byly
stanoveny tyto koncentrace pro test akutní toxicity: Diazinon 60EC: 0, 50, 100, 200, 300, 400
a 500 µg.l-1; Roundup® Biaktiv: 0, 2000, 3000 a 5000 mg.l-1. Každá koncentrace byla provedena ve třech opakováních. Uhynulí jedinci byli odstraňováni bezprostředně po zjištění úhynu
pro zachování optimální kvality vody.
VÝSLEDKY
Diazinon 60ec
V nejvyšších koncentracích (300, 400 a 500 µg.l-1) ráčata vykazovala okamžitě po nasazení
odlišný model chování (chaotický pohyb) v porovnání s  ostatními koncentracemi. Nejvyšší
úhyn byl v testu zaregistrován po 24 hodinách trvání. Detailní vyhodnocení mortality v jednotlivých koncentracích uvádí tab. 1. Probitovou analýzou (obr. 1) byla pro juvenilního raka
pruhovaného stanovena hodnota 96hLC50 = 0,15 ± 0,02 mg.l-1 (± 95% konfidenční interval).

Tab. 1. Mortalita raka pruhovaného sledovaná v jednotlivých sledovaných koncentracích Diazinonu 60EC na konci experimentu. Data jsou
uvedena jako průměr ± směrodatná odchylka.

Tab. 1. Mortality of spiny-cheek crayfish observed in particular concentrations of the Diazinon 60EC preparation at the end of treatment. Data
are presented as mean ± standard deviation.

Koncentrace

Průměrná mortalita ± std

50 µg.l -1

3,3 ± 4,71 %

100 µg.l

-1

20,0 ± 14,14 %

200 µg.l -1

73,3 ± 4,71 %

300 µg.l -1

83,3 ± 9,43 %

400 µg.l -1

86,7 ± 9,43 %

500 µg.l

96,7 ± 4,71 %

-1

kontrola

0%

Roundup® biaktiv
Ani v nejvyšší testované koncentraci (vysoce pěnivý roztok) nedošlo k mortalitě, ani k viditelné změně chování nebo imobilizaci sledovaných organismů.
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Obr. 1. Graf probitových jednotek a logaritmu sledovaných koncentrací Diazinon 60EC s přímkou lineární regrese pro raka pruhovaného.
Fig. 1. Plot of adjusted probits and predicted regression line for Diazinon 60EC to spiny-cheek crayfish.DISKUZE

Vzhledem k dosaženým výsledkům testů u obou přípravků lze konstatovat, že jejich aplikace ve stanovených doporučených dávkách viditelně neovlivňují juvenilní jedince raka pruhovaného. U přípravku Diazinon byla zjištěná hodnota 96hLC50 15krát vyšší než doporučená
dávka pro eliminaci nadměrného rozvoje hrubého zooplanktonu (Faina a kol., 2007). Nejvyšší
testovaná koncentrace přípravku Roundup® Biaktiv byla takřka 10 000x vyšší než doporučená účinná koncentrace, a přesto nezpůsobila žádné viditelné změny v chování testovaných
organismů ani jejich mortalitu. Tento výsledek je překvapivý zejména při porovnání jeho toxicity pro pstruha duhového (96hLC50 > 895 mg.l-1) a kapra obecného (96hLC50 > 985 mg.l-1)
(Monsanto Europe S.A., Bezpečnostní list). Poměrně nízká sensitivita juvenilních raků k daným přípravkům může být zapříčiněna obecně poměrně velkou odolností raka pruhovaného
k chemickému i biologickému znečištění vod (Holdich a kol., 2006). Při porovnání stanovených
letálních hodnot u Diazinonu 60EC s hodnotami, které stanovil Kozák a kol. (2006) u dospělých
jedinců stejného druhu (96hLC50 = 0,23 mg.l-1), je patrná zvýšená sensitivita juvenilních jedinců. Na vysokou odolnost raka pruhovaného se musí brát zřetel při aplikaci výsledků pro jiné,
zejména původní druhy raků. Dá se totiž očekávat, že rak říční a rak kamenáč, kteří jsou obecně
mnohem sensitivnější hlavně k chemickému znečištění (Füreder a kol., 2006), budou reagovat
na dané přípravky citlivěji. Přesto není důvod v odůvodněných případech (Máchová a kol.,
2007) znemožňovat jejich aplikaci na lokalitách s výskytem raků i vzhledem k faktu, že pokud
mohou mít problémy s kyslíkovými poměry ryby, docela jistě je budou mít i raci. Kyslíkové
deficity, které se na lokalitách s nadměrným rozvojem hrubého zooplanktonu nebo vodních
rostlin vyskytují (Čítek a kol., 1997), mohou být navíc jedním z důvodů zániku nebo podstatného snížení stavů populací raků na rybnících (Füreder a kol., 2006).
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ZÁVĚR
Testované přípravky je v odůvodněných případech možné použít proti nadměrnému rozvoji
zooplanktonu a rostlin i na lokalitách s  výskytem raků. Doporučované účinné koncentrace by
neměly nijak ovlivnit přežití juvenilních ráčat.
SOUHRN
Diazinon 60EC (insekticid, organofosfát) a Roundup® Biaktiv (herbicid, glyfosát) jsou preparáty, které se potenciálně mohou používat ve vodním prostředí. Diazinon 60EC se používá
v dobře vážených případech v rybníkářské praxi k potlačení nadměrného rozvoje hrubého zooplanktonu. Roundup® Biaktiv je často používaným herbicidním přípravkem pro omezení pobřežních rostlin a je možné jeho použití i proti přemnoženým vodním rostlinám (např. Elodea
canadensis). Byla zjištěna akutní toxicita výše zmíněných přípravků pro juvenilní jedince raka
pruhovaného (O. limosus). Výsledky testů ukazují (96hLC50 = 0,15 ± 0,02 mg.l-1), že juvenilní
raci nejsou ohroženi doporučenou efektivní koncentrací Diazinonu 60EC (10 µg.l-1). Roundup® Biaktiv neměl viditelný vliv na přežití ani na změnu chování sledovaných organismů ani
v koncentraci 5000 mg.l-1, přestože doporučené dávkování používané proti rostlinám je téměř
10 000x nižší (~ 0,6 mg.l-1).
PODĚKOVÁNÍ
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Vliv intenzity rybářského hospodaření na
kvalitu vody v rybnících a kvalitu masa ryb
PoND management intensity Impact on water AND FISH Muscle quality
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Abstract
The impact of a pond management on water and fish flesh quality was studied from April to September 2008 in 6 experimental ponds (0.16 ha each) at the Research Institute of Fish Culture and
Hydrobiology in Vodňany (Czech Republic). The extensive carp production system (stocking density: 50 individuals per pond, 300 g mean weight, fish was not fed by supplemental feed) and the
semi-intensive carp production system (stocking density : 200 individuals per pond, 300 g mean
weight, fish was supplemented by wheat) were carried out in three experimental ponds each. During the experiment, the water quality was analyzed and compared with the imision standards
(Govermental order no. 229/2007 for carp waters). There were no pronounced differences in water
quality parameters among the ponds. However, the imision standards of pH, oxygen level, CHSKCr,
BSK5 and total phosphorus exceeded repeatedly even in the pond with extensive carp production
system. The unsuitable values were approximately 10 to 30% higher in the semi-intensive system
than in the extensive system. The supplemental cereal feeding in the semi-intensive system doubled lipid content in carp muscle and increased the ratio of n-6/n-3 polyunsaturated fatty acids
(2.7 : 1 supplemented fish; 0.55 : 1 fish with no supplemental feed). Despite n-6/n-3 ratio reduction,
the ratio is still very favourable compared to usual so called western diet.
Klíčová slova: k apr obecný, kvalita tuku, polynenasycené mastné kyseliny, přirozená potrava,
pšenice
Keywords:
common carp, lipid quality, polyunsaturated fatty acids, natural food, beat
ÚVOD
Rybářství představuje v současné době jedno z mála odvětví českého zemědělství, které
při transformaci po roce 1989 nezaznamenalo stagnaci ani ve výrobě ani v exportu. V současné době však musí rybáři řešit, kromě tradičních problémů spojených s technologií chovu ryb,
zdravotní problematikou a marketingem, ještě problémy ekologické, neboť se stále zpřísňují
požadavky na kvalitu vody v rybnících i vody z rybníků vytékající. V tomto ohledu jsou na rybáře často kladeny požadavky, jejichž plnění není záležitostí pouze stávajícího rybářského
hospodaření.
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Při posuzování vlivu intenzity rybářského hospodaření na kvalitu vody je nutno vzít v úvahu,
že kvalita vody v rybnících je mnohdy více ovlivňována tzv. „historií rybníka“ než stávajícím
způsobem hospodaření. Zde je třeba si uvědomit, že vysoká intenzifikace zemědělské výroby,
realizovaná zejména v minulosti, zasáhla i rybářství. V zájmu zvyšování produkce ryb byly rybníky (a některé rybníky dodnes jsou) intenzivně hnojeny a ryby přikrmovány. Rybníky navíc
velmi často sloužily (a mnohdy ještě dosud slouží) jako deponie odpadních vod nebo biologicky vyčištěných odpadních vod. Jedná se zejména o odpadní vody komunální, odpadní
vody z potravinářského průmyslu a rovněž o odpadní vody ze zemědělské výroby. Do vodního
prostředí se tak dostává podstatně více živin, než může být efektivně transformováno v rybí
produkci. Dalším zdrojem živin i organické hmoty byly nešetrné zásahy prováděné v povodí
rybníků (splachy živin a ornice), které se, bohužel, dějí i v dnešní době. Část takto přiváděných živin se průběžně nebo při výlovech dostává do recipientů, část živin se deponuje v sedimentech a zvyšuje trofickou i saprobní úroveň vodního prostředí v rybnících i v níže ležícím
povodí. Tímto způsobem dochází k dlouhodobému snižování druhové diverzity rybničních
ekosystémů a narušování rovnováhy mezi dotací a odčerpáváním živin z vodního prostředí
(IUCN, 1996, Pechar, 2000). V důsledku výše uvedeného má v současné době cca 80 % rybniční
plochy v ČR hypertrofní charakter a je zřejmé, že způsob hospodaření na rybnících v minulém
období může zásadním způsobem ovlivňovat současnou i budoucí kvalitu vody. To je velmi
zásadní moment zvláště v dnešní době, kdy je kvalita vody legislativně nadřazena požadavkům rybářské praxe.
Jak se jeví z pohledu současné legislativy, aplikace hnojiv do rybničního prostředí je čím dál
více obtížná a v následujícím období bude prakticky nemožná. Pro rybáře tak zůstane jako jediný nástroj intenzifikace rybářské produkce krmení ryb. Dokladem zpřísňujících se požadavků na kvalitu vody je přehled základních parametrů kvality vody daných nařízeními vlády z let
1975 a 2007, které uvádíme v tabulce 1. Uvedené hodnoty potvrzují, že na rybáře je vyvíjen
stále větší tlak stran kvality vody a že hospodaření na rybnících bude stále náročnější.
Vedle těchto problémů je třeba zaměřit pozornost i na kvalitu rybí produkce, neboť ryby jsou
v lidské výživě hlavním zdrojem n-3 polynenasycených mastných kyselin (n-3 PUFA). Zatímco
dříve byl rybí tuk ceněn pro svůj vysoký obsah vitamínu D, dnes se cení hlavně přítomnost
n-3 (dříve omega-3) nenasycených mastných kyselin (Simopoulos, 1999). Právě tyto kyseliny
jsou uznávány jako unikátní nástroj pro prevenci a léčbu mnoha civilizačních onemocnění,
především pak kardiovaskulárního systému. Vedle řady esenciálních mastných kyselin n-3
odvozených od kyseliny alfa linolenové (ALA) existuje řada nenasycených mastných kyselin
n-6, která je odvozena od kyseliny linolové (LA). Více než absolutní množství polynenasycených mastných kyselin v přijímané potravě je důležitý jejich vzájemný poměr (n-6/n-3 PUFA).
Vysoký poměr n-6/n-3 mastných kyselin ve výživě byl označen jako faktor, který podporuje
srážlivost krve, snižuje krevní průtok periferním řečištěm a vede k neustupujícím zánětlivým
reakcím, jež jsou považovány za hlavní rizikový faktor aterosklerózy a příbuzných onemocnění
(Okuyama, 2000). Proto je poměr n-6/n-3 považován za velmi důležitý při posuzování potravin
z hlediska ochrany zdraví lidí před kardiovaskulárním onemocněním (Kromhout a kol., 1985;
Pauletto a kol., 1996; Winnicki a kol., 2002). Bylo zjištěno, že Eskymáci, u kterých se výše uvedená onemocnění vyskytují v minimální míře, konzumují dietu, ve které je poměr n-6/n-3 PUFA
1 : 3. V Japonsku, kde ryby tvoří velkou část základní výživy, je tento poměr přibližně 3 : 1. Naproti tomu ve stravě tzv. západního typu (Evropa, Severní Amerika) je poměr n-6/n-3 15 : 1 až
50 : 1. Pro efektivní prevenci aterosklerózy a příbuzných onemocnění, stejně jako pro prevenci
mozkových příhod, alergií a nádorových onemocnění by měl být poměr n-6/n-3 PUFA ve stravě snížen na hodnotu 2 : 1 (Okuyama, 2000).
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Význam polynenasycených mastných kyselin ve výživě člověka a hodnocení kvality masa
kapra obecného v souvislosti s kvalitou předkládaných krmiv shrnul ve své práci Mráz (2008).
Tuk kapra je charakteristický nižším obsahem n-3 PUFA ve srovnání s  mořskými rybami. Předpokládá se, že příčinou tohoto stavu je lepší kompozice mořského zooplanktonu na jedné
straně a na druhé straně tradiční způsob odchovu kapra založený na přikrmování obilninami,
které jsou bohaté na sacharidy (Steffens, 1997). Podle Wirtha a Steffense (1996) je kapr, který
má k dispozici během odchovu pouze přirozenou potravu, charakteristický vysokým obsahem
n-3 PUFA v porovnání s kaprem, který byl přikrmován obilninami. Podobné výsledky uvádějí
Vácha a kol. (2007) a Csengeri a Farkas (1993). Stejný efekt je popsán v pracích Farkas a kol.
(1978), Csengeri a kol. (1978), Watanabe a kol. (1981) a Fajmonová a kol. (2003).
Z výsledků výše uvedených prací je zřejmé, že zvyšování podílu předkládané potravy ve výživě ryb se negativně projevuje v kvalitě jejich masa. Proto byla naše pozornost zaměřena
na tuto problematiku s cílem najít určitý kompromis mezi efektivitou chovu a kvalitou vody
i rybí produkce.

Tab. 1. Vybrané ukazatele nařízení vlády ČSR č. 25/1975 Sb. pro vodárenské a ostatní toky a imisní standardy dané v současné době platným
nařízením vlády č. 229/2007 Sb.

Tab. 1. The chosen indicators from the ČSR governmental order no. 25/1975 for water sources and imision standards from the current governmental order no. 229/2007.

Ukazatel

Jednotka

Přípustný stupeň znečištění povrchových vod

Imisní standardy ukazatelů přípustného
znečištění povrchových vod (Nařízení vlády č. 229/2007

vodárenské toky

ostatní toky

vodárenské
účely

pH

6,0–8,5

5,0–9,0

index saprobity

max. 2,2

max. 3,2

(Nařízení vlády ČSR č. 25/1975 Sb.)

teplota vody

°C

max. 20

max. 26

rozpuštěný kyslík

nasycení (%)

min. 70

min. 50

Sb.) – (Požadavky pro užívání vody/celoroční průměr)

koupání

lososové
vody

kaprové
vody

obecné
požadavky
6–8

11

11

15

25*
> 6 mg.l -1

BSK5

mg.l -1 O 2

max. 4

max. 8

CHSK Mn

mg.l -1 O 2

max. 8

max. 20

CHSK Cr

mg.l -1

volný sirovodík

mg.l -1

max. 0

max. 0,1

0,015

rozpuštěné látky

mg.l -1

max. 500

max. 1000

1000

max. 0,5

max. 3

max. 15

max. 50

max. 80

max. 600

amoniak a amonné ionty

mg.l

amoniakální dusík

mg.l -1

dusičnanové ionty

mg.l -1

dusičnanový dusík

mg.l -1

coli-index

ks.ml -1

koliformní bakterie

KTJ.ml -1

-1

2,6

2

6

35

0,03

0,16

0,5

7

22

200

* (přírůstek teploty na konci mísící zóny nesmí být vyšší než 3 °C)

Problematika hodnocení vlivu rybářského hospodaření na kvalitu vody v rybnících a na kvalitu masa ryb byla řešena na experimentálních rybníčcích areálu pokusnictví VÚRH JU Vodňany. Poloprovozní pokus probíhal od dubna do září 2008 na 6 experimentálních rybníčcích
(každý o ploše cca 0,16 ha) a průměrné hloubce cca 0,80 m.
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Zde byly prováděny 2 způsoby odchovu kapra obecného („extenzita“ – obsádka 50 ks ryb
o průměrné hmotnosti 300 g, ryby nebyly přikrmovány, /odchov byl realizován na rybníčcích
č. 41, 43, 44/ „pšenice“ – obsádka 200 ks ryb o průměrné hmotnosti 300 g, ryby byly přikrmovány pšenicí /odchov byl realizován na rybníčcích č. 42, 45, 48/). Jak je zřejmé, obě varianty byly prováděny ve třech opakováních. Ryby skupiny „pšenice“ byly krmeny pětkrát týdně
v dávce 2–3 % aktuální biomasy s korekcí na teplotu. Na každém rybníku bylo zkrmeno celkem
520 kg pšenice. Hmotnost ryb v závěru testu byla zjištěna individuálním vážením všech jedinců. Efektivita krmení byla hodnocena relativním krmným koeficientem.
Před zahájením pokusu byly v jednotlivých rybnících odebrány vzorky sedimentů a stanoveny hodnoty sušiny sedimentu, ztráta žíháním a obsahu dusíku a fosforu v sušině. V průběhu
pokusu byly dvakrát týdně měřeny teplota vody, koncentrace rozpuštěného kyslíku (u hladiny
a v hloubce 60 cm) a průhlednost vody. V měsíčních intervalech byly měřeny základní ukazatele kvality vody (hodnoty pH, kyselinové neutralizační kapacity do pH 4,5, koncentrace amoniaku, dusitanů, dusičnanů, celkového dusíku, fosforečnanů, celkového fosforu, BSK5, CHSKMn,
CHSKCr a veškerých látek – odparek při 105 °C). Analýzy vody byly prováděny podle Horákové
a kol. (1986). V průběhu pokusu byly rovněž odebírány vzorky volné vody pro vyhodnocení
kvality fytoplanktonu – odebrané vzorky vody byly fixovány lugolem a poté předány na algologické vyšetření. Dalším sledovaným parametrem byl saprobní index hodnocený podle
nárostů. Vzorky nárostů byly odebírány z přirozených i umělých podkladů do 100 ml PVC lahviček s vodou odebranou ze sledovaného rybníčku. Vzorky byly uchovány v chladu a ještě týž
den předány k saprobiologickému vyšetření, které bylo provedeno podle ČSN 75 7716 Jakost
vod – Biologický rozbor – Stanovení saprobního indexu.
Analýzy svaloviny ryb byly provedeny podle metody popsané v práci Mráz a Picková (2009).
Vzorky svaloviny ryb byly odebrány po výlovu (po třech vzorcích z každého rybníka), umístěny
do kryotub a uskladněny při -80 °C. Poté byly vzorky svaloviny extrahovány hexan-isopropanolem (Hara a Radin, 1978). Mastné kyseliny byly metylovány (Appelqvist, 1968) a analyzovány
metodou plynové chromatografie podle (Fredriksson-Eriksson a Pickova, 2007) na pracovišti
Švédské zemědělské university v Uppsale, oddělení Food Science.
VÝSLEDKY A DISKUSE
a) Kvalita sedimentů
Obsah celkového fosforu, dusíku, sušiny a ztráty žíháním je uveden v tab. 2.

