
Tato publikace byla vydána z prostředků Evropského rybářského fondu v rámci projektu „Příprava  
a vydání 46. ročníku odborného čtvrtletníku Bulletin VÚRH Vodňany“ (CZ.1.25/3.1.00/10.00304).

Evropský rybářský fond
„Investice do udržitelného rybolovu“

Vydává Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, Vodňany, Česká republika  ●  Published 

by University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Fisheries & Protection of Waters, Vodňany, Czech Republic

ISSN 0007-389X

FAKULTA RYBÁŘSTVÍ A OCHRANY VOD
J I H O Č E S K Á  U N I V E R Z I T A  V  Č E S K Ý C H  B U D Ě J O V I C Í C H

 Bulletin
2010246 ročník

volume
d u b e n – č e r v e n     a p r i l – j u n e

VÚRH V o d ň a n y





- 3 -

Obsah / COntents

P ů v o d n í  č l á n k y  /  O r i g i n a l  p a p e r s

P. HARTVICH, J. MÁSÍLKO, M. URBÁNEK, M. ROST, M. MUSIL, J. ZROSTLÍK 5

Sledování produkční účinnosti krmiv u dvouletého amura bílého (Ctenopharyngodon 
idella) v poloprovozních pokusech  Investigation of production efficiency of feed in two-
years grass carp (Ctenopharyngodon idella) in pilot-experiments

F. VÁCHA, M. KŘÍŽEK, CH. BAUER, A. DILER, P. VEJSADA, T. ZAJÍC 15

Tvorba biogenních aminů ve strojně děleném a neupraveném mase kapra obecného 
(Cyprinus carpio L.)  Biogenic amines in mechanically separated and nonseparated com-
mon carp (Cyprinus carpio L.) flesh

T. ZAJÍC, P. VEJSADA, F. VÁCHA, J. ŠPIČKA, J. KOUŘIL 25

Vliv technologie chovu na zastoupení mastných kyselin ve svalovině sumce velkého (Si-
lurus glanis L.)  Influence of rearing technology on distribution of fatty acids in European 
catfish (Silurus glanis L.) flesh

P ř e h l e d o v é  č l á n k y  /  R e v i e w s

J. MÁSÍLKO, P. HARTVICH 35

Využití upravených obilovin v chovu tržního kapra (přehled)  Utilization of modified ce-
reals in market carp farming (a review)

Z p r á v y  a  I n f o r m a c e  /  N e w s  a n d  I n f o r m a t i o n

B. VYKUSOVÁ 45

Celoživotní vzdělávání; Rozvoj a inovace environmentálních programů na ZŠ a SŠ

Pokyny pro autory 49





- 5 -

Hartvich a kol. / Bulletin VÚRH Vodňany 46, 2010/2, 5–13

sLeDOVÁnÍ PRODUKČnÍ ÚČInnOstI KRMIV  
U DVOULetÉhO aMURa bÍLÉhO  
(CTENOPHARYNGODON IDELLA) V POLOPROVOZnÍCh 
POKUseCh

INVESTIGATION OF PRODUCTION EFFICIENCY OF FEED  
IN TWO-YEARS GRASS CARP (CTENOPHARYNGODON IDELLA)  
IN PILOT-EXPERIMENTS

P. HARTVICH1, J. MÁSÍLKO1, M. URBÁNEK1, M. ROST2, M. MUSIL3, J. ZROSTLÍK1

1Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, Jihočeské výzkumné centrum  
akvakultury a biodiverzity hydrocenóz a Ústav akvakultury, Husova tř. 458/102, 370 05 České Budějovice,  
hartvich@frov. jcu.cz, masilj00@frov.jcu.cz, martin.urbi@seznam.cz

2Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta ekonomická, Katedra aplikované matematiky, Studentská 
13, 370 05 České Budějovice, rost@ef.jcu.cz

3Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Laboratoř aplikované ekologie, Studentská 13, 
370 05 České Budějovice, muc@seznam.cz

ABSTRACT
Experiments with supplementary feeding in monoculture of fish stock of grass carp (Ctenophar-

yngodon idella) with a density of 840 pieces/ha were conducted at the holding ponds in Třeboň 
2009. For the additional feeding triticale, feeding mixture KP 2 and compound feed with a special 
supplement of vitamins, minerals and amino acids was used. Significant difference in final body 
weight were found in feeding mixture KP 2 and triticale in relation to the control group without ad-
ditional feeding. Production of feed efficiency was affected by the presence of zooplankton on the 
water inflow the storage ponds throughout 134 days of the experiment.

Klíčová slova:  Přikrmování, amur bílý, Ctenopharyngodon idella, monokultura, produkční 
účinnost krmiv

Keywords:  Supplementary feeding, grass carp, Ctenopharyngodon idella, monoculture, 
productions efficiency of feed

ÚVOD

Introdukce amura bílého (Ctenopharyngodon idella) v šedesátých letech minulého století 
do centrální Evropy a později do rybníků na území tehdejšího Československa byla provedena 
především za účelem jeho využití jako herbivora specializovaného na vodní makrofyta. Amur 
se měl u nás uplatnit nejen jako ryba pro humánní konzum, ale také jako významný biomelio-
rátor v rybnících (Krupauer, 1968, 1971).
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Chovatelskou praxí byl teplomilnější amur přijat s určitými obavami z hlediska jeho uplat-
nění v našich rybnících. Příčinou byla podle Hartmana (1987) skutečnost, že početně nízké 
stavy amura společně nasazované s obsádkami kapra neprokazovaly dostatečný konzumní 
efekt vůči vodním makrofytům, a navíc amur přisazovaný k přikrmovaným obsádkám kapra se 
zaměřil na konzum jadrných krmiv, zatímco makrovegetaci jako hlavní zdroj výživy opomíjel. 
Proces aklimatizace dále pokračoval, i když odchov amura se soustředil zpočátku jen do tep-
lejších oblastí. Až později bylo úsilí chovatelů věnováno zajištění dostatečně početných stavů 
z vlastní produkce i v poněkud méně klimaticky příznivých podmínkách jižních Čech.

V devadesátých letech se přes řadu problémů dostává chov amura a tolstolobika bílého 
i pestrého na první místo v roční produkci doplňkových druhů ryb u nás, přestože je oriento-
ván stále ještě do teplejších oblastí (Hartman, 1987). Podle oficiálních statistik MZe ČR (2008) 
si býložravé ryby své vedoucí postavení v produkci doplňkových tržních ryb ČR udržují i v sou-
časné době. Také v koncepci druhové struktury chovu ryb do r. 2013 schválené Rybářským 
sdružením se počítá s dalším nárůstem produkce býložravých ryb.

V našem příspěvku jsme se zaměřili na přikrmování amurů v monokulturních obsádkách 
s cílem zjistit produkční účinnost vybraných krmiv a posoudit jejich vhodnost pro širší použití 
v rybníkářské praxi.

MateRIÁL a MetODIKa

Pro pokusy byly vybrány čtyři sádky v Třeboni o stejné ploše a objemu vody. Betonové sádky 
jsou napájeny z rybníka Svět (215 ha) horním přívodem vody a mají písčité dno. Přítoková 
voda přivádí do sádek také fyto- a zooplankton, pokud se v pelagiálu rybníka u hráze vysky-
tuje. Odběry a vyhodnocení zooplanktonu byly prováděny běžnými hydrobiologickými me-
todami pracovníky Laboratoře aplikované ekologie ZF JU. Obsádky jednoletých amurů byly 
stanoveny tak, aby odpovídaly produkčním možnostem třeboňských rybníků. Pokusy probí-
haly po výlovech komorových rybníků ve vegetačním období (květen až září), které zahrnuje 
nejteplejší periodu dní v průběhu ročního cyklu na Třeboňsku.

K přikrmování byla použita triticale, standardní krmná směs pro kapra KP 2 s doplňkem vita-
minů A, E, také CaCO3, Cu a P, krmná směs s doplňky vitaminů, minerálů a aminokyselin firmy 
EXOT HOBBY s. r. o (dále jen SAK), které byly vyrobeny v jihočeských míchárnách krmiv.

Tab. 1. Průměrné hodnoty kvalitativních ukazatelů použitých krmiv.

Tab. 1. Average values of qualitative indicators of the feed.

Triticale KP 2 SAK
obsah N-látek 11,70 % 13,00 % 18,00 %

obsah tuku 1,60 % 4,30 % 4,75 %

obsah vlákniny 1,85 % 2,90 % 5,43 %

obsah popela 2,10 % 2,90 % 6,00 %

obsah vlhkosti 13,65 % 12,60 % 6,00 %

bezdusíkaté látky 69,10 % – 53,00 %

škroby – – 34,00 %

Denní krmná dávka od 6. 5. 2009 byla 10 % z hmotnosti obsádek, od 3. 6. snížená na 5 % s četností přikrmování třikrát týdně u všech 
skupin.
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Po vysazení pokusných obsádek byla prováděna jednou měsíčně kontrolní měření po spuš-
tění sádek u všech kusů sledovaných skupin a byla zjišťována hmotnost a délka těla ryb, jakož 
i množství spotřebovaných krmiv. Získaná data posloužila k určení běžných růstových i kon-
dičních parametrů (SGR, RGR, Fultonův koef.) včetně kontrolní skupiny, jejíž odchov probíhal 
bez přikrmování (Steffens, 1985; Schwarz, 1997). K posouzení produkční účinnosti krmiv byly 
spočítány u přikrmovaných skupin ryb ukazatele konverze krmiv (FCR) a účinnosti využití kr-
miv (FCE) podle Steffense (1989).

Pro posouzení vlivu krmiva na výslednou hmotnost byla využita jednofaktorová analýza 
rozptylu s pevnými efekty. V případě vícenásobného porovnání byl použit Tukeyho HSD test. 
Numerické výsledky byly získány pomocí statistického software R 2.10.0.

VÝsLeDKY

Tab. 2. Hlavní produkční ukazatele.

Tab. 2. Main production indicators.

Sádka Č. 32 Č. 33 Č. 34 Č. 35
krmivo SAK Triticale KP 2 kontrola

rozloha (m2) 238 238 238 238

nasazeno (ks.ha-1) 840 840 840 840

skutečně nasazeno (ks) 20 20 20 20

průměrná hmotnost při nasazení (g.ks-1) 74 76 74 72

celková hmotnost při nasazení (kg) 1,48 1,52 1,48 1,44

sloveno (ks) 17 19 19 19

celková hmotnost při výlovu (kg) 3,72 4,33 4,66 3,4

průměrná hmotnost (g.ks-1) 219 228 245 179

celkový přírůstek (kg) 2,24 2,81 3,18 1,96

kusový přírůstek (g.ks-1) 132 148 167 103

přírůstek denní (g.ks-1.d-1) 0,98 1,10 1,25 0,77

ztráty (ks) 3 1 1 1

spotřeba předkládaného krmiva (kg) 6,00 8,00 10,90 –

SGR (%.d-1) 0,69 0,78 0,86 0,64

FCR 2,68 2,85 3,43

FCE 0,37 0,35 0,29

RGR (%) 151,35 184,87 214,86 136,11

FCR/SGR 3,89 3,64 4,00

FCR, koeficient konverze krmiva; SGR, specifická rychlost růstu; RGR, relativní přírůstek; FCE, účinnost využití konverze krmiva

Celková délka krmného pokusu s amurem na sádkách v Třeboni byla 134 dní. Průměrná 
hmotnost amurů při  výlovu, kteří byli přikrmováni směsí SAK, byla 219 g; 228 g byla u triticale; 
245 g u KP 2 a 179 g u kontroly (Tab. 2). Spotřeba krmiva SAK byla 6 kg; triticale 8 kg a KP 2 byla 
10,9 kg. Koeficient konverze krmiva (FCR) byl nejnižší u amurů s přikrmováním SAK směsí 2,68. 
U amurů s přikrmováním triticale byl FCR 2,85 a u amurů přikrmovaných KP 2 byl ve výši 3,43.
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Denní přírůstek 1,25 g.ks-1.d-1 byl nejvyšší u amurů přikrmovaných krmnou směsí KP 2. U smě-
si SAK byl denní přírůstek 0,98 g.ks-1.d-1 a u triticale 1,1 g.ks-1.d-1. Nejnižší přírůstek 0,77 g. ks-1.d-1 
byl u amurů bez přikrmování. Specifická rychlost růstu (SGR) byla nejvyšší u amurů s přikrmo-
váním KP 2, nejnižší hodnotu měli amuři v kontrolní skupině.

Konverze krmiva (FCE) byla nejvyšší u amurů s přikrmováním směsí SAK o hodnotě 0,37. 
Nejnižší FCE 0,29 měli amuři, kteří byli přikrmováni směsí KP 2. Poměr mezi FCR a SGR 3,64 byl 
nejnižší u amurů s přikrmováním triticale. U amurů přikrmovaných SAK byl poměr mezi FCR 
a SGR 3,89. Nejvyšší poměr ve výši 4,0 mezi FCR a SGR byl zjištěn u obsádky amurů s přikrmo-
váním KP 2.