Tab. 2. Charakteristika sedimentů dna jednotlivých experimentálních rybníčků (analýza směsného vzorku odebraného ze 6 míst).
Tab. 2. The characteristic of sediments from the experimental ponds (each analysis represents pooled sample from 6 places in pond).
Rybník č.

40

41

42

43

44

45

46

47

48
4246

N celk (mg/kg)

3456

2912

2943

3107

3511

3207

3623

3363

P celk (mg/kg)

1050

1060

1150

980

1020

1020

1110

1000

980

% sušiny

49,28

55,71

56,44

56,55

52,52

52,45

51,29

55,62

48,71

ztráta žíháním (%)

4,17

4,57

4,87

4,93

4,83

4,92

5,14

4,76

5,21

Obsah celkového fosforu a dusíku v sedimentech v jednotlivých rybníčcích se výrazně nelišil, což odpovídalo našemu záměru na provedení experimentu ve srovnatelných poloprovozních podmínkách.
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b) Kvalita vody
V průběhu vegetační sezóny bylo uskutečněno 6 odběrů a analýz vody, což představuje
pro každou skupinu tří rybníků 18 analýz. Rozpětí jednotlivých sledovaných parametrů kvality
vody v rybníčcích s extenzivním způsobem hospodaření (č. 41, 43, 44), resp. s mírně intenzivním způsobem hospodaření (č. 42, 45, a 48) jsou uvedena v tabulce 3. Kyslíkové poměry a
průběh teplot v těchto rybníčcích jsou uvedeny v grafech č. 1 a 2.

Tab. 3. Přehled fyzikálních a chemických parametrů kvality vody v experimentálních rybníčcích v průběhu pokusu.
Tab. 3. Physical and chemical parameters of water quality in the experimental ponds during the experiment.
Parametr

Fyzikální a chemické parametry kvality vody
Rybníky, kde ryby měly k dispozici
pouze přirozenou potravu

Rybníky, kde byly ryby přikrmovány
pšenicí

pH

7,34–9,73

7,05–8,30

KNK 4,5 (mmol.l -1)

0,8–1,3

0,6–1,1

N-NH 4 (mg.l -1)

0,1–0,93

0,2–0,34

N celk (mg.l -1)

0,82–3,4

1,1–3,2

N-NO 3- (mg.l -1)

0,08–0,36

0,12–0,34
0,11–0,66

Pcelk (mg.l )

0,06–0,95

P-PO 43- (mg.l -1)

0,023–0,14

0,011–0,106

CHSK Mn: (mg.l -1)

8,9–21,8

9,0–27,1

CHSK Cr (mg.l -1)

23–63

29–67

BSK 5: (mg.l -1)

3,3–22,5

5,1–16,1

-1

Vybrané parametry kvality vody byly srovnány s imisními standardy ukazatelů a hodnot přípustného znečištění povrchových vod podle přílohy č. 3 k Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Jak je uvedeno v tabulce č. 4, imisní standardy nebyly v některých
případech dodržovány, a to i v případech extenzivního hospodaření (v tabulce je uvedeno
procento nevyhovujících hodnot vztažených k výše uvedenému nařízení).

Tab. 4. Procento nevyhovujících hodnot zjištěných v průběhu experimentu.
Tab. 4. The percentage of unsuitable values found during the experiment.
Parametr kvality vody

Imisní standard

Procento překročení hodnoty imisního standardu
extenzita

pšenice

pH

6–8

53 %

13 %

O2

> 6 mg.l -1

18 %*)

37 %*)

BSK 5

6 mg.l -1

67 %

89 %

CHSK Cr

35 mg.l -1

44 %

67 %

Pcelk

0,20 mg.l

44 %

61 %

N celk

8 mg.l -1

0%

0%

N-NH 4+

0,5 mg.l -1

6%

0%

N-NO 2

0,14 mg.l

0%

0%

0%

0%

-

N-NO 3-

7 mg.l -1

-1

-1

*) Procento nevyhovujících hodnot ze 102 měření (kyslík měřen u hladiny).
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Jak je patrné z uvedených výsledků, procento hodnot nevyhovující imisním standardům se
u jednotlivých skupin rybníků výrazně nelišilo. Hodnoty pH, koncentrace rozpuštěného kyslíku, CHSKCr, BSK5, Pcelk byly překračovány opakovaně, a to i v rybnících, kde probíhal extenzivní
odchov (bez přikrmování). Procento překročení u rybníků, kde byly ryby přikrmovány pšenicí,
bylo zhruba o 10 až 30 % vyšší. Poměrně velké procento z celkového počtu výsledků činí také
nedodržení koncentrace rozpuštěného kyslíku a hodnot pH vody. Hodnoty vyšších pH (kolem 9 a krátkodobě do 10) jsou však na rybnících běžné a je známo, že na rybnících s nižšími
obsádkami přetrvávají delší dobu. Pokud v rybnících nejsou vysoké koncentrace amoniaku,
nepředstavují pro obsádku kapra vážné riziko. Podobně rybniční obsádky poměrně dobře
snášejí krátkodobé deficity kyslíku.

Graf 1. Kyslíkové poměry v rybnících v průběhu pokusu (měřeno v hloubce 60 cm, průměrné hodnoty ze 3 rybníků).
Graph 1. Oxygen levels in ponds during the experiment (measured in 60 cm depth, values are expresed as mean from 3 replicates).

Graf 2. Teplota vody v rybnících v průběhu pokusu (průměrné hodnoty ze 6 rybníků).
Graph 2. Water temperature in ponds during the experiment (values are expresed as mean from 6 replicates).
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Saprobní index stanovený na základě vyšetření nárostů
Hodnoty saprobního indexu S nárostů z pokusných rybníčků jsou shrnuty v tab. 5. V případech označených písmenem N nebyl ve vzorku dostatečný počet indikátorů (alespoň 5)
pro výpočet hodnoty S. Většinou zde byly nalezeny v menším množství pouze běžné druhy
rozsivek a bentičtí živočichové (hlavně vajíčka a larvy pakomárů).

Tab. 5. Výsledky stanovení saprobního indexu S nárostů.
Tab. 5. Saprobic Index S of perifyton.
Rybník č.

Způsob hospodaření

15. 7. 2008

11. 8. 2008

9. 9. 2008

41

extenzivní

N

1,7

2,1

43

2,0

2,1

1,9

44

N

N

1,9

42

1,8

2,0

2,1

45

přikrmování pšenicí

N

N

1,8

48

2,3

2,4

2,1

Při červencovém i srpnovém odběru byly nárosty vytvořeny jen v polovině lokalit. Při posledním zářijovém odběru byly již nárosty na ostatních lokalitách vyvinuté. Jejich složení bylo
obdobné ve všech rybníčcích a indikovalo vesměs typický beta-mesosaprobní stupeň kvality vody, tj. střední znečištění vody, vhodné pro rybářské obhospodařování. Nejvyšší hodnota
saprobního indexu byla zaznamenána v srpnu u rybníka č. 48, kde byly ryby přikrmovány pšenicí. Uvedená hodnota saprobního indexu charakterizuje horší beta-mezosaprobitu, podobně
jako hodnota 2,1 zaznamenaná v rybníce č. 43, kde byl realizován extenzivní způsob hospodaření. Na základě zjištěných výsledků lze tudíž konstatovat, že způsob hospodaření realizovaný
na uvedených rybnících výrazně neovlivnil saprobitu vodního prostředí zjištěnou na základě
vyšetření nárostů.
Algologické vyšetření
Celkové zhodnocení kvality vody v jednotlivých rybnících na základě analýz fytoplanktonu
je uvedeno v následujícím přehledu:

Odchov kapra extenzivním způsobem
Rybník č. 41

V červnu byla abundance fytoplanktonu velmi nízká, od července nastoupily vyrovnané,
nepříliš vysoké hodnoty (desítky tisíc buněk v 1 ml) dané středně silným rozvojem zelených
kokálních řas. Sinice se na složení fytoplanktonu podílely slabě, pouze v srpnu byl jejich podíl
výraznější. (Podle rozborů fytoplanktonu bylo hospodaření na rybníce vyrovnané).

Rybník č. 43

Po celou dobu velmi droboučký fytoplankton. Nízká abundance na začátku června, pak vyskočila na vysokou hodnotu a poté klesla na střední. Převažují zelené planktonní řasy, ze sinic
hlavně droboučké druhy, sinice vodních květů jen v září a málo.
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Rybník č. 44

Nízká červnová abundance byla vystřídána silnějším rozvojem zelených planktonních řas
v červenci, v srpnu pak nastoupily typické sinicové vodní květy a zelené řasy zůstaly v planktonu jen ve velmi nízké koncentraci a jako druhy doprovázející vodní květ. V září po odeznění
sinicového vodního květu stoupla koncentrace a diverzita zelených kokálních řas.

Odchov kapra přikrmovaného pšenicí
Rybník č. 42

Rozkolísané hodnoty abundance: vysoká v polovině června a pak hned velmi nízká na konci června, v červenci opět masový výskyt zelených kokálních řas ve fytoplanktonu, v srpnu
zase pokles na běžnou „rybniční“ abundanci a v září zase zvýšení na stovky tisíc, to ale hraje
výraznou roli bakteriální smyčka. Planktonních řas tedy nepřibylo tolik, jako se jeví z hodnoty
celkové abundance, ale jejich koncentrace je vysoká vzhledem ke skutečnosti, že zároveň byly
přítomny sinice vodních květů. Rybník je zřejmě velmi silně eutrofní a jeho sezónní průběh
oživení fytoplanktonem nevyrovnaný.

Rybník č. 45

Na tomto rybníčku byla vysoká již červnová abundance: v polovině měsíce téměř 80 tisíc
buněk v 1 ml, podobné v červenci, ale minimum fytoplanktonu na konci června. V červenci
až září abundance vysoká, hlavně zelené kokální řasy, ale také dost rozsivek rodu Aulacoseira.
Sinice téměř nebyly zastoupeny.

Rybník č. 48

Začátkem června středně vysoká abundance fytoplanktonu (zelené planktonní řasy, sinice), potom výrazný pokles a v červenci vysoká koncentrace zelených planktonních řas spolu
s drobnými koloniálními sinicemi Merismopedia tenuissima, které v eutrofních rybnících rozvoj
zelených kokálních řas doprovázejí. V srpnu abundance poklesla a v září opět mírně narostla
(zelené planktonní řasy a rozsivky).
Složení fytoplanktonu na jednotlivých skupinách rybníků indikuje beta-mezosaprobitu, což
je v dobré shodě se saprobiologickým vyšetřením nárostů. Vliv způsobu hospodaření na kvalitu fytoplanktonu se neprokázal.
Produkce ryb a její kvalita
Ryby nasazené do rybníčků vykazovaly velmi dobré přežití – ztráty nepřekročily 5 %. Přírůstky ryb v jednotlivých rybníčcích jsou uvedeny v tab. 6.

Tab. 6. Přehled o produkci ryb v experimentálních rybníčcích.
Tab. 6. The overview of the production data.
Potrava ryb

Celkový přírůstek ryb
(průměrná hodnota) v přepočtu
na 1 ha vodní plochy (kg.ha-1)

Průměrný kusový přírůstek (kg.ks-1)

přirozená

511

1,64

přikrmování pšenicí (rel.k. k. 2,35)

1386

1,13
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Přirozený přírůstek u kontrolních skupin byl vysoký a při přepočtu na 1 hektar rybniční plochy tvořil 511 kg. Ryby těchto skupin rovněž vykazovaly výrazně vyšší průměrný kusový přírůstek, a je proto pravděpodobné, že i při mírném navýšení počtu kusů obsádky kapra by
celkový přírůstek na 1 ha vodní plochy ještě vzrostl. Na druhé straně je pravdou, že velikost
rybníka nedávala rybám možnost velkého pohybu, a tudíž ani velkých energetických ztrát, jak
je tomu u běžných produkčních rybníků, jejichž plocha se často pohybuje v desítkách hektarů
vodní plochy. Rovněž v rybnících, kde byly ryby přikrmovány pšenicí, bylo dosaženo vysoké
produkce. Hodnota relativního krmného koeficientu (2,35) dokladuje, že předkládané krmivo
bylo rybami efektivně využito. Na dosažené vysoké produkci ryb a dobré využitelnosti předkládaného krmiva se beze sporu také podílela trvalá přítomnost přirozené potravy. Kontrola
přirozené potravy byla prováděna vyšetřením planktonu (zooplankton a síťový fytoplankton
– odběry byly prováděny v měsíčních intervalech pomocí vrhací planktonní sítě s velikostí ok
80 μm).
Kvalita masa ryb z hlediska obsahu a kvality tuku je dokumentována v grafech č. 3 a 4.

Obr. 3. Celkový obsah tuku (v %), v dorsální svalovině kapra obecného pocházejícího ze dvou rozdílných podmínek odchovu (n = 9).
Fig. 3. The lipid content (%) of white dorsal muscle from common carps reared in two production systems (n = 9).

Obr. 4. Profil tříd mastných kyselin (v procentech identifikovaných v tuku) n = 9, SFA = nasycené mastné kyseliny, MUFA = mononenasycené
mastné kyseliny, PUFA = polynenasycené mastné kyseliny.

Fig. 4. The fatty acid composition (% of identified fatty acids in total lipid) (n = 9); SFA, saturated fatty acids; MUFA, mono unsaturated fatty
acids; PUFA, poly unsaturated fatty acids.
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Celkový obsah lipidů byl ve skupině přikrmované pšenicí statisticky významně vyšší
(p < 0,05) ve srovnání s rybami, které nebyly přikrmovány (graf 3). Také v kompozici mastných
kyselin byly mezi skupinami „pšenice“ a „extenzita“ zjištěny statisticky významné rozdíly. Skupina ryb přikrmovaných pšenicí byla charakteristická vysokým obsahem mononenasycených
mastných kyselin (MUFA), a to především kyselinou olejovou (graf 4). U této skupiny ryb byla
také zjištěna nižší úroveň polynenasycených mastných kyselin řady n-3 (n-3 PUFA), které jsou
příznivé pro lidské zdraví. Obsah polynenasycených mastných kyselin řady n-6 (n-6 PUFA) a
nasycených mastných kyselin (SFA) se mezi sledovanými skupinami nelišily. Uvedené výsledky
se samozřejmě odrazily ve vzájemném poměru n-6/n-3 PUFA. U skupiny ryb přikrmovaných
pšenicí činil tento poměr 2,7 : 1 (odpovídající poměr n-3/n-6 : 0,45 : 1). U skupiny ryb, které
nebyly přikrmovány, to byl poměr n-6/n-3 0,55 : 1 (odpovídající poměr n-3/n-6 : 1,84 : 1).
Výsledky analýz tuku ve svalovině kaprů, kteří byli chováni za srovnatelných podmínek jako
v našem případě, uvádí Fajmonová a kol. (2003). V této práci jsou uvedeny výsledky, které
byly získány při odchovu kapra přikrmovaného v průběhu jedné vegetační sezony pšenicí (průměrná počáteční kusová hmotnost ryb 558 g.ks-1, kusová hmotnost v závěru pokusu
1172 až 3196 g.ks-1, relativní krmný koeficient 2,45). Průměrný poměr n-3/n-6 PUFA v tuku
těchto ryb činil 0,5, což je hodnota velmi dobře srovnatelná s našimi výsledky. Vácha a kol.
(2007) uvádí poměr n-3/n-6 PUFA 0,56 u kaprů, kteří měli k dispozici pouze přirozenou potravu a hodnotu 0,27 u ryb, které byly přikrmovány kukuřicí. Zatímco u ryb přikrmovaných je
zjištěný poměr n-3/n-6 velmi blízký námi zjištěné hodnotě, hodnota 0,56 zjištěná u ryb, které
měly k dispozici pouze přirozenou potravu, je ve srovnání s naším výsledkem výrazně nižší.
Naproti tomu Csengeri (1996) uvádí pro ryby, které měly k dispozici pouze přirozenou potravu
hodnoty poměru n-3/n-6 v rozmezí 1,57 až 2,04, což velmi dobře koresponduje s našimi výsledky a dále hodnoty 1,3–1,6 pro ryby, které byly přikrmovány pšenicí. V práci se však neuvádí
hodnota relativního krmného koeficientu, a proto nelze odhadnout výši podílu předkládané
potravy. Je však možné, že podíl předkládané potravy nebyl zásadní a díky tomu se přikrmování pšenicí neprojevilo tak výraznou změnou poměru n-3/n-6 jako v našem případě. Buchtová
a kol. (2007) se zabývala ve své práci rozdíly ve složení mastných kyselin u různých hybridů
kapra, kteří byli v průběhu odchovu přikrmováni pšenicí (krmný koeficient neuveden). Hodnoty poměru n-6/n-3 se v tomto případě pohybovaly v rozmezí 3,14 až 3,47 a jsou velmi dobře
srovnatelné s našimi výsledky.
Z výše uvedeného je zřejmé, že v literatuře nacházíme údaje, které velmi dobře korespondují s našimi výsledky, ale i údaje, které se liší. Zjištěné rozdíly mohou být důsledkem rozdílného
složení přirozené i předkládané potravy, ale i dalších vlivů. Jak uvádí Steffens (1997), složení
mastných kyselin v tuku ryb je sice dominantním způsobem ovlivněno přijímanou potravou,
ale určitý vliv mají i další faktory, zejména teplota vody.
Přes zjištěné rozdíly však lze konstatovat, že přikrmováním ryb dochází ke změnám složení
mastných kyselin obsažených v tuku a že ryby, které mají v průběhu odchovu k dispozici pouze přirozenou potravu, vykazují příznivější poměr n-6/n-3 mastných kyselin. V každém případě
však je jisté, že ryby hrají důležitou roli ve výživě člověka a že i ryby přikrmované pšenicí jsou
velmi cenné právě z hlediska dosažení vhodného poměru n-6 : n-3 PUFA v naší výživě.
SOUHRN
Vliv rybářského hospodaření na kvalitu vody v rybnících a na kvalitu rybí produkce byl studován v období duben až září 2008 v poloprovozních podmínkách na 6 experimentálních
rybníčcích (každý o ploše 0,16 ha) v areálu pokusnictví VÚRH JU Vodňany.
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Na třech rybnících byl realizován extenzivní odchov kapra obecného (do každého rybníčku
nasazena obsádka 50 ks kapra obecného o průměrné hmotnosti 300 g.ks-1, ryby měly k dispozici pouze přirozenou potravu), na dalších třech rybnících byl realizován mírně intenzivní odchov (do každého rybníčku nasazeno 200 ks kapra obecného o průměrné hmotnosti
300 g.ks-1, ryby byly přikrmovány pšenicí). V průběhu experimentu byla kontrolována kvalita
vody ve všech rybnících a jednotlivé parametry porovnávány s imisními standardy danými nařízením vlády č. 229/2007 Sb. pro kaprové vody. Sledované parametry kvality vody se v jednotlivých skupinách rybníků výrazně nelišily. Srovnatelný byl i podíl hodnot, které nevyhovovaly
imisním standardům (jednalo se především o hodnoty pH, koncentrace rozpuštěného kyslíku, CHSKCr, BSK5, Pcelk, které opakovaně nevyhovovaly platným imisním standardům, a to jak
v rybnících s extenzivním hospodařením, tak v rybnících, kde byly ryby přikrmovány pšenicí.
V těchto rybnících parametry kvality vody nevyhovovaly ve větším počtu případů).
Přikrmování ryb pšenicí se dále projevilo dvojnásobným zvýšením obsahu tuku v jejich svalovině a méně příznivým poměrem n-6/n-3 PUFA – polynenasycených mastných kyselin (u ryb
přikrmovaných pšenicí byl poměr n-6/n-3 2,7 : 1, zatímco u ryb chovaných extenzivním způsobem činil 0,55 : 1). Avšak i horší poměr polynenasycených mastných kyselin zjištěný u ryb, které byly přikrmovány pšenicí, je výrazně příznivější ve srovnání s hodnotami, které se vyskytují
v běžné stravě Středoevropanů.
PODĚKOVÁNÍ
Práce vznikla za finanční podpory projektů MSM600766809, CENAKVA reg.
č. CZ.1.05/2.1.00/01.0024, GA JU 047/2010/Z, NAZV QH92307, QH 82117 a SP/2e7/67/08. Autoři práce děkují prof. RNDr. A. Sládečkové, CSc. za provedení saprobiologických vyšetření a
RNDr. O. Skácelové, CSc. za algologické vyšetření vzorků. Dík patří také A. Kocové a I. Prokopové za technickou pomoc při provádění experimentů.
LITERATURA
Appelqvist, L.A., 1968. Rapid methods of lipid extraction and fatty acid methyl ester preparation for seed and leaf tissue with special remarks on preventing accumulation of lipid
contaminants. Ark Kemi., 28: 551–570.
Buchtová, H., Svobodová, Z., Křížek, M., Vácha, F., Kocour, M., Velíšek, J., 2007. Fatty acid composition in intramuscular lipids of experimental scaly crossbreds in 3-year old common
carp (Cyprinus carpio L.). Acta Vet. Brno, 76: 873–881.
Csengeri, I., Farkas, T., Majorka, F., Oláh, J., Szalay, M., 1978. Effect of feeds on the fatty acid
composition of carp (Cyprinus carpio L.). Aquacult. Hung., 1: 24–34.
Csengeri, I., Farkas, T., 1993. Effects of essential fatty acid deficient diets on the carcass acids
and membrane viscosity in the common carp. Proceedings of EIFAC Workshop on
Methodology for determination of Nutrient Requirements in Fish, 29 June – 1 July
1993, Eichenau, Abstracts: p. 62.
Csengeri, I., 1996. Dietary effects on fatty acid metabolism of common carp. Arch. Anim. Nutr.,
49: 73–92.
Fajmonová, E., Zelenka, J., Komprda, T., Kladroba, D., Sarmanová I., 2003. Effect of sex, growth
intensity and heat treatment of fatty acid composition of common carp (Cyprinus
carpio) fillets. Czech J. Anim. Sci., 48(2): 85–92.

- 29 -

Máchová a kol. / Bulletin VÚRH Vodňany 46, 2010/1, 19–30

Farkas, T., Csengeri, I., Majorka, F., Oláh, J., 1978. Metabolism of fatty acids in fish. II. Biosynthesis
of fatty acids in relation to diet in the carp, Cyprinus carpio Linnaeus 1758. Aquaculture, 14: 57–65.
Fredriksson-Eriksson, S., Pickova, J., 2007. Fatty acids and tocopherol levels in M-longissimus
dorsi of beef cattle in Sweden a comparison between seasonal diets. Meat Sci., 76:
746–754.
Hara, A, Radin, N.S., 1978: Lipid extraction of tissues with a low-toxicity solvent. Anal Biochem.,
90: 420–426.
Horáková, M., Lischke, P., Grünwald, A., 1986. Chemické a fyzikální metody analýzy vod. SNTL
Praha, 389 pp.
IUCN, 1996. Význam rybníků pro krajinu střední Evropy. Trvale udržitelné využívání rybníků
v Chráněné krajinné oblasti a biosférické rezervaci Třeboňsko. České koordinační
středisko IZCN – Světového svazu ochrany přírody Praha a IUCN Gland, Švýcarsko a
Cambrige, Velká Británie, 189 pp.
Kromhout, D., Bosschieter, E.B., Coulander, C. L., 1985. The inverse relation between fish consumption and 20-year mortality from coronary heart disease. N. Engl. J. Med., 312:
1206–1209.
Mráz, J., 2008. Může být kapr obecný významným hráčem na poli funkčních potravin? – review. Bulletin VÚRH Vodňany, (2):48–57.
Mráz, J., Pickova, J., 2009. Differences between lipid content and composition of different
parts of fillets from crossbred farmed carp (Cyprinus carpio). Fish Physiol Biochem.,
35(4): 615–623.
Okuyama, H., 2000. n-6/n-3 Ratio of dietary fatty acids rather than hypercholesterolemia as
the major risk factor for atherosclerosis and coronary heart disease. J. Health. Sci.,
46(3): 157–177.
Pauletto, P., Puato, M., Carovi, M.G., Casiglia, E., Munhambo, A.E., Cazzolato, G., Bon, G.B., Angeli,
M.T., Galli, C., Pessina, A.C., 1996. Blood pressure and atherogenic lipoproteid profile
sof fish-diet and vegetarian villagers in Tanzania: the Lugalawa study. Lancet, 348:
784–788.
Pechar, L., 2000. Impacts of long-term changes in fishery management on the trophic level
water quality in Czech fish ponds. Fisheries Manag. Ecol., 7: 23–31.
Simopoulos, A.P., 1999. Essential fatty acids in health and chronic disease. Am. J. Clin. Nutr., 70:
560S–569S.
Steffens, W., 1997. Effects of variation in essential fatty acids in fish feeds on nutritive value of
freshwater fish for humans. Aquaculture, 151: 97–119.
Vácha, F., Vejsada, P., Hůda, J., Hartvich, P., 2007. Influence of supplemental cereal feeding on
the content and structure of fatty acids during long-lasting storage of common carp
(Cyprinus carpio, L.). Aquacult. Int., 15: 321–329.
Watanabe, T., Takeuchi, T., Wada, M., 1981. Dietary lipid levels and α-tocopherol requirement of
carp. Bull. Jpn. Soc. Sci. Fish., 47: 1585–1590.
Winnicky, M., Somers, V.K., Accurso, V., Phillips, B.G., Puato, M., Palatini, Pauletto, P., 2002. Fishrich diet, leptin, and body mass. Circulation, 106: 289–291.
Wirth, M., Steffens, W., 1996. Zum Fettstoffwechsel von Speisenkarpen bei der Aufzucht auf
Naturnahrungsbasis und mit Getreidezufutterung. Fischer. und Teichwirt., 47: 270–
272.

- 30 -

Máchová a kol. / Bulletin VÚRH Vodňany 46, 2010/1, 31–38

ZNEČIŠTĚNÍ PRODUKOVANÉ KAPREM OBECNÝM
Z RŮZNÝCH PODMÍNEK ODCHOVU
WATER POLLUTION BY CARP ORIGINATING FROM DIFFERENT POND
MANAGEMENT SYSTEMS
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Abstract
Water pollution by carp excretion was evaluated in short term aquarium experiments. Effects
of the three different feeding treatments of carp were tested (extensive without supplemental
feeding; semi-intensive with supplemental feeding by either wheat or feed pellets). Two fish from
each pond with different treatment were placed into 100 l tanks filled with tap water, with two
replicates per treatment. Fish were removed into aquarium with clean water after 24 hours, all
prior water was filtered through a screen with 40 μm mesh size. Both, filtered water and solids were
analysed. The same sampling was repeated after next 24 hours. Pollution detected in solids and
in filtered water was related to live weight of fish per day. Solids were analysed for a content of
dry matter, total phosphorus (P) and nitrogen (N). Filtered water was analysed for a concentration
of total nitrogen, total phosphorus, CODMn, CODCr and BOD5. Fish fed on pellets showed the highest excretion of solids given in dry matter (1003 mg.day-1.kg-1 of fish) compared to values of 557
and 638 mg. day- 1 . kg-1 of fish for fish fed on wheat or without supplemental feeding, respectively.
All these values decreased markedly during the second day of the experiment. The highest values of CODMn (609 mg.day-1.kg-1), CODCr (1620 mg.day-1.kg-1), BOD5 (1053 mg.day-1.kg-1) and total N
(24 mg.day-1.kg-1) in filtered water were detected in group fed on pellets, whereas unfed group presented the highest concentration of total P (15.4 mg.day-1.kg-1).
Klíčová slova:	CHSK, BSK, dusík, fosfor, kapr obecný, exkrementy, krmné granule, pšenice, přirozená potrava
Keywords:	COD, BOD, nitrogen, phosphorus, common carp, excrements, feed pellets, wheat, natural feed
ÚVOD
Chovatelé sladkovodních ryb se musejí potýkat s řadou problémů, které souvisejí nejen
s udržením dobrého zdravotního a výživového stavu ryb, ale také s kvalitou vody v rybnících.
Ta bude pravděpodobně v budoucnosti limitujícím prvkem rybářského hospodaření. Na kvalitu vody jsou kladeny stále přísnější požadavky. Jejich splnění vyžaduje velmi dobré znalosti
vzájemných interakcí biologických a chemických parametrů vodního prostředí, znalosti zásadních faktorů, které ovlivňují trofickou a saprobiologickou úroveň rybniční vody včetně
koloběhu živin a organických látek v ní. Obecně lze říci, že v literatuře a záznamech lze najít
poměrně podrobné údaje o aplikaci živin a dalších látek do rybničního prostředí a s tím souvisejícím stavem kvality vody v rybnících.
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Na druhé straně však existuje minimum údajů o produkci živin samotnými rybami v závislosti na přijímané potravě. Z toho důvodu byla naše práce zaměřena na tuto problematiku, jejíž řešení by mohlo přispět k pochopení dalších souvislostí mezi výší produkce ryb, způsobem
odkrmu a kvalitou vody.
V níže uvedených tabulkách jsou sumarizována data, která dávají přehled o průměrných
hodnotách dusíku a fosforu aplikovaného ročně do rybníků včetně údajů o hustotě rybích
obsádek a k tomu navazující údaje o vývoji kvality vody v rybnících využívaných k rybářskému
obhospodařování.

Tab. 1. Dlouhodobé změny v aplikaci dusíku (N) a fosforu (P) a hustoty obsádek (průměrné hodnoty) (Pechar, 2000).
Tab. 1. Long-term changes in the annual nitrogen (N) and phosphorus (P) supply, and fish stock density (average values) (Pechar, 2000).
Období*)

N
kg.ha-1

P
kg.ha-1

N:P

Hustota obsádky
ks.ha-1

Produkce
kg.ha-1

1951–1960

4,6

12,0

0,4

260

190

1961–1970

11,8

8,2

1,4

510

290

1971–1980

26,0

6,7

3,9

790

420

1981–1990

30,0

8,0

4,9

980

520

1991–1993

46,3

9,7

4,7

880

480

1994–1997

43,8

9,1

4,8

830

490

*) Zdrojová data: 1951–60 – Státní rybářství Blatná – 12 rybníků, 1961–1990 Státní rybářství Blatná a Třeboň – 300 rybníků; 1991–93
Rybářství Třeboň – 40 rybníků; 1994–97 Rybářství Třeboň – 30 vybraných rybníků.

Tab. 2. Dlouhodobé změny v koncentracích dusíku a fosforu, chlorofylu a průhlednosti vody (průměrné hodnoty) (Pechar, 2000).
Tab. 2. Long-term changes in the concentrations of nitrogen and phosphorus, chlorophyll-a, and transparency (average values) (Pechar, 2000).
Období*)

pH

Koncentrace v mg.l-1
NO3-N

NH4-N

N

PO4-P

P

1954–58

8,3

0,07

0,09

1,00

–

0,20

Chlorofyl
µg.l-1

Průhlednost
m

35

1,70

1973–78

8,2

0,13

0,39

1,27

0,05

0,11

66

1,27

1979–80

8,3

0,11

0,11

1,55

0,04

0,12

48

0,97

1990–91

8,5

0,12

0,12

2,60

0,05

0,29

121

0,45

1992–93

8,2

0,14

0,23

2,48

0,09

0,24

95

0,52

1994–97

8,4

0,13

0,18

2,94

0,05

0,29

139

0,47

*) Zdrojová data: (1954–58) 9 rybníků na Blatensku vzorkovaných 6–8krát za sezonu; (1973–78) 12 rybníků na Blatensku a Třeboňsku
vzorkovaných 10–12krát za sezonu; (1979–80) 33 rybníků na Blatensku vzorkovaných 3krát za sezonu; (1990–91) 40 rybníků na Třeboňsku vzorkovaných 3krát za sezonu; (1992–93) 40 rybníků na Třeboňsku vzorkovaných 3krát za sezonu a 91 rybníků na Třeboňsku
vzorkovaných 5krát v roce 1992 na chlorofyl a průhlednost; (1994–97) 6 rybníků na Třeboňsku 14–16krát za sezonu.

Cílem předložené práce bylo metodicky vyzkoušet možnost sledování produkce znečištění
rybami, které byly odchovávány za rozdílných potravních podmínek, a toto znečištění kvantifikovat.
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MATERIÁL A METODIKA
Produkce znečištění rybami (PZ) byla studována na třech skupinách kaprů obecných K2–3,
kteří pocházeli z experimentálních rybníčků, kde byl prováděn jejich odchov za rozdílných
podmínek. Pokus byl uskutečněn ve vegetační sezóně v roce 2008.
Podmínky odchovu kaprů použitých k pokusu
1. skupina („ p ř i r o z e n á “ ) ryby pocházely z rybníčků, kde probíhal extenzivní způsob jejich
odchovu (rybám nebylo předkládáno žádné krmivo a měly k dispozici pouze přirozenou potravu).
2. skupina („ p š e n i c e “ ) ryby pocházely z rybníčků, kde byly přikrmovány 5 dní v týdnu pšenicí v denní dávce 2–3 % hmotnosti ryb. Po celou dobu odkrmu měly ryby přístup k přirozené
potravě (ověřeno kontrolními odběry zooplanktonu).
3. skupina („ g r a n u l e “ ) pocházela z rybníčků, kde byly ryby přikrmovány 5 dní v týdnu granulemi v denní dávce 2–3 % hmotnosti ryb. Po celou dobu odkrmu měly ryby přístup k přirozené potravě (ověřeno kontrolními odběry zooplanktonu).
Základní údaje o nutričním složení přirozené potravy a předkládaných krmiv jsou uvedeny
v tab. 3 a 4.

Tab 3. Nutriční složení zooplanktonu (Gopa a kol., 2007) a pšenice (Pomeranz, 1988) (v % sušiny).
Tab. 3. Nutritious composition of zooplankton (Gopa, 2007) and wheat (Pomeranz, 1988) (in % of dry matter).
Zooplankton

Pšenice

protein

73–79

12–6

tuk

10–15

1,5–2

karbohydráty

3–5

65–70

popelovina

3–10

1,8

vláknina

11

Tab. 4. Nutriční složení granulí obohacených řepkovým olejem.
Tab. 4. Nutritious composition of food pellets enriched with rape oil.
KP1 18 NL řepka
NL

18,59 %

tuk

6,49 %

vláknina

6,79 %

lyzin

0,84 %

metionin

0,35 %

vápník

1,0 %

fosfor

0,71 %

Ryby o průměrné kusové hmotnosti 300 g byly do rybníčků o ploše 0,16 ha nasazeny v dubnu 2008 po 50 ks (přirozená) a po 200 ks (pšenice, granule). (Hustota obsádky odpovídala
mírné intenzitě hospodaření).
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V srpnu téhož roku bylo z jednotlivých skupin rybníčků odloveno po 4 kusech ryb, které byly
bezprostředně po odlovu zváženy a umístěny po dvou kusech do nádrží s odstátou vodovodní vodou o objemu 100 litrů. Teplota vody odpovídala teplotě vody v rybnících (21 °C). Přehled
o nasazených rybách – jejich hmotnosti a způsobu odkrmu je uveden v tabulce 5.

Tab. 5. Přehled o způsobu odkrmu a hmotnosti ryb v jednotlivých akváriích.
Tab. 5. Overview about the way of feeding and fish weight in the tanks.
Nádrž č.