Tab. 3. Přehled ukazatelů v průběhu krmného pokusu (průměr ± směrodatná odchylka).

Tab. 3. Indicators overview during feeding experiment (mean ± standard deviation).

Číslo sádky a typ krmiva
Datum měření Parametry Sádka č. 32

SAK
Sádka č. 33
Triticale

Sádka č. 34
KP 2

Sádka č. 35
Kontrola

den 1 –nasazení
6. 5. 2009

n 20 20 20 20

FK 2,07 ± 0,14 2,02 ± 0,17 2,03 ± 0,11 1,92 ± 0,32

hmotnost (g.ks-1) 74 ± 14 76 ± 12 74 ± 10 72 ± 9

VK 18,87 15,19 13,02 12,39

1. kontrola
17. 6. 2009

n 20 20 20 20

FK 2,31 ± 0,32 2,06 ± 0,17 2,16 ± 0,16 2,01 ± 0,14

hmotnost (g.ks-1) 106 ± 21 102 ± 20 124 ± 28 89 ± 12

VK 19,68 20,11 13,02 14,03

2. kontrola
7. 7. 2009

n 20 20 20 20

FK 2,14 ± 0,21 2,15 ± 0,18 2,19 ± 0,07 2 ± 0,09

hmotnost (g.ks-1) 138 ± 30 131 ± 33 151 ± 35 100 ± 17

VK 21,42 24,76 23,41 16,48

3. kontrola
29. 7. 2009

n 20 20 20 20

FK 2,02 ± 0,15 2,06 ± 0,16 2,11 ± 0,10 2,02 ± 0,10

hmotnost (g.ks-1) 179 ± 37 182 ± 34 187 ± 44 137 ± 28

VK 20,64 18,57 23,41 20,76

4. kontrola
19. 8. 2009

n 20 17 20 18

FK 2,03 ± 0,13 2 ± 0,12 1,95 ± 0,12 2,11 ± 0,83

hmotnost (g.ks-1) 193 ± 42 198 ± 33 210 ± 53 154 ± 34

VK 21,58 16,67 25,04 22,2

den 134 – výlov
16. 9. 2009

n 17 19 19 19

FK 2,15 ± 0,15 2,18 ± 0,13 2,13 ± 0,19 2,17 ± 0,2

hmotnost (g.ks-1) 219 ± 42 228 ± 42 245 ± 69 179 ± 38

VK 19,22 18,97 28,02 21,53

FK, Fultonův koeficient; VK, variační koeficient; n, počet ryb; SAK, granulovaná krmná směs pro amury, KP 2, granulovaná krmná směs 
pro kapry
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PRůběh PRůMěRnÉ InDIVIDUÁLnÍ hMOtnOstI U ODChYCenÝCh aMURů

Z tab. 3 vyplývá, že průměrná individuální hmotnost amurů ve všech sádkách při nasaze-
ní byla téměř shodná. V sádce č.  32 měli amuři hmotnost 74 ± 14 g.ks-1; v sádce č. 33 byla 
76 ± 12 g.ks-1; v sádce č. 34 byla 74 ± 10 g.ks-1a v sádce č. 35 byla 72 ± 9 g.ks-1.

V červnu při první kontrole se objevily změny v hmotnostech přikrmovaných amurů. Nej-
vyšší hmotnost 124 ± 28 g.ks-1 byla zjištěna u amurů s přikrmováním KP 2, následovala skupi-
na s přikrmováním směsí SAK. Skupina s přikrmováním triticale měla individuální hmotnost 
102 ± 20 g.ks-1. Nejnižší hmotnost 89 ± 12 g.ks-1 měli amuři bez přikrmování.

Na začátku července byly znovu nalezeny při vážení rozdíly v individuální hmotnosti pokus-
ných ryb. Nejnižší hmotnost 100 ± 17 g.ks-1 měly ryby v kontrole, vyšší hmotnost byla zjištěna 
u amurů s přikrmováním triticale 131 ± 33 g.ks-1. Podobnou hmotnost 138 ± 30 g.ks-1 měli 
amuři s přikrmováním směsí SAK. Nejvyšší individuální hmotnost se ukázala u amurů s přikr-
mováním KP 2 ve výši 151 ± 35 g.ks-1.

Při třetí kontrole byla opět nejnižší průměrná individuální hmotnost 137 ± 28 g.ks-1 zjiš-
těna u kontrolní obsádky bez přikrmování. Naopak nejvyšší hmotnost 187 ± 44 g.ks-1 měli 
amuři s přikrmováním KP 2. U triticale byla zjištěna ještě poněkud nižší hmotnost amu-
rů ve výši 182 ± 34 g.ks-1. Amuři s přikrmováním směsí SAK vykázali individuální hmotnost 
179 ± 37 g. ks- 1.

V srpnu se dále prohlubovaly rozdíly mezi kontrolní obsádkou amurů a obsádkami amurů 
s přikrmováním. Nejvyšší průměrná individuální hmotnost 210 ± 53 g.ks-1 byla opět nalezena 
u amurů s přikrmováním KP 2. Pomalejší růst obsádky pokračoval u kontrolní skupiny, která 
dosáhla individuální hmotnost 154 ± 34 g.ks-1. U amurů přikrmovaných směsí SAK směsí a tri-
ticale byla individuální hmotnost téměř shodná.

Obr. 1. Box-Whiskersovy diagramy pro průměrné hmotnosti zjištěné při ukončení pokusu v závislosti na použitých krmivech.

Fig. 1. Box-Whiskers diagrams for the average weight recorded at the end of experiment, depending on the feed.
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V září byl zjištěn nárůst hmotnosti u všech sledovaných skupin. Nejnižší průměrná hmot-
nost 179 ± 38 g.ks-1 byla zjištěná opět v kontrole, naopak nejvyšší 245 ± 69 g.ks-1 byla u amurů 
s přikrmováním KP. Druhou nejvyšší hmotnost 228 ± 42 g.ks-1 měli amuři přikrmovaní triticale 
a následovala skupina přikrmovaná směsí SAK, která měla hmotnost ryb 219 ± 42 g.ks-1.

Tab. 4. Analýza rozptylu pro hmotnosti naměřené v průběhu výlovu.

Tab. 4. Analysis of variance for body weight measured during the harvesting.

Zdroj Součet čtverců Stupně volnosti Průměrný součet čtverců F-poměr p-value
krmivo 45 749 3 15 250 5,6035 0,001676

residua 190 501 70 2721

celkem 236 250 73

Z výsledků provedené analýzy rozptylu (Tab. 4) je patrné, že použitá krmiva ovlivnila výsled-
nou hmotnost amurů. Avšak detailnějším rozborem bylo prostřednictvím Tukeyova HSD testu 
zjištěno, že nejsou signifikantní rozdíly mezi jednotlivými krmivy (tj. mezi KP, SAK a triticale). 
Signifikantní rozdíly (Obr. 2) byly zjištěny pouze vzhledem ke kontrolní skupině, a to pouze 
u krmiv KP 2 (p-value = 0,0011) a triticale (p-value = 0,022).

Obr. 2. Konfidenční intervaly pro rozdíly středních hodnot mezi použitými krmivy.

Fig. 2. Confidence intervals for differences between mean values used feed.
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FULtOnůV KOeFICIent

Průměrné počáteční hodnoty Fultonova koeficientu (FC) jsou uvedeny u všech skupin 
v tab. 3. Na začátku července měli nejvyšší hodnotu FC amuři s přikrmováním KP 2 ve výši 
2,19 ± 0,07, skupina přikrmovaná triticale měla FC 2,15 ± 0,18. U kontrolní skupiny byla hodno-
ta 2,0 ± 0,09 a u ryb přikrmovaných směsí SAK došlo ke snížení FC na hodnotu 2,14 ± 0,21.

Při třetím kontrolním odlovu byl zaznamenán pokles kondičního stavu u skupin přikrmova-
ných směsí SAK, KP 2 a triticale. V kontrole byl jen nepatrně navýšen na hodnotu 2,02 ± 0,10. 
Nejlepší kondiční stav byl zjištěn u ryb přikrmovaných KP 2 o průměrné hodnotě 2,11 ± 0,10. 
Druhý nejlepší výsledek 2,06 ± 0,16 měli amuři přikrmovaní triticale. Nejnižší hodnoty 
2,02 ± 0,15 vykázali amuři přikrmovaní směsí SAK.

V srpnu opět došlo ke změně kondičního stavu u amurů. Nejlepší kondiční stav ryb 2,11 ± 0,83 
byl zjištěn u kontrolní skupiny. Druhý nejlepší kondiční stav 2,03 ± 0,13 byl u ryb přikrmova-
ných směsí SAK. Ryby přikrmované triticale vykazovaly hodnotu 2,0 ± 0,12. Snížený kondiční 
stav byl zjištěn  u skupiny přikrmované KP 2 ve výši 1,95 ± 0,12.

V září při výlovu se úroveň FC u všech skupin už příliš neměnila. Nejlepší kondiční stav 
2,18 ± 0,13 měli amuři přikrmovaní triticale, dále 2,17 ± 0,2 ryby v kontrole. Následovali amuři 
s přikrmováním směsí SAK 2,15 ± 0,15 a nejnižší hodnoty FC 2,13 ± 0,19 byly zjištěny u ryb 
přikrmovaných KP 2.

DIsKUse

Monokulturní pokusné obsádky dvouletých amurů (A2) v množství 840 ks.ha-1 (Tab. 1) od-
povídají doporučenému počtu kusů v obsádkách výtažníků při polointenzívním chovu v poly-
kultuře s kaprem, bílým a pestrým tolstolobikem, které uvádí Horváth a kol. (1992) pro teplejší 
klimatické podmínky v panonské oblasti (u nás jihomoravské rybníky). V našem případě bylo 
při stanovení pokusných obsádek přihlédnuto k odhadu produkčních možností třeboňských 
rybníků (Hůda, 2009). S výjimkou kontrolní skupiny bez přikrmování přesahovala průměrná 
individuální hmotnost u ostatních skupin ryb 200 g při výlovu (Tab. 2), což odpovídá rozmezí 
hmotnosti, které uvádí Krupauer (1998) pro jihočeské rybníky.

Z vyhodnocení provedených experimentů vyplývá, že použitá obilovina a dvě krmné směsi 
při porovnání mezi sebou neprokázaly významné rozdíly (Obr. 2). Analýzou rozptylu byly po-
tvrzeny jen významné rozdíly u triticale a KP 2 vzhledem ke kontrolní obsádce amurů bez při-
krmování. Koeficient konverze FCR se u použitých krmiv příliš nelišil. Nejvyšší FCR byl u KP 2, 
která měla také poněkud vyšší obsah dusíkatých látek a vlákniny než triticale. Obě krmiva jsou 
také nabízena na nižší cenové hladině než speciální dieta SAK s doplňkem vitaminů, minerálů 
a aminokyselin.

Kondiční stav všech obsádek se v průběhu pokusů výrazně neměnil, nízké hodnoty Fultono-
va koeficientu vyživenosti (FC) u kontrolní skupiny při nasazení se postupně zvyšovaly. Pouze 
u skupiny přikrmované KP 2 se výjimečně v srpnu FC výrazně snížil až na hodnotu 1,95. Už Kru-
pauer (1971) potvrdil v prvních létech aklimatizace amura v jižních Čechách, že charakteristic-
kým rysem stavby těla amurů je vysoká stabilita vzájemných proporcí, bez ohledu na stáří ryb 
a značnou variabilitu individuální hmotnosti. 

Výsledky experimentů prováděných na sádkách v Třeboni bývají také ovlivněny z části výsky-
tem zooplanktonu, kterým zásobí všechny pokusné sádky přítoková voda z výše položeného 
rybníka Svět. Jeho přítomnost poněkud komplikuje přesnější stanovení produkční účinnosti 
testovaných krmiv (Urbánek, 2009).
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Ve vegetačním období 2009 se udržela dynamika zooplanktonu přes celou sezonu, kdy pro-
bíhaly pokusy na sádkách. Kvantita nejvíce využitelného většího zooplanktonu (Obr. 3) jako 
dostupné přirozené potravy byla nejvyšší v červnu a červenci. V menší míře se její výskyt za-
choval i v ostatních měsících.

Obr. 3. Kvantita rodu Daphnia > 0,7 mm na sádkách v Třeboni.

Fig. 3. Quantity of Daphnia > 0.7 mm in holding ponds in Třeboň.