Způsob odkrmu

Celková hmotnost ryb v nádrži (kg)

1

přirozená

4,480

2

přirozená

4,235*)

3

pšenice

2,140

4

pšenice

2,030

5

granule

1,825

6

granule

2,130

*) netěsnost akvária, pokus ukončen předčasně

Pokus probíhal ve dvou opakováních a trval 48 hodin. Po 24 hodinách byly ryby přeloveny
do čisté vody a veškerá voda z původních akvárií byla přefiltrována přes uhelon s velikostí
ok 40 μm (separace „pevné fáze exkrementů“). Část filtrátu byla předána na hydrochemické
analýzy. Pevný podíl byl kvantitativně převeden do mikrotenového sáčku, zamražen na -80 °C
a poté předán na chemické analýzy. Po dalších 24 hodinách byl pokus ukončen. Voda z akvárií
byla přefiltrována a další zpracování vzorků proběhlo stejným způsobem jako předešlého dne.
Ryby z akvárií byly vráceny do původních rybníků. V přefiltrované vodě byly v Centrální laboratoři VÚRH JU Vodňany stanoveny následující ukazatele:
C e l k o v ý f o s f o r – fotometrické stanovení orthofosforečnanů po rozkladu vzorku kyselinou
sírovou a peroxodisulfátem v termoreaktoru.
C e l k o v ý d u s í k – fotometrické stanovení dusičnanů po oxidační mineralizaci organických
a anorganických sloučenin dusíku peroxodisíranem v termoreaktoru.
C H S K M n – manganistanem draselným podle Kubela – elektrický ohřev.
C H S K C r – fotometrické stanovení po oxidaci vodného vzorku horkým roztokem dvojchromanu draselného v kyselině sírové se síranem stříbrným.
B S K 5 – manometricky bez použití rtuti systémem OxiTop.
Výsledky analýz vody i pevné fáze exkrementů byly přepočítány na PZ, která byla zaznamenána v průběhu v prvních 24 a následujících 24 hodin trvání pokusu. Hodnoty zjištěné v prvních 24 hodinách pokusu, kdy podle našich předpokladů došlo ke strávení hlavního podílu
přijaté potravy, byly sumarizovány a vyjádřeny jako průměrné hodnoty PZ, které lze očekávat
v jednotlivých chovech ryb.
VÝSLEDKY A DISKUSE
Vodná fáze
Výsledky provedených analýz vody přepočtené na produkci znečištění rybami za 24 hodin
na 1 kg hmotnosti ryb jsou uvedeny v grafech č. 1–6. Jedná se o průměrné hodnoty a směrodatné odchylky.
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Grafy 1–6. Znečištění produkované rybami za 24 hodin zjištěné ve vodné fázi vztažené na 1 kg hmotnosti ryb.
Graphs 1–6. Pollution produced by fish during 24 hours related to 1 kg of live fish determined in aqueous phase.

Z výsledků vyplývá, že PZ zachycená ve vodné fázi (organické látky vyjádřené jako BSK5,
CHSKMn a CHSKCr, celkový dusík, amoniakální dusík) je nejvyšší u ryb, které byly přikrmovány
granulemi a nejnižší u ryb, které měly k dispozici pouze přirozenou potravu. Rozdíly jsou patrné zejména v prvních 24 hodinách, kdy ryby při teplotě vody, která byla v akváriích udržována
(20–21 °C), stráví většinu přijaté potravy. V tomto období dosahovala PZ rybami přikrmovanými granulemi 1,9 až 2,7násobku ve srovnání s PZ rybami z extenzivního odchovu. PZ rybami
přikrmovanými pšenicí dosahovala 1,1 až 1,7násobku ve srovnání s PZ rybami z extenzivního
chovu. Následující den (období experimentu 24–48 hodin) došlo u většiny uvedených ukazatelů ke snížení hodnot a rovněž se snížily rozdíly ve znečištění produkovaném jednotlivými
skupinami ryb (grafy 1, 3, 4, 5 a 6).
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Opačný trend oproti výše uvedenému byl zaznamenán v případě produkce celkového fosforu, kde v průběhu prvních 24 hodin trvání pokusu byla jeho nejvyšší produkce
(15,4 mg.den-1.kg-1) zjištěna u skupiny ryb, které měly k dispozici pouze přirozenou potravu. To
je hodnota o 65 % vyšší než u ryb přikrmovanými pšenicí a o 46 % vyšší než u ryb přikrmovaných granulemi. Následující den se produkce fosforu u ryb všech tří skupin výrazně snížila, ale
i v tomto období byla nejvyšší u ryb z extenzivního chovu (graf 2).
Porovnání s literárními údaji je obtížné. V literatuře se údajů o znečištění produkovaném rybami vyskytuje minimálně a většinou jsou zaměřeny na produkci amoniaku, jakožto nejdůležitějšího metabolického produktu ryb. Např. Stejskal a kol. (2009) sledoval produkci amoniaku
okounem říčním chovaným v recirkulačních systémech v závislosti na intenzitě krmení a velikosti ryb. Tento autor uvádí průměrnou produkci amoniakálního dusíku ve výši 120–360 mg
za den na 1 kg hmotnosti ryb pro ryby, které byly do zahájení pokusu krmeny, a 50 mg amoniakálního dusíku za den na 1 kg hmotnosti ryb pro ryby, které nebyly dva dny před zahájením
pokusu krmeny. Uvedený pokus probíhal při průměrné teplotě 23,3 °C. Produkce amoniaku
byla vyšší u ryb menších hmotnostních kategorií. Uvedené hodnoty velmi dobře korespondují
s našimi výsledky (výše produkce amoniakálního dusíku v průběhu prvních 24 hodin a následujících 24 hodin – graf 3). Výrazně vyšší hodnoty uvádí Rychly a kol. (1977) u pstruha duhového, a to 180 mg amoniakálního dusíku za den na 1 kg hmotnosti ryb, kterým nebyla po dobu
12 dnů před zahájením pokusu předkládána potrava, a 900 mg u ryb, které byly do zahájení
pokusu krmeny granulemi s obsahem 43 % surových bílkovin. Tento výrazný rozdíl může být
vysvětlen kvalitou předkládaného krmiva a také malou hmotností ryb (29–70 g).
Pevná fáze
Pevná fáze exkrementů, která byla zachycena filtrací přes uhelon, byla nejvyšší u ryb přikrmovaných granulemi, kde dosáhla v přepočtu na sušinu 1003 mg.den-1.kg-1. Nižší (zhruba poloviční) hodnoty byly zjištěny u ryb ostatních dvou skupin. Následující den došlo k výraznému
poklesu PZ (na 5–10 % původních hodnot) a hodnoty zjištěné u jednotlivých skupin ryb byly
srovnatelné. Obdobný trend je patrný u produkce celkového dusíku a fosforu (grafy 7–9).

Grafy 7–9. Znečištění produkované rybami zachycené v pevné fázi exkrementů za 24 hodin vztažené na 1 kg hmotnosti ryb.
Graphs 7–9. Pollution produced by fish during 24 hours related to 1 kg live fis detected in solid phase of excrements.
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Celkové znečištění (v pevné i vodné fázi)
Na základě hodnot zjištěných analýzami vodného a pevného podílu v prvních 24 hodinách
trvání pokusu bylo vypočteno znečištění produkované rybami, které lze v průběhu krmné sezony očekávat při rozdílném způsobu odkrmu. Hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce.

Tab. 6. Znečištění produkované rybami (hodnoty jsou uvedeny v mg za 24 h na 1 kg hmotnosti ryb).
Tab. 6. Pollution produced by fish (the values are given in mg during 24 hours and 1 kg of fish).
Způsob
odkrmu

Znečištění zachycené ve vodné fázi

CHSKMn

CHSKCr

BSK5

Znečištění
zachycené
v pevné fázi
Celkový
Pevný podíl
amoniak ve exkrementů
vodné fázi (sušina)

Suma znečištění
zachycená ve vodné
a pevné fázi
Celkový
fosfor

Celkový
dusík

přirozená

281

848

388

57

638

19,2

273

pšenice

372

1341

660

93

557

8,8

361

granule

609

1620

1053

115

1003

15,5

524

Z uvedeného přehledu vyplývá, že s výjimkou fosforu představují ryby přikrmované granulemi největší potenciální zátěž vodního prostředí. Na druhé straně je zřejmé, že i ryby chované extenzivním způsobem jsou jasným eutrofizujícím prvkem. Uvedené problematice bude
věnována pozornost i v následujícím období, neboť otázky vlivu rybářského hospodaření
na kvalitu vody jsou stále aktuální a jsou častým zdrojem sporů mezi rybáři a vodohospodáři.
Zvýšená pozornost bude věnována analýzám potravy, kterou mají ryby k dispozici (přirozená
potrava i předkládaná krmiva), aby bylo možno doložit příčiny rozdílů v produkci znečištění,
které byly zjištěny v našem pokusu. Údaje o kvalitě krmiv, které jsou uvedeny v tabulkách 3 a
4, pocházejí z literárních pramenů a neobsahují kompletní údaje, které bychom potřebovali
k vyhodnocení a diskusi našich výsledků.
Závěr
Hlavní podíl pevné fáze exkrementů je rybami vyprodukován během prvních 24 hodin po jejich odlovu, což odpovídá době trávení přijaté potravy při teplotě vody 20–21 °C. Následující
den produkce exkrementů klesla u jednotlivých skupin ryb na 5–14 %. Znečištění zachycené
ve vodné fázi bylo ve sledovaných časových intervalech srovnatelné.
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Výraznější pokles byl zaznamenán v případě celkového fosforu. Přikrmování ryb se projevilo v průběhu prvních 24 hodin zvýšením všech hodnot sledovaných ukazatelů znečištění
(u ryb přikrmovaných pšenicí o cca 50 %, u ryb přikrmovaných granulemi o cca 100 až 200 %
ve srovnání s produkcí znečištění rybami, které měly k dispozici pouze přirozenou potravu).
Opačný trend vykazovala produkce fosforu, která byla nejvyšší u ryb, které měly k dispozici
pouze přirozenou potravu.
SOUHRN
Produkce znečištění rybami byla sledována na kapru obecném K2–3, který pocházel z rozdílných podmínek chovu (extenzivní chov – bez přikrmování ryb, mírně intenzivní chov – s přikrmováním ryb jednak pšenicí, jednak krmnými granulemi obohacenými řepkovým olejem). Ryby
odlovené z jednotlivých rybníků byly po dvou kusech umístěny do akvárií s odstátou vodovodní vodou. Test probíhal ve dvou opakováních. Po 24 hodinách pobytu ryb v akváriích byly ryby
přeloveny do čisté vody, voda z původních akvárií byla přefiltrována přes uhelon (40 μm) a následně byly provedeny analýzy vody i pevné fáze exkrementů. Po dalších 24 hodinách se postup
opakoval a poté byl pokus ukončen. Z naměřených hodnot byla vypočtena produkce znečištění
(PZ) vyjádřená hodnotami vybraných parametrů kvality vody (Pcelk, Ncelk, CHSKCr, CHSKMn, BSK5)
za 24 hodin vztažená na 1 kg hmotnosti ryb. V pevné fázi exkrementů byl stanoven obsah sušiny
a celkový dusík a fosfor. Z naměřených hodnot vyplývá, že hlavní podíl pevné fáze exkrementů byl rybami vyloučen v průběhu prvních 24 hodin po odlovu a dosáhl u ryb přikrmovaných
granulemi v přepočtu na sušinu 1003, u ryb přikrmovaných pšenicí 557 a u ryb, které nebyly
přikrmovány 638 mg.kg-1.den-1. Tyto hodnoty následující den výrazně poklesly. Ve vodné fázi
byly zjištěny během prvních 24 hodin nejvyšší hodnoty CHSKMn, CHSKCr, BSK5 a Ncelk (609, 1620,
1053 a 24 mg.kg-1.den-1) u ryb přikrmovaných granulemi, nižší hodnoty byly naměřeny u ryb
přikrmovaných pšenicí a nejnižší u ryb z extenzivního chovu. Naproti tomu nejvyšší produkce
Pcelk ve vodné fázi (15,4 mg.kg-1den-1) byla zjištěna u ryb, které nebyly přikrmovány.
PODĚKOVÁNÍ
Práce vznikla za finanční podpory projektů MSM600766809, CENAKVA reg.
č. CZ.1.05/2.1.00/01.0024 , GA JU 047/2010/Z a MŽP SP/2e7/67/08 a QH82117. Autoři práce děkují A. Kocové, Ing. J. Čížkové a I. Prokopové za technickou pomoc při provádění experimentů.
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ZVÝŠENÍ TOXICITY PERZISTENTNÍCH ORGANICKÝCH
POLUTANTŮ V PŘÍTOMNOSTI HUMINOVÝCH LÁTEK
ENHANCEMENT OF TOXICITY OF VARIOUS PERSISTENT ORGANIC
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Abstract
Humic substances (HS) are ubiquitous natural products of natural organic matter decomposition. HS are present in most freshwaters at concentrations ranging from 0.5 to 50 mg/L and organic carbon formed mainly by HS can represent even 20% dry weight of sediments. Recently, the
interaction of dissolved HS with aryl hydrocarbon receptor (AhR) has been demonstrated. AhR is
a cytosolic receptor that binds persistent organic pollutants (POPs) and mediates some of their
toxic effects. We describe in vitro effects of binary mixtures of various HS samples with model compounds from different classes of environmental pollutants in H4IIE-luc cell line. Six out of 12 HS
samples activated AhR even at environmentally relevant concentrations (17 mg.l-1), but did not
induce full AhR-activation even at excessive concentration. In simultaneous exposure of H4IIEluc cells to HS (17 mg.l-1) and each of the model compounds, TCDD (1.2 pM), PCB126 (0.01nM),
benzo[a]pyrene (40nM), benzo[a]anthracene (240nM), dibenz[a,h]anthracene (1nM) and fluoranthene (40,000nM), either significant additive or facilitative effects were observed when compared
to the activities of the single model pollutants. No negative interactions, due to possible sorption of
model compounds to HS, were observed. Similar effects were observed in experiment with samples
that were preincubated for six days before the exposure, so it seems that sorption of pollutants by
HS and resulting decrease of bioavailability of POPs is compensated by other modes of action of
HS. Thus, HS does not seem to protect organisms against toxic effects of hydrophobic pollutants
but they might even enhance their adverse effects.
Klíčová slova: huminové látky, toxicita dioxinového typu, aryl hydrokarbonový receptor
Keywords:
humic substances, dioxin-like toxicity, aryl hydrocarbon receptor
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ÚVOD
Huminové látky (HS) představují jeden z hlavních produktů degradace organické hmoty
v přírodě. Huminové látky se podle svých fyzikálněchemických vlastností dělí na huminové
kyseliny (HA), fulvokyseliny (FA) a huminy. Ve vodním prostředí tvoří přibližně 50–70 % rozpuštěného organického uhlíku (Timofeyev a kol., 2004), jehož koncentrace se ve sladkovodních
podmínkách pohybuje od 0,5 do 50 mg.l-1. U sedimentů však může organický uhlík zahrnovat
až 20 % procent hmotnosti sušiny (Akkanen a kol., 2005; Steinberg, 2003).
Bylo popsáno, že huminové látky mohou vyvolávat řadu biologických efektů. Je poměrně
dlouho známo, že HS mohou na organizmy působit nepřímo, například změnou biodostupnosti toxických látek nebo živin, jejich přímé účinky však byly objeveny teprve nedávno. Ukazuje se, že expozice HS může u organismů vyvolat řadu fyziologických a biochemických efektů,
jako je změna hladin proteinů teplotního šoku nebo exprese biotransformačních enzymů či
efekty na úrovni hormonální regulace organizmu (Menzel a kol., 2005; Steinberg a kol., 2007).
Navíc mohou HS usnadňovat život v extrémních podmínkách a umožnit tak prodloužení délky
života, jak bylo zjištěno v případě hlístice Caenorhabditis elegans (Steinberg a kol., 2007).
V předchozí studii jsme ukázali, že samostatné HS mohou vyvolávat toxicitu dioxinového
typu in vitro (Janošek a kol., 2007) a podobný jev byl popsán i in vivo (Matsuo a kol., 2006). Tento typ toxicity je zprostředkován aktivací receptoru pro planární aromatické uhlovodíky (AhR,
aryl hydrocarbon receptor). Pro AhR sice zatím nejsou známy žádné významné endogenní
ligandy, jeho aktivaci však způsobuje celá řada xenobiotik, jako jsou polychlorované dibenzop-dioxiny a furany (PCDD/F), polychlorované bifenyly (PCB) a některé polycyklické aromatické
uhlovodíky (PAH) a jejich deriváty. AhR má funkci senzoru pro detekci cizorodých látek a indukci detoxikačních systémů, avšak nadměrná aktivace AhR je spojována s řadou negativních
efektů, jako je teratogenita, karcinogeneze, reprodukční toxicita.
V přírodních podmínkách se v sedimentech, půdách nebo vodách mohou přírodní HS interagovat s AhR-aktivními polutanty, jako jsou PAH, PCDD/F nebo PCB. V předkládané studii
jsme prověřili, jak HS ovlivňují aktivitu dioxinového typu několika modelových zástupců těchto skupin perzistentních organických polutantů (POPs).
MATERIÁL A METODIKA
Vzorky HS izolovaných z různých matric byly zakoupeny od následujících společností, Fluka
(Švýcarsko): HA-Fluka; Sigma-Aldrich (Česká republika): HA sodná sůl; Humintech GmbH (Německo): HuminFeed; International Humic Substances Society (IHSS, USA): zbylých devět vzorků
huminových látek [pět vzorků huminových kyselin, dva fulvokyselin, dva přírodního organického uhlíku (NOM)]. Standardy HS v pevném skupenství byly naváženy a následně rozpuštěny
v 0,05M NaOH a výsledná koncentrace v experimentu byla 17 mg/l. 2,3,7,8-tetrachlordibenzo-p-dioxin (TCDD) byl zakoupen od firmy Dr. Ehrenstorfer (Německo), 3,3‘,4,4‘,5-pentachlorbifenyl (PCB126) od firmy Absolute Standard Inc. (USA), polycyklické aromatické uhlovodíky
(PAH) benzo[a]pyren (B[a]P), benzo[a]anthracen (B[a]A), dibenz[a,h]anthracen (DB[a,h]A), fluoranthen (Flu) od firmy Sigma-Aldrich (Česká republika). Pro expozici byly modelové látky rozpuštěny v ethanolu. Použité koncentrace látek byly vybrány tak, aby jejich efekt byl statisticky
významně vyšší než u rozpouštědlové kontroly, ale nepřesahoval aktivitu EC50 TCDD.
Toxicita dioxinového typu byla stanovena pomocí tkáňové kultury H4IIE-luc odvozené od
potkaního hepatokarcinomu (Sanderson a kol., 1996). Tato linie je stabilně transfekovaná genem pro luciferázu pod kontrolou receptoru AhR.
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Buňky byly kultivovány v médiu DMEM s 10% fetálním bovinním sérem (PAA, Rakousko)
v inkubátoru syceném 5% CO2 při 37 °C. Expozice probíhala v kultivačním médiu v 96jamkových deskách (Gama, Česká republika). Množství rozpouštědla nepřesáhlo 0,5 % objemu média a pro každou variantu experimentu byla použita odpovídající rozpouštědlová kontrola.
U všech zkoumaných vzorků (samostatné HS, TCDD, PCB126 nebo polyaromáty a binární
směsi modelových látek s HS) byla stanovena aktivita dioxinového typu, a to buď hned po namíchání nebo po šestidenní předinkubaci [třepání ve skle ve tmě v kultivačním médiu s gentamicinem (PAA, Rakousko)]. Výsledky byly vyjádřeny jako procentuální hodnota odpovědi
zkoumané koncentrace jednotlivých modelových POPs. Porovnání rozdílu mezi efekty bylo
provedeno pomocí analýzy rozptylu (one-way ANOVA) spolu s Dunnettovým testem (P < 0,05)
v programu Statistica for Windows 8.0 (StatSoft, Inc. USA). Porovnávaná data pocházejí ze tří
nezávislých experimentů.
VÝSLEDKY
Při samostatné expozici vyvolávalo šest z dvanácti zkoumaných vzorků HS významnou aktivitu dioxinového typu (tab. 1). Aktivní však byly pouze vzorky HA, žádný vzorek FA a NOM
nevykazoval významný efekt. Žádná z těchto šesti HA nebyla schopna vyvolat plnou aktivaci
AhR-dependentní signální dráhy, a to ani v extrémních koncentracích (300 mg.l-1). Nejvyšší
hodnoty AhR-zprostředkované aktivity vyvolané HA odpovídaly zhruba 40–80 % maximální
úrovně aktivity způsobené modelovou látkou TCDD (data nejsou ukázána).
Modelové POPs v koncentracích uvedených tab. 1 při expozici buněčného modelu bez přítomnosti HS vyvolávaly následující efekty: TCDD 15,4 %; PCB126 14,9 %; B[a]P 25,7 %; B[a]A
34,7 %; DB[ah]A 22,1 %; Flu 17,9 %. Účinky jsou vyjádřeny jako procentuální hodnota maximální odpovědi TCDD (500pM) oproti rozpouštědlové kontrole.
Simultánní expozice environmentálně relevantních koncentrací HS (17 mg.l-1) spolu s jednotlivými modelovými látkami ukázaly, že zkoumané vzorky HS zvyšují AhR-zprostředkovanou aktivitu modelových látek (tab. 1). U vzorků obsahujících HA s vlastní AhR-zprostředkovanou aktivitou docházelo k výraznější potenciaci efektu modelové látky, což naznačuje aditivní
interakci HA a modelového polutantu ve směsi (viz tab. 1). Expozice buněčné linie vzorkům
binárních směsí HS a modelových látek po šestidenní preinkubaci ve většině případů nevykazovala žádnou statisticky významnou změnu oproti účinkům vzorků bez předinkubace. Ke
statisticky významnému poklesu došlo pouze u směsí modelových polutantů se vzorky NOM
nádrž Norsko (vyjma směsi s B[a]A).
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*Značí hodnoty statisticky významné (p < 0,05) od rozpouštědlové kontroly (pro samotné HS – první dva sloupce) nebo od aktivity modelového polutantu. Uvedené
hodnoty představují průměry vždy ze tří nezávislých měření, každé provedeno ve formě triplikátu.
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(expressed as percentage of activity of respective pollutant concentration without HS); HA-humic acid, FA- fulvic acid, NOM- natural organic carbon.

Tab. 1. AhR-mediated activity of humic substances assessed alone (17mg/L; expressed as percentage of maximal effects of 500 pM TCDD) or in coexposure with model pollutants

s modelovými polutanty (vyjádřená jako procentuální hodnota aktivity jednotlivých modelových polutantů v uvedených koncentracích bez HS); HA- huminová kyselina,
FA-fulvokyselina, NOM-přírodní organický uhlík, TCDD-2,3,7,8-tetrachlordibenzo-p-dioxin, PCB126-3,3‘,4,4‘,5-pentachlorbifenyl; B[a]P- benzo[a]pyren, B[a]A- benzo[a]
anthracen, DB[a,h]A- dibenz[a,h]anthracen, Flu- fluoranthen.
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Tab. 1. AhR-zprostředkovaná aktivita huminových látek samostatně (vždy 17mg.l ; vyjádřená jako procentuální hodnota maximálního efektu 500pM TCDD) nebo v koexpozici
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DISKUZE
O HS se relativně dlouhou dobu předpokládalo, že působí na organizmy hlavně nepřímými
mechanizmy účinku. Námi popsaná schopnost některých HA vyvolávat aktivitu dioxinového
typu naznačuje, že minimálně tato podskupina HS může interagovat specificky se signálními buněčnými drahami (tab. 1). HA představují velmi komplexní skupinu látek a díky svým
fyzikálně chemickým vlastnostem je možné, že ve své struktuře obsahují nasorbované POPs,
které by mohly být teoreticky zodpovědné za pozorované AhR-zprostředkované efekty. Nicméně, jak jsme ukázali v naší předchozí práci, tato aktivita HA není způsobena perzistentními
látkami, ale je vyvolána výhradně neperzistentní frakcí HA (Janošek a kol., 2007). Je možné,
že tato frakce může obsahovat neperzistentní polutanty, které jsou schopné aktivovat AhR,
jako např. některé PAH. Nicméně toxický ekvivalent TCDD (TEQ) vypočítaný z analytických dat
16 prioritních PAH vysvětlil méně než 1 % toxického ekvivalentu stanoveného pomocí in vitro
modelu pro stejný vzorek HA (Janošek a kol., 2007). Ukazuje se tedy, že hlavní podíl biologicky
stanoveného TEQ je vyvolán látkami, které nejsou rutinně stanovovány pomocí chemických
analýz. Tyto látky mohou zahrnovat méně časté PAH či jejich degradační a transformační produkty nebo jiné přírodní skupiny látek (Denison a Nagy, 2003).
HS se ve vodním prostředí často vyskytují spolu s polutanty, které jsou silnými aktivátory
AhR. Podle zákonitostí interakce ligandu s receptorem by částeční agonisté měli snižovat
schopnost silných ligandů aktivovat daný receptor (Zhu, 2005). Podle této teorie by navázání
aktivujících HA na AhR mělo blokovat vazbu většiny modelových látek použitých v naší studii
in vitro. Nicméně naše výsledky s binárními směsmi HS a modelových látek tuto teorii nepodporují. V našich experimentech způsobily HS statisticky významné zvýšení aktivity modelových polutantů, nebo byly bez efektu (viz tab. 1 – vzorky označené * představují stat. významné zvýšení, vzorky bez tohoto označení se stat. významně neliší od kontroly). V žádném
z případů nedošlo ke stat. významnému snížení aktivity (ve srovnání s příslušnou kontrolou).
Tento jev by mohl být vysvětlen kombinací minimálně tří faktorů, aditivity, facilitace a sorpce.
Aditivita znamená prosté sečtení efektů modelové látky a AhR-aktivní HS v binární směsi. Facilitace umožňuje zvýšení biodostupnosti hydrofobních modelových látek díky vzrůstu jejich
rozpustnosti ve vodě v přítomnosti HS a/nebo změnou propustnosti biomembrán působením
DOM. Podobné zvýšení rozpustnosti B[a]P a PCB v přítomnosti DOM bylo popsáno v práci
Doringa a Marschnera (1998) a zvýšení propustnosti biomembrán po inkubaci s HS ve studii
Glovera a Wooda (2005). Sorpce hydrofobních organických látek HS byla již dříve dobře popsána (Servos a kol., 1992). Sorpce POPs na HS by mohla snižovat biodostupnost organických
polutantů ve vodném prostředí. Naše výsledky, kdy ani šestidenní inkubace modelových látek
s HS významně nesnížila jejich AhR-dependentní účinky, naznačují, že snížení biodostupnosti
POPs v důsledku sorpce je téměř vyrovnáno aditivitou a facilitací a že rozpuštěné HS nesnižují
toxicitu hydrofobních polutantů ve vodním prostředí, jak se dříve předpokládalo, ale mohou
ji naopak zvyšovat.
Souhrn
Huminové látky (HS) představují jeden z hlavních degradačních produktů přírodní organické
hmoty. Koncentrace HS se ve sladkovodních podmínkách pohybují v rozmezí 0,5 až 50 mg.l-1
a organický uhlík může představovat až 20 % suché váhy sedimentů. Relativně nedávno bylo
ukázáno, že rozpuštěné HS mohou interagovat s receptorem pro planární aromatické uhlovodíky (AhR).
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AhR je cytosolový receptor, který váže široké spektrum organických polutantů a zprostředkovává řadu jejich toxických efektů. V naší práci popisujeme AhR-zprostředkovanou aktivitu binárních směsí vzorků HS s různými modelovými zástupci z několika skupin environmentálních
polutantů in vitro pomocí buněčné linie H4IIE-luc. Šest z dvanácti zkoumaných vzorků HS vykazovalo AhR-zprostředkovanou aktivitu, a to i v environmentálně relevantních koncentracích
(17 mg.l-1). Při simultánní expozici buněk H4IIE-luc huminovým látkám a tetrachlorodibenzop-dioxinu (1,2pM), 3,3‘,4,4‘,5-pentachlorobifenylu (0,01nM), benzo[a]pyrenu (40nM), benzo[a]
anthracenu (240nM), dibenz[a,h]anthracenu (1nM) a fluoranthenu (40 000nM) docházelo k významnému zvýšení AhR-zprostředkované aktivity modelových látek ve srovnání s kontrolou
bez HS. Nebyl pozorován žádný pokles měřené aktivity v důsledku sorpce modelových látek
na HS. Podobné výsledky byly získány i se vzorky, které byly před expozicí preinkubovány šest
dní.
Ukazuje se tedy, že sorpce použitých polutantů na HS a následný pokles biodostupnosti je
plně vyrovnána dalšími mechanizmy účinku HS, jako např. facilitace a změna prostupnosti
biomembrán. HS tedy nechrání vždy proti účinkům polutantů, jak se dříve předpokládalo, ale
mohou naopak zvyšovat jejich negativní účinky na exponované organizmy.
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ENVIRONMENTÁLNÍ HROZBY POTOPENÉ A ZAKOPANÉ
CHEMICKÉ MUNICE V BALTSKÉM EKOSYSTÉMU
ENVIRONMENTAL THREATS POSED BY THE SEA-DUMPED AND BURIED CHEMICAL MUNITIONS IN THE BALTIC ECOSYSTEM
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Abstract
Actual data on the captured and sea-dumped German chemical weapons (CW) inventory after
the WW-II, geographic locations of all disposal sites in the Baltic proper and adjacent waters are
presented. Environmental threats posed by the sea-dumped CW are assessed according to the munitions types and CW fillings, data on corrosion, leakages, dissolution, hydrolytic breakdown, and
ecotoxicological effects in biota of the Baltic ecosystem. The moderate long-term environmental
threats posed by the sunken ammunition (even in the case of mustard gas) seem to be lower as
compared with the risks of lifting the corroded munitions, its transport and destruction in facilities
consistent with the requirements on safety and environmental protection pursuant to the Chemical Weapons Convention (1993). Health and environmental problems as well as technological aspects of destruction associated with the buried chemical munitions are shown on the example of
the probably worldwide biggest CW burial site, i.e. the Munster/Oertze area (Lower Saxony, Germany).
Klíčová slova:	potopené chemické zbraně, zakopané chemické zbraně, baltský ekosystém,
ekotoxikologické účinky, Úmluva o zákazu chemických zbraní
Keywords:	sea-dumped chemical weapons, buried chemical weapons, Baltic ecosystem,
ecotoxicological effects, Chemical Weapons Convention
ÚVOD
Toxické zbytky použité a zanechané chemické munice a neadekvátně zničené a uložené
bojové chemické látky, jak v munici, tak v zásobnících v bývalých výrobnách, skladech a místech uložení, náležejí k nebezpečnému dědictví bývalých chemických arzenálů a jejich použití na evropských a dálně-východních válčištích od prvého hromadného nasazení chemických zbraní v r. 1915. Vedle chemické munice, která je stále nalézána na evropských bojištích
1. světové války (zejména v Belgii, Francii a Polsku) a na asijských bojištích japonské agrese
v r. 1937 a později (v Číně), existuje řada bývalých míst výroby, skladování, výcviku a uložení,
kde nejsou zcela jasné typy, množství a status staré a zanechané chemické munice. Nejrozsáhlejší zóna s největším množstvím zakopané chemické munice je kolem Munsteru/Örtze v Dolním Sasku, nejdůležitější region s několika lokalitami potopené německé chemické munice po
2. světové válce představuje Balt a přilehlé vody. Některé státy zodpovědné za zanechanou
chemickou munici ji stačily již zlikvidovat (např. Nizozemí v Indonésii), jiné to čeká jako povinnost ve smyslu Úmluvy o zákazu chemických zbraní (např. Japonsko na řadě míst v Číně).
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Zmíněná Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a
o jejich zničení krátce označovaná jako Úmluva o všeobecném a úplném zákazu chemických
zbraní (dále Úmluva), otevřená k podpisu v Paříži 13. ledna 1993, vstoupivší v platnost 29. dubna 1997, obsahuje mj. přísné požadavky na technologie likvidace chemických zbraní s ohledem na zdraví a ochranu životního prostředí. Úmluva nedovoluje metody, běžně používané
ještě po 2. světové válce, kdy likvidace chemických zbraní nacistického Německa a císařského
Japonska, uskutečňovaná pod dozorem vítězných Spojenců, zahrnovala pálení na otevřených
ohništích, zakopání v zemi, výjimečně likvidaci výbuchem a především potopení v mořích
a oceánech. Lze poznamenat, že posledním známým případem potopení chemických zbraní byla Operace CHASE (vyřazená chemická munice USA plněná nervovými jedy v Karibiku)
v r. 1970. Silná národní a mezinárodní kritika byla motivem ke stavbě závodů na likvidaci vyřazených chemických zbraní na spalovacím principu nejprve v Toelle (UT) a později na Johnstonově atolu. Příprava na likvidaci chemických zbraní ve smyslu Úmluvy iniciovala vývoj rovněž
alternativních destrukčních technologií u největších soudobých držitelů chemických zbraní
mezi členskými státy Úmluvy (Rusko, USA), u menších držitelů (Indie, Jižní Korea, Libye, Albánie) i u zemí s občasnými nálezy staré a zanechané chemické munice (Německo, Francie,
Belgie, Polsko, Čína) i ve státech zodpovědných za zanechanou munici na cizím území (Japonsko).
Tato studie informuje o některých obecně málo známých skutečnostech o výrobě chemických zbraní před a v průběhu 2. světové války a o způsobu a lokalitách neadekvátně likvidovaných/uložených chemických zbraní v Evropě, především v baltském regionu, jakož i o zdravotních a environmentálních hrozbách, které tyto toxické zbrojní relikty představují ve vodním a
suchozemském prostředí.
Výroba a použití chemických zbraní v 1. světové válce
Protože dodnes dochází k občasným nálezům chemických zbraní na bojištích 1. světové
války a významné množství chemické munice (pocházející z německých i spojeneckých arzenálů) bylo zakopáno po válce v prostoru dolnosaského Munsteru/Örtze, připojujeme velmi
stručnou informaci z prvých dob historie chemické války.
Po víceméně epizodním použití různých dráždivých látek (především lakrimátorů) počínaje již srpnem 1914 (nejprve Francouzi, poté Němci), se hromadné použití chemických zbraní
začalo vyvíjet po prvém německém útoku chlorem u Yprů v Západních Flandrech 22. dubna 1915. K nejvíce používaným jedům náležely těkavé dusivé látky, jako chlor (CL), fosgen (CG),
difosgen (DP) a chlorpikrin (PS). Samotný fosgen je zodpovědný za více než 60 % všech ztrát
způsobených chemickými látkami. K další skupině náležely dráždivé látky, především početná
skupina halogenderivátů se slzným účinkem, jako chloracetofenon (CN), xylylbromid, xylylenbromid, bromaceton, bromethylacetát aj. Menší skupinu představovaly látky dráždící horní
dýchací cesty (sternity), především aromatické deriváty arsenu, jako difenylchlorarsan (DA),
difenylkyanarsan (DC) a adamsit (DM). Na bojištích se objevily i obecně jedovaté látky, jako
zejména kyanovodík (AC) a chlorkyan (CK). Posledním stupněm vývoje byly zpuchýřující látky,
tj. methyldichlorarsan (MD), ethyldichlorarsan (ED) a nejúčinnější látka – sulfidický yperit (H)
použitý Němci v r. 1917. V té době v USA vyvinutý lewisit (L) již nebyl bojově použit. Celkem se
na bojištích objevilo přes 40 průmyslově vyrobených toxických látek.
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Po prvém německém útoku chlorem na západní frontě napadení spojenci neprotestovali, ale naopak, všechny vedoucí válčící státy (Německo, Francie, Británie, Rakousko-Uhersko,
Itálie, Rusko a USA) postupně přijaly tento nový bojový prostředek s prostorovým účinkem
schopný překonat polní opevnění, který se od prvého použití stále zdokonaloval a motivoval
i vývoj ochranných prostředků.
Ve válce bylo nasazeno celkem 113 000 t otravných látek a bylo jimi způsobeno 1 297 000
ztrát, z toho 91 200 smrtelných. Poválečná analýza ukázala podstatně vyšší účinnost chemických zbraní ve srovnání s konvenční municí, proto byla v meziválečném období vývoji chemických zbraní věnována velká pozornost i v řadě menších zemí. (Matoušek a Tomeček, 1965).
Evropské chemické arzenály před a během 2. světové války
Vzhledem k prokázané účinnosti chemických zbraní je nasnadě, že státy, které je využily
v 1. světové válce, pokračovaly v jejich vývoji i v meziválečném období, a to i včetně Německa, které tak porušilo zákaz daný mírovými smlouvami z Versailles a Berlína. Není proto divu,
že k největším držitelům chemických zbraní v předvečer 2. světové války patřilo Německo,
Francie, Británie, SSSR a Itálie, které kladly důraz na útočné prostředky, zejména letecké a dělostřelecké, což je zřejmé z italské agrese v Habeši (Etiopii) již v r. 1935. K relativně malým producentům chemické výzbroje s omezenou odvetnou kapacitou náleželo mj. Polsko, Maďarsko,
Československo, Jugoslávie, Rumunsko a Řecko, mnohé z nich bez tehdy typických leteckých
a dělostřeleckých prostředků (Robinson, 1971). Např. Československo vlastnilo v r. 1937 pouze
20 t yperitu (v zásobnících) vlastní výroby (k doplnění pohraničního opevnění úseky kontaminovanými pomocí rozstřikovačů a pozemních min) a malé množství dráždivých látek importovaných z USA a Itálie (1 t adamsitu a 2,7 t chloracetofenonu) pro použití v dráždivých
dýmovničkách. K dispozici nebyla žádná dělostřelecká a letecká munice (Matoušek, 1997).
Záhy po skončení 1. světové války vycházeli představitelé německé branné moci (Reichswehr) z přesvědčení, že podmínky Versailleské smlouvy jsou pro Německo natolik ponižující,
že bude nutná další válka jako „boj za svobodu“. Protože německá vojenská síla byla podstatně
omezena a konvenční válečný potenciál nebylo možno v krátké době zvýšit, počítalo se s tím,
že tuto chybějící sílu bude možno kompenzovat chemickými zbraněmi. Proto jejich vývoj začal v Německu již v r. 1923 a masový program byl nastartován v „Třetí říši“ ihned po uchopení
moci nacisty v r. 1933. Objevuje se skupina nových látek (N-yperity) a jako výsledek výzkumného programu nových sloučenin fluoru a fosforu, orientovaného na nové syntetické pesticidy, se objevují dvě nové skupiny toxických látek. Jednu tvoří alifatické sloučeniny fluoru se
selektivním rodenticidním účinkem na principu specifické inhibice akonitázy. Druhá, jejímž
cílem byly nové pesticidy se systémovým účinkem, byla v druhé polovině 30. let základem
pro novou generaci bojových otravných látek s anticholinesterázovou aktivitou, především
tabunu (GA), sarinu (GB) a somanu (GD). Prvá z těchto látek byla v průběhu 2. světové války
v Německu vyráběna v průmyslovém měřítku a plněna do munice, druhá dosáhla pouze stádia poloprovozní výroby.
Detailní údaje o výrobě, skladování, testovacích místech a typech munice byly shromážděny
zpravodajskými službami vítězných mocností po skončení války. Pokud jde o množství hlavních typů vyrobených v době „Třetí říše“, data z různých zdrojů se navzájem liší jen nevýznamně. Za spolehlivé lze pokládat údaje podle Applera (in Stock a Lohs, 1997) uvedené v tab. 1.
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Tab. 1. Výroba bojových chemických látek (BCHL) v Německu v době „Třetí říše“.
Tab. 1. Production of Chemical Warfare Agents (CWA) in Germany during the „Third Reich“.
BCHL