Nejúčelnější zapojení amura do hospodářského systému v našem rybnikářství doporučil 
už dříve Krupauer (1968) a později Hartman (1987). Monokulturní obsádky amura pro odchov 
násad a tržních ryb nabízejí další možnou technologii, která se může uplatnit v rybniční akva-
kultuře ČR. Chov amura může být v praxi efektivnější, jestliže se podaří jeho produkci dosáh-
nout při nižších nákladech na krmiva.

sOUhRn

V roce 2009 byly na sádkách v Třeboni provedeny pokusy s přikrmováním monokulturních 
obsádek násady amura bílého o hustotě 840 ks.ha-1. K přikrmování byla použita triticale, krm-
ná směs KP 2 a speciální krmná směs s doplňkem vitaminů, minerálů a aminokyselin. Signi-
fikantní rozdíly ve výsledné hmotnosti byly zjištěny u KP 2 a triticale vzhledem ke kontrolní 
skupině bez přikrmování. Produkční účinnost krmiv byla ovlivněna přítomností zooplanktonu 
v přítokové vodě do sádek v celém průběhu pokusu.

PODěKOVÁnÍ

Poloprovozní pokusy byly provedeny s podporou výzkumných záměrů MSM6007665806 
a MSM6007665809, projektů CENAKVA reg. č. CZ.1.05/2.1.00/01.0024 a GA JU 047/2010/Z. 
Za organizační a technickou pomoc při provádění poloprovozních pokusů děkují autoři toho-
to sdělení pracovníkům Rybářství Třeboň Hld., a. s.
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ABSTRACT
Changes in biogenic amines content in carp (Cyprinus carpio) muscles  were studied. Fish halves 

and fish minced meat were stored at 3 °C for 14 days and at 15 °C for 4 days. Experiments were 
designed as dynamic. Samples of fish halves and fish mince were analyzed in duplicates after 
every 24 hours. Samples were stored up to the apparent stage of decomposition. Analyses were 
carried out on Spectraphoresis 2000, a fully automated system for capillary zone electrophoresis 
equipped with a multi-wavelength UV-VIS scanning detector. The results proved different dynam-
ics for amines content related to the storage temperature. The 13th day at 3 °C, level of putrescine 
54.8 mg.kg-1, cadaverine 36.57 mg.kg-1 and histamine 20.1 mg.kg-1 in carp flesh and in mechani-
cally separated flesh the level of putrescine 183.1 mg.kg-1, cadaverine 90.8 mg.kg-1 and histamine 
205.4 mg.kg-1 and 4th day of storage at 15 °C the level of putrescine 86.61 mg.kg-1, cadaverine 
175.9 mg.kg-1and histamine 42.14 mg.kg-1 in carp flesh and level of putrescine 172.01 mg.kg-1, ca-
daverine 439.8 mg. kg-1 and histamine 195.01 mg.kg-1 in separated flesh. Putrescine is proposed as 
the indicator of carp meat quality. The decomposition is apparent when putrescine content in the 
meat exceeds 40 mg kg-1. Both the temperature difference and the way of processing had statisti-
cally important effect on the amines content.

Klíčová slova: biogenní aminy, histamin, sladkovodní ryby, kapr, změny kvality
Keywords: biogenic amines; histamine; freshwater fish; carp; quality changes

ÚVOD

Při skladovací teplotě 3 °C proběhla sledování obsahů biogenních aminů po dobu 14 dnů a při 
teplotě 15 °C po dobu 4 dnů. Teplota 15 °C není pro uchování rybího masa doporučována. Zde 
byla zvolena k výraznějšímu doložení průběhu nepříznivých procesů vedoucích k rozvoji tvorby 
některých aminů, které se během nevhodného skladování mohou rozdílnou intenzitou projevit.
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Zjišťování obsahů biogenních aminů v kapřím, separací nenarušeném mase a v kapřím se-
parátu bylo prováděno ve 24hodinovém intervalu. Biogenní aminy zejména putrescin (PUT), 
kadaverin (CAD) a histamin (HIS) jsou v bílkovinných potravinách široce rozšířeny a kvalita čer-
stvých potravin je s těmito aminy spojována. Aminy vznikají dekarboxylací aminokyselin jako 
výsledek metabolických procesů a mikroorganismů. Při skladování masa jsou aminy tvořeny 
dekarboxylázami bakterií zúčastňujících se kažení. V podstatě existují dva důvody pro stano-
vení aminů v potravinách. Prvním je jejich potenciální toxicita, druhým je možnost použít je 
jako markery kvality potravin. Biogenní aminy v nízkých koncentracích jsou důležité pro mno-
ho fyziologických funkcí (Velíšek, 2002; Bardocz a kol., 1995), ve vysokých koncentracích mo-
hou způsobovat zdravotní problémy (Joosten, 1988).

Toxicita aminů velmi záleží na individuální efektivitě detoxikace (Shalaby, 1996). Normál-
ně, během průchodu potravy střevním traktem člověka, je menší množství biogenních aminů 
metabolizováno na fyziologicky méně aktivní degradační produkty. Tento degradační systém 
zahrnuje specifické enzymy (např. diamin oxidázu DAO). Avšak při vysokém příjmu biogen-
ních aminů potravou tento detoxikační systém není schopen dostatečně biogenní aminy eli-
minovat. Dále v případě nedostatečné aktivity DAO způsobené např. genetickou predispozicí, 
gastrointestinálním onemocněním nebo inhibicí DAO v důsledku sekundárního vlivu léků 
nebo alkoholu, často i malé množství biogenních aminů nemůže být efektivně metabolizová-
no (Bodmer a kol., 1999).

Biogenní aminy, jako jsou histamin a tyramin, jsou považovány za antinutriční složky. Pro cit-
livé jedince představují zdravotní nebezpečí, hlavně když je jejich vliv posilován dalšími slož-
kami. Otrava histaminem s jeho alergickými symptomy je obyčejně dávána do souvislosti 
s konzumací skombroidních ryb, jako je tuňák nebo makrela, a je považována za jednu z nej-
rozšířenějších potravních intoxikací (Pillay, 2005; Slorach, 1991). 

Mietz a Karmas (1978) uvádějí, že obsah biogenních aminů u ryb může sloužit jako index 
rozkladných procesů. Řada dalších autorů studovala změny v obsahu biogenních aminů 
u mořských ryb (Yamanaka a kol., 1989; Sato a kol., 1995; Nogues a kol., 1996 a Mackie a kol., 
1997). Sladkovodní ryby nebyly z tohoto hlediska ještě studovány. Předmětem této práce je 
poznání, jak teplota skladování a způsob zpracování, může ovlivnit tvorbu biogenních aminů 
v mase kapra.

Praktickou aplikací detekce biogenních aminů, jako výrazu stupně kažení ryb, se také zabý-
val Gouygou a kol. (1989). Vyvinul kolorimetrický test čerstvosti na stanovení biogenních ami-
nů mimo laboratorní podmínky. Postup dovoluje stanovení histaminu, ale i tyraminu, spermi-
dinu, putrescinu a kadaverinu po 25 minutách.

MateRIÁL a MetODIKa

Experiment porovnává dynamiku tvorby biogenních aminů v neupraveném a strojně děle-
ném (separovaném) mase kapra.

VZORKY

Vzorky byly získány z čerstvě zabitých ryb – kapra obecného (Cyprinus carpio) o průměrné 
tělesné hmotnosti 2,3 kg (2,0–2,6 kg). Po oddělení hlavy a odstranění vnitřností byla ryba roz-
dělena na dvě poloviny a omyta v pitné vodě. Jedna část byla rozdělena na menší díly (přibliž-
ně 50 g), a ty použity pro experiment. Druhá část byla zpracována na bubnovém separátoru, 
kde došlo ke strojnímu oddělení svaloviny a kostí.
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Vzorky byly uchovávány odděleně v zařízeních s regulovaným teplotním režimem za přede-
psané teploty 3 °C a 15 °C. Stanovení probíhala v režimu micelární elektrokinetické kapilární 
chromatografie na přístroji SPECTRA PHORESIS 2000 (Thermo Separation Products).

Biogenní aminy byly po extrakci kyselinou chloristou derivatizovány benzochloridem. Pří-
slušné N-benzamidy byly dále děleny v křemenné kapiláře o průměru 75 μm a délce 43 cm 
v prostředí borátového tlumivého roztoku s laurylsíranem sodným. Mez stanovitelnosti dosa-
huje jednotek mg aminů na kilogram vzorku (Křížek, 1997).

PřÍPRaVa VZORKU

Navážka svaloviny cca 40 g byla přenesena do plastové nádobky, přidáno 100 ml kys. chlo-
risté (0,6 mol.l-1) a vzorek byl mixerem homogenizován (stěny a mixer byly opláchnuty kys. 
chloristou). Po 5 minutách extrakce byla provedena filtrace přes řídký filtrační papír a objem 
extraktu byl doplněn do 150 ml. Z válce byl obsah filtrátu přelit do kádinky a promíchán. Výluh 
byl dále přelit do označené vzorkovnice a uložen do lednice.

Při vlastním stanovení biogenních aminů byl použit následující postup zpracování dříve 
připraveného kyselého výluhu podle Křížka (1997): Bylo odebráno 2,5–5 ml kyselého výluhu 
a k němu bylo přidáno 125 mikrolitrů HEP – heptandiamin (400 mg.ml-1) a vzorek byl dopl-
něn na 5 ml HClO4. Vzorek byl dále alkalizován 1 ml NaOH (9,8M), přidáno 100 mikrolitrů ben-
zoylchloridu a 2,5 minuty bylo se vzorkem ručně třepáno. Poté byl vzorek vložen na 15 minut 
pod ultrazvuk. Dále bylo ke vzorku přidáno 2,5 g práškového NaCl a 1 minutu bylo se vzorkem 
třepáno. Následovala extrakce použitím 3 ml etheru. Ze vzorku byl odebrán 1 ml extraktu, kte-
rý byl odpařen do sucha. Výsledky byly stanoveny kapilární zónovou elektroforézou.

Pro zjištění vlivu separačního procesu a vlivu teploty uskladnění na tvorbu biogenních ami-
nů byly výsledky statisticky vyhodnoceny analýzou rozptylu s pětinásobným opakováním.

VÝsLeDKY

tVORba bIOGennÍCh aMInů Ve stROJně DěLenÉM   
a neUPRaVenÉM Mase KaPRa

Obr. 1. Obsah putrescinu (mg.kg-1) v mase kapra skladovaném o teplotě 3 °C.

Fig. 1. Putrescine content (mg.kg-1) in carp flesh at 3 °C.
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Při teplotě 3 °C nebyl až do sedmého dne ve strojně děleném  i neupraveném mase 
kapra zaznamenán výrazný nárůst obsahu putrescinu (PUT). Byly naměřeny hodnoty  
12,21 mg.kg-1 v neupraveném mase a 11,66 mg.kg-1 ve strojně děleném mase. K nárůstu došlo 
od osmého dne skladování, kdy byla naměřena hodnota 14,34 mg.kg-1 v neupraveném mase a 
36,5 mg.kg-1 v mase strojně děleném. V dalším časovém sledu jeho nárůst pokračoval. Třináctý 
den byla ve strojně děleném mase kapra zjištěna hodnota 183,12 mg.kg-1. V neupraveném 
kapřím mase byl zaznamenán také nárůst obsahu putrescinu, byl však mnohem nižší a pozvol-
nější. Jeho hodnota byla 54,83 mg.kg-1 (Obr. 1.).

Obr. 2. Obsah putrescinu (mg.kg-1) v mase kapra skladovaném o teplotě 15 °C.

Fig. 2. Putrescine content (mg.kg-1) in carp flesh at 15 °C.

K výraznějším změnám v obsahu putrescinu začalo docházet po 48 hodinách. Po 96 hodi-
nách byla naměřena jeho hodnota 86,61 mg.kg-1 v neupraveném mase a ve strojně děleném 
172,01 mg.kg-1. Obdobná hladina putrescinu byla při 3 °C skladování dosažena až 13. den sle-
dování (Obr. 2.).

Obr. 3. Obsah kadaverinu (mg.kg-1) v mase kapra skladovaném o teplotě 3 °C.

Fig. 3. Cadaverine content (mg.kg-1) in carp flesh at 3 °C.
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Až do sedmého dne skladování byly hodnoty kadaverinu (CAD) u neupraveného kapřího 
masa skladovaného o teplotě 3 °C zanedbatelné. Pohybovaly se v hodnotách do 10 mg.kg-1. 
Od osmého dne nastal pozvolný nárůst a maxima (57,63 mg.kg-1) dosáhnul jedenáctý den. 
Poté nastal jeho pozvolný úbytek. U strojně děleného masa, separátu, došlo od šestého dne 
k výraznému a prudkému nárůstu obsahu kadaverinu, který dosáhl maxima (170,58 mg.kg-1) 
desátý den skladování. Poté nastal jeho pozvolný pokles, obdobně jako u masa neupraveného 
(Obr. 3.).