Množství v t

S-yperit

27 597

arsinový olej*)

7500

tabun

12 000

fosgen

5900

N-yperit

1928

dráždivé látky**)

12 633

celkem

67 557

*)N erafinovaná směs AsCl 3, fenyldichlorarsanu (PD), difenylchlorarsanu (DA) a trifenylarsanu k výrobě DA a jako zimní přísada k snížení
b.t. u S-yperitu.
**)Difenylchlorarsan (DA), difenylkyanarsan (DC), adamsit (DM), chloracetofenon (CN), brombenzylkyanid (BBC) aj.

Data o chemických zbraních, ukořistěných Spojenci, jsou obecně udávána v hmotnostních
jednotkách. Na rozdíl od tab. 1 tedy nejde o samotné BCHL, ale u munice o celkovou hmotnost
včetně jejích kovových součástí. Množství BCHL v munici se běžně uvažuje v rozsahu 15–30 %
celkové hmotnosti, ovšem v mezních případech se může pohybovat v rozmezí 5–50 % (NATO/
CCMS, 1995).
Poválečný osud německých chemických zbraní
Podle dokumentů Spolkového archivu v Koblenzi, jak je uvádí Appler (in Stock a Lohs, 1997),
množství nalezené, zlikvidované, ukořistěné nebo recyklované munice ve všech čtyřech okupačních zónách činilo: 93 995 t v zóně USA, 122 508 t v britské, 9250 t ve francouzské a 62 505 t
v sovětské okupační zóně. Z celkem 288 258 t ukořistěné munice bylo 269 000 t zničeno nebo
jinak použito ke konci roku 1947. Oficiální dokument Ruské federace (Gorlov a kol., 1993) citující Postupimskou konferenci uvádí poněkud vyšší čísla, neboť zmiňuje vedle chemické munice také BCHL nalezené v zásobnících, tj. 104 500 t v okupační zóně USA, 126 000 t v britské,
9500 t ve francouzské a 70 500 t v sovětské okupační zóně, tedy celkem 311 200 t.
Postupimská dohoda (2. srpna 1945) stanovila obecné podmínky demilitarizace Německa a
způsob, jakým mají být zbraně a munice zničeny nebo se stát vlastnictvím Spojenců (Stock a
Lohs, 1997). Každá z okupačních mocností byla zodpovědná za způsob, jak naloží se zbrojními
zásobami ve své zóně a každá si k tomu vytvořila vlastní organizaci. Je zřejmé, že přesnost
údajů z doby bezprostředně po skončení války byla ovlivněna okolnostmi, za nichž likvidace probíhala, nicméně je mimo jakékoliv pochybnosti, že chemické arzenály byly likvidovány
především (kolem 250 000 t) potopením v Severním a Baltském moři. Odhaduje se, že 42 000–
65 000 t bylo potopeno v Baltu. Kromě toho bylo značné množství (podle očitých svědků) zničeno na místě (především spálením na otevřených ohništích). Malá část munice, která nebyla
schopná delšího přesunu, byla rovněž odpálena.
Značné množství bylo rovněž odvezeno z Německa. Tak např. přes 34 000 t munice bylo
odsunuto z okupační zóny USA do řady zemí (především USA a Kanady), 3100 t bylo odvezeno z francouzské zóny do Francie. Kromě toho bylo dodatečně nalezeno 30 345 ks chemické
munice plněné N-yperitem na území Rakouska. Vlastní likvidační operace prováděl německý
personál pod dozorem spojeneckých okupačních správ. Preferovanou metodou
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Západních spojenců (USA a Británie) bylo naložení chemické výzbroje na vyřazené lodě a
jejich následné potopení v hlubokých vodách. Britské a americké okupační autority potopily
jednu loď v evropské polární zóně Atlantiku a 42 lodí na dvou místech, a to v Norském příkopu (v blízkosti Arendalu v hloubce okolo 700 m) a ve Skagerraku (ca. 45 km od majáku Maseskär nedaleko švédského Lysekillu v hloubce cca. 200 m) (Stock a Lohs, 2007). Vedle toho
bylo britskou a americkou okupační správou potopeno neznámé množství chemických zbraní
v Atlantiku a malé množství v blízkosti Helgolandu, jak uvádí Fonnum (in Stock a Lohs, 1997).
Britské oficiální zprávy neuvádějí jiná místa, ale podle očitých svědků byly potopeny 4 lodi
s 15 000 t chemické munice pod britským dozorem jihozápadně Bornholmu (NATO/CCMS,
1995). Lodě pro uvedené operace Západních spojenců byly nakládány v Emdenu, Flensburgu,
Kielu a Lübecku. O francouzských likvidačních operacích nejsou přesná data, ovšem existují
zprávy, podle nichž bylo ca. 1500 t dráždivých látek na bázi arsenu potopeno pod francouzským dozorem ve Skagerraku.
SSSR používal pro operace uskutečňované pod jeho supervizí dvě místa ve vlastním Baltu. Jedním je jihovýchodní část Gothlandské prohlubně, ca. 120 km jzz od Libavy (Liepaja,
Lotyšsko) s hloubkou 110–120 m, druhé je ca. 60 km svv od Bornholmu (Dánsko) o hloubce
75–105 m. V prvém místě bylo uloženo 2000 t chemické munice (48 392 ks) s obsahem 958 t
BCHL, v druhém 35 000 t chemické munice (560 090 ks) s obsahem 11 077 t BCHL. Chemické
arzenály, které byly potopeny pod supervizí SSSR, obsahovaly 7635 t S-yperitu, 1552 t adamsitu, 2209 t ostatních sloučenin arsenu, 559 t chloracetofenonu a 80 t různých dalších látek
včetně Cyklonu B, používaného k vraždění v nacistických koncentračních táborech. Na rozdíl
od Západních spojenců, chemická munice nebyla v tomto případě potopena spolu s loděmi,
ale byla na uvedených místech volně uložena. Byla naloďována ve Wohlgastu a PeenemündeOst.
Je nutno ocenit, že při vypracování reprezentativní mezinárodní studie (NATO/CCMS, 1995)
pouze oficiální zpráva Ruské federace (Gorlov, 1993), jako jediná ze čtyř bývalých okupačních
mocností, poskytla exaktní archivní údaje o tonáži, počtech a náplni chemické munice včetně
přesných zeměpisných souřadnic uložišť. Z Francie nebyly získány žádné oficiální údaje, utajení britských archivů ztížilo zpětné pátrání. Americké archivní materiály nebyly k dispozici vůbec, neboť byly zničeny, jak uvádí Heintze (in Stock a Lohs, 1997) údajně „pro nedostatek skladovacího místa“. Pokud jde o potopenou německou chemickou munici v baltském regionu,
po 2. světové válce vešlo ve známost ještě jedno místo jejího uložení v hloubce méně než 30 m
v průlivu Süd Kleine Belt. Zde bylo potopeno samotnými Němci ještě před skončením války
okolo 5000 t chemické munice na přímý rozkaz polního maršála Keitela, aby chemická munice „nepadla do rukou nepřítele“. Tato munice však byla v letech 1959–60 vyzvednuta, zalita
do betonových bloků a potopena v Biskajském zálivu (NATO/CCMS, 1995).
Zmíněná místa uložení německé chemické munice jsou vyznačena na mapě (obr. 1). Zkušenost Spojenců s potopením jako základní metodou poválečné likvidace německé chemické
munice byla využita i po kapitulaci Japonska (Kurata, 1980) (obr. 2).
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Obr. 1. Hlavní místa potopení chemické munice německého Wehrmachtu (Matoušek, 2002).  1) ca. 120 km jzz od Liepaja/LV (pod dozorem

SSSR) – 2000 t (hloubka 110–120 m);  2) ca. 60 km svv od Bornholmu/DK (poddozorem SSSR – 35 000 t (hloubka 75–105 m); 
3) jz od Bornholmu /DK (pod dozorem UK) – 4 lodě s 1500 t;  4) Süd Kleine Belt – 5000 t (Němci, jaro 1945) – 5000 t (hloubka < 30 m),
vyzvednuto;  5) Skagerrak, ca. 45 km od majáku Maseskär u Lysekillu/S (hloubka ca. 200 m);  6) Norský příkop, blízko Arendalu/N
(hloubka 700 m) – úhrnem 42 lodí s nákladem 170–180 000 t (pod dozorem USA a UK).

Fig. 1. Main dumping sites for German Wehrmacht chemical weapons (Matoušek, 2002)  1) about 120 km SWW from Liepaya/LV (SU supervision) – 2,000 t (depth 110–120 m);  2) about 60 km NEE from Bornholm/DK (SU supervision) – 35,000 t (depth 75–105 m); 
3) SW of Bornholm/DK (UK supervision) – 4 ships with 15,000 t;  4) Southern Little Belt (Germans, spring 1945) – 5,000 t (depth < 30 m), removed;  5) Skagerrak, about 45 km off the lighthouse Maseskär near Lysekill/S (depth 200 m) and 6–Norvegian Trench
near to Arenda / N (depth 700 m) – altogether 42 ships with 170–180,000 t (under joint US & UK supervision).

Obr. 2. Oblasti určené pro potopení chemických zbraní Japonských císařských sil po 2. světové válce (Kurata, 1980).
Fig. 2. Areas assigned for dumping chemical weapons of Japanese Imperial Forces after WW-II (Kurata, 1980).
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Hrozby z potopené chemické munice
Zdravotní a environmentální nebezpečnost potopené chemické munice závisí na jejím typu,
druhu náplně a environmentálních podmínkách (převládající teplotě, složení vody, mořských
proudech, charakteru dna a jeho sedimentu).
Uvolňování chemické náplně do mořské vody je determinováno sílou, chemickým složením a konstrukcí kovového obalu ovlivňující druh a rychlost koroze, možnými netěsnostmi aj.
Uvolňování probíhá obecně velmi pomalu malými otvory a netěsnostmi, uvolněná látka se
rozpouští a mísí s vodou a s přihlédnutím k proudění vytváří velmi nízké koncentrace. Riziko,
které je dáno konkrétním druhem toxické náplně (a příměsí), je kromě její toxicity (resp. ekotoxicity) dáno její rozpustností, hydrolýzou v mořské vodě a interakcemi se sedimentem.
Potopená munice obsahující fosgen (karbonyldichlorid) uvolňuje tuto látku, která se rychle
hydrolyzuje za vzniku chlorovodíku a oxidu uhličitého mísícího se s okolní vodou, takže nepředstavuje žádné environmentální riziko.
Tabun (O-ethyl-N,N-dimethylfosforamidokyanidát), který je nejtoxičtější ze všech likvidovaných látek, byl obsažen v munici, která byla potopena především v Norském příkopu a Skagerraku. Pro náplň této munice je významné, že obsahovala jako stabilizátor 20 % chlorbenzenu,
který zvyšuje i jinak poměrně dobrou rozpustnost tabunu ve vodě až na 120 g.l-1. Rozpuštěný
tabun hydrolyzuje poměrně rychle (poločas spontánní hydrolýzy při pH 7 a 20 °C činí 8,5 h),
ovšem vzniká při něm další toxická látka – kyanovodík. Přes vysokou toxicitu tabunu a HCN a
ekotoxicitu chlorbenzenu nebyly při sledování míst s potopenými loděmi nalezeny ani stopy
těchto sloučenin, ani jakékoliv poškození mořské bioty vzhledem k dlouhé době uvolňování
(Fonnum, in Stock a Lohs, 1997).
Jisté zdravotní a environmentální hrozby představuje S-yperit bis(2-chlorethyl) sulfid (známý z řady nehod při neopatrném rybolovu za použití vlečných sítí klouzajících po mořském
dně, zejména v blízkosti Bornholmu, kdy došlo k spolu s rybím úlovkem k nabrání munice).
Čistý yperit má b.t. 13,8 °C a omezenou rozpustnost 0,07 % při 20 °C, při nízkých teplotách, typických pro vrstvy dna mořské vody, rozpustnost dále klesá (0,03 % při 0 °C). Poměrně vysoká
rychlost hydrolýzy na netoxický thiodiglykol závisí na rychlosti rozpouštění. Za heterogenních
podmínek činí rychlost spontánní hydrolýzy pouze 0,01 min-1 při 0 °C. Z munice uvolněný yperit proto zůstává na dně ve formě zvolna se rozkládajících gelovitých skvrn, představujících tak
déledobé riziko. Při dlouhodobém švédském monitoringu na vyznačeném místě ve Skagerraku byl v okolí lodních vraků nalezen v 90. létech yperit i netoxický thiodiglykol v koncentracích
řádu jednotek ppt. Ekotoxikologické testy na rybách ukázaly, že koncentrace yperitu 10 ppm
mají letální účinek na úhořích, nikoliv však na platýzech (NATO/CCMS, 1995). Ruské ekotoxikologické testy nízkých koncentrací yperitu na rybách (živorodka duhová – Poecilia reticulata),
zooplanktonu (hrotnatka velká – Daphnia magna) a plžích (plovatka bahenní – Lymnaea stagnalis) neukázaly žádný účinek na testovaných druzích ryb a gastropodů a 67% letalitu u zooplanktonu při koncentraci yperitu 0,33 mg.l-1 (24 h). Při koncentraci 0,0033 mg.l-1 a expozici
3 dny činila letalita u testovaného druhu zooplanktonu 33 % (Gorlov, 1993).
Aromatické sloučeniny arsenu jsou ve vodě velmi nepatrně rozpustné, zůstávají na dně
jako pevný sediment, který je odváděn pouze vodními proudy. Hlavním degradačním procesem je pomalé rozpouštění a heterogenní hydrolýza za vzniku rovněž toxických arsanoxidů.
Z ekotoxikologického hlediska je v tomto směru nejnebezpečnější jedna z komponent „arsinového oleje“, tj. trifenylarsan. Bylo zjištěno, že koncentrace arsenu v okolí potopené munice
je o jeden řád vyšší než pozaďová koncentrace As v Baltu (Wibberenz, 1992).
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Podobné chování se předpokládá v případě chloracetofenonu (ovšem bez toxicity arsenu a
vstupu do potravních řetězců). Zmíněná ruská studie (Gorlov, 1993) neprokázala letální účinky
v testech vody nad nejtoxičtější z aromatických sloučenin arsenu adamsitem (10-chlor-5,10dihydrofenarsazin), ani chloracetofenonem u zmíněných živočišných druhů.
Problémy zakopané chemické munice
Zakopaná chemická munice představuje zdravotní a environmentální hrozby pro suchozemské prostředí, analogicky jako potopená munice pro vodní prostředí baltského regionu.
Pomineme-li občasné nálezy na bojištích 1. světové války, zejména v Polsku, obsahující především sloučeniny arsenu (Witkiewicz a Szarski, in Stock a Lohs, 1997) a naopak prakticky vyčištěná místa dřívějších výroben chemických zbraní ve střední Evropě, především v Německu,
existuje jedna oblast v Pobaltí, jejíž osudy a současná kontaminace reflektuje celou historii
německých chemických zbraní. Oblast Munsteru/Örtze v Dolním Sasku (6500 ha) používaná
Reichswehrem před a během 1. světové války pro výrobu (s počtem zaměstnanců 6 tisíc), skladování a výcvik, známá jako Gasplatz Breloh. Po 1. světové válce zde byly soustředěny německé i spojenecké chemické zbraně k likvidaci. Od 20. let tato oblast sloužila k vývoji útočných
chemických zbraní Wehrmachtu pro 2. světovou válku jako Munsterlager a Heeresversuchstelle
Raubkammer (mj. i k výrobě sarinu). Tuto lokalitu dnes používá Bundeswehr a jeho Wehrwissenschaftliches Institut für Schutztechnologien, disponující mj. dvěma provozy na likvidaci staré chemické munice. Vedle značné kontaminace, odpovídající minulým aktivitám, zde došlo
ke dvěma mimořádným událostem velkého rozsahu. Prvou byla extrémně velkorozměrná
exploze shromážděné chemické munice (určené k přepravě a potopení v moři) v říjnu 1919,
při níž bylo zničeno 48 budov (výroben dusivých a zpuchýřujících látek) a ca. 1000 t BCHL, milionu ks chemické munice, 230 000 chemických pozemních min a 40 železničních cisteren naplněných BCHL. Testy prováděné v průběhu 1. světové války a tato hrozivá exploze způsobily
kontaminaci oblasti Munster-sever toxickými látkami včetně sloučenin arsenu, trvající dodnes.
Druhou událostí, krátce po 2. světové válce, byla nešťastná akce britské okupační správy, kdy
výrobní a skladová zařízení v tehdejším Raubkammer likvidovali Royal Engineers explozí, takže
v tomto místě je dnes v různé hloubce písčité půdy nesmírně nebezpečná směs fragmentů a
zbytků chemických náplní vybuchlé munice vedle nevybuchlé munice, prázdné i naplněné,
bez i s počinovými náložemi. Tato okrajová část Lüneburgského vřesoviště (Lüneburger Heide) je tak kontaminována za významného ohrožení vodních zdrojů toxickými látkami včetně
sloučenin arsenu.
Začátkem 90. let bylo odhadnuto, že kompletní vyčištění uvedené oblasti bude trvat asi
30 let při intenzivních a velmi nebezpečných operacích zahrnujících detekci a lokalizaci staré
a zakopané munice a toxických zbrojních zbytků, opatrné vyzvednutí, přepravu a destrukci.
K tomu účelu byl na tomto místě vedle starší malokapacitní spalovny z 80. let postaven na přelomu století druhý provoz, pracující s velmi účinnou vysokoteplotní plazmou a vysokým standardem ochrany personálu. Naproti tomu intenzita likvidačních prací se zpomalila pro omezení finančních zdrojů ze spolkového rozpočtu. Nejnebezpečnější operací zůstává detekce,
lokalizace a vyzvednutí munice z podloží k identifikaci jejího stavu. K tomu jsou využívány
zkušenosti z vyčištění jiné lokality v městské zástavbě na nádvoří citadely Spandau v Berlíně
(Spyra, in Stock a Lohs, 1997).
V případě zakopané munice dochází k pomalé korozi, a tak i pomalému uvolňování toxických látek a lokální kontaminaci půdy a spodních vod, což představuje dlouhodobou zdravotní a environmentální hrozbu.
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To platí zejména pro oblast Munsteru/Örtze v Dolním Sasku, jakož i pro jiné i neznámé lokality na území a pod jurisdikcí (bývalých) držitelů chemických zbraní, kteří prakticky všichni
používali tuto metodu demilitarizace chemických zbraní. Je pozoruhodné, v jak dobrém stavu
je např. náplň adamsitu v munici zakopané před 90 léty v oblasti Munsteru. Proto bylo fatálním
omylem prof. Habera („otce“ chemické války) tvrzení, že „po nějakých 50 létech po zakopané
munici nezbude ani stopa“.
Pro potopenou i zakopanou munici platí kromě pomalého uvolňování toxických látek další
nebezpečí stejně jako pro jakoukoliv jinou munici, tj. možnost exploze včetně nebezpečí náhlého uvolnění toxických látek při jakékoliv manipulaci vzhledem k možnému tlaku přítomných
plynných rozkladných produktů.
ZÁVĚRY
Přes dnes již poměrně řídké občasné nálezy chemické munice na někdejších bojištích v evropském a dálně-východním regionu existují relevantní údaje o výrobních, skladových a výcvikových prostorech včetně osudu ukořistěné německé munice, zejména místech jejich potopení. Je to důsledek vzrůstajících opatření důvěry a bezpečnosti v mezinárodní komunitě díky
Úmluvě o úplném a všeobecném zákazu chemických zbraní z r. 1993 (vstoupivší v platnost
v r. 1997), která má dnes již 188 členských zemí. Navíc, ve středoevropském a baltském regionu
je nutno ocenit činnost HELCOM CHEMU (Ad hoc Working Group on Dumped Chemical Munitions of the Baltic Marine Environment Protection Commission of the Hensinki Commission).
Studie SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) (Stock a Lohs, 1997) a pilotní
studie NATO/CCMS (NATO Committee for the Challenges of Modern Societies) (NATO/CCMS,
1995), na nichž se podíleli přední mezinárodní experti (včetně autora této práce), významně
přispěly k osvětlení této tématiky a formulovaly realistické závěry o současných a budoucích
zdravotních a environmentálních hrozbách. Tyto studie využívá HELCOM CHEMU.
Je možno odhadnout, že pomalé uvolňování toxických chemikálií a degradačních produktů
z chemické munice, jimiž se vytvářejí nízké koncentrace v okolním vodním prostředí, může trvat desítky až stovky let v případě pomalé koroze silnostěnné munice, zatímco se jeví podstatně nebezpečnějším pokoušet se o vyzvednutí zčásti zkorodované munice ze současných míst
uložení k bezpečné likvidaci. Nutným opatřením je trvalé monitorování a přijetí závazných
bezpečnostních opatření pro rybolov (především zákaz používání tažných sítí, klouzajících
po mořském dně) a pro námořní plavbu.
SOUHRN
Jsou uvedena aktuální data o potopených chemických zbraních po 2. světové válce včetně
přesných geografických údajů o všech lokalitách v Baltu a přilehlých vodách. Z toho vyplývající
environmentální hrozby jsou zhodnoceny podle typů munice, chemické náplně, údajů o korozi, netěsnostech, rozpustnosti, hydrolytickém rozkladu a ekotoxikologických účincích na biotu
baltského ekosystému. Mírné dlouhodobé hrozby plynoucí z potopené munice (i v případě
yperitu) jsou pokládány za nižší ve srovnání s riziky spojenými s vyzvednutím zkorodované
munice, její přepravou a likvidací v souladu s požadavky Úmluvy o úplném a všeobecném
zákazu chemických zbraní (1993). Zdravotní a environmentální problémy a technologické aspekty likvidace zakopané chemické munice jsou demonstrovány na příkladu místa se světově
zřejmě největším množstvím této munice v oblasti dolnosaského Munsteru nad Örtze.
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Abstract
Ectoparasite infection can cause the most common health problems in fish. The implementation
of effective treatment plans has taken into account the life cycle of detected parasites. This is particularly important in case of white-spot disease cause by I. multifiliis that have complex life cycle
including a period off the host. Treatment failure in case of all developmental stages will lead to
ectoparasitic re-infection menace comes from their tremendous reproductive potential. This paper
reports the findings from study conducted to evaluate the efficacy of PAA treatment as a therapeutant for the control of natural and induced infections on common carp (Cyprinus carpio). In
the present work, we experimentally infected common carp with the fish ectoparasite I. multifiliis.
After four days of experimental infection, the abundance of I. multifiliis as well as other parasite
species has been macroscopically visible at gills, tail fins and skin of infected carps. Therefore, infected carps were exposed to PAA treatment in concentration of 1 mg.l-1 for period of four days
using dynamic peristaltic pumps. Our results show that, the PAA treatment reduced levels of I. multifiliis infestation in experimental individuals. In addition, any infestation by other parasites in all
investigated tissues in exposed as well as in unexposed control groups has been observed. Finally,
we can conclude that for the complete elimination of ectoparasite infection cased by I. multifiliis is
probably necessary to prolong the PAA treatment from four to six days.
Klíčová slova: Cyprinus carpio L., parazitární léčba, kožovec, kyselina peroctová
Keywords:
Cyprinus carpio L., parasitic treatment, Ichthyophthirius multifiliis, peracetic acid
ÚVOD
Ichtyoftirióza patří mezi nejzávažnější parazitární onemocnění ryb. Zvlášť nebezpečné je v intenzivních chovech, kde je v malém objemu vody velké množství ryb, dále v komorových rybnících a sádkách při zvýšení teploty vody. Ohrožuje všechny věkové kategorie ryb. Ichtyoftirióza
bývá příčinou hromadného hynutí ryb a vyvolává tak v rybářství velké hospodářské ztráty.
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Prvok Ichthyophthirius multifiliis (I. m.) napadá žábry a kůži ryb, čímž vyvolává respiratorní
problémy přecházející až v hlubší tkáňová poškození (Lom a Dyková, 1992). Životní cyklus
parazita probíhá přes 3 vývojová stadia: infekční theront, parazitující trophont a rozmnožující
se tomont (Beckert a Allison, 1964; Lom a Dyková, 1992; Matthews, 2005).
V současné době není k dispozici žádný preparát, který by pro svou účinnost mohl být použit
jako terapie ichtyoftiriózy a který by nahradil dříve široce používanou, dnes však již zakázanou,
malachitovou zeleň. Hledání nového účinného léčebného prostředku proti ichtyoftirióze trvá
již od roku 2000 (Matthews, 2005). Pokud se parazit pomocí řasinek zanoří pod hlenovou vrstvu a povrchové časti epitelu ryby, jsou léčebné koupele neúčinné. Léčba musí být proto zaměřena zejména na volně plavoucí theronty a čerstvě přisedlé tomonty (Meinelt a kol., 2009).
Jako perspektivní náhrada se jeví preparáty na bázi kyseliny peroctové (KPO), které se v rybářství již delší dobu používají k desinfekci (Gustavino a kol., 2005). Kyselina peroctová má
široké antimikrobiální spektrum a na rozdíl od antibiotik nenavozuje rezistenci.
Cílem práce bylo prostudovat vliv KPO na ryby a následně stanovit vhodné terapeutické
dávky a dobu potřebnou k potlačení výskytu ektoparazitóz, zejména ichtyoftiriózy.
MATERIÁL A METODIKA
K pokusu byli použiti 1,5letí kapři obecní (Cyprinus carpio L.) z rybničního chovu VÚRH JU
o průměrné hmotnosti 471 ± 68 g. Po převozu byly ryby rozděleny po 9 kusech do 4 akvárií
o objemu 200 l. Akvária byla provzdušňována a každý den v nich bylo jednorázově vyměněno
100 l vody. Teplota vody byla udržována na 20 ± 1 °C. Jednou denně bylo v každém akváriu
měřeno množství kyslíku a pH za pomoci přístroje MultiLine P4 (WTW Company). Koncentrace celkového amoniaku byla denně měřena metodou dle Nesslera. Před zahájením vlastního
pokusu byly ryby týden aklimatizovány a přikrmovány komerčním krmivem v dávce 2 % živé
váhy na den. V průběhu aplikace KPO již ryby krmeny nebyly.
Po aklimatizační době byly ryby přemístěny do společné nádrže o objemu 500 l, kam byla
přilita voda s přesnou koncentrací infekčních stadií (therontů) parazita I. m. získaných seškrabem a následným namnožením z infikovaných ryb podle metodiky Straus a Meinelt (2009).
Po hodinové expozici byly ryby rozděleny do 4 skupin po 9 rybách (tabulka 1).

Tab. 1. Klasifikace skupin ryb infikovaných I. multifiliis.
Tab. 1. I. Multifiliis – infected groups classification.
Skupina 1

kontrolní ryby (vyšetřené 4 dny po infekci)

Skupina 2

kontrolní ryby (vyšetřené 8 dní po infekci)

Skupina 3

pokusné ryby léčené KPO 1 mg.l -1 – (vyšetřené 8 dní po infekci)

Skupina 4

pokusné ryby léčené KPO 1 mg.l -1 – (vyšetřené 8 dní po infekci)

4 dny po infekci byla usmrcena a vyšetřena kontrolní skupina 1, kontrolní skupina 2 byla
ponechána do konce pokusu a u pokusných skupin (3 a 4) se začalo s kontinuální aplikací
kys. peroctové (Wofasteril E400, 40% PAA, KESLA PHARMAWOLFEN GmbH, Greppin, Germany)
v dávce 1 mg.l-1 za použití peristaltické pumpy (VC-MS CA 8–6). Doba kontinuální aplikace
trvala 4 dny. Koncentrace kyseliny peroctové byla v jednotlivých akváriích měřena 8x denně
za použití Merck testovacích proužků (Merck, Germany) se schopností detekce koncentrací
v rozmezí 1,0–22,5 mg.l-1 kys. peroctové a přístroje Merck RQflex®plus reflectometer. Po skončení léčby byly ryby usmrceny a parazitologicky vyšetřeny.
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Vyšetření zahrnovala mikroskopii přesně definovaných ploch těla, a to: kožního seškrabu
pod hřbetní ploutví (1 x 2 cm), mikroskopii žaber (5 žaberních lístků z prvního žaberního oblouku) a mikroskopii ocasní ploutve (1 x 2 cm). Skupina 3 a 4 byla pro statistické zpracování
sloučena. Výsledky byly statisticky vyhodnoceny analýzou variance (ANOVA) a multiple range
testem (Statgraphics v. 5.0).
VÝSLEDKY A DISKUZE
Kvalita vody
Naměřené hodnoty kyslíku a pH se pohybovaly v rozmezí 83–100 % (O2) a 7,34 ± 0,13 (pH).
Koncentrace celkového amoniaku v jednotlivých akváriích dosahovala 2,00 ± 0,59 mg.l-1. Koncentrace toxického amoniaku (NH3-N) se pohybovala (vzhledem k pH a teplotě) v rozmezí
0,007 až 0,017 mg.l-1, a tudíž nepoškozovala ryby. Kvalita vody odpovídala zoohygienickým
požadavkům pro chov kapra.
Ostatní parazité
Před zahájením aplikace kys. peroctové byly ryby ze skupiny 1 parazitologicky vyšetřeny a
byla u nich zjištěna infekce Diplozoon paradoxum (prevalence 22%), Gyrodactylus spp. (prevalence 56%), Dactylogyrus spp. (prevalence 56%), Trichodina spp. (prevalence 89%) a Ichthyobodo (Costia) necator (prevalence 33%). U ryb po 4denní aplikaci KPO nebyli parazitologickým
vyšetřením nalezeni žádní jiní parazité mimo I. multifiliis. Účinek kontinuální aplikace KPO
na jmenované parazity je graficky znázorněn v grafech 1–5.
Z výsledků je patrné statisticky významné snížení prevalence (p < 0,05) parazitů Dactylogyrus spp. na žábrách ryb. Pokles prevalence Diplozoon spp. na žábrách ryb nebyl statisticky
významný. Na kůži a na ocasní ploutvi ryb nebyli parazité Dactylogyrus spp. a Diplozoon spp.
nalezeni.
Po 4denní expozici KPO došlo na kůži ryb k statisticky výraznému snížení prevalence Gyrodactylus spp.a Trichodina spp. Prevalence Trichodina spp. poklesla rovněž na žábrách a ocasní
ploutvi vyšetřovaných ryb. Úspěšnost léčby KPO proti Ichthyobodo necator nelze dostatečně posoudit vzhledem k počáteční nízké prevalenci a výraznému poklesu parazitární invaze
v kontrolní neléčené skupině 2.
Kožovec I. multifiliis
U všech ryb byli 4 dny po řízené infekci I. m. na ploutvích a kůži diagnostikováni trofonti
I. multifiliis. Ryby exponované KPO po dobu 4 dnů měly na kůži, žábrách i ocasní ploutvi nižší
počet kožovců I. multifiliis v porovnání s kontrolní skupinou (skupina 2) a skupinou ryb vyšetřovaných před aplikací KPO (skupina 1). Statisticky významně (p < 0,05) se léčené skupiny
lišily však jen na kůži a ocasní ploutvi (graf 6), což mohlo být způsobeno už nižším počátečním
počtem parazitů nalezených na žábrách.
Životní cyklus kožovce je vysoce závislý na teplotě – při teplotě vody 5 °C trvá zhruba 20 dní,
při teplotě 25 °C se zkracuje až na 18 h (Bauer, 1958; Valtonen a Keräen, 1981; Li a Buchmann,
2001). Na podkladě těchto informací by se, při teplotě vody naměřené v našem testu (20 °C),
doba vývojového cyklu kožovce měla pohybovat okolo 3–4 dnů. Počet kožovců se u všech
vyšetřovaných tkání ryb z kontrolní skupiny 2 lišil od skupiny 1.
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Předpokládáme, že tento nárůst parazitů u skupiny 2 mohl být tedy způsoben opětovným
pomnožením a reinfekcí kožovce v průběhu 4 dnů.
Získaná data poukazují na schopnost KPO výrazně snížit až potlačit rozvoj infekce způsobené kožovcem. Pro vymizení až úplné zneškodnění parazita I. multifiliis je třeba prodloužit
aplikační dobu KPO tak, aby pokryla minimálně 1,5násobek doby vývojového cyklu za dané
teploty. V našem případě při teplotě vody 20 °C a asynchronním vývoji jednotlivých kožovců
navrhujeme prodloužení doby aplikace ze 4 na 6 dní.

Graf 1–5. Prevalence vybraných parazitů u ryb vyšetřovaných před a po aplikaci KPO.
Graph 1–5. Prevalence of parasites observed in fish examined before and after application of PAA.
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Graf 6. P růměrný počet kožovců sledovaných u skupin 1, 2 a 3 + 4. Rozdílná písmenka nad jednotlivými sloupci poukazují na statisticky
významné rozdíly (p < 0,05) v rámci vyšetřované tkáně.

Graph 6. M ean numbers of I. multifiliis observed in groups 1, 2 and 3 + 4. Different alphabetical superscripts denote significant differences
(p < 0.05) between groups in each column.