Obr. 4. Obsahy kadaverinu (mg.kg-1) v mase kapra skladovaném o teplotě 15 °C.

Fig. 4. Cadaverine content (mg.kg-1) in carp flesh at 15 °C.

Do 24 hodin při teplotě 15 °C byly hodnoty kadaverinu u kapřího masa zanedbatelné. Pohy-
bovaly se v hodnotách do 5 mg.kg-1. Poté došlo k jeho podstatnému nárůstu, který po 96 hodi-
nách dosáhl hodnoty 175,90 mg.kg-1. U strojně děleného masa skladovaného o výše uvedené 
teplotě nastal podstatný nárůst obsahu kadaverinu již po 24 hodinách. Naměřené hodnoty 
byly 79,13 mg.kg-1. Po 96 hodinách byl obsah kadaverinu v kapřím separátu 439,8 mg.kg-1 
(Obr. 4.).

Obr. 5. Obsah histaminu (mg.kg-1) v mase kapra skladovaném o teplotě 3 °C.

Fig. 5. Histamine content (mg.kg-1) in carp flesh at 3 °C.
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Hodnoty histaminu (HIS) byly u kapřího neupravovaného masa při teplotě 3 °C až do třinác-
tého dne zanedbatelné, pohybovaly se do 20,11 mg.kg-1. U strojně děleného masa byl obsah 
histaminu zanedbatelný jen do sedmého dne. Od osmého dne skladování došlo v jeho obsa-
hu k pozvolnému nárůstu (jedenáctý den skladování byl naměřen jeho obsah 46,62 mg. kg-1) 
a dále pak došlo k jeho prudkému nárůstu. Třináctý den skladování byla zjištěna hodnota ob-
sahu histaminu 205,45 mg.kg-1 (Obr. 5.).

Obr. 6. Obsah histaminu (mg.kg-1) v mase kapra skladovaném o teplotě 15 °C.

Fig. 6. Histamine content (mg.kg-1) in carp flesh at 15 °C.

U kapřího neděleného masa byly zanedbatelné hodnoty histaminu zaznamenány do 48 ho-
din skladování při teplotě 15 °C. Po 72 hodinách nastal pozvolný nárůst a po 96 hodinách 
skladování byl zjištěn obsah histaminu na úrovni 42,14 mg.kg-1. U strojně děleného masa byl 
zaznamenán výskyt histaminu už po 24 hodinách skladování. A dále jeho obsah prudce na-
růstal. Po 48 hodinách skladování byla naměřena jeho hodnota v úrovni 179,59 mg.kg-1 a jeho 
maximální hodnota 362,56 mg.kg-1 byla zjištěna už po 72 hodinách skladování (Obr. 6.).

Během této práce byl také při obou teplotách (3 a 15 °C) sledován výskyt a obsah spermidi-
nu (SPD) a sperminu (SPM). Hodnoty obsahu těchto biogenních aminů se pohybovaly na níz-
ké úrovni – mezi 0 až 20 mg.kg-1. Jsou to hodnoty na mezi laboratorní stanovitelnosti.

Analýza rozptylu pětinásobného opakování pro zjištění vlivu zpracování a vlivu skladovací 
teploty na tvorbu putrescinu, kadaverinu a histaminu kapřím mase.

Byly sledovány dva faktory na dvou úrovních:

faktor A – vliv zpracování separačním procesem
  A1 – kapří neupravené maso
  A2 – kapří strojně dělené (separované) maso
faktor B – vliv teploty
  B1 – 3 °C
  B2 – 15 °C
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Tab. 1. Analýza rozptylu – vliv zpracování a skladovací teploty na tvorbu putrescinu, kadaverinu a histaminu.

Tab. 1. Analysis of variance – influence of flesh processing and temperature to putrescine, cadaverine and histamine content.

PUTRESCIN (PUT) KADAVERIN (CAD) HISTAMIN (HIS)
B1 B1 B2 B2 B1 B1 B2 B2 B1 B1 B2 B2

A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2

5,77 0,19 13,39 46,38 0,00 3,90 13,88 187,79 0,20 0,47 0,21 195,86

5,03 3,61 7,48 25,92 0,00 2,21 11,71 231,41 0,41 0,38 0,37 176,08

3,45 2,96 25,57 25,87 0,00 5,01 24,78 210,18 0,00 0,00 0,00 192,08

5,30 3,92 15,08 31,53 6,56 6,65 14,28 224,99 0,77 0,00 0,25 169,24

1,16 0,82 24,32 36,22 2,21 3,10 35,23 220,74 0,00 1,61 3,38 164,71

Tab. 2. Výsledek.

Tab. 2. Result.

PUTRESCIN KADAVERIN HISTAMIN
FA 7,28 486,26 829,93

FB 69,84 654,36 836,44

FAB 11,55 462,71 825,93

r 4,49 4,49 4,49

r – kritická hodnota F kritéria pro pětinásobné opakování

Hodnota testovacího kritéria pro způsob zpracování masa FA byla u putrescinu 7,28; u ka-
daverinu 486,26 a u histaminu 829,93. U nalezených hodnot kritéria FA byl zjišťován vliv sepa-
račního procesu na tvorbu biogenních aminů putrescinu, kadaverinu a histaminu. Vliv teploty 
na tvorbu putrescinu, kadaverinu a histaminu je vyjádřen kritériem FB = 69,84 u putrescinu, 
u kadaverinu 654,36 a u histaminu 836,44. Společný vliv separačního procesu s vlivem teploty 
na tvorbu biogenních aminů byl vyjádřen hodnotou testovacího kritéria FAB = 11,55 u putres-
cinu; 462,71 u kadaverinu a u histaminu 825,93. Kritická hodnota F kritéria pro pětinásobný 
počet opakování je u putrescinu, kadaverinu a histaminu 4,49. Hodnoty FA, FB, FAB byly u těchto 
tří biogenních aminů větší než kritická hodnota F kritéria a je možné říci, že vliv procesu sepa-
race a vliv teploty na tvorbu biogenních aminů putrescinu a histaminu byl průkazný.

Tab. 3. Porovnání vzniku putrescinu, kadaverinu a histaminu v  neupraveném a strojně děleném kapřím mase při teplotě 15 °C [mg.kg-1].

Tab. 3. Comparison of putrescine, cadaverine and histamine genesis in carp flesh at 15 °C.

Biogenní aminy Surovina 0 hodin 24 hodin 48 hodin 72 hodin 96 hodin
putrescin maso 8,49 4,84 17,17 77,68 86,61

separát 1,39 6,82 33,18 73,19 172,01

kadaverin maso 4,66 0,17 19,98 106,24 175,90

separát 0,00 79,13 215,02 302,76 439,80

histamin maso 9,01 0,59 0,84 31,90 42,14

separát 0,00 0,00 179,59 362,56 195,01
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DIsKUse a ZÁVěR

V práci bylo prokázáno, že pro tvorbu výše uvedených biogenních aminů je pro rybí pro-
dukty správná skladovací teplota naprosto klíčovým kritériem. Teplotu, obecně ve správné vý-
robní praxi doporučovanou pro skladování rybího masa (3 °C), je potřeba chápat a uplatňovat 
jako nutný výchozí bod pro bezpečnou manipulaci s rybí surovinou. Rozvoj biogenních aminů 
je komplexním znakem pro hodnocení procesů, které nastávají po usmrcení ryby. Proto všech-
ny formy zpracování ryb, transportu a přepravy výrobků i obchodní praxe musí být důsledně 
posuzovány s ohledem na potravní bezpečnost a zdraví konzumentů.

Prokázala se a potvrdila i další cesta uplatňovaná při zpracování ryb. To je těsná návaznost 
na kvalitu strojně děleného masa v závislosti na době a teplotě. Separování masa ryb je v po-
slední době více rozšiřováno. Je to s vazbou na perspektivní uplatňování kapřích filetů pro ob-
chod s výrobky o vyšší přidané hodnotě. Podle kvalifikovaných průzkumů renomovaných 
agentur zaměřených na budoucí obchodní trendy budou kapří filety tím typem výrobku, který 
má právě perspektivu dobrého rozvoje a obchodního uplatnění v širší obchodní síti.

Při přípravě filetů zbývá na kostře ryby ještě kvalitní svalovina, kterou lze dále zhodnotit 
po strojním oddělení kostí. Získaný separát představuje zdroj suroviny k dalšímu zhodnocení 
do produktů vhodných pro nové formy výrobků.

Rozvoj biogenních aminů v kapřím strojně děleném mase má odlišnou dynamiku i odlišný 
průběh a vede k jiným skutečnostem při nárůstu hodnot aminů. Strojní dělení masa je razant-
ní zákrok vedoucí k různému stupni desintegrace svaloviny. Strojně dělené maso je výrazně 
náchylnější k chemickým, enzymatickým a mikrobiálním změnám. Závěrečné doporučení 
pro zacházení s touto surovinou je daleko přísnější z pohledu času i teploty vzhledem k mož-
ným potravně bezpečnostním rizikům.

sOUhRn

Sledování výskytu biogenních aminů ve strojně děleném a v neupraveném mase kapra 
obecného (Cyprinus carpio) probíhalo 14 dnů při teplotě 3 °C a 4 dny při teplotě 15 °C, až 
za hranici senzorické poživatelnosti potraviny. Kapilární zónovou elektroforézou (CZE) byl 
hodnocen obsah putrescinu, kadaverinu a histaminu. Zjišťování obsahů biogenních aminů 
bylo prováděno ve 24hodinovém intervalu. Výsledky prokázaly rozdílnou dynamiku tvorby 
aminů vzhledem k teplotě skladování masa (13. den skladování při teplotě 3 °C hodnoty put-
rescinu 54,8 mg.kg- 1, kadaverinu 36,57 mg.kg-1 a histaminu 20,1 mg.kg-1 v neupraveném mase 
a hodnoty putrescinu 183,1 mg.kg-1, kadaverinu 90,8 mg.kg-1 a histaminu 205,4 mg.kg-1 v mase 
strojně děleném a 4. den skladování při teplotě 15 °C hodnoty putrescinu 86,61 mg.kg-1, ka-
daverinu 175,9 mg.kg-1 a histaminu 42,14 mg.kg-1 v neupraveném mase a hodnoty putrescinu 
172,01 mg.kg-1, kadaverinu 439,8 mg.kg-1 a histaminu 195,01 mg.kg-1 v mase strojně děleném). 
Putrescin je navrhován jako indikátor kvality masa kapra. Dekompoziční proces je ohraničen 
hodnotou 40 mg.kg-1. Statistický test potvrdil průkaznost rozdílu pro teplotu i způsob zpraco-
vání.
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ABSTRACT
The experiment was focused on impact of different Silurus glanis culture to content, distribution 

and structure of fatty acids in fish flesh. The one group of fish was reared in warm water recircula-
tion system on commercial feed mixture. The other group of fish was reared under usual techno- 
logy in earth pond and natural food (control group). There are significantly higher (p < 0.05) values 
of polyunsaturated fatty acids in intensively reared group of wels (39.13% body part; 37.56% tail 
part). On the contrary, the muscle of extensively reared wels contains higher values of monoun-
saturated fatty acids (35.58% in body part; 36.02% in tail part). The muscle of intensively reared 
fish also contains higher value of eicosapentaenic acid – 4.56% in body part; 5.01% in tail part, ex-
tensively reared wels reached values 2.90% in body part; 2.84% in tail part. Both monitored groups 
reached the similar values of the n3/n6 ratio.

Klíčová slova: Technologie, sumec velký, kyselina, EPA, DHA
Keywords: Technology, European catfish, acid, EPA, DHA

ÚVOD

Sumec velký (Silurus glanis L.) je chován v rybničních podmínkách střední a východní Evro-
py společně s kaprem již více než 100 let. Celková produkce evropských chovatelů (především 
z Francie, Německa, Rakouska, České republiky, Polska, Maďarska atd.) činila 602 tun v roce 
1993, v roce 2002 to bylo již přes 2000 tun. Produkce vychází z rybničních polykulturních cho-
vů nebo z řízeného prostředí s chovem v oteplených vodách a recirkulačních systémů. Sva-
lovina je bílá, bez kostí, snadno zpracovatelná při kuchyňské úpravě a obsahuje mezi 6–8 % 
tuku. Za posledních 10 let byly učiněny velké pokroky ve zvládnutí umělého výtěru, odchovu 
na kompletních krmných směsích, byly zdokonaleny metody zmrazování pohlavních buněk 
(spermatu) této ryby.
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Díky výzkumu bylo zjištěno, že lepších přírůstků dosahují mlíčáci a pracuje se i na produkci 
vysoce užitkových triploidních ryb (Linhart a kol., 2002). V ČR byla v roce 1999 produkce této 
ryby 44 tun a v roce 2002 to bylo již 60 tun, v roce 2004 57 tun, v roce 2007 63 tun. Každý rok 
také stoupá množství úlovků této ryby ve sportovním rybolovu.

Výhodou extenzivního chovu sumce je menší ekonomická nákladnost na jednotku produk-
ce a také tlumení rozvoje druhů ryb, které potravně konkurují kaprovi. Tyto druhy jsou přitom 
součástí potravy právě sumce velkého (a dalších dravých druhů). Při intenzivním způsobu od-
chovu musíme počítat s vyššími náklady na produkci (cena krmiv, energie na ohřev a čerpání 
vody apod.), ale na rozdíl od extenzivního způsobu zkrátíme dobu odchovu do tržní velikosti 
téměř na polovinu, čímž lze dosahovat vyšší produkce, a tedy doplnění potřeb trhu.

Vodní organismy jsou známé vysokým obsahem komponent důležitých pro lidskou výživu. 
Mezi tyto komponenty patří proteiny, v tucích rozpustné vitamíny (především A a D), mine-
rální látky (jod, fluor, vápník, zinek, železo a další) a polynenasycené mastné kyseliny (PUFA) 
(Piclet, 1987; Simopoulos, 1997).

Mastné kyseliny jsou tvořeny uhlovodíkovým řetězcem, nasyceným nebo nenasyceným, 
s methylovou skupinou na jednom konci a s karboxylovou funkční skupinou na konci druhém. 
Nasycené mastné kyseliny (SFA) mají řetězec bez dvojných vazeb, mononenasycené mastné 
kyseliny (MUFA) obsahují v řetězci jednu dvojnou vazbu a polynenasycené mastné kyseliny 
(PUFA) obsahují dvojných vazeb několik. Tyto dvojné vazby se vyskytují přirozené v cis konfi-
guraci (Naudet a kol., 1992).

Složení PUFA v rybím tuku je prokazatelně závislé na složení tuku v přijímaném krmivu (Stef-
fens a Wirth, 2005). Bylo také prokázáno, že změny ve složení PUFA ve stejných tkáních během 
roku závisí především na druhu předkládaného krmiva. Sladkovodní ryby jsou schopné pomo-
cí enzymů desaturáz a elongáz přeměňovat C-18 (osmnáct uhlíků v řetězci) mastné kyseliny 
na C-20 a C-22 mastné kyseliny.

Klinické testy prokázaly, že konzumace masa ryb má příznivý účinek na lidské zdraví, pře-
devším prospívá osobám s kardiovaskulárními obtížemi (Steffens a Wirth, 1997). Přítomnost 
PUFA v mase ryb přispívá také k omezení důsledků depresí, které jsou v současnosti jednou 
z hlavních příčin sebevražd. V posledních letech bylo publikováno mnoho studií, které popisu-
jí souvislost mezi nízkou hladinou n-3 PUFA a zvýšeným výskytem těžkých depresí. Podáváním 
dávek n-3 PUFA v jídle bylo docíleno zlepšení stavu u osob trpících těžkými depresemi (Peet 
a Stokes, 2005; Sontrop a Campbell, 2006; Severus, 2006; Freeman a kol., 2006; Sinclair a kol., 
2007).

Cílem tohoto výzkumu je porovnat dvě rozdílné technologie chovu sumce, intenzivní a ex-
tenzivní, a jejich vliv na zastoupení mastných kyselin ve svalovině tržního sumce.

MateRIÁL a MetODIKa

V pokusu byly použity dvě skupiny ryb pro vzájemné porovnání. Jednu skupinu tvořily ryby 
pocházející z extenzivních podmínek chovu. Tato skupina ryb byla chována klasicky v rybní-
cích, pouze na přirozené potravě. Ryby byly ve stáří čtyř let, průměrná hmotnost činila 3,54 kg. 
Potravní nabídku odchovávaných sumců tvořily potravní ryby přítomné v chovné nádrži (ryb-
níce). Nejhojnějším druhem byla plotice obecná (Rutilus rutilus L.).
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Jelikož byly tyto potravní ryby vyprodukovány v rybničním polykulturním chovu s kaprem 
obecným (Cyprinus carpio L.) při využití přirozené potravy s přikrmováním obilovinami, lze 
u nich očekávat vyšší zastoupení mononenasycených mastných kyselin (MUFA) a dále osm-
náctiuhlíkatých polynenasycených mastných kyselin (PUFA), EPA a DHA ve svalovině. Taková 
kompozice mastných kyselin se následně projeví ve složení MK predátora, v tomto případě 
sumce.

Tab. 1. Kompozice mastných kyselin v procentech z celkového tuku plotice obecné (Kolakowska a kol., 2000).

Tab. 1. Fatty acids composition in percent of total lipids of roach.

∑SFA ∑MUFA 18 : 2 n-6 18 : 3 n-3 20 : 5 n-3 22 : 6 n-3 ∑PUFA ∑PUFA n-3
34,98 46,83 1,41 0,55 4,03 8,76 18,19 16,78

Druhou skupinu tvořily ryby chované intenzivním způsobem v oteplené vodě. Tyto ryby 
dosahovaly stáří 22 měsíců a průměrná hmotnost činila 2,01 kg. Po dobu výkrmu bylo použito 
krmivo Aller 37/12 BM. Jedná se o kompletní nízkoenergetickou krmnou směs použitelnou ve 
všech podmínkách. Je využívána pro druhy, jako je kapr, jeseter, sumec. Výrobce udává FCR 
(konverze krmiva) na úrovni 1,1. Krmivo je dodáváno v 25kg baleních, velikost pelet je XS.

Z každého kusu ryby byly odebrány dva vzorky svaloviny, jeden z oblasti trupu (cca třetí 
porce za hlavou) a druhý z oblasti ocasního násadce. Takto byly vzorky odebírány z důvodu 
předpokládaného různého zastoupení mastných kyselin nejen mezi dvěma technologiemi, 
ale také v rámci těla sumce (ocasní násadec je u sumce obecně více protučnělý).

Tab. 2. Složení krmné směsi ALLER 37/12 BM.

Tab. 2. Composition of feed mixture ALLER 37/12 BM.

SLOŽENÍ
Soja Pšenice Rybí

moučka
Řepkové 
semeno

Rybí
olej

Krevní
moučka

Sojový
olej

Vit. A Vit. D3 Vit. E Ethoxyquin

30 % 30 % 14 % 12 % 6 % 6 % 2 % 2500
mj.kg-1

500
mj.kg-1

100
mj.kg-1

100
mj.kg-1

Tab. 3. Nutriční hodnoty krmné směsi Aller 37/12 BM.

Tab. 3. Nutritional values of feed mixture Aller 37/12 BM.

NUTRIČNÍ HODNOTY
Protein Tuk BNLV Popeloviny Vláknina Celkový fosfor

37 % 12 % 31,1 % 7 % 4 % 1,1 %

Vzorky svaloviny byly analyzovány na složení mastných kyselin. Nejsledovanějšími mastnými 
kyselinami v rybí svalovině jsou EPA (eikosapentaenová kys.), DHA (dokosahexaenová kys.). Dále 
celková suma n-6 a n-3 kyselin a vzájemný poměr těchto dvou skupin ve svalovém tuku. Složení 
mastných kyselin bylo stanoveno plynovou chromatografií. Pro analýzu plynovou chromatogra-
fií byl použit přístroj VARIAN 3300 (30 m x 0,53 mm) a 0,25 µm tloušťce filmu (OMEGAWAX 530, 
SUPELCO; USA). Přítomnost a množství dané kyseliny byla vyjádřena načítáním jednotlivých 
vrcholů (peak). Podmínky během analýzy byly následující: počáteční teplota 170 °C, rychlost 
ohřívání 3 °C.min-1, konečná teplota 240 °C, teplota nástřiku 250 °C, teplota detektoru 250 °C.



- 28 -

Zajíc a kol. / Bulletin VÚRH Vodňany 46, 2010/2, 25–33

Jako nosný plyn byl použit dusík (3 ml.min-1). Nástřik byl 1 µl. Celková doba trvání analýzy 
byla 30 minut (podle Javorský a Krečmer, 1987).

Údaje byly zpracovány v programu Statistica 6.0 CZ na základě Tukeyova testu na hladině 
významnosti p < 0,05

VÝsLeDKY

Celkový obsah tuku:
extenzivní odchov – trup: 2,25 %●●

extenzivní odchov – ocasní násadec: 5,86 %●●

intenzivní odchov – trup: 1,87 %●●

intenzivní odchov – ocasní násadec: 4,58 %●●

Zastoupení skupiny SFA (saturated fatty acids) je u obou posuzovaných skupin podobné. 
Rozdíly jsou patrné u skupin MUFA (mono-unsaturated fatty acids) a PUFA (poly-unsaturated 
fatty acids). Sumec chovaný v přirozených podmínkách dosahuje vyššího zastoupení MUFA 
(cca 36 %) než sumec chovaný intenzivním způsobem (zde je hodnota podílu cca 30 %). Hod-
noty PUFA, z hlediska lidské výživy velmi významné skupiny, dosahují vyšší hodnoty u sumce 
z intenzivních podmínek chovu (cca 38 %) než u sumce z podmínek chovu přirozených (zde 
cca 25 %). Je zřejmé, že čím delší je uhlíkatý řetězec dané skupiny kyselin (PUFA), tím mají ryby 
z intenzivního chovu větší zastoupení těchto kyselin v tuku. Důležitý je výsledek zastoupení 
PUFA n-6 ve vzorcích. Čím je větší rozdíl mezi skupinami PUFA n-3 a PUFA n-6, tím vyšší vychází 
hodnota poměru Σ n-3/Σ n-6. Hodnota tohoto poměru je přímou úměrou – čím vyšší výsledek, 
tím vyšší zastoupení PUFA n-3, a tím pozitivnější efekt pro lidskou výživu. Přestože je zřejmý 
rozdíl mezi zastoupením PUFA u obou testovaných skupin, poměr n-3/n-6 kyselin je velmi po-
dobný.

Zatímco u skupin ryb z přirozených podmínek vychází hodnota PUFA n-3 v ocasní části 
i v trupu téměř shodně (cca 17,5 %), u ryb z intenzivního chovu se tyto hodnoty mezi trupem 
a ocasní částí liší.

Tab. 4. Skupiny mastných kyselin u jednotlivých vzorků.

Tab. 4. Groups of fatty acids in different samples.

Extenzivní odchov – 
trup [%]

Extenzivní odchov –  
ocasní násadec [%]

Intenzivní odchov –  
trup [%]

Intenzivní odchov –  
ocasní násadec [%]

SFA 21,57 21,21 21,26 21,77

MUFA 35,58 36,02 29,61 30,38

PUFA 24,79 24,92 39,13 37,56

Σ n-3 17,44 17,68 28,71 26,29

Σ n-6 7,35 7,24 10,42 11,27

n-3/n-6 2,37 2,44 2,76 2,33
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Tab. 5. Zastoupení mastných kyselin ve svalovině sumce (sd – směrodatná odchylka).

Tab. 5. Fatty acid distribution in catfish (sd – standart deviation).

extenzivní-
trup

+/-
sd

extenzivní-
ocasní násadec

+/-
sd

intenzivní-
trup

+/-
sd

intenzivní-
ocasní násadec

+/-
sd

C14 : 0 1,86 0,31 1,82 0,20 3,91 1,15 4,83 0,88

isoC15 : 0 0,44 0,14 0,43 0,13 0,12 0,03 0,14 0,02

C15 : 0 0,41 0,07 0,42 0,08 0,29 0,04 0,32 0,05

C16 : 0 16,10 1,31 15,70 1,21 13,80 1,62 14,15 1,75

C16 : 1 11,55 2,21 11,55 1,58 4,34 1,02 5,02 0,86

isoC17 : 0 0,51 0,20 0,47 0,12 0,08 0,02 0,12 0,04

anteisoC17 : 0 0,42 0,09 0,35 0,11 0,11 0,03 0,13 0,03

C17 : 0 0,22 0,08 0,23 0,07 0,68 0,09 0,73 0,13

C16 : 3 + C17 : 1 0,39 0,14 0,46 0,13 0,54 0,19 0,62 0,17

isoC18 : 0 0,09 0,06 0,08 0,06 0,07 0,01 0,08 0,01

C16 : 4 1,26 0,51 1,12 0,37 0,87 0,35 0,70 0,27

C18 : 0 3,66 0,68 3,69 0,49 3,55 1,22 2,79 0,47

C18 : 1 32,64 2,66 33,72 2,77 21,50 1,19 22,83 0,40

C18 : 2n6 4,58 1,72 4,47 1,81 8,86 1,80 10,18 1,38

C18 : 3n6 0,21 0,06 0,22 0,04 0,25 0,04 0,25 0,04

C18 : 3n3 4,15 1,26 3,89 1,17 1,27 0,43 1,64 0,35

C18 : 4 0,66 0,63 0,66 0,56 0,69 0,31 0,98 0,34

C20 : 0 0,16 0,04 0,16 0,04 0,19 0,03 0,20 0,05

C20 : 1 2,38 0,58 2,30 0,52 8,11 1,97 7,55 2,19

C20 : 2 0,55 0,24 0,48 0,22 0,64 0,14 0,57 0,14

C20 : 2 0,42 0,10 0,40 0,06 0,35 0,14 0,28 0,03

C20 : 3n6 2,04 0,39 1,90 0,31 1,12 0,11 0,68 0,19

C20 : 4n6 0,71 0,25 0,65 0,19 0,19 0,59 0,16 0,02

C20 : 3n3 0,06 0,02 0,05 0,03 0,11 0,03 0,49 3,38

C20 : 4n3 1,30 0,24 1,30 0,29 0,77 3,66 0,85 0,14

C20 : 5n3 2,90 0,57 2,84 0,61 4,56 0,13 5,01 1,18

C22 : 1 0,18 0,04 0,13 0,04 0,38 1,20 0,19 0,11

C22 : 2 0,11 0,03 0,12 0,03 0,28 0,21 0,32 0,14

C22 : 5n6 0,58 0,27 0,62 0,22 0,29 0,10 0,23 0,04

C22 : 4 0,12 0,02 0,12 0,03 0,08 0,06 0,08 0,02

C22 : 5n3 2,03 0,50 2,00 0,51 2,72 0,02 2,49 0,43

C22 : 6n3 6,57 2,16 6,94 2,18 9,63 0,36 7,83 1,04

C24 : 5 0,17 0,04 0,18 0,06 0,35 2,11 0,16 0,04

C24 : 6 0,40 0,07 0,39 0,09 0,19 0,04 0,29 0,06
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Obr. 1.  Zastoupení EPA ve sledovaných částech těla sumce (KT-extenzivní /trup/; KO-extenzivní /ocasní násadec/; TT-intenzivní /trup/;  
TO-intenzivní /ocasní násadec/).