SOUHRN
Nejčastějším parazitárním problémem vyskytujícím se v chovech ryb jsou vnější parazitózy.
Kromě pár výjimek jsou tito vnější parazité v menším počtu život neohrožující součástí povrchové mikrofauny. Zavedení účinné léčby proti přemnoženým ektoparazitům musí zohledňovat jejich životní cyklus, který je velmi důležitý například u často se vyskytujícího kožovce
(I. multifiliis), u kterého zahrnuje jak fázi na hostitelské rybě, tak i mimo ni. Chyba v léčbě pak
často vede k následným reinfekcím a dalšímu usídlení a rozvoji nových parazitů.
Jako účinné ektoparazitikum se jeví kyselina peroctová (KPO). Její účinek byl prokázán
v in-vitro podmínkách i na jednotlivá stadia kožovce. Kožovcem infikované ryby byly rozděleny do 4 skupin a po 4 dnech, kdy na kůži a ploutvích již byly pouhým okem patrní parazité, se
u dvou skupin (skupina 3 a 4) začalo s aplikací KPO v koncentraci 1 mg.l-1. Skupina 1 byla vyšetřena před začátkem aplikace i na přítomnost dalších parazitů a jedna kontrolní skupina (skupina 2) byla ponechána bez léčby KPO do konce pokusu. Vyšetření se prováděla z kůže, žaber
a ocasní ploutve ryb. Ryby léčené KPO vykazovaly statisticky významně nižší napadení kůže a
ocasní ploutve ryb kožovci, ostatní parazité se v žádné z vyšetřovaných tkání již nevyskytovali
vůbec. Snížení počtu kožovců na žábrách nebylo statisticky významné patrně z důvodu nižší
infestace již na počátku testu. Předpokládáme, že k úplné eliminaci kožovce je zapotřebí prodloužit dobu expozice KPO ze čtyř na šest dnů.
PODĚKOVÁNÍ
Tato práce byla provedena za finanční podpory výzkumného záměru č. MSM6007665809 a
projektů CENAKVA reg. č. CZ.1.05/2.1.00/01.0024 a GA JU 047/2010/Z.
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VODŇANSKÉ RYBÁŘSKÉ DNY 2010
B. VYKUSOVÁ
Vodňanské rybářské dny, které již tradičně spojují rybářské akce s kulturními, se letos dostaly již ke svému XX. ročníku. Probíhaly ve dnech 15.–22. května 2010. Rybářské akce, mající
za cíl oslovit jak odborníky, tak laickou veřejnost, byly zahájeny v sobotu 15. května dětskými
rybářskými závody na řece Blanici. V neděli 16. května pak byla otevřena výstava připomínající
dvacet let rybářských slavností ve Vodňanech. V úterý proběhla regionální kuchařská soutěž
středních odborných učilišť v netradiční přípravě kapra. Následovala odborná dvoudenní XII.
Ichtyologická konference připravená Fakultou rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích (FROV JU) a přehlídka rybářských filmů FISHFILM, která byla tentokrát věnovaná sportovnímu lovu ryb v Norsku. Další dvoudenní odborná konference „Intenzita chovu ryb a ekologické aspekty v rybářství“ proběhla v režii Střední rybářské školy a Vyšší
odborné školy vodního hospodářství a ekologie ve Vodňanech (SRŠ a VOŠ VHE), jež současně
slavila 90. výročí svého založení. Rybářská část Vodňanských rybářských dnů 2010 byla zakončena tradičním sobotním rybářským trhem na vodňanském náměstí a dny otevřených dveří
ve FROV JU a SRŠ a VOŠ VHE, kde probíhaly i ukázky rybolovné techniky.
Prohlídka jedné z laboratoří FROV JU během dne otevřených dveří.
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Neméně bohatý byl také doprovodný kulturní a letos i sportovní program rybářských dnů.
Základní a střední školy ve městě se utkaly o pohár starosty města v atletice a kolektivních
hrách. Kulturní akce, na nichž se již tradičně podílejí soubory z partnerských obcí, byly zahájeny přehlídkou pěveckých sborů a přehlídkou dětských tanečních souborů. Velký ohlas měl
i páteční Kulturní večer přátelství spojený s ochutnávkou pokrmů z ryb. Pro ty, kteří dávají
přednost akcím pod širým nebem, připravili organizátoři na páteční večer Open party na vodňanském náměstí zakončenou ohňovou show. Také v průběhu sobotního trhu, zahájeného
v 8 hodin ráno výstřelem z děla, bylo možno sledovat celou řadu tanečních a pěveckých souborů, dechových kapel, hudebních skupin, kejklířů až do závěrečného slavnostního ohňostroje s hudbou. Současně probíhala večer i rybářská zábava ve víceúčelové hale spojená s ochutnávkou slovenských specialit a také Rybářská after party na sportovním areálu Blanice. Tam byl
program zahájen zábavným odpolednem pro děti.
Z tohoto stručného přehledu je zřejmé, že organizátoři Vodňanských rybářských dnů (Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Střední rybářská
škola a VOŠ VHE Vodňany a město Vodňany) připravili bohatý výběr programů pro rybářské
odborníky, laickou veřejnost i pro ty, kteří se jen chtěli trochu pobavit.
Jubilejní dvacátý ročník VRD je za námi, a ačkoliv jej trochu pokazilo vrtkavé počasí, návštěvnost jednotlivých akcí byla vysoká. Sobotní celodenní program na náměstí si nenechalo
ujít zhruba 2000 návštěvníků, páteční večer viděla asi tisícovka osob na náměstí a dalších 400
zhlédlo program v kinosále kulturního domu. Podle odhadu organizátorů navštívilo dětské
odpoledne asi 500 zájemců, na závěrečné party zůstalo 250 osob. Přehlídku pěveckých sborů
sledovalo zhruba 200 návštěvníků, na zábavě ve víceúčelové hale bylo minimálně 100 účastníků.
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XII. ICHTYOLOGICKÁ KONFERENCE
B. VYKUSOVÁ
Nedílnou součástí Vodňanských rybářských dnů jsou i odborné akce. Letos ve dnech 19.–
20. května FROV JU organizovala XII. českou ichtyologickou konferenci s mezinárodní účastí. Zahájení konference bylo velmi slavnostní – při příležitosti nadcházejících osmdesátých
narozenin převzal profesor Eugene Balon z rukou doc. Kozáka, ředitele Výzkumného ústavu
rybářského a hydrobiologického (VÚRH), pamětní medaili VÚRH. Prof. Balon je významným
světovým ichtyologem, který nyní žije v Kanadě. V průběhu svého aktivního života se zabýval
mimo jiné komparativní ontogenezí ryb, ekologií říčních společenstev a výzkumem bahníků
a latimerie podivné. Pan profesor Balon, který je emeritním profesorem Axelrodova institutu
ichtyologie Univerzity v Guelphu v Kanadě, se rozhodl věnovat významnou část své rozsáhlé
odborné knihovny naší fakultě. Darovací smlouvu podepsal před zraky účastníků ichtyologické konference společně s děkanem fakulty prof. Linhartem.
Po následné minutě ticha, jíž přítomní uctili památku dr. Juraje Holčíka, významného slovenského a světového ichtyologa, který zemřel 16. května 2010, byl zahájen odborný program konference. V šesti připravených sekcích (1. ichtyologie, 2. management volných vod,
3. škůdci, nemoci, toxikologie, 4. genetika, sytematika, taxonomie, morfologie, 5. reprodukce
a ontogeneze, 6. akvakultura) bylo prezentováno celkem 41 příspěvků. Organizátoři přivítali
ve Vodňanech 78 účastníků z celé České republiky, dále pak ze Slovenska, Polska, Chorvatska
a Kanady. Program konference byl velmi náročný, první den se diskuse protáhla téměř do 20.
hodiny, takže na společnou večeři většina účastníků dorazila na poslední chvíli. Také druhý
den jednání probíhal v podobné pracovní atmosféře až do samého závěru.
Největší pozornost přítomných byla pochopitelně soustředěna na otázky týkající se hlavního předmětu konference, tedy ichtyologie ryb, přednesena však byla i řada příspěvků, které
jsou zajímavé i pro produkční či svazové rybáře. Zmínit můžeme například přednášku Ing. M.
Prokeše o růstu jesetera malého v akvakulturních podmínkách v ČR v průběhu prvních 12 let
jeho života (výzkum probíhal v letech 1995–2009). Zjištěno bylo například, že embrya jesetera
malého se líhnou o celkové délce 9 mm, první vnější potravu začínají přijímat v 9. dni po vylíhnutí (při délce 15–17 mm). Na konci larvální periody vývoje dosahují délky 50–58 mm. Dospělosti (adultní periody) dosahují tyto ryby ve věku 4–7 let. Nejrychleji rostou v prvém a druhém
roce života, u starších ryb je intenzita růstu nižší.
Nové zajímavé výsledky přinesla i přednáška Mgr. P. Podhorce o hormonální indukci ovulace
u lína obecného pomocí GnRH analogů. Bylo totiž zjištěno, že na rozdíl od dosud používaného
způsobu stimulace kaprovitých ryb, je vhodnější jako hormonální stimulant indukující ovulaci
u lína použít přípravek obsahující pouze GnRH analog v dávce 20–30 µg.kg-1.
Vliv pohlaví na výtěžnost a organoleptické vlastnosti masa u sivena alpského z farmového
chovu představil ve svém vystoupení doc. Kouřil. Ve společné práci s kolegy z Německa zjistili,
že průkazně lepších výsledků ve sledovaných parametrech bylo dosaženo u jikernaček (výtěžnost filetů, podíl viscerálního tuku, senzorické posouzení chuti a konzistence svaloviny). Na základě těchto výsledků lze doporučit intenzivní produkci lehčích tržních ryb sivena alpského
v tzv. monosexních (jednopohlavních), celosamičích obsádkách.
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Vzrušenou diskusi vyvolal příspěvek Ing. Andresky o minulosti a přítomnosti výskytu kormoránů na našich rybnících a jejich vlivu na rybí obsádky. Názory se jako obvykle značně rozcházely, tato problematika však nemá jednoduché řešení a vždy se patrně bude muset jednat
o určitý kompromis mezi zájmy rybářů a ochránci těchto zajímavých ptáků.
Zajímavých či podnětných příspěvků bychom jistě našli daleko více, krátké souhrny ze všech
vystoupení můžete získat ve FROV JU, vybrané přednášky budou celé otištěné v periodiku
Folia Zoologica (v angličtině) a další v Bulletinu VÚRH Vodňany (v češtině).
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Pokyny pro autory
Odborné zaměření časopisu
Bulletin VÚRH přijímá k publikování a následně po lektorování uveřejňuje původní vědecké
práce, krátká sdělení, přehledové referáty a recenze, týkající se všech aspektů sladkovodního
rybářství, ichtyologie a akvakultury. Tato odborná oblast zahrnuje především vědecké práce
týkající se: biologie, fyziologie, reprodukce, genetiky, šlechtění, chovu, výživy a nemocí sladkovodních ryb a dále také sladkovodní ekologie, toxikologie, hydrobiologie, rybářské statistiky a
ekonomiky chovu ryb. Příležitostně jsou v něm publikovány i příspěvky přednesené na vědeckých a odborných konferencích či seminářích.
Autorská práva předkládané práce
Autor předkládané práce je plně odpovědný za původnost práce a za její věcnou i formální
správnost. Autor se při předkládání práce do redakce časopisu zaručuje, že tato práce je jeho
autorské dílo, které nebylo nikde publikováno a neporušuje (či nebude porušovat) autorská
díla třetích osob. První autor předkládané práce přebírá veškerou zodpovědnost za všechny
spoluautory práce. Autoři práce se zaručují, že žádná část jejich práce nebude dále publikována či nijak rozšiřována bez souhlasu vydavatele Bulletinu VÚRH Vodňany.
V případě využití částí děl jiných autorů se autor zavazuje dodržovat citační pravidla dle § 31
autorského zákona 121/2000 Sb.
Proces předložení, posouzení, lektorování a následné uveřejnění
předkládané práce
Autoři předkládají práce (především odborné a přehledové články) výhradně elektronicky
bez tištěného originálu na emailovou adresu dvorakz@vurh.jcu.cz. Předložená práce je posouzena redakcí časopisu. Poté je práce zaslána ke korektuře. Dva nezávislí odborní oponenti
z jiných českých vědecko-výzkumných institucí posoudí předloženou práci z hlediska odborného a věcného. Po korektuře a případných vyžádaných úpravách, které jsou realizovány a
odsouhlaseny samotnými autory, je předložená práce doporučena k uveřejnění. O konečném
uveřejnění prací rozhoduje redakční rada časopisu, a to se zřetelem k vědeckému významu,
přínosu a kvalitě předložené práce. Před konečným uveřejněním první autor práce odsouhlasí publikování práce v konečné podobě vlastním podpisem na speciálním formuláři „Souhlas
s vytištěním dané publikace“. Po tomto odsouhlasení se práce stává majetkem vydavatele.
Všechna následná autorská práva jsou poté chráněna copyrightem vydavatele.
Technická úprava rukopisu
Text příspěvku bude zpracovaný v českém jazyce v programu Microsoft Word (pokud možno v co nejaktuálnější verzi) s příponou *. rtf. Vyžadovaný formát příspěvku je: formát stránky
A4; řádkování 2; zarovnání textu do bloku; font Times New Roman CE; základní písmo textu
velikosti 12; okraje 2,5 cm po všech stranách; stránky i řádky textu budou průběžně číslovány;
u každého odstavce bude odsazení prvního řádku 1 cm; žádný text ani informace nesmí být
v záhlaví ani v zápatí stránky. Text je doporučeno graficky upravit tak, jak si jej autor přeje
otisknout, tedy s vložením tabulek, grafů i obrázků přímo do textu. Vyžaduje se tabulky přímo
vytvářet v programu Microsoft Word. Obrázky a grafy se vyžaduje vkládat do textu jako grafický formát „obrázek“ a to v černobílém provedení (stupních šedi).
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Všechny grafy a obrázky musí být dělány s dostatečným rozlišením, velikostí písma atd., aby
byly přehledné a čitelné i po zmenšení na jednu stránku formátu velikosti B5. Nepřehledné,
barevné či jinak neodpovídající grafy a tabulky nebudou do textu zařazeny. Pro kvalitnější otištění se vyžaduje grafy a obrázky zaslat ještě elektronicky ve formátu *.tif, *.bmp, *.jpg. Na každou tabulku, graf či obrázek musí být odkaz v textu (jako např.: Tab. 1 nebo Obr. 1). U tabulek
nejsou povoleny žádné barevné prvky ani stínování buněk tabulky. Nadpis a legenda tabulky,
grafu a obrázku jsou vždy umístěny nad tabulkou, grafem či obrázkem velikostí písma 12, s řezem písma obyčejné. Pod českým názvem je vyžadován anglický překlad nadpisu a legendy,
který je psán kurzívou s velikostí písma 12.
V práci je nutné používat jednotky odpovídající soustavě SI. Pokud autor používá v práci
zkratek jakéhokoliv druhu, je nutné, aby byla zkratka při prvním použití vysvětlena. V názvu
práce a v souhrnu se použití zkratek nedoporučuje. Jakékoliv cizí názvosloví je nutné při prvním použití v textu vysvětlit v českém jazyce. Při první zmínce v textu o živočišném či rostlinném taxonomickém subjektu je nutné uveřejnit jejich vědecký český (pokud je znám) i latinský název.
Vlastní úprava práce
Název
Název se píše velkými písmeny, tučně se zarovnáním na střed, velikost písma 14. Anglický
název se uvede hned pod český název velkými písmeny, kurzívou (ne tučně), velikost písma 13
se zarovnáním na střed. Mezi českým a anglickým názvem není žádné odsazení řádků.
Autoři
Autorský kolektiv se uvede pod název práce s odsazením jednoho řádku, velikost písma
12, tučně, zarovnání na střed, všechna písmena velká. Uvádí se nejprve počáteční písmeno
křestního jména autora následované celým příjmením daného autora. Jednotliví autoři se od
sebe oddělují čárkou, za počátečním písmenem křestního jména daného autora se dává tečka
(bez čárky).
Afilace
Pod jména autorů se s odsazením jednoho řádku uvádí adresy pracoviště autorů včetně
e-mailových adres. Velikost písma 10, kurzíva, zarovnání do bloku. Jsou-li autoři z více pracovišť, uvede se na každý řádek jedno pracoviště a u jednotlivých autorů se jejich příslušnost
k adrese vyznačí číslicí s horním indexem za jejich příjmením.
Abstrakt
Po afilaci autorů s odsazením 2 řádků následuje anglický abstrakt. Abstrakt se píše 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
zdokumentováno. Abstrakt má být nekritickým informačním výběrem významného obsahu
a závěru článku, nikoli však jeho pouhým popisem. V abstraktu se nepoužívají žádné zkratky.
Abstrakt musí obsahovat základní číselné údaje včetně statistických hodnot. Abstrakt se uvádí
jen v jednom odstavci a jeho rozsah je maximálně 250 slov.
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Klíčová slova
Klíčová slova následují s odsazením 1 řádku po anglickém abstraktu v českém a následně
anglickém jazyce. Velikost písma 10, zarovnání do bloku, klíčová slova v českém jazyce – obyčejný řez písma, klíčová slova v anglickém jazyce – kurzíva.
Úvod
Má obsahovat současný stav studovaného problému a hlavní důvody, proč byla práce uskutečněna. Je nutno se v něm vyhnout rozsáhlým historickým přehledům.
Materiál a metodika
Metody se popisují pouze tehdy, jsou-li původní, jinak postačuje citovat autora metod a
uvádět jen případné odchylky. Je popsán pokusný materiál. Popis metod by měl umožnit, aby
kdokoliv z odborníků mohl podle něho a při použití uvedených citací práci opakovat. Členění
textu na podsekce je možné, grafické řešení ale musí být řešeno přehledně a srozumitelně.
Výsledky
Tato část by neměla obsahovat teoretické závěry ani dedukce, ale pouze faktické nálezy a
hodnoty. Doporučuje se dát přednost grafickému vyjádření a minimalizovat počet tabulek. Tabulky, grafy a obrázky v textu nesmí obsahovat zdvojené informace. Tzn., co se vyjádří v textu,
se již nesmí uvádět v tabulce či jiném grafickém vyjádření.
Diskuse
Obsahuje zhodnocení práce a vlastní postřehy autorů. Výsledky práce se konfrontují s dříve
publikovanými výsledky, pokud mají souvislost nebo jsou s předloženou prací srovnatelné.
Souhrn (v českém jazyce)
U původních prací (včetně přehledových prací) následuje po diskusi souhrn v českém jazyce, který je obdobou anglického abstraktu na začátku předložené práce.
Poděkování
Zde se uvádí především titul, číslo a zdroj finančních prostředků poskytnutých k provádění
publikované práce a dále poděkování těm spolupracovníkům, kteří svým úsilím jakkoliv významně přispěli k realizaci publikované práce.
Literatura
Všechny publikace citované v textu příspěvku musí být zahrnuty do seznamu použité literatury. Velikost písma u seznamu literatury je 10. První řádek každého literárního odkazu je
předsazen o 1 cm.
Literární odkazy v textu musí obsahovat jméno autora a rok vydání, podle vzoru: (Al-Sabti,
1986); … jak uvádí Linhart (1991) … Práce kolektivu tří a více autorů budou v textu citovány
podle vzoru: (Kouřil a kol., 1988); … podle Streisingera a kol. (1984)… V těchto případech však
budou u příslušného příspěvku v seznamu literatury uvedeni všichni spoluautoři.
Seznam literatury bude sestaven abecedně podle jmen autorů a chronologicky u 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.).
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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 z vláštních 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 uvádí zkratkou (in
litt.), osobní sdělení zkratkou a časovým údajem, tj. rokem (Fuka, os. sděl., 1993); podle Fuky
(os. sděl., 1993). Při nedostupnosti původního zdroje se citace uvádějí formou: Meske, 1983 (ex
Hamáčková a kol., 1993).
Příspěvky, které nesplňují požadavky dle pokynů pro autory, budou před
posouzením a vlastním lektorováním vráceny zpět k přepracování.
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