Fig. 1.  Representation of EPA in monitored catfish body parts (KT-extensive /body/; KO-extensive /tail part/; TT-intensive /body/;  
TO-intensive /tail part/).

Obr. 2.  Zastoupení DHA ve sledovaných částech těla sumce (ET-extenzivní /trup/; EO-extenzivní /ocasní násadec/; IT-intenzivní /trup/; 
IO-intenzivní /ocasní násadec/).

Fig. 2.  Representation of DHA in monitored catfish body parts (ET-extensive /body/; EO-extensive /tail part/; IT-intensive /body/;  
IO-intensive /tail part/).
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DIsKUZe

Z výsledků je patrné, že skupina ryb z intenzivních podmínek dosahuje signifikantně vyš-
ších hodnot PUFA (trup – 39,13 %; ocasní část – 37,56 %) než ryby z podmínek extenzivních 
(trup – 24,79 %; ocasní část – 24,92 %). Hallier a kol. (2007) popisuje u intenzivně chovaných 
sumců hodnoty nižší. U 4 pokusných skupin (podle typu krmiva) popisuje výsledky 30,4 %; 
32,6 %; 31,6 %; 34,1 %. Ve skupině MUFA však pro intenzivně krmeného sumce uvádí značně 
vysoké hodnoty 41,1 %; 42,1 %; 39,7 %; 39 %. Martin a Poli (1995) zjistili u volně žijících sum-
ců hodnotu 25,4 % PUFA, což je podobný výsledek jako u námi hodnocené skupiny exten-
zivně chovaných ryb. Extenzivně chované ryby vykazují vyšší hodnoty MUFA (35,58 % – trup; 
36,02 % – ocasní část). Jankowska a kol. (2005) popisuje hodnotu 38,17 +/- 1,49 %. Podobnou 
hodnotu však popisuje i u sumce intenzivně krmeného (37,68 +/- 0,28 %), což je výsledek pod-
statně vyšší než námi dosažené hodnoty MUFA (29,61 % v trupu; 30,38 % v ocasní části). Tento 
rozdíl je dán jiným složením kompletní krmné směsi použité pro intenzivní výkrm sumce. Zá-
roveň tento fakt potvrzuje, že lze přidáním vhodných přídavků do krmiva úspěšně ovlivňovat 
zastoupení mastných kyselin ve svalovině sumce.

Nejsledovanější mastné kyseliny – EPA a DHA dosahují u extenzivně chovaných ryb průměr-
né hodnoty 2,85 % (EPA); 6,7 % (DHA) a u intenzivně chovaných ryb průměrně 4,8 % (EPA) a 
8,5 % (DHA). Fauconneau a kol. (1996) publikovali výsledky intenzivně chovaných ryb 2,5 % 
EPA a 3,5 % DHA. Naproti tomu vysokých hodnot dosáhli Hallier a kol. (2007): 7,6–9,7 % EPA; 
13,5–15,1 % DHA; Jankowska a kol. (2005): 7,52–7,73 % EPA; 13,26–13,50 % DHA. Poměr PUFA 
n-3/PUFA n-6 pro extenzivní skupinu byl zjištěn na úrovni 2,37 pro trup a 2,44 pro ocasní část. 
U intenzivně chované skupiny byl tento poměr 2,76 pro trup a 2,33 pro ocasní část. V tomto 
ukazateli se autoři poměrně shodují: Hallier a kol. (2007) udává poměr 2,7–3,3 pro intenzivní 
skupiny; Jankowska a kol. (2006) uvádí 2,48–2,58 pro extenzivní skupinu a 3,85 pro intenzivní. 
Celkově lze říci, že obsah EPA a DHA je vyšší u ryb intenzivně krmených. Poměr mezi PUFA n-3 
a PUFA n-6 rovněž.

sOUhRn

Pro pokus byly použity dvě skupiny ryb. První skupina byla chována klasickou technologií 
v rybnících s využitím přirozené potravy (potravní ryba) – kontrolní skupina. Druhá skupina 
byla chována intenzivním systémem na oteplené vodě s využitím kompletní krmné směsi. 
Cílem pokusu bylo zjistit rozdílné hodnoty v zastoupení mastných kyselin ve svalovině těchto 
dvou skupin ryb. Výsledky dokazují signifikantně (p < 0,05) vyšší hodnoty polynenasycených 
mastných kyselin u intenzivně chovaných sumců (39,13 % trup; 37,56 % ocasní partie). Sva-
lovina extenzivně chovaných sumců vykazuje naopak vyšší hodnoty mononasycených mast-
ných kyselin (35,58 % trup; 36,02 % ocasní partie). Svalovina intenzivně chovaných ryb obsa-
huje rovněž větší množství eikosapentaenové kyseliny (4,56 % trup; 5,01 % ocasní partie). Obě 
sledované skupiny dosahují podobných hodnot poměru n3/n6 kyselin.
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ABSTRACT
Production of carp is achieved by utilization of a semi-intensive farming in combination with 

natural feed and additional feeding with cereals (mostly triticale, wheat, rye, maize and barley) are 
currently used for additional feeding of carp. Consumption of feeds represents the most significant 
cost item within the market carp farming. New possibilities are currently being presented in fisher-
ies for improvement of production efficiency of cereals by their suitable modification. Principle of 
such technologies is increase of nutritional value, taste, acceptability and especially digestibility of 
carp feeds.

Klíčová slova:  Chov tržních kaprů, úprava obilovin, nutriční hodnota, stravitelnost
Keywords:  Market carp farming, modification of cereals, nutritional value, digestibility

ÚVOD

Jednou z nejdůležitějších sladkovodních ryb chovaných na světě je kapr obecný (Cyprinus 
carpio L.). Kapr je většinou chován v rybnících, v různých klimatických podmínkách a v mno-
ha stupních managementu jako jedna z prvních domestikovaných ryb (Balon, 1995). Podle 
statistik FAO z roku 2004 (Peteri, 2006) produkce kapra byla 13 % (3 387 918 tun) z celkové 
(globální) produkce sladkovodní akvakultury. Produkce kapra v ČR si v Evropě svojí odlišností 
od evropské akvakultury udržuje dobrou tvář a dlouhodobou tradici. Díky těmto rozdílům je 
považován chov kapra za vysoce významnou část akvakultury (Adámek a kol., 2009). Současný 
stav chovu kapra v České republice představuje téměř 87 % z celkové produkce ryb. Většina je 
dosahována při použití polointenzivního chovu v kombinaci přirozené potravy a přikrmování 
doplňkovými krmivy (Moore, 1985; Bauer a Schlott, 2006). Podle Hůdy (2009) se v dnešní době 
k přikrmování kaprů používají téměř všechny dostupné druhy obilovin (nejvíce triticale, pše-
nice, žito, kukuřice a ječmen) jako levný a snadno dostupný zdroj energie. Kapr má schopnost 
dobře trávit a asimilovat vysoké množství energie v podobě sacharidů, zejména škrobů obsa-
žených v krmivu (Viola a kol., 1980). 

Spotřeba krmiv tvoří nejvýznamnější nákladovou položku v chovu tržních kaprů. K přikrmo-
vání kaprů se používají téměř všechny dostupné druhy obilovin. Zvýšení produkční účinnosti 
obilovin spočívá také v jejich vhodné úpravě, která se projeví příznivě i v ekonomice chovu 
(Urbánek, 2009). Úpravami se zvyšuje nutriční hodnota, chutnost, přijatelnost a zejména stra-
vitelnost krmiv pro kapra v rybniční akvakultuře.
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nUtRIČnÍ VÝZnaM PřIROZenÉ a DOPLňKOVÉ POtRaVY V ChOVU KaPRů

V přirozených vodních ekosystémech konzumují ryby přirozenou potravu. Jedná se o zdroje 
potravy, které se vyskytují v povrchových vodách přirozeným způsobem. V rybářské praxi se 
využívá přirozené potravy v extenzivním chovu kapra anebo v polointenzivním chovu spolu 
s doplňkovým přikrmováním (Horváth a kol., 1992). Přirozená potrava má nezastupitelnou roli 
ve výživě kapra.

Z pohledu nutriční úrovně se ryby živí lehce stravitelnou bílkovinou, především je to zoo- 
plankton a zoobentos. Tato přirozená potrava je plnohodnotná a obsahuje všechny složky 
nezbytné pro normální růst ryb (Jirásek a kol., 2005). Je známo, že vodní bezobratlí obsahují 
značné množství bílkoviny (55–70 % v sušině), zatímco pro zabezpečení dobrého růstu star-
ších ročníků kapra stačí zhruba 25–30 % bílkoviny (Hepher, 1979; Wieniawski, 1983; Kaushik 
a Preface, 1995; Jirásek a kol., 2005). Z toho je zřejmé, že bílkovina z přirozené potravy není 
vždy plně ekonomicky využita pro růst ryb. Podle Wieniawskiho (1983) přirozená potrava 
může činit zhruba 1/3 přírůstku ryb a zbylé 2/3 lze zabezpečit předkládanou potravou i s niž-
ším obsahem bílkovin. Vysoký podíl bílkovin v potravě ryb je spojován s jejich vysokou inten-
zitou růstu při relativně nízkých teplotách vody. Podle Lovella (1989) je stanovení nutričního 
přínosu z přirozené potravy v rybničním systému velice obtížná a složitá záležitost. Odhaduje 
se, že asi třetina produkce kapra je dosahována na základě přikrmování. Přesnější odhad toho, 
jaká část produkce je tvořena přikrmováním a jaká přírodní potravou, je však v praxi velice 
obtížný. Při tomto systému s využitím výše uvedených potravních zdrojů je výsledná produkce 
podmíněná zejména dostatečnou úrovní přirozené potravy v rybníce, ze které ryba získává 
bílkoviny, a specificky účinné látky potřebné pro růst. Přirozená potrava napomáhá mimo jiné 
k lepšímu strávení předkládaného krmiva a jeho využití (Kaushik, 1993; Kaushik, 1995). Při pro-
dukci tržních kaprů jsou obiloviny nejrozšířeněji používaným doplňkovým krmivem. Pro kapra 
představují snadno dostupný a levný zdroj lehce stravitelné energie v podobě sacharidů, ze-
jména škrobů. Velmi praktický i ekonomický přínos pro rybniční chov má fakt, že kapr díky vy-
soké aktivitě α-amyláz je schopen škrob poměrně dobře trávit. Podle Al-Ogailyho a kol. (1996) 
je stravitelnost škrobů ovlivněna nejenom zdrojem a povahou sacharidů, ale také jejich celko-
vou úrovní. Przybyl a Mazurkiewicz (2004) zjistili, že stravitelnost sacharidů v hrubém stavu je 
u kapra asi 70%. Pokud jsou sacharidy teplotně upraveny, například pražením, vařením nebo 
expanzí, dosahuje jejich stravitelnost až 90 %. Tato vysoká stravitelnost dělá ze sacharidů dů-
ležitý zdroj energie v krmivech pro kapry a umožňuje tak účinnější využití proteinu pro rybí 
přírůstky (Sadowski a Trzebiatowski, 1995). Celkový obsah proteinu v obilovinách se pohybuje 
v rozmezí 7–15 % a jeho složení je chudé na esenciální aminokyseliny.

Znalost stravitelnosti jednotlivých živin má také význam pro výživu ryb. Z nutričního hle-
diska se považuje přísun energie za primární faktor ovlivňující růst a vývoj ryb (Reinitz a kol., 
1980). V tomto hledisku hrají nejdůležitější roli lipidy jako primární zdroj energie pro ryby. 
Stravitelnost lipidů dosahuje 85–95 %. Avšak tato hodnota stravitelnosti závisí na mnoha fak-
torech (např. teplota vody, velikost a stáří ryb, intenzita krmné dávky) (Appleford a Anderson, 
1997a; Hillestad a kol., 1999). Živiny obsažené  krmivu jsou nutné pro dobrý růst a vývoj ryb, 
ale množství přijaté potravy by nemělo překročit fyziologické schopnosti ryb. Potrava také 
ovlivňuje složení tuku v rybím těle. Specifický enzymový systém s vyšší aktivitou amylázy a 
maltázy umožňuje kaprům ukládat vyšší množství sacharidů. Tato vyšší produkce sacharidů je 
právě ukládána v tuku (Yamamoto a kol., 2003).
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Při nedostatku přirozené potravy způsobuje přikrmování kapra obilovinami jeho ztučnění. 
Oberle a kol. (2005) se domnívá, že obsah tuku nad 10 % snižuje kvalitu tržního kapra. Stein 
(2005) uvádí, že obsah tuku výrazně ovlivňuje texturu filet, především pak jejich tuhost.

antInUtRIČnÍ FaKtORY (anF)

Doplňková krmiva, která jsou předkládána rybám, jsou cenným zdrojem proteinů, zejmé-
na sacharidů (škrob). Avšak hodnota těchto proteinů může být redukována díky přítomnosti 
řady antinutričních faktorů (dále jen „ANF“). Mezi ANF patří především proteázové inhibitory, 
fytoestrogeny, giotrogeny, antivitamíny, fytázy, různé oligosacharidy a antigenní (alergeny) 
proteiny (Tacon a Jackson, 1985; Hendricks a Bailey, 1989; Macrae a kol., 1993; Liener, 1994; 
Anderson a Wolf, 1995; Friedman, 1996; Alacrón a kol., 1999). ANF mohou být klasifikovány 
podle tepelné stability. Definované podle toho, jaké množství tepla je potřebné k inaktivaci 
ANF bez nežádoucích biologických změn ostatních složek. ANF tedy rozdělujeme podle toho, 
zda jsou tepelně labilní (lektiny a inhibitory proteáz) nebo zda jsou tepelně stabilní, např. tani-
ny, oligosacharidy, saponiny, fytoestrogeny, fytáty a alkaloidy (Melcion a van der Poel, 1993). 
Účinky ANF jsou nežádoucí, protože snižují příjem krmiv a biologickou dostupnost živin z při-
jatého krmiva, a tím dochází ke zpomalení růstu (Kaustik a kol., 1995; van den Ing a kol., 1996; 
Refstie a kol., 1998; Alacrón a kol., 1999; Arndt a kol., 1999).

Zásadní význam má i nepřítomnost enzymů. Např. zásobní formu fosforu v rostlinných kr-
mivech představuje kyselina fytová. Tato kyselina vytváří s některými prvky (např. Ca, Mg, Zn) 
komplexní sloučeniny, tzv. fytáty. Aby mohl být tento fosfor v rybách využit, musí být uvol-
něn z komplexů enzymatickou hydrolýzou – fytázou. V krmivech rostlinného původu je fytázy 
málo a ryby si neumějí tento enzym vytvářet. Fytázy jsou produkovány pomocí mikroorga-
nismů a do krmiv nebo krmných směsí se mohou přidávat. Vyšší využití fosforu z rostlinných 
komponentů vede i ke snížení potřeby přidávat do krmných směsí anorganické fosfáty (Rode-
hutscord a Pfeffer, 1995; Oliva-Teles a kol., 1998).
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Tab. 1.  Příklady antinutričních faktorů (ANF) a toxinů přítomných v rostlinných složkách, které jsou běžně používané jako krmiva pro ryby 
(Melcion a van der Poel, 1993).

Tab. 1.  Examples of antinutritional factros (ANFs) and toxins present in plant ingredients commonly used in the formulation of fish feed (Melci-
on & van der Poel, 1993).

ANF nebo toxin Hlavní zdroj Postup pro zmírnění eliminací 
nebo zničení

enzymatické inhibitory
proteáza
amyláza

luštěniny
luštěniny a obiloviny

tepelná úprava
tepelná úprava

lektiny luštěniny tepelná úprava

alkaloidy
glykoalkaloidy
chinolizidin

brambory
lupina

selekce
selekce

goitrogeny
glukosinoláty (glykosidy) brukvovité (řepka) selekce

extrakce

fytáty většina rostlin (obiloviny, luštěniny, řepka) enzymatická degradace

fytoestrogeny luštěniny, obiloviny, řepka extrakce

taniny mnoho rostlin (např. luštěniny) odstranění slupky a mletí, namáčení/ extrakce

saponiny mnoho rostlin, zejména luštěniny extrakce

aflatoxiny zaplísněné složky vhodný výběr a uskladnění

Díky tepelné nestálosti některých ANF je možné pomocí tepelných úprav průmyslově vyrá-
běných krmiv snížit, omezit, popřípadě inaktivovat funkci enzymů, aniž dojde ke znehodnoce-
ní krmné suroviny. Některé ANF se mohou vyskytovat ve slupkách obilovin. Proto odstranění 
slupky a následná tepelná úprava u některých krmiv může výrazně snížit vliv ANF. Opatření, 
která snižují účinek ANF, mají jen nepatrný nebo žádný vliv na stravitelnost krmiv, nutriční 
hodnotu a přírůstek (Robina a kol., 1995; Burel a kol., 1998; Refstie a kol., 1998; Glencross a kol., 
2007).

Tab. 2. Možné pozitivní a negativní vlivy tepelných úprav na vlastnosti krmiva (Doležal a kol., 2006).

Tab. 2. Possible positive and the negative effects of thermal treatment on the characteristics of feed (Doležal et al., 2006).

Faktor + -
protein denaturace, inhibice antinutričních faktorů rozklad aminokyselin, Maillardova reakce

škrob mazovatění, inaktivace inhibitorů enzymů v krmivu tvorba komplexů amylázy a mastných kyselin

mastné kyseliny a tuky uvolnění oleje z buněk, inaktivace lipolytických enzymů oxidace lipidů a chuťových látek

vitamíny ztráta aktivity vitamínů A, K,C, thiaminu  
a kys. listové

minerální látky inaktivace fytázy v krmivu  
a vazba Zn a Mg s fytáty

hygiena krmiva redukce výskytu bakterií, plísní, hub  
a některých mykotoxinů

krmné přísady ošetřené krmivo může tvořit ochrannou strukturu 
pro labilní aditiva přidávaná po ukončení tepelné 
úpravy (extrudát a expandát)

ztráta činnosti některých aditiv (antibiotika, 
enzymy)

chutnost krmiva zlepšení chutnosti krmiva vývoj nevhodných pachů a chutí  
při nevhodných parametrech ošetření
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ÚPRaVY KRMIV PRO ZVÝšenÍ JeJICh nUtRIČnÍCh VLastnOstÍ  
a MOŽnÉhO VYUŽItÍ V ChOVU KaPRa

Jedná se o souhrn technologických postupů, jimiž se zvyšuje nutriční hodnota, chutnost 
a přijatelnost krmiv, zvyšuje se stravitelnost živin a odstraňují se škodlivé účinky a nepříznivé 
vlastnosti krmiv (Zeman, 2002). Současně se zlepšují technologické vlastnosti, jako je smíchá-
ní krmiv, skladovatelnost a manipulace s nimi. Zpracování je závislé jednak na druhu krmiva 
a jednak na anatomické stavbě trávicího ústrojí a odlišnostech fyziologických funkcí jednotli-
vých druhů zvířat.

Mačkání
Principem této úpravy je zmačknutí zrna obilovin mezi dvěma hladkými válci protichůdně 

se otáčejícími stejnou rychlostí. Dochází tím k rozrušení povrchové struktury zrna, díky němuž 
se mohou mikroorganismy snáze dostat do zrna a pomocí svých enzymů jeho obsah natrávit 
a lépe využít.

Šrotování
Principem šrotování je rozmělnění krmiva do hrubších částic, kdy dochází k porušení endo-

spermu obiloviny. V krmivářské praxi se uvádějí tři stupně rozmělnění: s velikostí částic hru-
bé > 2,0 mm, střední 1,0–2,0 mm a jemné < 1 mm. Z hlediska nutričních vlastností může šro-
tování předkládaných krmiv napomáhat k jejich lepší stravitelnosti. Dojde k porušení povrchu 
zrna, které může vést k redukci nežádoucích antinutričních faktorů, jež jsou v nich obsaženy 
(Tacon a Jackson, 1985). Studie, jež se zabývají, zda má velikost částic vliv na stravitelnost či 
na celkový přírůstek ryb, jsou stále na pochybách. Například Booth a kol. (2000) uvádí, že jem-
né šrotování mělo minoritní efekt na stravitelnost i na růstové parametry u okouna (Bidyanus 
bidyanus).

Míchání (mísení)
Je považováno za nejefektivnější způsob úpravy, zušlechtění a zchutnění krmiv. Je na něm 

založena technologie výroby krmných směsí. Vyrovnává se také potřeba jednotlivých živin 
včetně minerálních látek, vitaminů i specificky účinných látek. Mísením se zvyšuje biologická 
hodnota dusíkatých látek, celková nutriční hodnota krmných směsí a jejich využití, zužitková-
vají se méně chutná krmiva a zvyšuje se chutnost. Efektivní účinnost míchaných krmiv záleží 
na tvaru, velikosti částic, hustotě, aj. a dále pak na způsobu mísení částic, jako je např. délka 
míchání nebo rychlost míchání (Jobling a kol., 2001).

Granulovaná krmiva
Je metoda, kterou lze zařadit mezi tepelné úpravy, i když teploty dosahované u granulí jsou 

kolem 80 °C. Výhoda používání granulí je zejména v tom, že se nerozprašují a že všechny části 
krmné směsi musí zvíře sežrat a nemůže si vybírat. Výroba granulovaných krmiv je náročnější 
na technologický proces, protože se musí zabezpečit, aby se granule nedrobily, ale i dokonale 
udržovaly svůj tvar, a aby nedocházelo k hnilobným procesům (Doležal a kol., 2006).

Expandace
Dříve používaná hlavně jako způsob napařování ke sterilizaci krmiva před klasickým granu-

lováním. Princip expandace je stejný jako u extruze. Expandéry se liší od extrudérů výstupní 
částí.
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Expandéry nemají matrici a materiál se protlačuje štěrbinou mezi pouzdrem expandéru 
a výstupní hlavou. Stupeň želatinizace je možné ovlivnit zvýšením tlaku v pracovním prostoru 
expandéru (20–30 bar.cm-2), kdy teplota může dosáhnout až ke 120 °C (Jobling a kol., 2001). 
Po opuštění pracovního prostoru dojde k náhlému snížení tlaku, a tím k prasknutí nabobtna-
lého škrobového zrna, rovněž ke změnám jeho struktury. Expansit je silně porézní, má daleko 
větší povrch než granule, nemá ale stejně veliké částice a je levnější než granulace.

Fluidní sušení
Při této metodě je materiál při zahřívání nadnášen proudem horkého vzduchu a udržován 

ve vznosu, kde dochází k vlastní tepelné úpravě. Dokonaleji se eliminuje nebezpečí spéká-
ní a připalování. Systémy jsou použitelné k úpravě široké škály materiálů. Často je používán 
pro ošetření sójových bobů, potravinářských odpadů atd. Problém je někdy v dodržení poža-
dovaných parametrů doby expozice a teploty média.

Pufování
Využívá principu rázového uvolnění tlaku a odpařování vlhkosti zevnitř zrna – nadouvání. 

Pracovním prostorem je uzavřený válec, který se zahřívá na 200 až 250 °C. Po zahřátí se naplní 
dávkou krmiva a po uzavření se natlakuje (0,8–1,2 MPa) a rázem otevře (vystřelí) do zásobní-
ku. Rozpínáním páry dochází ke zvětšení objemu materiálu až 10x. Uplatnění má u obilovin 
a rýže.

Mikronizace
Metody rozvíjené v posledních letech. K ošetření zrna využívají laserového záření, infračer-

veného záření a elektromagnetického pole. V praxi se z těchto metod nejvíce používá mikro-
nizace. Podle Doležala a kol. (2006) tato metoda využívá principu ozařování krmiva infračer-
veným zářením (patent firmy Micromizing Co., UK) o vlnové délce 1,8 až 3,4 mikronů. Jedná se 
o velmi šetrný a energeticky málo náročný systém. Namočením krmiva před ozářením se získá 
produkt se zvýšenou výživnou hodnotou. Krátkodobé působení vysokých teplot z infrapanelu 
umožňuje ohřev v celém průřezu zrna na 120 až 160 °C, odpaření vnitřní vlhkosti, přičemž 
vzniká v buňkách přetlak a dochází k želatinizaci škrobu. Ošetřený produkt lze následně mač-
kat na vločky. Při vstupní vlhkosti zrna 15 % je vlhkost hotového výrobku asi 10%.

sOUhRn

V současné době se každý rybářský podnik snaží zlepšit svou ekonomickou politiku. Proto 
se hledají možnosti, jak snížit náklady při výrobě tržních kaprů. Jednou z variant je snižování 
nákladů na krmiva. Spotřeba krmiv tvoří nejvýznamnější nákladovou položku v chovu tržních 
kaprů. Dnes se v rybářství nabízejí nové možnosti zvýšení produkční účinnosti obilovin jejich 
vhodnou úpravou. Principem těchto technologií je zvýšení nutriční hodnoty, chutnosti, přija-
telnosti a zejména stravitelnosti krmiv pro kapra. Krmení je tak rybou efektivněji zužitkováno. 
Kapři přikrmovaní upravenými obilovinami dosahují shodných nebo vyšších přírůstků při nižší 
hodnotě koeficientu FCR, jenž se příznivě promítne v ekonomice chovu tržních kaprů.
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CeLOŽIVOtnÍ VZDěLÁVÁnÍ

B. VYKUSOVÁ

CYKLUs tÉMatICKÝCh seMInÁřů

V rámci Operačního programu Rybářství jsme i letos požádali o dotaci na pořádání cyklu 
tématických seminářů pro produkční rybáře, rybářské svazy i odbornou rybářskou veřejnost. 
Budeme-li úspěšní a dotace nám bude udělena, pak budou dvoudenní semináře opět pro 
uvedenou cílovou skupinu bezplatné (tedy bez vložného). Účastníci také zdarma obdrží ma-
teriály přednesené na seminářích v tištěné podobě i v elektronické podobě na CD. Podle mož-
ností budou semináře doplněny exkurzí. V případě, že dotaci neobdržíme, budeme muset, ač 
neradi, od účastníků vybírat účastnický poplatek (vložné). Úspěšní účastníci (tedy ti, kteří ab-
solvují celý program semináře) obdrží osvědčení o účasti podle platného Řádu celoživotního 
vzdělávání Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Pro následující období chystáme semináře na tato témata:

23.–24. listopad 2010 – zpracování ryb a kvalita jejich masa●●

19.–20. květen 2011 – vodní hospodářství a rybáři (rybářství)●●

18.–19. říjen 2011 – havarijní úhyny ryb, šetření, chyby a omyly●●

KOMbInOVanÉ baKaLÁřsKÉ stUDIUM ObORU RYbÁřstVÍ

Nově akreditovaný obor, vyhlášeno první kolo přijímacího řízení, přihlášky přijímáme do 10. 
září 2010, podrobnosti na našich webových stránkách v sekci pro zájemce o studium nebo 
v aktualitách na úvodní stránce.

XV. KOnFeRenCe tOXICIta a bIODeGRaDabILIta ODPaDů  
a LÁteK VÝZnaMnÝCh Ve VODnÍM PROstřeDÍ

V roce 2011 se uskuteční XV. jubilejní ročník této úspěšné akce. Místo a termín ještě upřes-
ňujeme vzhledem k plánovaným velkým stavebním úpravám našich prostor. Informace zve-
řejníme hned, jak je budeme mít k dispozici. V každém případě hodláme opět vyhlásit soutěž 
o nejlepší studentský příspěvek – C e n u  p r o f .  R N D r .  V l a d i m í r a  S l á d e č k a ,  D r S c . Takže 
máte-li zájem se zúčastnit, můžete začít připravovat své vystoupení, konference určitě bude.

Kontaktní adresa:
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta rybářství a ochrany vod
Ing. Blanka Vykusová, CSc.
Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany
tel.: 387 774 627; 724 504 922
fax: 383 382 396
e-mail: vykusova@vurh.jcu.cz
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ROZVOJ a InOVaCe enVIROnMentÁLnÍCh  
PROGRaMů na Zš a sše

B. VYKUSOVÁ

Počátkem roku 2010 bylo na Fakultě rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích (FROV JU) zahájeno řešení nového projektu z Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost (OP VK), a to projektu s názvem „Rozvoj a inovace environmentál-
ních programů na ZŠ a SŠ“ (reg. č. CZ.1.07/1.1.10/02.0072). Realizační tým si dal za cíl připravit 
řadu materiálů (např. pracovní listy a výuková DVD) zaměřených na environmentální výchovu 
a osvětu na základních a středních školách. Partnery projektu jsou proto i Základní škola Vod-
ňany, Bavorovská ulice a Gymnázium Vodňany. Jako spolupracující organizace se do řešení 
uvedené problematiky zapojila i další školská zařízení ve Vodňanech – Základní škola Alešova 
ulice, Základní škola 5. května, Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospo-
dářství a ekologie.

Po vytvoření a stabilizaci řešitelského týmu složeného ze zástupců partnerských a spolupra-
cujících organizací byl zpracován plán přípravy potřebných podkladových materiálů vychá-
zejících ze školních vzdělávacích programů. V průběhu dalších týdnů pak vznikl scénář k prv-
nímu výukovému DVD, první varianty pracovních listů zaměřených na život v našich vodách 
pro první a druhý stupeň základních škol a nižší stupeň víceletých gymnázií. Rozpracovány 
byly materiály pro střední školy a vyšší stupeň víceletých gymnázií.

Pro následující fázi řešení připravil řešitelský tým na červen 2010 pro vybrané třídy dvouho-
dinový výukový blok s využitím připravených materiálů. Výuka probíhala v prostředí pokusné-
ho hospodářství FROV JU ve Vodňanech.
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Žáci soutěžili ve skupinkách po 3–6 dětech, vyhledávali v terénu otázky a snažili se je co nej-
lépe zodpovědět. Pro mladší děti (první stupeň základních škol) byly otázky připraveny pře-
vážně zábavnou formou, řešitelé projektu využili i křížovky, kvízy, doplňovačky apod. Pro starší 
děti byly otázky hlavně formou kvízu, úkolem bylo najít z několika odpovědí tu správnou. Tato 
teoretická část byla ve všech případech doplněna poznáváním živých ryb. Výsledky jednotli-
vých soutěžících skupin byly na závěr obodovány a vítězové dostali drobné ceny.

Po skončení akce vyplnily všechny zúčastněné děti malý dotazník, v němž mohly vyjádřit 
své pocity z právě uskutečněné akce – co se jim nejvíce líbilo, co se nelíbilo, zda byly otázky 
příliš těžké nebo naopak lehké. Tyto dotazníky nyní řešitelský tým využívá při úpravě již při-
pravených materiálů a také při tvorbě nových materiálů. Připravených zkušebních výukových 
bloků se zúčastnilo celkem 199 žáků ze 4 vodňanských škol. Největší úspěch u dětí zazname-
nalo to, že se mohly pohybovat venku, pracovat samostatně ve skupinách a pak samozřejmě 
pro řadu z nich byly nejhezčí ukázky živých ryb, protože i v tak rybářském městě, jakým Vodňa-
ny bezpochyby jsou, najdeme mnoho dětí, které dosud neviděly živého jesetera, parmu nebo 
okouna. Celkově děti hodnotily akci jako povedenou a vyjadřovaly přání zúčastnit se i příště. 
Nyní stojí před řešitelským týmem úkol připravit na podzim něco podobného, samozřejmě 
s přihlédnutím k věku a znalostem žáků pro středoškoláky a vyšší stupeň víceletých gymnázií, 
a dále pokračovat v přípravě potřebných výukových materiálů. První zkušenosti z řešení pro-
jektu prodiskutovali řešitelé s pozvanými hosty (ředitelé škol, zástupci zřizovatele) na první 
hodnotící konferenci.

Řešitelský tým předpokládá, že vytvořené výukové moduly budou po dopracování nabídnu-
ty k využití i dalším školským zařízením nejprve v jihočeském regionu, později v celé republice. 
Po dobudování Mezinárodního environmentálního vzdělávacího, poradenského a informač-
ního střediska ochrany vod Vodňany, na něž jsme získali prostředky z Operačního programu 
Životní prostředí, 7 prioritní osy, budou uvedené aktivity probíhat v tomto středisku. Zahájení 
činnosti vlastního střediska ochrany vod plánujeme na jaro 2012.
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Pokyny pro autory

ODbORnÉ ZaMěřenÍ ČasOPIsU
Bulletin VÚRH přijímá k publikování a následně po lektorování uveřejňuje původní vědecké 

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

aUtORsKÁ PRÁVa PřeDKLÁDanÉ PRÁCe
Autor předkládané práce je plně odpovědný za původnost práce a za její věcnou i formální 

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

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

PROCes PřeDLOŽenÍ, POsOUZenÍ, LeKtOROVÁnÍ a nÁsLeDnÉ UVeřeJněnÍ  
PřeDKLÁDanÉ PRÁCe
Autoři předkládají práce (především odborné a přehledové články) výhradně elektronicky 

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

teChnICKÁ ÚPRaVa RUKOPIsU
Text příspěvku bude zpracovaný v českém jazyce v programu Microsoft Word (pokud mož-

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

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

VLastnÍ ÚPRaVa PRÁCe
Název
Název se píše velkými písmeny, tučně se zarovnáním na střed, velikost písma 14. Anglický 

název se uvede hned pod český název velkými písmeny, kurzívou (ne tučně), velikost písma 13 
se zarovnáním na střed. Mezi českým a anglickým názvem není žádné odsazení řádků.

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

12, tučně, zarovnání na střed, všechna písmena velká. Uvádí se nejprve počáteční písmeno 
křestního jména autora následované celým příjmením daného autora. Jednotliví autoři se od 
sebe oddělují čárkou, za počátečním písmenem křestního jména daného autora se dává tečka 
(bez čárky).

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

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

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

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

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

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

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

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

uvádět jen případné odchylky. Je popsán pokusný materiál. Popis metod by měl umožnit, aby 
kdokoliv z odborníků mohl podle něho a při použití uvedených citací práci opakovat. Členění 
textu na podsekce je možné, grafické řešení ale musí být řešeno přehledně a srozumitelně.

Výsledky
Tato část by neměla obsahovat teoretické závěry ani dedukce, ale pouze faktické nálezy a 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Seznam literatury bude sestaven abecedně podle jmen autorů a chronologicky u jednotli-
vých autorů podle pořadí: 1) chronologický seznam publikací autora, 2) chronologický seznam 
publikací téhož autora s jedním spoluautorem, 3) chronologický seznam publikací téhož au-
tora s více než jedním spoluautorem. Více prací jednoho autora v témž roce bude odlišeno 
písmenem (např. 1989a, 1989b, atd.).
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PUbLIKaCe bUDOU V seZnaMU LIteRatURY UVeDenY PODLe VZORU:

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

Svobodová, Z., Vykusová, B., Máchová, J., Bastl, J., Hrbková, M., Svobodník, J., 1993. Monitoring 
cizorodých látek v rybách z řeky Jizery v lokalitě Otradovice. Bull. VÚRH Vodňany, 
29(1): 28–42.

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

Flajšhans, M., Ráb, P., Kálal, L., 1993. Genetics of salmonids in Czechoslovakia: Current status 
of knowledge. In: J.G. Cloud and G.H. Thorgaard (Editors), Genetic Conservation of 
Salmonid Fishes. Proceedings of NATO.ASI, June 24 – July 5 1991 at Moskow, ID and 
Pullman, WA, U.S.A. Plenum Press, New York: pp. 231–242.

K n i ž n í  p u b l i k a c e :

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

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

Citace nepublikovaných příspěvků se neuvádějí. Informace v dopise se uvádí zkratkou (in 
litt.), osobní sdělení zkratkou a časovým údajem, tj. rokem (Fuka, os. sděl., 1993); podle Fuky 
(os. sděl., 1993). Při nedostupnosti původního zdroje se citace uvádějí formou: Meske, 1983 (ex 
Hamáčková a kol., 1993).

PřÍsPěVKY, KteRÉ nesPLňUJÍ POŽaDaVKY DLe POKYnů PRO aUtORY, bUDOU PřeD 
POsOUZenÍM a VLastnÍM LeKtOROVÁnÍM VRÁCenY ZPět K PřePRaCOVÁnÍ.
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